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1. Inledning
”Gløm itte å du ær ifrå”
– – Bondeungdomslaget, å æ dæ egentlig for no. – –
Omkring nittiåra var dær non gløgge hugur som meinte dæ ville vara lugomt om ungdommen frå læine kunne
kåmå ihoppes en gong i vikua, så dæ itte ble så stussli for dom hær i by’n. Dom bynte smått, men nå etter fæmti
år ær Bul blet no rekti stort. Dom har mange særlag, så som Idrottslag, Skyttarlag, Songlag, Dansarring å enda
flere. Dom arber for norskdom, nynorsk språk, ædruelighet å lignende græpa ting. Bul har nå flere tusen
mædlæmmar. Je forsto strast at je var kømin på rekti stelle. Je træfte folk frå så å seia æille bygder, å ve hadde
omtrent dæ såmå syn på live. Dæ kæin skrives tjukke bøker om å mye Bul har jort for øss læinsongdom hær i
byn. […] Gløm itte å du ær ifrå, sa’n far tel mei da je reiste tel byn. Je har itte glømt dæ, å dæ kain je takke Bul
mye for.1

På detta vis beskriver Oslobon Anton Langerud sina intryck år 1939 av Bondeungdomslaget i Oslo,
eller ”BUL”, som organisationen vanligtvis förkortas. I den berättelse som citatet hämtats från
beskriver Anton det uppslitande livet som inflyttad bondeungdom i staden, om gatstenens och
asfaltens disharmoni och om sin längtan tillbaka till naturen och hembygden. Men han talar även om
gemenskapen som han funnit i de olika fritidssektioner som BUL bestod av, bland annat i danser,
idrottsaktiviteter och sångstunder.2
Antons berättelse är en av många beskrivningar om relationen till stad och landsbygd inom
BUL som denna avhandling undersöker. Det finns all anledning att hålla med honom om att det kan
skrivas tjocka böcker om hur mycket denna organisation har gjort för landsbygdsungdomen i den
norska huvudstaden. Få sådana har dock skrivits, fastän BUL än i dag är en populär
fritidsorganisation.
I våra dagar har BUL utvecklats till att bli en organisation som vissa känner till genom dess
idrottsverksamheter, andra för att laget arrangerar uppträdanden med olika former av folkdans.
Organisationens historia tycks dock obekant för de flesta. Detta trots att BUL allt sedan dess
grundande år 1899 stöttat det nynorska skriftspråket, utvecklat egna restauranger och hotell och
fostrat ungdomar. Det här medverkade till att BUL kom att bli ett flaggskepp för norskdomsrörelsen,
en beteckning på den strömning som ville lyfta fram det som identifierades som den norska nationella
kulturen och det norska språket. Att bondeungdomslag likt BUL i Oslo även startades i Bergen,
Trondheim och till och med i New York vittnar om bondeungdomslagens stora genomslag i början av
1
2

Anton Langerud, ”Gutten frå ælmenninga”, Lagsbladet, nr 6 (oktober 1939). 51.
Ibid. 52.
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1900-talet. Dessa organisationer antogs fungera som en sorts länk mellan stad och landsbygd för
medlemmarna i deras nya miljöer.3 Detta gör ungdomslagen relevanta att studera, då de erbjuder en
unik ingång till hur relationen mellan stad och landsbygd uppfattades vid denna tid. Samtidigt som
bondeungdomslagen på flera håll fortfarande finns kvar är medlemsantalen för bondeungdomslagen
blygsammare i dag än vad de en gång var. Lagens storhetstid var därmed sammankopplad med ett
visst historiskt skede.4
Denna studie vill närmare förstå anledningen till BUL:s bildande och popularitet under det
tidiga 1900-talet och ta reda på hur organisationens ledare värderade stad och landsbygd. I en bredare
bemärkelse vill jag dessutom genom fokuseringen på BUL undersöka vilken roll relationen mellan
stad och landsbygd spelat i urbaniseringens historia. Denna aspekt försummas förvånansvärt ofta i
urbanhistoriska framställningar, fastän förhållandet mellan det rurala och urbana var en central
angelägenhet i samband med urbaniseringen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Än
mer sällan synliggörs nyblivna stadsbors egna röster i det skeende som brukar kallas för en
urbaniseringsprocess. Detta vill denna avhandling ändra på genom att se på Antons och andra
bondeungdomars egna berättelser med utgångspunkten att de känslor, upplevelser och erfarenheter
som bondeungdomar själva lyfte fram är relevanta att ta hänsyn till för att förstå Oslos urbanisering
på ett genomgripande sätt. Genom denna betoning av bondeungdomars egna berättelser blir det
möjligt att tränga djupare in i den föreställningsvärld som gjorde sig gällande inom BUL och som i
sin tur berättar mycket om den tid och kontext som BUL formades i relation till.
Målsättningarna med avhandlingen är flerfaldiga. Med den vill jag skildra betydelsen som
subjektiva emotionella upplevelser hade för inflyttarlag såsom BUL utifrån den historiska verklighet
som Langerud och andra bondeungdomar befann sig i under 1900-talets första decennier. Detta under
en tid då Norge precis formerat sig politiskt som en självständig nation och då olika tankar om
kulturella och emotionella kännetecken knutna till föreställningar om det typiskt norska lär ha
omfamnats. I detta sammanhang vill jag bidra till att en större uppmärksamhet riktas mot hur
nationella tankegångar ofta genomsyrar tankar och vardagliga handlingar, aktiviteter och känslor,
vilkas ideologiska betydelser lätt kan förbises. Därtill vill jag med avhandlingen utmana förståelsen
av stad och landsbygd som motsatser. Detta utifrån tesen att BUL utmärktes av ett ambivalent
förhållande till stad och landsbygd som särskilt framträdde i de verksamheter och institutioner som
3

Se exempelvis Bondeungdomslaget i New York, Bondeungdomslaget inc. New York. Tiårsskrift (Brooklyn, N.Y.:
Bondeungdomslaget i New York, 1935),
https://www.nb.no/search?q=oaiid:"oai:nb.bibsys.no:990206293894702202"&mediatype=bøker.
4
Sigrid Røyseng, Inn i ei ny tid: organisasjonsanalyse av Bondeungdomslaget i Oslo (Bø: Telemarksforsking-Bø, 2007).
9–11, 16–17.
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laget upprättade runt omkring Oslo. I denna studie lyfts beskrivningar av hemhörighet till
landsbygden fram som exempel på ett binärt tänkande kring stad och landsbygd som jag vill nyansera
i avhandlingen med hjälp av känslohistoriska och rumsteoretiska verktyg.
Precis som för BUL:s medlemmar under det tidiga 1900-talet existerar alltjämt behovet att
skapa sig nya hem på nya platser vilket kan vara en uppslitande emotionell process. Berättelser om
varifrån man kommer kan alltså ses som något allmänmänskligt som äger en existentiell relevans som
särskilt lyfts fram med hjälp av känslohistoriska perspektiv. Genom att undersöka olika synsätt på
stad och landsbygd inom BUL, samt rumsliga och emotionella värderingar av hemhörigheter, blir det
påtagligt hur dessa aspekter har en större relevans för såväl enskilda individer som för organisationer
än vad många kanske förväntar sig.

1.1 Forskningsuppgiften
Föreliggande studie vill undersöka relationer till stad och landsbygd bland BUL:s ledare och
medlemmar under tidsperioden 1899 till 1939. Inspirerad av rumsteoretiska och känslohistoriska
perspektiv har jag valt att undersöka dessa förhållningssätt utifrån föreställningar om specifika
inrättningar och rumsligheter som BUL etablerade i och strax utanför Oslo. Jag lägger en särskild vikt
vid de emotionella betydelser som dessa platser tilldelades av BUL:s företrädare och för på detta vis
samman emotionella värderingar med rumsliga uppfattningar. Detta syfte för avhandlingen undersöks
genom följande huvudfrågeställningar:
-

Strävade BUL:s företrädare efter att utveckla särskilda emotionella gemenskaper genom
sina verksamheter? Fanns det i så fall en särskild emotionell stil som präglade dessa
tilltänkta gemenskaper och hur kan denna förstås i relation till lagets ambitioner och
aktiviteter?

-

Hur relaterade BUL:s ledare och medlemmar till Oslo som stad? Vilka uppfattningar
framförde BUL:s företrädare om de platser som laget etablerade i staden och vilken
relation hade dessa till andra rumsligheter i Oslo?
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-

Hur relaterade BUL:s ledare och medlemmar till landsbygden? Vilket förhållande till
landsbygden kan avläsas i BUL:s företrädares uppfattningar om de rumsligheter som
organisationen etablerade i utkanten av Oslo?

-

Vilken betydelse hade uppfattningar om stad och landsbygd för de ideologiska
tankegångar som BUL:s ledare uttryckte och för den identitet som bondeungdomen i Oslo
tilldelades?

-

Kan föreställningar om emotionella rumsligheter inom BUL nyansera den ofta
förgivettagna dikotomin gällande stad och landsbygd?

Utöver ett bakgrundskapitel, som i mindre grad innehåller självständiga forskningsresultat, har
avhandlingen strukturerats i tre analytiska kapitel som tagit sina utgångspunkter i olika delar av dessa
övergripande frågeställningar. Kapitel tre och fyra fokuserar särskilt på frågor som rör uppfattningar
om staden och hur BUL:s företrädare relaterade till Oslo som plats, medan kapitel fem fokuserar mer
på uppfattningar om och relationen till landsbygden bland BUL:s företrädare. I samband med varje
kapitel presenteras mer fokuserade frågeställningar som relaterar till utgångspunkterna ovan. Dessa
huvudkapitel är i sin tur uppdelade i mindre delkapitel som syftar till att precisera undersökningen.
Frågeställningarna är även sammankopplade med de teoretiska verktyg som jag använder.
Genom att förstå stad och landsbygd som både konkreta geografiska områden och begrepp som
laddas emotionellt strävar jag efter att framhäva de ambitioner och föreställningar som representanter
för BUL knöt till dessa begrepp. Även om jag i avhandlingen delar upp begreppsparet i olika delar så
utgår inte undersökningen från att det existerar en hård gräns mellan det stadsmässiga och lantliga.
Samtidigt finns det ett behov att åskådliggöra hur BUL:s företrädare eventuellt framförde en sträng
uppdelning mellan begreppen, vilket motiverar denna uppdelning.
Eftersom organisationen riktade sig till inflyttade ungdomar från landsbygden som var i färd
med att göra sig ett nytt hem i staden, så anser jag det skäligt att relationen mellan stad och landsbygd
fokuseras på detta vis. Stad och landsbygd är centrala begrepp som behöver bli grundligt undersökta
för att förstå de tankar som framkom hos BUL:s medlemmar.
Min inriktning på att undersöka detta begreppspar har vägletts av organisationens egen
syftesformulering från år 1899. I denna skriver BUL att:
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Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære og samarbeid på heimleg grunn og gjeva landsungdom i
hovudstaden vern og hjelp. Laget vil auka vyrdnaden for bonden og bondeyrket og arbeida for atterreising av det
norske folkemålet, for edruskap og for nasjonalt sjølvstende i alle leider.5

BUL:s företrädare hade alltså som syfte att ge landsbygdsungdom skydd i huvudstaden. Norsksinnad
bondeungdom skulle utifrån vördnaden för bonden samlas i ett samarbete som skulle byggas på en
inhemsk nationell grund. Därtill skulle det norska språket, nykterhet (”edruskap”) och nationell
självständighet premieras.
Nationen, språket, ungdomen, staden och landsbygden är tydliga temata i denna
syftesförklaring för BUL:s verksamheter som hör samman i BUL:s övergripande föreställningsvärld
och vilka därmed bör undersökas. Av dessa områden har jag särskilt fokuserat på hur idéer om stad
och landsbygd manifesterades rumsligt och värderades emotionellt inom laget. Aspekter av BUL som
tillmäts mindre vikt är bland annat organisationens kunskapssyn eller vissa framträdande
verksamhetsområden inom laget, såsom BUL:s skytteklubb, då detta inte bedömts ha en lika stor
betydelse för de rumsliga och emotionella relationer som utmärkte BUL:s företrädares förhållande till
stad och landsbygd. Vad gäller dessa områden och andra tidsperioder i organisationens verksamhet
finns mycket kvar att undersöka.
I föreliggande undersökning har jag alltså valt att presentera ett emotionellt och rumsligt
perspektiv på en organisation som befann sig mitt i Norges huvudstad, som ville värna
inflyttarungdomen från delar av stadslivet och som verkade för att uppvärdera det som organisationen
betecknade som lantliga värden och allmogekultur. Betydelsen som denna tematik hade för BUL och
den ambivalens som kan anas i lagets position mellan stad och landsbygd menar jag motiverar en
sådan teoretisk ansats och de frågeställningar som jag utgår ifrån.

5

”Bondeungdomslaget i 25 aar”, Den 17de Mai: Fedraheimen, 15 oktober 1924. 1, 4.
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1.2 Källmaterial och avgränsningar
Metod och material
De tankar som BUL uttryckte undersöks i avhandlingen utifrån ett idéhistoriskt perspektiv där
historiska kontexter vad gäller den norska nationsförståelsen, urbaniseringen av Oslo och
landsbygdens förändringar fokuseras. Jag har valt ut ett antal nyckelkontexter som jag bedömt som
relevanta för undersökningen i relation till framträdande idéer inom BUL. Dessa kontextuella
utgångspunkter har motiverats utifrån de temata som visat sig vara betydelsefulla när jag läst
källmaterialet och sökt svar på mina frågeställningar. En avhandling kan inte skriva fram hela den
idévärld som kännetecknade de subjekt som studeras och den förflutenhet som undersöks. Därför har
jag försökt skapa en balans i min inriktning som både tillåter breda utvikningar om tankeströmningar
under det tidiga 1900-talet och beskrivningar av mer specifika idémässiga sammanhang som rör
landsbygden, stadslivet och ungdomen. Dessa utgångspunkter försöker jag hela tiden relatera till min
empiriska undersökning av BUL.
Avhandlingens metodologi motsvaras till stor del av de teoretiska perspektiv som valts ut,
vilka tillsammans med frågeställningarna ställs mot ett kvalitativt urval av källmaterialet.
Avgränsningar har gjorts även i detta fall. Undersökningen utgår främst från min närläsning och
analys av artiklar i Lagsbladet, det medlemsblad som BUL gav ut med start år 1918. Det existerar en
påfallande stor mängd material att undersöka vad gäller BUL:s tidiga år. Källmaterialet som finns
tillgängligt på Byarkivet i Oslo omfattar allt från BUL:s handskrivna medlemsblad Heimatt, till olika
slags korrespondenser, räkenskaper och hytteböcker där medlemmars användning av BUL:s stugor i
Nordmarka registrerats. Denna stora mängd av potentiellt källmaterial har valts bort till förmån för en
mer gedigen fokusering på Lagsbladet (som utkom med sitt första nummer 1918). Eftersom mina
frågeställningar framför allt försöker beskriva relationen till stad och landsbygd bland ledare och
medlemmar inom BUL har jag värderat Lagsbladet som en adekvat källa för den blandning av olika
röster i laget som jag eftersöker. Medlemsbladet inkluderar bland annat ledartexter, referat från
BUL:s olika ”særlag” (mindre specialiserade lag inom den bredare organisationen) och bidrag från
dess unga medlemmar i form av bland annat dikter och berättelser. Denna blandning av olika slags
texter har jag sett som positivt för undersökningen. Variationsrikedomen inom Lagsbladet hjälper
mig att bättre förstå hur BUL arbetade som organisation och hur relationen mellan huvudlaget och
dess olika verksamhetsgrupper såg ut. Jag hanterar alla texter som återfinns i denna tidskrift som
uttryck för framträdande idéer inom BUL. Lagsbladet kan sägas vara ett typiskt exempel på en så
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kallad rörelsetidskrift, en publikation som utges regelbundet där alla texter som publiceras i
tidskriften indirekt ger uttryck för de idéer och värderingar som medlemmar och ledare omfattade.6
Samtidigt strävar jag efter att ta hänsyn till de olika genrer som texterna uttrycker och huruvida detta
kan ha konsekvenser för hur texten i fråga bör analyseras. Lagsbladet fungerade alltså som ett
samlande organ för alla olika delar inom BUL. Tidskriften finns tillgänglig vid Nasjonalbiblioteket
och är där uppdelad i två volymer där den första täcker perioden från 1918 till 1930. Den andra
volymen sträcker sig från 1930 till 1939. Vanligtvis innehåller ett nummer, som i regel utkom
månadsvis, en ledarartikel, diverse krönikor och artiklar i skilda ämnen och rapporter från de olika
delarna av organisationen. Vad gäller författarna som skriver i Lagsbladet saknas ofta fullständiga
uppgifter. Flera av artiklarna är osignerade medan andra har signaturer som stämmer överens med
välkända namn inom organisationen. Genom avhandlingen återger jag så mycket information om
skribenterna som jag förmått ta reda på.
Utöver Lagsbladet som jag använder som min huvudkälla har jag gjort en kompletterande
läsning av enstaka artiklar i nynorsktidningen Den 17de Mai.7 Därtill använder jag mig av enstaka
föredrag som tryckts av Noregs ungdomslag och som spridits inom BUL. Alla dessa föredrag har inte
kunnat uppsökas som originalkällor utan i enstaka fall har jag använt mig av sekundärlitteratur som
citerat dessa källor. För att kunna ge en mer djuplodande bild av BUL:s olika delar och verksamheter
har dessutom jubileumsskrifterna som publicerats av BUL och sammanställts av särskilda
lokalavdelningar inom organisationen varit användbara.

Tidsavgränsning
I och med mitt val av källmaterial fokuserar avhandlingen främst på tidsperioden 1918–1939.
Tidigare delar av organisationens historia blir också belyst, men inte på ett lika genomgripande sätt.
Mellankrigstiden är särskilt intressant att undersöka då det är en period då de geografiska gränserna
mellan stad och landsbygd blev alltmer diffusa samtidigt som allt fler inflyttare kom att bli mer
integrerade i sin nya livsmiljö vilket aktualiserar frågan om vilka betydelser staden respektive
landsbygden tillmättes vid denna tid.8 Vad BUL:s företrädare tänkte om Oslo som stad och hur de
relaterade till stadslivet under denna tid är intressant att studera, då organisationen i detta skede både

6

Sebastian Svenberg, ”Rörelsetidskrifter – en genrebeteckning”, Arr – idéhistorisk tidsskrift, nr 4 (2019). 62.
Ett fåtal nedslag i tidningarna Syn og Segn, Aftenposten, Morgenbladet, Nordisk Tidende, Sogns Tidend, Nordlys och
Arbeiderbladet har också gjorts men detta ska inte betraktas som mitt huvudsakliga källmaterial.
8
Jan Eivind Myhre, ”Den eksplosive byutviklingen 1830–1920”, i Norsk byhistorie, red. Knut Helle m.fl. (Oslo: Pax,
2006). 253–254.
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förhåller sig till sina tidigare ansträngningar i början av seklet och blickar framåt mot de mål som
laget strävade efter att förverkliga i staden.
Det är också under början av mellankrigstiden som norskdomsrörelsen i Oslo når sitt största
genomslag, vilket avspeglas i medlemsantalet vid denna tid (år 1921 nådde man en höjdpunkt med
2000 medlemmar varpå organisationens medlemsantal höll sig på en relativt jämn nivå med omkring
1000 och 2000 medlemmar fram till 1939).9
Tidsperioden mellan världskrigen utgjorde enligt vissa historiker dessutom en brytningspunkt
i Skandinavien där intresset för allmogekultur på många håll tog sig nya former och uttryck.10
Mellankrigstiden är dessutom en tid då såväl arbetarrörelsen, bondeorganisationer som fascistiska
rörelser på allvar flyttar fram sina positioner och ett nytt politiskt landskap i Norge och Europa
etableras. Detta menar jag motiverar en genomgång av den ideologiska hållning som var
framträdande inom delar av Bondeungdomslaget vid denna tid, då föreställningar om staden och
landsbygden lär ha aktualiserats i de politiska och emotionella uppfattningar som gjorde sig gällande
inom organisationen vid denna tid.

1.3 Teoretiska perspektiv
Denna avhandling utgår teoretiskt från en sammansmältning av rumsteoretiska och känslohistoriska
perspektiv. Denna kombination av teoretiska verktyg är sällsynt i skandinavisk historieskrivning.
Snarare har sedvanan inom de senaste årens humanistiska forskning som intresserat sig för dessa
utgångspunkter varit att utgå från ett av dessa perspektiv, vilket innebär att samspelet mellan det
rumsliga och det emotionella uraktlåtits i flertalet studier.11
Detta är beklagligt då det finns en stor potential i att föra samman rumsliga och
känslohistoriska perspektiv. Bland annat kan en sådan sammansmältning göra att relationen mellan
historiska subjekts världsförståelse och platser tydliggörs i ett empiriskt material. Förståelsen för
känslor och platsers samverkan i historien kan även bidra till att utveckla bägge dessa forskningsfält
9

Knut Kjeldstadli, Den delte byen: fra 1900 til 1948, vol. 4, Oslo bys historie (Oslo: Cappelen, 1990). 109; Olaf
Almenningen och Bondeungdomslaget i Oslo, ”Og byen er vår bror...”: Bondeungdomslaget i Oslo 1899–1989 (Oslo:
Noregs boklag / Det Norske samlaget, 1989). 274.
10
Samuel Edquist, En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (Umeå: Boréa, 2009).
143.
11
Det finns dock vissa undantag såsom Joseph Ben Prestel, Emotional cities: debates on urban change in Berlin and
Cairo, 1860–1910 (Oxford: Oxford University Press, 2017). Prestel opererar med rumsliga och emotionella begrepp och
uppvisar ett intresse för städers emotionella sidor.
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genom att nya värderingar av aktörer och deras verksamheter vid särskilda platser kan framträda. I
denna avhandling är förhoppningen att denna blandning av perspektiv kan belysa de ambitioner som
föreställningar om stad och landsbygd gav uttryck för i ett vidare perspektiv än om enbart rumsliga
eller emotionella motiv framhållits. I detta syfte har jag valt att använda mig av begreppet
”emotionella rumsligheter” som ett teoretiskt och analytiskt verktyg i avhandlingen.

Emotionella rumsligheter
En huvudsaklig anledning till mitt val att fokusera och utveckla ett teoretiskt perspektiv som
sammanbinder rumsligheter med känslor har att göra med avhandlingens syfte att förstå relationer till
stad och landsbygd. Genom att fokusera på emotionella och spatiala dimensioner i BUL:s relation till
stad och landsbygd kan begreppens idémässiga betydelser för enskilda medlemmar förhoppningsvis
avtäckas på ett genomgripande sätt. Detta eftersom bilder av staden och landsbygden ofta laddas
utifrån starka subjektiva emotionella meningar. ”Stad” och ”landsbygd” är begrepp med en oerhörd
stark emotionell laddning som i regel relateras till särskilda platser, vilket i sig föranleder en analys
av de rumsliga och emotionella aspekter som konstituerar begreppen.12
I och med att jag försöker frångå att fixera det rurala och urbana som motsatser vill jag med
min avhandling utmana statiska synsätt på stad och landsbygd genom att betona emotionella
rumsligheter som platser som både kan relatera till det stadsmässiga och rurala. Eftersom BUL
etablerade särskilda platser och verksamheter för de som flyttat från landsbygden till staden är det av
intresse att fråga sig om dessa rum var tänkta att upplevas på annorlunda vis än andra platser i Oslo
och vad de hade för funktioner för organisationen.
De rumsligheter som jag valt att undersöka är dels Kaffistova och Det Norske Teatret, som
var inrättningar belägna i centrala Oslo, dels BUL:s två ”hyttor” (stugor) i Nordmarka och
folkdansscenen vid Norsk Folkemuseum i Bygdøy, som upprättades i stadens geografiska utkant vid
denna tid. Alla dessa rumsligheter tilldelades en särskild vikt av BUL i relation till föreställningar
gällande stad och landsbygd. Att just dessa platser valts ut grundar sig dels i att dessa rumsligheter
framställdes ha en särskild vikt för BUL, dels i antagandet att jag genom dessa rum kan återge
bredden i BUL:s verksamheter.

12

Robert T. Tally, Spatiality (London: Routledge, 2013). 86–87.
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På så vis är emotionella rumsligheter ett centralt begrepp för denna avhandling.13 Begreppet
kan preciseras som socialt präglade rum som aktiverar och formar emotioner. Rumsligheters
emotionella karaktär har genererat en del akademiskt intresse men få exempel finns på studier som
centrerat en direkt blandning av perspektiven. Ett undantag är Margrit Pernau som i sin artikel ”Space
and emotion: Building to feel” från 2014 påtalat hur sammankopplade rum och emotioner är. Pernau
menar att platser medieras av kroppen och blir därför relaterade till bestämda men varierade känslor
beroende på vem som rör sig på platsen. Både dessa platser och dess emotionella konnotationer är
därtill föränderliga enligt Pernau då de är socialt bundna och platserna skapas och omskapas av de
praktiker som utförs där. Pernau belyser dessa utgångspunkter i sin artikel genom att beskriva
exempel på sådana platser i Delhi.14
Ett annat exempel på rumsligt intresserade emotionsforskare är Benno Gammerl som visat hur
en uppmärksamhet kring rummets känsloladdning skapar en medvetenhet om hur känslor kan
upprättas och vidmakthållas i särskilda omgivningar och att det emotionella inte enbart bör ses som
något grundat i människans inre själsliv.15 Gammerl är en av de känslohistoriker som varit med att
utveckla den platsinriktade känslohistoriska forskning som framför allt bedrivits vid Max Planck
Institute for Human Development i Berlin. Detta tycks vara ett av få akademiska sammanhang där
platsers emotionella betydelser tilldelas en direkt uppmärksamhet. Vid institutet har allt fler forskare
under de senaste åren redogjort för relationen mellan platser och känslor genom studier i allt från
emotionell geografi till de emotionella uppfattningar som knyts till kroppen som ses som något
spatialt grundat. Flera intressanta studier har dessutom genomfört komparativa jämförelser mellan
olika emotionella platser, vilket öppnat upp möjligheten för att fokusera likheter och skillnader
mellan exempelvis de emotionella normer som skapats i olika städer.16 Även om min undersökning
inte är komparativ har många av de perspektiv som utvecklats av forskare vid det känslohistoriska
institutet vid Berlin varit viktiga för avhandlingen.
För att ge en bättre bild av hur känslohistoriska och rumsteoretiska teoretiker inspirerat mig i
formulerandet av ”emotionella rumsligheter” är en mer djuplodande beskrivning av begreppet på sin
plats. Nedan följer fyra grundprinciper som jag menar är utmärkande för emotionella rumsligheter.

13

Begreppet "emotionell rumslighet" eller "emotionella platser" är min egen formulering men jag liknar dessa vid den
engelska termen "emotional spaces" som används av andra forskare. Se exempelvis: Margrit Pernau, ”Space and Emotion:
Building to Feel”, History Compass 12, nr 7 (2014): 541–49, https://doi.org/10.1111/hic3.12170.
14
Ibid. 541–542.
15
Benno Gammerl, ”Emotional Styles – Concepts and Challenges”, Rethinking History 16, nr 2 (2012): 161–75,
https://doi.org/10.1080/13642529.2012.681189.
16
Se exempelvis Prestel, Emotional cities. Se även Pernau, ”Space and Emotion”.
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1. Emotionella rumsligheter relaterar alltid till andra platser.
Undersökningar som bygger på rumsliga perspektiv kännetecknas ofta av att en eller flera avgränsade
platser fokuseras. Det är samtidigt viktigt att påminna sig om att alla platser hör samman med en
större omgivning. Därtill skapas de betydelser som en plats tilldelas alltid i relation till uppfattningar
om andra platser. De identitetsuppfattningar som knyts till platsen relaterar hela tiden till andra
platser och föreställningar om dessas utmärkande karaktärer. Därmed bör man undvika att göra sig en
förståelse av en emotionell rumslighet som något isolerat eller statiskt. Snarare bör de betraktas som
dynamiskt föränderliga och i samspel med särskilda sociala nätverk och en vidare omgivning. Dessa
tankar är närliggande filosofen Henri Lefebvres idé om rumsligheter som något dynamiskt som
skapas i relation till andra ting. Impulserna till dessa tankegångar kan också spåras till
fenomenologiska rumsperspektiv som fokuserat på hur subjektets inställningar till platsen kan
medverka till skapandet av rumsligheten.17 Idéer om en rumslighet formas sålunda i samband med att
individens erfarenheter och berättelser om platsen uttrycks. Med detta synsätt blir alltså platsen till
genom subjektets upplevelser och föreställningar. De idéer som omger och laddar en plats är på så vis
centrala för vilka egenskaper platser tilldelas när de skapas vilket jag menar är överförbart på
förståelsen för en emotionell rumslighet.18 I och med att BUL etablerade flera platser i Oslo med
omnejd kommer jag i avhandlingen försöka relatera dessa platser till rumsligheter som förknippades
med andra grupper än BUL. Dessutom ämnar jag fokusera hur de olika rumsligheterna inom BUL
förhöll sig till varandra. Viktigt att förtydliga är att jag inte avser att studera rumsligheter i ett
metaforiskt avseende, utan de emotionella rumsligheter som diskuteras utgår från fysiskt avgränsade
platser.
2. Emotionella rumsligheter är grundade i olika maktförhållanden och utgör maktresurser.
Eftersom emotionella rumsligheter är socialt grundade utgår dessa platser också från särskilda
maktrelationer och kan i sin tur även ses som maktmedel. Genom att fastställa dessa relationer kan en
emotionell platsbeskrivning fördjupa bilden av vilka platsen var tillgänglig för och vilka som inte
välkomnades vid dessa platser. I stället för att utgå från att en plats betyder samma sak för alla som
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Dessa traditioner beskrivs på ett genomgripande vis i Louise Fabian, ”Spatiale forklaringer – Da den geografiske
tænkning kom på den humanvidenskabelige dagsorden”, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, nr 57 (2010): 19–34,
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socialt producerade och därmed dynamiska. Se Louise Fabian, ”Spatiale forklaringer – Da den geografiske tænkning kom
på den humanvidenskabelige dagsorden”. 24, 26.
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vistas där bidrar ett fokus på rumsliga maktrelationer till att platsens komplexitet och de känslor som
där aktiverades synliggörs. Rumsligheter ges på så vis olika emotionella betydelser beroende på vems
upplevelser som undersöks och dessas uppfattningar om ”vi” och ”dem”. Föreställningar samspelar
därmed hela tiden med platser och mänskliga handlingar; idéerna kan ses som lokaliserade till
platser.19 Inom idéhistorisk forskning har detta perspektiv framträtt alltmer de senare decennierna.
Ofta anförs en rad teoretiker som inflytelserika för framläggandet av denna utgångspunkt.
Inspirationen kan spåras till olika discipliner som geografi och antropologi men har även utvecklats
av franska tänkare såsom Henri Lefebvre och Michel Foucault.20 Av dessa teoretiker kan Henri
Lefebvre anses vara av särskilt intresse för denna undersökning, då han i samklang med denna
avhandlings mål undersöker städers rumsligheter och söker att förklara det glapp som kan sägas råda
mellan platsers idémässiga laddning och rumsligheters fysiska gestaltning. I Lefebvres studie La
Production de l’espace (i engelsk översättning: The Production of Space) från 1974 beskrivs
rumsligheter som mentala platser som skapas och vidmakthålls av starka föreställningar. På så sätt
utgör dessa platser sociala och konfliktladdade utrymmen som har en funktion för gruppers
uppfattningar om sig själva och andra. De sociala laddningar som ryms i platserna kan enligt
Lefebvre åskådliggöras genom att man undersöker hur särskilda rumsligheter relaterar till andra
platser som anses ämnade för andra grupper i ett samhälle (därmed är denna maktaspekt nära
sammankopplad med föregående punkt). Genom att ta fasta på de olika fysiska och idémässiga
dimensioner som platser relaterar till undviker man enligt Lefebvre en ensidig syn på platsen och kan
bättre nyansera de betydelser som en rumslighet tilldelats av särskilda grupper.21
Likt Lefebvre har jag ett intresse av att lyfta fram representationer av rumsligheter inom BUL
för att förstå vilka sociala och politiska betydelser de hade för organisationen. Mitt fokus på de
betydelser som särskilda platser tillmättes inom BUL gör att jag i avhandlingen uppmärksammar hur
uppfattningar om Oslo som stad och bilder av den norska landsbygden påverkade BUL:s ledares och
medlemmars handlingar och de verksamheter som präglade organisationen. BUL:s emotionella
rumsligheter ses därtill som ett maktmedel som användes av organisationen i syfte att få erkännelse
för sina idéer och övertyga andra grupper om lagets ideologiska tankegångar.
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3. Emotionella rumsligheter är inte separerade från det sociala.
Som vi delvis redan kunnat konstatera bör de emotionella föreställningar som knyts till en särskild
plats alltid förstås utifrån de mellanmänskliga relationer som platsen ger uttryck för. De hör ofta
samman med identitetsuppfattningar som utgår från bestämda sociala kontexter. Detta innebär att
rumsliga, emotionella och sociala aspekter vid en plats sker i ett samspel, något som känsloforskaren
Sarah Ahmed belyst på ett genomgripande vis i boken Uprootings/regroundings: Questions of Home
and Migration från 2003.22 I boken The Cultural Politics of Emotion från 2004 har Ahmed visat hur
de emotionella svaren som särskilda grupper formulerar kan ses som ett sätt att markera vilka kroppar
som hör samman med särskilda platser och vilka som inte välkomnas i vissa rumsligheter. Återigen
framstår alltså rumsligheters relation till det kroppsliga vara centralt för emotionella rumsligheter.
Ahmed fastställer även en direkt relation mellan identitet och känslor som är relevant i min
avhandlings förståelse för emotionella rumsligheter. De emotionella talhandlingar som grupper av
människor uttrycker blir ett sätt att skapa en gemensam identitet och ett utrymme för subversiva
handlingar, enligt Ahmed. Det emotionella är alltså sammankopplat med grupper, platser och
individers strävan efter förändring. Genom att emotionella utsagor repeteras inom en grupp befästs
också värderingar om en själv, om gruppen och om andra.23 Denna insikt är även överförbar på hur
emotionella rumsligheter bör förstås. Som framkommit bör de betraktas som socialt betingade. Det är
också värt att påminna om att upplevelser av platser är något som alltid är sammanbundet med
historiska kontexter och som därför hela tiden uppvisar en stor variation och föränderlighet över tid.24
4. Emotionella rumsligheter är knutna till de praktiker som sker där.
En avslutande punkt som är kännetecknande för emotionella rumsligheter är att de laddas emotionellt
av olika aktiviteter som i sin tur utgår från kroppars rörelser. Genom att studera aktiviteterna som
skett på särskilda platser går det att finna svar på frågor som rör stabiliteten för emotionella
rumsligheter. De upprätthålls nämligen genom att någon utför handlingar i dessa rum. I detta
avseende har jag låtit mig påverkas av historikern Monique Scheer, som i sin artikel ”Are emotions a
kind of practice (and is that what makes them have a history)? A bourdieuian approach to
understanding emotion” från 2012 visat på känslors kopplingar till handlingar eller praktiker, vilka
avslöjar de handlandes emotionella habitus och kulturella kapital. Känslor förstås av Scheer i relation
till sociologen Pierre Bourdieus tankar om att handlingar avslöjar olika identitetstillhörigheter såsom
22
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klass och även kön (även om det emotionella perspektivet inte är särskilt framträdande just hos
Bourdieu). Genom att betrakta känslor som något som påminner om gester, ordval eller kläder man
bär, blir aktiviteter i sig själva centrala för skapandet av känslor. Enligt Scheer kan känslor även
föregripa en handling. Därmed bör de inte endast ses som reaktioner som uppstår fristående från
kroppen utan snarare som något som utvecklas i samband med kroppen.25
Ett exempel på en emotionell praktik (som dock inte rör denna undersökning av BUL) är
handlingar som syftar till romantisk uppvaktning. Genom att studera hur uppvaktningar utförs
studeras också de känslor som förknippas med och utförs i samband med praktiken och som hela
tiden är bundna till en bestämd social kontext. För Scheer är både vardagliga habituerade praktiker
och mer koreograferade eller rituella handlingar intressanta för att förstå det emotionella.26 Jag ser
Scheers begrepp om emotionella praktiker som användbart för att förstå de särskilda aktiviteter som
kom att prägla de rumsligheter som BUL etablerade i Oslo. På samma vis som praktiker utgår från
sociala sammanhang utförs de även i en bestämd rumslighet. Genom att ta reda på vad som gjordes
på dessa platser kan jag också nå fram till kunskap om de emotionella och identitetsmässiga
föreställningar som uttrycktes av BUL:s medlemmar och ledare.
Känslohistoriska emotioner
För att forma en vidare kunskap om vad emotionella rumsligheter innebär i denna undersökning är
det relevant att fördjupa de emotionella utgångspunkter som är centrala i avhandlingen. De senaste
decennierna har man inom kulturvetenskaperna kunnat skönja ett ökande intresse för känslornas
betydelse i historien och en uppmärksamhet för känslor som studieobjekt. I en rad olika studier har
känslors historiska och retoriska betydelser utretts. I detta tämligen öppna och vidsträckta fält som
fokuserar på känslor som forskningsobjekt går det i generell mening att skilja på de forskare som
studerar känslor som en fysisk och mekanisk process i kroppen och de som ser på hur känslor
tilldelats olika betydelser beroende på kulturella sammanhang. Jag ansluter mig till den senare
traditionen, i och med att jag värderar de känslor som BUL:s företrädare omtalade som något
sammankopplat med historiska förutsättningar. Detta gör känslor retoriskt intressanta, då de alltid
formas i anslutning till de världsbilder som var utmärkande för en given historisk kontext. Sådana
känslor omnämns i engelskan i kontrast till ”feelings” (känslor) ofta som ”emotions” (försvenskat:
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”emotioner”), just för att urskilja deras kulturella karaktär.27 I denna avhandling används emellanåt
känslor och emotioner som synonymer, men det är viktigt att poängtera det hela tiden är kulturellt
grundade emotioner som fokuseras i undersökningen.
Ett av mina främsta teoretiska verktyg för att undersöka verksamheterna och idéerna som
gjorde sig gällande inom BUL är alltså ett känslohistoriskt perspektiv som ser känslor som kulturellt
och historiskt grundade emotioner. Ett huvudsakligt problem som alla känslohistoriker måste hantera
i sina undersökningar är hur man väljer ut vilka känslor som är relevanta att studera. I BUL:s
medlemsblad Lagsbladet påträffas oerhört många känslor i varierade sammanhang som uppvisar en
stor variation i sina uttryck. I detta sammanhang är det viktigt att göra ett urval och avgränsa sig till
de känslor som är relevanta för undersökningens frågeställningar. I exempelvis mitt syfte att redogöra
för den framhävda emotionella stilen inom de emotionella gemenskaper som BUL strävade efter att
uppnå, är det viktigt att se på vilka emotioner som framställdes som viktiga i det källmaterial jag
studerar och undvika att bestämma detta själv.
Vad gäller denna avhandling har jag valt att studera ett fåtal känslouttryck som relaterar till
idéer om stad och landsbygd med ambitionen att i största möjliga utsträckning återge hur dessa
värderades av BUL. Här har en urvalsprocess skett, där jag grundat mitt beslut i relevansen som jag
har sett att särskilda känslor haft för BUL. Ett exempel på hur mitt urval skett rör förhållandet som
flera ledare inom BUL hade till Oslos stadsliv. Till skillnad från vad man kanske förväntar sig av en
organisation som framhävde landsbygdens värde i staden uttrycker ledande skribenter i Lagsbladet
sällan ilska gentemot stadslivet, utan deras syn på Oslo återges i relation till en avsaknad av
hemkänsla hos bondeungdomen. Därför har emotionella uttryck som hör till hemmet blivit särskilt
viktiga för mig att analysera. Med andra ord motiverar BUL:s upptagenhet vid att skapa ett hem för
inflyttade bondeungdomar att hembegreppets emotionella sida undersöks närmare i avhandlingen.
Utöver hemkänslor fokuserar jag på emotioner som har med glädje att göra. Detta beslut
grundar sig i de ideologiska betydelser som emotionella uttryck knutna till glädje hade vid den
tidpunkt som undersöks. Andra historiker har visat hur fritidsorganisationer i Norge under det tidiga
1900-talet utmärktes av en stor tilltro till glädjekänslor, som ofta förknippades med en ny
framväxande ungdomssyn. 28
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Hur BUL:s ideologer framhöll glädjens betydelse för bondeungdomen är därför särskilt
intressant för mig att se närmare på då detta har potentialen att ge en bild av organisationens
ideologiska förhållningssätt till stad och landsbygd. Denna emotionella ideologi skulle kunna
identifieras som en så kallad ”känslopolitik”, något som historiker som Ute Frevert och Jens
Ljunggren bland andra populariserat och som avser hur politisk makt och legitimitet i dess olika
former relaterar till känslor. De menar att känslopolitiken är något som görs mellan olika parter som
anpassar sig till varandra och där en emotionell retorik ofta synliggörs.29 Eftersom mitt intresse för
emotionell ideologi endast rör vissa emotioners kopplingar till föreställningar om stad och landsbygd
undviker jag dock begreppet. En närmare beskrivning av ideologi än den som redan framkommit i
min definition av emotionella rumsligheter anser jag inte heller är nödvändig då avhandlingens
huvudfokus inte är att genomföra en utpräglad ideologi- eller diskursanalys av BUL.
Min undersökning skiljer sig även från känslohistoriska undersökningar som centrerat en
enskild känslas förändring över tid. I stället för att fokusera på ett emotionellt begrepps förändringar
över tid betonar jag de emotionella betydelser som BUL:s verksamheter och rumsligheter hade. Detta
gör det möjligt att nå fler nyanser vad beträffar lagets aktiviteter och emotionella synsätt än om jag
exempelvis endast hade valt att inrikta mig på hur uppfattningar om glädje såg ut över en längre
tidsperiod. Min utgångspunkt är att de emotioner som centreras i avhandlingen uppvisade en stabilitet
i sina betydelser under den tid som undersöks.
Genom att fokusera på emotionella rumsligheter kommer jag som nämnts också närmare den
sociala verklighet som upptog BUL:s företrädare. Såväl rumsligheter som känslor kan avläsas som
något föränderligt som värderas olika beroende på uppfattningar om sociala kategorier som
exempelvis kön och klass.30 I detta ryms en viktig poäng om att inte alla inom exempelvis en
organisation som BUL nödvändigtvis tilläts uttrycka samma slags känslor. I denna avhandling
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försöker jag vara lyhörd på skillnader i känslonormer inom BUL med avseende på könstillhörighet,
klass och ålder.

