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LARS L A N G E N G E N

De håndskrevne lagsavisene i den 
politiske ungdomsbevegelsen

S å lenge den  politiske arbeiderbe
vegelse har eksistert har det vært 

vanlig at de forskjellige foreninger og 
lag har utgitt sine egne organer, lags
avisene. D eres funksjon er i første rek
ke å bringe aktuell informasjon om  hva 
som  skjer i foreningen; valg av styre, 
vedtak, aktuelle saker m.m. I dag når 
PC-er nesten  finnes i ethvert hjem, og 
d.e fleste har tilgang til kopim askiner, 
er det både  billig, enkelt og greit å 
framstille og mangfoldiggjøre slike 
publikasjoner. Det er im idlertid ikke 
lenge siden m an m åtte nøye seg m ed 
de nå så antikvariske skrivemaskiner, 
og streve m ed å sveive u t det endelige 
produk te t fra stensilm askiner. De sten
silerte lagsavisene ble særlig vanlige i 
1950- og 60-årene. For de som  kunne 
huske tilbake til 1940-årene og til før 
krigen, fortonte nok  dette seg som  
nyvinninger og framskritt. M ediealde- 
ren  var i em ning, selv om  enkelte fore
ninger fortsatt ho ld t seg til håndskrev
ne aviser til langt o p p  i 1960-årene.

H åndskrevne lagsaviser dom inerte 
b ildet før 1940 og et stykke inn  i etter
krigstiden. M angfoldiggjøring var sjel
dent, selv om  det er bevart stensilerte 
eksem plarer som  er datert så tidlig som  
1902 (G runerløkka Soc.dem. ungdom s-

klub). De fleste avisene fra århundrets 
barndom  og ungdom  foreligger im id
lertid i form  av flotte, innbundne p ro 
tokoller hvor m er eller m indre tålm odi
ge, og m er eller m indre skrivekyndige 
"redaktører" etter beste  evne har ført 
inn  siste nytt. Man gjorde seg som  
regel d en  største flid, b ruk te  sin skjøn
neste skjønnskrift i spaltene og sine 
beste tegnekunster ved utform ingen av 
avishodet. D et ser ut til at lagsavisene 
b le viet stor oppm erksom het på  denne 
tiden. Redaktørene ble for eksem pel 
ofte "politisk valgt", selv om  det noen  
steder også forekom  at dette vervet 
gikk på rundgang blant m edlem m ene. 
Videre ser det ut til at opp lesn ingen  av 
siste num m er av lagsavisen m ange ste
der var et av h ø y depunk tene  på m ed
lem sm øtene. Aktuelt stoff, debatt, dikt, 
v itser og tegninger - alt til allm ent en 
gasjem ent og m unterhet. At lagsavisen 
b le ansett som  en av foreningens kjæ
reste e iendeler kan det ikke være tvil 
om. Selv blant de  eldste bevarte lags
avisene er de aller fleste eksem plarer 
fortsatt i en  u tm erket stand, og bæ rer 
preg  av å ha blitt b ehand le t ytterst var
somt. Selv om  de har sirkulert blant 
tallrike hender og deltatt på  m ange 
m øter, e r slitasjen ofte påfallende liten.
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D e fleste håndskrevne lagsavisene 
som  er bevart i A rbeiderbevegelsens 
Arkiv og Bibliotek stam m er fra perio
d en  m ellom  ca. 1910 og ca. 1940. Sær
lig ser de t ut til at lokale lag i den  poli
tiske ungdom sbevegelsen har vært 
produktive på  avisfronten. Av de helt 
eller delvis håndskrevne avisene har 
AAB i alt bevart over 50 titler, hvorav 
hele  45 stam 
m er fra for
skjellige ung 
dom slag rundt 
om  i landet.
Avisenes navn 
og innhold  er 
naturligvis der
for p reget av 
ungdom m elig 
sm ak og stil.
De har gjerne 
hardtslående 
navn  som  
"Slegga",
"H am m er'n",
"Hammerslag" 
og "Brott og 
Brand" - eller 
direkte eksp lo
sive titler som  
"Bomben",
"Granaten",
"Lynstraalen" 
og "Dynamit
ten". En annen  
kategori e r den  m er rom antiske varian
ten, d er det blir gjort b ruk  av tidens 
dyder og symboler: "Fanevakt", "Freds- 
fakkelen", "Samhold", "Rothuggeren", 
"Sovjet-stjernen" og "Seiersviljen".

