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Til Ungdomslaget «Dag» 

Gid alle i fremtiden kan si om vort Lag 

 god «Dag!» 

Gid ingen maa lunknes aa  ta de i mag, 

men ihærdig fremme vor oplysnings Sag. 

 

Alt held vi ønsker de Mænd som tog fat 

at frembringe Dag, der det før var Nat, 

vi laaver at hjelpe saalangt vi formaar, 

vi tror at de spirer, naar blot vi saar. 

 

Hastværk er Lastværk, siger Ordsproget, det kan minsanden ogsaa anvendes paa os her i 

«dag». Det blev nemlig besluttet som di ved, paa forige møde, at vi skulde have en 

Haandskreven Avis. Redaktion blev valgt og man troede at alt hvad var saare godt, men vi 

stakkels Redaktører fik nok vide noget andet. 

Straks vi kom ud mandag morgen, vi kom nemlig ud allerede mandag, af den første vi mødte 

fik vi naturligvis en hjærtelig Gratulation, og de første Spørgsmaal var selvfølgelig hvad det 

nye blad skulde hede, dette var vi naturligvis ikke forberet paa og der stod vi alle som nogle 

store Spørsmaalstegn, med den forskjel at vi havde selvfølgelig ingen at spørge, nu da alle de 

daglige medlemmer var spredt hver til sit, for at ivaretage hver sine respektive bierhverv. Ja 

ikke vil jeg unde den mest stok konservative Aristrokrat den fornøielse at have set os med de 

lange Ansigter som vort frisindede blads redaktion da var iført. Ja vi følte noget som om vi 

skulde have sprunget ud af vor køie i søvne, og vogner nøgen som han Per Trane ved siden af 

Klokker Løken naar han en Søndag formiddag leser ingangsbønnen for sine andektige 

Kirkegjengere. Hvad skulde vi gjøre? med halen bøiet som en skamfuld Hund lusket vi vek. 

Spørgsmaal om navne kom naturligvis ofte, men da var vi sluere, snuvlet blot noget om 

Hemlighed og gik. 

At begynde at spørge nogen her i byen tilraads anbelangende dette her var der jo ingen 

mening i derfor besluttede vi at ta os en tur ind til Kristiania og samrå os med Kjæftausas 

ærede Reaktion, Familien Karl Olsen i mellemgata Vika. Kommen ind til Hovedstaden om 

kvelden begav vi os straks afsted til Vika for om mulig allerede samme aften at faa Audiens 

hos Familien. Heri blev vi høiligen skuffet, vi trefte bare han Kalfatrus di andre hadde haalli 

paa aa lodda hele kveln san saa dom kunne ente sætta no møte naa stemmegivningen skyld 

san, aa han kunde udsætte sig for aa bli i stor minoritet i alle Spørgsmaal som kom op da han 

alene af hele famelien var kompetent til å reise sei ved en stemmeafgivning san, de andre 

vilde nok, Lodbetyngede som de var blive liggende selv under de vigtigste Spørgsmaal san. 

Folletten saa hal je ente ti til at aavelvæle no møte heller je i tvel, san, fol je haallel paa a jøla 

uttast tel Dekolationelne te de nye Teatele, san fol vi maa ta hvad som helt vi Kaantlane au 

naa san, aa saa kan vi da delve faa te navne volet i Aviten san. Aa du tom naa tel bli blaman 

tan faa te abeide mit taa tan du tlettetele de i de nye bla dit san. 
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Aa saa begynten aa dra frem, et eviggrønt Sy0dlandsk Landskab med en norsk Antik 

Kjærkeport ti Ramme. Saa kom han med en Stuedekoration, og saa med en til. da jeg ikke 

kunde se nogen særlig forskjel paa dem ytret jeg dette hvorpaa han fornærmet pegte paa 

nogle røde render i en to tre felter deri skulde nok forskjellen bestaa forstod jeg. Saa kom 

han trekkenes med et Musikstykke som nok var hanses stolthed. det skulde anbringes i den 

mest iøinefaldne 3kant sagde han. Støkke bestod blant andet af en Mandolin med en Hals 

som et Sleivskaft, en fiolin der gjorde bogudbøi samt en Tromme der i Konstruktion lignet 

meget et af di gamle Krynte fjærdingkara. 

Jeg sa ham hvad jeg syntes, da blev han først Sint men saa sa han i en blidere tone,»Du hvit 

du vil tlive nodet om detta takelne mine – taa tan du jo tilklive mangletne di leddige fothaal 

san. folleten taa tan du jo døla tom di andle Redaktola deloppe i Lillehammel, klive nodet 

som ingen mening el i om os dokolative Kaantleka san. 

Altsaa faal du komma ijen imaallakslei taa vi faal haalt et møte anbelangenes de du ville sol. 

jeg ved at hele familien delne vil nakke me dei tom el iflaa Lillehammel, da det el familiens 

mening nu i Lillehammel Malket at tende et pal Leplesentantel ditop. Det el nemlid 

meninden at ho tulla tom hverken el pavilket hvelten af ho Fløten Vedel Jalsbelg ellel ho 

Fløten Edland tal leite opovel i malket fol aa etkyndige tig om tedlighedstilstanden 

delopovel. aattaa el det ekte meninga vol at gi at me de atte vi fek fløt nolges bank i 

Tlondhjem helned, nei vi hal aatta en del Peng aa tløtter deloppe i  Lillehammel aattaa tom 

tel flyttet helned og det el det meningen at han Konelius tæl gøle nu i Vintelmalkedet 

 Da jeg neste morgen infant mig i mellemgaden for at frembringe min sag for hele Familien, 

var allerede flere af dem gaaen ud for til hver sin respektable geskjeft. dog fik jeg det løfte af 

de 2-3 af Medlemmerne der var hjemme at de regelmessig hver uge skulde sende os referat 

af sine forhandlinger. Asaa spurgte naa han Kal sjøl om forskjellig her fra Lillehammer, 

derblant om hvorfor 2 af vore Representanter saa kort afviste saagen om arbeider-

anvisningstederkontor for Lhammer. Jeg vidste intet andet at svare end at de formodentlig 

ikke likte et kontor som gav sande oplysninger, thi da vilde de selvfølgelig ikke faa noget at 

bestille selv om de skulde komme til at trenge det og heller ikke vilde de faa nogen arbeidere 

om de skulde trenge saadanne. Aassaa spurgte de hvorfor han Redaktør Filset fik den 

dommen sin her forleden aa jeg sa jeg trodde de var fordi han uttrykt sig saa kort i en 

Avisartikkel han hadde skrivi om en Prest heroppe i Gudbrandsdalen. Han talte nemlig om et 

uegte Barns tilblivelse paa Prestegaarden og saa kunde nok artiklen forstaaes saaledes at det 

kun var fødselen Prestegaarden havde æren af. Tilslut saa vilde dem absolut ha vite hvad 

slags Politik han førte, den Kassereren vi havde valgt i Ungdomslaget «Dag». Men da svarte 

jeg at de viste ikke jeg og heller ikke trode jeg non anden heller viste det sikkert, om de var 

non som forstod sig paa sligt, saa maatte det være Enger eller Tommesen. 

Efterat vi hadde snakka lit om de der saa san Kal, at vi maatte da væra sikker om 

overballangsen i Kassa i «Dag da der jo blev vedtaget en langt høiere kontingent end den 

nyvalgte kasserer foreslog og brugte mange ord for.  

Ja sa Studenten han Emil, der hvor 2 eller3 er forsamlede trenges et Bremseapparat san uten 

aa forklare sig nøiere. 
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Som di selv ser paa Avisen maatte vi reise hjem, uden navn til den, men bla vil vi ha døbt i 

«Dag» om vi saa skal gjøre det selv. Det skal jo være fort gjort at faa døbt en Husmandsunge 

siges der. 

Ja som du nu har hørt faar nok har vi liggi aa riki og reist hele uka saa no alvorlig inhold for 

nok ikke Prøvenummeret vores men vi skal prøve at gjøre det bedre siden. 

 

Det gaar som det var smurt 

Hr. Einar Lunde sammenkalte Lillehamer Ungdom her forleden for om mulig at stifte et 

Ungdomslag. Efter 2 ugers forløb teller allerede foreningen nesten ligesaamange 

medlemmer som nogen anden forening her i Byen sig saa at Ungdommen i Lillehammer er 

treg. I. Eriksen synes nesten at love en selveste gudfaders magt. 

Han sa bliv Dag og der blev dag i den samme time. 

«Dag» har allerede Love som vi haaber enhver daglig lojalt vil bøie sig under. Fogt Svensens 

forslag angaaende Kontigenten tiltalte redaktionen meget hvorfor vi ogsaa har tenkt at 

sætte det i system angaaende vort blad. Vi har nemlig tenkt at intage avertissemeneter 

(meget billige) og hvem vil vel ikke avertere hos os, her kan ikke den regel gjøre sig gjeldende 

som somme bruger nemlig ikke at lese Avertissementer. og nu da alle Daglige Medlemmer 

skal forsyne sig til Jul kjøber de naturligvis først og fremst af de der averterer i vort blad.  

 

     Sang paa Foreningsdagen. 

To brødre sad i trange Kaar 

paa hver sin magre lille gaard. 

De strebte begge, alt de kunde, 

at skaffe Brød i sultne Munde. 

Det var en Kamp paa Liv og Død; 

hvad Fliden bygget, Hodet brød. 

 

Og saadan gik det 1000 Aar: 

der vanket mangt et Hugg og saar 

med Brødres Blod blev Marken gjødet, 

og enda gav den neppe Brødet. 

men Kvinden sukket, Barnet gred, 

det intet var at gjøre ved. 

 

Saa levde de i Strid og tvang, 

da gik det op for dem engang: 

«Hvad om til blodets røst vi lytted 

og vore Hjærter sammen knyttet! 

hvad om vi lagde Sverdet ned 

og sluttet forbund, Stiftet fred!» 
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En Venskab Pagt de Brødre svor, 

et Lysglimt over Landet for 

Nu blev der Liv paa mark og Enge 

nu blev der Klang i Hjærtets Strenge 

hvor fordum ruged Hevnens Aand 

gik Brødre to nu haand i hand. 

 

Og saadan vil de lenge gaa 

om blot sit Kald de kan forstaa 

om blodt de altid vel sig merke 

blant Brødre gjelder ei den stærke 

Nei, samme frihed, Samme Ret, 

Da brister Baandet ei saa let. 

Smaa Sjele 

Af alle smaating som jorden bær, 

«Smaasjelene» dog det minste er 

Det høie, store de aldrig fatter 

Som Ska[l?]den møder de alt med Latter 

For dem er Solen en brandgul Ost 

og Gud de tenker sig som en Provst 

For dem er Kjoler af ny Fasconger  

mer værd, end Himmelens Konstellationer. 

Og Ære, Frihed og Poesi 

al Værdens fagreste Harmoni  

de neppe mer end af Navnet kjender 

saa høit de nødig sin tanke spender. 

Hvad Jordens vise har talt og tenkt 

hvad store Aander har værden skjengt, 

de kalder sludder, og frem de krammer 

med Vand fra selvpriste Hjærnekammer. 

Og faar de høre en stor Idé, 

med Mund til ørene straks de le. 

de hvisker, spotter, han er beruset 

hvis ei han kommer fra Daarehuset! 

De kan ei skjønne at nogen Mand 

for støre gjøremaal brende kan 

en det at sørge for Morgendagen 

især for Maden som Hovedsagen. 

De aner ei at der gives nød 

som ikke kommer af brist paa Brød 

og at en Mand som har Vin og Kage 
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kan sukke lide i Velstands dage. 

naar retfærds Bud han forhaanet ser 

naar ei det sande fordrages mer 

naar Lysets flamme Dispoten slukker 

mens undersaatten den stakkel, sukker 

Hvad er vel lyset for Sjele smaa? 

Et stykke Talg med en Vege paa. 

om blot hver kveld de sig legger mette. 

det sande glemmer de, og de rette 

de kjender ei denne Røst saa varm 

som aldrig tier i edel Barm. 

Som driver Manden Æren søge 

og sande Meneskers antal øge 

Udødelighed, her paa denne Jord 

er dem et dumt uforstaaeligt Ord, 

thi andre spor end af fod og Spade 

de tror ei nogen kan efterlade. 

Kolombus Line(?), Janson de staa 

i deres øine saa grumme smaa. 

Det bedste navn, er et Navn de søger 

en agtet Plads udi Bankens Bøger! 

Den lære lengst gjennem Verden gik, 

Og held den Konge som engang fik 

et saadant folk der er let at temme 

og lytter aldrig til friheds Stemme 

Der gaar i Klave saa hjærtens fromt 

naar blodt paa Foder de ei blir tomt; 

og faar de røge i ro sin Pibe, 

kan øks og Bile man gjærne slibe 

til dem der kjemper for Folkeret 

imod de megtiges Figeræt! 

Mens Folk og Hersker i alle Riger 

i Kamp om Septeret Hyler og Skriger. 

En egte Smaasjel gir Pokker alt 

naar egen Velferd ei det gjalt 

Ei Sumpens Tudser min Avsky Vekker 

som naar jeg hører en saadan kvekker 

men høit i ære aligevel 

staar slige Madsække uden Sjel 

hvem raa naturdrift kun lærte Skabe 

smaa Børn som Faderen efterabe! 
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Lit Smaapluk 

for nogle aar siden stod følgende Avertissemang  i «Gudbrandsdølen» 

Dersom nogen af interesenterne i Lillehammer Brænderi og Bryggeri ønsker – i tilfælde 

drift – at sikre sig Baasrum paa nævnte Brænderies Fehus i anstundende Driftstermin, maa 

Andmeldelse der om ske senest inden 26 Ds paa Brænderiets kontor 

 Lhmr. Br. & Br. 23-8-95 H. Hershoug 

Det maa være nogle store Okser disse interressenter i Lhm. Br. & Br. eftersom de har Baaser, 

skriver «Vikingen». 

 

En vandrende Gessel, kom en søndag ind paa en Bondegaard, hvor et helt selskab sad og 

spillede Kort. Han bad om en Almisse. Skammer de dem ikke, at gaa og tigge om Søndagen? 

raabte en til ham fra Spillebordet. «Jeg ber meget om Forladelse at jeg forstyrret Andagten», 

svarede Gesselen. 

 

En Praktikus 

Dommeren: Hvis de holder ved at lyve paa den måde Anklagede vil de neppe slippe med 3 

Aar –  

Anklagede «Jeg slipper ikke med mindere om jeg siger sant heller. 

 

Avertissementer modtages i dette blads expedition hver Lørdag. Kun 5øre Petitlinjen der er 8 

tommer lang. 

      Lillehammer 5te December 1897 

 

Denne Udgaves Ansvarlige Redaktør og Udgiver af dette Nummer 

      Teodor Bergersen 

 

 

? 
No 2. Søndagen den 12 december 1897 – 1te aarg. 

Dag 

Allerede at ungdomslaget har antaget navnet, Dag er et tegn paa at det vil forsøge at føre 

ungdommen frem mod noget noget lysere; dens tanker er at forædle og udbrede en smule 

oplysning, og skabe mere interesse for det som kan være godt i livet, den ene lære den 

andens egenskaber at kjende, samt forsøge at gjøre sine medlemmer til selvtænkende 

individer af samfundet, saaledes at vi ikke skal staa vaklende, hælde snart til den ene og 

snart til den anden side, og lade os paavirke af det første det bedste humbugmageri; men at 

vi skal optræde som den der ved hvad han vil; da først vil vi skabe dag. 

Foreningen vil blive fri tumleplads for alle livets anskuelser, og ingen bør holde si tilbage; 

men bidrage sit til at foreningen kan blive saa alsidig som muligt. Ungdomslagene griber nu 

mere og mere om sig, og det tyder paa, at vi vil gaa en kraftigere og mere udviklet tidsaand 

imøde.Da kan vi sige med digteren: 
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Med kunskab og veksling af tanker og mening 

og ført af historiens dybe erfaring, 

vi vise vil verden en ny aabenbaring 

af menneskebørnene i broderlig ening. 

 

   Den 8-4-92 

En aften de snetunge byger 

sig slider henover vor jord, 

just nu hvor de tættest fyger 

et under forbi mig for; 

det var som jeg hørte din stemme 

den deilige bløde da – 

stryge forbi som hermelin 

om kindet, jeg husker det nu. 

 

Jeg tænkte, hvad kan det vel være 

som fengsler mig sært idag? 

jeg stirrede fjernt og nær 

henover det snehvide lag; 

lig fjerne lokkende toner, 

lig sange og rosenduft 

lig sommerens lyse voner, 

det suste i snetung luft 

 

Da var det hvor foggettætned 

og bortimod skogen skar, 

Mens rundt mig, det lyste og tetned 

- jeg blev en skikkelse var –  

det var af formen en kvinde 

i flagrende hvidt gevandt –  

da vaagnede hos mig et minde 

og gaadens løsning jeg fandt. 

 

Hun stod der saa ren i formen, 

som huggen i marmor hvid 

hun veg og den svandt i stormen 

hun vinked og drog mig did: 

dog følge turde jeg ikke 

dit fengslene varme blik; 

jeg tænkte paa dig og længere  

i snedrevet frem jeg gik. 
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Ak! bliv ikke vred du kjære  

fordi aldri jeg glemme kan; 

jeg ved jo at jeg maa være  

til døden en enlig mand, 

saa varligt jeg skal dig gjemme 

i hjertets inderste krog, 

jeg kan ei, jeg kan ei glemme 

det under du mig jo dog!  

 

Nu gaar jeg blot her og venter 

paa livets graakolde høst, 

imens jeg en blomst mig henter 

fra mindets have til trøst 

de duftende roser røde 

de bæres jo dig i fang: 

jeg plukker blot vilde blomster 

og flætter en krans, min sang - .  

   (Af drømmeren i drømmebogen) 

 

Barndomserindringer 

(Af Samfundets Tidende i 1896) 

Husker saa godt da jeg gik paa almuskolen i min hjembygd og maatte pugge i mig spørgsmaal 

og svar udaf Pontopidans forklaring og hvorledes vor lærer, der var noksom bekjendt for sine 

svovelprædikener, som han til dels holdt for os skolebørn. Vi graa(d?) da han forklarede at 

alle mennesker var fordømte fordi Adam havde spist af kundskabens træ; men naar han 

fortalte at jesus havde ved sit blod sonet Adams og vores alles synder, da skjønte vi, at det 

ikke var saa farligt enda, og vi kunde lege sisten og gjøre pantelege i frikvarterene. En dag vi 

havde  i lekse om daabens sakramente og vor lærer forklarede at daaben var nødvendig, for 

at vi kunde blive delagtige i Jesu fortjeneste; og nu vilde han høre om vi alle troede derpaa. 

Vi sad da bænkede efter hverandre i rader med fødderne seks tommer fra gulvet, for 

længere naade vi ikke; vi blev da spurgte om vi vilde forsage djævelen og alle hans gjerninger 

o.s.v. og hver eneste af os smaa løgnere svarede ja. 

En anden gang der blev undervist om helvede, og der forklartes for os smaabørn, at helvede 

var tusinde gange hedere en end en gloende ovn og at gamle Erik selv stod med en gloende 

jernspir og passede paa , at ingen slap ud, og der skulde de fordømte ligge i al evighed. Da 

var det en liten jente, som spurgte: om ikke gamle Erik ogsaa brændte sig. Dette var et 

uventet spørgsmaal for læreren, og lod det staa ubesvaret. Slik har det været undervist i 

skolerne for kun faa aar tilbage, og det akn kanske være stere endnu hvor noget lignende 

fremlægges for børnene, for saalænge som vi skal have en stadskirke til at bestemme hvad vi 

skal tro og ikke tro, saa kan vi jo vente alt. 
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Jeg mindes saa godt en kone i min hjembygd hun levede et stille kristeligt liv, var omhyglig 

og kjærlig mod sine medmennesker. Saa kom det rækende gjennem dalen en lægpredikant 

der prækede om ild og svovel, og næsten hele bygden kom i oprør. 

Denne mand havde i en overberuset tilstand seet et syn, han havde som han fortalte seet 

helvede og hvoredes de fordømte pintes dernede; at det var brændevinet som ved delerium 

havde skaffet som synet; det sagde han ikke noget om. 

Han fremviste et billede hvor vi kunde se at gud tog imod de omvendte og troende sjæle; 

men de vantroende blev styrtet ned i pølen; som han forklarte brandt med svovel, og der 

maatte de være i evighed.  

Jeg som liden smaagut syntes dette var svært, at gud som jeg havde lært om var almægtig og 

god, kunde taale at se sine fornemste skabninger paa jorden bortstødes saaledes fra ham for 

at pines i al evighed fordi alene at Adam havde spist af et æble, som han ikke havde lov til. 

Dette blev formeget for den omtalte kone, hun kunde ikke blive fortrolig med forsonings-

læren, hun mistede forstanden saa at hun maatte holdes indestængt og bunden. Sener blev 

hun løsladt og indlemmet paa en af nabogaardene, og saaledes kom hun ofte hjem til min 

faders gaard hvor hun kunde lægge sig op i peisen eller ind paa ovnen, saa at husets folk 

maatte staa vagt for at hun ikke skulde brænde sig fordærvet. Det var hærteskjærende at 

høre hendes tale hun vilde brænde sig levende for det var ingen anden raad for hende, da 

som hun sagde, hendes eneste barn var i helvede fordi det døde uden daab, saa vilde hun 

ogsaa did, hun vilde lide med sit barn. Jeg blev voksen og forlod bygden; men hørte siden at 

hun hængte sig. I sanhed et pent offer for religionens fanatisme. 

Hvorlænge skal vi som kaldes kristne taale at jesu evangelium forkyndes, saa at folk derved 

bliver vanvittige? thi det gjør ikke hedningerne med sit. 

Hvorlænge skal vi taale at høre at gud fremstilles for os som den der ikke lod sig forsone 

uden ved sin søns blod, og saaledes maa være en barbar? Heller hvorlænge skal vi vente paa 

at faa jesu religion, som er menneskehedens, fremtidens store religion indsat i verden igjen. 

Den som nu udgiver sig for hans har ofte ikke engang skyggerne af hans ideer i sig. 

           En fritænker 

 

 

Dagdriveren den 28de desember 1897 

 

Til «Dagdriveren». 

Din fødsel den gik glat 

og uden skrig og larm; 

men det gik ei fuldt saa rat, 

da du sku ha eit navn. 
 

Dagbog, Maaltrost, Framsjaa m. mer 
nei, det var ingen ting 

du skulde ha et navn, som her 

os mindet om vor ring. 
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Et var altfor affektert, 

et andet altfor søgt. 

Tilslut du fik et meget kjært 

ved hjælp af Lundes kløgt. 

Og derfor skal du frem i tiden 

bære det paa første siden. 

   A. R----m 

 

Olsen og Persen. 

Olsen. God dag, goddag Persen haassen lever du da? 

Persen. Jeg, jeg lever dobbelt, jeg 

O. Lever dobbelt siger du; jo det er sant, du blæser varmt og kalt med samme 

 mund; men vil du ikke ha en kop kaffe, saa kan vi prate lidt sammen. 

P. Jo, jeg siger tak;men det maa gaa fort for jeg har liden tid! Og dermed kjører han 

bægge hænderne i frakkelommerne saa han ser ud som et gammelt baadseil, 

naar han for god bidevind kommer opover gaden.Persen, er af naturen bredt og 

solid bygget; isærdeleshed i gallionen tæt over næsen og dertil temmelig 

kortsynt, at han ialfald ikke kan se uden han har et par lorgnetter. Og da han for 

øieblikket ikke havde disse paa næsen men i vestelommen tørned han lige mod 

en person som siden viste sig at være en af «Dags» medlemmer og som til 

vederlag blev buden paa kaffe. 

 Olsen. «Det var jo foredrag søndag i «Dag» 

 Persen. «Ja, gamle Lunde holdt et, som han serverede med en vis faderlig 

overlegenhed». 

 Olsen. «Hvad syntes du om Dagdriveren sidst?» 

 Persen Hvad jeg syntes? Jeg syntes at den fritænkeren taler frire end han tænker. 

Olsen. «Nu holder de jo paa at stifte en dramatisk klub.» 

Persen. «Ja, jeg hører det; maatru hvad den sjakl hede? Jeg for min del synes at man 

skulde kalde den «Dagverk» 

Olsen. «Hvorfor nettop Dagverk?» 

P. Jo, jeg synes detpasser udmerket. Vil ikke du ogsaa like at man sa:»I dag kom 

Dagdriveren hjem efter endt Dagverk. 

Olsen. Ja, du har ret, det er ikke saa ilde det. apropos: var det ikke Bergersen, som blev 

indvalgt som det ene mandlige medlem af det dramatiske dagverk.» 

Persen. Jo, det var det vist; han blir formodentlig den politiske kandestøber i «Dag» efter 

endt dagverk. 

Olsen. Hvorfor blev det ikke fremlagt en liste for at alle begavelser kunde faa anledning 

til at tegne sig? det var vist mange som havde lyst. 