Emotionella talhandlingar och emotionella gemenskaper
En av de mer inflytelserika känslohistorikerna de senaste decennierna är William Reddy. I hans bok
The Navigation of Feeling: a Framework of the History of Emotions från år 2001 försöker sig Reddy
på konststycket att behandla känslor både som någonting kognitivt och som något kausalt eller, om
man så vill, både som något kroppsligt–mekaniskt och som något grundat i kulturen och därmed
historiskt föränderligt.31
Det teoretiska verktyget som Reddy använder för att utveckla en tredje väg som han påstår
överbryggar en universalistisk och konstruktivistisk känslosyn är begreppet ”emotiver” (”emotives”
på engelska) som kan beskrivas som känsloskapande talakter.32 Denna term skiljer sig från den
vardagliga betydelsen av känslor som allmänna förnimmelser samtidigt som de betonar
känslouttrycks performativitet. Närmare bestämt avser emotiver de känslor som har ett värderande
innehåll och en riktning mot ett objekt. Om någon uttrycker exempelvis hat finns det vanligtvis ett
föremål för detta hat. Dessutom kan själva talhandlingen att uttrycka hat mot något göra att subjektet
reagerar bekräftande eller avvisande på sin egen känsloförklaring. På så vis påverkar själva
påståendet om en känsla (som formas av kulturen) den faktiska förnimmelsen hos ett subjekt (den
fysiska och konkreta känsloupplevelsen).33
Reddy vill med sitt begrepp emotiver frångå att ge diskurser, normer och strukturer alltför stor
makt över människans möjlighet att ingripa i skeenden utifrån emotionella motiv. Han menar att
individens möjlighet att påverka sin omgivning delvis hör samman med dess förmåga att själv agera
på de emotioner som den uppfylls av, vilket en alltför långt gången konstruktivism enligt honom
emellanåt bortsett från.34
I denna avhandling studerar jag som sagt inte hur en känsla förändras över tid, vilket Reddy
och andra känslohistoriker ofta utgår från i sina teoretiska modeller. Samtidigt ser jag Reddys
emotionsbegrepp som relevant för min avhandling, inte minst i och med att begreppet ger ökade
möjligheter för att komma närmare de identitetsuppfattningar som BUL:s medlemmar och ledare
31
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uttryckte. Däremot är emotionella talhandlingar, emotiverna, inte något som jag ger en framträdande
roll i avhandlingen. Framför allt undviker jag att fokusera på emotiver då det inte är mitt mål att
undersöka vad BUL:s medlemmar faktiskt kände. Däremot ser jag kulturellt grundade emotioner som
ett viktigt begrepp för hur jag i avhandlingen förstår BUL:s värdering av känslor. Jag intresserar mig
för hur dessa knöts till särskilda rumsligheter samt hur individer och grupper försökte påverka sin
omgivning utifrån emotionella motivbilder (även om det enligt mig aldrig går att fastställa om dessa
känslor var faktiskt upplevda).
När exempelvis bondeungdomars känsla av att vara "heimlaus" i Oslo beskrivs i Lagsbladet
betraktar jag detta som en emotion som värderas negativt för de unga och som bär en riktning mot
stadslivet. Påståenden om BUL-ungdomens emotionella upplevelser skulle alltså både kunna tecknas
som en retorik och som en talhandling, som inte bara beskriver något som finns i världen utan vill
intervenera i verkligheten och förändra den. På så vis ser jag emotionerna som BUL uttryckte som
aktiva försök till förändring av bland annat Oslo som stad men också som försök att förändra
ungdomens kollektiva och individuella identitet.
En annan inflytelserik tanke som Reddy presenterat är att känslor formas av olika
samhälleliga strukturer och diskurser. Emotionerna styrs enligt Reddy av ”emotionella regimer”
(”emotional regimes”) som i sin tur upprätthålls av politiska regimers mentalitetsinriktningar. Enligt
Reddy är det dessa regimer som lägger grunden till en känslodiskurs och som styr vilka emotioner
som får yttras i sociala sammanhang. Detta innebär även skapandet av ”emotionella refuger”
(”emotional refuges”) där grupper av människor odlar ett motstånd mot de förhärskande emotionella
reglerna i deras omgivning genom praktiker och relationer som innebär att regimens emotionella
normer upphävs. Dessa emotionella motståndsfickor kan liknas vid de emotionella rumsligheter som
jag i denna studie utgår från att BUL etablerade, även om Reddy i sin begreppsanvändning inte
utvecklat ett rumsligt perspektiv utan mer talar om refugerna som alternativa regimer.35
Reddys förståelse av dessa känslostyrande strukturer tycks också vara anpassad till särskilda
politiska sammanhang där det politiska är lättåtkomligt och synligt. De emotionella och politiska
regimerna som Reddy undersöker framstår nämligen som odelbara och tämligen enhetliga för det
samhälle som undersöks. I och med att jag inte studerar enskilda politiska regimer på samma sätt som
Reddy ser jag ett annat begrepp som givande för att förstå hur emotionella normer upprätthölls inom
BUL, nämligen känslohistorikern Barbara H. Rosenweins begrepp ”emotionella gemenskaper”
(”emotional communities”).
35
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Rosenweins beskrivning av emotionella gemenskaper är en vidareutveckling av Reddys tanke
om emotionella regimer. Enligt Rosenwein är emotionella gemenskaper: “groups in which people
adhere to the same norms of expression and value – or devalue – the same or related emotions”.36
Gemenskaperna är alltså normbildande för grupper där man delar liknande mål och utmärks genom
vilka emotioner som de uppvärderar eller nedvärderar. Rosenwein är medeltidshistoriker och söker i
sin bok Emotional Communities in the Early Middle Ages efter dessa normbestämmande emotionella
gemenskaper inom hovmiljöer, i inskriptioner på gravstenar och i vänners brev till varandra. Hon
visar hur dessa skilda miljöer uttryckte särskilda normer kring känslor som vänskap eller kärlek, vilka
Rosenwein sedan jämför med andra gemenskapers normsystem.37
Begreppet tycks därmed närliggande den betydelse som en social gemenskap innefattar, som
till exempel en familj eller en klostergemenskap. Alla dessa gemenskaper utmärks av normsystem
som reglerar vilka känslor som får kännas, hur de ska uttryckas och vilka emotioner som förkastas.
Gemenskaperna styr på så sätt vilka känslor som uppmuntras att utvecklas i ett visst sammanhang.
Rosenwein påpekar att dessa gemenskaper, till skillnad från Reddys emotionella regimer, har
möjligheten att åskådliggöra den mångfald av olika samexisterande idéer om emotionella
gemenskaper som funnits i olika samhällen historiskt. Normer för det emotionella menar hon har
uppvisat en stor variation i avseende på kategorier som kön och klass, vilket gör beskrivningar av
enskilda emotionella regimers makt att styra människors känsloliv bristfälliga som
förklaringsmodeller i många sammanhang. Genom att emotionella gemenskapers sociala karaktär
betonas blir det alltså tydligare hur emotionella normativa diskurser uppvisar en stor variation, ibland
i en och samma samhällskontext.38
Utöver att begreppet tar hänsyn till olika former av sociala gemenskaper hävdar jag att
Rosenweins teori om emotionella gemenskaper bidrar till att ge en annorlunda förståelse för
samhällets inflytande på människors känslomässiga liv än vad Reddys emotionella regimer gör.
Rosenweins gemenskaper antyder ett normsystem som är mer dynamiskt och inte bara färdas
uppifrån och ner, från regimens elit till den breda allmänheten.
Teorin om emotionella gemenskaper passar bättre att tillämpa i denna undersökning om BUL
eftersom lagets representanter lyfte fram skapandet av en större social samhörighet bland
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medlemmarna som ett framskjutet mål för organisationen.39 Att utveckla ett gemensamt normsystem
för denna sociala gemenskap bör därmed ha varit viktigt för BUL som organisation. Samtidigt är jag
mån om att inte nödvändigtvis betrakta hela Bondeungdomslaget som en och samma gemenskap;
inom organisationen kan det förekomma olika hållningar till specifika emotioner. Jag försöker därför
vara vaksam på eventuella skillnader mellan de olika särlagen, samtidigt som jag noterar eventuella
likheter dem emellan. Min förståelse för emotionella rumsligheter grundar sig även i relationen dessa
rumsligheter hade till specifika emotionella gemenskaper, i mitt fall de som jag utgår från att BUL
försökte upprätta. På så sätt är det den rumsliga dimensionen av BUL:s tilltänkta emotionella
gemenskaper som avhandlingen främst riktar in sig på.
Trots dess många förtjänster finns det vissa oklarheter med Rosenweins teoretiska modell.
Även om gemenskaperna sägs relatera till varandra framgår det inte hur dessa relationer till andra
gemenskaper ser ut, vilket gör att de framstår som isolerade från varandra. Därtill tecknas
emotionerna som tämligen abstrakta och sammanklumpade med varandra. I Rosenweins
beskrivningar av emotionella gemenskaper kan uttryck av lycka blandas med upplevelser av glädje
och hopp; upplevelser av hat och avsmak får dela utrymme med känslan av att vara ledsen och rädd.40
Det är emellanåt svårt att se vad som karaktäriserar en emotion när så många avhandlas jämte
varandra; hållningar, attityder och känslor går in i varandra i sina betydelser. Därför har jag inte följt
Rosenweins modell slaviskt, utan inspirerats av hennes uppmaning om att söka brett efter uttryck för
emotionella gemenskaper i olika slags aktiviteter och fält där emotioner kan ha framhävts.41 Genom
att jag lokaliserar dessa emotioner till konkreta rumsligheter (och olika gruppers användning av dessa
platser) är det enligt min mening enklare att uppdaga gemenskapers relation till andra gemenskaper.
Rosenweins sätt att begripa de emotionella kluster som en emotionell gemenskaps
normsystem utgår från belyser hur dessa gemenskaper sällan normerar en enstaka emotion. I stället
behöver enskilda känsloord förstås i samband med andra emotioners betydelser. Detta understryker
en viktig poäng om att känslohistoriker inte bör hemfalla åt förenklingar av äldre tiders världsbilder
och synsätt. Snarare vill Rosenwein att känslohistoriker ska eftersträva en framställning som visar på
den komplexitet som alltid råder inom de normerande gemenskaperna som undersöks.42
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Emotionella stilar på känslomässiga arenor
En användbar term för de emotionella uttryck som premierades inom olika tilltänkta gemenskaper
och rumsligheter är ”emotionell stil” (”emotional style” på engelska). Detta begrepp har på senare år
fått en renässans inom känslohistorisk forskning som en beteckning för de olika känslonormer som
förhandlas fram av grupper. Den emotionella stilen kan även ses som ett korrektiv till Rosenweins
behandling av gemenskaper som statiska strukturer. Inte minst har individens roll i dessa
gemenskaper framstått som svåra att utreda. Tillhör en individ endast en emotionell gemenskap och
hur kan individen påverka denna normerande struktur? Genom att betona gemenskapernas reglerande
funktioner tillsammans med en analys av den stil som utmärkte dessa sammanslutningar menar jag att
samspelet mellan individ och samhälle kan framträda mer dynamiskt. Framför allt lyfter idén om en
emotionell stil inom gemenskaperna fram de spatiala dimensionerna i dessa sammanhang mer tydligt,
med utgångspunkten att en emotionell stil kan vara bunden till en rumslighet som i sin tur skapats av
en viss gemenskap (men som kan laddas med en annan emotionell atmosfär av andra gemenskaper).43
En annan historiker som arbetat vidare med emotionell teori och betonat det rumsliga är Mark
Seymour som introducerat begreppet emotionella arenor (“emotional arenas”). Dessa beskriver han
som olika slags sociala platser där subjektiva känslouttryck möter omgivande emotionella
förväntningar.44
Seymour har utvecklat sin förståelse av begreppet genom att bland annat studera hur en
italiensk rättegång och domstol under 1870-talet framstod som en emotionell arena där skilda
emotionella stilar kunde framträda under en formativ tid för nationen då många olika aktörer strävade
att få hegemonisk makt att forma landets kulturella och emotionella normer. Likt denna avhandling
utgår Seymour från att en ökad uppmärksamhet på socialt präglade platser har förmågan att ge en
vidare förståelse för människors emotionella normer än vad inriktningen på enbart emotionella
gemenskaper kan erbjuda. En annan fördel som Seymour lyfter fram i sin fokusering på relationen
mellan platser och emotioner är när samhällen som utmärks av mobilitet studeras. När människor
byter sammanhang och rör sig mellan olika sociala sammanhang blir många gemenskaper undflyende
och svårgripbara. Att i stället fokusera på de platser som människor uppehåller sig vid och lämnar gör
det lättare att fixera emotionella uppfattningar enligt Seymour, något som i högsta grad är överförbart
på denna avhandlings studie av Oslos urbanisering.45 Seymours begrepp innefattar dock mer
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metaforiska platser såsom äktenskapet och virtuella arenor i brevkorrespondenser, vilket skiljer sig
från min avhandlings teoretiska förankring i fysiskt konkreta platser.46
Samtidigt finns det i min diskussion i avhandlingen om Oslo som stad en relevans att tillämpa
Seymours mer pluralistiska platsförståelse (eftersom denna rumslighet inte var direkt anknuten en
särskild grupp eller gemenskap) och jag försöker därför både använda mig av hans arenabegrepp och
mitt eget rumslighetsbegrepp under studiens gång. Gemensamt för oss båda är ambitionen att bygga
vidare just på Rosenweins begrepp emotionella gemenskaper och göra dessa mindre undflyende.47
Slutligen är det viktigt att framhålla att denna avhandling förstår emotionella rumsligheter,
arenor, gemenskaper och stilar som sammanvävda i projektet om att undersöka emotionella och
rumsliga dimensioner inom BUL. Jag ser det inte som negativt att blanda olika emotionella begrepp
utan likt Seymour framhäver jag hur de alltid relaterar till varandra, även om jag alltså ger störst
utrymme åt förståelsen av BUL som strävande efter att upprätta en emotionell gemenskap och
emotionella rumsligheter.48
De teoretiska utgångspunkterna som jag har beskrivit i denna del ges olika stort utrymme i
skilda delar av avhandlingen. I avhandlingens andra kapitel undersöker jag den tilltänkta emotionella
gemenskap och emotionella stil som var framträdande inom BUL och andra närliggande
organisationer. Här söker jag specifikt efter sådana emotionella stilar som verkar ha varit
framträdande inom norskdomsrörelsen i opposition till andra emotionella stilar och gemenskaper i
Norge under denna tid. Kapitel tre och kapitel fyra går sedan djupare in i utredningen av vilka de
emotionella rumsligheter som dessa gemenskaper relaterade till och vilka specifika emotioner som de
emotionella stilarna inom gemenskaperna framhöll eller utmanade.

1.4 Tidigare forskning
Den tidigare forskningen om BUL är inte särskilt omfattande. Oftast har organisationen enbart
undersökts som ett sidointresse i bredare undersökningar av norskdomsrörelsen eller Oslos historiska
utveckling. Ett undantag är Ulrike Springs artikel "Identitetens ambivalens: Bondeungdomslaget i
Oslo som eksempel" från 2001.49 Likt denna avhandling intresserar sig Spring för BUL:s
46
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uppfattningar om stadsmässiga och rurala identiteter men hon utgår i högre grad från ett renodlat
identitetsteoretiskt perspektiv som både fokuserar på essentialistiska och hybridiserande
identitetspositioner inom organisationen. I Springs studie saknas alltså det fokus på emotioner och
rumslighet som jag riktar mot BUL. Spring skildrar i sin artikel framför allt hur BUL:s företrädare
anammade en ambivalent identitetshållning när det kom till bonde- och stadskultur omkring år 1900.
Hennes slutsats är att identitetssynen bland BUL:s ledare svårligen kan sammanfattas i en bestämd
uppfattning. BUL låste enligt Spring aldrig fast en ensidig förståelse av det nationella, det lantliga
eller stadsmässiga utan hade en mer dynamisk syn på dessa identitetstillhörigheter som Spring
demonstrerar genom att analysera uttalanden från bland annat BUL:s grundare Klaus Sletten som han
uttryckte vid sekelskiftet 1900. Dessa identitetstankar har jag försökt utveckla vidare i avhandlingen
genom att mer ihärdigt framhäva organisationens syn på stad och landsbygd i ett bredare källmaterial
än det Spring utgår från samt påpeka den emotionella laddning som identitetssynen inom BUL
grundade sig i. Springs artikel kan ses som en förlängning av hennes avhandling Wholly Irish und
fullnorsk. Der performative Charakter nationaler Narrative am Beispiel der Sprachbewegungen in
Irland und Norwegen um 1900 från år 2000. I denna komparativa undersökning redogör Spring för
landsmålsrörelsen i en bred bemärkelse. Flera intressanta poänger om det identitetsprojekt som
utvecklades inom BUL lyfts fram i denna avhandling.50 Spring undersöker inte Lagsbladet utan
hennes studie tar sin utgångspunkt i tidningen Den 17de mai och en bred samling av olika skribenter
och aktörer knutna till rörelsen under tiden kring sekelskiftet 1900. Därmed hamnar hennes
doktorsavhandling till stora delar utanför det tidsfokus och intresse för emotionella rumsligheter som
jag framhäver i denna avhandling.
Utöver Springs artikel har jag inte funnit någon forskning som enskilt fokuserat på BUL som
studieobjekt. Därför har jag i stor utsträckning sökt mig till forskning som belyst närliggande
organisationer till BUL, såsom studier av andra ungdomslag inom norskdomsrörelsen. Det finns dock
specialstudier av särskilda inrättningar som BUL engagerade sig i, såsom Kaffistova.51 I dessa
undersökningar beskrivs affärsinrättningarnas framväxt och ekonomiska betydelse för
norskdomsrörelsen men platsernas emotionella och ideologiska betydelser fokuseras inte. Jag har
även haft stor användning och behållning av de jubileumsböcker som skrivits av personer med närhet
till organisationen i samband med BUL:s firande av särskilda årsdagar. Den senast utkomna av dessa
50
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är Olaf Almenningens digra genomgång av BUL från 1989 med namnet Bondeungdomslaget i
Oslo. "Og Byen Er Vår Bror...": Bondeungdomslaget i Oslo 1899–1989. Almenningen demonstrerar i
denna historiska genomgång sin stora kunskap om BUL:s och norskdomsmiljöns framväxt,
utbredning och utveckling. Däremot saknas hos Almenningen en kontextuell inramning och
emellanåt även en analytisk blick på de verksamheter som BUL erbjöd sina medlemmar, vilket
Almenningen och övriga medarbetare i boken själva framför i sitt förord.52 Liknande synpunkter kan
riktas mot flera av de andra jubileumsskrifterna som BUL själva utgivit vilka ofta redogör för lagets
aktiviteter och historia utan att analysen distanserar sig från BUL:s ledares egna berättelser om sig
själva. Vissa undantag, där norskdomsrörelsen och delar av BUL:s verksamheter analyseras med mer
distans finns dock, såsom boken Trass alt om Det Norske Teatrets historia av Alfred Fidjestøl.53
Denna bok lyckas fånga upp de spänningar mellan anhängare av landsmål och riksmål (som dagens
nynorska och bokmål officiellt kallades fram till 1929) som präglade teaterns startskede.54
Fidjestøl är i sin bok fokuserad på att beskriva teaterns historia genom hundra år och BUL
nämns förklarligt nog endast undantagsvis i hans framställning. Samtidigt framkommer den historiska
kontexten som teaterns verksamheter och språkpolitik bottnade i på ett för denna undersökning
tacksamt sätt. Idéhistorikern Haakon Bekeng-Flemmens avhandling Kulturkamp og krenkelse från
2020 har därtill varit betydelsefull och inspirerande i beskrivningen av mellankrigstidens teatersyn i
Norge, särskilt i avseende på hur teater värderades i religiösa sammanhang, närmare bestämt i delar
av ”lekmannsbevegelsen” (en kristen rörelse som på allvar framträdde i Norge under slutet av 1700talet).55 En annan som gjort en djupdykning i lekmannarörelsens verksamheter är historikern Bjørg
Seland som skrivit flera upplysande monografier om ämnet såsom Vekkelsevind från 2008. Dessa
forskningsbidrag används i min avhandling för att förstå vilka grupper som många inom
norskdomsrörelsen vände sig emot i sin teatersyn.
En studie som haft ett stort inflytande på min undersökning är Knut Kjeldstadlis Den delte
byen. Fra 1900 til 1948 från 1990 (band 4 i den stadshistoriska serien ”Oslo bys historie”).
Kjeldstadli vill med sin bok redogöra för Oslos historiska förändringar under mellankrigstiden och
beskriver flera olika aktörer som var verksamma i staden vid denna tid. BUL tilldelas flera sidors
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uppmärksamhet i denna innehållsrika och genomarbetade volym. Kjeldstadli kommer i sin
framställning med viktiga påpekanden om Oslos inflyttarorganisationers bakgrunder och
målsättningar, liksom betydelsefulla demografiska uppgifter som bistår med att förklara hur BUL
förhöll sig till särskilda grupper i staden. I och med min avhandlings teoretiska fokus på känslor och
rumsligheter riktar jag dock en större uppmärksamhet än Kjeldstadli mot BUL:s medlemmars egna
uppfattningar om Oslo som stad och organisationens emotionella blick på inslag i stadskulturen.
Genom att se närmare på de emotionella rumsligheterna som BUL etablerade i Oslo fördjupas även
organisationens förhållande gentemot andra grupper som medlemmar och ledare inom BUL speglade
sig själva emot.
En annan urbanhistoriker som fokuserat på Oslos historia är Jan Eivind Myhre. Hans många
artiklar och böcker i ämnet har varit användbara för avhandlingen, särskilt när det gäller att förstå
Oslos framväxt över tid och stadens 1800-talshistoria. Eftersom Myhre främst fokuserat på 1800talets Oslo och jag främst studerar det tidiga 1900-talet har vi emellertid undersökt olika
organisationer och händelseutvecklingar i staden. På många vis representerar min idéhistoriska och
känslohistoriska analys av BUL en annorlunda ingång till Oslos historia än vad tidigare
urbanhistoriker utgått från. De framträdande idéerna hos BUL:s medlemmar och ledare har varit
viktiga att förstå i relation till stadsutvecklingen i stället för tvärtom. Det är sällsynt att subjektiva
erfarenheter och upplevelser uppmärksammas som relevanta i urbanhistorien, vilket mitt emotionella
perspektiv på BUL hoppas kunna ändra på. Dessutom har min uppmärksamhet vad gäller de
ambivalenta relationerna mellan stad och landsbygd såvitt jag kunnat se inte genomförts på samma
genomgripande vis i tidigare urbanhistoriska undersökningar, åtminstone inte vad gäller Oslos
historia. Att framhäva den växelverkan och koppling som alltid tycks finnas mellan förståelsen av
stad och landsbygd hoppas jag blir mer regel än undantag i fältet i framtiden.
Förhållandet mellan stad och landsbygd i relation till Oslo har dock lyfts fram inom
sociologin. I Sigurd Skirbekks studie Akkulturasjon i Oslo. En studie av by og bygdekultur från 1975
ges en bred historik och en filosofisk undersökning av temat.56 Däremot saknas det empiriska och
kontextuella fokus samt den teoretiska inriktning som denna avhandling utgår från.
Föreliggande avhandling ansluter sig även till det kulturhistoriska forskningsfält som
undersökt dels norskdomsrörelsens historia, dels hembygdsrörelsernas framväxt i de skandinaviska
länderna och de kulturella verksamheter som bedrivits inom dessa rörelser. En viktig transnationell
studie i detta sammanhang har varit antologin Norden i dans: folk, fag, forskning med danshistorikern
56

Sigurd Skirbekk, Akkulturasjon i Oslo: en studie av by og bygdekultur (Oslo: Universitetet i Oslo, 1975).

33

Egil Bakka som redaktör. I denna bok relateras folkdansrörelserna i de olika nordiska länderna till
varandra men särskiljs också utifrån dess olika historiska förutsättningar och utvecklingar.57 Ett annat
viktigt forskningsbidrag för avhandlingen har varit kulturhistorikern Ørnulf Hodnes studie som
kartlagt fritidens ideologiska roll inom norskdomsrörelsen under mellankrigstiden. I boken Fedreland
Og Fritid: En Mellomkrigsstudie i Noregs Ungdomslag från 1995 förmedlar han mycket av det
ideologiska tankegods som kom till uttryck i norskdomsrörelsens fritids- och ungdomssyn. Likt min
undersökning intresserar sig Hodne för de ideologiska tankegångarna bakom särskilda aktiviteter i
ungdomslagen. Ett fördjupat intresse för BUL och betydelsen som särskilda platser och känslor hade i
relation till aktiviteterna saknas dock i denna studie, vilket jag menar har potentialen att belysa nya
perspektiv på fritidens ideologiska betydelser.
Även studier som centrerat den danske predikanten Nikolai Severin Grundtvigs inflytande i
Norge samt folkhögskolerörelsen har varit viktiga för mitt arbete i avhandlingen med att förstå BUL:s
idémässiga bakgrund. Idéhistorikern och filologen Arild Mikkelsens Frihet til å lære från 2014 har
fungerat som en pålitlig vägvisare för min förståelse av de bildnings- och uppfostringsideal som
präglat norskdomsrörelsen, särskilt kring sekelskiftet 1900. De övergripande idélinjer som
presenteras i denna bok har jag kunnat bygga vidare på i mitt specifika intresse för hur BUL:s
företrädare förhöll sig till glädje och ungdom. Särskilt den emotionella sidan av det frisinnade eller
"frilynta" program som beskrivs hos Mikkelsen har jag tagit fasta på och överfört på förståelsen av
den emotionella stil som var utmärkande för BUL som organisation.
I och med den betydelse som hembygden hade för BUL har det varit naturligt för mig att även
söka mig till det forskningsfält som undersökt hembygdsbegreppet utifrån olika nationella kontexter.
Här har de svenska idéhistorikerna Bosse Sundin och Mattias Bäckström gett betydelsefulla
forskningsbidrag som rört hembygdsbegreppets framväxt och tillämpningar samt en belysning av
idéerna som banat väg för de folkmuseer som blev populära framåt slutet av 1800-talet i
Skandinavien. Bäckström redogör i sin avhandling Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och
minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 från 2012 för folkmuseerna utifrån ett skandinaviskt
perspektiv, en berömvärd transnationell ansats som tyvärr är en bristvara bland idéhistoriska
forskningsbidrag. I avhandlingen beskriver han bland annat museernas folkbildande historieidealism
under det långa 1800-talet med ett fokus på institutionernas kunskapssyn samt de ideologiska och
känsloväckande roller dessa museum och minnesmärken kom att få.58 Bäckströms förståelse av
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känslornas ideologiska roll är dock frånkopplad känslohistorisk teori vilket gör att estetiska och
museologiska aspekter snarare än emotionshistoriska och rumsliga utgångspunkter hamnar i
undersökningens förgrund, även om många överlappningar mellan dessa perspektiv också anas.59
Bäckström skriver också en historia inriktad på upphöjda ideologers tankar, då museimän och
historiker avhandlas, medan jag mer söker mig till en blandning av ideologer och
ungdomsmedlemmars uppfattningar om hembygd. Vad gäller hembygdsbegreppet har Bäckström
även skrivit om kunskapssynen förknippad med den svenska hembygdsrörelsen i sin artikel
”Hembygd som självkännedom och folkbildning” som varit intressant för min förståelse av det
norska hembygdsbegreppet som kan ses som närbesläktat med det svenska.60 I denna avhandling har
även forskning eftersökts som rör andra internationella kontexter än de skandinaviska och de
hembygdsrelaterade begrepp som utvecklats där. Framför allt har Peter Blickles studie Heimat: A
Critical Theory of tbe German Idea of Homeland om det tyska Heimatbegreppet använts. Tankarna
som Blickle framför där har i viss utsträckning jämförts med BUL:s förståelse av ”heimbygd”.
Studier av norska hembygdsbegrepp har dock visat sig svårare att finna, vilket gör denna avhandling
till en av få som försökt undersöka detta begrepps betydelse i en norsk kontext.
Vid sidan av forskning om hembygdsrörelser och folkmuseer har jag också utgått från det fält
som rör historiska undersökningar av den norska landsbygden. Detta fält utmärks bland annat av
renodlat ideologiska undersökningar såsom historikern May-Brith Ohman Nielsens bok Bondekamp
om markedsmakt. Detta är en studie över Norges bonderörelse och Bondepartiets bildande under
1920-talet som utreder ledande aktörer inom den norska bonderörelsen i relation till
mellankrigstidens ideologiska tankegångar.61 Ohman Nielsens studie har gett mig en ideologisk och
historisk kontext till de idéer om landsbygden som BUL framförde. I detta fält påträffas även mer
agrarhistoriska genomgångar, såsom Reidar Almås bok i serien ”Norsk landbrukshistorie” med
namnet Frå Bondesamfunn til Bioindustri: 1920–2000 (band 4) som behandlar bonderörelsens
historiska framväxt i Norge. Denna bok har ett ekonomihistoriskt fokus samtidigt som Almås också
målar upp det politiska landskap som centrerade frågor om landsbygden under tidigt 1900-tal. Med
min avhandling placerar jag mig i det utrymme som uppstår mellan det ofta ekonomiskt inriktade
agrarhistoriska fältet och historiska fördjupningar av bonderörelsens ideologiska tankegods. Jag
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använder dessa olika forskningsbidrag främst som ett stöd för att förstå den historiska kontext som
utvecklingen på den norska landsbygden under tidigt 1900-tal utgjorde.
Jag tror att det agrarhistoriska fältet skulle berikas om fler agrarhistoriker valde att se bortom
endast materiella förklaringar i sin förståelse av historien. Det finns enligt min mening ett värde i att
inte endast vända blicken mot rurala delar av Norge när "landsbygden" ska undersökas (med tanke på
att ”landsbygden” ofta tilldelas betydelser som grundar sig i de starka föreställningar som knyts till
det rurala). Genom mitt fokus på de idéer om landsbygden som uttrycktes bland BUL:s företrädare
och medlemmar i Oslo framhärdar jag att landsbygden är lika levande som föreställning i urbana
miljöer som i rurala.
Utöver dessa studier ansluter jag mig också till det forskningsfält som undersökt synen på
ungdom i Skandinavien under mellankrigstiden. Fältet har de senaste åren kommit att utvidgats
kraftigt, framför allt genom idéhistorikern Espen Schaannings idéhistoriska genomgång av den
norska scoutrörelsens historia och dess ideologiska grunder. Scoutrörelsens disciplineringsprojekt och
friluftsverksamheter ser jag som närliggande BUL i sin ungdoms- och fritidssyn. Idéhistorikern Rune
Slagstads genomgång av idrottsorganisationer och Nordmarkas idrottsmässiga betydelse under det
tidiga 1900-talet i ”Sporten” har också varit inspirerande för min förståelse av BUL:s
friluftsverksamheter. Min avhandling har också starka beröringspunkter med idéhistorikern Iver
Myttings avhandling om Oslomarkas framväxt, i och med att jag likt Mytting fokuserar på rumsliga
föreställningar som anknyter till denna naturpark (vilket Oslomarka vanligtvis benämndes som under
det tidiga 1900-talet).62 Där jag studerar Bondeungdomslagets uppfattningar om Nordmarka eller
Oslomarka har Mytting snarare undersökt andra friluftsorganisationer belägna i Oslo under
mellankrigstiden och deras strävan att med bland annat skyltar skapa den rumslighet som utgör
”Marka”. Ett användbart perspektiv hos både Mytting och Slagstad har varit beskrivningar av
naturområdet som en kompensation till Oslos stadsliv. Till skillnad från dessa undersökningar
fokuserar jag dock på den betydelse som hemkänslor hade i BUL:s relation till denna rumslighet, med
förhoppningen om att bidra med ett nytt perspektiv på Nordmarkas betydelse och hur området
relaterade till grupper i Oslo.
Slutligen finns även paralleller mellan denna avhandling och den vida forskning som rör
hemlängtan och hemkänslor i olika kontexter. Framför allt är historikern Susan Matts bok
Homesickness: an American history från 2011 en ledstjärna på området om än inriktad på en specifik
amerikansk kontext. En annan känslohistoriker som fokuserat på denna tematik är Jan Willem
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Duyvendak som med sin bok The politics of home: belonging and nostalgia in Western Europe and
the United States undersökt hemkänslors ideologiska betydelser, men utifrån en annan kontext än den
jag fokuserar. Jag har också funnit en forskningsfrände i mitt intresse för urbana emotioner i
historikern Joseph Ben Prestels bok Emotional cities: debates on urban change in Berlin and Cairo,
1860–1910 från 2017 där han visat hur likartade debatter om städers känslomässiga påverkan på
människor uppkom i Kairo och Berlin under slutet av 1800-talet. Denna emotionella förståelse
relateras till städernas snabba utveckling vid denna tid och utifrån de tankar som olika slags aktörer
som verkade på dessa platser framförde. Likheterna mellan de båda kontexterna framförs av Prestel
som en anledning till att utmana berättelsen om den urbana urbaniteten och moderniteten som enbart
en västerländsk produkt. För min avhandling har Prestels genomgång av urbana emotioner varit en
inspiration till att tänka på känslor som rumsligt situerade samt gett insikter om hur stadsutvecklingar
kan korrelera med individuella emotionella upplevelser. Detta var också huvudfokus för min artikel
”’Ei betre form for livsglede’. Bondeungdomslaget i Oslos syn på ungdomsglädje 1899–1939” som
publicerades 2020 i ARR – idéhistorisk tidsskrift: Følelser.63 Denna artikel har baserat sig på de
resultat som jag lyfter fram i kapitel tre och kapitel fyra i denna avhandling och kan ses som ett
ytligare sammandrag av dessa delundersökningar. Artikeln har som framskjutet fokus att undersöka
glädjesynen inom BUL utifrån utgångspunkten att glädje och andra förment positiva emotioner kan
värderas på varierande sätt av olika grupper.
Betydelsen som hemkänslor och urbaniseringens emotionella konsekvenser kan ha haft har
sällan lyfts fram när det kommer till undersökningar om Norge och norsk nationell identitet. Detta är
märkligt med tanke på att dessa frågor om hemtillhörighet och relationen mellan landsbygd och stad
kan ses som nära besläktat med nationaliseringssträvanden i Norge från slutet av 1800-talet och in i
våra dagar. Med den här avhandlingen hoppas jag därmed inspirera till en ökad uppmärksamhet på
vad känslor och rumsligheter allmänt kan bidra med i historieskrivningen om Norge och landets
urbanisering.
Vad gäller studier om norsk nationsförståelse har norskdomsrörelsens stora betydelse för den
norska nationaliseringsprocessen belysts men med få undantag fördjupas inte beskrivningar av denna
rörelses många lokala organisationer och skilda verksamhetsområden. Snarare koncentreras dess
historia till att mestadels fokusera på rörelsens mest framträdande tänkare och deras idéer.64 Genom
att fokusera på en specifik organisations praktiska arbete för landsmål och ökad norskdom menar jag
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att potentialen finns för att tankarna och verksamheterna som låg bakom det nationella projekt som
norskdomsrörelsen omfattade fördjupas. Genom att ta fasta på individuella emotionella beskrivningar
av det som identifierades som norskdomsarbete avtecknas den existentiella, emotionella och politiska
grund som än i dag utgör incitament för norsk nationalism och patriotism. En liknande aktualitet finns
vad gäller frågan om vad bilden av landsbygden har betytt historiskt i Norge. Inom norsk
historieskrivning har det länge funnits en stor upptagenhet vid frågan om vad den norska landsbygden
och den norska bonden har betytt för föreställningar om nationens identitet.65 Få har dock närmare
utrett ambivalenserna som ryms i begreppsparet stad och landsbygd i relation till norsk idéhistoria,
vilket jag hoppas kunna bidra med.

