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           [1897] 

Referater af Ungdomslaget «Dags» forhandlinger.  

Fortale.  

Paa forrige møte, hvor besættelsen av de av laget nys oprettede vigtige – om ikke rikt lønnede – 

embeder foretoges, blev nærværende referent uden nærmere varsel og uden at være egentlig 

libhaber ogsaa indsat i sin stilling. Jeg benytter her med forset betegnelsen stilling, da jeg ikke tør 

sætte arbeidets vigtighed, betydning, ansvar o.s.v. i høide med de fem styreres, hvilke vel helst vil 

regne sig til embedsstanden – at dømme efter den maate, hvorpaa de utsteder sine ordrer, og den 

myndighed hvormed de kræver dem respektered. 

Som sagt: nærværende referent blev ogsaa ved den paa forrige møte herskende rundhaandede 

gavmildhed, hvormed embeder utdeltes, betængt referentstillingen, der har den lighed med landets 

høieste embeder deri, at der er flyttedag for ham naar det simple flertal behager. Han mottok 

kaldelsen i følelsen av forsamlingen deri vilde gjøre godt igjen det store mistak den begik ved ikke at 

ha fundet anvendelse for hans evner ved de andre vigtigere stillingers besættelser. 

Imidlertid var han saare glad ved at være erindret. Og la han allerede samme kvel en grundig plan for 

at komme til at behage omend ikke saa meget de optrædende talere som den ærede forsamling. En 

lærebog i stenografi efter Gabelbergers system ville han anskaffe for derved at sættes istand til at 

kunde gjengi de mest karakteristiske ord og vændinger fra saavel talere som «stemmer fra folket» 

korrekt. Og allerede frydet referenten sig over paa førstkommende møte at kunne nedtegne og 

oppevare for kommende slægter talernes guldkorn. 

I det hele: i følelsen av stillingens hellige alvor og store vidtrækkende betydning baade for nutid og 

fremtid forberedte referenten sig saa grundig som mulig til hvervets omsorgsfulde utførelse i sikker 

haab om publikums fulde tilfredshed og bifald. Ti referenten er en ærgjerrighed og vil gjerne bli 

ombrust av flertallets bifald og beundring. Med den for et nyvalgt styres lyst til at befale – besluttet 

det at referenten skulde ha referat fra forrige møte færdig til førstk. To mand høi tren den ind i hans 

privatlivs fred og meddelte bestemmelsen hvorefter referenten underdanigst sig havde at rette – 

samtidig som de overleverede mig en tynd, mager men lang protokol, som minder uhyggelig om den, 

politibetjent Larsen bærer under armen naar der pantes for skat. Det hele var like saa kjedelig som 

denne nævnte samfundsnødvendige forretning. 

Ved denne styres ublue fordring røk jo alle referentens forhaabninger i stykker. Ti hvem kan gjengi 

otte dage gamle debatter om lovparegraffer livfuldt og korrekt. Den hele debat var forlængst 

fordunstet af referentens minde. Og det saa meget mere som referenten den gang debatten paagik 

ikke var referent og heller ikke hadde tanke paa at bli – og slet ikke paa den maate som af styret 

bestemt. –  

Ja nu kommer «Klauen»-, sa manden. Dermed mente han pointe, da han efter to timers præk endelig 

kom til den fille-ide han skulde klargjøre. – Saa med nærværende referent ogsaa. Pas nu paa! nu 

kommer «Klauen». Nærværende referat maa ikke av det høit ærede og alvise flertal – til vis gunst 

referenten smisker likesaa nidkjært som enkelte borgere foran et komunevalg – betragtes som 

nogensomhelst prøve paa hans dygtighed hans vid, lune og gløghed. Derfor er jo det foregaaende saa 

omstændelig fortalt. Og i henhold til det anførte gjøres opmærksom paa at referatet ikke kan 

kritiseres, ligesaalidt som vedk. talere – om de finder sig ravruskende galt referert – vil faa det rettet 

eller gjøres spor av indrømmelser fra referentens side.  
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Møde den 28 December 

Arbeidersamfundets lille sal var kjaakende fuld av en forventningsfuld ungdomsskare bestaaende kun 

av det hæslige kjøn – det smukke holdt sig væk hvorover der sporedes en del misstemning. Dog 

trøstet mand sig efter evne ved at forsikre de vilde nok komme. – Efter en del privat parlamentering 

besteg hrr Einar Lunde samfundets historiske kateter under aandeløs stilhed, der bragte en til at ane 

at dette var et øieblik, som vilde ha betydning for byens fremtidige vækst og utvikling i den ene og 

anden ende. Med et par raske enærgiske slag med Knytnæven i katederet erklærede han mødet sat, 

og opfordret forsamlingen at synge en sang som han mente mest passende maatte bli «Ja vi elsker.» 

Der nøledes lidt før en ville ta tonen – indtil en tok den kraftigt og korekt hvorefter sangen gik med 

ungdommens liv og intensitet som rørte selv referentens fædrelandsforhærdede hjærte. 

Saa et tre gange tre for fædrelandet! Det blev levert baade kraftigt og præcist. Derpaa toges fat paa 

forhandlingerne om lagets navn og love. Det foreløbige styre forslog som navn «Ungdom.» 

Lunde udtalte at han fant dette navn vakkert, greit og frit for afektasjon. Opfordret til diskusion om 

dette eller om nogen vilde foreslaa et andet. – Pause. – Alle medlemmer synes at grunde dybt og 

vedholdende. 

Lunde: Forlanger noen ordet? 

Nilssen vilde be medlemmerne udtale sig. Om komiteen fandt sit forslag godt behøved det derfor 

ikke at være det. Hadde man et andet navn at foreslaa burde det frem, saa man fik snuse paa det 

ogsaa. 

Ivar Eriksen, der en længre tid har sat og stirret tankefuld ned i gulvet og strøket sig av og til over 

panden – reiser sig. Han vilde foreslaa «Dag.» Der var ingen forening som havde dette navn. Og det 

var kjækt, kort og manende. Efter dette forslags fremkomst blev forsamlingen adskillig livligere. Det 

saa aabenbart ut som der ved dette var løsnet tanker og følelser, som ikke følte sig tilfredsstillet ved 

komiteens «Ungdom.» 

Vogt-Svendsen anbefalede med livlige ord og gestus «Dag» som han fandt ganske annerledes 

stemmende med foreningens aand og opgave end det fladprammede «Ungdom». 

Lunde mente dette navn var søkt og opstyltet symbolsk. «Dag»? Skulde det betyde her skulde 

dagslyset aabenbares? Dette var for fordringsfuldt. Nei la os være realistiske og fordringsløse og ikke 

prange med klingende nnavne. Mente at dette navn let kunne støte og avskrække. – «Dag» udbrød 

han med en grimase, der vidste at navnet virket ubehagelig paa hans nerver. 

Nilssen udtalte med en for en overløber sjelden freidighed at «Dag» var et aldeles briliant navn. Kort 

og kraftigt og saapas symbolskt som en ungdomsforening havde lov til at bære det. Det passet 

udmærket. «Dag» kunde betyde lys – sollys og varme udover saa langt vi evned at sprede og 

frihedens dag, som maal og opgave. Han talte længe og ivrig mot sit eget, komiteens forslag.  

Stud. jur. Jensen – snurred først sine vordende knebelsbarter, rynket misbilligende sine øyenbryn 

mot Nilssen og talte kort men tørt og korrekt for komiteens forslag som han ikke vilde forlate. 

Bækkelund holdt paa «Ungdom». «Dag» fandt han tvetydig og lite passende. «Skulde vi aabenbare 

skjulte ting?» (Stormende munterhed!)  