Persen. Ja, det kom antagelig deraf at formanden var bange for, at det skulde bli flere 

som vilde spille end det det kom til at bli af tilskuere. 
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Olsen. Jeg synes forresten at alle medlemmer er tilskuere, for de aabner ikke munden 

saameget at de faar puste engang. 

Persen. Ja, det er sandt nok, lagde du merke til hvormange det var som sad og foreslog 

for sig selv hvad man skulde gjøre for at skaffe penge til kassen? 

Olsen. Ja, jeg hørte en som vævet noget om maskerade, men det kom ikke længre end 

til tænderne – alligevel tror jeg det har været noksaa fornuftig, bare det var blit 

bekjændtgjort i tide 

Persen. Tror du at Vogt-Svendsen har betaling for sekundet naar han deklamerer. 

Olsen. Han har ialfald ikke for timen  

        Lillehammer Inkognitokontor 

 

 Den 17de Mai og ved mange andre leiligheder synger vi saa begeistret: Norge, Norge, du er 

vort du er vort du er fremtidens land. Men lad os ligesaa begeistret arbeide for at Norge skal 

bli «ungdommens land». Det land hvor ungdommen med iver og lyst er med og arbeider for 

«mere sol» bland fjeldene. 

 Men vil vi unge være med paa dette maa vi først og fremst prøve at fornorske os selv; prøve 

at frigjøre os for alle fremmede og tilgjorde sæder og fagter og ikke i skrift og tale benytte os 

af fremmede ord og sætninger, som vi har ligesaa gode og langt mere klangfulde i vort eget 

sprog. 

 Her i «Dag» bør ialfald norskeden og patriotismen være den raadende, og da kan maaske en 

ægte norsk Dag rinde i Lillehammer. 

 Tilslut vil jeg sige med Brand: 

 Hvad du gjør det gjør du helt 

 og ikke stykkevis og delt.        R. 

 

Jul i Hytten 

Aa moder jeg fryser; det trækker herind 

igjennem den søndre rude, 

Jeg føler et isende pust paa min kind 

og vinden som blæser derude. 

 

Sig moder, hvorfor har vi ikke lys, 

og ikke en smule at brænde? 

Vi sidder i mørke og kuldegys 

mens andre julelys tænde. 

 

Og hvorfor har vi ikke dækket vort bord 

med nadverd paa dugen den hvide? 

Vi havde det, husker jeg, dog i fjor 

saa deilig ved juletide. 
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En taare gled ned ad den kalde kind 

hun følte sit hjerte græde; 

det gjorde saa ondt i den lilles sind 

at miste sin juleglæde. 

 

Mit barn lig stille, jeg dækker dig til 

og saa vil jeg tætne for vinden, 

som driver derude sit vilde spil 

og puster dig koldt paa kinden. 

 

Mit barn, vi faar nok lidt lys i vort hjem 

og saa i ovnen lidt varme; 

thi Gud tænte stjæner i Betlehem 

og han glemmer aldrig de arme. 

 

Saa sovnet barnet i drømmer ind 

med taareperler i øiet; 

men nu randt der graad nedad moderens kind 

mens over sit barn hun stod bøiet. 

 

Hun trøsted! Gud hjælpe, hun selv havde trang 

til trøst nu ved juletide 

Der toned fra brystet en hulkende sang, 

saa sov hun ved barnets side. 

     (Af drømmehagen) 

 

Ud med reidningsbaaten 

Naar du eit skjip i stormen ser 

at sigla utan ror og rat 

mens bylgjorna dei klemma ner 

det arme skrog i havets svarte nat. 

 

Daa ynskjes du og ganger sæl 

med redningsbaaten ud 

og kan du berga kvar ein sjæl 

eg trur du takkar «Gud» 

 

Og slike vrag kvar dag du ser 

om du iddest sjaa derpaa 

dei rava um og rev paa rev 

dei tørna mot og havna paa 
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Vit og hug, dei fek som ror 

er knekt og vraket slæng 

tilslut so gaa kvar mand over bord 

om du ut med baaten ei gjeng. 

 

Kast loss, og gaa ut om stormen er stygg 

og prøv om kvar ein du kan henta 

men er du inkje åleine trygg 

so taka med deg ei jenta. 

            

    «Dagdriveren» 

No. 4 Mandag den 10 januar 1898 1te aarg 

   

      Sorg og længsel 

Naar man blot kunde som et barn huldsaligt smile 

og ved en moders bryst hvert suk hver længsel stille faa 

Naar man blot kunde bort fra sorg og smerte ile 

og ind til kjærlighed og fred faa gaa. 

 

Da var der ei saa haardt at leve her paa jorden 

da var ingen torne paa den blomst som uskyld bar, 

da var til kjærlighed og glæde alting vorden, 

da mer ei knustes haabet som vi har 

 

Naar du blot kunde til en trofast ven faa tale 

en ven som aldrig dig bedrog og ei forraadte dig; 

da kunde du som trætte fugl i ly faa dale 

af tro og haab med et:»Forglem mig ei!» 

 

Først da ei længre du var miskjendt her i verden 

forstaaet var da alle dine længselsfulde savn; 

da tanker vilde tanke møde paa sin ferden 

og favnet mindes om et elsket navn 

 

Men kun en stund endnu du til maa og taale, 

om stormen noksom bruser paa dit livs oprørte hav 

hvad dybest her du følte, evighed vil maale 

naar glemt af alt du hviler i din grav. 
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Herr Dagdriveren! 

Je sier « Herr Dagdriveren» naa fyste gongen je skriv til dig, sea vil je natulivis sætte «Kjære 

Dagdriveren.» 

Strast je fæk høre, at de va kommi en Kolega taa mei te byen vart je liddeli gla for naa ha je 

vori Dagdriver her saa længje aaleine, at je holdt paa aa bli kje a de, men naa æ de ingen 

fare, da de æ to taa os, som kan drive sammen. Je vil da strast foreslaa dig, at du aa je, som 

æ di eneste a standen her paa stedet, slutter os sammen som dom ha gjort di andre 

korperationer aa andre meningsfæller. Je vil foreslaa, at vi slutter os sammen liksom i ein 

slags forening til varetagelse af fælles intresser. Je har for længje sea skjønt de, at dæ nytter 

inte for naan å staa aleine naa for tia aa defersaa ha je forsøgt aa slutte mei til til dom andre 

her paa stedet; men je maa si da at je har itte kommi overens mæ naan anden stand. Dæ va 

ingen taa di andre som hadde naan agtelse for mit arbeide aa naaen aaben forstaaelse a min 

gjærning. 

Je ha staat baade i Snapsepartiets selskablige forening og i totalafholdsforeningen, i 

«Kolbeins klubbe» aa i Pølsmagernes fagforening, i Handelsforeningen og i «Dalens stjerne» i 

Turnforeningen aa i Ynglingforeningen. Men ingen steds ha je faat den paaskjønnelse som je 

jør fordring paa. Dæ eneste ste, som je kunde haalde ud, maatte da væra i «Snapsepartiets 

selskablige forening,» for domses arbe dæ stæmte naagenlunde aaverens mæ mit. 

Du vil derfor kunde forstaa min glæde, da je hørte aat du va kommi hit. Faar naa ska vi slaa 

os sammen aa da ska dom andre faa sjaa da, at dæ æ itte bare dom, som har lov til aa leva. 

Je ha itte tænkt naa viere aaver aasen vi ska organisere os enda; men dæ ska vi nok greie 

naar vi bli bære kjendt. Je hadde ellers tænkt aa foreslaa mei sjøl tel formand for da fyste, da 

dæ æ je som æ bedst indi byens forholde, aa saa kunne jo du væra viseformand. Naar vi saa 

haade holdst konstituerende genralforsamling aa vetat alle lovparagraffa, saa kunde vi altsaa 

bejynne aa stille vore krav til byen. Dæ som ligg nærmest for aublikke æ da aa bli represen-

tert i kommunestyrelsen. Vi kunne for eks gjøre fordring paa at en a os vart forman aa den 

andre representant, paa den maaten vart heile foreninga vor representeret i kommunnen, 

aa vi kunne vareta vore intresser saledes som vor vigtige stand fordrer det. Dom ha rigtignok 

saavidt gjort fra sei Kommunevalga naa; men je tu sikkert dæ, at hvisom vi meldte os hos 

dom som en politisk og social forening, saa ville dom ta saa mye hensyn tel os, at dom gjorde 

opat valga. Men før vi kan foreta os naagaa saa maa je sætta dig in i byens forholde, aa dæ 

ha je inte akurat ti til naa, men næste gang da ska je skrive tel dig aa presangtere dom folka 

her for dig, som du rimelivis kommer til aa faa naa befattelse me; aa dæ ska du sjaa æ 

mange rare skruer – men dæ ska je skrive  tel dig om sea. Naa kan vi jo for det fyste møtes 

paa Lillehammer Kaffestue om onsdan kl 9 aa stifte foreninga vor, aa den tru je ikke vi kan 

faa naa mer passende navn paa end «Dagdriverens Fagforening». 

Ja vel mødt om onsdan da. 

          Din 

     

   Ærb 

        «Kollega i Dagdriverstanden». 
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Kompliment til vore damer. 

Naar talen er om smukt, hvad skulde jeg da mene 

hvis jeg ei mente disse hulde englerene, 

som i sit væsen skjønhedsideal forene! 

Akk ja, de damer! Ja de damer! – hvilket syn! 

naar blot de ser paa os, vi blir som stødt af lyn! 

 

Ja de har øine, som kan jage folk af byen 

den ene gode ned – den anden gode op –   

ved  hver en rendesten de nydeligste hop. 

Paa hodet bær de alle en liden krølhaarstop, 

og hatter skygger over panden som en sop. – 

 

Nei det er nok bedst jeg holder op, 

jeg ser alt hist og her en misfornøiet mine. 

O, kjære Trine, Gine, Stine, Karoline! 

vi skal vi kjevles mer om Hat og kattepine; 

men privilegiet at bære horn i panden –  

det kunde i dag gjerne overlade fanden 

desuden ved i jo, at manden, 

naar han vil træde ind i ægtestanden 

tar ogsaa hensyn ti forstanden, - 

og kløgt og snille sidder, som i ved i panden 

og om i altsaa skjuler denne – ja forstanden 

det let kan hende, han gaar hen og tar en anden! 

 

Indsenderen af dette sidste støkke er nok en kvindehader; men vi vil ønske at «Dag» ikke har 

mange saadanne. 

           Ærb. 

           Redaktionen 

 

Her Redaktør! 

Tillad mig at minde om et par misligheder ved lagets dansemoro i julen. Først og fremst det 

elendige arangement, det skal bestyrelsen faa skylden for, og da er det mig som formand der 

har ansvaret, og det er jeg villig til at overtage. 

Dernæst er det en anden ting, som ogsaa formanden maa ta ansvaret for, men som noen af 

lagets medlemmer er skyld i, og det er en sag jeg ikke kan la’ gaa upaatalt hen. 

Det er nemlig det forhold, som mange af lagets medlemmer udviste ved kaffeserveringen 

nedenunder: Værten vilde at vi  - i lighed med hvad andre foreninger gjør i slige tilfælder – 

skulde betale 30 øre hver for den kaffe og de kager vi vilde ha, og denne ordningen blev 
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forsamlingen gjort bekjendt med før kaffeserveringen begyndte. Man skulde tro at enhver 

vilde bøie sig for en slig ordning, saa meget mere som det er den almindlige maade at gjøre 

det paa. 

Men hvad sker? – Jo, man gaar ned i flok og følge, bestiller sin kaffe med kager, drikker ud og 

faar fyldt paa igjen og lever storartet godt. Men da man skal til at betale er man ikke fuldt 

saa flaat som da det gjaldt at bestille. Ikke alene undlader man at finde sig i den trufne 

aftale; men hvad verre er, man betaler ikke engang det man har nydt . 

I stedet for at opgive hvormeget kaffe og hvormange kager, man har faaet, sagde man til 

betjeningen, at man havde faaet en kop kaffe, og hvis ikke disse saa udtrykelig spurgte om 

de ikke ogsaa havde faaet non kager, saa blev herom intet nævnt; men man betalte kun 5 

øre og gik. 

 - Ja jeg skal ikke hæfte mig mere ved det skamløse ved en slig optræden. Baade de skyldige 

og uskyldige – som naturligvis er de fleste – vil forstaa at slikt gaar ikke an. Det er ikke bare 

det økonomiske tab, værten led, som det her er tale om, skjønt det ogsaa er galt nok; men 

det rygte, laget vil faa ved en slig optræden af dets medlemmer, det er abselut ødelæggende 

for dettes trivsel, og den maa ikke gjentage sig. En gang kan kanske lagets Rygte taale en slig 

ting; men to gange ikke. 

           Einar Lunde 

 

Hr Einar Lunde 

Jeg tror, at de misligheder De taler om i deres artikkel maa bero paa en misforstaaelse, jeg 

kan ikke tænke mig, at nogen af ungdomslagets medlemmer der vil bære sine medmen-

neskers agtelse vilde med forsæt gaa hen og bære sig slig ad, som af Dem anført; hvis det 

skulde være tilfælde saa vil slige medlemmer med sin taktløse optræden ødelægge lagets 

gode navn og rygte. Det maa have gaaet til paa den maade at det var en hel del nye 

medlemmer, som kom til den aften, og da disse maatte betale sine 50 øre ved indgangen saa 

er det let at antage at de maatte staa i den gode tro at de skulde faa til vederlag en kop kaffe 

med kager til; samt da De gjorde bekjendt at det var ordnet, som af Dem anført kunde disse 

ikke have væ 

ret opmerksom derpaa eller været ude af salen i samme øieblik. 

Det er bra at De bragte sagen frem, saa at alle medlemmerne kan faa en forstaaelse deraf, 

og da vil sikkerligen de muligens syldige enten det nu beroede paa vanvare eller 

misforstaaelse faa anledning til at rette sit feilgreb og foreningen vil da blive kvit det 

skandaløse rygte som den saa ubemerket er kommen op i. 

           Ærb 

           M. A. Lien 
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Ein underofisjers utsyn ved afgangen 

fraa skulen. 

 

No har eg i trende lange aar 

paa kongen si uniform slitt 

og lengtad har eg fraa aar ti aar 

at eg eingong sku’ bli den kvitt 

So er daa dagen eindeleg nær 

men kva ska no eg gjera 

«Onkel» har alle mine eigne klær 

og i lumma fins inkje eit øre. 

   Linje matr. no. 72. 

 

 

«Dagdriveren» 

No 51               /2den Aargang/  Den 30te Januar 1898 

 

Om friheds Alteret her vi trede 

her norges Born Haand i Haand, 

og Norge ser med Moderglede 

Til hver som eier friheds Aand. 

O! helligt er os hendes Navn 

Ømt sluttes hun i vores Favn 

 

Med ærligt og med enigt Hjærte 

Vi høre vil vor Moders Røst, 

 Og hvad hun moderlig os lærte, 

Skal hjemmes troligt i vort Bryst 

Ja! Haand i Haand og Favn i Favn, 

Vi signe vil vor Moders Navn. 

 

I nest forige nummer af «Dagdriveren» Redigeret af Rokvam, er der en samtale mellem hans 

«Olsen og Persen» undertegnet Lillehammer Inkognitokontor, følgende spørgsmaal og svar 

angaaende Dags Dramatiske Klubs Stiftelse. 

Olsen   Var det ikke Bergersen som blev invalgt som det ene Manlige medlem af 

  Dagværk? 

Persen. Jo det var det vist, han blir formodentlig Dags Politiske Kandestøber efter endt 

  Dagværk. 

Olsen  hvorfor blev der ikke indlagt en liste, for at alle Begavelser kunne faa  

  Anledning til at tegne sig? Det var vist mange som havde lyst. 
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Persen.  Jo, det kom formodentlig deraf at formanden var bange for at det skulde blive 

  flere som vilde spille end det kom til at blive Tilskuere.  

I anledning dette skal jeg faa laav at komme med følgende Bemerkning.  

Det er aldeles rigtig jeg blev invalgt i ovennevnte Komite, skjønt jeg paa det bestemteste 

protesterede mod samme, og fremholdt særlig at jeg ikke i mindste maade var nogen 

dramatisk Begavelse, samt at jeg ikke havde Tid, og vil jeg nu ogsaa legge til at jeg heller ikke 

var af de mange som Hr. Rokvam mente havde saa stor Lyst. 

Formanden oplyste saa at det kun var en forberedende Komite der havde at faa stiftet en 

Dramatisk Klub, og at jeg selvfølgelig ikke behøvede at være med at spille fordi om jeg var 

med i Komiteen. Da Formanden saa øieblikkelig gik videre i Forretningsordenen, var der jo 

ikke nogen videre for Anledning for mig at komme undaf da, hvorfor jeg allerede samme 

aften helt til Kl 1/2 1 havde en samtale med Hr. Solberg og Danselærer Knudsen angaaende 

Sagen, og hvor Solberg paa min instendige Anmodning laavede at prøve aa indøve nogle 

mindre stykker samt blev der besluttet at sammenkalde Komiteens Medlemmer samt en del 

andre vi havde Hab om vilde være med til Fredag aften Kl 8 1/2 på Andresens Kafé. Jeg 

skulde sende bud til en del hvilket jeg gjorde, Solberg laavede at snakke til de andre, 

Knudsen var tilstede. Frøken Thea Høstmælingen laavede siden at vi kunde faa benytte en 

Stue i Lundes Leilighed til Komitemødet, hvilket jeg selvfølgelig modtog med Tak, men fant 

det ikke behøvelig at sende bud herom til de før budsendte, da det Thea Høstmælingen bor i 

samme hus som mødet var bestemt, saa det kun var at gaa derop naar vi var samlet. Det 

blev mig imidlertid paa grund af Sygdom hjemme umulig at møde overvære ovennevnte 

møde men sprang jeg alligevel bort til Andresens Kafe den fastsatte tid hvor jeg traf Hr 

Hellum der var den eneste af de budsendte der var kommen, og bad jeg ham vente nede paa 

Kafeen til alle kom saa de fik besked om at det var ovenpaa Mødet skulde afholdes, og bad 

jeg ham sige at jeg ikke kunde komme. 

Da jeg bagefter traf Solberg fik jeg til min store glede høre at Klubben var stiftet og at de alt 

var gaaen i gang med Arbeidet, hvorfor jeg selvfølgelig maatte se mit arbeide i kommiteen 

som fullendt. Dette gjorde jeg ogsaa paa nest forrige møde, Foreningen opmerksom paa, 

hvilket heller ikke blev imødegaaet.  

Naar min Kolega i Dagdriveren, i mig efter endt Dagværk, som han meget morsomt behager 

at udtrykke sig, ser en Politisk Kandestøber, tror jeg det blodt er et Fata Morgana, af sin egen 

Person, hans fantasirige person Hjerne ser, og tror jeg sikkert alle Medlemmer vil optage det 

som en morsom spøg af Hr Rokvam naar han nevner alle Begavelserne som havde lyst til at 

tegne sig, naar vi ved at han selv ikke sætter sit Lys under en Skjeppe. 

          Teodor Bergersen 

 

 

Ungdomslaga aapi Gulbrandsdalen har hat et møte hvor dom blei forligt om a danne en 

fellesorganisation for Dalen, men paa Hr Forlægger Torvaldsens forslag bli de beslutta at 

dom ente skulle ta Foreningen vor eller non an Byforening me i Sammenslutningen sin. Det 

ser nesten ud som han ske paa forhaand skulle væra blit ræd den storpolitiske Diskution han 
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Urmager Nilsen aan Taassen Lunde førte ianledning Politibetjent Larsens foredrag om 

Intolleransie og Meneskets Ufuldkommenheder. 

 

Nu skal snart vort Storting samles igjen, og omtrintlig samme Sammensætning som i 1814; 

idet Selvstændighedspartiet den gang kaldet omtrentlig svaret til  vores nuværende Venstre 

talte bortimod 80. 

Svenskepartiet der svarer til vores nuværende Høire talte velsaa 30. 

I Spidsen for selvtendighedspartiet stod Grundlaavens Far nemlig dens vesentligste forfatter, 

Sorenskriver Magnus Falsen, en meget begavet mand paa kun 32 Aar, med en brendende 

iver for Norges Selvstendighed og Uafhengighed. 

Som fører for Svenskepartiet stod den gang Landets største Adelsmand Grev Johan Kaspar 

Herman Vedel Jarlsberg, var temmelig begavet men stor og byrg. 

Paa Eidsvold heder det havde den store Mand det ikke godt, idet han her mødte mere 

Modstand end en mand i hans Stilling var vant til. I førstningen søgte han nok at gjøre sine 

Meninger gjeldende men sidst paa blev han ordknap og tilbageholden. 

Montro vi faar høre en saadan Trontale af vor Regent ved Stortingets aabning i aar som 

Kristian Fredrik holdt 18/4. Jeg vil ikke undlade hidsætte en del af samme. 

Skulde nogen fortelle eder at norge ikke kan staa paa egne ben eller som en full ud 

selvstendig Stat da lue kjærlighed til Fedrelandet dobbelt høit i eders Bryst; da mines hine 

Oldinger hine Kraftfulde Mend, der bød eder held til eders Hverv i gik hen at røgte. 

De sa: Vanslegter ei fra Fedrene! Og disse stoler paa den kraft, der hviler i vor arm som i vor 

Vilje! Skulde de norske Sønner ikke ligesaagodt forsvare de norske fjelde, som sine fedre? Er 

vi ei vant til Savn og kan noget Savn lignes med Frihedens? Staar det ei i Folkets Magt at 

indrette sin Regjeringsforfatning efter Statens Tarv og de midler den besidder i sit Skjød. I 

Fredlige dage har jo Statens Indtegter givet forskud i Stadskassen, og tror i Sverge søger 

forening med Norge for at forsørge det norske folk med Almisse. I sanhed hvad var et Folk 

værd som frygtagtigen opofrede sin Selvstendighed og sin Ære? 

Held os vi er ikke vanslegtede med høi følelse om eget værd, har det norske folk aflagt den 

høitidlige ed at hevde norges Selvstendighed. Denne ed skal i besegle trofaste Nordmend! 

ved at antage den Regjeringsform under hvilke i vil leve, og som i vil forsvare mod hvert 

forsøg paa at kuldkaste den. 

Mistviler i om, at i, selv i modgangens Stunde, besidder kraft nok til at haandheve den. og 

mistviler ei hellere om at en retfærdig Gud beskytter et selvstændigt folks frit og ubetvunget 

folks Anstrengelser. 

Vi ser altsaa, den gang havde Selvstendighedspartiet Trontaleren paa sin side; og talte det jo 

ogsaa nogle flere end det tilsvarende parti gjør iaar, men det værste er at vi ikke kan tro paa 

at vores nuværende selvstendighedsparti idet hele er gjennemglødet med den samme selv-

stendighedsfølelse som i 1814. Derfor er det end mere Magtpaaliggende for os unge, der 

eier fremtiden at mindes Kristian Fredriks ord. I sanhed hvad er et folk vært som frygtagtigen 

opofrer sin Selvstendighed sin Ære. 



A-00033 Ungdomslaget Dag - Dagdriveren 
 

Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.  side 20 
 

Held at vi er ikke vanslegtede. Med høi følelse af eget Værd skal vi nu snart ialfald alle Mend 

der er 25 Aar aflægge en høitidlig ed om at hevde norges Selvstendighed. Denne Ed vil vi 

besegle ved at styrke den Regjeringsform under hvilke vi vil leve. og den vil vi forsvare mod 

ethvert forsøg der gjøres fra hvikensomhelst side, enten af norske eller Svensker eller andre, 

paa at kuldkaste eller afsvekke den. 

Lad os aldrig blive afblegede Selvstendighedsmend vi som gaar fremtiden imøde, lad os ikke 

ubemerket glide ind under Sverige fordi om vi har en Konge ligesom vi gjorde det under 

Danmark før, men stedse mindes vore forfedres ord. Landsdommer Nansen sa blandt andet i 

1814 da norske og Svenske underhandlet om Foreningen  

«Såfremt ingen Forening mellem rigerne skulde være tænkelig, siden at norges 

sælvstændighed forsinder[!] eller krænkes erklerer jeg høitidelig, at før skal disse Fingre 

hvormed jeg i Herrens Tempel svor den høitidelige ed til Forfatningen visne, før jeg 

underskriver saadanne Vilkaar. Dette var ianledning omtrent det samme som vor nuværende 

Unionskomite har havt under behandling. 

Provst Fredrik Smit sa. 

Foreningen maa kun komme istand paa den ubetingede betingelse at , vor Grundlov og vor 

Nationalitet holdes i Hevd, tilstaes der os ikke saadanne Betingelser, eller gjøres der brud 

paa dem enten ved list eller  Vold, da være det Nordmænds faste beslutning – og den vise sig 

ikke i ord alene men i handling at vi vil lide ja opofre alt for at den Grundlov vi har besvoret.  