1.5 Disposition
Avhandlingen följer ingen bestämd kronologisk ram utan är uppdelad tematiskt efter BUL:s
syftesformuleringar och undersökningens frågeställningar. Kapitel två vill ge en allmän historisk
bakgrund till BUL:s grundande år 1899 genom en redogörelse för de huvudsakliga idéerna inom den
övergripande sammanslutningen Noregs ungdomslag (förkortas NUL) som BUL var en del av.
Särskilt de idémässiga och ideologiska utgångspunkter som NUL:s och BUL:s gemenskaper och
verksamheter formades efter tas upp i detta kapitel. Detta är relevant för att man i senare delar av
avhandlingen bättre ska förstå BUL:s verksamheters mål och syften och de emotionella
utgångspunkter som präglade organisationen. Detta kapitel fungerar alltså mer som en historisk
bakgrund än en självständig analys, vilket förklarar varför jag i detta kapitel inte erbjuder avslutande
summerande avsnitt (vilket tillhandahålls i alla andra kapitel). Med hjälp av detta bakgrundskapitel
framläggs ändå en grundläggande beskrivning av den emotionella stil som var utmärkande för BUL
och andra ungdomslag inom NUL, vilket bör betraktas som en självständig analys från min sida.
Särskilt de nationalistiska tankegångar som rörelsen uttryckte undersöks i denna del utifrån
känslohistoriska begrepp.
Kapitel tre är till skillnad från kapitel två mer analytiskt inriktat. I kapitlet fokuseras de
relationer till staden som framträder bland BUL:s medlemmar och ledare under tidigt 1900-tal. Oslos
historiska framväxt och uppfattningar om relationen mellan stad och landsbygd inom laget under
denna tidsperiod diskuteras i denna del.
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Kapitel fyra fördjupar den emotionella retoriken gällande Oslo som plats som uttrycktes av
representanter för BUL. I denna del läggs dock den största tonvikten på BUL:s etablering av
rumsligheterna Kaffistova, Det Norske Teatret och Leikarvollen på Bygdøy under tidsperioden 1899–
1939. Dessa platser tilldelades olika betydelser av lagets företrädare som relaterade till de tankar som
BUL:s ledning hade om nykterhet, språklig identitet och nöjesliv. Kapitlet ser närmare på vilka
emotionella värden och praktiker som knöts till dessa rumsligheter och hur BUL:s ledare relaterade
dessa till bilder av Oslos stadsliv.
Kapitel fem vänder blicken mot de föreställningar om landsbygden som uttrycktes inom BUL
och utgår från BUL:s övergripande syfte om att ”auka vyrdnaden for bonden og bondeyrket”.
Inledningsvis presenteras en historisk kontext till föreställningen om att landsbygden och bondeyrket
i Norge var något hotat och döende i början av 1900-talet. Här ges också en idéhistorisk fördjupning
till idealiseringen av hembygden kring sekelskiftet och vad detta begrepp kom att betyda för BUL:s
medlemmar och ledare. Kapitlet utforskar därutöver hur hembygden värderades emotionellt i
samband med särskilda platser där BUL:s verksamheter ägde rum. Särskilt gäller detta Nordmarka
som naturområde och de stugor som BUL ägde vid denna plats strax utanför Oslo. Genomgående i
avhandlingen diskuteras de ambivalenser som framträder i relationen mellan stad och landsbygd och
på vilket sätt dessa tvetydigheter åskådliggörs i föreställningar om de emotionella rumsligheter som
undersöks.

39

2. En frisinnad nationalism
Inledning
Detta kapitel utgör en idéhistorisk bakgrund till Bondeungdomslaget i Oslo där jag vill ge en
introduktion till idéerna som lade en grund till bildandet av denna organisation år 1899. Framför allt
undersöker kapitlet den övergripande ideologi som präglade norskdomsrörelsen. Norskdomsrörelsen
eller ”norskdomsrørsla” var samlingsnamnet på den folk- och ungdomsrörelse som i generella drag
syftade till att främja det dess ideologer menade var äkta norska traditioner och ett norskt språk.
Rörelsen bestod av fritidsinriktade sammanslutningar, så kallade ungdomslag, där ungdomar runt om
i Norge fick möjlighet att odla sitt intresse för allt från folkdans och körsång till litteratur och teater.
Jag hävdar att dessa ungdomslag inom norskdomsrörelsen ville utveckla det som Barbara
Rosenwein kallar för emotionella gemenskaper, och jag vill undersöka om även BUL omfattade
liknande emotionella uppfattningar som de som utvecklades i dessa andra ungdomslag i slutet av
1800-talet. Syftet med kapitlet är att redogöra för de tankar som uttrycktes av norskdomsrörelsens
framträdande ideologer samt några av de mer framträdande idémiljöer och tankegångar som var
viktiga för ungdomslagens framväxt och lagens arbetssätt. Kapitlet ger på så sätt en översikt av den
breda norskdomsrörelsen med ett starkt fokus riktat mot organisationen Noregs ungdomslags
framväxt vid slutet av 1800-talet. Eftersom Noregs ungdomslag var en rörelse som BUL var en aktiv
del av hade denna sammanslutning en betydande påverkan på BUL:s målsättningar och ideologiska
tankegångar. Den idéhistoriska genomgång som ges i detta kapitel är därmed central för att jag längre
fram i avhandlingen ska kunna fördjupa de emotionella ideal och verksamheter som specifikt
präglade BUL under tidigt 1900-tal. Kapitlet är på så sätt mer en redogörelse av historisk forskning
om norskdomsrörelsen än en självständig analys av rörelsens idéer. Samtidigt använder jag detta
tillfälle till att dra vissa paralleller mellan norskdomsrörelsen och BUL vad gäller idéer som rör
nationen, ungdomen, landsmålet och religionen. På så sätt presenteras centrala tankegångar inom
BUL som sedan fördjupas i de efterföljande kapitlen.
Kapitlet inleds med en presentation av partiet Venstres och norskdomsrörelsens
nationaldemokratiska tankar i samband med en redogörelse av de politiska och kulturella strömningar
som ledde fram till Norges självständighet från unionen med Sverige år 1905. Denna utveckling sätts
i samband med den norska ungdomsrörelsens utbredning under sent 1800-tal. Bland annat behandlas
föreställningar om det norska folket, vitalismen, folkhögskolornas utbredning i landet och motståndet
mot den religiösa pietismen i Norge under 1800-talet.
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Kapitlet utgår framför allt från studier som beskrivit framträdande aktörer och ideologiska
aspekter inom norskdomsrörelsen. Denna forskning har även framhållit vissa föredrag som tryckts av
NUL och som i vissa fall publicerats i Lagsbladet. Dessa föredrag har jag använt i kapitlet för att
förstå norskdomsrörelsens religions- och nationssyn och ungdomslagens emotionella karaktär, här
bidrar jag alltså med egna analyser i syfte att lyfta fram den idémässiga relationen mellan BUL och
Noregs ungdomslag.

2.1 Norskdom och grundandet av Noregs ungdomslag
En nation formas
Nationalistiska tankegångar kan tjäna många syften. De kan fungera som det sammanhållande kittet
för en stat, de kan vara del av ett frigöringsprojekt och de kan användas som ett retoriskt vapen för att
frammana kollektiva fiendebilder. Ofta brukar 1800-talets nationalistiska strömningar runt om i
världen förstås utifrån ambitionen om att sammanföra ett enhetligt etniskt folk under ett och samma
språk och gemenskap. Denna traditionella förståelse av nationalism kan hänföras till den tyske
filosofen Johann Gottfried Herder (1744–1803), vars tankar om folksjälen hade ett stort inflytande
hos nationsbyggare i en mängd olika länder under 1800-talet.66 Herders grundtanke var att olika
folkslag och kulturer representerades av olika själar med särskilda inneboende egenskaper.
Kunskapen om folkets sanna väsen antogs bli åtkomlig genom att man studerade folkliga
språkuttryck och historia samt musik, konst och inte minst myter och sägner som förknippades med
det folkliga.67
Denna dröm om ett etniskt sammanhållet folk med ett gemensamt språk är dock endast en
aspekt av nationalismen. Viktigt att komma ihåg är att det under 1800-talet, då nationalismen på
allvar växte sig stark på många håll i världen, fanns varierande förutsättningar för skilda
nationalistiska projekt i olika länder; i ett och samma land kunde det således existera olika
nationsförståelser och nationalistiska projekt. Enligt kulturhistorikern Bjarne Hodne, som
djuplodande undersökt nationella tankegångar, finns det vissa aspekter som är särskilt viktiga i så gott
som samtliga kulturpolitiska försök att odla en nationalkultur, nämligen att skapa en föreställning om
en gemensam etnicitet och identitet, vilket förutsätter upplevelsen av tillhörighet till en grupp. Denna
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kollektiva identitet kan i sin tur upprätthållas genom symboler av olika slag. Tanken om en etnisk
kollektiv identitet förutsätter också enligt Hodne en gemensam offentlighet, ett medvetandegjort
kulturarv samt nationella lagar. Framför allt drivs upplevelsen av kollektiva nationella särdrag av idén
om en gemensam kultur som delas av en nations befolkning.68 Identifikationen med den nationella
kulturen upprätthålls i regel genom frammanandet av historiska kulturelement, även om också
ekonomiska aspekter är viktiga för sammanbindandet av ett område.69
Denna nationalkultur fungerar ofta som ett uttryck för ett sätt att leva och kan därför omfatta
allt från den kunskap, tro, konst, moral, lagar, vanor och traditioner som knyts till nationen. Ofta
markeras särskilda symboler, värderingar och föreställningar som särskilt viktiga i det kulturpolitiska
projektet om att skapa en nationalkultur. I Norges fall blir detta exempelvis tydligt i hur vissa inslag
av bondekulturen framställdes som ett ideal under stora delar av 1800-talet. Med andra ord föregås
skapandet av en nationell kultur av konkreta handlingar som är sammanbundna med sociala och
historiska dimensioner.70
En annan person som undersökt nationalism i Norge är statsvetaren Øyvind Østerud. Han
hävdar att Norges nationala formering under 1800-talet präglades av en blandning av liberal
patriotism och nationalromantik där impulserna främst hämtades från Tyskland och Frankrike.
Ekonomiska moderniseringsreformer och demokratiskt folkstyre blev en del av denna progressiva
nationalism som framför allt bars fram av partiet Venstre som bildades år 1884, medan partiet Høyre
mer omfamnade en konservativ nationalism där kungafamiljen blev en framträdande
nationalsymbol.71 Denna särskilda utveckling för Norges nationella formering är betydelsefull för
förståelsen av norskdomsrörelsen. Samtidigt bör man också påminna sig om att den norska "Venstrenationalismen" inte bara präglades av demokratiska och progressiva liberaliseringar utan likt alla
nationsformeringar utgick de olika nationalistiska strömningarna i Norge från tankar om att urskilja
ett kollektivt "vi" och "dem", detta utifrån tanken om vilka som representerade det norska folket och
vilka som inte ansågs passa in i detta narrativ.72
Likt länder som Belgien och Irland utvecklades i Norge en nationsformering som strävade
efter att frigöra nationen genom ett uppbrott från andra stater. Detta till skillnad från exempelvis
Italien eller Tyskland där nationalstaten uppstod genom enandet av skilda geografiska områden.
Under perioden mellan stiftandet av den norska grundlagen 1814 (då även unionen med Sverige
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träder i kraft) och 1905, då Norge utropades som en självständig stat, sker bildandet av en nationalstat
i Norge genom odlandet av en nationell kultur som stora delar av befolkningen alltmer börjar
identifiera sig med. Något tillspetsat kan Norges i princip enstämmiga ja till folkomröstningen om att
träda ut ur unionen med Sverige både ses som ett uttryck för en demokratisk folkvilja och en
omröstning huruvida befolkningen i landet identifierade sig som norsk.73 Det är denna betydelse av
"nation" och ”nationell identitet” som aktualiseras i detta kapitel.
Som nämnts var denna strävan efter ett friare Norge under 1800-talet något som var starkt
förknippat med partiet Venstre. Innehållet i detta Venstreprojekt kräver en fördjupning, då detta är en
viktig förutsättning för BUL:s bildande och hjälper oss att förstå organisationens ideologiska grund
under det tidiga 1900-talet.
Den demokratiska Venstrenasjonalismen
Perioden 1905 till 1940 brukar i norska historiska översikter ofta benämnas som ”Venstrestaten”.
Med detta avses den nationalistiska demokratiseringsrörelse med Venstre som bärande kraft som kom
att bli en tongivande kraft i norsk politik efter att partiet framgångsrikt motsatte sig den konservativt
präglade ”Embetsmannsstaten”, där den politiska makten centrerades kring tjänstemän i huvudstaden
(vilka i denna avhandling hädanefter kommer att benämnas som ämbetsmännen).74 Eventuellt är
begreppet "Venstrestaten" något missvisande då ämbetsmännens tid vid makten följdes av många
olika partier som bildade olika regeringskonstellationer i Norge. Venstres hegemoni under perioden
bör alltså inte överskattas. Historikern Jens Arup Seip benämning ”Flerpartistaten” är möjligen en
mer adekvat beskrivning av den epok som tog slut i och med andra världskriget och den tyska
ockupationen av Norge år 1940.75 Samtidigt bär begreppet "Venstrestaten" ett visst värde i det att
Venstre hade ett starkt inflytande under denna tidsperiod och framför allt vid åren kring
unionsupplösningen år 1905. Partiets framgångar inleddes redan under slutet av 1800-talet genom en
reform som lade grund till den norska parlamentarismens framväxt år 1884. Denna reform såg till att
regeringens makt blev grundad i Stortinget till skillnad från tidigare, då regeringens makt utgick från
kungamakten.76
Venstres politiska strävanden under slutet av 1800-talet präglades framför allt av försök att
erhålla makt över de politiska institutionerna i landet. En betydelsefull aspekt av partiets ideologi,
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som kan beskrivas som nationaldemokratisk, var därtill att stärka nationens nationalidentitet för att på
så sätt skapa ett mer ”norskt” och självständigt Norge. Venstre ville renodla demokratiska element i
den för sin tid radikalt liberala Grunnlovens tanke om en ökad maktfördelning. Samtidigt uteslöt
denna norska grundlag från 1814 flera grupper från det norska riket, som exempelvis judar och
jesuiter och det var väldigt få som hade rösträtt i Norge vid denna tid.77 De maktfördelningstankar
som uttrycktes i den norska grundlagens principer ville Venstre utveckla till en mer utbredd
folksuveränitet där makten utgick från Stortinget och inte från kungen. Den norska nationella
kulturen i landet ville man utveckla genom att bland annat bönder och lärare utanför städerna
formades till en oppositionell elit som skulle utmana ämbetsmännen och deras regim.78
Anhängare av Venstre, som fanns både i städer och på den norska landsbygden, arbetade
utöver frågor om demokrati och nationell frigörelse för ett större lokalt självstyre och ett eget norskt
skriftspråk, det som sedermera kom att kallas för landsmål.79 Motståndarna till Venstres politiska
projekt var (åtminstone enligt norskdomsrörelsens ideologer) framför allt Høyre, där många av
partiets anhängare stöttade den svenska kungamakten och det äldre och mer danskinfluerade
skriftspråket, som länge omnämndes som riksmål men som i dag kallas för ”bokmål”.80
Det övergripande nationaliseringsprojektet att frigöra Norge på språklig och demokratisk
grund utgjorde även ett huvudsyfte för den norska ungdomsrörelsen som leddes av NUL och som
hade en nära relation till Venstre. När Noregs ungdomslag bildades den 12 juli 1896 i Trondheim var
dess främsta syfte att "arbeida for folkeleg upplysning paa fullnorsk grunn og for samhald og
samyrke millom landsens ungdom".81 NUL var bara en av de många organisationer som arbetade för
ett mer norskt Norge och som ingick i samlingsbeteckningen ”norskdomsrörelsen”.82
Rörelsen avsåg alltså inte bara att frammana ett mer norskt Norge utan det norska folket
skulle upplysas på en ”fullnorsk” grund. Detta begrepp avslöjar att det vid denna tid fanns
föreställningar om olika grader av norskhet, och att norskdomsrörelsen positionerade sig som mer
norska än andra. Det övergripande syftet för NUL var alltså att skapa en folklig "fullnorsk" väckelse
som skulle binda samman och ge kraft till den nyvaknade norska nationen. Detta skulle ske genom
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folkbildande initiativ och föreningsverksamheter riktade till den norska ungdomen där allt från danser
och sånger till bokläsning premierades. Särskilt ungdomen på landsbygden framhölls som viktig av
NUL:s ideologer och bildningstankarna kom att ingå i det ideologiska projektet att frammana det äkta
norska och stärka landsbygdsungdomens sammanhållning.83 Rörelsen var starkt förankrad i specifika
bygder genom sina regionala sammanslutningar där engagemanget i en bygd ofta stod centralt och
där upprättandet av bygdemuseer kunde vara en utmärkande verksamhet, vilket påminner om hur
ungdoms- och hembygdsrörelser i andra länder arbetade runt samma tid.84
Med andra ord fanns det inom den norska ungdomsrörelsen starka paralleller med Venstres
politiska projekt men också ett utmärkande intresse för att stötta olika slags ungdomsverksamheter.
Ørnulf Hodne korrigerar i sin studie Fedreland og fritid dock bilden som NUL själva framförde att de
fritidsverksamheter som rörelsen erbjöd skulle ha varit helt fristående från politiska strävanden.
Framför allt binds NUL av Hodne samman med Venstres ideologiska program både innan och efter
första världskriget. Likt Venstre var viktiga sakfrågor inom NUL det politiska frigörandet från
unionen med Sverige, en uppresning av landsmålet och utvecklandet av ett mer nationellt kulturliv.
Även arbetet för nykterhet och andlig frihet var framträdande mål för både NUL och Venstre, liksom
ett motstånd mot klasskampen som sågs som ett söndrande intresse. NUL var i och med dessa
målsättningar nära knutet till partiet Venstre och partiets vision om önskvärda samhällsförändringar
och i ideologisk opposition mot den framväxande arbetarrörelsen. Inte minst poängterar Hodne att
många av NUL:s ledare (varav många var folkhögskolelärare) ofta var direkta medlemmar av
Venstre.85
NUL var en bred rörelse och utgjordes av lokallag som likt huvudorganisationen kallades för
”ungdomslag” som arbetade efter huvudorganisationens program och som växte fram på olika platser
runt om i hela Norge, företrädesvis på landsbygden. Dessa lag var fritidsorganisationer som erbjöd
social samvaro för ungdomen och aktiviteter som både kunde vara idrottsliga, nöjesbetonade och
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bildningsfokuserade. Man erbjöd böcker för läsning, sjöng, lärde sig olika sorters folkdanser och
lekar och fick öva sig i de mötesformer som hör till ett föreningsarbete.86
En annan närliggande rörelse som ingick i strävan efter norskdom var landsmålsrörelsen, det
som brukar kallas för ”målrørsla”. Detta är ett samlingsnamn för alla de som arbetade för landsmålet
och som hade en sorts huvudorganisation i sammanslutningen Noregs Mållag. Landsmålsrörelsen och
andra institutioner inom den breda norskdomsrörelsen arbetade hela tiden aktivt för att sprida och
uppvärdera landsmålet i relation till riksmålet med det övergripande syftet att språksituationen i
Norge skulle bli mer jämställd.87
Det fullnorska språket
Vid sekelskiftet 1900 då BUL grundades fanns flera organisationer som ville stödja det de ansåg var
ett mer norskt skriftspråk. Föreningen Noregs Mållag bildades år 1906 och dessförinnan hade
Studentermållaget skapats år 1900. En viktig aktör i sammanhanget var också förlaget Det Norske
Samlaget, som grundades år 1868 och inriktade sig på utgivningen av litteratur på landsmål. Dessa
institutioner hade en stark koppling till den breda norskdomsrörelsens strävan efter nationell och
andlig frigörelse som sammanfattades i ledorden ”norskdom, fridom, kristendom”.88 Landsmålet
skapades av språkforskaren Ivar Aasen under mitten av 1800-talet. Genom uppteckningar av
dialekter, främst från Vestlandet i Norge, introducerades språket som ett norskt alternativ till
bokmålet. Fokuseringen på Vestlandet utgick från tanken att en rest av ett äldre norrönt (eller
fornvästnordiskt) språk med åren hade överlevt i människors tal vilket sågs som en grund för
skapandet av ett alternativt mer norskt språk än vad riksmålet antogs vara. Aasens filologiska
kartläggning och insamling lade grunden för hans ”norske folkesprog” vars grammatik och ordförråd
publicerades i olika verk mellan 1848 och 1864. Aasens projekt kan ses som ett uttryck för
nationalromantikens tankegångar om att nationens gemensamma och säregna drag kunde uttryckas
genom språket. Tanken kan som nämnts ytterst spåras tillbaka till Herders begrepp om existensen av
en folksjäl eller en ”volksgeist”.89
Aasen var inte den enda som försökte finna ett utpräglat norskt skriftspråk men hans
landsmålsprojekt kom att bli det mest framgångsrika. Hans lyckade arbete med att skapa ett nytt
skriftspråk kan förstås utifrån de starka nationella strömningarna som rådde i Norge under stora delar
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av 1800-talet men också den särskilda språksituationen som rådde i landet. Det skriftspråk som
användes i Norge var danskpräglat i och med Danmark och Norges sekellånga politiska och kulturella
sammankoppling. Detta hade medfört en föreställning bland många inom norskdomsrörelsen, såsom
hos Ivar Aasen och författaren Arne Garborg, att det nationella var undantryckt. Den norska nationen
behövde utveckla ett norskt skriftspråk innan landet på allvar skulle kunna kalla sig för självständigt
och enat.90
En nyckelhändelse för landsmålets framväxt inträffade år 1858 då Aasen översatte den
fornnordiska sagan Fridjofs Saga till landsmål och fick den publicerad i tidskriften Folkevennen. I
samma period utkom även författaren Aasmund Olavsson Vinje med tidningen Dølen som skrevs på
ett språk som var en fri tolkning av Aasens landsmål varför tidskriften beskrevs som ”fullnorsk”.
Förhoppningen var att detta språkliga nyskapande skulle tjäna till att utveckla den norska folksjälen,
höja landets anseende och göra Norge mer jämställt landets nordiska grannländer i ett språkligt och
kulturellt avseende.91
Genom dessa idéer och ansträngningar kom landsmålet gradvis att vinna insteg i en bredare
offentlighet i Norge. Språkets spridning kom som bekant inte minst att understödjas genom
norskdomsrörelsens arbete. När denna breda samling av ungdomsorganisationer och
Venstresympatisörer på allvar fick sitt genombrott under 1890-talet var stödet för landsmålet en
framskjuten fråga. Norskdomsrörelsen och den nynorska språkrörelsen hade sin starkaste utbredning
på den norska landsbygden. Trots detta bildades intressant nog de tre viktigaste institutionerna för
landsmålets framväxt – Studentermållaget, Noregs Mållag och Det Norske Samlaget (och senare
BUL) – i Norges huvudstad.92
Den främsta meningsmotståndaren till landsmålsrörelsen var Riksmålsforbundet, som
bildades år 1907 på initiativ av diktaren Bjørnstjerne Bjørnson. Detta förbund strävade efter att göra
riksmålet till det officiella skriftspråket i Norge. Detta efter att landsmålsrörelsen år 1885 fått igenom
en språkreform i Stortinget som uppfodrade till att landsmålet och riksmålet skulle jämställas med
varandra.93 Även om Riksmålsforbundet och landsmålsrörelsen tog avstamp i de språkstrider som
hade präglat senare delen av 1800-talet fortsatte språkfrågan att vara betydelsefull i norsk offentlighet
under det tidiga 1900-talet. Utöver ovan nämnda organisationer inom "målrørsla" stöttades
landsmålet även av de olika ungdomslag som norskdomsrörelsen bestod av.94 I senare delar av
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avhandlingen kommer vi att se närmare på hur Bondeungdomslaget i Oslo drev arbetet för landsmålet
vidare. Till stor del kan detta arbete alltså ses som en förlängning av de krav om jämställdhet mellan
landsmål och riksmål som NUL och målrörelsen redan tidigare etablerat.95
Ut ur unionerna!
När BUL bildades år 1899 som en del av Noregs ungdomslag och norskdomsrörelsen var det som en
organisation i en stad som officiellt fortfarande hade det danska namnet Christiania och i en situation
där den norska utrikespolitiken var underställd den svenska unionskungen Oscar II. Detta förhållande
är en förklaring till varför norskdomsrörelsens organisationer framförde ett motstånd till utländskt
inflytande i landet. Som nämnts motsatte sig rörelsen den danska kulturella påverkan i Norge som
hävdades råda, men också det svenska politiska inflytandet över landet.
NUL gick i frontlinjen för detta motstånd mot både svenskt och danskt inflytande genom
parollen ”Ut or unionane!” som alltså kombinerade en politiskt och kulturellt grundad nationalism.96
Samtidigt som obalansen i unionens maktfördelning påtalades av rörelsen var dock Norge i flera
avseenden redan självständigt vid denna tid. Bland annat reglerade Grunnloven att de som inte var
födda i det norska riket inte kunde erhålla ämbeten (med vissa undantag såsom lärare vid
universiteten).97
Svenskar kunde alltså inte sitta på politiska ämbeten i Norge. På så vis var
norskdomsrörelsens motstånd mot unionen inte så mycket riktat mot en svensk styrande elit i Norge
utan framför allt påtalades det orimliga i att unionskungen var svensk och att unionen på så vis inte
företrädde Norge lika mycket som Sverige. När frigörelsen från Sverige till sist skedde var detta
framför allt symboliskt viktigt. I Sverige blev detta upptakten till ett en nationell förnyelse där
ungdomen och hembygden placerades i centrum. Denna nationella nydaning sammanfördes med ett
idémässigt arv från 1800-talets skandinavism. Det nordiska hyllades och fokuseringen på det
inhemska uteslöt på så vis inte ett starkt intresse för andra nordiska länder.98 Även i Norge framstod
återfödelsen av det nationella som centralt vid tiden efter unionen och starkt förenat med inhemsk
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kultur representerat av bygdekultur och ungdom, vilket avspeglades i norskdomsrörelsens
inriktningar på landsbygdens kultur och ungdom kring sekelskiftet.99
Somliga inom norskdomsrörelsen menade dessutom under tiden för unionsupplösningen att
det i de norska städerna fanns tendenser till en kulturell försvenskning av Norge. Denna ståndpunkt
verkar dock ha spelat en betydligt mindre roll för norskdomsrörelsens arbete än motståndet mot det
danska kulturella inflytandet i Norge.100
Samtidigt som denna retorik om ett enande av Norge och frammanandet av det norska växte
sig starkt framåt slutet av 1800-talet kunde man inom norskdomsrörelsen även uppfatta landet som en
oerhört delad plats. Historikern Hans Try har i sin bok To kulturer, en stat redogjort för hur städerna
och Norges östliga delar uppfattades som en egen kultur i nationen av många, inte minst inom delar
av norskdomsrörelsen. I kontrast till denna östliga del kunde Vestlandet i Norge beskrivas som en
egen kultur av framträdande tänkare och ideologer i samtiden. Inte minst avtecknas denna syn i de
berömda och inflytelserika Norgeskildringarna som skrevs av sociologen Eilert Sundt och författaren
Aasmund Vinje. Samtidigt som denna skiljelinje inom ”det norska” fanns hos flera i rörelsen är det
viktigt att komma ihåg att det också rådde en stor variation kring hur det nationella uppfattades runt
om i alla de olika bygder och regioner som utgjorde Norge.101
De två kulturerna och Norges hjärta
Bakgrunden till motståndet mot det danska kulturella inflytandet kan alltså spåras till tankegången att
det fanns två olika slags kulturer i Norge. Den ena kulturen beskrevs som en norsk folklig
allmogekultur som antogs representera det inhemska norska. Den andra kulturen sågs som dansk,
urban och elitistisk. En utbredd föreställning var att dessa olika kulturer samexisterade på olika
villkor. Inte minst avspeglades detta kunskapsmässigt, då det hävdades att den urbana
danskinfluerade eliten cementerade sin kultur genom skolans institutioner och ungdomens
utbildningsmöjligheter. Även om denna teori om existensen av två olika kulturer i Norge inte bör ses
som dominerande för Venstres nationaldemokratiska projekt fann den många sympatisörer framåt
slutet av 1800-talet i norskdomsrörelsen.102 Betydelsen av det nationella inom BUL och
norskdomsrörelsen bör därmed inte ses som något entydigt. En som uttryckte tankar om dubbla
kulturer och nationer i Norge var den inflytelserike juristen Nikolaus Gjelsvik som var en ledande
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figur inom norskdomsrörelsen. I Lagsbladet återpubliceras följande funderingar om det nationella
som han tidigare hade publicerat i landsmålstidningen Syn og Segn:
Kva meiner dei med ordet national? Jau, i Tyskland meiner dei tysk-national; i Frankrike fransk-national; i
Sverik svensk-national, o. s. fr. Og hjaa oss? Ja, her er me nettupp paa den saare staden. Sume meiner: norsknational. andre: dansk-national, eller kanskje rettare: dansk kolonisamfunds-national. [---] So maa ein minnast, at
det er dei kolonisamfunds-nationale, som gjev tonen her i landet. Dei hev styrt alle skular og all uppseding i
lange tider. Og gjer det for det meste endaa. So dei rikjer og raar, jamvel yver sjælene.103

I detta citat framstår det nationella ha en särskild karaktär i just Norge i jämförelse med andra
europeiska länder. Gjelsvik påstår att det nationella har undertryckts i skolor och i uppfostran och att
det norska saknar inflytande över människors själsliv.
En annan tänkare som utvecklade denna teori om dubbla nationer i Norge var den BULbekante författaren och ideologen Arne Garborg. I Garborgs bok Den ny-norske Sprog og
Nationalitetsbevegelse från 1877 framträder tankegångar som var inflytelserika för vissa delar av
norskdomsrörelsen och BUL. I boken framlägger Garborg uppfattningen att Norge kommit en god bit
på vägen till att utvecklas till att bli en egen nation i geografiskt och politiskt avseende. Det stora
hindret enligt Garborg var att landet ännu saknade en kulturell gemenskap och var delat i två delar.
Eller som han själv uttryckte det: "Vi har en Nationalbevidsthed – saa stærk, at der hver Dag spørges:
hvem er egentlig det norske Folk? Byfolket, eller Landsfolket?". 104 Här tecknar Garborg alltså ett
folkbegrepp som är delat i motsättningen mellan stad och landsbygd. Stadsfolket i Norge antogs stå i
vägen för förverkligandet av Norge som nation och det norska som av Garborg förknippades med
”landsfolket”, de som bodde på landsbygden.
Dessa tankar var förknippade med en för tiden vanligt förekommande tankeriktning, nämligen
det som brukar kallas för vitalism. Denna idéströmning utgick från synen på nationen som en levande
organism eller kropp och tanken om att nationen skulle stärkas med hjälp av den livskraft som antogs
finnas hos ”folket”. Men enligt Garborg var det norska folket och nationen alltjämt splittrad och
nationen saknade ett hjärta. Han uttrycker detta på följande vis i sin inflytelserika skrift Den nynorske Sprog og Nationalitetsbevægelse från 1877: ”Hvor er her det Samlende, Enheden, det faste
Centralpunkt, det Hjerte, der skulde kunne gjøre denne Folke-Konglomeration til en Organisme?”.105
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Detta ”hjerte” finner Garborg i det nynorska språket, i landsmålet, men han tänker sig även att den
norska kulturella särprägeln skulle kunna stärkas om det norska folket medvetandegjordes om sin
norskhet.106 Städerna präglades i sin tur av ”Proletariatmaalet” enligt Garborg, vilket han menade var
danskinfluerat. Samtidigt vidhöll han att inte heller de norska bönderna hade lyckats med att utveckla
en norsk kultur fullt ut; problemet var alltså inte bara knutet till Norges städer. Ändå var det just i
allmogens förflutna storhet som det genuint norska antogs finnas. Därför gällde det att sprida det
levande som antogs finnas på landsbygden till de norska städerna.107
I kontrast till den norska allmogen tecknade Garborg ofta den danska aristokratin som en
främmande influens vars kultur behövde motarbetas eller balanseras gentemot det som beskrevs som
norskt. Snarare än att norskhet bedömdes utifrån ens födelseort var det norska för Garborg främst en
fråga om vilja och medvetenhet. Om man skrev och uttryckte sig norskt var man norsk, men om
någon använde sig av dansk-norskt bokmål innebar det att denne borde betraktas som icke-norsk.
Garborg såg även till att politisera denna fråga. Bland annat hävdade han då detta skrevs i slutet av
1800-talet att Høyre och utbrytargruppen Moderate Venstre108 understödde det danska språket och
kulturen, medan Venstre var det enda partiet som på allvar stöttade det han bedömde var ett äkta
norskdomsarbete.109
I Ørnulf Hodnes studie om NUL i boken Fedreland og fritid framkommer intressanta
samband mellan ovan nämnda tankar om den norska folksjälen och NUL:s arbete. En artikel som
fokuseras av Hodne är ”Den frilynde ungdomsrørsla og politiken” i avisen Syn og Segn från 1915
vars upphovsman var Nikolaus Gjelsvik. I artikeln beskriver Gjelsvik NUL som en politiskt
fristående rörelse, som inte låter sig ledas av något politiskt parti, men samtidigt hävdar han att
”Ungdomslagi skal vera med aa skapa den folkekrafti, som politikarane maa rekna med, – som ein
dugande politikar sidan kan taka i si teneste, naar rette tidi kjem”.110 Gjelsvik anför Tysklands enande
som ett exempel på hur en sådan folkkraft kan användas och hävdar att det inte var Bismarck som
enade landet utan att det var de tyska diktarna och lärarna som stöttade folksjälens utveckling. Han
påstår också att denna kraft bör tjäna hela landet och inte ge uttryck för varken splittrande krafter i
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form av bygde- eller klasspolitik.111 Med andra ord tycks det ha funnits en uttalad idé om att Noregs
ungdomslag genom sitt upplysningsarbete och sina fritidsverksamheter skulle skapa en sorts folkkraft
som sågs som en politisk resurs i sin samtid. Denna kraft betraktades som fri från politiskt inflytande
men den kunde samtidigt användas av dugliga politiker för att förändra samhället och ena nationen.
Det ska i detta sammanhang dock förtydligas att Garborgs, Venstres, Gjelsviks och
norskdomsrörelsens ideologiska tankegångar var långt ifrån enhetliga utan förändrades över tid. Detta
blev särskilt tydligt under 1890-talet då en splittring inom rörelsen framträdde. Samtidigt som
Garborg tillsammans med tidningsmannen och författaren Rasmus Steinsvik drogs mot vad som kan
betecknas som en mer vänsterradikal anarkism gick andra frontfigurer och ideologer inom Venstre
högerut såsom riksmålssympatisören och författaren Bjørnsson. Vid denna tid utvecklades även en
mer centrumorienterad agrarnationalism. Denna var delvis knuten till prästen och ideologen
Christopher Bruuns folkhögskola och manifesterades år 1893 i bildandet av Centrum-Østlandet
moderate parti. Detta politiska parti attraherade särskilt bönder på Østlandet och i Trøndelag och
utgick ifrån vissa delar av Venstres nationaldemokratiska program medan andra inslag förkastades.112
Ett ungdomsförbund inom Venstre?
Tankarna om nationell identitet som redovisats inom norskdomsrörelsen ger insikter om vilken
ideologisk miljö som var formande för BUL när laget bildades. Som vi ska se längre fram i
avhandlingen fanns det inom BUL både vitalistiska tankegångar och idéer om det norska som
påminner om Gjelsviks, Garborgs och Bruuns idéer. BUL framhävde vid upprepade tillfällen sitt stöd
för både Garborg och Bruun. Inte minst framkommer detta i lagets hyllningar av de båda tänkarna
och deras efterföljande tacksägelser som publicerades i Lagsbladet.113 Gällande relationen till Venstre
hade BUL såsom ett ungdomslag inom Noregs ungdomslag en påtaglig relation till partiet.
Exempelvis valde BUL:s manskör att anordna sin årsfest i ”Vinstres Hus”. Samtidigt kunde BUL:s
medlemmar i andra sammanhang kritisera partiet, som till exempel då en skribent i Lagsbladet år
1920 beklagade sig över att Venstre försummade att se till att det norska försvaret tillhandahöll
böcker på landsmål.114 Sammantaget kan man slå fast att BUL var fristående från partiet men nära
besläktat med Venstre ideologiskt.
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Det är viktigt att påminna sig om att dessa ideologiska grunddrag inom den breda
norskdomsrörelsen som har dryftats är en generell beskrivning av Venstres och norskdomsrörelsens
mångbottnade nationsförståelse och att den kan nyanseras i flera avseenden. Exempelvis hävdade
Garborg värdet av det inhemska och såg den norska bonden som en källa till en norsk
nationalidentitet samtidigt som han hämtade många av sina idéer från radikala intellektuella i Europa,
inte minst blev den ryska anarkisten Pjotr Kropotkins ett viktigt inflytande.115 Garborgs och andra
nämnda ideologers åsikter var inte heller statiska utan tog sig olika former under olika tider.
En annan något förenklad men relevant upplysning som denna del av kapitlet försökt belysa är
Venstres och norskdomsrörelsens uppfattning om staden. Generellt sett så gav Venstres
nationaldemokratiska ideologi uttryck för vad som kan betecknas som antiurbana drag vid slutet av
1800-talet, även om många inom partiet också såg sig som en del av stadslivet och på så vis kunde
klassificeras som borgare. Denna ambivalenta syn på staden är ett motiv som jag återvänder till
senare i avhandlingen, då denna hållning var återkommande i BUL:s tankegångar. En annan
anmärkningsvärd aspekt som framkommit i denna översikt är norskdomsrörelsens och Venstres
förhållande till landsbygden. Inom den norska ungdomsrörelsen fanns det flera som motsatte sig den
stadskultur som de inte ansåg vara tillräckligt norsk och sökte aktivt efter att ta tillvara ”det norska”
som de sammankopplade med mer rurala delar av Norge.
Ett av rörelsens främsta arbetsredskap för att frammana det norska var ”folkeopplysning” och
en idé om kulturell väckelse på landsbygden. Detta bildningsprojekt ska vi undersöka närmare i nästa
del av kapitlet.