Språket og tonen  i de politiske inn
leggene er ofte k jennetegnet ved utål
m odige og kategoriske vendinger og 
av en  um iskjennelig "ungdom m elig 
patos". Likeledes er m ange av diktene

like ungdom m elig  affekterte. Vi ser 
også at kjente politikere og diktere har 
etterlatt seg n o en  av sine tidligste spor 
i lagsavisenes spalter, n o e  som  vel må 
væ re "snadder" for frem tidige biografer.

Ut fra et m er m entalitetshistorisk 
synspunkt må likevel det generelle 
inntrykket væ re av større verdi. Avise
ne forteller m ye om  dem  som  h ar skre

vet i dem, 
deres språk, 
tanker, virke
lighetsoppfat
ning, idealer 
og myter. Slike 
individuelle 
sæ rtrekk ved 
avisskribentene 
er in teressant å 
m erke seg, 
m en det vil 
væ re like 
læ rerikt å iakt
ta d en  m er all
m enne utvik
lingen, for 
eksem pel i 
språkføring og 
hva som  ble 
oppfattet som  
gangbar poli
tisk retorikk. 
Først og

fremst forteller 
vel de gam le 

lagsavisene om  hvordan  politiske ung
dom slag ble drevet, om  b land ingen  av 
politisk arbeid  og  m er sosial virksom 
het. Vi ser b lant annet at det deltok 
m ange kvinner i foreningene, og at 
enkelte  av disse var flittige bidragsytere 
i avisene. P rotokollene kan også fortel
le at det ikke var uvanlig at kvinner 
deltok i debattene  eller var rep resen 
tert i ungdom slagenes styrer. D et fan

Forside fra lagsav isen  Lysglimt, o r g a n  for socia- 
lisflaget "F rem ad "  i A rendal .
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tes, som  kjent, sterke kvinner i norsk 
arbeiderbevegelse allerede tidlig i 
århundret. Imidlertid trenger m an ikke 
lete lenge for å få øye på at det også i 
de dager fantes et kjønnsrollem ønster. 
De fleste lagsavisene inneholder større 
eller m indre tilløp til kjønnsdebatter. 
G enerelt kan m an si at det hersket stor 
enighet om  at de t var betydelig for
skjell m ellom  m enn og kvinner m ed 
hensyn  til evner og anlegg. Selv om  
det også h er fantes unntak, var selv 
ikke de m est selvbevisste unge kvinner 
særlig radikale i kjønnsdebatten, lest 
m ed vår m ålestokk. Man kunne for 
eksem pel nøye seg m ed å betone  kvin
nenes fortrinn ved innsam linger og 
organisering av basarer osv. Et visst 
innslag av kvinnelige styrem edlem m er, 
til tross, vil det n ep p e  overraske m ange 
at de var sørgelig underrepresen tert i 
forhold til deres antall i m edlem sliste
ne. Til gjengjeld var de svært godt 
represen tert når det ble nedsatt noe  så 
viktig som  en  festkomité.

N ettopp festene ser ut til å ha spilt 
en  ikke ubetydelig  rolle i ungdom sla
genes virksom het. Kildene vet å fortel
le om  hyppige dansetilstelninger. Ung
dom slagenes fester var en  kjærkom 
m en anledning for kvinner og m enn til 
å m øtes. Det dreide seg selvsagt ikke 
bare  om  politiske foreninger, m en også 
et "kjønnsmarked". Lagsavisene m er 
enn  an tyder at det skal ha foregått hef
tig sjekking på  disse festene. Dette er et 
stadig tilbakevendende tema. Litt venn
skapelig intern-sladder var tillatt i avi
sene, og har nok  ofte gjort stor lykke 
ved avslutningen av m edlem sm øtene.

Lagsavisene har også en  stor kilde- 
verdi u t fra en  politisk-historisk syns
vinkel. O gså de store politiske spørs
mål ble tatt o p p  her, selv om  det inter
ne stoffet dom inerer. M enige m edlem 

m ers tanker og standpunkter har en  
tendens til å forsvinne under tidens 
løp. De etterlater seg vanligvis få spor. 
Avisene er unike ved  at de  er "grasro- 
tas" egen arena. H er ytrer de anonym e 
og forlengst glem te lagsm edlem m er 
seg om  vesentlige politiske saker, det 
væ re seg tesestriden eller den  fascistis
ke trusselen. Lagsavisene er en  uvur
derlig kilde, og de “skriker” etter å bli 
brukt.
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