I en Skrivelse til Eidsvoldsforamlingen fra et møde i Trondhjems Domkirke undertegnet af 

426 med Johan Nordal Bruns navn først heder det. Vi er Nordmend endnu, men skal vi ikke 

bli til spot for Verden og Menedre for Gud maa vi lægge for dagen, at vi har hjærte til, 

hellere at dø med ære end en svige vort norge og vor ed.  

Lad os naar vi engang bliver Velgere se at find saadanne mend som frit og offentlig udtaler, 

og gjør til handling saadaanne Ord. 

Lad os da altid være red saadanne forsigtige snoge der saa godt forstaar at bugte sig, baade 

efter vor vilje og vore modstanderes. Lad os altid mindes mesteparten af vore Brave 

Eidsvoldsmend i føgende Vers. 

    Lig tænte Varde paa Fjeldet 

    Det lyser i nordmænds Sind 

    Lig Granen og Fosseveldet 

    Friskhed det vifter derid 

    Det giver os hug at værge 

    Som de om vort Frihedsbrev 

    Naar Jetter hvadheller Bjærge Dværge 

    Vil røve hvad Fedrene skrev     

Jeg vil ogsaa tilsidst udtale det Haab at de Mandlige Medlemmer af «Dag» har den fulde 

forstaaelse af at vi i alle dele trenger Kvindens Hjelp, og at vi blot er ligestillet ikke staar over 

hende. Hvis nu i den kommende Stortingsperiode Almindelig Stemmeret bliver gjennemført, 

hvilket vi jo nu maa haabe kan vi efterhvert som vi naar Alderen 25 Aar, vise hende dette 
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ved, ved vert valg blot give vor stemme til saadanne mend der vil at Kvinden skal have ogsaa 

Statsborgerlige Rettigheder, Pligterne har hun jo før. 

-------------------------------- 

Det skal oplyses at insænderen af Digtet «Vore Kvinder i forige nummer, ikke er Kvindehader 

som Lien siger, men hader af alt unaturlig ved Kvinden, og haaber jeg i modsætning til Lien, 

at jeg har de fleste af lagets mandlige Medlemmer med, naar jeg siger at jeg synes bedere 

om en naturlig Kvinde end en med allslags Indianerfjas besmykket. 

                    

Dagdriveren 

No 6.           1ste Aarg. 

 

Ja nu har vi da levet et Kvartal, baade Ungdomslaget «Dag» og «Dagdriveren», og det et 

langt et ogsaa, saa jeg tror at hvis det skal blive almindelig at vi bruger over 4 Maaneder i 

aaret Kvartalet, saa  vil nok snart vores damer kaste den gamle kjedelige almanakken med 

det korte 12maanedersaaret og begynde at bruge vor tidsregning. 

Naar vi ser tilbage paa dette Kvartal der til og med ogsaa er det første, saa kan nok ingen 

klage. Vi har havt mange gode Foredrag havde der festet sig, om kun en liden del af disses 

gode inhold i vor erindring, og bringt over i Praksis, og havde enher havt lit Anelse om eller 

forstaaelse af hvormeget arbeide og hvor megen tenkning der maa gaa forud for et saadant 

Foredrag, saa tror jeg det vilde feste sig mere og blive mere betragtet som lærdom, end blot 

og bart til at forkorte os en tid, eller udfylde en del af Programmet paa et Møde 

Efter vores formening har vi allerede gjort adskillig fremskridt paa denne korte tid og ikke 

minst i Valget af Foredragsholdere. Først holdt Herr Torsten Lunde et foredrag hvor han 

opfordret til at leve et idealt liv og nevnte da flere gange i den forbindelse som oftest 

henvent til Damerne, at han personlig ikke var mod dans. 

Saa holdt Politibetjent Larsen et meget godt og praktisk foredrag, der var efterlevelses-

værdig, og hvori der fremkom mange gode tanker og skjønne ideer som han formante til at 

bringe ud i livet i Handling.  Dette fordrag ruinerede Taasten Lunde og Petter Nilsen for os 

idet Formanden tillod dem i den Diskution der paafulgte Larsens Foredrag, tillod en noksaa 

skarp Politisk Diskution dem imellem der der ente med at Lunde gjentagne fortelte os at 

Nilsen og han nok havde vekslet saadanne ord som de der fremkomne før, og at de nok i 

samme anledning ogsaa skulde treffes siden. 

Vi tror der blev sat at Larsens Foredrag blev sat i en feilagtig belysning eller blev skjøvet 

formeget tilside paa grund af at Dirigenten tillod De diskuterende et for stort sprang udenfor 

Emnet. Saa Havde vi Hr Ingeniur Broks sirlig formede og vel udarbeidede Foredrag som vi 

burde have paa prent og faa os oplest paa hvert møde til vi kunde det udenad. Dette møde 

hvor Brok holdt sit Foredrag mener vi var det mest vellykkede i hele Kvartalet, da vi ikke 

alene nød det interessante Foredrag men ogsaa fik behandlet de indre anliggender som 

forelaa hvilket jo ikke altid har været tilfeldet. 

Saa havde vi tilsidst Hr Redaktør Filsets Foredrag, der efter vor formening absolut var det 

bedste i et Ungdomslag. Vi fik der sammenligninger fremlagt for os der er af saa stor værd 
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for at lære sig selv og sin egen Udvikling at kjende, og dette har sikerlig en overordentlig stor 

betydning ved ethvert menneskes handling der endnu ikke er modent men først har begynt 

at tenke. 

Ligeledes peget han paa Historien for os, ikke den gamle Historie om Sabler og sporer Blod 

og Magt, og der bringer den unge, til i den Kampiver han ved saadanne Historier bliver sat i, 

til kanske i mangel af noget bedere at prygle sin egen Kamerat for at vise at han er sine 

Forfedres værdige Søn. og heller ikke den gamle Aandshistorie der for en nybegynder ligger 

saa fjernt at den ligsom ikke er for ham; men en Aandshistorie der ligger os saa nær, at den 

bliver interesant for alle, idet den behandlet til dels nulevende Menesker, og alle maa 

saaatsige legge merke til den enten de vil eller ei. Af saadan Historie drager Ungdommen 

Slutninger, giver den beslutningslyst og Bestemmelsesevne. og saa tilsidst de store værdi-

fulde Idealer han talte om nemlig de der gjør Mennesket lykkelig medens det lever, og varer 

efter døden, gjør Menesket trygt, lærer det at vurdere sig selv ret, at tenke over de ting der 

er af saa stor betydning for os i stedet for at tro blint hen paa de ting som bliver os lært i 

Barndommen 

Det er forargerlig for en der er ung og gjærne selv vil være sand, og gjærne vil tro at ogsaa 

andre er det, naar vi f x ser vore lærde Geologer og andre selv med den største sikkerhed 

regner ud, at vor jord er minst en Million aar, og de  aligevel har saaliden interesse for sit 

nuværende og fremtidige Skjebne, at de i et og alt slutter sig til en Religiøs troeslære der 

paabyder sine lemmer at tro at den kun er 6000. Da faar vi nok følelsen af at vi i dette stykke 

der er er os selv saa vigtig, tør overlade til saadanne at bestemme hvad vi skal tro men tenke 

selv drage slutninger og komme til Resultater vi er sikker paa, og som holder naar vi 

omhyggelig prøver dem. 

Hr Filset laavede senere at komme med en fortsættelse af sit Foredrag hvilket vi med glede 

og spending imødeser, for Ungdomslaget bestaar jo for det meste af folk der nylig har faaet 

den sidste indpugning af Pontopidan (Erik) bagenfor Bastudiget, og bagefter den slags 

afslutning paa Barndommen, trenger man nok lit oplysning og opmuntring der er af saa 

overordentlig stor nyte for Ungdommen, og af saa stor værd for Alderdommen. 

Refferenterne gjorde sine ting i førstningen for godt, derfor var det vel det gik som det 

gjorde, de sovnet hen men i aften har vi haab om at de er vaagen igjen. 

Dagdriveren har komet her rekande en og anden gang med det han har haat, men di ved 

hvordan det er med slige S. – 

Bestyrelsen har virkelig gjort sine ting godt, man er saa snar at klandre dem for det 

allerminste det vilde vist ikke blive tilfelde naar man tenkte paa alt det strev og arbeide de 

har for foreningen udenom møderne og som ikke vi ser. Men alle indrømmer vist nu ved 

slutten af Kvartalet at det er godt gjort, holde saa mange Møder og festlige Sammenkomster 

i et saa kostbart og pent Lokale, saa mange Foredrag ja selv 2 Skuespil har den serveret med, 

og mangen god underholdning paa Møderne. Vi skal bare nevne de stykker som er oplest 

her af Bekkelund Salvesen Vogt Svensen og Per Overn, bare dette mener jeg skulde være 

fuld Valutta for den halvkrona som er betalt i Kontingent; at det er gaaet lit tregt nu paa 

slutten tenker jeg vi alle er enige om at skylde paa Brændevinskrigen. 
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Efter den oversigt vi har staar det vist ikke saa galt til Finansielt heller, for da vi for et par 

maneder siden Intervievede Kassereren i den anledning sa han, at vi havde over 70 Kroner i 

Kassen og siden har vi havt 2 a 3 samenkomster med litt angtre samt et eller 2 dramatiske 

aftenunderholdninger der har bringt ikke saa lidet ind og saa har vi siden tegnet en hel del 

Medlemmer. og at Bestyrelsen er finansfolk det har vi vist, idet de med de afholdte 

aftenunderholdninger har taget saadanne bestemmelser at der ingen Restangser kan blive af 

Kontigenten. Men vi behøver jo ikke at hengive os til Gisninger, udfaldet faar vi jo høre i 

aften. 

Lagets Dramatiske Klub tror jeg vi maa være meget fornøiet med og stolt af, da den allerede 

2 gange har optraadt her i Byen, og hentet høstet baade Pressens og Publikums  udelte 

bifald, samt har den en afning moret et talrigt Publikum i Saksumsdalens Ungdomslag, her 

høstet den baade aplaus, tak, god beværtning og en meget morsom Kjøretur.  

Jeg tror vi har al grund til at være fornøie t med vort første Kvartals arbeide. 

 Lillehammer 3ie April 1898      Th. Bergersen 

---------------------------- 

 

 

No 7          »Dagdriveren»     1 aargang 

18/41898 

 

 

Naar nu «Dagdriveren» gaar over i en ny redaktion, kan dette ikke ske uden at den nye 

redaktion paa egne og medlemmers vegne bringer den aftraadte redaktion en tak for dens 

ihærdige og dygtige arbeide. –  

Nærværende redaktør var desverre forhindret i at være tilstede ved forrige møde og kan 

saaledes ikke referere noget derfra. Han vil begynde sit arbeide med at foreslaa, at der 

fastsættes en dagsorden og at foreningens møder drives efter en hvis plan; jeg tillader mig 

derfor at foreslaa følgende program:  

Møderne indledes med en sang, derefter oplæses avis og referat, er man nu saa heldig at 

have en foredragsholder, giver formanden ordet til denne og efter foredraget discution. Saa 

gaar man over til at behandle indre anliggender; er der saa tid til overs fortsætter under-

holdningen vexelsvis med oplæsning, deklamation, sang eller musik samt til afslutning en og 

anden gang dans. Dans bør i et hvert fald være den sidste del af programmet. 

 – I lagets interesse forekommer det mig imidlertid at være, at man aldrig resikerer at gaa 

glip af avis og referat, hvilket vi hidtil meget ofte har maattet gjøre, idet formanden straks 

ved møtets begyndelse har givet ordet til diverse foredragsholdere, hvorefter vi ved, der 

gjerne har udspundet sig en timelang debat, og avis og referat har man saa maattet sløife 

ligesom interessen for dette i det sidste uheldigvis har kjølnet betydelig saavel hos medlem-

erne som hos referenter og redaktører; idet det for ex til avisen efterhaanden er blevet 

levert mindre og mindre bidrag, og den stakkels redaktør har alene maattet forsøge at faa 

udfyldt bladet; jeg vil derfor med det samme gribe anledningen til at opfordre 
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medlemmerne til herefter at virke mere for avisen ved af og til at indsende inserater m.m. 

Det er ikke alle medlemmer som har anledning til hver gang at overvære møderne, og disse 

har ret til at fordre et referat fra det foregaaende møde. – Af disse grunde er det væsentlig, 

jeg har tlladt mig at foreslaa dette program for vore møder, saa vi herefter paa hvert møde 

først faar oplæst vort referat og vor avis; idet jeg tror, dette ogsaa vil tjene en smule til at 

styrke vor egen interesse for vort lag      ærb 

                                                                                               H. A. Salvesen     

 

  II) Gjerne for mig. 

    oversadt fra tysk. 

Gamle Kaptein Hansen, har sin leilighed i 1ste  etage, og som pensioneret mand, der har sin 

tid til sin raadighed, er det hans hovedadspredelse at ligge og kikke ud gjennem vinduet paa 

alt, som foregaar paa den åbne plads udenfor hans hus. Ligesaa regelmæssig, som man ser 

Kapteinene ligge med sin lange pibe ud gjennem vinduet, ser man en stor puddel hvilende i 

blid søvn paa husets stentrap. 

Saa en dag kom bybud nr det og det, som ved siden af sin mere officielle bestilling driver en 

mere privat som hundeklipper, forbi fra en nettop udført klipning, og vaskningsforetning 

medhavende de dertil nødvendige apparater. Det er varmt, og hans skarpe blik opdager, at 

puddelen generes af sin megen uld. Hvorfor han med luen i haanden stiller et spørgsmaal til 

Kapteinen, om han kanske kunde faa klippet hunden. «Gjerne for mig» siger Kapteinen tørt. 

Budet frem med sin  sax, griber Puddelen og klipper væk. Og heller ikke Puddelen siger nei 

dertil. «Jeg tænker, vi studser den ala Løve, jeg» henkaster Bybudet til Kapteinen, som med 

synlig interesse fulgte operationen. »Gjerne for mig» brummet Kapt. Saa blir puddelen 

studset meget sirligt til ala Løve; og bybudet betragter med stille tilfredshed sit værk. « Se 

saa! og nu tænker jeg, vi ligesaa godt tar og vasker den med det samme, jeg» siger han. 

«Gjerne for mig» lød atter Kapt,s svar. «Kan jeg faa hente mig en smule vand i Kapteinens 

kjøkken?» spør Bybudet. «Gjerne for mig» svarer Kapt. Bybudet kommer igjen, med sin 

medbragte bøtte halvfyldt med vand, griber fat i puddelen, begynder at sæbe den ind, en 

operation[en?] , som ikke smager dyret saa godt som klipningen, og til at skrubbe løs paa 

puddelen med en dyvaad svamp. Ikke før var han færdig hermed under store anstrengelser 

for at holde hunden fast, og han slipper det tag, han har havt i nakken paa den, sætter 

puddelen afgaarde, som om en vis mand havde laavet den en mork, som man siger – om 

hjørnet, og væk er den.  

Bybudet tørrer sveden af sin pande – det var som sagt en varm dag og et anstrængende 

arbeid, og sender Kapteinen et blik, som ikke kan misforstaaes; men Kapteinen, der 

mærkværdig nok lader som Bybudet var luft og ikke en mand, der med rette kunde gjøre 

krav paa en sart fortjent løn for et vel udført arbeide. Hvorfor Bybudet beslutter sig til at tale 

og kræver sit honorar efter gammel taxt. «Reis Fanden i vold» svarer Kapteinen «hvad 

kommer det mig ved? Det faar vel han betale, som eier hunden, min er den saa-gu ikke.» 

«Hvadfornoget? men du sa jo, at je sku klippe bikja?» «Jeg? er De gal mand? De spurgte, om 

De kunde faa klippe hunden, og jeg svarte gjerne for mig, se bare til, at (?) skrubbet af Fan!» 
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Bybudet klør sig bag øret, hvorpaa han sætter paa sprang for at faa fat paa dyret og muligens 

paa det[s?] eiermand. Kaptein Hansen blir rolig liggende i sit vindu og ler rigtig godt. «Ja 

tammen om du kan Tosken! kanske kan du nu lære dig til en anden gang, ikke at stikke din 

næse i det, som ikke kommer dig ved?» ----- 

 

 

Historie nr. III er fjernet på grunn av innholdet. 

 

 

   IV) Smaastykker af vittighedsblade 

Praleri. 1te handelsreisende:»Vi bruger saa meget strøsand i vor forretning, at vi tar den hjem 

direkte frra ørkenen. Tænk Dem, saa kommer der fornylig en sending, ogda vi udpakker den 

sidste bocks(?), saa er der en levende løve i den!» 2den handelsreisende:»Naa, hvad gjorde 

De saa med bæstet?» 1te handelsreis:»Ingen ting! Da vi var færdige med udpakningen, var 

dyret løbet vild i vore storartede pakkerilokaler – og væk var det!» 

Et af to Spiser en bonde en høne, saa er enten bonden syg, eller hønen. – 

Bedre op. To venner, som begge netop havde giftet sig, traf hverandre paa gaden en dag. 

Efter at have lykønsket hverandre begyndte de at discutere sine fruers elskværdighed og 

skjønhed. «Min hustru har det aller deiligste haar,» sa den ene; naar hun løser det op, 

rækker det næsten til gulvet.» «Ja – hvad vil det sige mod min hustrues haar?» sa den 

anden;»naar hun løser sit haar, saa falder det altammen paa gulvet.» 

Et fint vink. Maleren: «Jeg har tænkt at give mit nye maleri til en eller anden velgjørende 

indretning:» Vennen:»Gi det til blindeinstitutet!» 

Til støtte for hukommelsen. – Herr Møller har en overmåde dårlig hukommelse. Naar han 

reiser med jernbanen, drister han sig aldrig til at gaa ud ved an mellemstation, fordi det ikke 

er ham mulig at huske nummeret paa sin kupé. En dag, da han var paa sin jernbanestation, 

klaget han denne sin hukommelsesnød for sin visávis i kupeen, en lystig Student, som straks 

gav ham råd. «De bør,» sagde Studenten, forsøge at knytte Deres kupenummer til aarstallet 

for en eller anden historisk begivenhed, saa husker De det nok. Idag kjører vi som De ser, i 

kupé nr 325. I det aar var det, at kirkemødet i Nica’a afholdtes, og naar De bare tænker paa 

det, saa erindrer De straks kupeens nr.»  

Sjæleglad over det holdepunkt, han nu har fåt, stiger HerrMøller ud ved første station for at 

vederkvæge sig med et glasøl. Da det ringes til afgang, skynder han sig ud paa pærronen for 

at finde sin kupé igjen, men – O jammer! – hans hukommelse lader ham atter i stikken. I 

angest og fortvilelse vender han sig da til en af Konduktørene og spør med klagende 

stemme:»For Guds skyld – Herr Konduktør – naar afholdtes kirkemødet i Nica’a?» - 

        Lillehammer 17/4 1898 

        H. A. Salvesen 

        p. t. Redagtør 

---------------------- 
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Dagdriveren 

 

Nr 8     Tirsdag den 10de maj 1898   1ste årg. 

 

O. J. Fjørtoft 

Vi bringer idag et billede av den mand hvis minde altid bør staa lysende for frisindet ungdom 

i Norge – radikaleren – rydningsmanden – geniet O. J Fjørtoft. Hvor norsk ungdom samles til 

arbeide for en ide, bør hans navn vække begeistring, ærefrygt og beundring. 

Tidens ungdom der synes at være grebet av en slaphedens ligegyldighed for at ta fat med 

mod og tro paa arbeidet for løsningen av tidens abselut største og vigtigste spørgsmaal, det 

sociale, kunne ha godt av at læse Fjørtofts levnetsløb. Og lidt av hans aand vilde bringe den 

djærved i viljen, friskhed i tanken og modets iltre paagaaenhed, som ungdommen nutildags i 

saa sørgelig grad savner. – Fjørtoft var den klare aand med det vilde mod og den rene 

begeistring for sanhed og ret.-  

Han var den første norske socialist siger Garborg som i sin bog «bondestudentar» med raske 

geniale strøk har tegnet hans lysende billed saa indtrykket av Fjørtofts liv og personlighed 

sætter varige mærker.Vi hidsætter lidt av hvad hans gode ven nuværende statsrevisor 

Sørensen fortæller om ham: 

«Personlig øved han en tiltrækning paa mig som jeg ikke kan forklare. Men naar jeg skal 

gjøre mig en forestilling om Jesus av Nacaret og hans virksomhed maa jeg altid tænke paa 

Fjørtoft, og fordi jeg har kjendt Fjørtoft saa godt tror jeg ogsaa, at jeg kan forstaa Jeus av 

Nacaret». 

Ja om Fjørtoft kunde jeg nok fortælle, jeg kunde vist holde paa at fylde deres blad bare med 

skildringer av Fjørtoft og jeg tror virkelig at jeg kunde gjøre det med god samvittighed. 

Jeg ved ikke nogen mand som et ungdomsblad heller bør fortælle om her i vort land. Han var 

en foregangsmand for ungdommen, en gjennembrudsmand for en ny tid , en vandrende 

lærer i lighed med de græske filosofer og den store mester i Jødeland.  

Saa tilslut følgende digt av Sørensen:  

 

Ved O. J. Fjørtofts død. 

 Hørte du engang den vilde jagt 

jage gjennem til skog? 

Jegeren skreg og hunde gav hals 

over hump og hammer de jog. 

Saa jages det ædle vildt. 

 

Engang jeg hørte den vilde jagt 

jage gjennem al by: 

«Han er en varg i veum; han er 

ikke værd det usleste ly!» 
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Jægeren hidset med raske rop, 

hunde glammet og skreg. 

Det var et liv i den hele skog, 

det var saa lystig en leg. 

 

«Storblodet» hylte med smaa i kor, 

herrer og fruer skreg med, - 

liv og ære ret de tog, - 

aldrig gav de flygtningen fred. 

 

Faldt der et skud i den store skog? 

Vildtet styrtet saa træt. – 

Alle de saa paa den konglige Kjed (?) 

der den laa paa stenhaarde plet. 

 

Herren fikk stanset den vilde jagt. 

Byen laa stille paa stand. 

Alle sagde: «En ædel sjæl,» 

ikke fins det mange som han! 

Saa jages det ædle vildt! 

 

 

Arbeidet. 

Arbeidet skulde være menneskets store, glade velsignelse. – 

Deres lyst udvikling og berigelse. Den frie udfoldelse av al sjælens og legemets ævner, en 

evig lys opadstigning mod større og rikere glæde paa jorden. 

Arbeidet, dette menneskenes varme pust hen over naturen hvorved den forvandles, 

forskjønnes og beriges, skulde være vor store glæde. Vor religion og gudsdyrkelse under 

frihedens varmende sol og i kundskabens klare dagslys. 

Men, det er blit en forbandelse. Kampen om maten har gjort arbeidet til den store svøbe, 

som stadig tvinger henover vor ryg. 

Denne lange slitsomme dag, hvor vi holdes fast til et bestemt sted til en bestemt bænk og en 

bestemt Krak i et aag – under tilsyn, mistanke og rædsel gjør os til knirkende døde maskiner. 

Usle krumme dagleiere og rædde lakeier blir vi under det ufri løns arbeide - - Ti lønnen er 

tilmaalt bare til livets opholdelse, og enda ræddes vi for at den dag skal komme, da vi 

mangler selv det. 

Derfor gaar det gjennem lønstagerens liv en rød traad av hat mot dette arbeide som presser 

ham til jorden med sin tunge hånd. Det lænker os fast, bøier vore knæ og krummer vor ryg, 

det slitsomme, nødtvungne, ufrie arbeide. – 

Og livet bli uten lys, fordi kulturens og naturens glæder skjænket menneskene til løftelse og 

berigelse gaar os forbi. Vi har ikke tid, raad eller kundskab til at nyde dem. Ti dette altop-
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lysende arbeide kvæler den spire og kraft i os, der skulde gjøre os til frie glade opadstigende 

skabninger der med fuld bevisthed arbeidet for lifsfungsjonernes harmoniske udvikling. – 

Men det maa bli den store velsignelse – arbeidet. – 

Til den glade beviste udfoldelse av alle evner og kræfter, der baner os vei ind til større og 

større glæde og rikere og rikere liv, under guds klare lystindrende himmel. 

Og alle hænder likesom stragte mot høiere og renere riker! 

           Lønslave. 

 

 

Ungdom 

Jasaa, ungdomsl. »Dag» vil ikke gaa i demokraternes tog 17de Mai, av forsigtighedshensyn. 

Herregud skal ungdommen være forsiktig ogsaa nu. Tænk saa forsiktig at den ikke skal 

bekjænde sig. 

Hvorfor skal vi være forsiktige, hvorfor ikke kunde vise, under hvilket flag vi hører og vil høre. 

Er den forbi den tid, at ungdommen var fuld av ædel begeistring for den ide den trodde paa? 

Den tid da den modig og kjæk voved sig ind i en dyst for tidens store spørgsmaal? «Dag» 

holder sig hjemme 17de Mai. Mig forekommer denne avgjørelse værdig gamle stivbente 

diplomater hvis aand forlængst er udtørret, og ikke unge gutter og jenter, som gjerne ynder 

at kaldes frisindede. 