2.2 Ungdomslagen som emotionella gemenskaper
Grundtvigs kristna lära
Noregs ungdomslag kom att bli en viktig idémiljö för hela Venstres nationaldemokratiska projekt och
Bondeungdomslaget i Oslo bör som vi har sett ses som tätt sammanflätad med denna överordnade
ungdomsrörelse.116 På grund av närheten mellan dessa organisationer är det relevant att närmare
redogöra för centrala idéer som låg till grund för rörelsens sätt att arbeta. Särskilt dess övergripande
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uppfattningar om bildning och religion är angelägna aspekter att uppehålla sig vid, då dessa
föreställningar var formande för ungdomsrörelsens verksamheter. Vi ska också se närmare på hur
liknande synsätt på kunskap och religion presenterades av representanter för BUL. Här framhävs
endast generella drag och jag tar mindre hänsyn till de konkreta historiska kontexter som aktörerna
verkade i. Syftet är alltså att endast ge en introduktion till den andliga kunskapssyn som gjorde sig
gällande inom hela den norska ungdomsrörelsen.
Den institution och idémiljö som NUL:s ideologer framför allt påverkades av vad gäller dessa
frågor var folkhögskolan. Denna skolform introducerades under första hälften av 1800-talet i
Danmark med utgångspunkt i Nikolai Frederik Severin Grundtvigs idéer. Grundtvig (1783–1872) var
en dansk präst och tänkare som i sina många skrifter tog avstånd från en kristendom som han
upplevde som dogmatisk. I stället för att den kristna tron skulle baseras på olika doktriner framhöll
han en friare form av kristen lära, som skulle utgå från det han såg som en folklig anda och inte
enbart vara en tradering av bibelord och det han beskrev som obesjälad latinsk lärdom.117 Han såg i
stället det levande ordet som centralt för att förmedla det kristna budskapet och arbetade för att
utveckla en kristen syn där människan och det mänskliga sattes i centrum. Ledordet ”menneske først,
kristen så” (människa först, kristen sedan), är på så sätt kännetecknande för Grundtvigs lära liksom
motståndet mot rationalistiska inriktningar inom lutheranismen.118 Den kristna hållning som han
vände sig emot var inte endast en fråga för kyrkan utan den hade haft en stark påverkan på hur
skolundervisningen i Grundtvigs samtid formades. Undervisningen präglades ofta av inlärning av
katekesen och psalmverser utantill, där ett starkt fokus lades på det skrivna ordet. Grundtvig såg
hellre att det egna nationella språket skulle framhållas och att undervisningen skulle ta fasta de ofta
poetiska och känsloväckande kvalitéer som kunde frammanas genom olika ämnen såsom exempelvis
historia. Detta skulle medföra en folklig bildning som skulle fungera som ett nationellt kitt. Enligt
Grundtvig var skolans uppgift alltså att erbjuda en andlig humanism formulerat på det folkliga
språket och till gagn för nationen. Grundtvigs bildningsideal byggde därmed på ett kultiverande av
det som värderades som uttryck för det nationella och folkliga.119 Framför allt var den religiösa
grundtvigianska synen närvarande inom BUL i den livssyn som lagets ledning ville frammana hos
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medlemmarna. Detta var något som kunde förverkligas med hjälp av rätt sorts religiösa förkunnelser
och utbildning av bondeungdomen.120
Folkets högskola
Grundtvigs övertygelse om värdet av en levande tro och behovet av att kultivera en folksjäl med hjälp
av bildning kan ses som en förmedling av de idéer som fick stor betydelse inom den tyska romantiken
med tänkare som Herder och Schelling. Herder hävdade att syftet med bildning var att utveckla det
naturliga hos människan som han antog var åtkomlig genom frammanandet av "folksjälen", vilket
blev en idé som Grundtvig såg till att sprida i Norden.121 Grundtvigs unika tanke var att föra Herders
idéer om kultiveringen av det mänskliga och nationella vidare till ett bredare skikt i samhället.
Genom ”folkeopplysning” skulle människans och folkets inneboende anlag väckas, vilket enligt
Grundtvig skulle innebära utvecklandet av goda egenskaper i hela nationen. Denna folkbildning
skulle framför allt spridas på den danska landsbygden. På så vis skulle den komma folket, i detta fall i
betydelsen allmogen, till del och inte bara bli en kunskap tillägnad de bättre bemedlade i samhället.122
Grundtvigs idéer kom att realiseras i praktiken genom att världens första folkhögskola
uppfördes i Danmark år 1844. Inom kort fanns uppåt 50 folkhögskolor över hela Danmark.
Undervisningen i skolorna var starkt religiöst och nationellt inriktad, och den kollektiva
sammanhållningen stod ofta i centrum – vilket inte minst visar sig i sångens starka ställning i
folkhögskolemiljön, något som kan ses som ett arv från Grundtvigs värv som psalmdiktare och hans
höga värdering av det talade ordet.123
Grundtvigianen och författaren Ole Vig (1824–1857) var en av pionjärerna i anläggandet av
norska folkhögskolor som byggde vidare på Grundtvigs idéer. Han talade om vikten av att väcka
nationella anlag hos folket i stället för att enbart en religiös väckelse skulle betonas. Denna syn på
folket representerades hos Vig liksom hos Grundtvig av bonden och bondekulturen. Den folkliga
nationella väckelsen ansågs möjlig att nå genom att söka i historien efter den folkliga andens
ursprung som kunde besjäla och väcka folket.124 I detta syfte stiftade Ole Vig Selskapet for norsk
folkeopplysning år 1851. Sällskapet arbetade för att sprida så kallade upplysningsskrifter som med
innerlighet och kraft skulle förmedla det som värderades som lättförståelig kunskap till bredare delar
av Norges allmoge. Detta projekt utgick från Grundtvigs tankar om att göra kunskapsförmedlingen
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livfull och intresseväckande. Detta grundtvigianska folkbildningsprojekt avspeglas kanske tydligast i
Vigs tidskrift Folkevennen som snabbt nådde en tusenhövdad prenumerantskara i Norge. Vig
påtalade kunskapsklyftan mellan många norrmän på landsbygden och andra lager av samhället som
ett stort problem som han ville ändra på genom sitt arbete för folkupplysning. Utifrån denna ambition
anas huvuddragen i det projekt som Venstres pedagogiska, sociala och demokratiska program utgick
från.125 Som nämnts var nämligen Venstre påtagligt influerad av folkhögskolornas idémiljöer, det var
här många av partiets ledare fostrades. Många av folkhögskolornas venstreradikala lärare (så kallade
seminarister) blev också frontfigurer i de ungdomslag som bildades inom NUL.126 I det följande ska
vi se på hur dessa idéer gjorde sig gällande för BUL framåt mellankrigstiden.
Ungdomslagens bildningssyn
Om vi återvänder till BUL så framträder inom laget en liknande tilltro till bildning (”dannelse”) och
upplysningsverksamhet som ett medel för att stärka bondeungdomarna i organisationen. Likt många
andra organisationer vid samma tid anammade BUL studiecirkelformen (”studieringer”) och utgick
från en tro på att deltagarnas självverksamhet och intresse var något värdefullt i sig.
Genom att aktivera medlemmarnas kunskapsintresse på rätt sätt kunde individen utvecklas och
förverkliga sig själv, en tankegång som kan spåras tillbaka till de tankar om personlighetens
utveckling som vi har sett att redan Herder hade uttryckt på 1700-talet.127 Inte minst gjorde BUL:s
företrädare kopplingar mellan folkupplysning och en demokratisk utveckling av samhället, vilket
accentuerar lagets relation till norskdomsrörelsens kunskapssyn och Venstres demokratiska program
vars syfte var att få in fler från landsbygden på Stortinget och gradvis utvidga rösträtten.128
Exempelvis skriver signaturen ”T. Chr. ” år 1926 i Lagsbladet om hur värdefull läsning är:
”Les, so veks du, les og tenk, so vert livet ditt rikare til glede for deg sjølv og til gagn for den plassen
du har aa fylla i livet”.129 På detta vis kunde kunskapens egenvärde föras samman med en individuell
glädje – och det som i dag kanske skulle benämnas som ”läslust” – som skulle ge en övergripande
nytta för samhället.
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Vad innehållet i denna uppmaning till läsning bestod i varierade kraftigt. Ofta framhölls en
sorts folklig historieskrivning men det kunde också vara skönlitteratur som lästes. Lika viktigt som
läsningens innehåll verkar också ha varit vilket skriftspråk som lästes. Genom läsning av texter på
landsmål ansåg BUL att studieringarna fyllde en viktig roll i hela det agitationsarbete som
ungdomslagen bedrev. Detta framgår i följande citat där en okänd skribent skriver:
Den som er med i ein samskipnad, bør setja seg vel inn i den saki som samskipnaden hev til hovudfyremaal. Det
gjev kunnskap um saki og vyrdnad for henne. Det skaper samhaldsvilje og framgangstru, og det trengst i ein
stridsfylking. Det nynorske maalet hev vunne seg fram og skal vinna seg lenger fram ved upplysning og
kunnskap. Men skal dei enskilde lagsfolki makta aa spreida den kunnskapen som trengst, maa dei sjølve vera vel
inne i saki. Den beste, billegaste og mest praktiske maaten til aa gjera seg før til agitasjonsarbeidet, er aa setja seg
inn i maalrørsla gjenom ein studiering. Hugs paa: Maalrørsla skal vinna gjenom det arbeidet du og kvar einskild i
samskipnaden set inn paa henne! Var alltid so vaapenfør at du til kvar tid kan møta og skifta hogg med
motmennene!130

I detta citat anas den stora tilltro som BUL satte till studieringarnas betydelse för sitt och hela
landsmålsrörelsens arbete. Särskilt den sammanhållning och framtidstro som studiecirklarna antogs
skapa sågs som viktiga för den strid man förde för att höja vördnaden för landsmålet. I citatet
framkommer den sociala samvarons betydelse för det upplysningsarbete som bedrevs i
ungdomslagen. Det var alltså inte nödvändigtvis kunskapen i sig som sågs som viktig utan de positiva
effekter för hela rörelsen som kunskapssökandet förde med sig. Vad för slags ämnen upptog då dessa
studieringar i ungdomslagen? Som nämnts var en sorts folklig historia särskilt viktig för hela
norskdomsrörelsens kunskapssyn. Genom att lyfta fram det norska folkets historia antog
grundtvigianer såsom Ole Vig att det mer sanna norska kunde nås. En central tankegång inom
grundtvigianismens var på så vis att alla folkslag hade sin egen historiska urkälla som kunde inspirera
skolans undervisning och fostra goda nationsmedborgare.131
Som bekant började folkhögskolorna spridas över hela Skandinavien under mitten av 1800talet. År 1864 kom skolformen att etableras i Norge genom skolan Sagatun i Hamar.132 Det är inte
osannolikt att embryot till BUL:s intresse för att uppfostra ungdomen genom att slå vakt om
ungdomarnas självständighet och deras eget intresse för kollektiva aktiviteter såsom sång och dans
kan spåras tillbaka till dessa första folkhögskolor. Som vi har sett blev många av Noregs
ungdomslags ledare präglade av en pedagogik där sådana aktiviteter prioriterades. Detta kan liknas
vid de aktiviteter som skulle tala hjärtats språk i stället för den torra ”hjernespind” som Grundtvig
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distanserade sig från; något som Arild Mikkelsen beskrivit mer utförligt i sin bok om den norska
folkhögskolans historia.133 Det är inte heller främmande att betrakta de ungdomslag som utgjorde
NUL:s minsta beståndsdelar som mikroskopiska folkhögskolor, där en särskild social samvaro,
kunskapsiver och individuell och nationell kultivering skulle främjas.
Den kultur- och kunskapssyn som folkhögskolorna gav uttryck för kan sägas ha format de
emotionella normer som utmärkte sammanslutningarna. På så vis kan man förstå de sociala
gemenskaper som ungdomslagen eftersträvade som försök till att också upprätta emotionella
gemenskaper. I dessa försök till formandet av emotionella gemenskaper framhölls en social samvaro
där det som betecknades som norska livsideal skulle kultiveras hos ungdomen.
Grundtvigianerna Ole Vig och Christopher Bruun var två av de mer framträdande ideologerna
som såg till att popularisera Grundtvigs tankar i Norge. Särskilt Bruuns anammande av Grundtvigs
läror förtjänar att belysas lite extra, då han kom att betyda mycket för de organisationer som
representerade norskdomsrörelsen i Oslo såsom BUL.

Barnets och ungdomens levande kraft
Teologen Christoffer Bruun utmärkte sig på många sätt i sin samtid, inte minst genom sin originella
uppenbarelse. Iklädd en stickad mössa och kläder av vadmal sägs han ha vandrat nedför huvudgatan
Karl Johan i Oslo, djupt försjunken i tankar på hur andligheten hos den norska bondeungdomen
skulle väckas.134 I sin inflytelserika bok Folkelige grunntankar, som grundade sig på föredrag hållna
vid Studentersamfundet år 1870, lade han fram ett program om att Norges sanna andlighet stod att
finna i det norröna kulturarvet. Det norröna anspelar på den kultur som brukar hänföras till delar av
Norge, Färöarna och Island under perioden 800–1350. Bruun var på inget sätt nyskapande i sin syn på
att denna tid utgjorde ett kulturideal och storhetstid för Norge och det norska, men hans idéer om att
reformera kristendomen med hjälp av den norröna kulturen kom likväl att få ett betydande
genomslag. I hans läror sammanfattades mycket av det tänkande som vi har sett att Grundtvig
introducerat men där denne utgått från danska förhållanden riktade Bruun in sig specifikt mot det som
han påstod utmärkte det norska folket.135
Bruun tänkte sig att goda kristna ideal kunde uppnås hos den norska bondeungdomen om den
medvetandegjordes om den folkliga kultur som han antog var kännetecknade för den norröna tiden.
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Bruuns motivation var att återuppväcka den sanna kristendomen som han menade fanns vid denna
tid. Denna tanke försökte han även genomföra praktiskt genom att uppföra en folkhögskola på
Romundgard i Sel i Gudbrandsdalen.136 Bruun påstod att det folkliga representerades av bönderna
och att det hos bondeungdomen fanns en särskild livskraft som nationens framtid kunde byggas på.
Detta är inte helt olikt den folkkraft som vi tidigare i kapitlet har sett att Gjelsvik påtalade som viktig
för formeringen av Norge som nation. Likt Garborgs nationella tankegångar präglades Bruuns idéer
också av ett vitalistiskt tankegods där det livgivande framhölls. Bruun menade att det var angeläget
att frigöra det norska språket och den norska bonden, som antogs vara nationens hjärta. Det folkliga
språket, landsmålet, skulle bland annat genom folkhögskolor komma att bana väg för den återfödelse
av Norge som Bruun såg framför sig.137 Bruun identifierade i detta avseende barnet som en källa till
en särskild emotionell livskraft. I Folkelige Grunntanker skriver han om hur barn känner mer starkt,
oavsett om det är glädje eller sorg som uttrycks. Enligt Bruun utmärktes barnet av en lycklig
okunskap om tillvaron i världen som de vuxna saknade. Likt naturen var barnets själsliga
oförställdhet tilltalande för vuxna på grund av dess emotionella karaktär.138 Som vi ska se längre fram
i avhandlingen har denna föreställning en relevans för hur BUL:s företrädare värderade
landsbygdsungdomens emotionella potential.
Kopplingen mellan Bruuns emotionella syn på unga och BUL var särskild påtaglig. Dennes
svärson var nämligen BUL:s grundare Klaus Sletten som i sin bok Då dagen rann har beskrivit det
inflytande Bruun hade för hela den norska ungdomsrörelsen. Bruun deltog även aktivt i flera av
BUL:s tillställningar, bland annat då den första av de BUL-ägda Kaffistovorna skulle invigas.139 Med
andra ord var Bruun med sina tankar om det norröna och den ungdomliga livskraften en
förgrundsgestalt för den emotionella gemenskap som jag menar att norskdomsrörelsen och BUL ville
skapa.
Liknande tankegångar som de Bruun framförde återfinns även i NUL:s ledare
Kristoffer Sælids tal ”Tidi treng oss”, som publicerades år 1936 i Norsk ungdom och som även
trycktes samma år i BUL:s medlemstidning Lagsbladet.140 I detta tal framträder ”fridomen” som
något som skulle kunna råda bot på samhällets alla orättvisor. Bruuns tankar om barnet gör sig
påminda i denna frihetssträvan, där ungdomens emotionella kvalitéer centreras. Sælid skriver:
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På nokre få år har det stige fram eit nytt ungdomsandlet ute i Europa. Det er eit levande andlet. Det har faste og
sterke drag merkte av vilje og offerhug. Det har glødande augo som lyser både av eldhug og av angest. Denne
levande, offerhuga ungdomen held på verta barn av systemet [...].141

I citatet beskrivs ungdomsandan som något levande och emotionellt. Ungdomens känslor är starkare
än andras, om de så drivs av ångest, offervilja eller engagemang. Denna ungdomsande hotas av det
odefinierade "systemet". Sælid talar i samma artikel också om behovet av fördomsfrihet och
omdömesfria tankar hos ungdomen som skulle motverka ett slags systemtänkande.142 Denna
systemkritiska aspekt av frilyntheten påminner om Nikolaus Gjelsviks stora tilltro till att Noregs
ungdomslag skulle stå utanför partipolitiken och inte låta sig styras av annat än lagets ideella
målsättningar. För att uppfylla rörelsens målsättningar var den frisinnade ungdomsrörelsen i behov av
att ta vara på ungdomens kraft, som alltså behövde frigöras från förtryckande inflytanden.143 Vidare
betonade Sælid i sitt tal de fördelar som rörelsen syftade till:
Den frilynde ungdomsrørsla vil skapa gode og glade og sjølvtrygge menneske som ikkje skifter stemneleid med
bylegjone frå agitasjonsbåra, men lever sitt liv med vilje og fornuft som vegleidar. Den frilynde ungdomsrørsla
vil at ordet um eit fritt folk i eit fritt land ikkje berre vert ei ytre form, men ein indre røyndom. Det gjeld at
ungdomen nyttar den fridomen folket vårt har til å frigjera seg sjølve, til å vinna meir og meir av kreftene frå
sjeledjupet inn i organisera medvet og fast karakter. Til det trengst levande interessor, interessor som sender
fangarmar mot verdi og inn mot djupet i mennesket. Kvar einaste frilyndt ungdomslag skal vera eit brennpunkt
for levande og gjevande interessor tufta på fritt ord og fri tanke. Meir enn nokon gong treng verdi ein ungdom
som veit kva han vil og vil det han veit er til båte for folk og land. Me treng ein ungdom som set samfundsbaten
over eigenbaten og kan sjå fritt over partigrensor og bygdegrensor.144

Med andra ord efterfrågar NUL en fri, glad och självsäker människa vilken ska skapas genom
rörelsens ungdomsarbete. Vidare är det den inre, andliga dimensionen hos ungdomen som man vill
påverka. Genom detta tal från år 1936 framkommer det att ungdomens frihet ses som central för
rörelsens politiska mål om att ena nationen – när individen blir fri blir också landet och det norska
folket fritt. Denna syn avspeglas i talet på så sätt att endast harmoniska och fria samhällen antogs
kunna skapa fria människor. På så vis fanns det inom norskdomsrörelsen ett samband mellan synen
på ungdomens fritidsintressen och glädje och drömmen om att minska klyftan som uppfattades finnas
mellan stad och landsbygd. Denna insikt är värdefull att ha med oss längre fram när vi fördjupar
BUL:s relation till stad och landsbygd.
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Kristianias ungdomslag – BUL:s föregångare
Innan vi fördjupar undersökningen av BUL kan det vara av intresse att kort introducera de
ungdomslag som fanns innan detta ungdomslag etablerades. Dessa har setts som andliga föregångare
till Bondeungdomslaget i Oslo och genom att fokusera dessa organisationers aktiviteter och
ideologiska utgångspunkter formas en tydligare bild av vilken idémiljö som utgjorde den mylla vari
BUL växte fram.
Många av de ungdomslag som uppkom i slutet av 1800-talet i Osloområdet var knutna till
Venstre men vissa av lagen var även socialistiska såsom Friheten (1891). Andra ungdomslag såsom
gruppen Libertas kan betecknas som anarkistiskt-kommunistiska. Den senare grundades av den
tidigare nämnda nynorskmannen Rasmus Steinsvik. Dessa grupper var verksamma endast ett fåtal år
men de fungerade som organiserande sammanslutningar för ungdom där mötena präglades av social
samvaro, arbete för landsmål och diskussioner kring en rad olika politiska frågor. Dessa ungdomslag
hade en stark anknytning till norskdomsrörelsen trots att inte alla lag var direkt knutna till Venstre.
Det tycks som att fokuseringen på frågan om landsmålet utgjorde den fråga som band lagen samman.
Även om alla dessa ungdomslag i Oslo kan ses som förelöpare till BUL var ungdomslaget Fram den
tydligaste föregångaren till Bondeungdomslaget. Fram bildades år 1890 med venstrepolitikern och
ungdomsledaren Anstein Myhr som en central huvudfigur.145
Anstein Myhr beskriver i Noregs ungdomslags jubileumsskrift år 1921 sina intryck från tiden
som Frams ledare. Där hävdar han att lagets huvuduppgift var att förverkliga den norska
självständigheten. Han påstår även att Frams arbete ledde till att Venstre kunde ta den politiska
makten över Oslo år 1894, på så vis var den ideologiska hemvisten för Myhr och Fram utom allt
tvivel.146 När den politiska självständigheten gentemot Sverige till slut blev verklighet år 1905
minskade dock aktiviteten i laget. Innan dess hade laget präglats av en stor aktivitet där man bland
annat uppmuntrade till föredragskvällar och möten, men även till folkdans, utflykter och sång. I sin
tillbakablick beskriver Myhr flera betydelsefulla medlemmar i laget från tiden innan
unionsupplösningen såsom professorer, fabriksägare och politiker. Det var alltså ett lag där inte alla
var ungdomar utan många var välbeställda medlemmar av Oslos borgerskap. Exempelvis utgjorde
historikern och politikern Halvdan Koht, den tidigare nämnde juristen Nikolaus Gjelsvik och
författaren Rasmus Løland betydelsefulla medlemmar i Fram, som totalt hade omkring hundra
medlemmar. Så småningom sökte sig dessa frontfigurer till andra lag såsom liberala och socialistiska
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ungdomslag. Myhr beskriver dessutom hur Frams verksamheter och roll som ett samlande
ungdomslag i den norska huvudstaden gradvis kom att övertas av Bondeungdomslaget i Oslo efter
dess bildande år 1899. Myhr ställer sig i denna tillbakablick också positiv till det arbete BUL bedrivit
sedan sekelskiftet.147
Även Halvdan Koht påtalar i sin återblick på 1890-talet den nära relationen mellan Fram och
BUL i Noregs ungdomslags jubileumsskrift. Koht, som senare kom att bli utrikesminister i en
regering ledd av Arbeiderpartiet, skriver att Fram utgjordes av en liten men sammansvetsad
vänskapskrets. Socialt umgänge, bland annat i former av turer till Nordmarka och föreläsningskvällar,
prioriterades högt. Återigen framkommer ungdomslagens särskilda emotionella gemenskap, där lagen
sammanflätades genom särskilda kollektiva aktiviteter. Även den kunskapsiver som framkommit som
viktig inom norskdomsrörelsen synliggörs av Koht. Oftast var det medlemmarna själva som höll
föredrag för varandra och spännvidden i ämnesvalen var stor. Bland annat kunde Rasmus Løland
berätta för föreningskamraterna om sin senaste resa till Tyskland eller ge ett föredrag om astronomi.
Enligt Koht var alla i laget ”Vinstrefolk” och Fram var officiellt en del av Kristiania Venstre. Koht
hävdar likt Myhr att Bondeungdomslaget blev en andlig efterföljare till detta lag och pekar på att
många ungdomar i Kristiania ofta var delaktiga i fler än ett ungdomslag vid denna tid.148
Denna korta inblick i de ungdomslag som föregick BUL visar på en variation av olika
ungdomssammanslutningar där många av medlemmarna var direkt knutna till Venstre. Bandet mellan
BUL och Fram är särskilt intressant och berättar för oss att BUL vid sitt grundande var nära
sammanbundet med Venstre och att deltagarna i laget var flera av de venstresympatisörer som hade
deltagit i Fram. Dessa insikter är värdefulla att ha med längre fram i avhandlingen när vi går djupare
in i frågan om hur BUL:s ideologiska hemvist färgade av sig i olika slags emotionella praktiker och
rumsligheter och hur lagets förhållande till Venstre och andra partier utvecklade sig under tidigt
1900-tal.

2.3 Frilynthet som emotionell stil
Utöver beteckningen ”norskdomsrørsla” ingick Noregs ungdomslag och BUL som bekant även i det
man brukar benämna som "den frilynde ungdomsrørsla", alltså den frisinnade ungdomsrörelsen. Att
vara frilynt kan i dag förstås som att vara en tolerant och fördomsfri person, eller frisinnad på olika
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sätt. Det har också sammankopplats med ett politiskt frihetssinne, att man är liberal och strävar efter
individuell och tankemässig frihet.149 Men frilyntheten är också ett begrepp som kan ses som starkt
sammankopplat med folkhögskolans framväxt i Skandinavien.150 Med andra ord är det inte helt lätt
att presentera en tydlig definition utan det finns samverkande betydelser som alla är relevanta att ta
hänsyn till. Ett användbart sätt att fokusera begreppet är att se frilyntheten som en kontrastfigur som
angav ett motstånd mot olika sorters tvång. I detta delkapitel betonas dessa kontraster till
norskdomsrörelsens frigörelseprojekt, bland annat genom en redogörelse för synen på kristen
pietistisk förbudsmoral inom NUL. I delkapitlet vidareutvecklas dessutom förståelsen för de
emotionella värden som knöts till religiösa idéer bland NUL:s ideologer. På detta sätt framträder
bilden av den emotionella stil som ungdomslagens tilltänkta emotionella gemenskaper utgick från.
Ett religiöst frisinne
Det kanske mest anmärkningsvärda med frilyntheten är hur löst begreppet används av de
organisationer som menar sig vara frilynta. Undersöker man hur "den frilynde ungdomsrørsla"
använder begreppet framträder det tydligast när det urskiljs i kontrast till religiösa synsätt som man
vände sig emot.
Framför allt gäller detta lekmannarörelsen (ofta sammanfattad under den generella
beteckningen ”pietismen”), som vissa av de som kallade sig frilynta menade var alltför dogmatisk i
sin lära om hur livet skulle levas. Lekmannarörelsen har historiskt utgjort en bred rörelse bestående
av olika frireligiösa sammanslutningar och har inom kristendomen fungerat som en beteckning på
sådana lekmän inom en kristen gemenskap som inte hörde till prästerskapet. 1700-talet präglades av
en ökad grad av lekmän men först under 1800-talet kom lekmannarörelsen att få fotfäste i Norge
genom de så kallade ”haugianerna” som betonade en sträng förbudsmoral i syfte att främja rätt
livsförsel, vilket innebar att de som inte följde deras uppställda regler kunde fördömas som
syndiga.151 Haugianismen kännetecknades även av de många affärsverksamheter och det starka
ideella föreningsliv som representanter för rörelsen byggde upp och rörelsen hade framför allt en
stark närvaro på Vestlandet i Norge.152
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Den norska ungdomsrörelsen präglades alltså av ett motstånd mot denna stränga
förbudsmoral. Begreppet ”frilynt” användes dock sällan av de medlemmar som var med i så kallade
frisinnade organisationer. Snarare kom uttrycket att bli mer aktuellt i samband med historiska
återblickar på rörelsen under det tidiga 1900-talet.153 I BUL:s fall omtalas särskilt "fridomen" med
anknytning till frilyntheten. Bland annat sker detta i ett nummer av Lagsbladet från 1938 under den
osignerade rubriken ”Dei frilynde lagi”. Där påstår en okänd BUL-medlem följande om begreppet:
Den ungdomen som i si tid har skipa Noregs Ungdomslag kalla seg frilynd. Det lyt dei som idag stend i dette
laget kjenne som ei krevande maning. Den gongen stod det kamp um fridomen som idé. Idag stend me alt midt
uppe i kampen um fridomen som realitet. Tenk kor sjeldan det er i våre dagar at ein samskipnad tek fridomen
som sitt merke! Helst vil dei ha oss inn i masseorganisasjonar som vil setja trælemerket på oss. Du lyt vera partitræl, dogme-træl, stats-træl. Og fårlegast er dei, som lurar træleteiknet på deg utan at du sjølv ansar på det - - -.
Det som gjer at vår tid held på å fostre ei ny trælerase, er, at so mange elskar å la andre tenkje for seg. Sant å
segjas kan ein ikkje vera frilynd utan sjølvstendig tenkjing. Og fram for alt lyt ein ha på det reine kva fridom er
for noko. [---] Eit fritt menneske er ein som legg viljen til når ein tenkjer. Det er rett det Olav Gullvåg segjer i
"Norsk Ungdom": "Frilynne er viljen til å forstå." Ein kunde leggja til: Fram for alt er det viljen til å forstå seg
sjølv som menneskje. Ein lyt vita kven ein sjølv er for å kunne skyna kva fridom er. Og fyrst når ein har lært
vetskapen åt fridomen, finn ein vegen til fridomen som realitet. [---] Eg møtte ein gong ein som var ein
fridomslærar. "Læreboka" hans kom ut alt i 1894, det var i den tida då alle dei ulike ungdomsrørslor i Europa
byrgja. Boka heiter "Fridomens Filosofi". Og fridomslæraren var Rudolf Steiner. Eg hugsar ein kjernesetningt
han seinare skreiv som eit tillegg til boka: "I tenkjing vert fridomen sannkjent – i kjenslor vert den upplevd i
viljen vert den øvd". Eit frilynd lag er eit lag av menneske, som er viljuge til å sannkjenne, å uppleve og til å øve
fridomen. Eit sjeldsynt lag så framt det skynar si store og krevande uppgåve. 154