Saalangt husker referenten av debatten om navnet. Resten er av de skjulte ting som selv ikke navnet 

kan aabenbare for referentens hukommelse. Dog ved han med vished at «Dag» blev vedtat med 

knusende flertal. – 

Lovenes forhandling tok lang tid, som er skik og brug i enhver velanstændig norsk forsamling hvor 

paregraffer diskuteres. 
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Lunde, Vogt-Svendsen, Bækkelund, Jensen og P. Nilssen tog ivrig del med miner som var lovkundskab 

deres specielle fag. Det bør bemærkes for Jensens vedkommende var jo han som jurist i sit rette 

element. Men det skal siges til mandens ros han var ikke verre men snarere bedre end de andre. Selv 

gamle skomager Nilssen syntes han maatte ha et ord med i denne ungdommelige forening nar det 

gjalt en paragrafs fortolkning. Replikene faldt tæt og fulgte slag i slag til dels vittige og gløgge. Og den 

taler som løsned medlemmernes lattermuskler solet sig i en stakket folkeguns. 

Vogt-Svendsen syntes at nære en rosværdig uvilje mot garantier, klausuler og deslige, som findes i 

alle love. Men de maa inrømmes, at til love at være var kom. forslag uklandeligt i saa maade, 

hvorover selsamme komite la for dagen en stolthed der grændsed til overmod. Reiste der sig 

invendinger mot forslaget var hele kom. sekunderet av V-S. parat og forsvarede sit elskede barn med 

moderlig ømhed og stolthed. 

Alb. Rokvam – fik allikevel vedtat en omredaksjon av en paregraf, under ivrig modstand fra Nilssen, 

som selvfølgelig fant den foreslaaede god nok. 

Størst modstand vakte Flydals forslag om 2/3 flertal ved lovforandringer. 

Vogt-Svendsen fandt 2/3 flertal noget nær en forbandelse som vi forlængst havde haft nok av her i 

landet. 

Referenten beklager ikke at ha haft anledning til at opta denne interesange debat med hurtigskrift; 

thi derved har desværre gaat tapt en for nutid og fremtid virkelig værdigfuld belysning av dette 

spørsmaal. Han kan kun meddele at mot 2/3 flertal talte med glød og varme foruten 

V-S, Lunde, Jensen, Bergersen og Nilssen og for kun Flydal og Bækkelund. 2/3 flertal blev saa grundig 

nedstemt at det forhaabentligvis aldrig reiser sit grinende hode mere hos os. 

Bækkelund vilde ha tilføiet en paregraf hvori styret gaves myndighed til at udvise de medlemmer 

som opførte sig usømmeligt. Mot en slik paregraf protesterte Vogt-Svendsen paa det kraftigste. 

Opførte et medlem sig saa forargelig at det blev en plage, kunde man vel faa sat mennesket paa dør 

uten paregraf let han om. Enden blev at ingen saan paregraf kom istand. 

Endelig var alle 7 ute – d.v.s. de 7 lovparegraffer vedtat. Og Lunde vilde i sin glæde og stolthed over 

det prægtige lovværk ha et hurra, hvilket ikke medlemmerne vilde føie ham i. – Forsamlingen drog et 

lettelsens suk over at være færdig med paregraffene. Saa stod valget igjen.  

Men imidlertid kom Julsrud glædestrålende og meddelte at værelset ved siden av var fuldt av damer, 

som vilde være med i laget. Han haabet de blev modtat med aabne arme sa han og krævet at Lunde 

skulde ut og bukke. Da forlod Lunde dirigentpladsen og lot fors. uten styrer. 

Men forsamlimngen var øiensynlig saa glædelig rystet over Julsruds medelelse, saa den beholdt sig 

rosværdig under dirigentens korte fravær. 

Dirigenten indfandt sig snart og meddelte under fors. jubel at laget nu havde mange kvindelige 

medlemmer. Referenten maa dog tilføie at disse kvindelige medlemmer ikke havde aandens 

frimodighed til at begi sig langt frem i forsamlingen, men holdt sig i baggrunden av salen. –  

Men Refr. haaber paa snar forandring heri. 

Valget tok tid men det fik ogsaa en ende. Under valget udmærket V-S sig ved at avlevere en uhøvlet 

planke som stemmeseddel, hvorpaa Lundes navn var malet. Han gjorde forresten siden forsøg paa at 

stemme engang til ved alm. papirseddel. Dette forsøk paa valgfusk mislykkedes totalt. – Refr.vil dog 

ikke derfor bebreide ham. Han vilde kun derved bidrage til at faa Lunde valgt. Et valg Refr. finder 

udmærket godt og haaber inderlig at medlemmerne vil finde dette hans møisommelig utarbeidede 

referat like saa godt.  

        Referent Petter Nilssen 

________________________________ 
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Møte 5te December 1897 

 

Form E. Lunde   Refr. P. Nilssen 

 

Skuepladsen for de begivenheder, laget denne kveld skulde for en «dag» var nu henlagt til 

arbeidersamf. store sal, der straaled i sand overflødighed av elektrisk lys og skinned ny og ren av 

nasjonale farver og emblemer. Og folk fra øster og veste strømmed til for at nyde godt av den 

ungdommens «Dag,» der nu først for alvor skulde aabenbares i al sin glans og herlighed. Styret havde 

aabenbaret anstrengt sig, hvilket jo ikke var mer end vi væntet, da vi valgte det. 

Men medlemmerne havde ogsaa anstrengt sig – idet alle mødte mand og kvindestærke frem og 

dobbelte saa mange til, saa der nu var c.a hundre tilstede. 

Det var efter refrs. opfatning den mæst imponerende forsamling som endnu har været i 

arbeidersamf. sal – selv valgbestyrelsen omgik av de stemmeberettigedes ærbødighed og loyalitet 

medregnet. 

Ialfald har ikke refr. ved nogen tidligere anledning her i denne sal følt sig saa høitids og alvorstemt 

som nu. Det kom ikke bare av at hans ydelser var medregnet som en post paa det rikholdige 

program. Men det kommer simpelthen derav at refr. har en vis ungdomlig tro paa de unges forening 

og fryder sig av hjertet naar unge mennesker kan samles uden det ligesaa evindelige som kjedelige 

som dans. 

Repr. skylder at oplyse, at der denne gang var mange kvinder tilstede, der i sluttet hop med ægte 

kvindelig beskedenhed havde tat plads paa de bagerste bænke, hvorfra de dannet et saare 

betydningsfuldt læd i avstemmningernes vippende vægtskaal. 

Lillehammer musikf. var med sedvanlig elskværdighed tilstede og satte ved sit spil en end mere 

høitidlig og festlig stemning over det hele. Der var i det hele en vis festivitas, som i alfald paa refr. 

virked lidt trykkende.  

Johan Jensen – der var festtaler beklaget sig ogsaa over noe lignende. Kun form. saa ut til at være i sit 

es, ti hans ansigt skinned omkap med hans hvite slips og lod ikke til at føle sig spor generet over den 

store forsamling med musik og anden stas. 

En refr. plads er vel nærmest ved bordet like ved form. – men nærværende refr. vilde ikke virke 

forstyrrende paa forhandlingernes gang og den frie utfoldelse av debatten ved at motta nævnte 

plads. Ti av egen erfaring vet han, hvilken dæmper det blotte syn av et noterende individ i 

forsamlingen legger paa talerens valg av ord. Utrykkene blir avdæmpede og unaturlig vel polerede og 

taper derved sin naturlige saft, kraft og ynde. Ti det er en av tidens værste onder denne velfriserede 

omsorgsfuldhed for ikke at fylde munden til randen. Og det saa meget mere som brødre i 

haandterningen opfatter det som en pligt av allerstørste vigtighed rigtig tilgangs at faa sat 

umiddelbare og like fra hjertet sprungne udtryk fra talere op som avskrækkende eksempler. 

Et kjækt ord vries om og spyttes ut av refr. og ledsages med allehaande randbemærkninger til et 

likesaa velanstændig publikums opbyggelse og optugtelse i dyd og kjedsomlighed. Nu – refr. plaserte 

sig altsaa av disse fornuftige grunde paa et saa lite øienfaldende sted som gjørlig, hvorfra han iaktog 

begivenhedernes gang, mens papir og blyant henlaa lunt i hans lomme.  