Hvor er ungdomsmodet henne? Hvor er troen, freidigheden og paagaaenheden, som burde 

være særkjendet forfremadstræbende unge. Og begeistringen for sandhed og ret? 

«Vi deltog ikke». Ungdom maa delta. Med glad tro skal den storme fordommens mure og 

ligegladhedens skansværk. Og med fryd folde flagget ut i denfrisindede flok, hvor al 

sandhedskjærlig ungdom med hjærtet paa det rette sted hører hjemme. 

Frisind er ikke bare talemaader og mundsveir. Det er adelsnavn som forpligter. Forpligter 

enhvær der bærer navnet  til at være med, hvor rettens og sandhedsflag vaier. 

Skal vi sitte slovt og se paa de gamle kjæmpe for de reformer vi vil faa nytten og glæden av? 

Og naar de gamle falder fra, saa skal de se alt sitt arbeide , sinne haab og sit bedste værk 

overladt til en ungdom der intet tør, uden at være forsigtige. Skal vi begynde at være 

forsigtige i 20 aars alderen, hvor skal det ende? Og hvordan ville det ha groed med 

menneskelig fremskrit i værden om forsiktigheden havde faat raa over alt. 

Det er de kjække, som erobrer verden. De frie, freidige og begeistrede har alle tider sat de 

dybeste mærker i utviklingen. 

Var her et aandens veir over de unge – de ville ikke holde sig væk fra en saa rimelig og 

naturlig ting som et demokratisk 17de Mai tog. 

Nei de ville  vise de gamle, at for fremtiden kunde de være trygge. Og med flagget vilde de 

vifte sin begeistring ut mot de gamles arbeide og raabe Hurra for frihed og ret. 

Hvilken glæde maatte det ikke være at føle sig som medkjæmper i den store arme, som 

friheden samler om sig. 

Dette at være med og yde den lille indsats en evner for demokratiets skjønne lysende ide, gir 

ungdom den hellige glæde og jubel, som ikke kan sættes høit nok. 
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Den danske digter J. T. Jacobsen, ære være hans minde!, skildrer ungdommens tro paa og 

begeistring for det nye, for frihed, sandhed og ret i følgende malende ord: 

«De var opfyldte av det nye, drukne av det nyes teorier, vilde av det nyes kraft og blendede 

av dets morgenklarhed. Der var en stormgangs jubel i de unges sjæle, og der var tro paa 

tankestjærners lys og der var haab som der var have. Begeistring bar dem som paa 

ørnevinger og hjertet blev dem stort av tusind mod. – 

Hvilken forunderlig forgjætningsfuld tid var det ikke, hvor sælsomt med åren at høre sin sjels 

utydelige  løndomsfulde hvisken klinge frem i virkelighedens luft som brag av kølleslag paa 

tempelmure, som vilde udfordrende lurtoner , som hvin av Davids stene paa flugt mot 

Goliats pander og som seiersikker fanfare.» 

Med beslutning som toges paa forrige møte, skal ikke bidra til at sætte vort lag blandt 

ideernes bærere. 

Og skal vort lag ikke bare bli en …….. selskabs- og danseforening, maa vi vaage os ut. Ut for at 

dra vor lille prud til frihedens og rettens tempel, som maa og skal reises – og som vi vel alle 

inderst inde tror paa. 

          Petter Nilssen 

 

 

Vort blad 
vil i fremtiden komme til at indeholde potrætter av bekjendte mænd og tegninger  og 
interviuer av stedlige størelser. 
De literære og kunstneriske kræfter vi ved store opofrelser har kunnet knytte til bladet 
sætter os istand til at gjøre det. Og haaber vi vore læsere vil vili at paaskjønne vore 
bestræbelser ved at virke kraftig for bladets videre udfoldelse- og ved at betale sin 
kontingent promte og avertere flittig.   
Vor speciele sagkyndige medarbeider paa interviuwets omraade fik ordre til- som en særlig 
begyndelse- at tegne og interviuwe lagets formand. Og det er dette vi nu har den glæde at 
avtrykke.  

[Foto av Einar Lunde] 
 

Einar Lunde 
(Et interjug) 

Til sædvanlig tid kom jeg i form. paa bladets kontor for at begynde mit arbeide i 
redaksjonen. Chefredaktøren sat allerede i skjorteærmerne ivrig beskjæftiget med at skrive 
navne under sin store protest. Han ser grætten ud og var aabenbart ikke i det gode hjørne.  
«Godmårn» hilser jeg blit som en formandskandidat før valget. 
«Godmaarn»! brummer chefen idet han tæller sine navne. «Hvad er det for en idiotisk ide 
De idag har tænkt at koke suppe paa da?» spør han med en edikkesur mine. «Opriktig talt 
har jeg endnu ingen ide,» svarte jeg ydmygt- men den kommer nok.» «Kommer ja! Nei idag 
skal vi ha no nyt- no aparta- forstaar De? Vi maa følge med ser De. Denne gamle levsemat 
duer ikke, vi maa pinedød ha interviuws: Kan de tegne?» 
«Tegne ja- gudbevares.» 
«Ja, ikke bare strege og kvadrater men figurer- ansigter, raske karakteristiske, sjælfulde. 
Hvad?» 
«Ja- til tjeneste-« sier jeg med et hirk.  
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«Vel. Tegn og interviuw «Dags» formand. Kort og morsomt! Godmaarn!» 
Jeg lakkede ivei. Laante mig paa veien et fotografiaperat, saa læserne ikke skulde faa grund 
til- som en æret samtidige læsere at klage over slurvede portrætter. 
Udrustet med dette og en rigtig prestemands mine tren jeg ind i hrr Lundes butik, hvor mit 
offer netop var ifærd med at udsmykke en bondejente med ny kufte efter sidste 
parisermodell. Da det var fuldført kom han smilende hen og spurgte hvad nyt jeg bragte.  
«Intet» sa jeg. «Men et par ord i enrum.» 
Lunde, der altid har vist «Dagdr.» personale en smigrende opmærksomhed førte mig 
fluksens op i sin fars lyse stuer, hvor vi begge tok plads i en udmærket sofa. 
«Naa?» 
«Naa, hvad tid er De født?» 
«Født?» 
«Ja, født, De skal interjuges; chefens sidste nyeste ide. Hvad tid er  De født?» 
«Husker ikke saa langt tilbake.» 
«Døbt, vaksineret og konfirmeret, hvad tid?» 
«Skal De abselut ha vite det faar jeg rote frem papirerne, men vi lar det være, tænker jeg.» 
«Men er De gift?» 
«Nei.» 
«Gudskelov,» udbrød jeg. 
«Nei, men De vil vel aldrig fri til mig vel, siden De tar slik paa vei?» 
«Nei, gudbevares, men jeg blev saa kisteglad at ved i detmindste at kunne meddele det fakta 
angaaende Deres liv og person. – Saa gaar jeg trøstig videre. 
«De er sportsmand hrr Lunde, hvad sier De om cyklesporten som nu er slik ivælten?» 
«Liker ikke den. Aldeles ikke. Hvad er det for en spræk kar, at sitte saan paa en tohjulet raak 
og traa efter gaten eller paa en støvet kjedelig landevei. Skal vi ut faar vi gaa eller, vi som har 
hest, ride. Nei, disse svævende væsener, som cyklen danner menneskene til, huer mig ikke. 
Skisporten, ser De, det er no andet. Den er norsk, djærv og værdig en spræk kar. Op i 
aaserne paa ski, gjennem skogen i kulde og snefok, utover nuter og berg saa det fyker efter 
av deilig hvid kold sne, det er sport for mænd.  
Paa fjeldet om vinteren De! Helst i klarveir. Da føler du først riktig skisportens storhed. Av 
sted gjennem alendyp sne, over krat og kjær, myrer og frosne fjeldvand. Over den tindrende 
blaa himmel med den klitrende, spillende vintersol, som gjør sneen til et hav av glitrende 
diamanter! Rundt omkring fjeldets endeløse vinterstilhed! Saa naar en blir træt at faa hvile, 
spise og røke. Sitte ved peisen i hytten inde paa fjeldet og se veden knitre og sprake. 
Utenfor er det den kolde vinternat og den «susende stilhed» som Wilhelm Krag sier. Kanske 
er det maaneskin. 
Over det uendelige blaa glider maanen kold og majestætisk, men tindrende klar. Og 
stjernene- Nei stop det var det jeg vilde si- cyklesporten er for by- og landeveistravere- 
skisporten for dem der elsker fjeldet og storheden. Disse ludende cyklemennesker, som 
kommer og forsvinder i gaden, nei de duer ikke. Gaa tilfods det er no andet.» 
Hrr Lunde talte sig varm over skisporten hvorfor jeg tørt bemærket, at man brækte et ben og 
en arm undertiden paa ski. Det gav hrr Lunde anledning til en sammenligning mellem disse 
to sporters farlighed, en sammenligning, der ikke faldt ut til cyklesportens fordel.  
Jeg fortrød at jeg alt paa forhaand hadde kommet ind paa sportskheden, hvor jeg ingenlunde 
er hjemme hverken paa hjul eller ski.  
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Forsøkte derfor at dreie samtalen over paa andre æmner ved at spørge om hrr Lundes 
mening om den politiske situasjon. Paa det vilde hrr Lunde ikke ind, hvorfor samtalen gik 
istaa. 
Plutselig knipser han i fingrene og udbryder:»Hvordan gaar det med protesten De? For jeg 
den snart? Aa, hvor jeg fryder mig til den og det leven den vil gjøre.» «Den kommer nok, 
kommer med megen vælde,» sa jeg. 
Men saa var det portrættet hrr Lunde. Vil de tegnes eller fotograferes? 
«Tak, fotograferes,« sier han, med et ironisk blik paa mig. 
«Vel, som De ønsker. Stil Dem saa op som De staar paa talerstolen i «Dag». Lidt overlegen, 
ja, saan værdig, forstaa De!» 
«Nei, jeg vil ligge her paa Chaiselongen, rigtig magelig og skjødesløs. Saa fotografer væk! 
men ingen flatering! Hører De!» 
« Behøves ikke,» svarte jeg med et forbintligt buk. Denne kompliment virket saa behagelig 
paa hrr Lunde, at den fremkaldte det tilfredse smil billedet viser. 
«Saa er vi færdige, jeg maa ned og sælge lærred.» 
«Ja, men fortæl mig no om Deres barnsben, noen mærker paa kommende storhed f. eks.» 
«Sludder,» svarede herr Lunde med en stemme som sa, at nu var audiencen forbi. Jeg 
bukket og gik. 
«Protesten maa vi ha!» raabte hrr Lunde efter mig i døren.» 
«Ja, De skal nok faa den. Vær tryg!» 
Da jeg egenhændig leveret chefen mit interviuw, skyndte jeg mig ut for ikke at stifte 
bekjændtskab med hans misfornøiede ansigt.  
         Ingnotus 

---------------------------- 
 

Vaar! 
 

Kommer den aldrig med sol og sang, 
brytende vinterens trældom og tvang 
 - sprængende muren av dumhed stor, 

spredende fred paa vor deilige jord, 
Den store, væntede vaar? 

 
Kommer den ikke og frir os ud 

bærende bud fra de fattiges gud? 
Frir os fra præsternes dogmevold, 

egennytten det gabende troll, 
den store væntede vaar? 

 
Kommer den ikke i jubel-glans 

til trællende sjæle med frihedskrans? 
Stiller vor savn og standser vor nød, 
saa livet blir andet end slit for brød, 

den store væntede vaar? 
 

Den kommer engang, den gryr i vort sind 
og glitrer med solglans i længslerne ind, 
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gir os hvær dag en fornyelsens daab 
i kraft av det store straalende haab: 

den lyse væntede vaar! 
- n 

------------------------------- 
 

       ------------------------- 
       Redaktør: Petter Nilssen 

 
 

 
 

Dagdriveren 
Nr. 9     Søndag den 5te juni 98   1ste aargang 
 
Herr. Formanden beklagede for en tid siden i en discution, at Dag havde saa faa conservative 

medlemmer, saa at ikke den slags poletik blev drøvtet i laget; han mente formodentlig, at 

discutionen derved vilde blive mere alsidig og sagen mere belyst fra flere sider, om de 

conservative medlemmer deltog mere i debatten. Heri har han vistnok ret, men 

ungdomslaget tæller formodentlig ikke mere end 10-15 conservative medlemmer, og for 

disse faa vilde det ikke være greit at kunne klare sig i en discution, da de ikke besidder 

hverken den fornødne frækhed og sikkerhed i at optræde i en discution som de herrer Petter 

Nilsen, Johan Jenssen og flere andre af vore ivrigst discuterende medlemmer. 

De maatte sandsynligvis give tabt ligeovenfor dem som var mere overlegne og mere øvede i 

at debatere; og saa muligens resikere at blive udbet og gjort nar af, og dertil sætter vi vore 

meninger for høit til at resikere at blive gjort nar af. Jeg vil derfor nu forsøge her i avisen at 

forsvare os en smule mod de angreb, som vi ofte er blit tildelt og har ladet gaa upaatalt hen 

– ingenlunde af den grund at vi har følt os slagne af de argumenter, der har været fremført, 

men simpelt hen – som før sagt, at vi mangler den rutine i at optræde i en discution som 

Petter Nilssen, Johan Jenson m. fl. Et par medlemmer har et par gange udtalt, at de ikke kan 

forstaa, at der kan findes ungdom, der ikke er frisindet, dermed mener de formodentlig 

radikal; og en af dem udtalte endog saa stort et ord, at han vilde inderlig skamme sig, om der 

fandtes saa meget som et Conservativt medlem af «Dag». Jeg tør spørre Dherrer, om dette 

er frisind? Tyder disse udtalelser paa det? Mener de det, saa forstaar de ikke ordet frisinds 

rette betydning eller aabenbarer derved en sørgelig sneversynthed. – En definision af ordet 

frisind er indtaget i en artikel senere i bladet, og uagtet jeg ikke kan gaa med paa alt i denne, 

vil jeg dog tillade mig, at henlede medlemmernes opmærksomhed paa nævnte artikkel.  

Men tilbage til emnet. – Er det ikke nettop ungdommens sag dette at lade anskuelserne 

brydes inde i sig – begeistres for det, som er ædelt – og for det, som peger ind i fremtiden og 

sky det, som synes ham dorligt og snævert, uandseet hvad dherrer politici mener udtaler i 

sin forblindede fanatisme. Mit haab er det, at ungdommen snart blir aaben for mere liberale 

tanker og lysere og ædlere forhaabninger for fremtiden. - Politikken er et fag, som ikke 

længere optænder sindene slig som før. Vi er blit kjed af al humbugen og alt spektaklet. Man 
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længes efter noget nyt, noget reelt, noget andet, noget, som samtidig virkelig kan høine 

tanken og frigjøre sindet. 

Ungdommen skulde jo være haabets tid, det er i alfald en gammel sats, men den har i 

grunden saa liden kraft i nutiden. Ungdommen lar sig drive afsted uden livsplan, uden mod. 

Saa er det ialfald saa ofte; har den levet i en høiere atmosfære, - vel, saa er den høire og saa 

umådelig ræd for at tænke noget andet end det, som viser, at man er høire-sindet, og 

akkurat ligedan er det som oftest blandt dem, der er opvokset i venstre-hjem; de er ogsaa 

bundne af frygt og tør og vil ikke vise andet end radikale anskuelser.  

Mit haab er derfor, at denne ungdomsforening vil søge at tænke frit og uanfægtet og vise af 

sneversynthed væk; og at enhver vil taale at høre nogen ivre for tanker, ideer og anskuelser 

af en hvilkesomhelst art, politiske  - som andre, der er anderledes end hans egne. Saaledes 

at enhver frit og ærlig tør lægge frem sine anskuelser og meninger, derved vil man opnaa at 

alle spørgsmaal vil komme til orde i vort lag. 

Jeg vil slutte med den forsikring, at vi Conservative ønsker fædrelandet alt godt i fremtiden, 

og vore følelser for dette er lige saa oprigtige og varme for det som noget andet politisk parti 

her i landet. 

            

         Ærbødigst 

                   H. A. Salvesen 

------------------------ 

 

  «Naturen» (indsendt) 

Man siger, at den norske natur er vakker, det er sandt! Vor natur er saa vakker, at ingen 

digter eller lyriker er istand til at fremstille den for os saa storslagen, herlig, som den er. 

Det heder ogsaa, at Lillehammer har vakre omgivelser, og det ved vi Lillehamringer meget 

vel, og er stolte deraf. Men, uagtet, vi har anledning til at færdes blandt saa megen skjønhed 

og storhed, bliver denne anledning, desværre, kun af de færreste benyttet.  

Kan man tænke sig noget skjønnere, end en vakker, solblank sommerdag at sidde ved 

Mesnafossens mægtige stup og betragte disse tusinder og atter tusinder af natur-kræfter, 

der her fraadende ruller forbi os, for under vilde brøl atter ubarmhjertig at nedrive alt og 

alle, der kommer i dens vei, uslyngende millioner af perler, der glitrer isolskinnet, for derpaa 

som dug-slør kjælende at  lægge sig paa træernes naale; smaafiskenes kaade spræl over 

vandfladen, mens smaafuglene slaar sine glade triller i trætoppene, da først forstaar vi, at 

naturen er skjøn og mægtig. 

- Eller, staar vi paa høidene ved Skrefsrud og ser det yppige billede af naturskjønhed, der her 

opruller sig for vort blik. Foran os byen, ikke en stor røget, skidden storby, - nei en liten 

ubetydelig, men dog saa umådelig ren og vakker by. I baggrunden Mjøsens glitrende flade, 

omgivelsernes speil, mens Vingnæsaasen og Balbergkampen grønklædte, krumbøiede rygge 

indeslutter det hele som i en vældig ramme; da vi blot ser fulkommen skjønhed og natur-

vekslende harmoni foran os, da maa vi faa forstaaelsen af , at denne natur er ubeskrivelig 

vakker. 
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Men disse skjønne steder, som burde være vore yndlingspladse, bliver af de fleste kun 

beundrende omtalt, men ikke ofte besøgt. Naar vi ser ungdommen, uden maal drive omkring 

i byens gader, indaandende støvet og de dermed følgende bakterier og bacilder, der op-

virvlende af vinden i forening med damernes skjørtekanter, fyker dem om ørerne, da kan 

man fristes til at spørge, - Ved ikke disse unge mænd og kvinder, at vi eier en omegn hvor vi i 

varme sommerdage kan finde et saavel kjølende som behageligt og lunt opholdssted, hvortil 

fører en vei, der er langt mere rig paa afveksling end byens gader. 

Men saa maa vi huske paa, at æren og lykken ved at eie en slig natur forpligter, og derfor bør 

vi, for at vise at vi elsker den, lade den blive et af vore kjæreste tilflugtssteder. – 

- Jeg elsker dig lille men 

herlige by, 

De granklædte høider, som 

som giver dig ly. 

Jeg elsker dig selv din elv, som du 

bær i din favn 

Jeg ønsker saa gjerne  

ophøie dit navn. 

-indsendt af  Spectatus 

 

------------------------ 

 

En anekdote om Holberg. 

Efter at Ludvig Holberg havde skrevet sit skuespil Jakob von Tybo, hvor han gjør nar af alle 

stortalende, pralende og skrytende officerer, var det en hel del officerer, der hadet ham, 

især slige storpralere. En dag paa gaden i Christiania eller Kjøbenhavn mødte han en officer, 

som stillet sig i veien for ham, og ikke vilde lade ham komme forbi sig. «Jeg gaar ikke af veien 

for en tosk» siger officeren. «Men det gjør jeg» sagde Holberg og smuttede forbi den 

forbløffede officer. 

____________ 

 

To digte indsendt af et medlem. 

 

1. Farlig er kvinden. 

Vidste du o kvinde 

hvor mangen yngling led, 

som ikke kunde finde 

igjen sin ro og fred. 

 

Du eier mangens hjerte 

som ene slaar for dig, 

men selv han bar sin smerte 
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for stolt til røbe sig. 

 

Ind i mig det skriger, 

men du kun smiler, ler 

til dig min længsel stiger, 

min smerte du ei ser. 

 

Mit hjerte er ei lenger mit, 

hveer tanke til dig flyr, 

mit hele liv er dit-, 

du kvinde som jeg skyr. 

 

Mit indre er et jaget vildt, 

som af et skudsaar blør, 

snart tegner det udkilt 

min syge drøm, den dør 

 

Alt er tomhed i mit indre 

nu sjælen, den er død 

hvad kan nu mere lindre 

min kval og hjertenød. 

2. I vaaren 

Fra i høst du husker nok den kolde nordenvind, 

der herjende drog frem imellem skovernes trær 

da stemtes vemodsfuldt dit sind, 

og hver en busk iførtes sørgeklær. 

 

Vinteren kom, men haabet laa i hjertet inde 

mens længsler spiret, sprang 

ud foldet sig et fagert minde  

grønklædt over eng og vang 

 

 (3 udeglemt) 

 

I vaarluft atter aander norden 

nu luftet er vor fælles stue 

og snart vi ser opstandelsen paa jorden 

fra hver en gravlig tue 

 

Thi solen skinner varmt fra oven, 

der avles liv ved hver en straale 



A-00033 Ungdomslaget Dag - Dagdriveren 
 

Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.  side 36 
 

sig brøllupsklar nu laver skoven 

solglimt funkler mellem granens naale. 

 

Thi vaarens bryllup skal snart staa, 

naturen er dens brud, 

det synges ind af fugle smaa 

velsignes saa af Gud! 

 

(3 NB udeglemt) 

Og høit i luften oppe 

vi vi syntes høre lærkens sang 

høit over granens toppe 

jublende ved dagen lang. 

      Medlem 

__________________ 

 

   Om frisind  (indsendt) 

Frisind er et stikord i tiden, og et misbrugt stikord. Jeg har høret sneversynte, uselvstendige 

høiremænd forfærdes, naar der blir talt om frisind som noget ædelt og godt, som mennesket 

bør stræbe at naa. Thi disse høiere mænd har betragtet ordet som betegnende kjernen i 

visse i alle retninger ydderliggaaende tendentser og følelser, særlig af en politisk farve. Og 

dette synes ogsaa visse radikale herrer at mene, de nemlig, som fordømmer alle de 

menneskers synsmaade, der ikke i tykt og tyndt ubetinget kan følge dem og deres program-

sager. Dette er imidlertid fanatisme og ikke frisind, og fanatisme og partityrani er frisindets  

greelleste modsætning. Hvad er nemlig frisind? Frisind bestaar først og fremst i det at befri 

sit sind for alle fordomme, og hæve sig til selvstændig tænkning paa alle livets omraader. Paa 

det religiøse omraader er [er] det ikke just dette af at fri sin sjæl fra alle tanker om en gud-

dommelig tilværelse og et forsyn i verden at foragte alle religiøse og moralske baand. Thi 

mange har naaet det resultat, at de netop blir mest frigjort, naar den religiøse kjærligheds 

idee har brændt sig ind i deres sind. Men dette er at vise fordragelighed mod anderledes 

tænkende, at forsøge at sette sig ind i deres tankegang og ikke afvise deres anskuelser med 

foragt, før man har naaet en klar redegjørelse.  

Og politisk talt er det at følge ideerne med begeistring og ikke la sig fange i personlig 

ærgjærrigheds garn eller af fordommenes stængsler (selv om man naturligvis ikke bør overse 

de praktiske bindinger, som staa iveien. Paa det politiske omraade er det saa mange 

exempler at finde, at jeg her kun kan berøre ganske faa.)  

Lad os tænke paa Kongens stilling og opfatningen af hans fordom. Vi ved, at der verserer 

adskillige rygter om hans og familiens vandel, og vi ved, at disse rygter + meget andet har 

avlet skarp, ofte temmelig lavsindet uvilje mod kongefamilien. Vel kan vi ikke godt (ganske) 

afvise slige rygter som betydningsløse. Men sandelig om vi har lov til at ta alt som den 
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verste, skjæreste sandhed og paa den maade aflægge vor republikanske fanatisme. Thi 

hvilke midler har vi egentlig til at bedømme sladderens sandhed? 

Et stridens æble i vor tid har flaget været. Jeg vil naturligvis ikke her gaa ind paa at bedømme 

de forskjellige standpunkter. Blot enkelte ting vil jeg notere. Naar her den 17de mai togning 

under det rene flag ikke blev vedtat, havde det muligens delvis sin grund i en vis fordoms-

fuldhed hos de protesterende høiremænd. Men paa den anden side vilde det ha været 

mangel paa lojalitet og liberal tænkemaade, om man mod høiremændenes protest, de være 

saa faa som de være vil, havde vedtat togning under det rene flag merke. Thi derved vilde 

laget ha ophørt at være upolitisk. 

Naar endnu mange høiremænd udtaler, at deres unionsmærkede flag er skjønnere end det 

rene, da paastaar jeg, at dette har sin grund i fordom og politisk fanatisme. Thi asthetisk talt 

kan der i virkeligheden ikke godt være end en mening om flaget. 