I sitt försök att definiera frilyntheten ges i citatet hänvisningar både till teosofen och antroposofins
andliga fader Rudolf Steiner och venstrepolitikern Olav Gullvåg. Det som är anmärkningsvärt med
denna beskrivning är hur nära friheten knyts till en viss människosyn och i opposition till former av
träldom och ospecificerade ”masseorganisasjonar”. Det är genom att utveckla sin förståelse för sig
själv som man undviker att tvingas in i dogmer och i stället kan uppnå en större frihet. Man kan enligt
den anonyma skribenten även öva sig i att lära känna vad frihet är för något, för att på så vis lära
känna dess natur. Detta är enligt skribenten inte en lätt uppgift: "Det er her det knip: Dei fleste trur at
dei kan gå vegen utanom dette vanskelege – å lære seg vetskapen åt fridomen".155 Något
motsägelsefullt behöver man alltså en vägvisare till vad det självständiga tänkandet innebär. Först då
kan man bryta sig fri från det som i detta fall utgör kontrasten till frilyntheten, nämligen trälandan och
dogmerna som antas finnas inom vissa partier och stater. Skribenten vill alltså att Noregs ungdomslag
ska representera en annan hållning där kunskap och frihet premieras i kontrast till de påtvingade och
trångsynta läror som antas prägla andra organisationer.
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På det stora hela är det en generell beskrivning av frihet som beskrivs i citatet, och det är
viktigt att inskärpa att detta endast är en beskrivning av frilynthet. Uppskattningen av teosofen
Steiners frihetslära är på så vis inte nödvändigtvis något som alla medlemmar inom
norskdomsrörelsen delade.
I BUL:s fall utgör detta utdrag från Lagsbladet ett av de enstaka fall då frilynthet som ett ideal
för laget aktivt nämns. Ändå verkar den frisinnade hållningen ha varit en viktig ingång till de
emotionella gemenskaper som ungdomslagen kan ha försökt att etablera. För att komma närmare
frilynthet sett som ett emotionellt ideal är det av intresse att se närmare på hur särskilt inflytelserika
ideologer knutna till NUL och BUL, såsom Halvdan Wexelsen Freihow, Sigurd Fjær och Edvard Os,
använde begreppet ”fridom” och ”frilynthet” i de föredrag som spreds inom hela norskdomsrörelsen.
Föredragen som fokuseras nedan är från mellankrigstiden och säger mycket om den övergripande
ideologi som norskdomsrörelsen utvecklade vid denna tid. Inte minst visar dessa axplock av föredrag
inom ungdomslagen på att aspekter av frilyntheten alltjämt var en central fråga inom
norskdomsrörelsen under det tidiga 1900-talet.
Ungdomslagens emotioner
Enligt kulturhistorikern Ørnulf Hodne kom synen på kristendomen inom NUL under
mellankrigstiden att särskilt utvecklas av Halvdan Wexelsen Freihow (1883–1965), som var förman i
NUL mellan år 1926 och 1936. Freihow skrev många föredrag och artiklar som kom att definiera de
religiösa idéerna i rörelsen. Ett av dessa föredrag var ”Ungdomen og dei kyrklige spursmaali” som
presenterades i Noregs ungdomslags medlemsblad Norsk ungdom år 1920.156
I detta föredrag beskriver Hodne att Freihow riktade sitt motstånd mot pietismen och den
kristna ortodoxi som denne menade var alltför dogmatisk och främmande för ungdomen i deras liv.
Freihows vilja var likt Grundtvigs önskan i stället att luckra upp de hårda gränserna mellan det
världsliga livet och det religiösa. Det fanns värdefulla aspekter inom båda dessa världar, som Freihow
tänkte kunde förenas med varandra. Han betonade även att religionen påverkade människan i hela
dennes liv, det gällde med andra ord för individen att vara besjälad i alla sina handlingar. Freihows
uppfattning om behovet av en kyrka frigjord från dogmatiska läror, där en friare religiös utövning
med mer världsliga nöjen kunde tillåtas, kom att få en stor betydelse för den norska
ungdomsrörelsen.157
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En annan person som såg behovet av att stödja en mer livsbejakande kristendom var NUL:s
agitator Sigurd Fjær. Han menar i sitt föredrag Den frilynde ungdomen og kyrkja från 1924 att det
finns en medelväg mellan det som han beskriver som en andefattig dogmatisk materialism och en
blind religiös tro. Denna medelväg sammanfattas i idealet om frilynthet.158 Enligt denna agitator har
materialismen (i detta fall med betydelsen: en generell naturvetenskapligt och positivistiskt präglad
läggning) visat sig vara ett misslyckat projekt. Fjær hyllar dock de tendenser som han har sett i sin
samtid till en återgång till sökandet efter en mer andligt betonad livsföring, vilket han påstår att NUL
går i bräschen för. I Fjærs föredrag betonas den andliga gnista och det engagemang som frilyntheten
antas representera: ”Frilynd er einast den ungdom som har kjent noko av ånds lyfting og eldhugs
gneist i seg. Då skulde han og veta kor mykje dette er vår kyrkje å takka”.159 Genom kyrkan ska den
andliga gnistan i människors inre blåsas till liv. Särskilt ungdomen bär på en stark potential till att
väcka sin inneboende ”eldhug” (som kan översättas till engagemang eller begeistring), enligt Fjær.
En kontrastfigur till denna eldhug skulle kunna vara likgiltighet (”liksæle”). På sina håll framträder i
varje fall den likgiltiga ungdomen som motsatsen till det emotionella engagemang som
norskdomsrörelsen ville inspirera till.160 Norskdomsrörelsen ville alltså främja en livfull och andlig
ungdom som var engagerad i rörelsen. Denna syn på ungdomens livfulla kraft påminner om tidigare
nämnda tankar som Christopher Bruun framförde om barn och ungas livfullhet och kraften som de
unga därmed antogs vara i besittning av.
Sammanfattningsvis utgick norskdomsrörelsen via mellankrigstidens ideologer såsom Fjær
och Freihow, men också äldre tänkare som Bruun och Vig, från en föreställningsvärld där tankar om
det äkta, fria och levande i människan, religionen och nationen framhävdes. Dessa tankar står som
grundpelare i rörelsens ideologiska bygge under 1800-talet och ända fram till slutet av
mellankrigstiden. Flera av NUL:s agitatorer och ideologer såsom Fjær beskrev även arbetet för
religion, frilynthet och norskdom som förenade projekt, där ingen del kunde uteslutas från den
andra.161 Denna förening av nationalism och religiös idealism framkommer inte minst i de aktiviteter
och aktiviteter såsom sång, dans och teater som ungdomslagen erbjöd sina medlemmar.
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Alla var dock inte lika positiva till dessa aktiviteter vilket åskådliggjordes av de som var
motståndare till NUL:s projekt. Många inom NUL, däribland Freihow, beklagade sig särskilt över
pietisternas misstro till folkdans och teater. Medlemmar inom lekmannarörelsen ansåg att de nöjen
som den frisinnade ungdomsrörelsen ägnade sig åt representerade lättjefulla aktiviteter som var
oförenliga med en korrekt kristen tro. Detta väckte i sin tur ett motstånd från Noregs ungdomslag som
såg folkdansen som en kanal för att nå fram till den särskilda andliga kraft som man menade var
förborgad i ungdomens innersta väsen. Denna kraft tänkte man sig tog sig uttryck i en särskild sorts
ungdomsglädje, en "hugnad", som yttrade sig i det intresse som många unga riktade mot dansen.
Freihow skriver att ”[…]trongsynet maa og burt! Det maa vera slutt med at ein fraadømer dei sann
kristendom dei som gaar i teater, eller som har hugnad i leikande dans [...]”.162
Den trångsynthet som Freihow vände sig emot utgick från den danske teologen Erik
Ludvigsen Pontoppidans kristna doktriner från 1700-talet som kom att ligga till grund för den katekes
som användes i den norska folkskolan under större delen av 1800-talet.163 Pontoppidan uttryckte sin
syn på dessa aktiviteter på följande vis i sin katekesförklaring Sandhed til Gudfrygdighed från 1737:
”[…] Hvormed vanhelliger man Hviledagen? Med legemligt, ufornødent Arbeide, samt
syndige Lyster, saasom Dands, Spil, Komedier, Kroergang og saadant, som altid er Synd i sig selv,
men om Helligdage dobbelt Synd”164 I detta bud framstår det tydligt att dans, teater och att besöka
krogar sågs som en synd, då dessa sysslor inte hade ett högre syfte och sågs som särskilt vanhelgande
om de utfördes under vilodagen.
För Freihow var den hugnad som dessa aktiviteter genererade ett kännetecken för den
frilynthet som band samman ungdomslagens andliga strävan samtidigt som den fungerade som ett
retoriskt motargument mot den hållning gentemot dans och teater som Pontoppidan framförde.
Hugnad har karaktären av en emotion då den avser en sorts välbefinnande som kanske bäst kan
översättas till trivsel på svenska. I dag utgör ”hygge", ”glede" och ”førnøyelse” närliggande termer
och ordet har etymologiska rötter i det norröna ”hugna", vilket betyder att vara någon till lags eller att
tycka om något (jämför med: ”hugne” og ”hug”).165
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Ett sätt att spåra betydelsen som denna emotion hade i slutet av 1800-talet på nynorska är att
se till Ivar Aasens landsmålsordbok från 1873. Där definieras ordet som: ”[…] Førnøielse, Glæde,
Tilfredshed; aandeligt Velbefindende. Meget brugt og maastee alm. Gv. hugnad". Hugnad framställs
alltså av Aasen som en särskild slags andlig glädje och tillfredställelse.166
En annan medlem i NUL, Aslak Fjermedal, skriver i NUL:s medlemsblad Norsk ungdom år
1935 en artikel med titeln ”Idégrunnlaget for det frilynte ungdomsrørsla" att: ”[…] de frilynde ser lyst
på livet og prøver å finne Gud i alt". Vidare återkommer i artikeln uppfattningen om att tillvaron inte
kan skiljas i det religiösa och det världsliga utan att dessa dimensioner hör samman. ”Derfor må de
smile til hele striden […] det er hjerte og sinnelag som er avgjørande. Dans er sjølvsagt likso
skuldlaus som all onnor rytmisk rørsle, leik, idrott o.s.b. Men likevel kan dansen – som nærsagt alt
annat – Misbrukast og verta tynande".167 Med andra ord verkar det som att denna frilynta
glädjehållning och livssyn var särskilt framträdande framåt mellankrigstiden i formen av en
uppvärdering av folkdans och andra aktiviteter som ungdomslagen bedrev. Det var glädjen som
dansen skapade som vittnade om dess andliga betydelse. Samtidigt framkommer det att dans liksom
allt annat kan missbrukas och tjäna andra syften än den andliga frigörelse som de frilynta
eftersträvade.
En annan beskrivning av hugnadens betydelse och den norska ungdomsrörelsens
sammanflätning av emotionella och ideologiska ideal framkommer om vi ser närmare på hur de olika
ungdomslagen inom NUL organiserades. Så sent som år 1917 sammanställde ungdomsledaren och
militären Edvard Os en Handbok aat ungdomslag som berättade hur ungdomslagen skulle bedriva
sina olika verksamheter, hur lagsmöten skulle arrangeras och vilka särlag som ett ungdomslag borde
bestå av. I handboken tillmäts hugnaden en särskild stor vikt av Os då den getts ett eget kapitel.
Enligt Os hör denna emotion samman med att vara ungdom och att: "Ungdom utan hugnad, det er
berre eit anna ord for umgripet alderdom".168
Vidare omtalar Os att skapandet av hugnad är ett framträdande mål för ungdomslagen. Det är
genom frammanandet av hugnad som ungdomens kraft tas tillvara på, likt de tidigare exemplen tycks
hugnaden på så vis vara den livgivande emotionella essens som utmärker de unga. Vidare hör
emotionen samman med en allmän positiv anda och Os inskärper att ungdomslagen är positiva och
inte negativa, då ungdomslag till skillnad från andra organisationer (vilka han inte namnger) inte
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sätter upp regler för vad man får och inte får göra.169 I detta fall anspelar han förmodligen på
pietisternas förbudsmoral. Hugnaden kan därmed ses som ett sätt att urskilja den fria norska
ungdomen inom norskdomsrörelsen från andra mindre glädjefokuserade kristna rörelser. I och med
att detta samband framhålls av så pass många ideologer inom rörelsen bör hugnaden ses som något
utmärkande för norskdomsrörelsens frilynta emotionella stil.
Samtidigt finns det också ett sämre slags glädje som norskdomsrörelsen önskade motverka
med sin hugnad. Detta framkommer hos Os på följande vis:
Naar det gjeld arbeidet for hugnaden i ungdomslagi maa dette syna seg paa den maaten, at vi fører strid mot ring
og laak moro og set god og uppbyggjande i staden. Vaar store nasjonale uppgaava er aa arbeida landet uppatt
etter den lange og djupe nedgangstidi under framandveldet. Og vi tek denne uppgaava fraa grunnen. Vi vil skapa
eit sterkt og fridomskjært folk. Men det vinn ein ikkje betre med ein ungdom av hengehovud en med ein
aandeleg og kroppsleg forkomen ungdom. Det gjeld daa for oss aa peika paa hugnad som kan byggja upp baade
kropp og sjæl og skapa lyst og evna hjaa ungdomen til aa søkja slik hugnad. Og paa denne maaten vil vi utan
tvang føra ungdomen burt fraa driving og slengjing og morskap som øyder og bryt ned.170

I detta citat framkommer det att norskdomsrörelsen vill bort från nöjen och glädje som inte betraktas
som uppbyggliga för ungdomen. Därtill ses hugnaden som ett aktivt medel för att göra det norska
folket mer friskt och frihetligt vilket är en del av arbetet att återställa det man uppfattar som det
norska i nationen och motverka ett utländskt inflytande. I Os resonemang och vägledningar i boken
framläggs även flera exempel på vad som utgör dessa goda, uppbyggande och hugnadsskapande
aktiviteter och inspirationskällor. Bland annat nämns sång, musik, "leik", uppläsningar och författaren
och danspedagogen Hulda Garborgs bok om songdans som viktiga. Det är framför allt via de mindre
särlagen som dessa aktiviteter ska genomdrivas och på så sätt kultiveras hugnaden enligt Os. Därtill
betonar han att särlagen behöver ett mått av frihet från huvudorganisationen men inskärper vikten av
att alla medlemmar i ett särlag också måste vara medlemmar av BUL:s huvudlag.171
Hugnaden tycks utöver dessa aktiviteter också vara nära sammankopplad med större festliga
tillställningar. I beskrivningen av de olika ”gilden” (en form av sociala träffar) som ungdomslagen
enligt handboken bör hålla varje år betonar man att dessa fester ska vara "hugnadsame". 172 Vidare
påstår Os att man inom ungdomslagen borde arbeta både för kroppslig och andlig hugnad så att de
balanseras gentemot varandra:
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Skal eit ungdomsgilde verta rikt og minneverdigt maa den kroppslege hugnaden som mat og leik staa i rimelegt
samhøve til den aandelege. Dei beste kreftene, som laget raader over, maa difor takast til hjelp. Songlaget og
spellaget maa nyttast ut.173

En annan viktig aspekt i Os program är att alkohol och annat som benämns som störande moment
hålls borta från ungdomslagen för att freda denna glädjestämning: "Alt som kan skipla gildefreden og
festhugnaden maa haldast burte. Serleg daa folk som ber seg usømelegt, syner seg paaverka av
rusdrykk eller paa anna vis er til uhugnad".174 Hugnaden kan utöver att representera en sorts glädje
alltså också förstås som en sorts skötsamhet.
I Os bok betonas även vikten av att ungdomen så snart de konfirmerats bör ansluta sig till ett
ungdomslag, vilket avslöjar att de unga i lagen som yngst befinner sig i konfirmationsåldern. Enligt
Os är sång, musik och uppläsningar ett gott sätt att locka nya ungdomar till lagen så fort de
konfirmerats.175
På så vis framstår Edvard Os och hans vägledningar som närliggande den övergripande
betoningen av ungdomens livsglädje och livsmening som vi har sett var framträdande hos andra
ideologer och emotionella teoretiker inom NUL. Hugnad och frammanandet av livsmening och
livskraft blev huvudsakliga objekt för norskdomsrörelsens målsättningar och ungdomslagens
tilltänkta emotionella gemenskap som man arbetade för att uppnå. I denna livskraft enades det
andliga med en världslig frihet vilket kan ses som en sammanfattning av det nationella program och
dess emotionella värden som NUL framhävde. Samtidigt som detta kan betraktas som ett utmärkande
idéinnehåll inom Noregs ungdomslag är det viktigt att påminna sig om att den norska
ungdomsrörelsen också svarade på de frågor om ungdom, religion och fritid som upptog många andra
organisationer i samtiden.

2.4 Sammanfattning av kapitlet
Med detta kapitel har jag framför allt velat ge en historisk bakgrund till BUL för att ta reda på vilka
idéströmningar som föranledde organisationens etablering år 1899 men inte bidra med så mycket ny
kunskap i fältet. Samtidigt kan det vara relevant att lyfta fram de insikter som framkommit i kapitlet

173

Ibid. 22.
Ibid. 22.
175
Ibid. 23.
174

70

som tidigare forskning trots allt inte uppmärksammat och som är centrala för min vidare förståelse av
BUL i denna avhandling.
I tidigare forskning har NUL:s emotionella värderingar endast antytts men aldrig centrerats i
den utsträckning som jag gjort i detta kapitel. Detta har jag gjort genom att förstå Noregs ungdomslag
som en rörelse som med sina ungdomslag försökte etablera emotionella gemenskaper. Därmed har
kapitlet kunnat synliggöra de emotionella tankegångar som inryms i den nationalistiska ideologi som
hade en stor betydelse för Norge under 1800-talets senare hälft.
Framför allt har frilyntheten som en emotionell stil utkristalliserats i min framställning.
Förståelsen av dess aspekter som ett emotionellt ideal för ungdomslagens tilltänkta emotionella
gemenskaper har enligt min mening inneburit att frilyntheten getts en större uppmärksamhet för
lagets målsättningar än vad den fått i annan forskning om NUL:s och norskdomsrörelsens
verksamheter och motivationer. Att förstå hugnad som den huvudsakliga emotion som dessa
gemenskaper normerade har inte heller gjorts tidigare utifrån emotionell teori. Poängen med detta sätt
att närma sig NUL:s tankar om ungdom, skötsamhet och glädje har varit att uppmärksamma hur till
synes apolitiska verksamheter och livsideal kan förstås som starkt politiskt laddade områden som
olika aktörer strävade efter att få kontroll över. Denna relation som framträder mellan emotionell
gemenskap, emotionell stil och emotioner är viktig att komma ihåg i samband med min vidare
utforskning av emotioner och ideologiska föreställningar inom BUL i kommande kapitel av
avhandlingen.
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3. Förnorskningen av Oslo
Inledning
Med detta kapitel vill jag undersöka de uppfattningar om Oslo som framfördes av medlemmar och
ledare inom BUL. Jag vill särskilt analysera de idéer om staden som uttrycktes inom BUL under
perioden 1899–1939 medan jag i nästföljande kapitel närmare undersöker bestämda rumsligheter som
BUL etablerade i staden. I detta kapitel beskrivs BUL:s ambitioner i Oslo medan kapitel fyra försöker
svara på hur BUL:s företrädare försökte genomföra dessa mål.
Frågeställningar för kapitlet är: Vilka idéer låg till grund för det förhållande till staden och
stadskulturen som uttrycktes inom BUL? Hur såg BUL:s företrädare på den inflyttade
bondeungdomens möte med Oslos stadskultur och hur uttrycktes förhållandet mellan
bondeungdomen och staden i organisationens retorik och ideologi?
Uppfattningarna som BUL:s medlemmar och ledare hade om Oslo och stadskulturen i
generell mening relateras under kapitlets gång till en historisk kontext som belyser hur framträdande
grupper i staden förhöll sig till varandra från sekelskiftet fram till mellankrigstidens slut. Genom
historiska fördjupningar belyser jag även landsmålets betydelse i början av 1900-talet samt
urbaniseringen av Oslo (eller Christiania) under samma tidsperiod.
I avhandlingen omnämns Christiania när det sena 1800-talets stad avses, då staden officiellt
bytte namn till Oslo år 1925. Samtidigt benämns staden av BUL:s medlemmar även tidigare som
Oslo och emellanåt även som Kristiania, vilket skapar en viss sammanblandning i fråga om stadens
namn i min framställning. I regel har jag valt att benämna staden som Oslo, förutom vid de tillfällen
när andra namn används av olika aktörer.
Kapitlet inleds med en djupdykning i de idéer som låg till grund för Klaus Slettens upprop för
att starta ett bondeungdomslag i den norska huvudstaden. Kapitlets andra del vill fördjupa förståelsen
för det språkpolitiska projekt som BUL:s ledning bedrev med syftet att höja vördnaden för landsmålet
i Oslo. I denna del ges även en mer ingående redogörelse för stadens historiska utveckling. Med hjälp
av denna kontext får vi bättre syn på vilka grupper som motsatte sig de språkambitioner som BUL:s
ledare företrädde. De samarbeten som BUL:s ledning sökte med andra inflyttarorganisationer i staden
lyfts dessutom fram i denna del. Vidare tar detta delkapitel upp de motivationer som vissa
bondeungdomar själva uttryckte gällande deras flytt till Oslo. Avslutningsvis ser vi i kapitlets tredje
och sista del närmare på hur man inom BUL kopplade samman föreställningar om stadslivet och
bondeungdomens identitet med tankar om den norska nationen utifrån vitalistiska idéströmningar.
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3.1 Oslo som emotionell arena
I detta delkapitel vill jag undersöka de idéer som var vägledande i formandet av BUL som ett
ungdomslag år 1899. Vilka ideologiska och emotionella föreställningar uttrycktes av BUL:s ledare i
samband med organisationens grundande? Kan emotionella meningsmotståndare till BUL anas i
betraktandet av Oslo som en emotionell arena och i relation till den syn på bondeungdomen som
BUL:s företrädare formulerade?
Med vägledning av dessa frågeställningar vill jag komma närmare de ideologiska
uppfattningar som utmärkte lagets första år. En särskild tonvikt har lagts vid grundaren Klaus Slettens
upprop om att starta ett ungdomslag och hans förhållande till stadslivet, bondeungdomen och andra
grupper i Oslo under denna tid.
"Ett hyggjeligt heim i hovudstaden"
Ein kveld kom eg til Oslo. Eg kjende ikkje ei sjel der, og visste ikkje kvar eg skulle gjera av meg. Då fekk eg sjå
at Bondeungdomslaget hadde møte i Møllergata 20. Eg hadde høyrt så mykje gildt om Bondeungdomslaget at det
var med ei serskild fysne eg stemnde dit.176

Denna tillbakablickande anekdot ges år 1939 av en inflyttad bondeungdom med signaturen ”Harald i
Fonna”. I en inskickad berättelse till BUL:s medlemsblad Lagsbladet berättar han om sina första år i
Oslo vid början av 1900-talet. Minnet ger en förstahandsinblick i hur en ungdom från landsbygden
kunde uppleva Bondeungdomslaget som en motvikt till den ensamhet som antogs vara särskilt
drabbande för nykomlingar i staden.
När denna berättelse skrevs år 1939, 40 år efter lagets grundande, hade BUL redan kommit att
bli en etablerad organisation i staden. Laget utlovade billig och god mat vid deras Kaffistovarestauranger och gäster i staden kunde logera vid det BUL-ägda hotellet Bondeheimen på
Rosenkrantz’ gate 8 mitt i centrala Oslo. Därtill hade laget gjort sig känt i Oslo för framgångar knutna
till organisationens idrottslag och organisationen stöttade aktivt Det Norske Teatret, teatern där
endast pjäser på landsmål uppfördes.177 Oförändrat genom dessa år tycks ha varit vetskapen om att
BUL representerade en gemenskap och en social samvaro där man som nyinflyttad kunde dela sina
upplevelser med andra bondeungdomar som hade anlänt från landsbygden och som hade likartade
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mål och drömmar som en själv, något som poängterats av Ulrike Spring i hennes forskning om
BUL.178
Ser man till BUL-medlemmars egna återblickar på organisationens första år, så
uppmärksammas dessa gemenskapsskapande aspekter som laget hade, men även oppositionen som
fanns vid denna tid mot BUL:s framväxt. Inte minst betonades lagets kamp för att uppvärdera
landsmålet i relation till riksmålet och dess strävan efter nationella framsteg som aspekter som väckte
ett motstånd i samtiden. Utöver detta nationella och språkpolitiska program, som vi i föregående
kapitel har sett var utbrett inom hela norskdomsrörelsen, var en annan viktig förutsättning för BUL:s
skapande enligt organisationens medlemmar ungdomens påstådda utsatthet i huvudstaden. I ett tal
som publicerades osignerat i Lagsbladet år 1919 berättas det om hur ungdomar strömmade in till
huvudstaden och hade särskilda behov av att återupprätta en kontakt med hembygden som de lämnat
bakom sig i sin flytt till Oslo. BUL skulle vara gemenskapsfrämjande för denna ungdom och fungera
som: ”[...] en fast samlingsstad, der dei kunde kjenna seg som heime”.179 Ungdomens
gemenskapstörst och tillvaro i Oslo beskrivs på följande vis i samma tal:
Dei livde eit heimlaust eineliv, og laut kjenna seg framande og rotlause i byen. Detta kunde gaa vel. Men det
gjekk ikkje sjeldan illa. Og bandet med den fedraheimen dei hade vakse upp i, vilde losna og stundom slitna. Dei
skikkarne og det maalet dei hade med seg heimanfraa, var ikkje mykje vyrde i byen. Tvertum. So kunde det verta
ei vending baade i hug og i smak, so dei kom til aa gløyma eller endaa sjaa ned paa det reine, finslege og gilde
barndomslivet og ungdomslivet i heimebygdi.180

Med andra ord så var hemskapandet, i syfte att motverka rotlösheten i Oslo, en viktig grund för
BUL:s arbete. I citatet påtalas det att dialekterna och det skick man hade hemifrån hade sin rot i
upplevelsen av den rena barndomen, och att det var nedvärderingen av detta som skapade en dålig
hemmiljö. Det är alltså troligt att en flytt till en plats som påminde om det hem och den kultur man
kom ifrån sågs som mindre skadlig för bondeungdomen, medan en främmande stad som Oslo ansågs
alltför annorlunda jämfört med denna ungdoms uppväxtmiljö.
Denna föreställning om svårigheter för inflyttare att bli en del av staden var inte något nytt,
redan 1858 kunde den inflytelserike sociologen Eilert Sundt påtala detta utifrån de upplevelser som
präglade många inflyttares tillvaro runt om i Norge. Intressant i sammanhanget är dock att han
menade att det stundtals var lättare för inflyttare i Christiania att forma nya bekantskaper med andra
inflyttare från liknande bakgrund som en själv. Därför hävdade han att inflyttare under stora delar av
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1800-talet hade haft det förhållandevis bra, åtminstone i en social bemärkelse. Särskilt inflyttare från
närliggande delar av Østlandet formade snart en social gemenskap med andra likasinnade, vilket
kunde vara svårare i andra städer såsom Bergen.181 Med detta resonemang i bakhuvudet är det
intressant att notera hur BUL under det tidiga 1900-talet påtalar ett främlingskap som, om vi fäster
tilltro till Sundts skildring, mer liknar förhållandet i Bergen än i Christiania vid 1800-talets mitt. På
det stora hela handlar den brist på hemkänsla som BUL:s företrädare tycker sig se hos inflyttarna om
språklig identifikation.
I talet från 1919 framstår inte minst den emotionella dimensionen av bondeungdomens
tillvaro i Oslo som viktig. Genom att lämna platsen som bondeungdomarna kom ifrån och skapa sig
en ny tillvaro utan hemmets stöd antogs ungdomen vara särskilt utsatt för ensamhet och rotlöshet.
Denna emotionella belägenhet sammanfattas med uttrycket att vara ”heimlaus”, vilket kan ses som en
emotion nära knuten till upplevelsen av rotlöshet och ensamhet. Enligt jubileumstalaren år 1919 var
det dessa gemenskapssökande grunder som föranledde skapandet av BUL, vilket skedde genom att
grundaren Klaus Sletten kallade till ett möte vid skolan Hauges Minde:
I denne merkelege tidi med all si æsing var det at ein flokk bondeungdomar kom saman til eit møte i ein
flaggprydd sal paa Hauges Minde med den tanken aa skipa eit lag for ungdom fraa alle landsluter.182

20 år efter grundandet av BUL menar denne talare att organisationen kommit långt med arbetet att
skapa ett "hyggjeleg heim midt i hovodstaden, ein heim med norske seder og norsk maal, ein heim
som kunde halda uppe og styrkja kjaerleiken til gamleheimen som er Norig”.183 Om vi ska tro på
BUL:s företrädare hade organisationen sedan sin start år 1899 gjort stora framsteg med sitt
hemskapande och arbetet med att skydda bondeungdomen från emotionell hemlöshet, språkliga
nedvärderingar och ett kulturellt förfrämligande i Oslo.
I detta delkapitel kommer dessa huvudaspekter av BUL:s verksamhet och även
medlemmarnas förhållande till staden och stadskulturen att fördjupas. Vi kommer att se hur
organisationen arbetade praktiskt för att stärka och synliggöra landsmålet, varför bondeungdomen
ansågs vara särskilt drabbad av hemlöshetens faror och hur BUL som organisation försökte etablera
en gemenskap och ett hem för bondeungdomen. Dessa sidor av ungdomslagets arbete säger viktiga
saker om BUL-medlemmarnas relation till Oslo och om värderingen av bondeungdomen.
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Hemtematiken återspeglar även ideologiska tankar om Norge och andra aktörers förhållningssätt
gentemot organisationen. I och med att skapandet av BUL grundade sig både i norskdomsrörelsens
nationalistiska ideologi och i en emotionell syn på bondeungdomens utsatthet menar jag att det är
relevant att se Oslo som en emotionell arena som Bondeungdomslaget ville utöva inflytande på. Det
var med staden som scen och skådeplats som olika idéer om emotionella gemenskaper kontrasterade
varandra i sina emotionella föreställningar, där ungdomslaget utgjorde en betydelsefull aktör.

Storstadens gyttja och emotionella karaktär
Trots att Bondeungdomslaget med tiden, genom etablerandet av egna institutioner, kom att inta en
viktig plats i stadslivet så kunde organisationen samtidigt uttrycka ett starkt avstånd gentemot delar
av Oslos stadsliv. Dessa hållningar framträder särskilt i relation till värderingar av staden som
livsmiljö för bondeungdomen. Detta kan delvis förstås utifrån det motstånd mot centraliseringar i
landet som rådde vid tiden för BUL:s etablering. Enligt historikern Jan Eivind Myhre växte det mot
slutet av 1800-talet fram ett starkt motstånd mot Norges centralstyrning där man påstod att mycket
makt utgick från städerna. Denna centraliseringskritik uttrycktes bland annat av norskdomsrörelsens
företrädare men denna skeptiska hållning mot maktansamlingen i städerna var tämligen utbredd även
inom andra grupper i städer som Oslo, Trondheim och Bergen.184
En långt gången stadskritik är även tydlig i den då drygt 20-åriga BUL-grundaren Klaus
Slettens appell i Den 17de Mai den 11 oktober 1899, där tankarna på skapandet av BUL först lades
fram offentligt som en artikel med rubriken ”Bylivet og bondeungdomen”. Klaus Sletten hade anlänt
till Christiania från Lindås i Nordhordland på Vestlandet och kom från en familjebakgrund där hans
far var lärare och kyrkosångare. Efter att ha skickat in dikter och brev till landsmålstidningen Den
17de Mai uppmanades han av tidningsmannen Rasmus Steinvik att komma till huvudstaden och bli
en del av norskdomsarbetet som bedrevs där. Sletten började genast skriva för Den 17de Mai samt
engagerade sig i Norsk Målkontor och andra organisationer knutna till norskdomsrörelsen i
huvudstaden. Han hade alltså en färsk egenhandsupplevelse av hur det var att komma till Christiania
och finna sig i en ny tillvaro.185 I sitt uppror i Den 17de Mai påstår Sletten följande om storstädernas
karaktär:
Storbyarne er som ei endelaus myr. Tuvor store og smaa, og kollar og ryggjer hevjar seg burtover myri, men alle
stader kringar hengedyet og gyrma seg innimillom. Røynd og vàr maa den vera som ikkje skal koma utanum
tramen og faa seg eit laug i gyrma. Mange bergar seg uppatt medan dei enno hev mans vilje og mans kraft, og
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sidan ser dei seg betre fyre. Men storhopen snaavar gong paa gong, og ansar likevel ikkje faaren. Dei traar ikkje
lenger etter aa naa upp og fram; dei likar seg best ute paa hengjedyet, og so sig dei seint og smaat, til heile deira
liv er sløkt i eit skrik.186

I citatet betonar Sletten storstädernas lömska karaktär, som drar människor ner i faror. Storstaden
framställs som en gyttjefylld myr som man lätt kan sjunka ner i. Samtidigt är det lättare för somliga
att sjunka ner i gyttjan än för andra. Särskilt ”storhopen” har lätt för att snava och har en särskild
dragning nedåt enligt Slettens sätt att se på det. En individualistisk hållning anas hos Sletten, där han
gör skillnad på den breda ”massan” och den som besitter individuell handlingskraft.
Denna syn på städerna som en gyttja som man fastnar och går under i verkar höra samman
med Slettens uppfattning om städernas illusoriska dragningskraft och det sökande efter lycka som
präglar stadslivet. Enligt Sletten finns det skydd att få mot myrmarkens förrädiska grund, men många
finner inte fram till dessa värnande inslag i stadslivet utan går under i storstadens mörker:
Det er nok sett upp vardar; men vardeelden lyser ikkje bjart nok. Og folk vert synkvervde, so dei reint vildrar seg
av og leitar etter livsens lukke der lukka ikkje er aa finna og freistar femna fagnaden og gleda. der det berre er
tomleik og myrker.187

Detta mörker, som enligt Sletten utmärkte stadskulturen, påstås vara särskilt tydligt i stadsbors
intresse för varietéer och ölhallar. Slettens omtalande av ett förrädiskt sökande efter glädje i dessa
aktiviteter påminner om norskdomsrörelsens starka upptagenhet vid glädje kring sekelskiftet 1900.
Som vi har sett i föregående kapitel var odlandet av en sorts andlig och skötsam glädje, hugnaden, ett
viktigt inslag för ungdomslagen i NUL vid denna tid. Den syn på glädje som Sletten beskriver bör
alltså betraktas som ett uttryck för det han tänkte sig som ungdomslagens emotionella gemenskap i
opposition till andras gruppers emotionella uttryck. Sletten nöjer sig dock inte med att endast
beskriva staden som en glädjelös plats utan vidareutvecklar sin kritik av stadslivet på följande vis:
Ein kjem aldri ut av svarmen og upp paa høgderne so ein fær den frie utsyni. Ein gjeng som i ei festning der
murarne stengjer paa alle kantar. Kolrøyken og skoddi legg seg svart og kjøvande over alt. Og so gjeng det som
med baani: dei ser berre dei glimande glaskulorne, papirstasen og alt det andre krimskramset ein hengjer upp paa
joletreet. Men den friske grani med dei grøne greinerne og med toppen som peikar upp imot høgdi gjev ein ikkje
gaum paa. Grani er for aalvorsam og tunglynd.188
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Från att ha kritiserat stadens tomhet omtalar Sletten i citatet i stället storstädernas brister i form av
den instängdhet som antas råda där. I denna beskrivning kan man ana en implicit uppvärdering av
landsbygden som en livsmiljö där man har fri utblick och står ovan den fästningsliknande plats som
staden enligt Sletten utgör. Staden är enligt honom tjock, rökig och präglas av ett folkmyller.
Intressant i hans beskrivning av staden är även hans betraktelse att stadslivet påminner om de
glittrande glaskulor som man dekorerar julgranen med; livet i staden präglas av förställningen, det
pålagda krimskramset, som Sletten menar får en att bortse från det som verkligen betyder något i
tillvaron.
Samtidigt finns det i Slettens förhållande till staden också en öppning mot något annat än
detta mörker och ytlighet. Storstäder har nämligen en potential att ge stadsbor något värdefullt:
Kyrkjorne opnar sine haller, der det er høgtidlegt og fredfullt. Men berre faa finn veg innum dørerne der.
Vitskap, kunst og alt det som ber det høgaste aandslivet, det menneskja gjenom tiderne med uendelegt arbeid og
stræv hev sanka og bygt upp – det hev sine faste borger i storbyarne og gjerer dei til kulturheimar. Men berre det
lette og leikande bryr folk seg um paa jamnaden. Kveikar og varietéar, der ein syner fram gjønestykke som dreg
mannahugen ned og el fram skamløyse, fær fullt hus stendigt. Dit gjeng folkestraumen og pengestraumen. Og dei
store kunsthallerne som hade sett seg eit høgare maal maa fylgja etter – eit stykke paa veg daa. Soleis kan det gaa
til at det nye kusttempelet som heile folket er byrgt av og som er etla til aa syna fram det største norske diktarar
hev skapt, lyt driva brennevinshandel for aa greia seg. Elder det er fordi byfolket krev kveikjeraader kvar dei
ferdast.189

Sletten påstår att de goda saker som trots allt finns i städerna, nämligen kyrkor, konst, vetenskap och
det andliga livet, väljs bort till förmån för sämre aktiviteter såsom varietéer och brännvinshandel.
Intressant i detta sammanhang är varietéernas internationella prägel.190 Möjligen kan motståndet till
dessa inrättningar delvis betraktas utifrån norskdomsrörelsens breda avståndstagande mot utländskt
inflytande. Samtidigt förstår man av sammanhanget att Sletten förbinder varietéerna med andra
former av låga nöjen som inte direkt kan kopplas till dess utländska karaktär utan snarare att de
saknar den kulturella förfining som han skulle vilja att stadslivet utmärktes av.
Denna undermåliga underhållning som tilldrar sig mycket folk i städerna präglas enligt Sletten
av tomma kommersiella intressen. Karaktären av skamlös vinstinriktad tomhet är alltså kärnan i den
kritik av stadslivet som Sletten framför ovan. Delar av stadslivet antas vara präglat av sämre slags
nöjen, ”det lette og leikande”, ”kveikar og varietéar” och motsvarar inte de höga mål Sletten ser som
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viktiga. I kritiken av ”kveikar” avses förmodligen dåtidens spritserverande restauranger, då ”kveik”
är ett typ av kärl som man använder för att brygga öl. Kopplar vi detta tillbaka till Slettens tidigare
tankar om den illusoriska glädjen och lyckan som många söker i stadens gyttja kan man förstå hans
resonemang som att spriten och varietéerna utgör de fördärvande nöjen som Sletten menar drar
framför allt ”storhopen” neråt. I stället för en försupen stad präglad av falsk glädje vill Sletten skapa
något annat och omforma Oslos nöjeskaraktär.
Det ska nämnas att norskdomsrörelsen, inklusive BUL, arbetade aktivt för nykterhet. Därför
är det inte märkligt att Sletten kritiserar de delar av stadens nöjesliv där tillgång till alkohol var ett
framträdande inslag.
Tivolits låga nöjen
Även Slettens kritik av varietéer kan ses som en tydlig positionering mot både stadens kommersiella
nöjen och dess emotionella karaktär. Denna varietékritik var på inget sätt ovanlig under det tidiga
1900-talet. Som idéhistorikern Haakon Bekeng-Flemmen har visat i sin avhandling Kulturkamp og
krenkelse från 2020 återfinns kritiken av denna underhållningsform redan i samband med det sena
1800-talets framväxt av cirkussällskap som kom att bli ett centrum för varierande former av
underhållning vid denna tid. De nöjen som cirkusen erbjöd utgick inte sällan från uppvisandet av
exotifierade asiater eller svarta "vildar". Andra framträdande nöjen på cirkusar och varietéer kunde
framåt 1920-talet vara modern charlestondans och dess nöjesutbud betecknades ofta som något
typiskt för staden och det urbana livet.191 På så vis var det en plats där det utländska och det som
ansågs vara exotiskt kunde uppvisas, både genom amerikanska danser och i form av utställda
människor från andra världsdelar. I samband med Oslos stadsutveckling mot slutet av 1800-talet kom
denna underhållningsform att bli alltmer populär bland stadens befolkning.192 I Oslo var Christiania
Tivoli den mest synliga representanten för varietéerna. Fram till dess nedläggning på 1930-talet
utgjorde tivolit en plats där besökare från alla samhällsklasser kunde uppleva trollkonster, dans och
skådespel. Samtidigt förknippades Tivolit, som låg i den centrala stadsdelen Vika, med prostitution
och ölutskänkning, som fördömdes av delar av Oslos borgerskap.193 Det är mycket möjligt att
Slettens kritik av varietéerna utgick från dessa bilder av tivolit som en osedlig plats präglad av sprit,
sex och det som inte betraktades som norskt.
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För att råda bot på denna situation uttryckte Sletten behovet av en resning i staden som skulle
motverka intresset för de låga nöjena. I fortsättningen på sin artikel om stadslivet i Den 17de Mai
skriver han:
Naar det høge og det laage, det som skal reisa folki og skapa heilstøypte einmenne soleis vert mengt saman med
det laagaste og ringaste, naar ikkje noko lenger vert halde høgt og heilagt, men vyrdnadsløysa og skamløysa fær
breida seg fritt, daa maa storbyarne verta som ei botnelaus myr. Det hjelper lite at innflytjarfolki stendigt nyar
livskrafti uppatt. Rotenskapen breider seg, og myri gøyper fleire og fleire.194

Resningen som skulle motverka den utbredda brist på vördnad och skam som Sletten förknippar med
stadslivet ansågs vara särskilt viktig för inflyttarfolket i staden. Detta i och med att inflyttande
bondeungdomar och boende i staden annars kunde antas drabbas av en sorts rotlöshet, som här
beskrivs som ”rotenskap”. Samtidigt menar Sletten att inflyttarfolket redan förmått att höja
livskraften i staden, men deras ansträngningar räcker inte till för att få bukt med stadens problem och
de låga nöjen som utbreder sig där. Efter denna utläggning påtalar Sletten även att ungdomar är
särskilt utsatta för stadens frestelser eftersom ungdomen i generell mening påstås ha en naivt ljus syn
på livet. Sletten skriver:
Det er ikkje anna aa venta en at det vert størst mannefall millom ungdomen. Dei vantar røynsle, og trur at livet er
ein ljos og væn leik. So langt hev det kome at folk tek til aa skræmast. Dei talar harde ord til ungdomen, dei
manar han upp til ei reising, dei bed han for skuld landet og folket aa taka eit skirslelaug og arbeida med heil hug
for høgare maal. Vil det hjelpa noko? Eig han kraft til det? – Voni er vel ikkje stor, og berre ord og upmaningar
ber ikkje langt fram. Ser ein faaren for folket og for landet, fær ein tenkja paa raadgjerder som duger. Ein fær
freista byggja bruer over hengjedyet og rydja burt det verste. Byungdomen er mergstolen. Det fælslege
kraftspillet hev skapt ein veik ungdom som lite evlag og minder vil. Dei som skal kjenna tilstandet best, seier han
treng studnad og hjelp. Og i si naud vender dei seg til bondeungdomen. Han skal hjelpa den veike byungdomen
upp or gyrma. [---] Og er det liti von til at byungdomen kan evla aa koma seg upp og fram til dag og daad, som
no det er stelt, so kan ein enno venta seg noko av bondeungdomen. Men daa maa han fyrst halda seg sjølv uppe.
Ikkje lata seg draga ned, ikkje spreida seg og koma burt i svermen, der ein ikkje kan skilja bymann fraa bonde. [--] Bondeungdomen maa vera seg sjølv, halda sin eigen arv i vyrdnad og vita at han hev ei stor fyreloge: aa skapa
og bera ei reising ogso i byarne. Einmenni vinn for lite. Men bondeungdomen kan samla seg i ein sterk fylking.
Samskiping er det fyrste steget på vegen.195