Form. raske – og allerede nu populære – skikkelse indtog talerstolen. Saa var det sangen »Dei vil altid 

klaga og kyta» mente han. Og hans blik gled med synlig tilfredsstillelse ut over den talrige forsamling, 

hvorved han end mere blev bestyrket i at dette var en sang paa rette sted og tid. Men manden med 

tonen var ikke kommet enda. Form. raabte paa ham og ingen anden tiltrodde sig at være 

toneangivende. Men saa daled endelig bemelte tonemand ned ved refr. side; denne fik hurtig sat 
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ham ind i den for haanden værende situasjon – som ett vist blad ofte udtrykker sig – og nøden var 

likesaa raskt som sikkert avhjulpet. 

Refr. har ikke sin styrke i forslag men finder det dog paa sin plads at foreslaa for styret at udnævne 

vedk. til forsanger, da en saadan efter indhentede erfaringer er saare nødvendig og vil utnævnelsen 

avhjelpe et – om ikke længe – saa dog et allerede følbart savn. 

Formanden oplæste et av styret fremmet forslag om tillæg til lagets love. Der var mærkelig nok en 

slags garanti-paregraf, der lød sa: Medlem kan enhver mand som kvinde – der ikke er over 35 aar, bli. 

Eldre kun ved særskilt votering. Da Vogt-Svendsen ikke var nærværende vagte styrets forslag ingen 

motstand. 

Borgersen oplyste, at han havde faat love for Aalesunds ungdomslag, hvori var en bestemmelse som 

den av styret foreslaaet og tillige den, at medlemmer over 35 aar betaler dobbelt kontingent. Vilde 

høre om ikke vi burde medta det sidste ogsaa. 

Form. fandt det sidste udmærket og vilde fremsætte det som forslag ogsaa. Han blev derefter 

overrakt et eksemplar av en ungdomsforenings love. Tængte nok først at læse den op – men da det 

ved nøiere eftersyn viste sig at bestaa av ikke mindre en 30 paregraffer, der til og med var affattet 

paa maalet, lod han det med et lidt foragtelig skuldertræk til det selsamme maal – være. Herover 

følte lagets saavel pragtiske som teologiske uenige maalmand G. Roterud sig fornærmet paa egne og 

sakens vægne. Hviskende ind i rfr. høire øre meddelte han, at ganske snart skulde han mot form. 

fremsætte et misstillidsvorum og hertil regnet han paa sikker støtte av repr., hvis kjærlighed til 

maalsaken han kjendte fra gamle dage.  

Efter gjentagende henstillinger fra refr. side lovde Roterud i betragtning av form. gode egenskaber og 

hensikter forøvrigt at la forslaget være.  

Refr’s intermesso med Roterud havde nær lat ham gaa glip av at have sin røst mot formandens 

forslag om dobbelt kontingent for de ældre medlemmer. 

P. Nilssen fandt det lite rimeligt, at de ældre skulde betale dobbelt saa meget som vi andre. 

At 35 aaringer burde pacere indvoteringens naaleøie, kunde han finde rimelig – men at saa siden, 

hvis de slap helskindet ind skulde betale dobbelt for moroa var han imot. 

Jeg sætter sa han at vor forening blir 10 aar. En melder sig ind nu. Han er 25 år. Naar han saa har 

arbeidet godt og trofast for foreningen i 10 aar er vedk. 35 aar – saa skal han som tak for arbeidet faa 

dobbelt kontingent. 

Form. Vil de gamle være med bør de betale godt for sig. Det er ikke ved sin aandelige men matrielle 

formue og ævne, de kan gavne os. Vi gjør dem en stor tjeneste ved overhovedet at la dem være med. 

– og for denne tjeneste burde de betale. Det endog saa meget mere som han viste, de gjerne vilde 

gjøre for at støtte ungdommen i arbeidet.  

Jensen var imod form. forslag, da det var i høieste grad uretfærdig mot de ældre. Fordi om en anden 

forening havde denne bestemmelse burde ikke vi ape efter den. 

Bergersen vilde stemme for. De som havde staat i laget længe og indlagt sig stor fortjeneste av dets 

vækst kunde jo ved 35 aarsalderen bli æresmedlemmer. 

Nilssen var fremdeles imot. Ingen bør straffes paa pungen fordi de blir eldre. Der kunde dessuten 

være dem, hvem kontigenten kunde hindre fra at bli med. Gaves der nogen som vilde støtte laget 

økonomisk vilde det dertil være rik anledning uten denne bestemmelse. 

Form. fastholdt forslaget – der blev forkastet mot 2 stemmer. Styret vilde ha lagets bemyndigelse til 

at sætte sig i spidsen for oprettelse av en fælles organisasjon for ungdomslagene i dalen. 
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Nilssen fattet ikke nytten av en slik. At andre foreninger – som arbeider og afholdsforeninger havde 

det fandt han rimelig, men for ungdomslagene blev det bare spilt arbeidskraft. Den kraften vi raader 

over fik vi ialfald bruge inden vort eget lag. 

Salvesen var heri enig med Nilssen. Først fik vi se at faa liv og bevægelse hos os selve før vi tængte 

paa de andre. Vort lag var jo endnu bare fjorten dage gammelt, saa han mente der var langt 

nærmereliggende opgaver end denne fællesorganisasjon at befatte sig med. 

Form. priste en saan fællesorganisasjon. At faa alle ungdomslag i dalen knyttet sammen vilde bringe 

liv, bevægelse og vække mere interesse for ungdomssagens videre vækst. Og det gjaldt om at handle 

raskt og sætte værket i gang med det samme. 

Bækkelund mente en fælles organisasjon var nyttig og nødvændig ligesavel for ungdomsbevægelsen 

som for andre bevægelser. En saan ville jo ikke skaffe saa meget arbeide at det burde avskrække. 

Nilssen foreslog sagen utsættes indtil videre. Ved avstemning blev dette forslag forkastet idet de 

kvindelige medlemmer gjorde udslaget. 

Frk. Selma Berg vilde paa egne og de andre kvinders vegne gjøre opmærksom paa, at deres stemme 

ikke burde regnes med, da de endnu ikke saa godt kjendskab til sakerne, at de kunne ta no bestemt 

standpunkt. Medlemmerne stragte hals – ikke for denne oplysnings skyld men for den glædelige 

begivenhed, at en kvinde talte i forsamlingen. 

Form. syntes svært godt om at kvinder talte – men det burde de gjøre før de stemte ellers var det til 

liten nytte. Forslaget om fællesorganisasjon blev derpaa vedtat. 

Joh. Jensens programtale var god. 

Ungdomslag vitnet om ungdommens trang til utvikling for at dygtiggjøres for den fremtid den skal 

arve, udtalte han. Med maal der tar direkte sikte paa livet selv og befriet for den usunde, opstyltede 

og forkvaklende romantik vil bevægelsen gjøre en gjærning, som ikke kan overvurderes. Han mente 

herved at vi ikke skulde la alt vort arbeide – alle tanker og følelser bli bare matstræv. Nei det holder 

vi ikke ut med. Vi har skjønhedstrangen, der driver os frem mot lys og glæde. Ungdommen hungred 

og tørsted efter det. Trangen maatte tilfredsstilles. Og det nyttet lite – og var kun til skade at kvæle 

den med pietistisk trangsyn. Men drømmen om det «Soria Moria» som skal dætte ned i vort fang fra 

himlen, bør vi holde os fjernt fra.  