Men en endnu verre og langt styggere fanatisme, maa det vel siges at være, naar man i 

ligefremt had til de svenske farver lemlester et flag ved at skjære unionsmærket ud.  

Men nok om det politiske frisind. Det vigtigste og værdifuldeste, men tillige vel det sværeste 

af alt frisind er det sosiale. Her har fordommene endnu udstrakt indflydelse. Pladsen 

forbyder mig at udbrede mig paa dette feldt. Men blot nogle ting vil jeg minde om. Tænk paa 

omgangen mellem de forskjellige samfundsklasser, hvor megen sneverhed og mistænksom-

hed gjør sig ikke her gjældende – tænk paa, hvordan pengene dominerer ligeoverfor 

fattigere kaar o.s.v. Her er det forferdelig megen dorlig tænkning, som burde udryddes. Og 

dog er der endnu saa mange forhold, som gjør skillet mellem de forskjellige klasser saa 

naturlig, og omgangen saa besværlig, nemlig forskjel i opdragelse, i interesser og i dannelse. 

Men her vil tidens stærke oplysningstrang mere og mere udjevne det knudrede terræng. Og 

netop her har ungdomslagene saa mangen opgave at løse. Lad os arbeide for humanitet i 

livssyn, ligefremhed og hensynsfuldhed i omgang. En portion af frisindet, som kanske i vor 

tid er den intresenteste af alle er arbeidet for kvindefrigjørelse eller emancipationen. Men 

her staar vi nok i social henseende endnu sørgelig lavt. Endnu betragter nok mangfoldige 

kvinder stas og pynt, som lykkens fornemste middel og mangel paa smykker som en ulykke, 

og kunstige skjønhedsmidler florerer. Det er ikke saa at forstaa, at man skulde foragte det 

virkelig klædelige og smagfulde, selv i det ydre. Men naar man gjør sligt til livets fornemste 

gjenstand, da blir det sandelig daarlige kvinder af slige aandløse drivhusvekster. En dame i 

Christiania fortalte mig, at da hun en gang trak paa sig handskerne ude paa gaden, fik hun 

den overhaling af en anden dame: «Et simpelt fruentimmer tar paa sig handskerne ude paa 

gaden, en dame gjør det, før hun gaar ud!» (Handsker blir ikke længer betragtet som) Kunde 

man ikke fristes til at forbande en slig latterlig fordomsfuldhed? Handsker blir ikke længer 

betraget som beskyttelsesgjenstand, nei, som anstændighedsplag. Akkurat som om det 

skulde være noget umoralsk at vise frem et par hænder i friluft? 

Nei, lad os, som Aasveien sa oppe i Vaalebro, faa en friskere, renere luftning ind i livet, og lad 

den saa feie friskt over hele landet baade for kvinder og for mænd! Større syner, ædlere 

interesser og ingen smaaligheder!  - - 

          (B.M.H.) 



A-00033 Ungdomslaget Dag - Dagdriveren 
 

Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.  side 38 
 

 

- Anekdoter – 

1) Engang saa Welhaven en Student med en vigtig paatagen kjendermine staa og betragte et 

kunstverk. Welhaven gik bort og klappet ham paa skulderen: «Sig mig, hvad heder De?» 

«Tosk!» sagde Studenten. «Ja, det var det, jeg kunde tænke», sagde Welhaven. 

2) To bønder mødtes en dag i Lillehammer. Efter at have hilset paa hverandre og talt en 

stund sammen siger den ene «Nu, hvorledes synes Dere om den nye presten deres paa 

Ringsaker du?» «Aa jo!» svarer den andre «den gamle, vi hadde, da ser du, han sto naa aa 

trøkka se aa trøkka se, og enda fek han itte noe ud, - men denna gut, saa snart han kommer 

paa stolen saa er det akkurat, som det renner af ham en, gut, aa saa bruker en inte naa 

papir, heil, da ser du.» 

3) Det var en prest, som bestandig pleiet at ride til kjirken, istedenfor at kjøre. En dag ut paa 

høstparten, red han som sædvanlig til kirken og havde for bekvemheden taget prestekjolen 

paa, men paa veien var han saa uheldig at blive kastet af hesten, og da det havde regnet 

meget i lang tid, blev han meget tilsølet. Han putset imidlertid af sig foran og tænkte, at naar 

han kom til kirken kunde Klokkeren pusse af ham bag. Da han kom til kirken, kom Klokkeren 

ham i møde, aa sagde, han maatte skynde sig i kirken, da folket var meget utaalmodig, fordi 

han kom saa sent. Ja, presten skyndte sig ind og husket paa, hvorledes han saa ud, og 

begyndte tjenesten, alt gik godt og vel til han stod for alteret, da han kom til at tænke, 

hvorledes han saa ud bag, og blev saa forskrækket, saa han istenfor at messe: «Herren være 

med Eder», messet: Hvorledes ser jeg ud bag til? og Klokkeren som trodde det var til sig 

messet »Elendig « 

4) Hos barberen: «Kunden: Nei ved de hvad, skal jeg betale 30 øre for barberingen, endda De 

har skaaret mig paa 8 steder?» Barb: Ja tror De kanske, jeg kan staa hele dagen og sætte paa 

Dem plasterlapper for ingen ting. – 

         H. A. Salvesen 

       Lh. 5/6-98   p.t. Redaktør 

_________________________ 

 

Dagdriveren 

Nr. 10    Søndag 11. september 1898    1te årg. 

 

Løgn 

Det er en løgn, 

at hvo som søger 

den skal finde, - 

det er en løgn, 

at hvo so vover 

den skal vinde. 

 

I angst og tvil, 
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fredløs har jeg søgt, 

men ej fundet, - 

i trods og had 

har jeg meget vovd, 

men ej vundet. 

 

 

Erobringen av brødet 

Under al denne nationale hurlumhei vi lever i og som fylder ens årer for vær avis en faar i 

haanden – alt dette snak om selvstændighed og jevnbyrdighed varieret paa hundre maater, 

synes individet at skulle bli borte for nasjonen. Politikken, bladmænd, talere synes at være 

optat bare av dette ene: det nasjonale spørgsmaal. Og ungdommen skal naturligvis 

opammes med dette. Det skal fylde deres sind, fange dens begeistring og maalet for dens 

bestræbelser bli basunstødere i den nationale Konsert som mere og mere gives for tæt 

besatte bænke og under store ovasjoner. Alt dette nationale leven vil føre os ind i militær-

ismens og reaksjonens arme er vist. 

Demokrater og forhenværende republikanere pønser jo paa at nationalisere en saa uopp-

rettelig indretning som kongedømmet. I dette øiemed skal en svensk prins importeres og 

vænnes til at æte gammelost og glane paa Kjæmpehauger. Nu dem om det.  

Men plads for spørgsmaalet over alle spørgsmaal – det sociale. Ind med det overalt – ind i 

diskusjonen i aviser og paa møter, som det, der maa og skal løses. Thi det er individernes 

spørgsmål. Og ikke bare deres som lever i fattigdom, men ogsaa deres som har sit paa det 

tørre. 

Ti de sidste maatte vel kunne nyte sine herligheder med roligere samvittighed, naar de viste 

at der udenfor ikke var hadefulde blikke sendte mod dem, og trodsige næver knyttede eller 

sløve langelig slikkende øine efter de goder, de bare ønske men aldrig fik. 

Krapotkins bok «Erobringen av brødet», burde læses høit i ungdomslagene. Ti det er en bok 

om det sociale spørgsmaal, som Kapitalholdere nationaløkonomere og andre 

videnskabsmænd gjør saa forfærdelig indviklet og uleselig og saa ofte gaar utenom. 

Ti erobringen av brødet for alle burde være den erobring som mennesker satte alle viljer og 

Kræfter ind paa for at gjennemføre, ti den betinger al anden erobring baade national, 

moralsk og åndelig.  

Menneskene har som menneskehed allerede erobret brødet, udkommet og har midlerne til 

videre erobring. Og det er slægters sammenlagte værk gjennem tiderne. Milioners flittige 

stræv fra de ælste tider til nu, er samfundenes rikdomme som enkelte mener sig at ha 

moralsk ret til at eie og vælte med efter sit eget godtykke. Hvad  generasjoners hjerners og 

hænders arbeide har tilveiebragt er moralsk ales eie. 

De som i vor tid tjæner mest er handelsmændene. Importørerog eksportører. Mæn – hvor 

ville disse hen om ikke resultatet av svundne slægters slit var dem villige redskaber. 

Veie, jernbaner, dampskibe, telegraf osv. er disse redskaber. 
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For fabrikanterne gjælder det samme. Stykke for stykke er alle disse midler til brøds erobring 

tilveiebragt før. Og ingen enkelt har spor av moralsk ret til at kalde dem sine. 

Det er alles nødv. og berettige midler til at utfolde evner og kræfter paa jorden og 

selvfølgelig alles ret til fri og uhindret adgang til dem. 

Ingen kan si om sin rikdom: den er mine hænders eller min hjernes værk. 

Ti uten hvad de forrige slægtsled hadde frembragt kunne ingen i vor tid samle sig liggende 

fæ – selv om de brauter sig aldrig saa meget av eget arbeide og flid. Midlerne og 

anledningen har før irettelagt for dem. 

Dette godtgjør Krapotkin i sin bok. Han hævder det med videnskabsmandens autoritet, den 

videnskabs-autoritet, som ikke er hildet og bundet i kapitalsamfundets vrøvl og omsvøb. Der 

er faa av den slags videnskabsmænd. Men saa eier deres grunde og resutater op mot et 

dusin av de andres , hvis videnskablighed bare gaar ud paa, at opkonstruere moralske 

grunde for det bestaaendes berættigelse. Krapotkin er russisk fyrste og nihilist, der som saa 

mange av sine landsmænd lever i landflygtighed. Han er en av nutidens genialeste 

matematikere og statsøkonomer. 

Boken har et længre tilsluttende forord av geografen franskm. professor E. Redues. 

Tillige indledes den norske oversættelse som er besørget av forhenværende byfogd M. 

Nilsen med anerkjendende ord av nordens største kritiker G. Brandes. 

 

Hvad skal vi? 

Blant «Dags» medlemmer var der enkelte i vinter og i vår der av alle der av alle livsens 

kræfter ville ha politk ind og med al magt diskutere store sociale problemer. Og ingen 

protesterte med grundighed mot det. Et lite forsøk i den retning avvistes ganske kort og 

fyndig. Den protest, der fremkom mot disse samfund, reformatoriske diskusjoner, var 

berettiget, om ikke begrundelsen var synderlig beføiet. Men hvad skal disse diskusjoner 

tjene til. Aapne vore øine for det store og attraaværdige i at bli parlamentarisk turnerings-

helte, farende folketalere og febersyke valgkandidater? Nei tak. Saa lavt ligger heldigvis ikke 

nutidens ungdomsmaal. 

Vi har skuet ind i disse offentlige mænds hjærter og sjæle og set hvor elendig møledte og 

udhulede de nedre ædle organer maa bli hos dem, netop for al den buldrende offentlige 

staahei.  

Vær stor som taler, tingmænd, statsr.- eller  formand i en foren. la ærgjærrigheden spændes 

paa det. Bli ombrust av menneskers bifald og løftet paa beundringens vinger, hvad værd har 

dette i og for seg.. 

Jeg mener ikke her de virkelig store, genierne. De vil nok gjøre sin gjerning og øve sin 

mægtige indflydelse enten de faar bifald eller mishag. Men vi alm. mennesker. 

Hvad nytte og værdi har det for at kunne tale med paa møter om polik og lign. Det er en 

tarvelig værdi det har at kunne drive det til – at kunne holde en politisk eller kommunal 

programtale og saa med smigrende ord og gebærder og gyldne løfter smøre folket om 

munden i haap om at opnaa den temmelig problematiske ære og værdighed at bli en av 

folkets udkårne. Det er i vor tid, for meget bulder, for megen offentlig diskusjon, foreninger 
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og møter. Dette trækker menneskene bort fra de virkelige livsens værdier og fordunkler dem 

under alt dette skraal med valg, møter, diskusjon osv.  

Man synes at ha glemt den gamle gode sandhed at menneskene har sjel. Eller: menneskene 

har inde i sig rigt og frugtbart land som nu ligge brak  for al den offentlige kvalm skyld. Dette 

land maa dyrkes om ikke menneskene skal bli rent udhulede og deres sjæl kun bli tavler, 

hvorpaa hvilkensomhelst farende taler kan rable med grove fingre. Derfor indad maa vi. I os 

selv gjennem himmeriges rike med de værdier, som ikke møl og rust kan fortære. 

Og søker vi indad blir tingenes væsen og livsens bud os klarere og dypere for vær tid. Den 

ækle kvalme, som følger av opvågnen efter nydelsen av de falske værdier der altid vil føles 

bag hver ting man sådan i det ydre gir sig hen til, vil da aldrig komme. Disse diskussioner som 

ligner slagsmål, hvor styrken, behændigheden og sluheden er det avgjørende, bør vi komme 

bort fra. Og gjennem de ædle ånders frembringelser i literatur og kunst søge at bane os vej 

ind i vor sjæls dyb hvor livsens kilder rinder med funklende klarhed, om de bare blir løste. 

Men det gjøres ikke ved larmende diskusionerom sosiale problemer. 

            - g. 

______________ 

Nærværende artikkel er kommet redaktionen saa sent i hænde, at vi ikke idag kan gi den 

ærede forfatter de svar han fortjæner. Men vi lover at ha ham i velvillig erindring. 

           Red. 

 

______________ 

                                                                                         

Lillehammer epigrammer 

 

Kjøbmanden 

Er han kommet i sit rette hjørne, 

da han meget finder paa. – 

Skriver om de stakkels frie ørne, 

som han ærgrer gul og blaa, - 

viser kongedømmet vinterveien, 

saa det spørges langt og vidt, 

bander paa at hele denne greien 

er det rene skjære skidt; 

lever godt av uld, traad og tøier 

og er byens glade svend, - 

hodet fuldt av alle gale løier, 

tankers vilde spark og spænd. 

Men, tenk om parkens ørne rømte 

og Prins Karl blev Norges næste drot. 

Da tror jeg sikkert at man dømte: 

ingenlunde var det budskab godt. 
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Redaktøren 

En redaktør som altid dagen lang 

kan tygge dobbelt drøv paa «Værdens Gang» 

-en redaktør, som pudser Bjørnsons sko 

efter tidens nacionale tro,- 

en redaktør som altid uten brøl 

kan lave suppe paa sin Gudbrandsdøl, 

en redaktør som blot kan blive varm 

i bondens gode seng og sterke arm, 

en redaktør som tøfler pent og stilt 

i venstres jevne gode sauedilt, 

en redaktør som filer stilt og let 

saa ingen har sgu en bedre fil set. 

 

Socialisten 

Han spruder ild av munden ud, 

og blodet flommer fra hans fod; 

han kjænder kun et troens bud 

og det er altid: ild og blod. 

Han præker drap og mord og brand 

og venstre skal til helveds pøl. 

Han tordner Ret mot hr Johan 

og mot hans tamme Gudbrandsdøl 

Han gaar i samlagskompen ud 

at slaas med en Komunens Ko, 

men brænderiets gode gud 

for leve godt i fred og ro.- 

Men lad ham blot faa kjende 

sin røde tro livets dag. 

Tænd varme paa hans ende, 

saa blir vel troen mere svag. 

          Svip 

_____________ 

 

«Dagdriveren» 

vil i næste nr. komme til at indeholde flere rejsebreve med vidunderlige oplevelser. Vore 

«flyvende» har i somrens løb faret viden omkring. Og alle er de nu beskæftiget med at forme 

og gjennemarbejde sine rejseindtryk. Dette til overvejelse for dem, der muligens nu ved 

kvartalsskiftet, mener at kunne hjælpe sig et blad som vært foruten.  

--------------------- 
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Sidste nyt. 

Dagdriveren i Paris! 

Egen korenspondent! 

Førstehånds meddelelser! 

 

Vort blad har nu avsendt en mand til Paris, så vi under den nye Dreyfus-proces kan bringe 

vore læsere hurtige og sikre meddelelser om begivenhedernes gang! 

 

----------------------- 

 

Aller sidste nyt. 

Slaar sine uttalelser ihjæl! 

Stik imot uttalelser til en av vore medarbejdere i vår, har «Dags» formand nu begyndt at 

træde cykkel av alle kræfter. 

 

--------------------- 

Klippet! 

Stor bevægelse av sakser! 

Vogt-Svendsen har klippet sit hår. Begivenheden har vagt enorm opsigt! 

 

 

 

Lillehammer mejeri. 

Opdrevet fløte der. 

Hård kamp. 

Idag gik en lykkelig jente gjennem gaten med et melkespand-; efter en heftig kamp hadde 

der lykkes hende at få kjøbt 1 deciliter fløte på Lilleh. mejeri! Stor sensation! 

--------------------------- 

 

Dagdriveren 

No.11    Søndag den 18de September 1898   1ste Aarg. 

 

Ja nu har da Ungdomslaget «Dag» bestaaet 2 lange Kvartaler, og formodentlig arbeidet for 

det skjønne maal det den gang satte sig. 

Naar jeg ser tilbage paa hvad der i denne tid er gjort, saa kommer jeg uvilkaarlig til at tenke 

paa, et billede jeg engang saa, som Kitlesen havde tegnet. Det forestillede alle gamle Hekser 

og Fantekjæringer, der fremgjennem tiderne var afdøde, men som Fanden Julenatten havde 

givet fri julenatten for da rigtig at fornøie sig og drive sit spil. 

Man saa dem komme dansende fra alle kanter med fjaattede Ansigter, indtil de tilslut bestod 

af en dansende Hvirvel der lignede en skypumpe hvorfra der stak en krøkke ud her, et 
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hadefult ansigt der og et dumt – daarskt – blit fjes der, og i baggrunden stod alle deres 

arvefiender Nisserne og gottet sig over at hvirvelen havde tat dem. 

Kitlesen tegner nok ikke bare for at tegne, men jeg er bange for at han i dette sit billede har 

sagt mere en han selv har trod. 

Jeg hørte nok, da Formanden paa forige Generalforsamling opleste sin formodentlig rigtige 

Kvartalsraport at han ikke forglemte de foredrag som var holdt her, og nogle er jo ogsaa 

holdt siden, alle har været gode, hvorfor vi takker bestyrelsen meget mest tror jeg vi kan 

adressere til Formanden. Men feilen er den, at umiddelbart efter disse for det meste samme 

aften har denne Dansevirvel-Skypumpe suget i sig hele greia, og morgenen efter tror jeg det 

har været lidet igjen af den gode moralske belærelse man først paa Aftenen iforveien har 

modtaget. 

Nu da der kommer en foredragsforening istand her i byen behøver da heller ikke Bestyrelsen 

at sørge for Foredragsholdere og da tviler jeg ikke paa at Kitlesens skypumpe kommer til at 

sluge alt. 

Da jeg paa forrige møde forebringte at laget burde melde sig ind i Arbeidersamfundet var 

det ikke saa aldeles uden overveielse, og jeg giver ikke slip paa dette om den gamle 

arbeiderkjempe. Bekkelund mener at det ikke gaar an, blant andet fordi at Samfundet er en 

streng politisk forening og at Ungdomslaget ikke bør befatte sig med politik. 

Jeg sa jo forige søndag og siger det nu at fordi om Ungdomslaget gaar ind i Samfundet bør 

det have sine særmøder beholde sit navn og staa i den felles organisation det nu gjør, men 

laget bør melde sig ind i Samfundet og saaledes blive medlemmer af begge Foreninger, og da 

kunde nyde godt af Samfundets Bibliothek og leseværelse, og jeg tror ikke Lagets idyliske 

Aandelige Idealer eller deres Skjønhedssans, lifssyn, troen paa dette eller et tilkommende liv, 

vilde lide ved, at de leste bøger af Bjørnson, Kristoffer Janson, Ivar Aasen, Jonas Lie og flere, 

eller om man den kolde vinteraften, i stedet for at streife frem og tilbage mellem Sadel-

mager Nilsen og Parken; sad her nede paa Leseværelset, hvor der er godt og varmt, hvor der 

er udlagt aviser af alle slags, hvor man kan lære livet at kjende den Værden, den tid, og det 

liv man lever i. 

Jeg tror ikke det vilde gjøre en Ungdom mere uskikket til at forstaa og ordne sig i de forhold 

man lever under, saaledes at han kunde leve mest mulig lykkelig selv og gjøre tilværelsen saa 

let som mulig for sine omgivelser. Forresten tror jeg ikke Bekkelund kan synes at Arbeider-

samfundets møder bliver holt saa meget mere i storpolitisk stil, en mange af de møder der 

har været holt her. 

Jeg maa sige ingen af Bøger har festet sig saa i min erindring eller gjort saadant indtryk som 

de vi har faaet oplest høit paa Samfundets møder, saa har vi faaet nogle av vores mest 

berømte bøger forklaret af Kristoffer Janson, saa har vi faaet andre Bøger diskuteret, 

indledet af Skomager Nilsen, og meget saadant, dette er bare paa den korte tid jeg har været 

medlem af Samfundet. 

Jeg vil ogsaa gjenta, de unge pigers Moral, finfølelse eller deres kvindlighed  vil ikke faa noget 

knek ved at lese bøger som Synøve Solbakken, Fredløs, Kristine Valdersdatter, og mange 



A-00033 Ungdomslaget Dag - Dagdriveren 
 

Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.  side 45 
 

flere, og ikke vilde en Ungguts livssyn blive mindere nu i denne Stræikernes tid ved at lese 

f.x. Bjørnsons over evne. 

Heller kan jeg ikke forstaa at det skulde være galt for ungdommen nu for tiden at sætte sig 

ind i  den politiske Situation, og da isærdeleshed den der bliver behandlet i arbeider-

samfundet. Straks er man 25 aar og da skal man aldeles politisk uvidende være et bytte for 

Politiske ageatorer af alle slags. Og da staar man der ofte villig til at støtte de, der 

modarbeider ens største interesser, bare fordi man ikke har skullet være politisk og saaledes 

ikke har kunnet sætte sig ind i hvilke mend eller hvilket Parti der arbeider for eller mod sig. 

 

Hvor lys vil ikke ungdommen, kunde se fremtiden naar de nu snart som en følge af arbeider-

samfundenes politiske arbeid kan se sig forsikret baade mod sykdom og alderdom baade for 

sig og sin familie, og vide sig sikker fra at tiltrenge dette grinende uhyre «Fattigkassen.» 

Jeg kjender en 22 aars gut her i byen som ogsaa vil gjelde for at være lit, men han viste ikke 

før igaar, om at der existerede en Riksforsikring her i landet. En vakker dag har vi en stor 

Revolution inden vor union med Sverige, hvem vil vi saa have, om der skulde blive 

spørgsmaal om noget saadant, til President eller Konge. Petter Nilsens, Jeppesen eller Meier, 

eller Bekkelunds Karl for at være venner med den svenske Konge Salvesens, Doktor 

Grønstad, Kronprinsens og Kong Oskar til sammen eller Nationalkongerne eller 

Presidenterne Sten Ulman Konov og flere, var det ikke baade morsomt og nyttigt baade i 

dette og andre tilfelder selv at have overveiet tingen og vide hvad man vilde. Se Vikingens 

sidste nummer. Store bror skal sta aa stemme. 

Se ærliheta til di store borte i Frankrige som folket har tillid til og støtter i sin uvidenhed. Se 

ogsaa at de store ogsaa her kan ta feil, jeg har før bestandig havt ubegrenset tillid til 

Bjørnsons politiske framsyn jeg tror nermest fordi han var Bjørnson, men for 2 aar siden kom 

han hjem og fortelte mig at jeg nok fik vente med at faa stemmeret det var jo ogsaa en bisag 

for ham en stor politikker der har den selv, nu maatte Unionsspørgsmaalet løses og da 

maatte bare det være Valgprogram, skulde Venstre seire. Vi trode ham ikke lengere opstilte 

begge sager, stemmeretten er der, men Bjørnson tog feil i det andre. Men derfor tror jeg 

Bjørnson i andet forkaster ham ikke, han var ikke uærlig saag bare feil. 

Man skriger saa felt nu om dagen over de modige mend der har drebt og forsøgt at drebe de 

gamle og de unge Dronninger men det er vist ikke morderlyst der har drevet dem til dette, 

jeg tror heller ikke at de har gjort noget godt eller klogt, men det tror jeg at ikke det russiske 

folk forbander de mend der pilte deres 2 foregaaende Keisere ud af Verden. 

Hvorfor skal ikke Ungdomslagets medlemmer tenke lit paa saadant og opgjøre sig meninger 

medens man er ung, uafhengig og sterk? 