I detta citat introducerar Sletten en principiell skillnad mellan stadsungdomen och bondeungdomen i
Oslo. Det är mellan dessa två ungdomsgrupper som den emotionella kampen relaterat till stadens
nöjesutbud verkar stå. Den distinkta skiljelinje som Sletten markerar (mellan stadsungdomen och
bondeungdomen) förefaller viktig att upprätthålla, då den skulle hjälpa bondeungdomen att inte
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”koma burt i svermen”. I citatet synliggörs ett identitetsprojekt där ”byungdomen” blir sedd på som
den andre, i kontrast till bondeungdomen i Oslo.
Det är svårt att närmare urskilja vilka grupperingar som denna ”byungdom” representerade
enligt Sletten, men man kan tänka sig att det rör sig om allt från arbetarungdom till
medelklassungdom som han anser inte har behållit sin bondeidentitet eller aldrig haft en sådan. Det är
dock lättare att utröna vilken av dessa ungdomstyper det är som Sletten föredrar. Bondeungdomen
framstår som de som kan rädda både staden och stadsungdomens moraliska karaktär. Stadsungdomen
ses till skillnad från bondeungdomen som vek och tecknas som likgiltig och viljelös. Den behöver
dras upp ur storstadsgyttjan av bondeungdomen. En annan viktig aspekt som framkommer i denna
beskrivning av ungdomsgrupper i staden är att bondeungdomen uppmanas att vara och förbli sig
själva. I detta identitetsprojekt betonar Sletten att bondeungdomen inte ska låta sig påverkas och
ödeläggas för mycket av stadens inflytande och skamlösa nöjesutbud. På så vis framträder en bild av
staden som något man kan hålla ifrån sig, och som man kan vistas i utan att man för den delen blir en
del av den. I citatets avslutning pekar också Sletten framåt mot skapandet av BUL. Genom att samla
bondeungdomen i en ”sterk fylking” kan första steget mot en förbättring av staden ske, vilket innebär
upptakten till BUL:s bildande.
I och med att Sletten är grundaren till BUL får hans tankar ses som representativa för vad
BUL ville åstadkomma med sitt arbete, åtminstone under lagets inledande år. Det ska dock sägas att
denna relation till staden inte nödvändigtvis omfattade alla medlemmar och ledare i BUL. Som vi ska
se längre fram i avhandlingen finns både avvikelser och överenstämmelser med denna inledande
hållning gentemot bondeungdom och stadsungdom inom organisationen.
En emotionell resning av livskraften
En anmärkningsvärd aspekt i Slettens uppmaning i Den 17de Mai är formuleringen att
bondeungdomens uppgift är att ”[…] skapa og bera ei reising ogso i byarne”. Som vi har sett i
föregående kapitel hade den norska ungdomsrörelsen vid denna tid redan bildat ungdomslag ute på
landsbygden och hade även haft några trevande första försök att etablera sig i Norges städer. BUL:s
grundare påtalar i samma artikel hur han tycker sig se att bönderna som flyttar till staden blir av med
sin inneboende kraft i mötet med stadslivet:
Hev ein rett til aa krevja nokor hjelp av bønderne, landsens merg som dei stundom vert nemnde, naar ein vil faa
dei til aa leggja ryggen til? Hev dei ikkje ofra nok av si beste kraft til byarne, og kva hev dei vel fenge att? Dei
beste og gaaverikaste ungdomarne hev fare dit aar etter aar, so bygderne er reint utarma. Dei hev ikkje den
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arbeidskraft dei treng. Faae kjem att meinlause; storhopen vert verande i byen, og der sig mange i hengjedyet.
Nei byfolki hev ikkje noko aa krevja. Bønderne stend ikkje i skuld til dei.196

Bönderna, landets märg, påstås offra sin kraft i mötet med staden. Återigen omtalas alltså livskraften
som en viktig utmärkande aspekt för bonden såsom också Christopher Bruun och andra ideologer
inom norskdomsrörelsen hade framhållit i slutet av 1800-talet. Intressant i denna kategorisering av
bönder och stadsfolk är hur stora delar av landsbygden förbises. Sletten tar inte upp hur ”husmenn”
eller fiskare hanterade inflyttningen till staden. Sletten tycks med betoningen på bönder alltså
medvetet vända sig mot de som har lantbruk som yrke. Detta förhållande är viktigt då det pekar på att
Sletten och de inflyttare han vände sig till hade en kulturell front mot borgerskapet och arbetarna i
Oslo men också en social front mot arbetare från landsbygden som hade en annan ställning och som
av Sletten ansågs ha en mindre utmärkande kraft än vad bondeungdomarna var i besittning av.
I citatet ovan framstår det som att staden suger livskraften ur bondeungdomen. Enligt Sletten
utgör böndernas flytt till staden en ohållbar situation som dessutom bidrar till att utarma livet på
landsbygden. Den viktiga arbetskraft och emotionella kraft som antas utmärka bondeungdomen
påstås offras till gagn för staden. Återigen är det stadsborna som gynnas av bondeungdomens
uppoffring. Det Sletten möjligtvis avser är risken att inflyttade ungdomar med bondebakgrund
proletariseras i mötet med staden och att de på så vis blir en del av ”storhopens” massa. Det finns
alltså en rädsla hos Sletten att bondeungdomen ska förlora den sociala ställning som man har haft sen
tidigare. Sletten hävdar att denna situation kan lösas genom en resning inne i Oslo:
Men det trengst ei reising, ei uppattnying. Og byarne hev fenge slikt eit overtak at det er uraad aa stansa
folkestraumen som gjeng dit. Enno er ikkje det norske bondefolket reint utarma. Det eig krefter som kan evla eit
reisningsverk. Og er det liti von til at byungdomen kan evla aa koma seg upp og fram til dag og daad, som no det
er stelt, so kan ein enno venta seg noko av bondeungdomen. Men daa maa han fyrst og fremst halda seg sjølv
uppe.197

Detta citat är delvis en upprepning från det nyss anförda uppropet av Sletten. Återigen framkommer
det hur viktigt det är för Sletten att kraften hos bondeungdomen ska tillvaratas. Det förefaller som om
vidmakthållandet av denna emotionella kraft utgör syftet med den resning som Sletten vill skapa i
storstaden och att denna kraft kan sättas i samband med den folk- och livskraft som vi i föregående
kapitel har sett var ett viktigt inslag i norskdomsrörelsens nationalistiska ideologi.
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Denna tanke, att norskdomsrörelsen ska vinna ny mark och skapa en nationell och emotionell
resning också i Norges städer, är en viktig förutsättning för skapandet av BUL. På så sätt grundar sig
organisationens etablering i ett behov av att skydda och tillvarata bondeungdomens emotionella
livskraft och särskilda identitet, i opposition till stadsungdomen och den tomhet som Sletten menade
kännetecknade delar av stadslivet. Samtidigt kan man hos Sletten utläsa en viss ambivalens gentemot
staden. Det går att utläsa att Sletten ser vissa fördelar med att verka i och ha en påverkan på stadens
karaktär. Detta eftersom det är staden som är maktens centrum. Alternativt kan hans dröm om en
resning i städerna helt enkelt kopplas till att Norges städer utgjorde ett slags terra inkognita för
norskdomsrörelsens program. För Noregs ungdomslag, som vid denna tid hade en stor närvaro på
Norges landsbygd, var städerna de sista bastionerna att erövra för rörelsen.
Slettens uppfattningar om staden, ”folkhopen” och ”svermen” påminner även om den diskurs
kring sekelskiftet som framhävde individens vilja och kraft framför massans håglöshet. I vissa läger
förekom vid sekelskiftet 1900 även tankar på staden som plats där ett slags livskamp pågick.
Inspirerad av socialdarwinistiska tankegångar och föreställningen om den starkares rätt uttryckte
somliga ett behov av att skilja ut de som var nederst i samhället från de som strävade uppåt.198 Många
samtida med Sletten såg alltså staden som en degenererad och livstrött plats. Denna stadskritik kunde
ta sig olika uttryck. Ett exempel är Knut Hamsuns roman Sult från 1890. I denna skildring av
Christiania lever huvudpersonen en hallucinatorisk och rotlös existens i huvudstaden. Han möts av
främlingskap och förvirring, vilket kan läsas som en kritik av industrialismens och modernitetens
villkor. Även i konsten under 1890-talet var ångestladdningen och melankolin som staden på detta vis
framkallade ett utpräglat tema.199
I Slettens värdering av stadslivet var det dock inflyttarens position och möte med
stadskulturen som betonades som negativt. I kontrast till bondens livskänsla antogs den diffusa
”massan” och masskulturen utmärka sig just genom sin slöhet och likgiltighet och förknippades ofta
med det stadsmässiga. Som sagt omfattades dessa tankar av olika politiska läger under denna tid och
man bör därför vara försiktig med att sätta likhetstecken mellan denna tanke och ett enskilt politiskt
parti. Ett liknande exempel till denna bild av massan står exempelvis att finna hos den svenske
hembygdsideologen och socialdemokraten Karl-Erik Forsslund. Han påstod år 1900 att sysslolöshet
var en utmärkande egenskap för städernas fattiga, vilket han menade var ett hot mot individens
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förverkligande och den samhörighet och enhet i nationen som han eftersträvade.200 Även om Sletten i
detta fall inte lyfter fram ”massmänniskan” på samma konkreta sätt som Forsslund gör verkar
Slettens syn på det som benämns som ”byungdomen” och ”svermen” i Oslo utgå från liknande
tankegångar som Forsslunds. Att höja vördnaden för bondekulturen blev för båda en metod i strävan
att motverka den proletarisering som antogs utmärka staden.
BUL:s tillblivelse kan alltså sägas ha utmärkts av en tydlig distans till de som betecknades
som ”byungdom”, vilka kontrasterades mot bondeungdomen utifrån föreställningen om
bondeungdomens moraliskt upphöjda karaktär. Ett sätt för oss att förtydliga de identitetsuppfattningar
som Sletten propagerade för är att se närmare på vad Sletten ansåg var utmärkande för
bondeungdomarna i deras möte med Oslos stadskultur och hur han tänkte sig att BUL skulle svara
mot deras behov.
BUL:s mål – att skydda och uppfostra
I Slettens två artiklar i Den 17de Mai, som utgjorde upptakten till BUL:s grundande, framkommer två
huvudsakliga mål vad gäller hans tankar om Oslos stadsliv och dess stadskultur. Å ena sidan
framkommer en stark strävan efter att beskydda bondeungdomen från staden och att ge ungdomen en
sorts förankring i sin identitet som bondeungdom, å andra sidan uttrycker Sletten en önskan om att
bondeungdomen ska bli en uppfostrande förebild för stadsungdomen. I detta sammanhang kan man
alltså skönja en potential hos stadsungdomen att den kan förändra sig själv till att bli mer som
bondeungdomen medan bondeungdomen ska försöka att motstå att bli som stadsungdomen.
Den 13 och även den 14 oktober år 1899 annonserar man i Den 17de Mai att det under
söndagen den 15 oktober ska hållas ett ungdomsmöte för bondeungdomen i Oslo i syfte att starta en
ny ungdomsorganisation på skolan vid Hauges minde (en bygård vid stadsdelen Grünerløkka). Där
ska Sletten berätta om lagets syfte och andra inbjudna talare såsom författaren och
landsmålsförkämpen Rasmus Steinsvik ska hålla ett föredrag och det bjuds även på traditionell
folkvisesång och kaffe.201 Den 16 oktober ges i samma tidning ett referat av detta uppstartsmöte.
Referenten beskriver där att mötet hade omkring 150 deltagare, att man bland annat hade haft ett
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föredrag om den gamla norröna texten Kongespegelen som härrör från mitten av 1200-talet samt
sjungit den norska nationalsången.202
Upptakten till mötet stod alltså Sletten för. I den tidigare nämnda artikeln som publicerades
nära inpå BUL:s grundande skriver Sletten följande om incitamentet till skapandet av BUL:
Ungdom fraa alle landsluter strøymer til hovudstaden. Og det er ofte den framtøkaste og gaaverikaste ungdomen
som fer dit. So kunde ein venta at alle dei bondefødde vann seg rom og sette sin stempel paa byen, at dei bygde
ei borg for den nasjonale reisingi og for det aandsliv som hev djupaste røter hjaa folket.203

I artikeln beskrivs den återkommande resningen som Sletten eftersträvade i huvudstaden som en
nationell resning. Det är även iögonfallande hur han i citatet framhärdar sin önskan om att de
flitigaste och mest löftesrika inflyttarna från landsbygden ska sätta sin prägel på staden och bygga sig
en borg för denna resning. Hindret för att detta ska ske är återigen bondeungdomens utsatthet och risk
att bli en del av den svärm som han ser som dominerande i stadslivet:
Men landsungdomen vert gløypt av byen; han kjem burt i all svarmen. Og jamt vart han dregen med i det
laagaste og ringaste bylivet.204

Målsättningen med planerna på ett bondeungdomslag i Oslo kan på så sätt sägas vara att skydda
bondeungdomen från att bli neddragen av den kultur och det leverne som Sletten förknippade med
staden. Återigen återkommer han till tanken om att de låga nöjen som han förknippar med stadslivet
förstör en inneboende kraft som han ser som utmärkande för bondeungdomen:
Byen er kravfull. Det er ikkje nok med at landsungdomen gjev den livskraft og det arbeid som er eit av vilkaari
for framgangen og voksteren. Han vert og driven til aa ofra alt det heimlege som hev rot i inste hug og hjarta –
maalet, heimeskikken og heimeseden, det ingen kan ofra utan aa svida vengjebroddarne og faa ei sprunge i alt
sitt liv, som ikkje noko kan grøda heilt. For det er den dyrverdugaste eige for folket og den einskilde. So skal ein
daa freista verta bymann og egna til seg bykulturen. Men det er vandt aa faa fotfeste der. Difor kjenner
landsungdomarne seg rotlause og heimlause i byen. Og det vert berre knot og halvdaning.205

Svårigheterna med att passa in i staden språkligt och kulturellt och den utsatthet som det innebär att
uppge den bondekultur som man kommer från beskrivs som den direkta anledningen till att
bondeungdomen drabbas av hem- och rotlöshet i sin nya tillvaro. Landsbygdsungdomen befinner sig i
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ett slags limbo enligt Sletten; antingen tvingas de i sin anpassning till stadslivet att offra sin livskraft
och de kvalitéer som antas utmärka ungdomar från landsbygden, eller så behåller de sin identitet som
bondeungdomar men lyckas då aldrig passa in på den plats där de hamnat. BUL:s grundare tar en
tydlig ställning mot de som väljer att överge den identitetstillhörighet som förknippas med
hembygden. Han vill i stället sporra bondeungdomen till en bättre självkänsla som kan få ungdomen
att förbli ”landsungdomar”, vilket i detta fall fungerar som en synonym till bondeungdomar:
Me landsungdomar er for veike. Me gjev oss undan so snart me kjem ut i straumgiren og let oss draga med. Det
vantar oss tru paa vaart eige; me held det for lite gjævt. Og um ein og annan av oss freistar vera seg sjølv og verja
seg mot all tilskaping, vantar han ryggstyd. Han kjenner seg som ein sporv i tranedans.206

För Sletten är det alltså centralt att bondeungdomen förblir sig själv och värjer sig mot tillgjordhet
och identitetsbyten. Han tycks föreställa sig identitet som något naturligt givet, som man bär med sig
från den plats man vuxit upp på. Men enligt Sletten saknas det ett stöd för de som vill vidhålla denna
"naturliga" identitet. Det gäller därför att skapa en stöttepelare för bondeungdomen. Detta kan ses
som en viktig anledning till BUL:s grundande. Fördelen med att instifta ett bondeungdomslag mitt i
Oslo är därtill att en sådan plattform kan samla bondeungdomar från olika delar av den norska
landsbygden som hamnat i huvudstaden:
Men det den einstaka ikkje evlar, det vinn dei mange, um dei stend samstelte. Difor hev den tanken kome upp at
ungdomen fraa landsbygderne skulde skipa seg saman i eit lag til aa varna um sams eige. Det maa vera trong til
eit sovore lag. Bylivet hev so lite aa bjoda bondeungdomen. Mange vantrivst og lengtar attende til heimbygdi,
der ein kunde vera seg sjølv og kjenna seg eitt med folket. Dit er vegen stengd. Men her kann då ungdomen frå
Austland og Vestland, frå Trøndelag og Nordland samla seg i eitt lag. Fylkesgrensor set ikkje stenge her. Ikkje
fjelli heller. Og det er nettupp samfeste me treng.207

Även om Sletten nämner ungdomen från landsbygden i generell mening är det troligt att han framför
allt talar om en samling av bondeungdomen då det är dessa han vänder sig till i andra sammanhang i
sina artiklar. I detta citat framkommer det intressant nog också en mer positiv syn på massan, i
kontrast till Slettens negativa tankar om ”storhopen” som nämnts tidigare. Sletten framhäver att det
individen inte klarar av på egen hand kan åstadkommas om en samling av människor enas kring ett
gemensamt mål. Det gemensamma arbetet är alltså inget som i sig ses som negativt. Vidare påstår
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han att stadslivet tagit sig formen av att vara något främmande där man inte kan vara sig själv och där
man är åtskild från folket.208
I Slettens tankar om staden kan man alltså få syn på två olika begrepp för folket eller massan,
där en ansamling av bondeungdomar anses vara betydligt bättre än en samling av stadsbor. Genom en
gemensam ansträngning kan bondeungdomens situation i staden förbättras genom att medlemmarna
uppmuntras till att bevara sin landsbygdsidentitet. På så vis formeras även den emotionella kraften
som förknippas med folket och ”heimbygdi”. Många av de inflyttade ungdomarna antas enligt Sletten
längta tillbaka till platsen de lämnat, vilket befäster bilden av staden som en plats där
bondeungdomen inte passar in.
Denna fokusering på Slettens syn på hembygd, bondeungdom och stad ger centrala insikter
om bakgrunden till BUL:s etablering men föregriper också flera teman som återkommer i
avhandlingen i undersökningen av hur andra BUL-medlemmar och ledare relaterade till staden och
landsbygden. Slettens upprop om ett bondeungdomslag relaterar även tillbaka till föregående kapitel,
då han beskriver en tydlig relation mellan BUL:s grundande och norskdomsrörelsen. Sletten betonar
att välkända namn inom rörelsen såsom Nikolaus Gjelsvik, Anders Hovden och Halvdan Koht kan
komma att hjälpa den gryende organisationen att etablera sig genom att hålla föredrag. Uppropet
avslutas dock med uppmaningen att ungdomen själva måste göra sitt för att skapa en trivsam och
hemlik tillvaro i huvudstaden: "Og naar ungdomen sjølv med kvart kjem med i arbeidet, og kvar
gjerer sitt til aa hjelpa laget fram og gjera det hyggjelegt og heimlegt der, vil me faa leggja ein stein
til den norske bygnaden".209
I denna dröm om att skapa ett alternativt, gemensamt hem för bondeungdomen i Oslo
sammanfattas grundtanken bakom BUL:s förhållande till staden som den såg ut vid sekelskiftet 1900.
Målet var att skydda ungdomen från stadslivets vantrivsel och skapa en större sammanhållning där de
tillsammans med andra bondeungdomar kunde uppnå en starkare individuell och kollektiv självkänsla
och återskapa den länk till sina hembygder som antogs vara hotad. Samtidigt är det viktigt att
påminna sig om Slettens uppmaning att denna trivsel även skulle inspirera och fostra en bättre
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stadsungdom och att bondeungdomens kultivering skedde i relation till dessa andra
ungdomskategorier i staden.
Oslos 1800-tal: bland bohemer, arbetare och ämbetsmän
Slettens formulering om att skapa en resning i städerna menar jag är central för att förstå BULmedlemmarnas emotionella hållning gentemot stadslivet i Oslo. Det är utifrån föreställningar om
livskraft och värderandet av olika nöjesutbud som Bondeungdomslaget gör entré på stadens
emotionella arena och försöker att utmana meningsmotståndare.
Om man vill förstå det motstånd som BUL:s företrädare upplevde fanns till Slettens
emotionella projekt är det relevant att utforska vilka grupper som utmärkte sig i Oslo under det sena
1800-talet. Framför allt kan en bild av ämbetsmännen i staden och den grupp som brukar kallas för
Kristianiabohemerna ge en bättre förståelse för Slettens relation till Oslos stadsliv och de emotionella
hållningarna som återfinns inom BUL. Det är viktigt att påpeka att det är Slettens tankar om
bohemerna och Bondeungdomslagets uppfattningar om ämbetsmännen som är i centrum. Dessa två
grupper hade båda sin storhetstid under 1800-talet och utgjorde enligt flera representanter för BUL ett
motstånd till organisationens frisinnade glädje.
Kristianiabohemerna var en lös sammanslutning av allsköns författare och konstnärer som
gjorde sig kända för sina besök på restauranger och kaféer i Oslo. I kulturhistorikern och författarens
Halvor Foslis digra undersökning av denna miljö betonas bland annat att gruppen tog ett starkt
intryck av Oslos spontana (”anomiska”) stadsutveckling och karaktär under 1880-talet och det
inflytande som borgerskapet hade över staden vid denna tidsperiod. Oslo var en liten storstad med en
befolkning på omkring 100 000 invånare år 1876 och stadslivet kunde vid denna tid uppfattas som
anonymt och svårt att överblicka. Samtidigt var staden liten nog för att den skulle upplevas som
socialt genomskinlig. Det var lätt att identifiera olika aktörer och kulturpersonligheter i staden.210 En
sådan var författaren och filosofen Hans Jæger som brukar räknas som Kristianiabohemernas mest
tongivande ideolog. Hans tankar om fri kärlek och sexuell frigörelse var särskilt inflytelserika för
gruppen. Jæger och bohemerna påstod att det borgerliga äktenskapet präglades av en dubbelmoral,
där man framhöll sexuell avhållsamhet utanför äktenskapet men där otrohet och besök hos
prostituerade samtidigt var vanligt förekommande. I stället för att upprätthålla denna förljugna fasad
såg bohemerna ett värde i sexuell frigörelse. Kritikerna av bohemerna menade i stället att denna
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grupp stod för en lössläppt och dekadent moral som ledde till en nihilistisk livshållning, där
samhällets och familjens grundvalar urholkades.211
I Då dagen rann, Slettens bakåtblickande bok om den norska ungdomsrörelsens framväxt
(som utkom postumt år 1946), skriver han att Christopher Bruun kritiserade de röster som yrkade på
att Hans Jæger skulle förbjudas från att uttrycka sina angrepp på kristendomen. Trots detta stöd
skriver Sletten att Bruun vände sig emot att bohemerna skulle få en helig rätt att ”komme med
liderlige skildringer, den kjenner vi aldeles ikke til”.212 Med andra ord fanns en gräns för hur fritt man
kunde uttrycka sig i offentligheten när det kom till kyrkan och äktenskapet. Sletten framställde även
bohemerna som en emotionell motståndare till den ”frilynthet” som vi har sett att ungdomsrörelsen
representerade. I boken exemplifieras detta med olika slags skrifter från bohemkretsen och om dessa
alster skriver Sletten följande:
Så mergstolen og nedåt-gjord var ikkje den landsungdomen som fekk ein snev av dekadans-sota; for bohemrørsla
nådde ikkje ut over bygdene; der var det enno for mykje frisk livskraft. – ’Du skal hate alle bønder!’ var eitt av
dei store bod i bohem-katekisma. Bondekrafta trudde ikkje riddarane av det rotne lauvbladet at dei kunne rå med.
Og dei tok einast omsyn til folket i storbyen når dei kravde at samfunnet og samfunnsmoralen skulle støypast
om.213

Ovan framkommer det att Sletten ser bohemerna som en stark kontrast till landsungdomen, att denna
krets var fientligt inställd mot den norska bonden och därtill helt stadscentrerad. Dekadensen hos
bohemerna beskrivs som en smitta, som bondeungdomen dock lyckats undvika att påverkas av tack
vare sin starka livskraft. Senare i Slettens framställning uttrycker han att det var ungdomarna från
landsbygden som såg till att fördriva denna dekadens som Sletten identifierade hos bohemerna: ”Med
den frilyndte ungdomsrørsla kom eit friskt åndsver, og det dreiv dekadanse-skodda til havs”214. Den
norska ungdomsrörelsens andliga emotionella stil ställs alltså i direkt kontrast till den dekadens som
han förknippar med bohemerna. Sletten hävdade även att den ”friske, ljose, ’freidige’ tonen” som
fanns i ungdomsrörelsen var ett medel i en kamp som fördes i huvudstaden gentemot bohemerna och
deras förmodade livströtthet. Vidare hävdar han att ungdomsrörelsen hade lyckats att behålla och föra
vidare sin frejdiga emotionella stil tack vare att bohemerna endast hade inflytande över Osloområdet
och inte hade en påverkan på landsbygden; bondeungdomen var därför oförstörd och opåverkad av
denna livsleda när de anlände till staden. Genom bondeungdomens livskraft kunde dekadensens
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materialism och tomhet motas bort, påstod Sletten.215 På så sätt fördrevs bohemernas inflytande på
Oslos emotionella arena av den frisinnade norska ungdomsrörelsen enligt Sletten. Eftersom detta var
innan BUL:s grundande är det andra delar av norskdomsrörelsen som tillskrivs denna ära. Samtidigt
avslöjar Slettens beskrivning mycket om vilken hållning norskdomsrörelsen i bred bemärkelse och
han själv hade gentemot grupper som Kristianiabohemerna och de idéer som de representerade. I
frågor om utformningen av kärleken, familjen och äktenskapet stod ungdomsrörelsen och bohemerna
på olika sidor.
Förutom Kristianiabohemerna präglades Christiania (som vi har sett i föregående kapitel)
under stora delar av 1800-talet av en annan betydelsefull grupp, nämligen ämbetsmännen. Dessa
tjänstemän var mellan 1814 och fram till 1884 den styrande klassen i Norge. I meningsmotståndares
beskrivningar brukar denna grupp betecknas som enhetlig. I själva verket utgjordes de så kallade
ämbetsmännen av representanter för många olika intressen, inte minst politiska. Vissa av dem
stöttade riksmålet och Høyre medan andra med ämbetsmannabakgrund, såsom den akademiska
kretsen Døleringens medlemmar Carl Berner, Ernst Sars och Hagbard Berner, var ideologiska
anhängare av Venstre och understödde norskdomsrörelsen och landsmålet.216
Fram till mitten av 1800-talet var området som betecknades som staden Christiania en plats
för ämbetsmän och det näringsdrivande borgerskapet, medan arbetare och andra stadsinvånare bodde
i utkanten av den egentliga staden. Man skilde då på det centrala stadsområdet – “den egentlige byen”
– och “forstedet”, stadens periferi.217 Som sagt var ämbetsmännen en oerhört vid grupp och inte lika
lätta att urskilja idémässigt som Kristianiabohemerna. Ändå var de viktiga som en representant för
motståndet till de ambitioner som uttrycktes av norskdomsrörelsens framträdande ideologer. Särskilt
de ämbetsmän som stöttade Høyre hamnade snart i konflikt med stadens venstreanhängare vilket
framför allt tog sig uttryck i Venstres långa kamp för att överta kommunstyret av Christiania från
Høyre – ett mål som till slut kom att förverkligas år 1894.218
Norskdomsrörelsens ansträngda relation till ämbetsmännen i huvudstaden kan dessutom
förstås utifrån stadens skarpa sociala skiljelinjer, som tog sig nya former under 1800-talets andra
hälft. Christiania blev då en påtagligt delad stad, vilket även dagens Oslo bär tydliga märken av. Det
är mot slutet av 1800-talet som uppdelningen mellan det som på norska brukar omnämnas
”vestkanten” och ”østkanten” (stadens västra och östra del) på allvar börjar cementeras, mycket till
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följd av industrialiseringen och stadens kraftiga befolkningsexpansion 1860–1900. Gränsdelningen
mellan öst och väst var inte en formell gräns som kunde skrivas ut på kartor, men den politiska,
sociala och ekonomiska skiljelinjen var ändå påtaglig redan vid 1800-talets slut.219 Under 1900-talets
första decennier blev Oslos östkant alltmer en hemvist för arbetarklassen och mindre bemedlade
invånare. Trångboddheten och spädbarnsdödligheten var hög i området och många tvingades använda
tegelverkets bränneriugnar som tillfälliga sovplatser. Även på stadens västkant växte flera nya
stadsdelar fram på grund av den snabba ökningen av invånare. Men i typiska västkantsområden,
såsom stadsdelen Frogner, bodde framför allt ämbetsmän och en borgerlig medelklass som gjorde sitt
bästa för att urskilja sig som något annat än de som befolkade Oslos östra sida.220
BUL och norskdomsrörelsen i Oslo påverkades av denna uppdelning mellan öst- och västkant.
Även om uppstartsmötet för laget skedde på östkanten i stadsdelen Grünerløkka så började BUL
snabbt att hålla en del möten och samlingar i stadens västkant. Bland annat skedde
folkdansövningarna inom BUL vid Vaterlands skule i centrala Oslo.221
Samtidigt var de flesta av de institutioner som bar upp BUL belägna i stadens centrala delar
och inte i direkt anslutning till Oslos västkant. Detta kan ha att göra med idén som BUL:s ledare hade
om att laget skulle erövra staden. Genom att förlägga huvudkontoret och flera inrättningar vid
Rosenkrantz gate hade man rotat sig i maktens centrum. Längs med stråken vid Nordahl Bruns gata
och Kristian IV:s gata byggde BUL och norskdomsrörelsen alltså upp de flesta av sina inrättningar.
Tillsammans med bland annat Landmændenes fælleskjøb, Selskapet for Norges Vel, Akershus
landhusholdningsselskab, och Landmandsforbundet upprättade BUL år 1913 Bondeheimen på
Rosenkrantz Gate.222 Detta ”Bøndernes hus” var, som namnet tydligt anger, tänkt att fungera som en
plats för bönder i Oslo. Byggnaden, som utmärks av sin massiva huskropp och dess stilrena gröngråa
stenfasader, ritades av arkitekterna Carl och Jørgen Berner och anses som ett typexempel för den
nordiska nybarocken, som var en populär stilriktning i Oslo under 1910-talet.223 Men i detta hus
upprättades även kontor och allehanda möteslokaler som även kunde användas av andra aktörer. På
så sätt kom Böndernas hus att bli en modern affärsbyggnad med en social inriktning. Efter att huset
hade uppförts köpte BUL gradvis upp närbelägna lokaler för att samla sina olika verksamheter på ett
och samma ställe. Hemslöjdsbutiken Heimen husfliden som mellan 1923 och 1925 var beläget vid
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Storgata 13 och senare flyttade till Kristian IV gate är ett sådant exempel.224 Samtidigt fanns det
undantag till denna geografiska placering. En av BUL:s Kaffistova-restauranger öppnade exempelvis
på Olav Ryes plass, vilket hör till Oslos östkant.225 BUL var på så vis inte helt centrerade till
västkanten även om det trots allt fanns en tydligt intresse för västkanten inom organisationen. Man
kan som historikern Kjeldstadli förstå denna upptagenhet av Oslos västra sida som ett tecken på att
BUL strävade efter att utmana ämbetsmännen och Oslos borgerskap om stadens hegemoni.226 Som vi
har sett hittills i detta delkapitel var detta inte bara en politisk uppgörelse, utan striden stod även om
Oslos emotionella karaktär.
Sociala delningar och urbaniseringsmönster
Uppfattningarna om Oslo som rådde inom BUL kan fördjupas genom att se närmare på inflyttarnas
geografiska förhållande till den norska huvudstaden. Dessa inflyttare som anlände till Oslo var
oerhört differentierade, även om de ofta skildrades som en enhetlig grupp. Framför allt är det relevant
att skilja mellan de som medvetet stod fast vid en egenart som bondeungdomar och de inflyttare som
sökte assimilera sig i staden och inte framhävde sitt ursprung från landsbygden.227 Förvisso är det inte
helt lätt att redogöra för i vilken utsträckning identitetstillhörigheten till landsbygden fanns hos bland
annat den inflyttade arbetarbefolkningen på Oslos östkant, men många av dessa inflyttare benämnde
åtminstone inte sig själva som bondeungdomar.
En spännande aspekt vad gäller inflyttarnas relation till Oslo är att se närmare på var i staden
som norskdomsrörelsen hade sin starkaste närvaro. Som vi har sett finns det antydningar till att flera
av de organisationer som ingick i Noregs ungdomslag tycks ha uppfattat centrala och västliga Oslo
som huvudstadens kärna. De verkar ha drömt om att få tillgång till det liv som levdes i exempelvis
den välbärgade västliga stadsdelen Frogner. Ett typexempel på denna relation till staden är enligt
Kjeldstadli författaren Bjørn Rongens beskrivning av Oslo i romanen To semester från 1934.
Handlingen i boken kretsar kring en bondestudents upplevelser där huvudkaraktären geografiskt
mestadels rör sig i Frogner och i andra delar av stadens västkant. Vidare menar Kjeldstadli som
bekant att de som representerade ”bymenneskene” i norskdomsrörelsens världsbild var borgerskapet i
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Oslo. Dessa uppfattades representera en annan identitet och andra intressen än den inflyttade
bondeungdomen.228
Som vi noterat i Slettens upprop så skapades BUL utifrån en retorik där man framhävde en
stark skiljelinje mellan bondeungdom och den diffusa kategorin ”byungdom”, som tycks referera
allmänt till stadsungdomar. Rimligtvis kan ”byungdomen” betraktas som en kontrastfigur, som
Sletten kunde använda för att urskilja alla de som han ansåg särskilde sig från bondeungdomen,
snarare än att det utgjorde namnet på en specifik grupp ungdomar. För Sletten var hursomhelst denna
kontrastfigur ett sätt att visa på hur bondeungdomen förfördelats jämfört med andra ungdomar och att
få intresseorganisationer förmådde att ta vara på just bondeungdomens behov.
Beskrivningarna av bondeungdomen inom BUL verkar alltså motsvara en viss sorts inflyttare
från landsbygden. Kjeldstadli menar i sin undersökning av Oslo att man schematiskt kan placera
inflyttare till Oslo under tidigt 1900-tal som hemmahörande i en av två olika kategorier. Antingen
flyttade man till Oslo från Norges östra del eller från västliga delar av Norge. Utflyttningsorten
påverkade inte sällan vilken del av Oslo inflyttarna valde att bosätta sig i. Enligt 1800-talssociologen
Eilert Sundt märks detta i att inflyttare till Oslo från Vestlandet ofta kom från en ekonomiskt
priviligierad bakgrund. Det var framför allt de som sökte en prestigefylld utbildning eller ett
välavlönat arbete som flyttade till huvudstaden (eftersom de hade råd att resa så långt) medan andra
med knappare ekonomiska resurser sökte sig till mer närliggande städer som Stavanger eller Bergen
för arbete. Detta innebar att många inflyttare till Oslos västkant blev bondestudenter och sökte vidare
utbildning medan östkanten ofta präglades av en inflyttning där människor anlänt från närliggande
bygder i de östliga delarna av landet.229
Kjeldstadli går dock mer på djupet vad gäller detta geografiska urbaniseringsmönster och
pekar på hur inflyttningen också var könsuppdelad. Inflyttarna från de östra delarna av Norge var ofta
ogifta kvinnor som kom för att arbeta som tjänsteflickor på Oslos västkant medan männen ofta fann
fabriksarbete på Oslos östkant. Vad gäller inflyttningen från Vestlandet till Oslo utgjordes de flesta
inflyttare av unga män som kom för att studera och göra sig en karriär. Dessa unga karriärister bosatte
sig oftast på västkanten enligt Kjeldstadli. Inflyttningens geografiska spridning i stadsrummet lär ha
haft en stor betydelse, inte minst för vilken grupp som inflyttarna ansåg sig tillhöra och vilka grupper
i Oslo som kontrasterade dessa identitetsuppfattningar.230
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År 1939 anordnades en skrivtävling i Lagsbladet där bondeungdomarna själva fick möjlighet
att berätta om sina intryck och minnen av flytten till Oslo under det tidiga 1900-talet. I dessa
inflyttarberättelser påträffas exempel som delvis överensstämmer med detta urbaniseringsmönster. En
skribent (som dock flyttat från Vestlandet) beskriver exempelvis sin tillvaro som tjänstekvinna hos
borgerskapet i de rikare delarna av Oslo.231 I dessa berättelser framträder också beskrivningar av unga
män som flyttat till stadens västkant i syfte att göra karriär, exempelvis genom att gå en
officersutbildning. En annan ung BUL-skribent i denna skrivartävling (som verkar ha lockat fram
såväl självbiografiska historier som mer fiktiva, skönlitterära noveller) beskriver motivationen bakom
bondeungdomarnas (och sitt eget) beslut att flytta till Oslo på följande vis:
Åffer reise ve bonneongdommen tel byn. Ja, dæ æ vel for å tene peinga lettere, få finere arbe, lære å sjå mer, å
kæinske for å følje bære mæ i dæ som går for sei ute i væla.232