Der gaar over den civilicerede værden en bevægelse hvis maal er den størst mulig lykke for de flest 

mulige. I denne bevægelse hvis opgave var saa stor og skjøn burde ungdommen deltage. Her var 

plads for ungdommens reneste længsler og i den kunde dens trang efter skjønhed og hvis indhold bli 

tifredsstillet. Et virkeligt ungdomslags vigtigste opgave maatte derfor bli at vække sansen og 

interessen for det praktiske samfundsliv og arbeide for det store cociale økonomiske og politiske 

spørgsmaal hvis løsning vil skaffe lykke for de flest mulige. 

Uten den umulige romantik hadde livet i sig selv en rikdom paa skjønne og ædle tanker og følelser, 

som gav glæde og indhold nok for den ungdom der vilde no.  

Samfundets organisasjon burde vi lære at kjende i alle forhold. Ved siden herav til personlig utvikling 

burde vi ha skjønliterære foredrag, musik, skuespil o.s.v. Naar alle medlemmer kun vilde yde hvad de 

evned – og alle evned no – naar alle tok personlig del i arbeidet – saa skulde der nok spires frugter 

efter «Dags» virke. Med ønsket herom udbragte han et 9 gange hurra for «Dag».  

Talen som kun her i korte drag er gjengit modtoges med et kraftigt bifald, hvilket den fortjente. 

Mellem den aandelige nydelse og anstrengelse havde styret sørget saa viseligen for medlemmernes 

ve og vel, at en kjæmpestor kaffekjedel optraatte eskorderet av en hel hær av fylte kagefat. 

I sin glæde herover vilde straks de kvindelige medlemmer rette et kraftigt angreb paa Kjedlen og 

dens medspillende – men blev stoppet av Form. der maatte oplyse at det vilde ha følger for 
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pengepungen. Men herover lot hverken de kvindelige eller mandlige sig avskrække – men drak og 

spiste av hjertens lyst og hver betalte redelig for sig. Enkelte av lagets fungsjonærer saaes dog blie 

som smørøskjer at spendere paa medlemmerne hvis stemme og indflydelse de gjerne vilde sikre sig i 

tide for kommende valgs skyld.  

Efter kaffien var ekspederet læste Bergersen op sin avis. Nilssen et dikt og musikken spilled. 

Form. læste med virkelig følelse og deklamatorisk dygtighed Bjørnson «Har du hørt hvad svensken 

siger» - hvorfor refr. herved vil gi ham sin kompliment. 

Saa sang alle staaende «Ja vi elsker» med stor høitidlighed.  

Og formanden udbragte et velfortjent hurra for musikken, paa hvis vegne Imerslund smilende 

bukkede. 

Saa endte det vellykkede festlige møte kl. ½ 12. 

_______________________________ 

 

Møte den 12te December 

Form. Einar Lunde Refr. P. Nilssen 

Hrr TH. Lunde befandt sig allerede paa talerstolen og var midt inde i en udredning av og en 

lovprisning over lagets stort forpligtende navn – da refr. kom. 

Refr. beklager meget denne hans forsinkelse, men det er jo intet at gjøre ved. Han kan dog 

konstantere at lokalet var næsten bredfuldt – noget der vel skyldes talerens evne til at trække hus. 

Og saa var hrr Lunde baade vittig – selvfølgelig – underholdende og interesant. 

Han talte om samf. i gamle dage og tegned dets skikkelser i raske karakteristiske drag. Refr. vil særlig 

fremhæve hrr Lundes lovprisning av diskusion som et ord i rette tid og paa rette sted. 

Intet sa hrr Lunde var saa let at ta til som diskusion og intet ga det utbytte. Ta en lærd mand og sæt 

ham paa kakelovnen derhenne til at holde et planlagt grundigt velformet foredrag over et bestemt 

evne – ja – det er bra nok – mente han – men det glemmes og det blir bare en mands syn de faar.  

Men diskuter det samme evne frit og uforbeholdent. Hør paa eller bedre delta selv – utbyttet er 

ganske anderlædes godt fæstet end ved et enkelt foredrag.  

Refr. maa her benytte anledingen til at erklære sig enig med hrr. Lunde for en gangs skyld – og vil 

henstille at vi faar megen diskusjon her – om alle mulige spørgsmaal. Lundes foredrag var godt – men 

refr. er ikke istand til at gjengi det slik som det burde gjengis, hvorfor han for de kommende slægters 

skyld vil meddele: I møte 12-12-97 holt Th. Lunde et meget godt foredrag om lagets opgave, 

betydning og den arbeidsmaate det helst burde vælge. 

Foredraget hilsedes med stærk bifald og J. Jensen takkede Lunde paa lagets vegne. Imødeseet med 

stor spænding læstes referatet op – Det var noget lang men lod til at fornøie. 

Form: Refr. er en saare nyttig ting, ved den blir man mindet om hvad som er gjort og skal gjøres.  

Denne fællesorganisasjon som laget besluttet man skulde sætte sig i spidsen for at faa i stand har 

styret opgit, da en anden forening allerede havde tat det første skridt i den retning. Og man fandt det 

da lidt anmassende at søke at komme den i forkjøbet. 

Vor avis gaar endnu om som til spot og spe uten navn. Styret havde nu derfor et udmærket navn at 

foreslaa nemlig «Dagdriveren». Dette navn behøver ikke at betyde dovenskab, men den som skal 

drive vor «Dag» fornøieligt og nyttigt frem. 

Bekkelund syntes navnet var stygt.»Dagdriveren» har en daarlig klang. Holt paa Maaltrosten? 

Nilssen fandt «Dagdriveren» ikke saa ueffent enda, naar man tok det symbolsk. 

Vogt-Svendsen vilde slet ikke ta det symbolskt. Holdt paa det fordi det var saa lunt og koseligt. 

Nilssen: Th. Lunde hvisker mig et navn i øret som er godt «Vægteren». Hvad synes I om det? 
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Vogt-Svendsen: Jeg holder paa «Dagdriveren» forresten blir Dagdriver og Vægter akkurat det samme. 

«Dagdriveren» vedtoges med stort flertal. 

Form. gav en oversigt over lagets slette økonomiske stilling. Vi havde, sa han, allerede forødt de 

penge vi har faat ind og de vi skal faa ind. Saa dette gaar ikke i længden. Noget maa gjøres for at 

skaffe mynt. Burde vi ikke se at faa istand en dramatisk klub? Eller havde noen anden no bedre at 

foreslaa til myntens erhvervelse. Vilde foreslaa, at der nedsættes en komite til at forberede og danne 

en dramatisk klub inden aarets utgang. 

Nilssen fandt i tillid til styrets dygtighed og arbeidsevne at dette kunde faa klubben stiftet. 

Over denne udtalelse kom J. Jensen og Vogt-Svendsen i harnisk. Skjøndt med i styret syntes de det 

var temmelig skralt bevent med baade dets arbeidsevne og andre evner. 

Efter den attest styret gav sig selv, fandt Nilssen at burde frafalde sit forslag. Enden paa reisen blev at 

en komite blev valgt og kom til at bestaa av: herrerne Solberg, Bergersen, og Ovren og frøknerne 

Berg, Jensen og Høstmælingen. 

Intet videre forelaa. 

Vogt-Svendsen læste siden paa en glimrende maade digte av Per Sivle og fortalte historien om 

«kompissen» der alt modtoges med jubel, hvilket det ærlig fortjente. 

Møtet hæved. 

Dette referat er kort og overmaade slet. Men det skal medlemmerne ha til straf fordi de er saa 

dumme at vælge den samme referent tre gange itræk. 

______________________________ 

 

Møde den 16de januar 98 

Viseform. Jensen, refr. Rokvam. 

Laget hadde dennegang sit møde i afholdsforeningens lokale. Fremmøde var ikke dennegang saa 

talrigt som før; af hvilken grund er ikke godt at vide, men umulig er det ikke, at det forrige møde 

hadde skræmt enkelte af de mest danselystne. 

Formanden var optaget i et vældæligt øiemed og kunde ikke komme paa mødet, hvorfor viseform. 

stud. jur. Jensen maatte fungere, som lagets høiværdige præsident. 