Og heller ikke tror jeg at Ungdomslaget Dag overlader til Bekkelund at ordne sin politik 

medens de danser sig ind i den 7de Himmel indtil virkelighedens jernklo griber i dem. Den 

kommer sikkert, det er ikke godt at vide. B. kunde gjerne da, ligesom Julenissen, staa paa 

afstand og le haanligt naar hvirvelen slugte alt, lad det ikke ske. 
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Jeg mener selvfølgelig ikke at Dansen behøver at opheves aldeles i Ungdomslaget fordi om 

man gaar ind i Samfundet. Men det jeg mener er, at Arbeidersamfundets Leseværelse og 

Bibliothek kom mest til nytte for Ungdomslaget naar vi fik anledning til at benytte det.  

Ungdomslaget behøver vist heller ikke at frygte for at komme ind til nogle saadanne 

gamleklokinger der skulde legge nogen særlig demper paa Lagets aand ved at melde sig ind i 

samfundet. Vi kjender jo Samfundets medlemmer her fra laget saasom Petter Nilsen, 

Taasten Lunde, Rokvam Einar Lunde Vogt Svensen Flydal Skomager Nilsen Maler Kristiansen 

Roterud Lund Helleberg Kleven Jensen Rosenvinge og mange. Jeg nevner bare dette for at 

vise at forholdet burde væreomvent af hvad det er, de yngre burde gaa ind til de gamle 

medens de gamle har maattet gaa ind til de unge. 

Jeg anbefaler hermed denne sag til snarlig behandling i Ungdomslaget. 

          Ærbødigst 

               Theodor Bergersen 

 

  Insent. 

Et Bestyrelsesmøde i Ungdomslaget Dag. 

 

Da enkelte Medlemmer kanske kan være nysgjærrig efter at faa vide hvorledes det gaar for 

sig paa de Møder hvor lagets bestyrelse holder og hvor Lagets interesser skjøttes, og dets 

forretninger udføres, saa skal jeg fortelle om et sligt Bestyrelsesmøde. 

Ungdomslaget Dags Bestyrelse indvarsles herved til møde i Arbeidersamfundets Cafe 

mandag den 22de August kl 8 ½ stod der at lese i Dølen nylig, og som et pligtopfyllende 

medlem af nevnte Bestyrelse puttet jeg forhandlingsprotokollen under armen og begav mig 

ned paa Mødestedet. Jeg var sant at sige lit sent ude, Klokken var nemlig blit 10 minutter 

over ½ 9 da jeg kom der ned og da jeg selv ofte dadler andre som ikke er presis, frygtet jeg 

for at jeg nu skulde faa høre ilde for min ligegyldighed. Jeg satte derfor min opfinsomhet i 

bevegelse for at finde en Grund til mit sene komme, men kunde desværre ikke finde noget 

antageligt paaskud, og min glede var derfor stor da jeg, ved at gaa igjennem hele Cafeen 

opdaget at jeg alligevel var den første paa pletten. Det skulde altsaa bli mig, der kunde være 

den overlegne, og jeg besluttet at benytte mig af den nye tingenes Tilstand. 

Istedetfor at modtage Skjend, at gi spydigheder; Jeg forberedte mig derfor til at tage rigtig 

overlegent imod de andre, naar de kom. De maatte snart være her naturligvis og fordi de 

skulde faa Intryk af at jeg havde sittet der lenge og ventet, bestilte jeg mig Caffe slog mig ned 

ved et bord og fordybet mig i Samfundets Aviser. Under disse mine Forberedelser var Kl 

bleven 9, og jeg begynte at blive forbauset og ærgelig over at de ikke infant sig i nogenlunde 

ret tid. Men desto lengere de lader mig vente desto mere overlegen skal jeg være, tenkte 

jeg, og gledet mig til det umaadelig fornærmede Ansigt jeg skulde sætte op, naar de kom. 

Med denne glade Udsigt for øie fordybet jeg mig atter i Avisen. 

Imidlertid var jeg bleven utaalmodig over den øvrige bestyrelses Ligegyldighed, og da Kl. var 

blit et kvarter over 9, fant jeg paa for rigtig at ærte dem, skulde faa sat Kaffe frem paa Bordet 

til alle sammen, selv gaa ud, lade kaffen staa og bli kold. Det var endnu ikke falt mig ind at 
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ingen kom og jeg holde Bestyrelsesmøde alene. Jeg sa da til Opvartningspigen at der snart 

vilde komme nogen og spørge efter mig, hun skulde da sige at jeg hadde siddet over 1 Time 

aa ventet, men da ingen kom var jeg gaat min Vei.  

Imidlertid havde jeg bestilt Kaffe  til dem alle og stod paa Bordet. Jeg gik altsaa ud, men 

Forhanlingsprotokollen lod jeg ligge igjen, for jeg kunde ikke negte mig den fornøielsen at 

gaa ind igjen og se hvilken virkning mit storartede arangemang havde gjort paa Synderne.  

 

Jeg var naturligvis blit ærgelig over denne optreden af Bestyrelsen, at de lader mig sidde 

nede og vente i Timevis paa at de skal infinde sig, men samtidig var jeg fulstendig 

opmærksom paa det humoristiske i at jeg stod og holt Bestyrelsesmøde aldeles alene. Jeg gik 

altsaa og fillosoferte over dette og ventet mig en god latter naar jeg kom ind igjen, og fant de 

øvrige siddende og drikke Kaffe som havde staaet og ventet i 1 ½ time; for at de nu endelig 

maatte være komne var jeg aldeles overbevisset om, og for at de ikke skulde komme til at 

vente paa mig igjen, vente jeg om og gik tilbage til Arbeidersamfundet.  

Kommen tilbage did var Kl over 10, jeg gik ind sikker paa at finde hele Bestyrelsen benket om 

Kaffebordet. Jeg fant hele Situationen saa komisk at jeg traads min ærgrelse havde et 

Spøgefult ord paa Leben, da jeg til min store forbauselse fant værelset tomt og kaffebordet 

urørt. 

Min første tanke var at de maatte ha været der, men fornærmet over at jeg ikke havde 

ventet stort over en Time var de gaat sin vei, at de virkelig ikke vilde møde op paa 

Ungdomslagets «Dags» Bestyrelsesmøde falt mig endnu ikke ind. Da opvartningspigen hørte 

der gik nogen i Døren kom hun og fortalte paa min forespørgsel at der ingen havde været og 

spurgt efter mig. Nei nu gik det forvidt, mere end 1 ½ Time kunde jeg ikke være forpligtet til 

at vente paa at det maatte behage den ærede Bestyrelse at infinde sig. 

Men paa den anden side hadde jeg heller ikke lyst til at der skulde blive sagt, at der ikke blev 

holdt noget Bestyrelsesmøde og for at alt skulde være i sin lovlige gang, satte jeg mig til 

Bordet og aabnet Bestyrelsesmødets Forhandlinger. Jeg smigret mig samtidig med, at jeg 

naturligvis greiet mig bedre alene end med de andres Hjelp. Det siger sig selv at alle 

Beslutninger paa dette møde i ordets egentligste Betydning blev enstemmig fattet, hvilket 

ogsaa blev tilføiet Protokollen for at vore efterfølgere skulde have anledning tl at se hvilken 

Enighed der i alle dele havde hersket Bestyrelsens Medlemmer. 

Som en af de vigtigere Beslutninger der blev fattet vil jeg nevne, at den samlede Bestyrelse 

enstemmig besluttet at frasige sig gjenvalg.  

Da jeg havde indført forhandlingerne i Protokollen, reiste jeg mig, erklerede Mødet hevet og 

gik min Vei. I døren snublet jeg over Bekkelund som kom Heseblesende og spurgte i 

Forundring over at jeg allerede var paa Vei hjem, om vi ikke skulde have bestyrelsesmøde i 

aften. Nei, det var Kl 9 det, sa jeg. Du kommer for sent du for nu er Kl over 10, og vi er 

færdige 

           Einar Lunde 

____________________ 
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Valget i aften. 

Paa et af de sidste møder i «Dag», - før den store og lange Sommerferie altsaa - tillot jeg mig 

at paapege det Faktum, at en sørgelig slappelse var indtraat inden ledelsen af Laget. «Ledelsen 

er slap og det gaar den Vei Høna sparker» sa jeg blant andet. 

Formanden vor, insinuerte da at jeg kom med disse i bitterhed over at jeg ikke ble gjenvalgt i 

styret. 

For at ikke ogsaa andre skal faa den samme opfatning i aften, efter det jeg nu vil si oplyser jeg, 

at jeg desværre ikke kan modtage nogen Tillidspost, da min tid er saa optat, at jeg, ikke engang 

har Søndagen til min Raadighed, en mindere kvelderne i ugen ellers. 

Det var en stor dumhed at Damerne blev representeret i Styret, thi derved blev, «Jeg ved ikke» 

og uf hvor kjedeligt» sat i høisedet. Skal vi ha damer i styret maa disse først gjøre sig gjeldende 

i de almindelige møter, hidtildags har de tiet stille og fundet alt andet en Dans og sig selv 

kjedeligt. Altsaa velger vi i aften ikke en eneste dame i Styret, men venter indtil di enten i ord, 

det vilde være det bedste, eller i gjærninger har vist os, at de har en smule interesse.  

Saa en anden Sag. Skal et lag som vort bestaa maa fremfor alt Finanserne være i orden og det 

i god orden.  

Vor Finansminister Hr. Bækkelund har ikke greiet sit Embede, saa han maa gaa af uden 

Pension. Det er kassereren som skal minde os medlemmer om at betale, og [og] ikke vi som 

skal nødes til at lede efter kassereren for at blive kvit ½ Kronerne vore. Naar vi da i aften velger 

5 energiske mend ind i vort styre kan vi være sikker paa at laget vil trives og bære frugter, thi 

nesten alle føler jo, og ser, at et lag som «Dag» her er paa rette plads og har sin Mission at 

udføre – det skal nok gaa, thi 

«Et Folk som føler Kaldet er Jordens største Kraft 

for den maa alting falde det staa høit eller Lavt.» 

         Trygve Vogt Svendsen 

 

I henhold til Formandens Artikkel der forteller om den slags Interesse inden Bestyrelsen, vil 

vi anbefale Generalforsamlingen, at tage tilbørlig hensyn til den enstemmige beslutning der 

blev fattet paa nevnte Bestyrelsesmøde, med undtagelse af Formanden selvfølgelig der 

gjorde sin Pligt, og atpaa maatte udstaa en irriterende nervesønderrivende venten og kjøbe 

sine penge bort i Kaffe til nogle saa daarsk daarsk daarske Kolegaar, der ikke engang gad gaa 

hen aa drikke den selv. 

Vi saa i forrige nummer af «Dagdriveren» at Vogt Svendsen havde Klippet sit Haar, det burde 

han ikke gjort, i sit inserat i dag frasiger han sig valg til Bestyrelsesmedlem, det burde han 

heller ikke have gjort, men naar han siger at vi bør have en energisk bestyrelse og en god 

Kaserer det holder vi med ham i. 

         Redaktion 

       Lillehammer den 18de September 1898 

                Teodor Bergersen 
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Dagdriveren 

Nr. 12     Søndag 9de oktober 98          1ste årg.  

 

Høst  

Hør – ute i den sorte nat 

gaar stormen tungt sin gang; 

den hyler vildt i alt tar fat 

og synger høstens triste sang. 

Hvad vokset op i somrens glød 

det fandt i høstens storm sin død. 

 

Det knækkes hives brytes vildt, 

hvad somrens sol har skabt 

hvad toned før saa fint og mildt 

hvad foldtes ut i sang og pragt 

er visnet hen. Og kun tilbage 

er mindet fra de lyse dage. 
 

Svar til lille –«g.» 

Meget av g skriver kan jeg være enig i og mange av de pene ting han sier kunde jeg under- 

skrive. Men derfra og til at gaa med paa at fordømme møter, foreninger, diskusjoner og valg 

er et langt sprang, som jeg aldeles ikke vover.  

Da jeg tør tilegne mig  det hele g gir dem, der ivaar ville ha sociale spørgsmaal diskutereret, 

tar jeg dristig ordet og svarer ham.  

Dette skjønne snak om menneskenes indre ædle organer, dets sjæl, det land derinde som 

skal dyrkes, det lar sig godt høre der, hvor de ydre forhold er slike, at det blir rum, tid og 

leilighed til at tænke paa det. Men desværre er det nok saa, at saa mange iblandt os har sin 

fulde hyre hele sit liv med at tilfredsstille de ydre organers uædle men saare retmessige 

Krav.     

Og under de forhold og omstændigheder spørges der ikke om «de indre ædle organer», 

hverken av dem selv eller dem, der er saa heldig stillet at de kan tænke paa disse. 

Undertegnede er ikke fremmed for den ide at mennesket har sjæl. Ingenlunde. Har endog 

hørt at denne sågar skal være saare meget mere værdigfuld end legemet. En lære, som man 

synes at lægge overmaade liden bræt paa i vort sociale liv, forresten. Det er nok legemet de 

tænker paa menneskenes lønn først og fremst. De som har nok til at stille dets behov er ikke 

fornøiet med det. De klorer og krafser stadig mer og mer til sig for sikkerheds skyld. Og de 

som ikke har nok de vil jo gjerne hænge i for at faa nok. Et haap de klynger sig til , et 

forfængelig stakkars haap for de fleste. 

Hvem spør om det [det] som er inden i en? Jo g spør derom med en vis vægt og berettigelse. 

Men før vi kan tænke paa det maa vi nok ha det ydre greiet. Greiet det slik at alle blir trygge 

for de ting hvormed de skal fylde sin mave klæ sig osv. Da vil nok mennesket dyrke det land 
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som ligger brak erinde i ens egen sjel. Ti da blir der tid ro og raad til det. Veien der fører did 

gaar gjennem mange dale og høie fjelde. Og dog er vi paa veien. Om der under marchen 

over de fjelde, der nu skiller menneskene fra solens land, blir mange foreninger og møter, 

megen diskusjon og offentlig hulrumhei for vi finde os i om nødvendig. Ti har g det nye 

netop derved vi rykker frem. Smaat kanhænde men det siger da frem.  

Ta alt det offentlige væk! Om de ikke var holdte alle disse taler, om ikke alle disse foreninger 

var blit stiftede og disse mange sager debatterede havde det seet saare mørkt ut med frem-

skridtet. Den vei som nu delvis ialfald ligger klar foran os til en hele slægts lykkelængelser, 

havde vi da ikke øinet. Hvorfor trække med overlegen dekadentsmil paa skulderen ad 

foreninger og møter. Ti de er dog disse foreninger og møter, hvor der diskuteres i alvor de 

spørgsmaal, som inderst inde berører slægtens fremgang mot sol og lykke, de tusinde 

kræfters indsats i det menneskelige udviklingsværk. 

Det vil et ganske lidet blik paa vort samfundsliv lære dem hrr g. 

Jeg griper i haugen et eksempel. 

Naar en arbeider før i tiden ved en ulykke under arbeidet fik sin arbeidskraft helt eller delvis 

spoleret saa grinte ham i møte den sorteste nød eller den nedværdigende barmhjertighed. 

Begge for sunde ærekjære mennesker lite lystelige udsikter. Nu er alle arbeidere ved 

industrien sikret mot begge disse. Ti de er forsikrede. Men før den kom istand denne 

livsforsikring blev der holdt mange møter med diskusjoner og der blev stiftet mange 

foreninger. Alle disse foreninger med møter og diskusjoner drog vær sin lille pind til den 

bygning der som til en vis grad gjør det tryggere og sikrere for industriarbeiderne. 

Og slik er det med næsten alle fremskridt. De er tvunget frem og op av folkets eget bryst ved 

dets organisasjoner og møter. Slik vil det altid gaa. 

Naar det sociale spørgsmaal diskuteres saa bringes det derved nærmere sin løsning. Uten 

møtene blir det aldrig løst; men med disse aapner muligheterne sig, vanskelighederne 

smides lidt efter lidt ned, og troen fødes og flere blir de der føler, at de er paa veien til en ny 

tid. 

Den kaldes af Skeptikkerne for utopien. Vi andre kalder det fremtidens samfund. Det 

samfund, som sikkert vil gro frem av alle foreninger, møter og diskussioner. – Da vil vi, fri for 

disse elendige økonomiske sorger, glade og stolte dyrke det land, som er i vor egen sjæl og 

falde ringer ut til flugt mot åndens rike nydelser. 

La ungdommen og dens foreninger i glad uforstand, religiøs fordom eller dekadent slaphed 

holde sig borte fra dette arbejde – det vil i fremtiden regnes den til skam. 

Den ungdom som frejdigst burde ta fat og voldsomst løpe muren ned og porten op! Ti det er 

vist, at netop gjennem foreninger og møter åpnes der veje frem til den nye tid, som slægtens 

sundeste og bedste tror på.  

Lad hånsk om dem og alt det uegennyttige arbejde, der indlægges der. Det er dog alligevel 

dette arbejde, som er den største drivkraft til menneskelig fremdrift. 

De store genierne ville stå som flakkende lys i et åndens mørke, om der ikke om og ved deres 

tanker samled sig mennesker, der arbejded for tenkernes virkeliggjørelse. 

«Hvad du evner kast av 
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i de nærmeste krav» 

hette det så sandt og slående. 

La os ikke blænde av ord og talemåter. Dekadenternes «indre bud» er kun de trætte og 

slørede samvittgheders slagord. 

Alle vil vi nok gjerne dyrke dette og gå i os selv og føle livets helligdom gjennemsitre vor sjæl, 

men den fulde udfoldelse av alle ånders evner når vi først, når «erobringen av brødet» for 

alle er gjennemført 

Indtil da blir åndens nydelser kun for de priviligerede, mens folket i tungt slit vandrer frem 

med sit jordbundne sind, altid tænkende kun på det daglige behov og utkomme. 

Foreningerne og møterne danner stierne frem mot den nye tid.  

Med tusinde ærlige kræfter forberedes den. At være med blant disse kræfter og gjøre det 

lille en kan for det en tror på uten andet hensyn end til sin egen tro og samvittighed, tør  

kanske være end likeså verdifuld forøkelse av de sande verdier, som sløve og hånske skulder-

træk mot det fattige – kanske -  men ærlig og uegennyttige og for fremtiden, vigtige arbejde i 

foreninger og på møter. 

P. N. 

 

                                                                                     

Kommunevalget. 

Borgernes råd, også kaldt familjerådet, skal i hast fornyes. Tidligere har det bare blit halvt 

fornyet andet hvert år. Fornyet er nok et lite betegnende uttrykk. Det har snarere set ut som 

rådet har supeleret sig selv. Ti tonen har vært sjelden harmonisk derhenne. 

Nu skal der altså være hel fornyelse. Og vi glær os inderlig til det kommende valgsjau i håb 

om mange morsomme scener og episoder. 

Byen er i valgtiden ret livlig, især om kvældene. Nu venter vi os no rent ekstra – da – efter 

rådets organ at dømme, der frygtes for at der skal komme mislyd i de før så harmoniske og 

hyggelige sammenkomster. 

Vi skal nok fornøje vore læsere med både sakernes og personernes udstilling i vore spalter. 

Foreløpig kan vi intet andet meddele, end at vor udmærkede medarbejder «Ignatus» har en 

tid lidt av et ildebefindende der tiltar jo nærmere vi rykker valget. 

Igår leverte han os en længre artikkel om nødvendigheden av mere lys i byen. Da vi straks 

gjennemskuet hensigten, lod vi den uten videre snak gå i kurven. 

Han er vel endnu på denne tidlige tid den eneste, som er angreben av den under valgene her 

hyppig forekommende feber, der forresten er aldeles ufarlig og kun forbigående. 

____________________________ 

 

Vor pariserkorenspondent. 

Som vore lesere vil huske, meddelte vi at en av vore medarbejdere var sendt til Paris. Vi har 

intet hørt fra manden før idag vi modtog følgende telegram: 

«Dagdriverens» korenspondent arresteret idag. Han gjennempryglet nemlig en general så 

eftertrykkelig at denne måtte kjøres hjem.» Så lyr telegrammet. Vi agter ikke at finde os i at 



A-00033 Ungdomslaget Dag - Dagdriveren 
 

Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.  side 52 
 

franske myndigheder behandle vore folk på denne måte. Når vår mand har pryglet en general 

har han vor fulde agtelse. Vi bare beklager, at han ikke kunne prygle dem alle.  

Imidlertid skal vi sætte os i bevægelse for at få vor mand løs igjen, så vor udmerkede læsere 

ikke går glip av hans ligeså udmerkede korenspodancer. 

--------------------------  

 

Kinas Deling og Norges Interesse af den. 

Et Indlæg som skulde ryste England i dets konservative Blindhed og Storhedsvanvid og som 

skulde aabne Ruslands Øine for de Farer det udsatte sig for, ved ikke at ta de tilbørlige 

Hensyn til Norges Bedste. 

Samtidig hadde vi tænkt at si den tyske Keiser nogle sandheder om hans Forhold til 

Verdensfreden, ligesom ogsaa Italien og Spanien og til dels Amerika skulde faa vide, hvad de 

var for Karer. 

Vi syntes Vi saa hele Verden vente i Spænding paa den Artikkel som snart skulde komme i 

Dagdriveren et af Verdens betydeligste Blade:»Dagdr», og glædet os allerede ved Tanken om 

de voldsomme Revolutioner vor Artikkel skulde afstedkomme Verden over. Som Medlem af 

Præssens mægtige Samfund følte Vi os i Besiddelse af enevældig magt, og den som ikke vilde 

lyde vore Raad skulde faa føle, hvad det vilde si at modsette sig Pressens Representant. 

Vi greb som sagt Pennen for at gi mine verdenspolitiske Planer udtryk. 

«Den Vorherre har git et Embede git han ogsaa Evner til at bestyre dette Embede» tænkte vi, 

idet vi satte Pennen paa Papiret for at se om ikke aanden vilde komme over os. Nei Pennen 

blev staaende ganske stille. Naa vel, tænkte vi, det gaar vel ikke saa let. Du faar ha Taal-

modighed, Begyndelsen er jo alid det sværeste. Og vi slog os til Ro en liden Stund. Men 

Pennen forholdt sig fremdeles lige rolig, ligesom ogsaa vore store Tanker og Planer til 

Verdens Regulering var aldeles forsvundet. 

Da vi hadde siddet slik en Stund og ventet forgjæves paa at Aanden skulde besøge os, reiste 

vi os op og begyndte at spasere frem og tilbage paa gulvet i Haab om da at modtage Inspir-

ation til «Dagdriverens» Leder, den hele Verdens Øine i spendt Forventning var rettet mod.  

I Lighed med Politibetjent Larsen og andre Foredragsholdere drak vi os derpaa et glas Vand, 

for at se om det kunde hjælpe (for det hjalp aabenbart Larsen paa forrige Møde), - men alt 

uden nytte – Aanden var og blev borte. 

Men pludselig, som vi holdt paa at opgi Haabet om at faa istand nogen avis, for der en Tanke 

ind i vor Hjerne. 

Rigtignok var den ikke saa betydningsfuld som de Planer vi ovenfor har omtalt, men saa 

hadde den til Gjengjæld den ubestridelige Fordel, at kunne fæstes paa Papiret, og her er 

den: 

- Ja vi vil først forudskikke den Bemærkning at den som nu venter at faa en oversigt over 

dette Aarhundredes verdenshistoriske Begivenheder, han tar skammelig Feil, ligesom den 

der tror, at Verdens kommende Skjæbne her skal bli afgjordt, blir ligesaa sørgelig skuffet, for 

ikke at snakke om dem, der muligens kan ha tænkt sig, at vi vil levere en detaljeret 

Beskrivelse af Dommedag, nei intet sligt er det Dagdriveren idag befatter sig med, og hvorfor 
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skulde vel en Dagdriver ogsaa det? – ei heller er det Lillehamer Bys Styre og Anliggender som 

nu skal staa for vor flængende Kritik og ikke er det Ungdomslagets Damer, for de har vist 

faaet saa megen Kritik saa de er skræmt, og Nansen eller Dreyfus er det heller ikke.  

«Men hvad er det da? Til Sagen» hører vi Læserne udbryde. «Vi vil ha Pointet.», saa ganske 

rigtig kjære Læser, Point skal du faa; men i enhver vel udarbeidet og logisk tænkt  

Redaktionsartikkel i et Verdensblad som Dagdriveren kommer pointet altid tilslut. Rosinen 

maa gjemmes til Enden av Pølsen. 

Dog for ikke at friste din Taalmodighed udenfor Rimelighedens Grændser, og da du vel nu  

snart maa være grundig forberedt, skal vi, snart opklare Pointets Hemmelighed. 

Vi forudsætter, at Dagdriveren ikke er din eneste Lekture, men at du ogsaa studerer andre 

velredigerede aviser f: eks. Lilleh. Tilskuer. Du vil da ha set at Aviserne ikke til alle tider er lige 

interessante. Der er nemlig ikke bestandig paa Verdensmarkedet Begivenheder, som i lige 

høi Grad egner sig til populærinteressant Behandling i en Dagspresses Spalter. Derfor maa 

der nødvendigvis bli Dage, da Redaktøren ikke ved, hvad han skal tilfredsstille sien Læseres 

Læselyst med, thi denne er altid lige stor. Den følger ikke Begivenhedernes Svingninger, men 

fordrer ubønhørlig, at naar man griber sin Aftenavis, saa vil man der ha sin Politiske og 

historiske Interesse tilfredsstillet. Naar nu et sligt Tilfælde indtræder at Verdenspolitikken 

intet har at byde paa, og det hænder ofte, hvad maa saa en Chefredaktør gjøre. Jo, da 

gjælder det at bruge Fif, og narre sine Læsere: Indbilde dem at de læser en original og høist 

interessant Artikkel, medens de i Virkeligheden bare studerer et tyndt Opkog af gamle 

Nyheder. At kunne koge god og velsmagende suppe paa en afkogt Pølsepind er derfor en af 

Redaktørs vigtigste Pligter og bedste Egenskaber. 