Även om exemplet ovan är från 1939 är det rimligt att anta att samma motivation och dragningskraft
gällde för de som flyttade till staden redan tidigare under seklet. Drömmen om staden var drömmen
om en utbildning och ett yrke obeaktat vilken urbaniseringsvåg som avses. Ofta uttrycktes också en
förhoppning om att slippa det utsiktslösa slitet som många ungdomar inom BUL förknippade med
gårds- och lantbruksarbete på landsbygden. Unga män som Harald i Fonna, som vi stiftade
bekantskap med i inledningen av detta kapitel, uttryckte dessutom flytten till staden som ett sätt att ta
tag i sitt liv och sin framtid och uppfylla ett ideal om manlighet. Han beskriver att den nya tillvaron i
Oslo kom sig av sökandet efter ett ”framtidsrom” som skulle ge honom bättre ekonomiska
förutsättningar för att kunna gifta sig. På grund av fattigdomen och bristen på framtidsutsikter i sin
hembygd berättar han att han tvingades avslå flera romantiska inviter.233 Haralds berättelse ger
uttryck för ett manligt perspektiv som är vanligt förekommande när det kommer till skildringar av
inflyttningen i Lagsbladet. Undantagsvis återfinns även unga kvinnors berättelser om inflyttningen. I
dessa framhävs särskilt jobbutsikterna som viktigast för flytten till Oslo, men sökandet efter en
kärlekspartner finns också med som en viktig underton på sina håll.234 Det vore alltså fel att säga att
BUL som inflyttarorganisation endast var en manlig angelägenhet; femmannastyret i laget hade en
jämn könsfördelning och större delen av BUL:s medlemmar var också kvinnor. År 1920 kan man
exempelvis i Lagsbladet läsa att lagsflocken uppgår till “700 karar og 900 kvende”.235
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På ett annat håll i Lagsbladet görs även ett försök till en förteckning av varifrån alla
bondeungdomar i laget kommer. I denna beskrivning från år 1920 visar det sig att de kommer från
många olika håll och inte alls bara från Vestlandet. Intressant nog nämns även 7 utlänningar som är
danskar och svenskar och av totalt 1700 medlemmar vid denna tidpunkt utgör 223 ”byfolk” varav
115 är födda i Oslo.236 Därmed kan man tala om en betydande variation bland medlemmarna inom
BUL (åtminstone i början av 1920-talet), samtidigt som inflyttare från Vestlandet i varje fall verkar
ha representerat de flesta tongivande ideologerna inom norskdomsrörelsen i Oslo.
Viktigt att belysa i detta sammanhang är att det inte var alla inflyttare som stannade kvar i
Oslo under en längre tid. Vissa förblev i staden endast under några år för att utbilda sig. Andra
återvände aldrig hem medan somliga som vi sett var födda i Oslo. Anledningen för dessa Oslofödda
”bondeungdomar” att gå med i BUL kan ha varit att de sympatiserade med arbetet för landsmål och
norskdom eller att de sökte efter en gemenskap som lagets olika ungdomsaktiviteter kunde erbjuda.
Därmed bör man inte utgå från att alla medlemmar i laget var inflyttare.
Att många återvände hemåt efter endast några år i huvudstaden beklagades på vissa håll i
Lagsbladet. Exempelvis BUL:s idrottslag menade att denna brist på kontinuitet utarmade deras
möjligheter att hålla uppe en beständig verksamhet. Man skriver följande om dessa medlemmar: "Dei
fleste av lagsfolka vaare stanar her i byen for utdanninga si skuld. Dei gaar paa skule, lærar seg eit
handverk eller saavori, og naar dei er færduge saa reiser dei heimatt". Detta har medfört att man
sällan har äldre ungdomar i laget enligt denne skribent.237
I idrottslagets halvårsrapport i Lagsbladet från 1923 påtalas även en bestämd skillnad mellan
de infödda stadsungdomarna och bondeungdomarnas möjlighet att hålla igång en förening.
Skribenten Olaf Helset238 påstår att:
Den innfødde byungdomen har faa hugmaal og naar dei fysst staar i eit idrottslag nytter dei oftast all si fritid i
detta eine laget. Vaare lagsfolk har derimot som ottast mange hugmaal og staar ofte i mange lag, bygdelag, andre
serlag o.s.b, og dei deler saaleis fritida si paa mange lag. Sjølvsagt er det bra aa ha mange hugmaal, men lagslivet
og samhaldet vert sjølvsagt ofte sterkare i andre lag enn hos oss.239
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Denna anmärkning berättar om hur stor konkurrensen om ungdomarnas fritid var mellan olika
organisationer. BUL påstås i citatet utmärka sig med en svagare gemenskap än vad andra lag
representerar på grund av att medlemmarna hyser så många fritidsintressen. I citatet får man även syn
på hur många intressen bondeungdomarna i Oslo verkar ha haft, även om detta citat inte
nödvändigtvis återspeglar hela verkligheten. Helset är för övrigt intressant utifrån resonemanget om
urbaniseringsmönster till Oslo. Denne utmärkte sig senare både som en välkänd norsk general under
andra världskriget och kom att bli ledare för hela Norsk idrottsforbund. Han var därtill en lärarson
från Romerrike, alltså Østlandet, vilket pekar på att många inflyttare inom BUL också kom från
Østlandet även om BUL framför allt verkar ha attraherat inflyttare från Vestlandet.
Norskdomsrörelsens och BUL:s förhållande till stadens västliga delar kan framför allt anas i
distansen som laget hade till Oslos östkant och arbetarrörelsen. Enligt historikern Knut Kjeldstadli
kan fokuseringen på att etablera sig på västkanten förstås som en konsekvens av norskdomsrörelsens
världsbild under 1900-talets första decennier. I grova drag uppmärksammade denna
föreställningsvärld inte konflikten mellan arbete och kapital som central utan betonade fram till första
världskriget det som då var den dominerade konfliktlinjen, den mellan stad och landsbygd. Detta var
delvis en förlängning av det sena 1800-talets politiska konflikter, som tydligast kom till uttryck i
skiljelinjerna mellan partierna Venstre och Høyre.
Att norskdomsrörelsen på detta sätt framhävde andra politiska skiljelinjer än de som upptog
arbetarrörelsen innebar att personer som var knutna till BUL troligen var förhållandevis ointresserade
av östkanten där arbetarrörelsen hade sin maktbas, då detta inte identifierades som deras Oslo.240 Om
vi återvänder till Sletten så stämmer detta väl överens med hans avståndstagande mot ”storhopen”
som möjligen representerar arbetarbefolkningen i staden.
Slettens idéer om att skapa ett lag på grunderna om att både stötta inflyttade bondeungdomar
och skapa en resning i de centrala och västliga delarna av staden verkar i alla fall ha planterats i en
fruktsam jordmån. En annan aspekt som framkommer i Slettens tidiga uppmaningar om att starta en
organisation för bondeungdomen i Oslo är att det är den mest ”framtøkaste og gaaverikaste
ungdomen” som flyttar till huvudstaden. Med andra ord bekräftas bilden av det urbaniseringsmönster
som beskrivits ovan av Sletten när han påpekar att det är den mer lyckade och handlingskraftiga delen
av inflyttarungdomen som BUL vänder sig till. Dessa bondeungdomar kunde vara söner och döttrar
till storbönder på Østlandet eller så kom de från Vestlandets medelklassfamiljer. Gemensamt för
dessa inflyttare var att de förväntades lyckas med sina ambitioner att göra karriär i Oslo och var
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ovana vid att nedvärderas socialt (något som vi ska se längre fram att somliga upplevde i mötet med
Oslos borgerskap). Lösningen på denna situation blev att ansluta sig andra likasinnade och forma sig
till en grupp som skulle utgöra en motkraft till det borgerskap som såg ner på inflyttarna.241 I följande
avsnitt ska vi se närmare på hur denna oppositionella ”inflyttarelit” etablerade sig i Oslo.
Inflyttareliten tar plats i Oslo
Som vi har sett verkar det inom BUL ha funnits en dröm om att sätta en ny prägel på Oslo som skulle
innebära en identitetsmässig resning för bondeungdomen, både kulturellt och språkligt. Framför allt
riktades dessa ambitioner mot västkanten i Oslo. En anledning till att BUL strävade efter att bli en del
av Oslos västkant kan enligt Kjeldstadli vara att BUL och miljön runt norskdomsrörelsen i Oslo
utmärktes av en sorts inflyttarelit. Flera av BUL:s ledande medlemmar var akademiker eller hade en
medelklassbakgrund. Andra strävade efter att bli en del av denna medelklass genom att skaffa sig en
god utbildning och karriär. Som vi kunnat konstatera ansåg många i organisationen att Oslos äldre
infödda borgerskap stod i vägen för dessa ambitioner. Detta förklarar varför Klaus Sletten och andra
styrande inom BUL såg det som viktigt att skapa en större vördnad och respekt för bondeungdomen i
Oslo. Enligt Kjeldstadli tycks bondeungdomarna som kom till Oslo ha haft ett mindervärdeskomplex
på grund av att deras dialekter eller lantliga bakgrund hånades av Oslos borgerskap. Detta var en
stark kontrast till det bemötande de var vana vid i de rurala hembygder många kom ifrån, där de flesta
verkar ha åtnjutit en förhållandevis hög social status.242 Att slå ner på sådant som inte representerade
det ideal som uppställdes för bondeungdomen blev ett sätt för BUL att hävda sin egen kulturella
överlägsenhet över stadsungdomen och på så sätt skapa ett alternativ till det man upplevde som
borgerskapets och eventuellt även arbetarrörelsens maktposition i staden. Denna tankefigur går
tillbaka till idén att bondeungdomen representerade något annorlunda än stadsungdomen och var som
vi har sett inte ovanlig under tidigt 1900-tal, i synnerhet inte inom norskdomsrörelsen.
Det ska dock påminnas om att denna värdering av bondeungdomens identitetsmässiga särart
hör samman med den uttryckta skiljelinje mellan ”bygd” och ”by” som norskdomsrörelsens ledare i
Oslo själva hade dragit. Som Kjeldstadli har visat valde man i NUL:s stadsorganisationer att i stället
för att framhäva en konflikt mellan arbete och kapital betona striden mellan stad och landsbygd och
man påstod i detta sammanhang att man förde hela landsbygdens talan i Oslo. Detta skapade en del
upprördhet bland BUL:s meningsmotståndare. År 1923 beskrevs inflyttareliten inom NUL i Oslo av
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Kaare Fostervoll (som Kjeldstadli citerar och beskriver som ”målsosialist”) på följande vis: ”Dei held
hardt på bondekulturen, dyrkar gjerne seg sjølv og sine som einaste norske aristokratiet, som
bondeadel”. Fostervoll betonade att denna grupp stod långt från att vara en folklig bonderesning
enligt hans sätt att se på det, alltså höll inte alla med om att norskdomsrörelsen var en röst för
landsbygden i bred mening.
Att många inom norskdomsrörelsen ändå tog sig friheten att hävda att de arbetade för
landsbygdens bästa i opposition till staden är anmärkningsvärt i och med att rörelsens ideologer
verkade i urbana miljöer och emellanåt även företrädde uppfattningen om staden som en bättre
livsmiljö än landsbygden. Ett talande exempel på denna ambivalens gentemot staden anas år 1901, då
Nikolaus Gjelsvik uppmanar Arne Garborg att flytta till Oslo i stället för ” […] ein slik avbakleg
plass som Kolbotn”243 (vilket i detta fall avser en stuga i Østerdalen med stort avstånd från
närliggande städer). På så sätt fanns det bland ledande ideologer inom norskdomsrörelsen en liknande
uppvärdering av staden på landsbygdens bekostnad som samma ideologer anklagade andra grupper
för att bedriva.
Möjligen är det i denna ambivalens gentemot stadslivet som förklaringen finns till
positioneringen av bondeungdomen gentemot andra grupper och aktörer i Oslo. Genom att ta fasta på
det värdefulla med staden och landsbygden samtidigt som negativa aspekter av dessa livsmiljöer
betonades kunde en alternativ stadskultur träda fram. I norskdomsrörelsens strävan efter att höja
vördnaden för bondeungdomen förstärktes skillnaden mellan denna grupp och andra. Denna
identitetsformering kanaliserades i ett avståndstagande mot andra grupper och delar av stadslivet,
vilket kan förklara det stadshat som framkom i rörelsen, enligt Kjeldstadli.244 Samtidigt verkar inte
just hat vara den vanligt förekommande känslan när staden beskrivs, och empiriskt i
norskdomsrörelsens tidningar återfinns få exempel på emotioner knutna till hat. Snarare är hatet en
emotion som anses sammankopplad med andra grupper i staden. Bland annat nämns vid ett tillfälle i
landsmålstidningen For bygd og by hur folkdansande bondeungdomar kan ses som mer rena i sitt
känsloliv än andra ungdomar (som inte specificeras närmare). Bondeungdomen antas alltså av dess
sympatisörer utmärkas av sin goda moral och sin renhet vilket påminner oss om att Sletten inte var
ensam i de uppfattningar som vi har sett om att tilldela bonde- och stadsungdomen skilda
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karaktärer.245 Denna emotionella retorik blev ett viktigt redskap i BUL:s och norskdomsrörelsens
arbete för att förändra staden där de verkade.

Bygdelagen bildar en enad front
Det är värt att påpeka att BUL inte var ensamma i sin strävan om att underlätta livet för inflyttade
landsbygdsungdomar, vägleda dem rätt i livet och stärka deras identitet. Kjeldstadli skiljer mellan de
inflyttarlag som var anslutna till Noregs ungdomslag och de som inte tillhörde denna nationellt
övergripande ungdomsrörelse. BUL och andra organisationer som ingick i Noregs ungdomslag
arbetade för att uppvärdera landsmålet och betecknas av Kjeldstadli som mer ideologiska inflyttarlag.
De andra inflyttarlagen (som lockade merparten av inflyttarna till Oslo) var organisationer utan en
tydlig ideologisk inriktning. De utgick inte sällan från ambitionen om att samla inflyttare som kom
från en särskild region i Norge i syfte att skapa en gemenskap för dessa i deras nya miljö. Dessa lag
fokuserade på att arrangera fritidsaktiviteter och sociala sammankomster för sina medlemmar och
fungerade som sociala mötesplatser för inflyttade landsbygdsbor i staden som sökte sig en partner. De
hade därtill ett mindre restriktivt förhållningssätt till alkohol än vad BUL hade och värderade inte
arbetet för landsmålet som lika viktigt. År 1939 samlades även dessa lag i By- og
Bygdelagsforbundet, vilket blev en sorts motvikt till Oslos fylkeslag som NUL hade etablerat i staden
1923. I Bygdelagsforbundet ingick organisationer som riktade sig till inflyttare från delar av
Østlandet, Østfold och Vestfold samt de flesta lag som utgick från att samla inflyttare från Trøndelag
och Nord-Norge. Några exempel är Nordlændingernes Forening, Oslo kristelige landsungdomslag,
Østfoldlaget och Skienslaget.246 Även andra historiker har pekat på den sociala betydelse som dessa
inflyttarlag hade för sina medlemmar. Nämnda inflyttarlags egna historieskrivningar bekräftar bilden
av att norskdomsrörelsens inflyttarlag hade andra inriktningar och ideologiska mål än de som stod
utanför rörelsen.247
Måhända blir det missvisande att tala om ideologiska och icke-ideologiska inflyttarlag, då
detta gör att man lätt glömmer bort de inflyttarlag i Oslo som representerade andra ideologier än den
nationalistiska hållning som lagen som var knutna till Noregs ungdomslag ofta kom att representera.
Ett exempel på ett sådant ideologiskt inflyttarlag som lätt glöms bort är Innflyttarnes AUF, som
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tidigare gick under namnet Oslos sosialistiske bondeungdomslag och dessförinnan Oslos
kommunistiske bondeungdomslag. Det var ett socialistiskt bondeungdomslag där man likt BUL
ägnade sig åt folkdans och andra fritidsaktiviteter samt höll möten och festliga sammankomster. Detta
vittnar om att fritidsnöjen såsom folkdans och idrottsaktiviteter var på modet under det tidiga 1900talet. Man kan också se det som att laget genom dessa aktiviteter strävade efter att attrahera en
bredare medlemsbas än vad den traditionella arbetarklassen utgjorde, då inflyttarlagets medlemmar
genom sitt medlemskap också förväntades vara en del av arbetarrörelsen.248 Liksom hos andra
inflyttarlag som ställde sig utanför Noregs ungdomslag var striden för landsmål och nykterhet inte
särskilt framträdande i denna socialistiska inflyttarorganisation. Detta konkurrerande
bondeungdomslag till BUL upplevde en viss popularitet under 1920-talet men intresset för Oslos
sosialistiske bondeungdomslag dalade därefter även om ett nytt försök till ett socialistiskt präglat
bondeungdomslag gjordes år 1933. De flesta unga inom arbetarrörelsen var dock inte medlemmar av
detta bondeungdomslag. Snarare verkar laget tillkommit på initiativ av rörelsens ledande skikt i syfte
att bygga en bro till den nationellt inriktade norskdomsrörelsen men enligt historikern Terje
Halvorsen var ändamålet med laget också att motverka den borgerliga propaganda som barn och unga
antogs bli utsatt för inom exempelvis BUL. 249 På så vis anas en stark skiljelinje mellan
arbetarrörelsen och norskdomsrörelsen i Oslo vad beträffar hur ungdomens fritid skulle bedrivas och
vem som skulle kontrollera denna fritid. Trots att verksamheterna för ungdomen i bägge rörelser
kunde vara likartade uttryckte de olika ideologiska mål.250
En viktig händelse för de inflyttarorganisationer som låg nära norskdomsrörelsen under
mellankrigstiden var att nio inflyttarlag gick samman i en gemensam organisation med namnet Oslos
fylkeslag. Denna paraplyorganisation skapades år 1923 och bildandet av fylkeslaget hade föregåtts av
flera år av planering och diskussioner mellan olika inflyttarlag i Oslo om att upprätta ett närmare
samarbete. Redan år 1900 hade Klaus Sletten propagerat för ett sådant lag men försöken hade
misslyckats, framför allt på grund av motstridiga åsikter vad gällde frågan om landsmål och synen på
nykterhetsarbetet inom den breda inflyttarmiljön, vilket förklarar varför endast nio lag gick samman
inledningsvis.251 BUL var en av de drivande aktörerna bakom denna sammanslutning. Detta
förhållande avtecknas inte minst i omtalandet av dessa planer i Lagsbladet samt hur ofta Oslos
fylkeslags upphovsmän skrev inlägg om detta samarbete mellan inflyttarlag i BUL:s medlemsblad.252
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Till slut enades man om planen att etablera Oslos fylkeslag som en organisation under direkt
kontroll av Noregs ungdomslags styre och 1923 kan man läsa i Lagsbladet att fylkeslaget bland annat
skulle arbeta för att ”[…] vera ein fast bindelekk millom einskildlaga i alt norsk reisingsarbeid og
elles skipa samarbeid dei imillom til aa fremja sams kulturelle og økonomiske fyremål […]”.253
Redan år 1920 omnämns planerna på denna sammanslutning i Lagsbladet. Syftet framställdes då vara
att värna landsungdomen och öka vördnaden för den nationella kulturen samt att: "[...] hjelpa dei
innmelde lag i deira arbeid med aa fremja samvar paa heimleg grunn millom medlemene og med aa
halda tradisjonane og sambandet med heimbygdi ved lag".254 På så vis var Oslos fylkeslags syfte
närliggande BUL:s egna idé med sitt lag.
I Lagsbladet förekommer under 1920-talet även en viss diskussion om hur nära samarbetet
med de andra inflyttarlagen skulle vara i den gemensamma organisationen. Signaturen "B—s" påstår
att det var viktigt att varje bygdelag ska ha sitt eget hem i huvudstaden och att det kan vara lönt att
vänta med ett officiellt samarbete till dess att fler bygdelag åstadkommit en ordentlig etablering av
sin organisation, men skribenten är samtidigt positivt inställd till tanken på att etablera ett gemensamt
bygdenorskt hem och menar att man kan inspireras av de frilynta ungdomslag som redan samarbetade
på den norska landsbygden. Detta skulle kunna ge ett “lyft som er av verd for landet”.255
Det samlande av inflyttarlag som Oslos fylkeslag syftade till skulle framför allt genomföras
genom uppförandet av ett eget gemensamt aktivitetshus för inflyttarlagen som bland annat fungerade
som ett socialkontor och en arbetsförmedling för den samlade bondeungdomen, då många av
inflyttarna ofta saknade boende och arbete när de kom till staden.256
Därmed motsägs delvis beskrivningen av inflyttarna inom NUL:s inflyttarlag som en elit. Alla
var givetvis inte välbärgade utan många medlemmar inom BUL och norskdomsrörelsen var
nyinflyttade ungdomar som levde ett strävsamt liv i Oslo. Särskilt tydligt är detta i deras jakt efter
boenden i form av hyreslägenheter, eller ”hyblar” som de kallades, där de inte riskerade att utnyttjas
ekonomiskt. Urbaniseringen under tidigt 1900-tal skedde under en tid av stor bostadsbrist,
trångboddhet och omdaningar i Oslo. På grund av få lediga byggtomter blev priserna ofta höga för
inflyttare som sökte sig en bostad. Majoriteten av de hyblar som fanns tillgängliga återfanns också på
västkanten, vilket föranledde en större inflyttning till denna sida av Oslo. Samtidigt framträder som
sagt tydliga skillnader mellan olika stadsdelar avseende Oslobornas boendeförhållanden. Hade man
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rätt ekonomiska förutsättningar kunde man leva under goda villkor och slapp plågas av de sanitära
brister som fanns på många håll i staden.257
Uppförandet av en gemensam organisation i Oslo kan ses som en styrkedemonstration för
inflyttarlagen knutna till Noregs ungdomslag, vilka vid denna tid befäst sin position i Oslo. Som jag
nämnde inledningsvis i avhandlingen tyder mycket på att BUL nådde sin medlemsmässiga höjdpunkt
i början av 1920-talet men därefter stagnerade organisationen i sin tillväxt. Efter 1920-talet återfick
aldrig laget samma popularitet som det hade under detta decennium. Detsamma gäller andra delar av
norskdomsrörelsen, som försvagades under 1930-talets kraftiga ekonomiska nedgång.258
På det stora hela tycks Oslos fylkeslag ha omfattats av en liknande relation till staden som
BUL utvecklade. Ordföranden för denna organisation, Aslak Tonna, påstod år 1923 att många
inflyttare riskerade att bli ”tekne av byen”, vilket fylkeslaget skulle motverka.259 Upprättandet av hem
och aktiviteter för bondeungdomen var på så sätt inte något som var unikt för endast BUL. Somliga
av inflyttarna till Oslo fann även hjälp på andra håll. I början av 1900-talet var det vanligt att ogifta
inflyttare bodde på pensionat men Kristiania kommune ombesörjde även för upprättandet av hybelhus
till stöd för inflyttade ungdomar.260
Likt BUL:s gemenskapsfrämjande arbete var ett av Oslos fylkeslags syften att motverka den
ensamhet många inflyttade ungdomar upplevde i de lägenheter de hyrde, ofta till överpris. Detta så
kallade "hybelliv" var ett utbrett problem för många Oslobor och drabbade inte endast inflyttade
bondeungdomar. Fylkeslaget inriktade sig dock särskilt på att hjälpa den inflyttade bondeungdomen,
bland annat genom förmedling av information om lediga rum som de kunde erhålla när de anlände till
staden, men också genom att erbjuda en sorts pensionat för nyanlända bondeungdomar.261
Ensamheten skulle också mildras genom att fylkeslaget byggde ut sina lokaler för att kunna ha fler
och större sammankomster och fritidsaktiviteter. Detta ledde fram till planerna på byggandet av ett
eget hus för landsungdom i staden. Det framstår dock ha varit viktigt att detta påtänkta hus inte
placerades i centrum av staden och inte heller för långt utanför stadens mitt: ”Skal me byggja eit hus
som skal nyttast til alt dette, maa det liggja nokolunde midt i byen. [---] Byfolket flytter ut i utkantane
eller ut um bygrensa, fordi dei ikkje vil bu midt i svartaste storbyen. Skal so me bondeungdomar staa
parat til aa byggja og bu det andre ikkje vil vera?”,262 frågar man sig retoriskt. Återigen framkommer
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det alltså hur den geografiska belägenheten i staden var viktig. Det gällde att vara en del av stadslivet
men samtidigt ville man placera sitt hem i de delar av staden som ansågs åtråvärda som boendemiljö.
Till sist utmynnade dessa planer om en egen plats för sociala verksamheter där alla bygdelag
kunde samlas och där inflyttare kunde bo i huset Heim for landsungdom. Denna
Bygdelagssamskipnad är belägen vid Nordahl Bruns gate 22 och har alltsedan 1927 varit under
Noregs ungdomslags styre.263 Dess viktigaste syften verkar ha varit att motverka den negativa
bostadssituationen i Oslo för inflyttare och att ge bygdelagen en plats för föredrag, läsning och social
gemenskap. BUL var en betydelsefull pådrivare i infriandet av dessa planer.264
BUL och de andra inflyttarlagen verkar på så sätt under det tidiga 1900-talet ha strävat efter att sätta
sin prägel på Oslo. Genom BUL och Oslos fylkeslags försök att införa en nationell resning och ett
skydd av bondeungdomen i huvudstaden avslöjas dessa institutioners dröm om att föra vidare
norskdomsrörelsens idéer om att arbeta för en förnorskning av Norge i landets huvudstad. Denna
strävan efter en nationell resning var inte ny utan kan ses som en vidareutveckling av exempelvis
ambitionerna med tidskriften Den 17de Mai eller det nynorska förlaget Det Norska Samlaget som
redan år 1868 hade inlett sitt arbete för landsmålet i Oslo. Samtidigt var fritidsaktiviteterna och de
hem som öppnades för inflyttade bondeungdomar något som antyder stora framgångar för rörelsen
och dess anhängare. Avtrycket som norskdomsrörelsen under tidigt 1900-tal hade på Oslo anas
genom upprättandet av nya byggnader och institutioner i staden men det kan också spåras idémässigt
i de bilder av staden som projicerades av BUL i lagets relation till staden.
*
Syftet med detta delkapitel har varit att visa hur BUL:s grundande år 1899 kan ses i relation till olika
emotionella och politiska strider i staden samt urbaniseringen under det sena 1800-talet. Inledningsvis
ställde jag frågan om vilka ideologiska och emotionella föreställningar som framkom i samband med
BUL:s grundande. Detta har undersökts genom en analys av Klaus Slettens upprop till etablerandet
av BUL. Till skillnad från den forskning som mest ihärdigt undersökt BUL:s grundande, såsom
Kjeldstadlis och Springs undersökningar, framhäver jag i detta delkapitel i högre grad den betydelse
som ”byungdomen” hade som kontrastfigur för BUL:s företrädare. När Sletten påstod att Oslo var en
plats där moraliskt högtstående bondeungdomar kunde sjunka ner och förstöras av storhopens låga
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nöjen visade det på ett emotionellt och ideologiskt ställningstagande gentemot staden. Framför allt
nedvärderades den glädje som förknippades med varietéer och alkoholinrättningar som indirekt
sammankopplades med stadens arbetare och ett utländskt inflytande i Oslo. Kristianiabohemerna
samt delar av Oslos borgerskap har därtill framkommit som motståndare till den emotionella prägel
som Sletten ville sätta på staden. Särskilt Slettens relation till Kristianiabohemerna har inte dryftats i
tidigare forskning om BUL fastän de utgjorde en viktig emotionell kontrastfigur till bondeungdomen
som delkapitlet försökt framhäva. Jag har på så sätt med hjälp av min förståelse av Oslo som en
emotionell arena kunnat belysa nya aspekter av BUL:s ideologiska positionering.
I detta delkapitel har jag också velat svara på frågan om vilka idéer som går att avläsa ur
lagets grundande vad beträffar idéer om staden och stadslivet i Oslo. Jag har försökt visa på hur Oslo
av Sletten värderades både som en plats med potential att stödja bondeungdomens nationella och
emotionella resning och som något som den inflyttade ungdomen skulle skyddas från. När Sletten
omtalar stadens kvalitéer och negativa inslag framträder ett påtagligt ambivalent förhållande till
stadslivet.
En annan aspekt som inte tycks ha lyfts fram i tidigare forskning är hur BUL:s företrädare
fäste stor vikt vid bondeungdomens vitala och emotionella ungdomskraft. Som vi har sett i kapitel två
var detta typiskt för den frilynta emotionella stil som återfanns inom norskdomsrörelsen. I detta
delkapitel har jag försökt att visa hur BUL:s företrädare tänkte sig att denna föreställda kraft var ett
sätt att uppfostra och förnorska staden, vilket jag menar är ett bidrag till forskningsfältet.
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3.2 Bondeungdomens språkliga och kulturella ryggstöd
I detta delkapitel vill jag se närmare på vilket Oslo det var som Sletten och den inflyttade
bondeungdomen kom att möta i samband med det tidiga 1900-talets urbanisering och varför Slettens
idéer om stadslivet och behovet av ett bondeungdomslag kom att tas emot så väl. I delkapitlet ämnar
jag framför allt att beskriva de synsätt på riksmål och landsmål som präglade tidsperioden då BUL
etablerades, vilket förtydligar vilka grupper BUL vände sig till och vilka de såg som motståndare till
bondeungdomens strävanden. Delkapitlet utgår därför från följande frågeställningar: Hur motiverade
BUL:s ledare lagets existens med avseende på organisationens språkliga och kulturella arbete för
bondeungdomen? Vilken betydelse tilldelades stad och landsbygd i det kulturella och språkpolitiska
arbete som BUL bedrev?
Ett uppvärderande av dialekter och landsmål
BUL:s tankar om att främja en samvaro hos de inflyttade bondeungdomarna samt skydda dem från
stadslivet kan bättre förstås om de sätts i relation till de historiska processer som industrialiseringen
och urbaniseringen i Norge utgjorde, framför allt mot slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Det
industriella genombrottet hade redan vid denna tid inneburit en kraftig utvidgning av Christiania,
både geografiskt och befolkningsmässigt. Inflyttningen till den norska huvudstaden var på så vis inte
något nytt vid sekelskiftet 1900 då BUL formerades.
Förändringen av staden under 1800-talet var genomgripande. Från att år 1814 ha varit en
sömnig småstad hade Christiania omvandlats till en livlig tätort som liknade andra europeiska
huvudstäder vid samma tid. Stadens tillväxt visade inte heller några tecken till avmattning mot slutet
av seklet. År 1875 noterades 95 000 invånare. År 1900 hade antalet ökat till 227 000 och 74 procent
av invånarna över 15 år uppskattas ha varit födda utanför staden.265 Det är anmärkningsvärt att de
infödda stadsborna var en så tydlig minoritet under det sena 1800-talet. Trots att de allt sedan 1800talets slut hade utgjort mindre än hälften av stadsinvånarna upplevde många i samtiden att
inflyttningen blev mer genomgripande under 1890-talet. Alla dessa inflyttare identifierade sig inte
som bondeungdomar, men inflyttningen från landsbygden väckte likväl ett stort motstånd och
antipatier från de som förfasade sig över den stadspåverkan som inflyttningen antogs föra med sig.266
Till exempel yttrade operasångerskan Gulowsen Gyldenkrone i den konservativa tidningen
Aftenposten att ”hovedstaden var oversvømt av provinsen, grepet av brautande, udannade
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oppkomplingar”.267 Vidare påstod hon att dessas sätt att tala var lika outhärdligt att lyssna på som en
barnvagns gnisslande och uttryckte sålunda sin förhoppning om att staden snart skulle återgå till att
bli en civiliserad och intellektuell plats.268 En anmärkningsvärd aspekt i denna beskrivning av stadens
nya befolkning är att deras dialekter angrips och hånas. Kritiken var på sitt sätt typisk för den ökade
spänning som vid denna tid fanns mellan Christianias konservativa ämbetsmannaelit och de som
sympatiserade med norskdomsrörelsen. Spänningen mellan dessa olika läger gav inte minst utslag i
den språkstrid som blev allt häftigare mellan landsmål och riksmål från slutet av 1800-talet och som
vi har sett i föregående kapitel föranledde Sletten att år 1899 tala om behovet av en nationell resning.
Enligt honom och andra likasinnades sätt att se på det fanns det en föreställning om ämbetsmännen
som en grupp som inte representerade det nationella och vars språk var mer präglat av danskan än
norskan. Tankegången går tillbaka till den övergripande nationella syn som vi i föregående kapitel
har sett att stora delar av norskdomsrörelsen och Venstre vidhöll under de senare delarna av 1800talet.
Slettens uppmaning om att förbli bondeungdom och inte vika ner sig för ”bykultur” kan ses i
relation till denna språkliga kontext. Detta var på inget sätt en originell tanke hos Sletten.
Uppfattningen om att bondeungdomen befann sig i ett språkligt och kulturellt underläge påminner
exempelvis starkt om de tankar som landsmålsförfattaren Arne Garborg uttryckte i sin roman
Bondestudentar som utkom år 1883.
När den inflyttade bondestudenten Daniel Braut, som är romanens huvudperson, beskriver
stadsungdomen som han möts av i Oslo så utmärker de sig i sin brist på ödmjukhet och lydighet.
Detta skilde sig från bondeungdomens beteende i skolbänken. De var enligt Daniel i stället: ”[…]
uppvaksne under meir ’patriarkalske forhold’, hade lært å lyde og vyrde sine overmennar; hade ikkje
noko av denne frons urbana, denne storsnuten, som gjorde bygutane so ertesame å hava med å
gjera”.269 Stadsungdomarnas snobbiga kaxighet uttrycks i detta fall som en urban front. Begreppet
”frons urbana” avser alltså ett slags urban självsäkerhet, en egenskap som påstås utgöra ett tydligt
tecken på skillnaden mellan bondeungdom och stadsungdom. Vid ett senare tillfälle i boken härrör
Garborg denna bildnings- och klassmarkör som separerade bondeungdomar och unga från staden till
den antika romerska diktaren Horatius som introducerade begreppet och menar att denna urbana stil
tycks vara ett medfött privilegium för infödda stadsbor.270 Trots att han är bondeungdom försöker sig
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Daniel Braut på att själv anamma denna stil. Likt en mask iklär han sig denna självsäkra attityd när
den behövs, som i fallet då han vill smälta in på en middag där grosshandlare och andra typiska
borgare i staden deltar. Detta gör han för att undvika de hånfulla kommentarerna som han annars
skulle bli tvungen att utstå om han uppträdde alltför ”lantligt”.271 Detta gäller även hans ”bondemål”.
Daniel uttrycker en längtan efter att tala som det fina folket i staden och när han träffar sina
klasskamrater i skolan förlöjligas hans namn och hans lantliga sätt att prata.272
Även om Bondestudentar är en skönlitterär roman och inte kan sägas vara en återspegling av
verkligheten, avtäcker denna skildring betydelsefulla föreställningar om stadslivet som liknar de
inställningar till Oslo som BUL:s medlemmar och ledare uttryckte. Garborg var därtill mycket
inflytelserik inom hela norskdomsrörelsen och medverkade ofta på BUL:s möten och arrangemang
samt fick sina tankar publicerade i Lagsbladet.273 Framför allt lästes hans romaner av många
medlemmar i BUL, så det är därför inte otänkbart att denna beskrivning av skillnaden mellan stadsoch bondeungdomars självkänsla upplevdes som relevant för 1900-talets inflyttare, trots att romanen
skrevs så tidigt som år 1883.
I samma anda som Arne Garborgs roman var det misstron och den bristande respekten för den
lantliga identiteten hos Oslos borgerskap, representerat exempelvis av Gyldenkrone, som BUL ville
motverka genom att bilda sig ett eget lag för bondeungdomen i huvudstaden. Bonden skulle bli
kulturellt rumsren och landsmålet skulle bli accepterat, även av stadsborna. Därför behövde
inflyttarungdomen bli mindre vek och stå fast vid sin identitet, som Sletten uttryckte det i sitt upprop
som föranledde lagets grundande.
Ett annat uttryck för denna språkstrid som pågick i staden vid denna tid var Christianias
namnbyte år 1925. Detta beslut om att byta namn till det äldre och, enligt landsmålsrörelsen, mer
nationella och fornnordiska namnet Oslo, var en viktig symbolfråga i samtiden och BUL var en av de
organisationer som aktivt arbetade för namnbytet.274
Från olika håll uppfattades alltså det sena 1800-talets urbanisering som någonting nytt i tiden,
som något som rubbat en tidigare maktbalans och som förändrat stadens karaktär. Gemensamt för
denna konflikt mellan delar av Oslos äldre befolkning och de nya inflyttarna tycks även ha varit
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upplevelsen av att landsbygdsungdomen representerade något annorlunda än storstaden, att de
utgjorde ett främmande element i staden på grund av uppfattningen om dessas språkliga och
kulturella egenart. En allmän föreställning inom laget tycks ha varit att landsbygdsungdomen därför
var i behov av ett lag som kunde tillvarata dess sociala, språkliga och kulturella behov. Det tydligaste
uttrycket för denna inställning är BUL:s syftesformulering där en av punkterna var att ”gjeva
landsungdom i hovudstaden vern og hjelp”.275
Bondeungdomens möte med huvudstaden
Betydelsen som språket hade för BUL:s medlemmar kring sekelskiftet 1900 kan bättre förstås om de
identitetsmässiga och emotionella föreställningar som förknippades med landsmålet och rurala
dialekter vid denna tid undersöks. Som vi har sett var dialekterna hos bondeungdomarna något som
de hånades för, och som BUL därför arbetade för att uppvärdera. I beskrivningar av
Bondeungdomslagets betydelse för bondeungdomen framhävdes inte sällan hur organisationen erbjöd
en miljö där man kunde höra dialekter från olika håll i Norge, vilket antogs ge lagsmedlemmarna en
viss hemkänsla och upplevelse av gemenskap. En osignerad artikel i Lagsbladet omtalar exempelvis
denna gemenskap som bygdelagen medförde språkligt på följande vis: ”For slike som stundar etter aa
raaka bygdefolk, faa høyra dei tala de same maalføre som dei kjenner heimanfraa og soleis hyggja
seg saman med dei i koselegt samvær er dei bygdelagi er skipa”.276 Trots att merparten av Oslos
invånare vid denna tid var inflyttare från landsbygden ansåg man sig alltså ändå behöva en social
samlingsplats för de som talade lantliga dialekter. BUL:s ledning var samtidigt aktsamma på att laget
även skulle stödja landsmålet som i sin språkliga konstruktion liknande vissa av de dialekter som
talades inom laget.
Arbetet för att etablera vidare möjligheter för landsmålet bör också betraktas i anslutning till
den framhävda tanken på att utövandet av ett levande norskt landsmål hade potentialen att erövra
Oslo och göra staden mer norsk. Denna uppfattning framkommer som ett tydligt motiv i Lagsbladet. I
ett brev skrivet år 1923 av poeten och litteraturkritikern Tore Ørjesæter och adresserat till
Bondeungdomslaget ges en rik beskrivning av vad som utmärker detta nynorska språk (det är
notervärt att landsmål i detta fall omnämns som ”nynorsk”, detta begrepp var alltså i omlopp redan
innan 1929). Brevskrivaren jämställer språkets kvalitéer med det som han menar är typiska norska
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nationella egenskaper. Han hävdar bland annat att landsmålet och det norska utmärks av en blandning
av ungdomskraft, längtan och oro.277 Ørjasæter skriver dessutom följande om landsmålet:
– Nynorsken skulde daa vera den mest egte og naturlege bodberar for dette menneskjelege, i den skulde heile
fjellandet speglast mest og best av. Der imot vilde det visst vera ei nyvinning for landsmaalet paa ymse vis, um
det kunde makte aa skildre byen og Karl Johan, det vilde vera fyrste verkelege freistnad paa eit gammaal og ein
sams høgnorsk kultur […].278