Han var en stund i en slem forlegenhed for at finde en for anledningen passende sang, da man ingen 

sangbøger hadde men tilslut blev man enige om at synge fedrelandssangen. 

Skjønte jeg ikke forstaar mig mere paa sang end en katte paa salt, saa syntes jeg dog at denne gang 

fedrelandssangen sungen temmelig daarlig. Hvad det kom af skal jeg ikke indlade mig vidre paa; men 

enten hadde Ludvig Larsen ikke tat med sig nok stemmer toner til alle, eller ogsaa var de han hadde 

af den nye sorten, som man bruger paa Christiania Theater. 

Student Jensen besteg talerstolen for at holde det indledende foredrag til diskuson om tolleranse og 

intolleranse; men i stedet for at være indledende blev det nok noget vildledende at dømme efter den 

paafulgte debat. Klart og greit foredrog Jensen om sosialisternes stilling baade her og udenlands. 

Man hadde kaldt sosialisterne for fanatiske, sa han, og dette var netop det som beviste at 

sosialisterne var store mænd. Det var det fanatiske, som bestandig hadde ret, i modsætning til de 

liberale, der bestandig hadde uret. Lunde var de liberales repræsentant her. Idethele syntes jeg 

Jensen var noksaa skarp mod hr. Lunde, kanske skarpere end Lunde egentlig hadde fortjent. 

T. Lunde forlangte ordet for straks at drive Jensen til løgner angaaende hvad han hade sagt om de 

tyske sosialister, at de var det sterkeste parti i Tyskld. Lunde fremholdt, at det var det militære 

junkerparti, som var sterkest i Tyskland, og ar sosialisterne der var aldeles magtesløse. 
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Nilsen indrømmede at de tyske sosialister ikke var saa sterke, som af Jensen antydet, men var heller 

ikke enig med Lunde i at de var aldeles magtesløse. De udøvede magten indirekte ved at skrige, eller 

[eller] med andre ord, at skabe opposition. 

Lunde paastod, at disse fanatiske var noen store tosker og mente ogsaa, at Jensen var en saadan, da 

han jo var en fanatisk sosialist. 

Bækkelund vilde nok ogsaa indrømme, at det var de fanatiske, som skabte udvikling; men at de alle 

og altid hadde ret vilde han protestere mod. Forøvrigt lod Bækkelund til at være ligesaa liberal som 

Lunde. 

Politibetjent Larsen, der paa forrige møde hadde holdt et meget godt foredrag om tolleranse og 

intolleranse, vide nu maget beklage at man var kommen saa langt bort fra emnet; men kunde nok 

alligevel finde sig i det, da dette ogsaa var en meget nyttig diskusion. 

Han likte ikke Nilsens knytnævepolitik og heller ikke Torstein Lundes handelsmoral at slaa tandgaren 

ind paa sin modstander. Mente at vi skulde betragte vore medmennesker fra et mere menneske-

kjærlig standpunkt, og i stedet for at undertrykke skulde vi heller hjælpe de undertrykte op. 

Han vilde særlig anbefale det nylig paabegyndte arbeide med at hjælpe løsladte fanger til (nyttigt 

arbeide) beskjæftigelse. Paaviste den vanskelige stilling disse befandty sig, naar de kom ud fra 

fængslet, og blottet for midler og med forbryderens vanærende rygte, skulde skaffe sig arbeide. 

Ingen vilde ta en forbryder i arbeide, og saa var de atter nødt til at slaa ind paa den tidligere 

beskjæftigelse, ad ulovelige veie at skaffe sig det fornødne til sin eksistens. Han vilde anbefale at flere 

vilde støtte dette arbeide, enten ved at yde pengebidrag eller ved ta give anvisning paa arbeide. 

Det værste med disse forbrydere var, at de hadde mistet al tillid og tro paa sig selv, og her gjaldt det 

at retlede dem, og faa dem til at tro at ogsaa de hadde ret til at ernære sig paa redelig vis. 

Paaviste endvidere hvorledes en del mennesker absolut maatte gaa under i kampen for tilværelsen. 

Af sin notissebog oplæste han, at der paa vor klode fandtes: 

500 millioner helt klædte 

750 «        halvnøgne  

250 «        nøgne 

Torstein Lunde kunde ikke være enig med Larsen, da han nu forstod at han var blit sosialist. Sossialist 

af lutter næstekjærlighed: sa ogsaa at Nilsen var sossialist af klassehad. 

Derpaa hadde Bækkelund og Larsen ordet hver sin gang; men holdt sig begge omtrent til det 

foregaaende. 

Nilsen vilde git Lunde en overhaling, men Lunde var da allerede forduftet ud af salen, saa Nilsen ikke 

denne gang fik den fornøielse at slaa Lundes liberalisme til marken. 

Alb. Rokvam forlangte ordet og sa, at han var kommet paa møde for at paahøre en saglig debat om 

tolleranse og ikke tolleranse, men maatte beklage at de ærede talere ikke hadde holdt sig til emnet, 

men i stedet hadde vævet sig ind i inden og udenlandsk storpolitik. Han mente og mener fremdeles 

at det var fortidlig allerede nu i det ganske nystiftede ungdomslag, at ta sig af de store og tunge 

samfundsspørgsmaal. Man kunde ikke vente, at alle medlemmer kunde besidde saa stor politisk 

kundskab og heller ikke den dristighed og øvelse, som maatte til for at man kunde delta i en saadan 

debat. Han vilde anbefale, at man endnu en stund holdt sig til lettere emner, som laa mere nær 

ungdomslagets trivsel og fremgang. 

Hermed fulgte et stormende bifald, hvorover Minervas søn oppe paa talerstolen blev rent rasende. 

Han vilde paa styrets vegne meget beklage at lagets medlemmer kunne klappe til saadanne ytringer, 

som de af Rokvam fremsatte. De var aldeles uberettigede, og som fungerende formand følte han sig 

fornærmet og paalagde Rokvam straks at foreslaa emner, som bedre passede for lagets debater.  
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Rokvam vilde da først have afsluttet det om tolleranse udskjende debat. 

Bækkelund mente ogsaa at de af Rokvam fremsatte ytringer var berettigede. 

Nilsen protesterede bestemt herimod, og vilde apsolut slaa fast, at debaten hadde været morsom. 

Ja, det er ogsaa referenten enig med Nilsen i; men om debaten var bra, det var en anden sag. 

Da studenten ikke længre saa sig istand til at holde de ophidsede ellementer i ave; ærklærede han 

mødet hævet. 

          Alb.Rokvam 

Referat fra mødet den 30 januar 1898 

Mødet var sat, og referenten var næsten ferdig med aflæsningen fra næstforrige møde, da den nye 

referent kom til stede; men fik dog høre slutningen, at en af Minervas sønner ikke kunde holde styr 

paa forsamlingen længere, og mødet blev hævet. Det måtte nok have været et hidsigt møde da en af 

Minervas ikke kunde styre det, for de er jo bekjendte for sin forstyrrelse. 

Hr. ingeniør Broch fra Hamar holdt derpaa et indholdsrigt foredrag om ungdommen og dens be-

stræbelser der hyppigst afbrødes med stærkt bifald. Den skrøblige referent maa her bede 

forsamlingen om undskyldning da han desværre ikke kan hugse at gjengive noget af det ypperlige 

foredrag. 

Derefter oplæstes avisen, der efter referentens dom var meget god. Den begyndte med et digt, der 

gik taktmæssigt og godt ud over forsamlingen. Et støkke om hvorledes vore fædre i 1814 stod paa 

Norges bedste gav et vink til os, at vi ogsaa nu maa staa paa post for fædrelandet da det nu kanske 

svæver i ligesaa stor fare som i 1814. 