Vore Læsere vil nu sandsynligvis ha forstaaet, at de politiske Begivenheder har svigtet os, 

ladet os i Stikken og vi har været udsat for det Uheld at maatte koge Suppe paa Pølsepinden. 

Det er første Gang vi forsøger os i den ædle kogekunst, og vi kan derfor ikke garantere at 

suppen skal være velsmagende, frygter tvertimod  for at den vil forekomme dig, ærede 

Læser, noget tynd. 

En Ting kan vi imidlertid indestaa for at den ikke indeholder giftige Stoffer og det føler vi os 

overbevist om, at den aldeles ikke vil forvolde Fordøielsesbesværligheder. 

____________________  

 

Herr John F. Hansens Foredrag  

sidste Tirsdag om Fredspolitikken hadde samlet ca 150 Tilhørere. Det udmærkede Foredrag 

egnet sig daarlig til Referat, baade paa Grund af Foredragsholderens daarlige norsk og paa 

grund af hans springende Foredragsmetode, men vi skal alligevel forsøge at gjengi enkelte 

Ting af det efter Hukommelsen. 

Den økonomiske Side af Krigsvæsenet hadde mindst Betydning, men ogsaa den spilte en 

umaadelig Rolle. Om der f. Eks. paa den af den Russ. Keiser foreslaaede afvæbnings-

konference blev besluttet at alle Europæiske Stater i Løbet af 10 Aar skulde afvæbne 

Halvparten af sine nuværende staaende Hære; hvad vilde ikke blot derved være indvundet af 

Økonomi for Europa? 
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De Europæiske Stater har til sammen 18 Millioner staaende Hær, Mænd i sin bedste Alder. 

Hvis de nu allesammen afvæbnede 50 % af disse, saa vilde jo Forholdet Staterne imellem bli 

det samme, Ligevægten vilde fremdeles holdes, men hvad vilde ikke vindes om disse  

9 Millioner unge Mænds Arbeidskraft anvendtes produktivt for Verden, og hvad vilde ikke 

spares direkte af Penge som nu medgaar til disse unyttige Ophold. Det har været sagt at 

Zarens Forslag til Fredskonference blot er et Diplomatisk Fif. Men det er det ikke. Den russ. 

Keiser er klog, han ved at der er Kræfter i Verden som maa tages med i Beregningen. 

Den store Russer Leo Tolstoi staar der og kræver, og han har hele Folket bag sig. Den 

samlede Folkevilje maa endog Zaren ta Hensyn til, og et sligt Hensyn skyldes det at dette 

Forslag er fremkommet. 

Den moralske side var af større Betydning end den økonomiske. 

Man blev opdraget til at se op til og høiagte disse Mennesker som blev oplært til at myrde 

sine Medmennesker. En Slagter forretning var det, Eksercerpladserne opøvet de unge 

Mennesker til, - de skjønne Fraser om «at dø for Fedrelandet» og at «slos til sidste Blods-

draabe» maatte ophøre. Fedrelandskjærlighed maatte afløses af Menneskekjærlighed. 

Udviklingen hadde ført det med sig at de forskjellige Folkeslag ikke var ligegyldige for 

hinanden. Ved Hjælp af de moderne Kommunikationer var Menneskene kommet hinanden 

nærmere og hadde med hinanden at gjøre. De hadde Forretningsforbindelser med 

hinanden, læste hinandens Literatur og omgikkes til daglig som de bedste Venner. Agtet 

hinanden, og vurderte hinandens Egenskaber. Skulde det da være nødvendig paa Grændsen 

at ha væbnet Vagt til at passe paa hinanden. 

En anden Side af Krigens Rædsler var Arven. Man arvet Had til sine Medmennesker. Med 

Modermelken opammes to Folk, som engang har kriget sammen til at hade hinanden. 

Tyskland og Frankrig f. Eks. og Norge og Sverige. Og paa den anden Side: hvor to folk i længre 

Tid har levet i god Forstaaelse med Hinanden der skal det langt mere til før man begynder 

Krig, om der ogsaa enkelte Gange kunde være Anledning dertil. England og Amerika i 

Albania-Sagen f. Eks. hvor England opførte sig skammelig mod Amerika, men gik med paa 

Voldgift og vedtog at betale de 350 000 $ som Domstolen ilagde dem som Bod. 

I Amerika hadde der jo nylig vært Krig. Der var et Krigsparti og et Fredsparti, men 

Fredspartiet var det største! Fredspartiet hadde holdt Krigen tilbage i 3 Aar. MacKinley holdt 

ogsaa paa at greie Tvisten mellem Spania og Kuba fredelig, men saa hadde de enkelte 

Militære, som skulde slaa sig op paa Krigen, hvis Haandværk og Levebrød Krigen var gjordt 

ham Sagen saa broget at han ikke kunde greie det men maatte erklære Krigen. 

Her i Landet var der tvungen Militærtjeneste (det var der hverken i England eller Amerika) 

Hvad Gavn havde Landet haft af det? Jo det hadde jaget en Flerhed af sine bedste Mænd fra 

sig. Mænd med Karakter og Samvittighed, som ikke for sin Samvittigheds Skyld kunde gaa 

med paa at lære Mennesleslagteriet, hadde maatte forlade Landet og slaa sig ned i Amerika 

hvor mange netop af disse hadde rukket langt netop paa Grund af de Egenskaber som havde 

tvunget dem til at reise ud. 
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Men det sørgeligste af alt var den kristelige Side ved Krigsuvæsenet. Hvor var der blit af 

Troen paa Gud? Siden ikke Menneskene turde stole paa ham men troede at de maatte ha 

Vaaben og Hærmagt at forsvare sig med. 

Hvis Troen hadde været stærk hos Nutidens Mennesker saa hadde ikke Militærvæsnet faaet 

slig Magt. 

- Foredraget varede over 1 ½ Time og dog holt Foredragsholderen Tilhørernes 

Opmærksomhed fangen. 

____________ 

 

           Indsendt  

Jeg ser at Ungdomslagets Møder blir mere og mere daarligt besøgt, og jeg har længe grublet 

paa, hvad grunden hertil kan være, men her en Dag fik jeg høre af et Medlem at grunden 

hertil naturligvis var at det var saa forfærdelig trist og uhyggeligt paa Møderne nogen gang. 

Nuvel men dette kan medlemmerne selv rette paa, hvis de vil, naar de bare interesserer sig 

for at Laget kan gaa og for at det kan bli no Morro der. Vi skal ikke kaste og laste alt dette 

paa Bestyrelsen heller og tænke som saa at de for sørge for Morro; nei ethvert Medlem, 

enhver især, faar gjøre sit for at skabe Hygge i Laget. Dette kan let gjøres, om ikke andet saa 

kan de ta med sig no engang i mellem og læse op.De finder nok noget saadant blant alt de 

læser om Dagen.  

En anden Maade kan jo tænkes i at man indsænder stykker til Avisen saa den blir fyldig og 

morsom. Aa pyt san der er saa mange Maader, hvorpaa Medlemmerne kan gjøre det 

hyggeligt i Laget bare de vil, men der er en Del som generer sig for at gaa frem paa 

Talerstolen, ja, ja, men det skulde de ikke, det er jo bare kjendte Folk alle sammen i Laget 

som har hørt hinanden snakke saa mangfoldige Ganger før, saa det er dumt at tænke som 

saa at det er leit at gaa frem og læse op et stykke; nei finder de noget blant det som de læser 

om Dagen som de synes er  morsomt, saa bare put det i Lommen, tag det med paa Møderne 

og læs det op, og jeg er sikker paa at der vil bli mere Moro. En Del vil have Dans, ja, det kan 

nok saa være, men det gaar ikke an at danne en Danseforening heller, Dans en gang imellem 

faar være nok. 

_____________________ 

 

Ovenstaaende Inserat er totalt blottet for Underskrift eller Mærke men trods sit strænge 

Princip om ikke at indtage annonyme Inserater har Red. alligevel her gjordt en Undtagelse. 

Det forekommer os at de i Inseratet fremholdte Meninger er saa rigtige og fornuftige at vi 

maatte lade de komme frem. Vi slutter os fuldt ud til den ærede Insenders Mening 

Udtalelser og haaber bare at Medlemmerne vil følge hans eller hændes Raad.  

Vi tror at Ungdomslaget slig som det var ment, sikkert hadde en Plads at fylde her i Lilleh. og 

det er derfor trist at se den Tilbagegang som har fundet Sted. Vi er enige med Insenderen i at 

det særlig er Medlemmerne selv som maa sørge for Hyggen paa Møderne, og ikke overlade 

alt til Styret. Det kunde kanske ikke være af Veien ved Leilighed at faa diskuttert Sagen paa 

et Møde saa man kunde faa Rede paa Aarsagerne til den manglende Deltagelse og Livlighed 
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paa Møderne, og dermed faa anledning til at rette paa disse. 

           Red. 

 

Personalia 

Ivar Eriksen 

Vogt Svendsen 

Skjægvæksten i Laget !!!! 

Her Ivar Eriksen har lagt om Helskjæg. Ifølge en fortrolig meddelelse, som vi lovede ikke at 

sætte i Dagdriveren har han allerede ladet det klippe éngang. Barber Skrefsrud skal under 

det Arbeide ha ladet det Ord falde, at mange syntes det var sagen som vokste vildt. 

I Modsætning til Eriksen har Her Vogt Svendsen tat sin begyndende Bart af. Han skal trods 

ihærdig Arbeide ikke ha faaet de til at vises. De forsvinder indunder Næsen dækket dem 

fuldstændig. 

 

 

Sidste Nyt 

Vor Pariserkorrespondent 

Mulkt: 35 øre 

Dagdriverens specielle Dreyfuskorresp. var som læseren vil huske arrestert fordi han hadde 

gitt en Generalstabs officer Julling paa norsk Maner midt paa Gaden. Vi telegraferte i den 

Anl. til Bjørnstjerne Bjørnson om han kunde hjælpe os. Bjørnson skrev derpaa et aabent Brev 

til den fremtidige Nationale Konge i Norge, og Følgen var at vor Korrespondent blev løsladt 

af Arresten men blev ilagt en kontant Mulkt af 35 øre. Da han ikke hadde saa mange Pænger 

paa sig maatte han afsone Mulkten med 7 Dages Vand og Brød, men er nu sluppen ud igjen 

og vi vænter til næste No af Dagdriveren hans telegrafiske interesante Afsløringer af 

Frankriges officielle sociale Tilstand. Vi tør med Tryghed paastaa at disse Afsløringer vil 

medføre Dreyfussagens endelige Revision. 

______________________ 

 

Da Lagets to Revisorer  endnu ikke har modtaget noget Regnskab til Revision og saaledes 

gaar arbeidsløse telegraferte vi igaar til Præsidenten i Frankrige og forespurgte om man ikke 

trængte noen Revisorer dernede.  

Imidlertid synes man i Frankrige at mangle Revisorer, trods de lader til at trænge dem har 

Brug for dem, og Eriksen og Roterud vil derfor bli sendt ned til Paris, for som Ungdomslaget 

«Dags» Udsendinger at bistaa Franskmændene ved Revisionen af Dreyfusaffæren. Denne 

Sag synes ogsaa at bli ligesaa indviklet som Bækkelunds Regnskaber og det kan derfor være 

noksaa heldig at vore Revisorer faar Anledning til at øve sig lidt op paa den. 

Eriksen vil allerede afreise imorgen, Mandag. Roterud først senere. 

___________________ 

 

         Lillehammer 23/10-98 
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          Einar Lunde 

 

___________________________________ 

 

 

Dagdriveren 

    Torsdag 23 februar 1899    2den årg. 

 

Det bødes der for –  

(Av J. T. Jakobsen «Digte») 

 

Det bødes der for i lange aar 

som kun var en stakket glæde, 

Det smiler man frem i en flygtig stund, 

man bort kan iaar ei græde. 

Der rinder sorg, rinder harm av roser røde. 

 

Der ages paa lykkens gyldne hjul 

saa fast, at en intet sanser, 

men sorgens trælsomme tunge læs 

det venter os dog, naar vi standser. 

Der rinder sorg, rinder harm av roser røde. 

 

Der leves i lyst som halvt i drøm, 

men sorgen har ingen drømme. 

Med vaagne øine der paa dig ser 

øine som sugende strømme. 

Der rinder sorg, rinder harm av roser røde. 

 

Ei smilet vil lyse din dag i sorg, 

man taaren har gode stunder, 

thi smilet er glans kun ordet, der er,  

graad skyggen av det der gik under. 

Der rinder sorg, rinder harm av roser røde. 

 

En gammel god skik, at vort blad paa 1ste side altid skulde indeholde et før ikke trykt digt 

bryder vi idag. Men læserne har intet tabt paa det. Ti det digt, som idag staar paa 1ste side tør 

nok opveie nogle dusin hidtil ikke trykte ja trykte ogsaa.  

Dessuten har lagets medlemmer godt av at gjøre sig bekjendt med Jakobsens gedigne poesi 

der hidintil har vært læst og skattet av kun faa hos os. 

          Red. 
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Smaa artikler i anledning Mikkels’-feiden 

 

1. Hos en av de 6 

«Nu er det Dem», sa han idet han med energiske tag tørrede sin sveddryppende pande efter 

et voldsomt sjau med ølkasser. 

Det er den Mikkel, denne, denne vigtigper, sprekkefærdige vigtigper, er ikke det et godt 

udtryk?  som jeg ærgrer mig gul som det kjære unionsmærke og blaa som mine fineste 

Kakkelovne over. Denne fyr mener sig at være Kompetent til at sætte sig til doms over os, 

Lilleh. bundsolide handelsstand. He! Vi gør forlite falitt kanske? I den vei er vi saare fattige 

paa instiativ. Han lo lunt og solid over sin lille vits. 

«Og lite braak» sa jeg med et forbintlig buk. 

«Netop» udbrød han glædestraalende over denne uventede hånsrækning. «Lite braak ja». Vi 

arbeider stille og jevnt, øker formuen, ser de. For fremforalt soliditet. Alligevel følger vi med 

tiden. Er her ikke baade speilglasvindu og elektrisk buelys hos næsten alle av os. Hvad min 

forretning betræffer, bærer den præg av manglende foretagsomhed og energi. Jeg  har 

aabnet marked baade for øl og kakkelovne. Vor forretning passer altid paa, er altid rede og 

forsømmer aldrig anledningen til at lægge paa varerne naar prisstigning lugtes. 

Jeg skulde mene vi er paa vor post. Byen som vi, netop os handelsfolk har styret, er den 

kanske ikke mønsterværdig. 

Er her ikke bygget og lagt gater og vand i stor udstrækning. Har ikke byen samlag, skoler, bad 

efter tidens krav? 

«De er jo litt smaa disse Komm. indretninger undtagen Samlaget der vokse av sig selv» sa jeg 

koldt. «Smaa?» udbrød han mens der faldt sky over hans pande. 

«Der blev bygget forsigtig selvfølgelig. Ingen himmelspræt. Ingen floksete flothed. 

Soliditeten ser de: Hvem kunne vite for 10 aar siden at byen skulde vokse». «Nei, det kunne 

jo ingen ha ventet med den solide handelsstand som byen har», bemerket jeg. 

Han opfattet aabenbart ikke spydigheden og fortsatte:»Men banken, er den ogsaa forliten? 

Og den maa siges at være handelsstandens storværk». «Ja 2den etage er jo mer end stor nok, 

men 1ste blir vel snart for lidet for eders opmagasinerte penge,» sa jeg. Det tog tid før han 

fatted grovheden og jeg benyttet den til at undvige.  

_______________ 

 

2. Hrr «Mikkel» 

Stolt som en seierherre stod hrr Mikkel med stort initiativ og mot og solgte hændler. En 

imponerende masse hændler, som der skulde en ubegripelig energi til at maale. «Der stikker 

ikke saa lite forretningssans og foretagsomhed i at faa hændler anskaffet fra Sverige eller 

Stavanger og faa dem solgt», sa jeg. «Pøh, det er kun smaatteri.» «Men De har stort mot hrr 

«Mikkel», som tør binde an med vor store og mægtige handelsstand.» «Ja, se det er mot! Og 

det er godt gjort. Han gjorde noen flotte Kast med armene, som om han havde vundet slaget 
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ved Sadova. Men hør her – Det er en elendig Kjøbmandsstand den her i byen. Saa 

guddommelig ræd for sit skind og sine penge. Og saa kortsynt og feig. 

Ja, men med Dem hrr Mikkel, tør man haabe paa fremtidens «Ja, død og pine.» Her skal 

baade bli bro til Vignæs og Nordbane.» «Og Klædesfabrikk kanske?» «Hm,» mellem os sagt, 

det sidste lønner sig neppe. «Det er som alt, hvad disse folk farer med. De tør intet, vil intet 

vove eller resikere og slipper heller ikke andre til. Det er ogsaa disse Kræmmere.»  «Ja, Deres 

far har jo opbudt al sin kraft paa at faa det ivei. Skal maaske forretningen flyttes ditop naar 

det blir færdig?» «Nei,» han saa misbilligende paa mig, forretningen blir her. Her har min far 

drevet og her skal den være.»  

«Jeg trodde De ante at byen laa ganske andre steder end her.» skreg jeg og løb. 

          Jens Kludehandler. 

______________________________ 

                                  

Amalie Skram:»Afkom» 

Denne bog findes nu i Arbeidersamfundets bibliotek og er udentvil den betydeligste av den 

del av aarets boghøst, som er kommet herind. 

Jeg vil be ungdomslagets medlemmer lese denne bog. Ikke som man læser «Rokambole» 

eller andre likesaa spændende som værdiløse bøger, men med det alvor og den interesse en 

bog, der er som et tværsnit av livets alvorligste side bør og skal læses. –  

Ti her er livet! Det virkelige liv som det lever og maa leves i tung Kamp, sorg og fortvilelse av 

saa sørgelig mange iblandt os. 

Her er fattigdom, moralsk elendighed, nød jammer og skrig paa den ene side og rikdom, 

glæde, letsind og overmod paa den anden. 

Her er livets svarte nøkenhed de forgiftede forholde, som menneskene er dømte til at slæbe 

sig frem i og deres fortvilede Kampe for at komme ut av; men som alligevel holder dem fast 

med hundrede baand der ikke kan avrives av et slægtled. Det er en trist bog, men saa 

usigelig virkelig og sand. 

Fattigdom er menneskenes største forbandelse. I den forkrøbles individet, personligheden 

dræbes og fra at være et stolt fremadskridende væsen med freidig pande og aabent blik blir 

mennesket et viljeløst Kræ, en bukkende lakei eller lovovertræder. 

Og utover slægtled kaster fattigdommens aandelige og matrielle forbandelse sine mørke 

skygger. Der bæres en fortvilet kamp for at komme ut av den. Men veiene der fører mot 

frihed, lys og glæde er stængt ved hundrede hindringer som skjælden overskrides. 

De rike har alle fordele; kundskab, opdragelse, forbindelser og penge. De kan skjeie ut. Men 

der er kjærlige hænder stragt ut efter dem, hænder dryssende fulde av midler til udskei-

elsens udbedring og glemsel. 

Og veiene er dem atter likesaa jevn og letfremkommelig som før. Men fattigdommen sætter 

i mennesket sine dype mærker der næsten aldrig viskes ut i livet. 

En feil, et fald og hele dens forbandelse falder som en frygtelig tyngende magt over det 

menneske som er fordømt til at slæbe som den tyngste ballast al fattigdommens 
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fordærvende mærke paa sind og sjel. De i økonomisk henseende godt stillet prater saa tidt 

om egne store og gode bedrifter og berømmer sig selv for den stilling de antar paa livet.  

Og folk bukker ærbødigst og ofrer dem virak som ovennevnt av løn. 

Men i andre forhold, i fattigdommens jernklør og fordærvende indflydelse ville de ha vært 

akkurat som en av de syndere de i sit overmod fodømmer. 

Ti mennesket er og blir som livsens forhold og omstændigheder danner det til. Det burde vi 

engang lære at forstaa. Saa blev kanske den saa ofte blant godt situerede forekommende 

selvforgudelse mere latterlig end tiltalende. –  

«Afkom» lærer os det. Det er en mandig bok. En bok som viser at ha endnu en forfatter som 

lytter til livets tunge klagesang og har tro paa at den engang skal forstummes. 

            P. N. 

________________ 

I det samme bladet 

går i pressen modtar vi fra Aalesund følgende telegram: 

«Dagdriveren», Lillehammer 

Gratulerer med Jensens ansættelse! 

Vi har brug for ham. 

Ungdomslaget  

 

 Herpå svarte vi kort og tørt på «Dags» vegne: 

«Ungdomslaget», Aalesund 

Tak. Det hadde vi også. 

Dere må gratuleres. 

    «Dag» 

Dagdriveren 
Nr. 2           24de årg. 

 

Enig 

(Av J. P. Jacobsens digte).) 

 

Enig og uden forandring 

er kun det tomme. 

Alt, hvad der var og der er 

og hvad der skal komme, 

vækkes, spirer og fødes, 

skifter ældes og dødes. 

 

Kloder have vandret 

hvor kloder nu vandre, 

engang i tiderne kommer der andre. 

Hvad der er livets må gå og komme, 
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evig er ene rummet det tomme. 

 

J. P. Jacobsen 

Det er anden gang nærværende redaktør sætter digt av ham på bladets første side. Og det 

fordi, jeg har fundet denne forfatter sørgelig lite kjendt og selv av dem, der hører til de 

fremmeligste blant de  unge. Sørgelig for de unge selv, fordi Jacobsens grep i menneske-

sjelen er så dybt og intens, han stil så høj og ren, at den stemmer til andagt og hans sprog så 

farverigt og yppigt som selve den duf blomsterduft fyldte sommernat.  

Læs hans «Niels Syhne». Pennen skælver ved at nævne den bok, skælver av ærefrygt og 

ubegrænset beundring. Ti gjennem den bæver den reneste kunst med en aldrig svigtende 

tone-, en sjæl sitrer mot din fra denne bog og bringer forståelse af det, som griber så dybt ud 

i ethvert tænkende menneskes liv: det religiøse. 

Måtte vi tilegne os lidt af den sjælsstore forfatters alvor og skønhedsfylde, som længe efter 

hans død like manende luer ut af hans bøker. 

Vi har store forfattere herhjemme. Vor stolthed er de fordi de kaster glans utover vort lille 

folk. Men – skygger de ikke undertiden lidt for det som er stort og skjønt utenfor landets 

grænser. Vor ungdom bær præg af det, ialfald. 

 

Jansens foredrag om unitarismen 

har selvfølgelig sat manges sin i bevægelse. For mange var dette tanker, som før uklart har 

dæmret i deres sjæl, men efter foredraget fik fast og klar form. Men flere er de, der har for-

dommer som før enevældig raade og bare dømmer Jansen som kjætter og folkefordærver. 

Vi henter fra Arbeidersamfundets avis, med forfatterens tilladelse, en artikkel som trods den 

er skrevet for flere aar siden har interesse som sympatetisk skildring av Jansen som aandelig 

rydningsmand og prest. Det er et brev fra den tid Jansons bevægelse begyndte i Kristiania. 

 

Broderskabets kirke og dens prest. 

Det var en av disse kolde triste søndags form. 

Over den svarte by laa taaken glam og graa og stængte hvert solglimt ute med sin isnende 

kaabe. En av disse søndage lige efter Jul, da der synes som fortvild langt til vaar og sol. 

Blaafrossen og skjælvende trippet gode skikkelige borgere og borgerinder til kirke med 

Landstads tykke salmebog under armen. Til kirke kom en statslønnet prest præker den 

statsbeskyttede lære, der er saa ren og hellig men saa kold og trist som selve denne 

søndagsform. Til kirke hvor salmerne slæper og tungt og sløvt lange og kjedelige , saa der 

kjendes som en befrielse naar sidste vers er til ende, til kirke, hvor vi som barn maatte lokkes 

eller trues og hvorfra vi smat ut saa fort som muligt naar vi trodde vorherre havde faat sit, 

d.v.s. naar præsten var færdig.  

Det var længe siden jeg var i kirke. Men nu var jeg paa veien til «Broderskabets kirke», hvor 

Janson er prest. 
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Mindes som barn at ha hørt Kristofer Janson. Som jeg sat i den store forvæntningsfulde 

forsamling og ventet paa gudstjenestens begyndelse steg op av dette gamle minde hans 

skikkelse frem, slik som han har tegnet sig for mig, naar jeg har læst hans skrifter og salmer. 

Høi, slank med et aabent freidigt ansigt to øine, der lyser bak brillerne, to digterøine, der 

straaler av lys tro og ren begeistring. En prest for frihed og lys en digter om livets sol og 

herlighet, naar kun vi tror og haaber, en aandens aldrig hvilende saamand, hvis tro ikke 

knækkes, men like rank og ungdomsfrisk driver ham frem til arbeide og kamp. 

Hvad han talte om den gang mindes jeg ikke, men det har altid dæmret i min sjæl som frugt 

av dette minde no lyst og vakkert, der gir livet indhold og mening. 

Der er Janson, svært graasprængt, men høi og slank med disse lysende øine i dette freidige 

ansigt. Han ser straalende ut over den store forsamling . Først synges en salme, en freidig 

løftende salme som ildner og varmer med ord og melodi. 

Han taler om gud. 

Det er jubel i hans sjæl og begeistring i hans tale. De mange aar i kamp derover i yenkernes 

dollarrike har ikke svækket hans tro paa livet og menneskene. 

Hans øine lyser igjen over en forsamling hjemme, som de fordum lyste naar 

bondeungdommen sat bænket under hans talerstol paa Vonheims skole, og med alle sjælens 

nærver sitter den store forsamling aandløst lyttende for at suge i sig den tro og forkyndelse, 

som er dem som svalende draaber fra den gud de tængte maatte findes.  

Gud er god og er i alt godt. Det var kvintisensen i Jansons tale. Ud fra dette gaar hans hele 

forkyndelse som en fordragelighedens og frihedens forherligelse., en hellig trang efter lys og 

sandhed og et glødende begjær efter at løfte livet høiere mot sol og skjønhed. 

Gjennem hans tale strømmer den rene hele begeistring for alt godt, hvor det findes hos 

menneskene, hvad mærke og skilt de end bærer.  

Livet er det første, ikke troen. Gud den gode og alkjærlige, livets lunger og forynger, som 

aander gjennem alt levende vil ikke at nogen skal pines i al evighed. Det er en tilsmudsning 

av hans rene billede at tro ogtænke, at væsner skal vri sig i evig smertekval. 

Og smaat er det, at søke gud i en bog, i en formel av ord, i et bestem relegiøst system eller i 

en række av dogmer. 

Gjør det gode i livet, ti det er veien til gud og lykke. Lad sandhedens lys skinne og guds sol vil 

lyse klarere og varmere over jorden. Nei jeg vil ikke referere. 

Han slutter med en brændende bøn til ham, hvem han tror paa med den dybe relegiøse 

sjæls fulde varme, en glødende seiershymne til sandhedens øverste beskytter og godhedens 

evige fader. Og tonerne av hans salme stiger og vugger som foraarsbud i de mange sind hvor 

længsel efter friere og lysere tro har spiret længe. 

Jeg gik hjem. Taaken der laa like graa og kold over byen, syntes mig ikke saa tæt. Der 

skimtedes en lysstribe, med ævner til at bli stor og straalende, - et vaarens solglitrende haab. 

Saa har unitarismen gjort sit indtog i Norge, det gamle presteredne land, hvor Pontopidan 

saa længe har hersket og skygget og hvor almuesmanden i ræd andagt har bøiet sjæl og sind 

under presternes gloende altid svingende svøpe. 
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Det er ikke fortidligt at det blir luftet ut i disse mørke kroge, at øiene aabnes, saa andet end 

det som tænkes efter opkonstruerede systemer kan faa luft og lys. Bortover landet sitter 

mangen, hvem tvilen paa den autoriserede religion saa ofte har hvisket saa meget og mangt, 

men som døivedes med indbankede formler, der lærte at tvil er av djævelen, og tanke, der 

ikke holder sig indenfor den samme gud har opsat gjennem presten, fører til evig pine.  

Rædde har de korsfæstet sin forstand og trod – trod det urimeligste og meningsløseste; og 

banket en fornuftig tanke paa sjælens dør sa lukkedes der med syv laase, smedet av Luther, 

herdet av Pontopidan og laaset til av bygdens sjælesørger. Saa blev alt ved det gamle. Folket 

gik til kirke og suget i sig det de ikke forstod, for at berge sig for evig pine.  

Skjøndt systemet var vanskeligt at greie og mekanikken saare indviklet og veien der førte til 

himlen kroget og kringlet, saa mangen stakkars ærlig sjæl sprængte sin hjerne som Enok i 

«Fred» eller prisgaves uvisheden tærende kval, saa fik sjælden lysere og klarere tanker 

indgang . 

Man ser det paa vore aviser, hvor rædde de like til det aller sidste har vært for at mistænke 

for fritænkeri skulde bli hængende ved dem. Se paa relegionens indblanding i politikken. En 

prest der politisk tilhører venstre maa ut og godtgjøre at intet av det venstre vil stødes i 

minste maate an mot den rene lære, mens presten av høire mener jo. –  

Saa langt er vi ikke kommet, at folk gaar efter sin overbevisning selv om de skulde komme 

paa kant med et eller andet bibelord.  

Feiler de i ly av biblen er de trygge for saligheden. Der var engang en digter her i  landet, en 

med stort talent og hvis værker læstes med glæde. Saa blev der for stortinget foreslåt, at 

han i lighed med de andre store forfattere til støtte og opmuntring skulde ha digterløn. Alle 

var enige i at anerkjende talentet som værdig til dette, men nationens kaarede mænd, som 

burde være blomster av folkets intelligens og dannelse, havde hørt at denne digter ikke var 

ret i trua, - han var fritænker. I sit ansigts sved strevet de med at bevise dette. Tænk saa 

ukristeligt som at gi opmuntring til den, som vilde ha troen paa helvede væk. Han fik ingen 

gage.  

Helvedet blev reddet. 

Det var en mand som hører til de boldeste frihedskjæmpere nu om dagen, han skrev, da 

Janson udga sin bog «Har ortodoksien ret» at Janson ga halvdannelsen vaaben ihænde mod 

kristendommen. Manden hedder forresten Ulmann. Det er et svare mas med at værge folket 

for et fritænkeri og beholde lutherdommen ren og ægte. 

Dog i byerne hvor folket ikke bor saa langt fra hinanden og hvor adgangen til kundskab og 

udvikling ikke er saa trang og besværlig, er mange blit kjed og træt av den gamle 

forkyndelse, der stivner i dogmer og formler og fryser fast i svunne tiders tankeset, og 

længselen efter en friere og lysere tro blir stærkere med den stigende oplysning. 

Saa kom Janson og unitarismen. Og han vil samle flere og flere om sin forkyndelse, baaret 

som den er av en freidig, lys tro paa livet og menneskene. Han er som skabt til aandens 

saamand, hans tale er glødende varm, intelligent og oplysende og mesterlig formfuldendt. 

Som faa forstaar han at tænde gnisten i menneskesjæle og trangen efter lys. Han er den 

ideale prestepype[!] med rike evner til at vække liv omkring sig. Han taleren, digteren og 
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sangeren, det gode elskværdige menneske, vil gjøre en god gjerning her. Lys vil han sprede 

og mørke vil han forjage. Den isnende rædsel som har trykket sindene vil smelte og tø. 

Utover landet vil der strømme straaler av lys, der skal sætte folk istand til at reise sig og 

kaste præsteaaget av, der som en tung mare stjal glæde og tændte isnende angst. Han vil 

gjøre end megen til at vi kommer den tid nærmere, «da i hver krog friske grønne spirer gror 

opp i stedet for alt det tørre hø som er føket over landet fra raadne præstegaarde.» 

Saa skulde vel jeg hvis jeg skulde vil gjælde for at være vismand som andre slike kritisere 

Janson, ta reservasjoner overfor de midler han bruger for at vække sine tilhøreres følelser.. 

Men jeg løber gjærne resikoen ikke at rangeres blandt vismændene og anbefaler Jansons 

bevægelse av fuldt hjerte. 

Vor tid bærer i sig en stigende tendens til religiøsitet.  Det er en mærkbar tilbakevændelse 

hos de store skjønaander til en dypere og inderligere greiensig hen i det sælsomme 

lokkende, dragende, der vækker og vugger følelseslivets fineste og sarteste stemninger. 

Kulturens fortropper for hvem religionen var forladt og religiøsitet et tilbagelagt standpungt, 

synes at drives frem for det forladte og tilbagelagte. 

Men la os da faa en form som som tilfredstiller baade hjerne og hjerte eller ialfald en, som 

ikke korsfæster rent forstanden. Det maa unitarismen gi i fuldt og rigt maal. Derfor hilser vi 

Janson velkommen. 

Og møter jeg paa min vei en, der i angst og rædsel for helvede ikke tør tænke sin sjæls tanke 

ut, en som bindes av indbankede dogmer og formler, men ikke finder fred, saa vil jeg si:»gaa 

og hør Janson.» Eller en, der har trasket alle tankeretninger igjennem og slit sig træt paa alle 

livets laandeveie og ikke ser andre maal, end den store stille nat som breder sig over en i 

døden, saa vil jeg si:»Hør Janson; under hans talerstol blir livet dag og pligten let. En himmel 

skabes i ens egen sjæl og en lykke fylder ens sind med livets egne brusende toner, mens 

salmetonerne fra Jansons klare røst vugger sjælen til høitid og fest!   Krist 

Dagdriveren 

Nr. 3    ~ Lørdag den 29de april 1899  ~   2 AARG 

 

 

Vort program 

 

Med korte, kvikke stykker at fylde hvert et blad, 

saa det kan skabe munterhed, hvor før der tristhed sad, 

at holde væk al præken, alt høistemt lærdmandsprat, 

er redaktionens løsen i korthed – akkurat. 

Den nyvalgte 

_____________________ 

 

 

Jo, nu har vi vist faaet en fin Nellik til at redigere Avisen vor, vil vel de fleste sige, efterat I har 

hørt den Nyvalgtes Program. Heri er jeg fuldt ud enig. Det er vel den største Dompap af en 
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Redaktør, som til Dags Dato har gaaet i to Sko; men specielt hvad Programmet angaar, saa 

skal jeg faa Lov at opløfte min Mund, om der skulde være Udsigt til at I kunde faa en liden 

Indsigt i Programmets Hensigt. 

Jeg symphatiserer fuldt ud med dHrr som arbeider for at bibringe Lagets Medlemmer en 

høiere aandelig Udvikling, saavel Religion som enhver anden aandelig Føde. Jeg er ogsaa 

fuldt ud enig i, at en Avis, redigeret paa den af mig foreslaaede Maade, ikke vil gjøre 

synderlig Nytte paa dette Omraade. Men jeg mener, at den rette Vei til at skabe den 

Udvikling, som vel er ethvert Ungdomslags høieste Maal, den gaar ikke gjennem Avisen. 

Avisens væsentlige Hensigt opfatter jeg saaledes, at den skal tjene til at bringe Nyheder fra 

Ind- og Udland, samt muntre op, og at der, som specielt har været Tilfælde i det sidste, i 

Avisen citeres milelange Lærdmandsværk, svarer efter min Mening ikke Hensigt. 

Paa Ungdomslagenes Møder tror jeg den aandelige Udvikling bedst fremmes ved Foredrag, 

og da man, som Ungdomslaget Dag, er forsynet med virkelige Begavelser paa dette 

Omraade, tror jeg Medlemmerne ad denne Vei vil blive tilført den størst mulige 

Aandsudvikling. 

 

Træghed 

Hvad forstaaes med Begrebet «Træghed»? Jo, med Træghed forstaaes en Sjælstilstand, som 

forekommer i mere eller mindre Grad hos de fleste Folkeslag, men som specielt i høi Grad er 

fremtrædende hos Medlemmene i Ungdomslaget «Dag». 

Det heder nemlig, at alle Medlemmer skal indsende Indlæg i Avisen. 

Enhver, som engang har prøvd at redigere en Foreningsavis, vil komme til det Resultat at 

Avisen, foruden at være forbundet med saa uforholdsmæssig meget Arbeide, desuden heller 

ikke vil kunne svare til sin Hensigt, om hele Indholdet er skrevet af en og samme Mand. 

Og, som Forholdet nu er, saa vil der ikke udkomme mere end et Par Aviser i hver Termin; 

hvis man derimod modtog flere Inserater, saa blev Reaktionen saa betydelig lettet, at Avis 

kunne udkomme paa hvert møde.  

Om der er nogen, som synes, at de intet har at skrive om, saa siger jeg bare:»Kom med det 

du har; noget merkværdigt indtræffer da paa ethvert Menneskes Livsbane; og ved du da ikke 

noget merkeligt, som har hændt, saa bare jug. Sæt ind en Skrøne, som du selv tror paa, naar 

den bliver oplæst. 

Hvis ikke dit Insrerat egner sig til at komme ind i Avisen, saa blir det Redaktionens Sag at 

antage eller vrage. Skulde en almindelig Avis ikke modtage noget fra Udenverdenen; saa 

vilde Avisen temmelig sikkert gaa til grunde om faa Dage. Saaledes ogsaa med Dagdriveren. 

Hvis ikke Medlemmerne vil begynde at skrive og juge og vri lidt i Avisen, saa vær forvisset 

om, at I allesammen i den nærmeste Fremtid vil faa Indbydelse til at deltage i vor kjære Ven 

og Kamerat «Dagdriverens» Begravelse. 

Et Budskab, der ikke bare af Kollegaer i Ungdomslaget «Dag», men vistnok fra alle Hold er 

modtaget med Vemod, er meddelelsen  om vor Postrepræsentant, Hr Gjefles, Fraflyttelse fra 

Byen. Tidenden kom paa hver især ligesom ogsaa paa Hr Gjefle selv høist uventet, idet han 
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ikke havde søgt paa den erholdte Post, men uden videre fik Meddelelse fra Departementet 

om sin Ansættelse. 

Jeg tror ikke at tage Munden for fuld, naar jeg siger, at Hr Gjefle var en sjelden Ungdom. 

Bevæbnet som han var med en sund Tankegang, en sjelden interesse, Iver og Foretag-

somhed samt en udpræget god og ædel Karakter var det naturligt, at han fik mange Venner 

og at der fra de forskjellige Hold blev lagt Beslag paa hans gode Egenskaber. 

I sin Funktionstid her paa Lillehammer indehavde han da ogsaa flere Tillidshverv, hvilke alle 

han udfyldte til hver og ens Tifredshed. 

Som før nævnt var Hr Gjefle omringet af en talrig Venneskare, men det mest enestaaende 

var dog en hæderlig Undtagelse fra den almindelige Regel, nemlig den, at han fuldstændig 

manglet Uvenner eller Fiender. 

Altid var Hr Gjefle til Tjeneste hvor noget skulde gjøres og sparede aldrig [sig?] selv for at 

støtte andre. At Ungdomslaget i ham har mistet en Spire, der efter videre Udvikling vilde 

have kommet til at lægge betydningsfulde Arbeider i Laget, er uden Tvil. 

«Dagdriveren» tillader sig herved pr. Distanse at gratulere Hr Gjefle med den nye Stilling 

udtalende Ønsket om alt godt for ham i Fremtiden. 

----------------------------------------- 

 

Ungdomslaget «Dag» har meget godt at byde paa, men der savnes endnu en Ting, nemlig 

Musik. Hermed er ikke ment almindelig Dansemusik, men f. Eks. en Kvartet, der af og til 

kunde foredrage nogle Consertnummer. 

Da dette vil være forbundet med ubetydelige Udgifter, og man derved sikkert vil imøde-

komme manges Ønsker, tillader man sig at henstille til den ærede Bestyrelse at tage under 

Overveielse, hvorvidt det skulde være forenligt med Ivaretagelsen af Lagets økonomiske Tarv 

at bevilge f. Eks. 30 kroner til Instrumenter m. m.  

Hvad som maa anskaffes er nemlig en Cello og en Bratsch. Der haves Tilbud om Kjøb af disse 

Instrumenter fra Musiker Melvolds Enke paa Hamar. Instrumenterne er udmerket gode, og 

er Salgsprisen for begge isammen sat til Kr. 30,00. 

Hvad angaar Spørgsmaalet om at faa Kræfter til Musikkens Udførelse, støtter vi os bare til 

Ordsproget «Den som har Klave faar nok Ko». 

------------------------------------ 

 

 

 

Paa alle de Møder i Ungdomslaget, som nærværende Redaktør har havt Anledning til at 

overvære, har vi bestandigt faaet føle, at der er én Post, som ubetinget maa oprettes, er 

Sanganførerpost. 

Først har man naa maattet afvente timevis Diskussion, før man kunde blive enige om, 

hvilken sang der bedst passede for Anledningen, skjønt det har da endda gaaet an.  
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Men saa kommer det værste. Naar vi da skulde begynde Sangen, saa kom der først en Tone i 

C-dur, saa en i A-Moll og saa fort væk fis, gis og Es og alle Slags rare Laater ogsaa, saa ved vi 

ikke Ordet af, før hele Koret slutter, mens man er midt inde i Verset. 

Rettænkende Mennesker som Dags Medlemmer forstaar jo, at saadanne Skandaler ei burde 

existere, og for at forbedre dette Forhold, tillader jeg mig derfor i Ærbødighed at foreslaa, at 

der besættes en Sanganfører – eller Instruktørpost. 

Som den ubetinget mest competente Mand til at overtage dette hverv vil jeg foreslaa Hr 

Einar Lunde, der jo blant andre som I ved gjorde sig særlig bemerket de Aftener, da 

Afholdskvarteten «Det blaa Baand» optraadte under Skimarkedet. 

-------------------------------------- 

 

«Dag» har nu skiftet Bestyrelse, saavel Formand som andre Bestillingsmænd er nu nyan-

skaffede. Vi har nu bl. a. faaet en svær Kjæmpe af en Formand, en ren Modsætning til den 

forrige, der kun existerede i Lommeformat. 

Under si Regjeringstid som Formand i Laget lagde Hr Salvesen en sjelden Interesse, Iver og 

Arbeidslyst for Dagen, og har Medlemmerne ham meget at takke for det av ham nedlagte 

Arbeide til Ungdomssagens Fremme. 

------------------------------------------ 

 

Indsendt 

Kortspil 

Det var varmt Vaarveir med Solskin, sterk Nordenvind og Tagdryp da jeg Søndag Form. tog 

mig en Morgenpromenade. Kommen et stykke bortover Gaden traf jeg paa en af mine 

Bekjendte, en ganske ung Mand. Jeg foreslog, at vi skulde tage en Spasertur sammen, hvilket 

han straks gik med paa. «Deiligt Veir idag» sagde jeg for at have noget at sige. «Jaha» sa’n. 

Efter flere forgjæves Forsøg paa at faa en Samtale i gang, blev jeg utaalmodig over hans 

stadige Enstavelsessvar og spurgte i en hidsig Tone:»Hvad Pokker er det som feiler dig idag, 

da?» «Ingenting». «Hvorfor er du saa muggen, da?» Jeg begyndte at frygte, at jeg, uden selv 

at vide det, havde fornærmet ham. «Jeg har siddet og spilt kort i hele Nat», sagde han. Der 

gik et Lys op for mig, han havde altsaa ikke sovet, det var det, som var Grunden til at han var 

saa grætten. Spillet Kort, hvordan Pokker kan du finde nogen Fornøielse i at sidde hele 

Natten og spille Kort da, git?» «Fornøielse», sa han med et gjesp saa langt, at jeg frygtede for 

det skulde vrænge Munden over Hode paa ham. «Fornøielsen, det er vel det samme om det 

ikke er saa særdeles fornøieligt, naar man bare kan tjene Penger.» Og er det næsevist at 

spørge, hvormeget Nattens Arbeide har kastet af sig? Langfra, Udbyttet var omtrent 4 

Kroner. Og er du nu saa fornøiet over at have vundet disse Kroner? Naturligvis, det er vel 

langt hyggeligere at vinde end at tabe. Et meget fornuftigt Ræsonnement, Far, men synes du 

ikke det er galt med dem, der taber da? Nei, for Pokker, det kommer ikke mig ved naar jeg 

bare vinder, saa kan de andre tabe saameget de vil for mig.  

Her gjorde han plutselig holdt, trak sit Uhr op af Lommen og sagde, at det var Middagstid. 

Vel, sa’ jeg, men tillod mig endnu et spørgsmaal. Læser du aldrig i Bøger? Nei, hvad kan det 
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være godt for, og hvad Fortjeneste har man deraf. Hør nu, sa’ jeg, nu skal vi se Sagen an fra 

en fornuftig Side.  

Du spørger hvad Nytte du har deraf. Jo, ved at læse gode Bøger udvider du din Forstaaelse af 

hvad som er sundt, ædelt og godt og Fortjenesten derved er langt større end at sidde og 

slide med Kortstokken hele Natten, og Dagen derpaa, fordi du ikke har undt dig selv den 

fornødne Nattero, bare for at vinde nogle af andre maaske surt fortjente Skillinger, at være 

ubehagelig mod sine Kammerader. Gomor’n. 

Jeg vil sige det samme til enhver Ungdom, der med sin hele Lidenskab og Pengebegjærlighed 

hænger over Kortstokken. Byt den med gode Bøger, det er baade sund og god Kost. 

------------------------------------ 

 

Avertissementer. 

Et antikt Uhr, med 2 Meter høit Stativ, angivelig fra Anno 1454, staar til salgs hos Uhrmager 

Petter Nilssen, der er antikt dekoreret, har en let og sikker Gang, er fri for Smuds og optrækkes 

hver 14de Dag 

 

Sensationel Nyhed. 

Aar 1899’s ubetinget mest elegante Cycle, nemlig af det verdensberømte System: «Lignè 

droitè Balancier, Kompènce Koupè» skal efter Meddelelser fra sikre hold Hold i disse Dage 

være indkjøbt af en af «Dag’s» Medlemmer, der har 66 ´´ Udvexling og er selvsmørende. 

 

Til salgs. 

De af Hr Salvesen under hans Regjeringstid benyttede  2Tylfter(?) 5´´ Planker  er til salgs. 

Prisen er Kr 1.55 pr. m/m2 - 2 % pr. contant 

 

 

 

Til Bortforpagtning. 

Den ved Lillehammer Jernbanestation beroende Steen staar nu til Bortforpagtning. 

Nævnte Steen der af Naturen er rund, kan let gjøres flad, er let at transportere, og kan 

benyttes saavel til Fundament som Livsledsager. 

 

Livsledsager. 

En ung, velstaaende, indtagende og velbygget Dame ønsker at stifte Bekjendtskab med en 

del Karer for, hvis Sympathi opnaaes, at lade disse stride om Rangen. Paa Udseende sees 

ikke, da vedk. er nærsynt. 

Billett mrk «duel» ledsaget af ………… - og Presteattest nedlægges i Expd. inden 5te Mai førstk. 

 

Dag’s Ruskomsnusk. 

 

Man kan nu sige hvad man vil 
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vor By er slet ei liden, 

og strækker Mod og Helse til, 

saa blir den svær med Tiden, 

saa stor en By, at Sandberg ei 

kan tænke slikt’no vaagen, 

- ja kan kanske knapt drømme sig 

den Kjæmpeby ved Laagen. 

 

Først faar vi Banen, det er klart, 

- bent over Vignæsvigen, 

aa herregud er det saa rart, 

naar først vi faar en slig-en, 

om Lillehammer pludselig 

som mange tror og haaber, 

 vil vokse saa det strækker sig 

fra Suttestad til Faaberg. 

 

Høit oppi Mesnalien saa 

der bygges vil storartet 

jeg synes allerede naa 

jeg ser det alt paa Kartet, 

- en By af Villa’r store, smaa 

somEngelskmænd flot leier 

mens Lillehammerensre gaa 

og fede sig som Eier. 

 

 

Og Byens kommunale Liv 

vil blive rent no andet 

end nu det er, og sligt et Kiv 

man mer ei faar om Vandet, 

thi alting styres let og godt 

selv Vand og hvasse Munde 

af Chefen, som vor by har faa’t 

i Borgermester Lunde. 

 

Og Byens Presse er blit rig, 

velsignet er dens Pirken 

af Paven nu evindelig, 

der nedi Peterskirken. 

Johan, han er vor Redaktør, 
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- den eneste vi eier, 

«Tilskueren» sig nu som før, 

sig uden den slags greier. 

 

For god Moral og ærligt Folk 

bedst mulig beskytte, 

og for at Bermen kan faa Svolk, 

naar de paa Godtfolk spytte, 

for støt til «Dag» at ha en Mand, 

som tale kan ved Fester, 

og Larsen, den djærve Mand, 

blit Politi-Stormester. 

 

Hr. Petter Nilsen er blit Prest 

i «Søsterskabets Kirke», 

antagelig han opnaar mest, 

ved stille, intimt Virke. 

Og Einar Lunde udnævnt er, 

til Direktør i Parken, 

nu derfor Ørnen – tyk og svær, 

spadserer rundt paa Marken. 

 

Lillehammer 29/ April 1899 

Redigeret, trykt og udgivet af 

H. Minken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