Saa blev det sunget et par sanger; men det gik vist meget daarlig skjønt referenten ikke eier spor af 

hvad man kalder musikalsk talent; saa han dog, at det gik som engang en kat skulde spille piano og en 

abe synge solo, de kunde nok sine sager; men det var ingen harmoni, saaledes ogsaa her trods 

formandens yderste anstrengelser med at slaa takten og gjøre samklang. 

Hr. Vogt Svendsen læste nogle digt og dæ æ en græpa kar til at oplæse, han er ikke længe om det 

han og er han saa rask til at ekspedere akva destilater destilike som naar han er paa talerstolen da 

slipper man nok at vente en halv time for at faa det man skal have efter resept paa Lillehammers 

Apothek. 

Hr. Broch fortalte derpaa Prestens tale ved graven i «Per Gynt» og det gjorde han med slig 

begeistring og varme, at man kunde føle Henrik Ibsens tærende tvil gjøre indtog i en tilhørers fattige 

hjernekiste. Stærkt bifald fik begge oplæserne. 

Der blev nu sagt, at man skulde gaa over til at behandle indre andliggender, men det er nu ikke saa 

godt for en stakkels referent at forstaa enten det blev indre eller ydere andliggender der blev 

forhandlet, det gik nok desværre med referenten som med fa’n, da han skulde bære staur og jage 

kalvene, det meste blev liggende igjen paa veien. 

Formanden fremsatte derpaa styrets forslag, om at der skulde vælges to deputerede til at reise til 

Otta den 20 februar og være med at danne en fælles organisation for Gudbrandsdalens ungdomslag. 

Petter Nilsen blev forbauset da denne sag nu kom op igjen, efter at have været nedvoteret af laget 

en gang før, og han troede ikke at laget vilde have nogen nytte af et saadant fællesforbund, det vilde 

skaffe en hel del ekstra arbeide og tillige unødige udgifter. 

Johan Jensen: havde været med og stillet dette forslag da han derved vilde faae opræisning for laget 

for den idiotiske beslutning, der var vedtaget paa et forberedende møde i Vaalebro, der gik ud paa at 

byforeningen ikke skulde tilstedes adgang til fællesforbundet. Han kunde ikke forstaa, at der skulde 
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være nogen synderlig forskjel paa ungdomslagene i by og bygd. Han troede, at det maatte være 

fælles interesser ungdommen havde baade i by og paa land. 

Torstein Lunde syntes det var ret gjort af dølerne at de ikke vilde slippe byerne ind i fællesforbundet; 

for det var nu engang en kløft mellem by og bygd, og at landsungdommen vilde være adskildte fra 

byungdommen, var han fuldstendigt enig med dem i da han troede, at de vilde greie sig bedst hver 

for sig. 

Der udspandt sig nu en milelang diskution, som vor skrøblige referent ikke er istan til at gjengive, dog 

hørte han at der taltes om minutter for hver taler, og at de talte i munden paa hverandre som bedst 

de kunde. 

Enden paa sagen blev dog den, at bestyrelsens forslag vedtoges med 57 mod 47 stemmer og i de 47 

stemmer var samtlige damer paa 3 undtagelser nær. Her vil referenten faa lov til at benytte 

anledningen og give forman[den] et godt raad, der kanske kan være godt at have for fremtiden. Naar 

de Hr. formand har en sag som de vil have gennemført her i foreningen, og at stemmegivningen 

foregaar paa den maade, at de gaar paa hver sin side i salen, da pas bestandigt paa at komander 

deres parti til den side i salen, hvor vore damer sidder, for de sidder altid for sig selve, saa er de 

sikker paa at have deres stemmer for den sagen. 

Mødet hævet efterat salen var omtrent tom for folk. 

                 den 7-3-98  M. A. Lie 

 

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

 

Møde den 19de marts 1898 

Møde begyndte med foredrag af redaktør Filseth, interesant og lærerigt var det, men som desværre 

påhørtes af rigtig få tilhørere, hvilket jeg med flere syntes var ganske flaut likeover for ham, der 

havde lovt og holde foredrag. Når der er avertert at en slik mand som Filseth skal snakke i 

ungdomslaget «Dag» og ikke flere indfinder sig, må man få det indtryk, at interessen er sloppet eller 

kanske det den kveld var andre grunde som gjorde det? Kanske var det disse afholdsforedragene 

eller samlagskampen som gjorde det? Midt under møde var der en kvindelig medlem som forlodt os, 

hun syntes vist foredraget var kjedelig. Da Filseth var færdig, oplyste han at senere vilde komme 

tilbake til dette foredrag. Filseths foredrag lønnedes med stærkt bifald. –  

På grund af, at referenten blev valgt i slutten af møde og ikke i begyndelsen, kan jeg så gjerne jeg 

vilde, ikke gjengi noget af Filseths foredrag. Da formanden var fraværende, besteg stud. Jensen taler-

stolen og takkede Filseth for det interesante og lærerige foredrag og lofte til næste gang skulde det 

nok sikkert bli fler tilhørere; han trodde også, det var andre grunde, som var årsaken. Ovren læste op 

nogle småstykker, som var meget morsomme og som lønnedes med bifald. 

Stud. Jensen spurgte: er der nogen som forlanger ordet. Bergersen likte ikke, at noget skulde 

refereres og optages i andre aviser, end i ungdomslagets «Dags» avis – alt skulde holdes hemmelig 

inden foreningen.  

Nilsen hadde vist også de samme meninger. 

Filseth beklaged meget, at han hadde referert en del af Fougners og Filseths foredrag; men han 

mente altså deri, at han gjorde en god gjerning, han vilde gjøre de utenom bekjendt med foreningen. 

Bækkelund trodde, at Filseth var berettiget til at referere, da møte blev gjort til offentlig diskusion, 

han trodde ved slikke offentl. disk. skjønte redaktøren bedst, hvad som skulle refereres. Hvis jeg ikke 

husker feil, tror jeg at Bergersen og Nilssen frafaldt sine meninger. 
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Nilssen blev rent forundret, da han kom tilstede og fik høre at det var sagt. Fougner som skulle holde 

foredrag istedenfor Filseth og at det var samlagskampen som gjaldt, han syntes det ikke rigtig passet 

for en slik forening, som dette og snakke om samlagskampen. –  

Stud. Jensen vilde ikke vide af denne opvasken, når formanden var fraværende, en sån opvask har 

vært fore engang før da formanden var borte, så nu mente han, skulle det være stop. – 

Det morsomste af alt var, at Nilsen senior hadde opsmuset ungdomslagets «Dags» referater og holdt 

den frem for forsamlingen, at en sån likegyldighed som dette her skulle ikke eksisteres, at denne 

bogen skal ligge og slænge, så hver og en kunne få læse og studere den – holde slik leven, at ingen 

udenforstående, skal få snusen i, hvad som foregår i laget – men på dette her sees det ud til, at det 

ikke er så farlig. (Stormende munterhed og bifaldsytringer).  

Lien var altså syndebukken, han måtte smukt reise sig og ta på sig sine synder: det er nu jeg, som har 

vært så uforsigtig og lagt den igjen. – Det var nu vist meget mer af diskusion, men denne kvindelige 

referent husker ikke mer, håber de ikke dømmer for strengt. –  

Nilssen vilde ikke modtage valg, som referent – han havde vært 3 gange efter hverandre, han syntes 

likesågodt man kunde vælge en af de kvindelige til referent. Hvis jeg ikke hørrte feil syntes jeg Nilsen 

sa: at en af Kvinderne hadde sagt, at Nilsen var så spydig, når han læste op referat – derfor syntes 

han, at en kvinde burde vælges. Loddet faldt altså på mig – det skulde altså være liksom straf og bli 

valgt til referent. En lignende udtale har altså ikke jeg hørt eller udtalt; men kanske Nilsen har fåt feil 

opgave? Hvis nogen af de kvindelige medlemmer i laget har udtalt noget lignende, vil jeg be dem om 

og ta Nilsen i hanna og be pent omforladelse. Først og fremst vil jeg få lov til og tro, at ingen lignende 

udtale er fundet sted mellem lagets kvindelige medlemmer. 

Stud. Jensen: efter dette skulde det være en liten pause, så alle og enhver som ønsked kunde få sig 

lidt tillifs og efterpå hvis man vilde kunne få leke lidt eller danse, hvilket så ut til vandt bifald.  

Efter der var spist og drukket gik dansen med liv og lyst – det var ikke mange, men flittige de som var. 

Der var da nogle som forduftet straks – de forsvandt, som dun for vinden. –  

Trodde vist det var synd og danse! Jeg hørte si): det var Bækkelunds synd og skyld denne gang. Da 

det var danset en stund fik vi se og høre Hellum på senen med sine soldaterløier igjen. Ved 1 tiden 

kom Hellum søt og bli som en lærke bort til Bækkelund og spurgte om ikke vi fik danse til kl. 5. Bæk. 

svarte bestemt. nei, det går ikke an. –  

Da kl. var 1 gik man ver til sit, alle syntes vist det hadde vært morsomt. 

En anden gang gjøres bekjendt, at referenten bør vælges i begyndelsen af møte og ikke i sluttningen.  

 

          S. L. 

 

Møde den 5 juni 98 

Formand Einar Lunde 

Som man kunde vente det en vakker vaarkveld var mange af ungdomslagets medlemmer borte fra 

mødet og kun et faatal var tilstede.  

Mødet aabnedes som sædvanligt med at synge en sang i Seips’ sangbog. Dog lod det denne gang til 

at det var meget vanskeligt for at finde en passende sang, som man kunde klare melodien til, men 

det sled da saa vidt unda denne gang ogsaa. 

Hr. David Lunde læste et meget vakkert digt, hvilket høstede sterkt til bifald. Dernæst oplæste H. 

Salvesen referat fra forrige møde. Referenten Johannes Nilsen var ikke tilstede, men havde leveret sit 

referat til H. Salvesen som oplæste samme. Dernæst referat fra udsendingerne til ungdomsstevnet 

ved Vaalebro 2den og 3die pintsedag. 
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Af udsendingerne havde Lunde og Flydal paataget sig det meget vanskelige hverv at referere fra  

det antagne storartede mødet.  

Hr. Einar Lunde besteg da talerstolen og foredrog sit referat fra den første mødedag. Hans referat var 

baade interesant og udførligt og det høstede sterkt bifald. 

Dernæst foredrog Flydahl sit referat fra andre mødedag. Han oplyste, at paa grund af knap tid, 

daarlig hukommelse og liden skrivedygtighed ikke havde seet sig istand til at give saa udførligt referat 

som ønskeligt. Det fremgik af begges referater at stevnet i det store og hele taget havde været 

vellykket. 

Formanden bad forsamlingen igjen synge en sang, idet man var optaget beskjæftiget med at finde en 

passende en fremsatte Flydahl en interpellation hvori han forespurgte, hvor man havde 

underholdningskomiteen for ungdomslaget. Han paaklagede det daarlige arbeide, de havde udført, 

idet de nemlig ingenting havde gjort. Man havde hørt rygte om stiftelsen af en sangforening inden 

laget, men hvor var den henne? Beklagede at det var saa daarligt bevendt med sangen i lagets 

møder. 

Ivar Eriksen besvarede interpellationen og det han oplyste at de kvindelige medlemmer af komiteen 

ikke havde mødt op til de sammenkalte møder, og han ansaa det derfor umuligt at faa gjort istand 

noget i form af underholdning. 

Formanden støttede ogsaa den fremsatte anke over underholdningskomiteens slappe interesse.Saa 

sang man da lidt igjen. 

Dernæst oplæste redaktør H. Salvesen avisen, som var meget god, ja en af de bedste laget havde 

haft. Avisen var denne gang ikke ensidig; thi der var et par stykker indeholdende moderat-

konservative anskuelse, som vagte ikke saa liden interesse. Ligesaa et stykke om «Vaaren» med dens 

skjønne vaarbrud og lyse solliv. Atpaa en del fortreffelige smaastubber. Den lønnedes med kraftigt 

bifald. 

Formanden refererede en skrivelse fra Gjøvik’s ungdomslag, som henvendte sig til samtlige 

ungdomslag omkring i Mjøsbygderne om at deltage i et ungdomsstevne paa Helgøen søndag 12 juni. 

Da det led saa nær ind paa tiden, ansaa man det for vanskeligt at deltage herfra. Kun nogle faa 

stemte for deltagelse.  

Derefter hævedes mødet, som var korteste møde laget havde haft siden dets stiftelse.  

         20-6-98   

          M. S. Flydahl 

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

 

Møde, Søndag 18. Aug. – 98 Form. Einar Lunde 

Generalforsamlingen søndag 18. ds. var meget daarligt besøgt, idet kun ca 35 Damer og Herrer hadde 

indfundet sig. Adgangen til at gjøre sin stæmme gjældende ved valg var denne gang fri, imodsætning 

til hvad den var paa forrige generalforsamling, da det kostet 25 øre at komme ind og stemme. 

Alligevel var Deltagelsen den gang stor medens den nu som sagt var meget daarlig. Dette skulde tyde 

paa at almindelig Stemmeret er lite paakrævet, idet man, hvis de Lærdomme som kan uddrages af 

dette Tilfælde, skal føres ud i det offentlige Liv, maa slutte, at ved beskattet Røstret vil Deltagelsen i 

Valgene bli stor, og ved at gi Røstretten fri vil Deltagelsen bli liten. 

Hvis dette Ræssonement holder stik i vort Lands offentlige Liv er den alm. Stemmerets Indførelse, et 

skridt som vil ha akkurat de modsatte Virkninger af dem som egentlig var tilsigtet. Sandsynligheden 

heraf vil jeg dog la staa derhen idet Høstens Valg selv vil besvare afgjøre Spørgsmaalet. 
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Mødet skulde som vanligt aabnes med en Sang og Formanden tilspurgte da Forsamlingen om nogen 

turde foreslaa nogen En. Det saa længe ud til at ingen, trods ivrig studeren i Seips Visebog, kunde 

finde nogen som var værdt at bli sunget, men endelig dristet dog en af Damerne, efter mange 

Opmuntringer og Trudsler fra Formanden, sig til at fremkomme med et svagt Forslag i den Retning. 

Efter forskjellige Protest-forsøg og Bifaldsytringer blev foreslaaede Sang endelig fastslaaet og sunget. 

Efter sangen syntes Vogt-Svendsen det var for længe siden han hadde faaet si nogen Ting – Sangen 

var nemlig noksaa lang – og da han nu ikke kunde holde sig rolig længer, fremkom han, for at skaffe 

sin Taletrang Luft, med en Interpellation til Formanden:» om dette ikke var bra sunget». Formanden 

fandt sig da beføiet til at yde Forsamlingen sin Anderkjendelse for den mod Sædvane godt fuldf 

udførte Sang. – Dernæst skulde Referanten ha Ordet, men da Formanden – sig selv tro til det sidste – 

naturligvis ikke hadde sørget for at faa en saadan valgt maate denne Programpost sløifes. 

- Ordet gaves derefter til Redaktør «Dagdriveren», dvs Bergersen. Nærværende Referent ser sig ikke 

istand til at oplyse hvor «dagdriveren» ved hvilken Kuranstalt Dagdriveren har tilbragt Sommerferien, 

om den har været ved et Søbad eller Ferskvandsbad eller Høifjeldssanatorium eller kanske paa 

Suttestad eller hos P. G. Sand paa Balberg, men et udmerked godt og Sundhedsstyrkende Sted maa 

den ha besøgt, for den gir absolut kraftigere og mere mangeartet Livstegn fra sig nu efter Ferien, end 

den af og til gjorde før. Blant andet gav den os Resultaterne af sine Iagtagelser paa Kunstens 

Omraade. Et Maleri af TH. Kittelsen hadde især vagt «Dagdriverens» Opmærksomhed og Beundring 

og Redaktøren, som saa vidt vi kunde forstaa personlig anmeldte dette Maleri, fandt Kunstneren 

særlig genial for den haddde fordi denne ved dette sit store Kunstværk aabenbart hadde villet 

illustrere Ungdomslaget «Dag». Maleriet forestillet en Skypompe som brød ned i en Folkematse og 

hvirvlet alle med ind i sin Strøm og opslugte dem allesammen. Med Skypompen hadde Kittelsen 

ment Dansen – forklarte Redaktøren – som styrtet sig ind i Ungdomlaget «Dag» og drog alle  

Medlemmerne ind i sin forførende Hvirvel og førte dem med sig bort fra alle ædle Interesser og ind i 

Interesseløshed og til Ting som man ikke burde befatte sig med. – 

Dernæst indeholdt «Dagdriveren» et Par Inserater, som begge hver for sig gik skarpt tilfelts mod 

Bestyrelsen og Medlemmerne. Særlig Damerne fik her undgjælde for sin Mangel paa Interesse i 

Laget. Saalænge de ikke paa Møderne ved Ord eller Handling viste at de vilde noget, saa længe 

skulde de ikke heller være Medlemmer af Bestyrelsen – mente En af Insenderne. – Avisen gjorde 

megen og velfortjent Lykke. – 

Formanden besteg derefter Talerstolen og oplæste Kvartalsberetningen. Denne udmærket sig ikke 

ved sit Indhold, ialfald ikke ved sit gode Indhold, men saa meget mere med sin Korthed. Kassereren 

vilde ikke modtage Godkjendelse for sit Regnskab, da det endnu ikke var forelagt Revisorerne. Man 

fik imidlertid vide saameget af den økonomiske Tilstand, at den Kontingent, som var indkommet ikke 

paa langt nær dækket Udgifterne. 

Derpaa valgtes: 

til Formand  Herr Hans Aug. Salvesen 

til  Næstform.     «    Th. Bergersen 

til Kasserer     «    Fredriksen 

og til Bestyrelsesmedlemmer Herrerne Rosenvinge og Flydahl 

Til Redaktører valgtes Petter Nielssen, Einar Lunde og M. A. Lien 

og til Revisorer Ivar Eriksen og G. Roterud 

 

Der havde i Løbet af Aftenen hersket en mistænkelig Uro blant Damerne uden at man dog hadde 

faaet noget Rede paa hvad der bestod var om at gjøre. Paa enkelte halvhøie Ytringer og Udbrud 
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skjønte man dog, at de maatte ha noget fore og ved at gaa lige hen til deres fra os Herrer vel adskilte 

Plads, forstod vi, at der var mytteri i gjære. Jeg opfattet Ytringer som: »det er saa trist hernede», 

«ingen Moro nogen Gang» og lignende; og ved at paatvinge en af de mest misfornøide «Ordet» fik vi 

endelig høre, «at nu vilde de sandelig lege». Ja, vi skulde lege. Imidlertid hadde størsteparten af den 

mandlige Del af Forsamlinge under disse lange Forhandlinger tat Flugten rimeligvis af Frygt for 

voldsomme Optøier og Demonstrationer fra Damernes Side, og da naturligvis ikke disse vilde lege 

uden «Kavalerer» blev Mødet hævet i stor Hast. Og man pakket sig hjem, alle misfornøiet med 

Aftenens faa og betydningsløse Begivenheder, undtagen kanske den gamle og den nye Bestyrelse, 

den gamle glad over at være Ansvaret og Byrderne kvit og den nye med godt Mod og friske Kræfter 

færdig til at overtage det ansvarsfulde Arbeide. Ma[a]tte det lykkes den over Forventning. 

I dette noget slurvede og i al Hast skrevne Referat er der udeglemt Omtale af nogle betydningsløse 

Lovforandringer som blev foretat før Valgene. Samtidig blev der besluttet at trykke Lovene.  

        Lillehammer 25/9 – 98 

          Einar Lunde, 

             Referent. 

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

 

Møtet den 25 September 1898  

        Formand H. Salvesen 

 

Møtet begydte med at den nye formand Hr. Salvesen besteg talerstolen. Han mente at han var lidet 

skikket til at være formand i et lag som Ungdomslaget, hvilket jeg dog neppe tror, tvertimod tror jeg  

at man ingen heldigere kunde have valgt til at indestaa denne vigtige plads end netop Salvesen – han 

lovede og gjøre hvad hans evner formaaede for at udføre sit værv tilfredsstillende, og det tvivler vi 

ikke paa at han gjør. 

Ja, saa skulde der synges men nu som bestandig stod man fast med hensyn til at finde en passende 

sang dette lod til at være et meget vanskeligt arbeide, dem stod og studerede som studenter alle 

sammen bladende i denne lille Seipsbogen. 

Vi blev da endelig enige om hvem vi skulde synge, men men nu var det en ny grøft at komme over, 

nemlig hvem som skulde stemme i først, dette vilde naturligvis ingen, og det endte med at 

formanden selv maatte oplade sin røst, og da gik det ogsaa – det vil sige saa nogenlunde da, vi 

stansede ikke mer end en gang, og det har nok hendt at vi har stanset flere.  

Avisen udeblev paa dette møte, da redaktøren Hr. Petter Nilsen ikke var tilstede. 

Da dette møte egentlig skulde være en fest med dans, blev forhandlingerne faa; men vi gik straks 

over til at danse. De fremmødte var, i forhold til hvad vi skulde have ventet naar det var anledning til 

at danse, hvilket lagets medlemmer efter hvad der har vist sig hylder meget, var det ikke mange, for 

ikke at sige faa – ca 70 st. 

Dansen begyndte, og gik – noksaa bra; men ikke saa godt som den skulde, dette kan man maaske 

søge sin grund i at medlemmerne var trætte og søvninge efter den forrige nats strabatser i Banken, 

jeg tror de fleste havde været der. Lidt skyld skal ogsaa musikken have, der efter min mening havde 

vel lange pauser mellem danserne, at det blev som manden sagde da han fik bare en dram, det er 

bare til at erte op folk med.  

Dansen stilnede af en stund og Hr. Johs. Nilsen fik ordet og læste op et digt saa langt som herfra til 

Moss, og det likeste var at han havde digtet det selv. I sit Thealine, som han havde kaldt sit digt 
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skildrer han om to som var glad i samme jenta, det er forresten ikke noget nyt, for det hendte før og 

det hender nu om stunder, som det heder i visa. 

Den ene af disse havde sat sig i hode, at han skulde nok faa fat i hende, og han viste da ingen anden 

udvei at gribe til end at skjenke den andre stakkaren pæra fuld, hvorefter han med haab og god tro 

begav sig hen til sin deilige Thealine. Ved grinden ved han ikke rigtig om han tør gaa længere, han 

syntes baade det render kalvatten ned over ryggen og at det koger i hode paa ham; men den deilige 

Thealine som sidder der inde paa bænken har forstor tiltrækningskraft til at han bare kan sto udenfor 

og se pga hende, og om ikke længe længe sidder han ned ved hennes grønne side paa benken, og 

beskuer hendes brune øine, sorte haar og – Gud ved hvad der var altsammen.  

Men hvor længe var Adam i Paradiset – grunden aabner sig og ind kommer sandelig Rivalen – 

Organisten – Han nermer sig parret stanser i ærbødig afstand opløfter sin haand til tale, og lader saa 

sin talestrøm faa fri luft i form af bebreidelse over hende der har lovet at være ham tro, og ikke elske 

nogen anden. 

Jeg maa tilstaa at jeg fulgte ikke rigtig godt med her paa slutten; men det ved jeg da,  

 

 

 [Her slutter protokollen plutselig. Den er utskrevet og noen nyere protokoll er ukjent for oss.] 