Denna beskrivning av landsmålet bär en stark prägel av den romantiska grundsyn som vi i föregående
kapitel har sett kom att bli en aktiv del av norskdomsrörelsens frisinnade nationalism. Som bekant
menade Grundtvig att språket var ett viktigt uttrycksmedel för det nationella. På liknande vis kan
utläggningen ovan ses som en beskrivning av hur den emotionella karaktär som antas utmärka det
norska uttrycks i landsmålet. Det emotionella ges formen av att återspegla det äkta och naturliga, det
själsliga. Detta representeras i brevet av det mänskliga och gudomliga och dessa abstrakta egenskaper
kanaliseras av språket. Det är med hjälp av detta språks kraft som attityder hos Oslobor kan förändras
och staden kan bli mer norsksinnad. På så vis utgjorde kampen för att stödja landsmålet enligt
Ørjasæter både en strävan efter att förnorska Oslo, på samma gång som det handlade om att göra
språket mer respekterat i relation till riksmålet. Ørjasæter fullföljer detta resonemang i brevet på
följande vis:
Vert det no tilsist utløyst alt som var stengt i vaar bundne tunge, i vaar brotne røyst daa vil heile nasjonen ikkje
berre søkje til det norske og dei aandskattar som er frambore i det til næring for seg – men nasjonen vil gjeva att
heile si kraft til det norske, det vil møtast att ein vaar og gjeva einannan si tru.279

I Ørjasæters brev framkommer det att författaren ser språkets frigörelse och nationens enhet som en
avgörande fråga i sin samtid. Genom att landsmålet omfamnas som ett enande språk för hela Norge
kommer de andliga skatterna i nationen fram, påstår han. Språket antas kunna frambringa den
nationella kraft som skribenten menar finns förborgad i den norska folksjälen. Denna syn på språket
som något som uttrycker den nationella kraften påminner om föreställningen om den folkkraft som
präglade tänkandet hos flera av norskdomsrörelsens ideologer. Intressant i detta fall är den länk
mellan andlig kraft och det nynorska språket som upprättas av Ørjasæter. Genom att frigöra den
"bundne tunge" och läka den brutna röst som den splittrade språksituationen i landet skapat, skapas
ett samlat och kraftfullare Norge och individen återfår tron på sig själv. På så sätt verkar de språkliga
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tankarna hänga nära samman med förverkligandet av vad som betecknades som en norsk nationell
identitet.
Även i andra tillfällen i Lagsbladet tas språkets naturliga och rena karaktär upp som exempel
på dess lämplighet som nationalspråk och budbärare för det norska. I flera fall är det dess korthuggna
tydlighet som premieras framför riksmålets omständliga formuleringar. I en artikel påstår en anonym
skribent att: "Vener av dansk maal i Norig ber ofte fyre at norsken er so tungvint og dansken er so
hendig og greid".280 Detta påstående efterföljs av en lista där ord på norska och danska jämförs
såsom: ”Langmod / Langmodighet, Medhug / Medfølelse / Samvit / Samvittighet”. Dessa exempel
menar skribenten ska visa på att det faktiskt är "danskan" och bokmålet (som i detta fall representeras
av de ord som är längst) som är mer omständligt i sin form än landsmålet, vars ord är kortare och mer
koncisa.281
Detta kan dels ses som en strategi för att locka över fler till landsmålet, dels som ett sätt att
motarbeta den föreställning som fanns om landsmålet som en otymplig skrivbordskonstruktion och
visa på dess användbarhet.282 Landsmålet var trots allt inte ett organiskt framvuxet språk utan
sammanställt som ett skriftspråk som baserades på vissa dialekter mer än andra. Under det tidiga
1900-talet rådde det därför skilda meningar om hur landsmålet skulle utvecklas och göras mer
nationellt gångbart och populärt bland bredare skikt av allmänheten.283
Det går därmed att sammanfatta tre huvudsakliga aspekter i de tankar om språksituationen i
Norge som upptog norskdomsrörelsen och dess strävan efter en nationell resning vid tiden för BUL:s
bildande. För det första relaterade landsmålet till en uppdelning mellan stad och landsbygd då det
förknippades mer med dialekter på den norska landsbygden än tal i de norska städerna. För det andra
framhölls det nynorska språkets identitetsmässiga betydelser. Som vi har sett tycks flera inom BUL
ha förknippat språket med känslan av gemenskap och tillhörighet. För det tredje antogs landsmålet
vara en bättre förmedlare av det levande och det äkta norska än vad riksmålet var genom att det
påstods väcka starkare känslor som förbands med människans frigöring och äkthet.
För att bättre begripa bondeungdomens föreställningsvärld vad gäller deras upplevelse av
staden är det viktigt att urskilja hur de själva värderade sin påstådda lantliga språkliga och kulturella
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identitet i mötet med stadsungdomen. En god ingång till detta är de berättelser som medlemmar i
BUL själva skrev i Lagsbladet. Ett talande exempel är BUL-medlemmen Dagmar Balsviks berättelse
"Hybel-tankar" som publicerades i Lagsbladet 1939. Likt Garborgs beskrivning av en sorts
högfärdighet, en ”frons urbana” bland unga stadsbor i Oslo under slutet av 1800-talet, beskriver
Balsvik i sin berättelse en skillnad mellan bondeungdomar och stadsungdomen i de senares
självsäkerhet, och beklagar att det är svårt att få kontakt med trevliga ”byfolk”. Denna tankegång
utvecklas av Balsviks på följande vis i hennes berättelse:
Eg har gått og sett på dei store moderne byskulane av alle slag – sett til det svidde i augo og brann i barmen. Der
er drivhusa for små menneskeknoppar, der næring, luft, lys, varme og alt som skal til er avpassa for god vokster
og utvikling – ikkje berre for barneåra, men for ungdomsåra og, heilt til den mogne alder. Tru om det ikkje er i
desse romslege, rike skulesalane at byfolka får det frie, sjølvtrygge laget sitt, som eg så titt manglar. Eg minnest
eit lite loft med lange pultar og benkar, eit vindauge, ei parafinlampe, to tre sammenrulla kart på ende i eine kråa
og læraren si seng i hi. Der kom og små, spirande menneskeknoppar for å hente føde i 12 – tolv veker for året
hvis høvet var godt.284

I denna redogörelse framkommer två viktiga förhållanden. Dels att Balsvik vill erhålla det
självförtroende hon menar att stadsungdomen besitter, dels upplevelsen att självtrygghet är något som
grundfästs i unga år genom skolans försorg. Anledningen till att hon inte anser sig besitta samma
självtrygghet som stadsungdomen har beror på att förutsättningarna för att få en god skolgång var
sämre på landsbygden än de var inne i större städer. Citatet ovan ger på så vis inte en positiv bild av
de lantliga skolor som hon har upplevt. Därtill påstår Balsvik att skilda ekonomiska förutsättningar
har skapat en maktobalans mellan stad och landsbygd, som i sin tur medfört en brist på
självförtroende hos den inflyttade ungdomen. Det finns dock sätt att råda bot på detta
missförhållande. Vägen till förändring är genom den gemenskap som hon antar att BUL kan skänka
bondeungdomen. Balsvik skriver:
Eg blei snart ein stadig gjest i Bondeungdomslaget. Eg kjente meg på ein måte i slekt med heile dette store,
brokute laget som kallar seg Bul. – endå eg snautt kan seia at eg råka ein gamal eller fekk ein ny kjenning der.
Likevel kunne ein sitte og kjenne på noe heimsleg som knytte ein saman med denne folkehopen. Dei var komne
frå Noregs store og små grender landet over, dei har liksom med seg ei frisk lufting frå salt hav, skog og fjell. Og
det kunne båre og bølgje gjennom salen av mål frå alle bygdelag. Målet ja – kan hende det var grunntonen som
drog sterkast. Her kunne ein tale sitt eige mål, kor ein så var frå utan å bli sett på som noko der ikkje hører til god
bytone.285

I denna berättelse framstår landsbygdens värde enligt författaren vara att den lantliga gemenskapen
knyter samman bondeungdomen i staden och det lantliga präglas av upplevelser av det naturnära,
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såsom hav, skog och fjäll. Samvaron hos BUL ger Balsvik även en känsla av ”noe heimsleg” som gör
att hon känner samhörighet med de många medlemmarna som anlänt till Oslo från olika håll i Norge.
Framför allt menar hon att det skapas en hemkänsla och samhörighet genom språket som dessa
inflyttare talar. Dialekter från Norges alla hörn blir som en frisk naturupplevelse vilket lockar henne
till BUL:s sammankomster, just på grund av att hon där inte behöver skämmas över varifrån hon
kommer. Denna samhörighetskänsla får skribenten att reflektera över motsatsen, den fördomsfulla
syn som hon menar att bondeungdomen möts av i kontakten med stadsbor i Oslo:
Det har slått meg fleire gonger, at best som eg sat i kaffelag med gilde byfolk og hadde det riktig kost, så ville dei
på sett og vis at eg skulle spå i gruggen. Korfor skulle akkurat eg spå, undra eg meg med meg sjølv. Skilde eg
meg ut frå laget som noko mystisk, noko som bar bod om overtru og avkrok til godtfolk i byen? Jau, eg fann ut at
det måtte vere målet som ”røba” meg. Når tonen i laget var som muntrast, kom eg til det same om att og om att –
til eg sat og var så ”lydhør” at eg hørte forakt i ord som elles var fine nok, så synsk at eg såg smilen i skjegget
kor liten han var, så følsam at eg mest kjente meg oversett – nei, ikkje meg sjølv akkurat, men bondemålet
mitt.286

Återigen är det språket som särskiljer bondeungdomens identitet från stadsungdomen och det är
synen på dialekten som framkallar känslor av exkludering när fördomsfulla kommentarer fälls, såsom
att alla som talar på lantliga dialekter ska kunna spå i kaffesumpen.
Den dåliga självkänsla som detta bemötande från stadsbor antogs skapa hos
bondeungdomarna framkommer särskilt i följande anekdot i samma berättelse där Balsvik beskriver
mötet med en sjuåring som bor i Oslos rikare delar:
Ein gong stod eg utafor ein stor, fin villa. Eg ville snakke med kusina mi som var barnepleierske hos rikfolka
som bodde der. Den vesle sju år gamle sonen deira leika utafor med kjelken og snøplogen sin. [---] ”Eg skulle så
endeleg ha snakka med Else,” prøvde eg igjen. Då retta den vesle karen seg opp i heile si høgd – eg fekk kjensle
av at han rakk minst eit hovod over meg – og slengte ut: ”Du snakker bondemål, jo.” Eg tok etter pusten, men
svara roleg: ”Ja, det gjer eg. Eg er bonde. Du skulle sett hestane mine, du, storoksen og –” Eg fekk ikkje sagt eit
ord meir før eg kjente ei lita, fin barnehand i mi. Han drog meg ned på kjelken sin. Sjølv sette han seg på
snøplogen rett mot meg. Og no hagla det med spørsmål om hest og ku, sau og gris. Eg kom riktig i godlag med
desse vakre, spørrande og tillitsfulle barneaugo rett på meg, så eg svara og fortalte så godt eg kunne. Så skiltes vi
som fine vener. Bonden hadde sigra over bymannen berre ved å stå ved kven han var. Såleis, tenkte eg må norsk
mål vinne fram gjennom motbør. Men no er det mai, som sagt. Snart ligg Noregs grender og bygder frå sør til
nord, grå grensa til havet og lokkar i sommarsol. Hyblane i byen står tomme etter kvart. Og når no eg seier
hybelen farvel og takkar for eit lærerikt år i Oslo, så hører det med til god tone å ønske vel-leva til dei som er att.
Men eg har endå eit stort og inderleg ønske: At dei alle, små og store, frå frua i villaen til den slitte husmora i
bakgarden, må få råd og høve til å kome ut frå byen, på landet – få nyte eit stykke av Noregs natur, lære landet,
målet og folket å kjenne, om det så berre blir i nokre få sommarveker.287
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I citatet framkommer det hur dialekten röjer huvudpersonens identitet som bondeungdom. I motsats
till vad denne förväntar sig väcker dock denna identitet intresserade frågor om kor, hästar och grisar
hos ett av borgerskapets barn. För den unga stadsbon är det självklart att denna dialekttalande
bondeungdom har en annan kunskap om landsbygden och bondelivet, vilket också huvudpersonen
bekräftar. Om vi påminner oss om Klaus Slettens upprop för att starta BUL var en av hans ambitioner
med laget att uppfostra stadsbor till att uppskatta landsbygden, höja sig över stadslivets gyttja och
låga nöjen och på så vis bli bättre människor enligt hans smak. Balsviks avslutande önskan i
berättelsen kan ses i relation till dessa ambitioner. Genom att självtryggt stå fast vid sin identitet med
stöd i språket kan alla möjliga sorters stadsbor lära sig att uppskatta landsbygden. Intressant är även
tankegången att det norska målet skulle segra genom att motståndet mot det skulle övervinnas. Det
gällde alltså att vara tålmodig och stå fast vid sin sak för att språket till slut skulle respekteras av
Osloborna. Därtill ska en skönmålning av får, grisar och naturen hjälpa bondeungdomen att bli en del
av staden och göra denne till en jämlike med huvudstadens borgerskap. Denna bild av landsbygden
utgår paradoxalt nog från en stadscentrerad blick på det lantliga. Landsbygden får beteckna avbrottet
mot stadstillvaron, det är en plats för upplevelser av natur och rekreation och inte ett
produktionslandskap, vilket möjligen hade varit mer representativt för norska bönders
landsbygdsuppfattning vid samma tid.288
Balsviks berättelse demonstrerar hur man inom BUL kunde tillmäta självtrygghet som en
viktig emotionell grund för bondeungdomens identitetsuttryck. Genom att omvandla osäkerheten
kring sin bondebakgrund till ett självförtroende undvek man att den inflyttade förställde sig språkligt
och kulturellt. Denna självförtroendetematik inom BUL kan även kopplas samman med de aktiviteter
som laget tillhandahöll sina medlemmar. Exempelvis märks detta i synen på sång inom laget. I
Lagsbladet hävdas under mellankrigstiden sång i grupp vara ett bra sätt för bondeungdomen att
övervinna sin blyghet och ge dem ett ökat självförtroende vilket kopplades samman med sångens
emotionella egenskaper och lämplighet för att stärka ungdomens andliga höjning.289 Tankar om
identitet, språk och känslor sammankopplades därmed i BUL:s företrädares projekt att stötta
bondeungdomen i Oslo.
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I detta delkapitel ställdes inledningsvis följande frågor: Hur motiverade BUL:s ledare lagets existens
med avseende på organisationens språkliga och kulturella betydelse för bondeungdomen? Vilken
betydelse tilldelades stad och landsbygd i det kulturella och språkpolitiska arbete som BUL bedrev?
Utöver motståndet gentemot vissa delar av stadslivet, som vi uppmärksammat i föregående
delkapitel, var det viktigt för Sletten och andra representanter för BUL att organisationen skulle verka
för norsk kultur och det nynorska språket i huvudstaden. Som jag har försökt visa i delkapitlet
framställdes denna nationella, kulturella och språkliga resning av norskdomsrörelsens ideologer som
en kontrast till den hållning som ansågs utmärkande för stadens borgerskap. Den allmänna meningen
inom BUL tycks ha varit att stora delar av stadens borgerskap nedvärderade dialekter och inhemska
kulturyttringar till förmån för danska språk- och kulturyttringar. Denna hållning visar att de idéer om
ett danskt kulturellt och språkligt inflytande över Norge som beskrivits i kapitel två också var
vägledande för BUL:s arbete och verksamheter i början av 1900-talet.
I relation till uppgiften att utröna betydelsen som stad och landsbygd tilldelades i det
kulturella och språkpolitiska arbetet som BUL bedrev har jag i delkapitlet försökt förmedla hur
arbetet för uppvärderandet av landsmålet inom BUL var centralt i syftet att förändra stadslivet och
underlätta livet för inflyttarungdomen. Jag har dessutom velat skildra relationen mellan landsmålet
och föreställningar om det lantliga. När landsmålets emotionella och gemenskapsfrämjande betydelse
lyfts fram visar jag hur nära sammanvävda dessa aspekter var med idéer som fanns inom BUL
gällande bondeungdomens identitet. Delkapitlet förstärker på detta vis intrycket från tidigare
delkapitel att arbetet för att främja bondeungdomens gemenskap och landsmålets värde såväl kan ses
som ett självändamål som ett delmål i den långsiktiga strävan som BUL:s företrädare hade att erövra
och förändra Oslos nationella och emotionella karaktär.
Som svar på frågan om landsmålets relation till idéer om landsbygden har jag försökt
demonstrera det återkommande ambivalenta förhållande till Oslo och landsbygden som verkar ha
varit vanlig bland BUL:s företrädare och som framhävdes i attityder till landsmålet. Genom arbetet
för norskt mål skulle bondeungdomens självkänsla stärkas men denna vördnad för målet skulle även
förmedlas vidare till andra i Oslo än bondeungdomen. Dessa resultat har inte lyfts fram i tidigare
undersökningar om BUL eller andra inflyttarlag. Denna kunskap om BUL:s strävan efter att påverka
såväl bondeungdomens som Oslos borgerskaps attityder till landsmålet är väsentlig för att vi längre
fram i avhandlingen ska förstå de emotionella rumsligheter som laget etablerade i staden.
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3.3 Stadens friska blod
I detta kapitel har vi hittills kunnat se hur Sletten i sin argumentation för bildandet av ett
bondeungdomslag förkastade delar av Oslos stadsliv och hur en drivande tanke bakom denna
organisation var att stötta landsmålet och på så vis hjälpa de inflyttade bondeungdomarna att stå fast
vid sin identitet som bondeungdomar. Dessa insikter vill jag utvidga i detta delkapitel genom att
närmare undersöka de bilder av bondekulturen som BUL:s ledning lyfte fram som en positiv kontrast
till de delar av Oslos stadsliv som de ifrågasatte.
I denna del återkommer jag till vissa av de vitalistiska inslag som framfördes redan i kapitel
två. I detta delkapitel vill jag försöka fördjupa dessa tankegångar inom BUL genom att fokusera på
vilken roll bondeungdomen tilldelades i den vitalistiskt präglade stadsretorik som vi ska se utmärkte
stora delar av norskdomsrörelsen under tidigt 1900-tal. Jag menar att det i detta sammanhang finns en
potential för emotionshistoriska analyser som inte har uppmärksammats i tidigare forskning.
Dessa aspekter vill jag utforska i delkapitlet med hjälp av följande frågor. Hur tänkte sig
BUL:s företrädare förhållandet mellan bondeungdomens emotionella egenskaper och deras identitet?
Hur relaterades dessa emotionella identitetsuppfattningar till de mål som BUL:s ledare framställde i
sin syn på hur Oslo skulle förändras som stad?
Genom delkapitlet betonas både den landsbygdssyn som knöts till uppfattningar om
bondeungdomen och hur BUL:s företrädare förhöll sig till staden. Detta eftersom samspelet mellan
dessa föreställningar är centralt för att förstå tankarna hos BUL:s ledare och medlemmar.
Bondeungdomens vitala kraft
I Ulrike Springs artikel ”Identitetens ambivalens” omtalas de identitetspositioner som BUL:s
företrädare utgick ifrån runt 1900. Spring menar att ledande figurer inom BUL såsom Klaus Sletten
ämnade skapa ett slags koncentrat av ”landsbygden”, som särskilt framträdde i föreställningar om
bondeungdomens identitet.290
Spring framhåller samtidigt den starka ambivalens gentemot stad och land som fanns i laget.
När BUL ville skydda bondeungdomar från stadslivet så upprättades visserligen en rigid uppdelning
mellan stad och landsbygd men samtidigt fanns det sätt för BUL att försöka överbrygga denna
uppdelning. Inte minst framkommer detta i synen på bondekulturen inom laget. BUL relaterade enligt
Spring till denna utifrån ett utpräglat stadsperspektiv där landsbygden gjordes intressant utifrån vad
bondekulturen kunde åstadkomma för organisationen i Oslo. Samtidigt var det just detta som enligt
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Spring skapade en möjlighet för organisationen att kliva över de uppställda gränserna mellan stad och
landsbygd. Spring belyser därtill på ett förtjänstfullt sätt hur dynamisk ”bondeungdomen” som
identitetskategori var.291 Dessa resonemang och de perspektiv på identitet som hon framlägger är
intressanta för att förstå hur BUL:s ledare värderade bondeungdomen. Springs beskrivning kan dock
fördjupas ytterligare i avseende på BUL:s förhållande till Oslo genom att också ta hänsyn till de
emotionella inslag som vi ska se var framträdande i uppfattningar om bondeungdomen under det
tidiga 1900-talet. Rumsliga och emotionella perspektiv menar jag kan fördjupa förståelsen för rollen
som bondeungdomen och BUL fick under tidigt 1900-tal och på så vis belysa andra aspekter i denna
identitetsformation än de Spring lyfter fram i sin artikel.
Tankegången om landsbygdens ungdom som en vital kraft i staden uttrycktes som vi har sett
av Sletten i samband med bildandet av BUL. Intressant nog kunde han och andra ledare inom BUL
omtala staden både som något negativt och positivt för denna ungdom. Detsamma gällde
landsbygden, som antogs utmärkas av positiva aspekter men också problematiska sidor som gjorde att
många bondeungdomar flyttade därifrån. Uppfattningen hos Sletten verkar ha varit att
bondeungdomen kom att stå mittemellan dessa skilda världar och betraktades som en representation
av landsbygdens positiva sidor. Ett annat exempel på denna beskrivning av bondeungdomen som en
representant för landsbygden i staden återfinns i Hulda Garborgs hälsning till BUL i samband med
lagets jubileumsfirande. I ett brev som publicerades i Lagsbladet år 1922 skriver hon:
Takk for gaava! Maatte bondeungdomslage
altid vera byens grøne hage,
der det fagre og det gode veks og blømar
so det vonde renn og undan rømar!
Takk for arbeid, song og ljøse tankar
du friske blodstraum som i byens hjarta bankar,
du som daam og farge gjev til skoddedagen
ifraa nye rudningar i gamle bondehagen!
Takk for solfræ som du saadde millom steinar
takk for tre du planta so fraa gyllte greinar
no me hauste kann dei mogne frukter
ikring fjell og fjord og solskinsblide bukter!292
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I citatet omtalas alltså Bondeungdomslaget som blodet som får stadens hjärta att banka.
Organisationen framstår med andra ord som det livfulla som ger staden kraft. Denna vitalism
framkommer även i Hulda Garborgs trädgårdsmetaforer och hon tilldelar BUL en grönskande roll,
som har medfört att livet spirar bland stadens stenar. Bondeungdomen tecknas på så vis som en
representant för den autentiska landsbygden som stadsborna i Oslo kunde få kunskaper om och
utveckla ett känslomässigt intresse för. För Hulda Garborg verkar det som att det är först i mötet med
staden som kraften hos ungdomen och deras lantliga bakgrund framträder. År 1927 återkommer
Hulda Garborg till denna beskrivning av bondeungdomens uppglödande friskhet i mötet med stadens
dimmor och hon uppmanar ungdomen att “Lys som logande eld og gjev varme som det raude friske
blod inni skoddeheimen derinne!”.293
För att förstå dessa vitalistiska tankegångar om landsbygden som bondeungdomen kom att
personifiera för många av BUL:s ledande företrädare är det nödvändigt att se närmare på de
vitalistiska inslag som denna stads- och landsbygdssyn utgick från.
Bondens del i den norska samhällsorganismen
Som vi har sett liknades ofta bondeungdomen och Oslo vid delar av människokroppen, där
bondeungdomen var märgen eller blodet som skulle ge organismen liv. Denna tankeströmning är
intressant att fördjupa då detta var ett framträdande retoriskt inslag i BUL:s företrädares dröm om en
förändring av staden. Genom att till fullo försöka begripa den emotionella koppling som ryms i dessa
tankar framträder BUL:s ideologiska projekt och självbild i ett starkare ljus.
Utöver bondeungdomen framhävdes alltså även Oslo som stad som en del av den mänskliga
anatomin under mellankrigstiden. Det mest berömda exemplet bör nog vara diktaren Olav Aukrusts
beskrivning av huvudstaden. Aukrust, som skrev sina dikter på nynorsk, hade en nära koppling till
landsmålsrörelsen och var en viktig förebild för många norskdomsanhängare. I dikten ”I byen” från
diktsamlingen Hamar i hellom som publicerades år 1926 liknar han Norge vid en människokropp.
Fjällen representerar där ryggraden medan landets älvar utgör kroppens blodomlopp. Huvudstaden
representerar dock ”vår utførings, vår avførings digre dike va’n”.294 Staden kunde alltså ses som ett
avlopp för den nationella kroppen där allt skit hamnade; medan Norges landsbygd representerade det
friska och det sunda stod staden för avfall och smuts. Denna tematik återkommer även hos
prominenta figurer inom BUL som exempelvis Hulda Garborg som kunde beklaga sig över Oslos
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smuts och lortighet.295 Med andra ord går det att avläsa synen på bondeungdomens friskhet som
uttryck för tanken om landsbygdens sundhet i motsats till stadens smutsighet.
För BUL verkar tanken på att friska upp huvudstaden med hjälp av bondeungdomens
landsbygdsidentitet och uppiggande livskraft ha varit sammanlänkat med ambitionen om att göra
Oslo till en bastion för norskdomsrörelsen. På så vis framkommer det återigen hur BUL:s relation till
landsbygden säger lika mycket om dess förhållande till staden. Det kan vara värdefullt att stanna kvar
ett ögonblick vid denna hårda uppdelning mellan stad och landsbygd som kunde framföras inom
BUL.
I det brev som Tore Ørjasæter skrev till BUL 1923 framkommer det hur Oslo på grund av sin
avsaknad av respekt för norskdom ses som något mindre värdefullt än övriga delar av Norge. Ändå
påstås huvudstaden vara en central plats som norskdomsrörelsen vill omvända till att bli mer
nationell. Ørjasæter skriver i sitt brev:
[…] og er kje Karl Johan og Kristiania norske nok so skal vi gjera dei norske; vinne dei inn i vaar nasjonale
vokster. Innan de skikkeleg fær dette brevet er kanske Kristiania Oslo vorte.296

I samma brev framkommer de vinster som skulle kunna komma av norskdomsrörelsens erövring av
huvudstaden:
Dei har no litt aa fare med paa Karl Johan ogso og kanskje ikkje so radt lite heller, det er mange vakre
smaagjentor der som raar grunnen og som bryr seg pokker i stortingsbøndene. Og Wildenwey har sagt at kunde
ein faa alle desse unggjentone til aa like landsmaalet so vilde det sigre med eingong. Og vi bøygjer oss for hans
maate aa sjaa det paa og vedgaar at han har noko aa fara i, og kanskje ikkje berre noko lite heller, men mykje.297

Lyckas man etablera landsmålet i huvudstaden har språket snart segrat, menar Ørjasæter. Detta kan
liknas med tidigare exempel på samma tankegång i detta kapitel. Ørjasæter utgår från att
uppskattningen för landsmålet hör samman med en omsorg för stortingsbönderna. Man kan alltså ana
att en större uppskattning för bondens villkor och de som politiskt arbetade för bönderna kan
förverkligas genom att arbeta för landsmålets popularitet, på detta sätt går BUL i fronten för en
förnorskning av staden.
Även i andra artiklar i Lagsbladet framkommer bilden av BUL som en fästning för den
”norsklynde landsungdomen”, eller som Hulda Garborgs uttrycker det i en artikel i Lagsbladet 1920:
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"som ein grøn oase i den store øydemarki som heiter Kristiania". Dessa slags naturmetaforer som ofta
knöts till BUL är iögonfallande och Hulda hävdar vidare i samma artikel att många goda frön såtts
tack vare BUL vilket inneburit att "mang ein hug veks til arbeid for gode merkesaker".298 Denna
naturretorik och dess relation till synen på det norska kan relateras med den vitalistiska tanke om
bonden som utmärkande av friskhet, sundhet och i direkt relation till naturen. Som kunnat se i detta
kapitel hade denna karaktärisering av bondeungdomen en stor betydelse för BUL:s
förnorskningsambitioner i Oslo, en ambition som vi nu ska fördjupa ytterligare.
Drömmen om en mer levande och ”lantlig” stad
Beskrivningar av Oslo som något avskilt från det norska nationella projektet framstår på flera nivåer i
BUL:s tidning Lagsbladet. Enligt en artikel från 1919 påstås det ha varit en historisk konstant att
huvudstaden står emot resten av landet. Under den norska frigörelsen från unionen med Sverige
menar man exempelvis att huvudstaden stod på svenskarnas sida, därtill påstås staden inte ha
accepterat nationalskalderna Henrik Wergeland och Bjørnstjerne Bjørnson – det vill säga innan den
senare grundade Riksmålsforbundet. Vidare hävdar artikelförfattaren att:
Kristiania hev allstødt vore mot stortinget, hev pipt ut og kasta ut rutor hjaa vaare beste menn. Her er ordet
stortingsmann eit skjellsord. Bonden og maalet hans er berre noko til aa geipa aat i storblad og skjemteblad. Her
er svenskar og danskar betre umtykt enn norsk bondeungdom. Dei talar fint, hev sivilisasjon og kultur, men me
er berre ”fraa Grukkedalen”. I so maate er det ingen skilnad paa bygdefolk fraa austland og vestland. Alle skal
bøygja kne og taka etter Kristianiasmaken.299

Detta citat osar av ett missnöje gentemot huvudstadens bildningssyn och den hånfullhet som
skribenten menar att storstadsborna ofta riktar mot bondeungdomen i Oslo. Bygdekulturen och
uttryck som hade med det agrara att göra antas inte värderas som lika fint och belevat som stadens
kultivering, vilket beskrivs med uttrycket ”Kristianiasmaken”. Slutklämmen i artikeln visar ändå på
en utväg, ett sätt för ungdomen att motstå stadens internationella karaktär:
Staar me saman med bygdene, er me i samband med dei upp havlege livs- og kraftkjeldone i folket vaart. Dette
er eit hovudpunkt som me skulde tru at alle frilynde ungdomslag og bygdelag i hovodstaden vilde vera med paa.
Ein stor fylkessamskipnad lagt i den leid vil verta som ein sterk nasjonal ungdomsfylking imot alt det
internasjonale storbyjuglet som fløymer inn over dei større byane no for tidi. Agder, Austlandet, Nord-Norig,
Trøndelag og Vestlandet lyt staa saman og setja sin stempel paa Oslo so lenge byen er Norigs hovodstad.300
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I citatet är det notervärt att det norska folkets kraft- och livskälla förknippas med landsbygden. Det är
denna kraft som ska användas för att motstå utländska influenser som antas dominera i
”storbyjuglet”. Även i tidigare nämnda brev från Ørjasæter till Lagsbladet ifrågasätts den utländska
prägel som antas finnas i huvudstaden (detta trots att brevet är skrivet i Amalfi). Trots avsaknaden av
norskdom menar skribenten att staden ändå kan bli norsk. Detta framträder inte minst i följande
diskussion om vad en typisk ”Karl Johans-type” kan representera:
Ei slik type meiner eg kann vera meire norsk enn ein fraa øvst upp i fjellbygdom som gaar og innbiller seg at ‘n
framum alt er so norsk at han talar og klaed seg norsk o. s. b., ein som framum alt talar um den nasjonale kultur
og slikt, som so ofte just i vaare dagar. Sistnemnde hadde mindre egte natur enn den fyrste. Og norskdom er
natur framfor alt – liksom det nasjonale i alle andre land. Norskdom er kje noko ein kann klae paa seg med
knebukse og sylvknappar i kufta, og det er heller ikkje noko ein kann tala seg til med meir eller mindre egte eller
uegte maalglosor. Norskdom er ikkje teater og tilskepnad, men norskdom har med vaart inste umedvetne
sinnelag, noko som er langt innanfor alle frasor og fakter og har med det djupast menneskjelege og
guddommelege aa gjera.301

Den inhemska norskheten som BUL vill stötta genom sina verksamheter verkar inte vara något som
man tillskansar sig hur som helst, enligt skribenten. Det nationella tycks snarare vara någonting som
ska framträda naturligt och äkta från den föreställda folksjälen, en process som i citatet ovan ges en
religiös prägel. Varken teater eller utklädnader kan göra en till norsk, den norska identiteten framstår
i stället som helt essentialiserad. Ändå är det tydligt att denne skribent och andra företrädare inom
BUL utgick ifrån att det skulle gå att göra Oslo mer nationellt i sin karaktär. Karl Johans-typer kan
till och med bli mer norska än den nordligaste norrmannen (som alltså antas utmärka sig i sin
norskhet), påstår Ørjasæter. I avslutningen på den ovan citerade artikeln argumenterar därmed
brevskrivaren för att göra Oslo mer norskt och på så sätt frammana en ny nationellt inriktad
huvudstad.
I ambitionen att förnorska Oslo anar vi en orsaksförklaring till den emotionella retorik som
utvecklades inom BUL under mellankrigstiden; görs Oslo till en plats som stöttar bondekultur,
landsmål och den stadskultur som BUL:s ledare eftersträvade blir det en bättre plats för den inflyttade
ungdomen och även för borgerskapet i staden. Vad detta norska motsvarar tycks vara en blandning av
respekt för landsmål och det som betraktades som norska kulturella uttryck. Blir Oslo mer livskraftigt
och hälsosamt och mer likt den bild man hade av landsbygden skulle staden inkorporeras i den
nationella kroppen. På så sätt minskas bondeungdomens upplevelser av hemlöshet, samtidigt som
stadsungdomen också uppfostras till att bli det man menar är en bättre ungdom. Förnorskningen av
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Oslo blev på detta sätt en viktig del av hela norskdomsrörelsens övergripande mål om att göra Norge
mer ”norskt” och pekar ut hur man inom BUL relaterade det norska folket och nationen mer till
landsbygden än staden.
Under mellankrigstiden börjar man inom BUL att inse att detta mål om en förändring av
Oslos karaktär krävde två huvudsakliga saker. Dels gällde det att dra nytta av bondeungdomen som
den livfulla länk till landsbygden som fanns i staden, dels gällde det att få till ett bredare samarbete
mellan BUL och de olika grupper som verkade i Oslo. Även Oslos borgerskap och arbetarrörelse
måste inrymmas i förnorskningsprojektet om Oslo skulle förändras. Detta kan ha banat väg för att
uppfattningarna om dessa grupper i staden förändrades hos BUL:s företrädare vid denna tid.
*
Som vi har sett i kapitel två framhävde 1800-talets norskdomsrörelse ungdomens idealitet och
livskraft som en bärande pelare i rörelsens ideologiska konstruktion som ytterst syftade till
förverkligandet av Norge som en självständig nation. I detta delkapitel har jag visat hur dessa tankar
fördes vidare av BUL under 1900-talet och kom till uttryck i synen på Oslo och den avsaknad av
respekt för bondeungdomens språk och kultur som antogs råda bland stadens borgerskap under 1900talets början.
Delkapitlet har försökt belysa detta förnorskningsprojekt utifrån följande frågeställningar: Hur
tänkte sig BUL:s företrädare förhållandet mellan bondeungdomens emotionella egenskaper och deras
identitet? Hur relaterades dessa emotionella identitetsuppfattningar till de mål som BUL:s ledare
framställde i sin syn på hur Oslo skulle förändras som stad?
Utifrån frågeställningen om förhållandet mellan bondeungdomens emotionella egenskaper
och identitet har jag undersökt den roll som bondeungdomen tilldelades inom BUL. Detta i avseende
på de relationer till stad och landsbygd som uttrycktes av lagets företrädare. Som jag har framhävt
kom bondeungdomen att betraktas som en sorts representant för landsbygdens goda kvalitéer inne i
Oslo. De ansågs vara bärare och förmedlare av det lantliga, vilket i sin tur värderades utifrån den
urbana position som BUL utgick från. Dessa beskrivningar ser jag som en utvidgning av Ulrike
Springs artikel om BUL:s identitetssyn. Likt Spring visar jag hur uppfattningarna om stadens brister
kontrasterades av den romantisering av den lantliga bondekulturen som BUL:s ledare uttryckte.
Till skillnad från tidigare forskning har jag i detta delkapitel funnit att denna identitetssyn
inom BUL även bars fram av starka emotionella föreställningar. Bondeungdomens betydelse för
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BUL:s ledande ideologer framkom i vitalistiska omtalanden av bondeungdomens kraft, emotionalitet
och sundhet. Den emotionella utgångspunkten har därmed gjort det tydligare hur bondeungdomen
som en identitetskategori hade en ideologisk betydelse för BUL:s företrädare. Enligt retoriken inom
laget skulle staden ges nytt liv med hjälp av tanken om bondeungdomens friska karaktär.
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3.4 Sammanfattning av kapitlet
Huvudfrågeställningar för detta kapitel har varit: Vilka idéer låg till grund för det förhållande till
staden och stadskulturen som uttrycktes inom BUL? Hur såg BUL:s företrädare på den inflyttade
bondeungdomens möte med Oslos stadskultur och hur uttrycktes förhållandet mellan
bondeungdomen och staden i organisationens retorik och ideologi?
Jag har försökt att besvara dessa frågeställningar genom att fokusera på de emotionella
aspekter som var framträdande i den identitetssyn som BUL:s ledare betonade. Framför allt synen på
bondeungdomen har visat sig ha haft en stark emotionell laddning som relaterade till både stad och
landsbygd. Den emotionella utgångspunkten i kapitlet menar jag breddar förståelsen för BUL:s
ideologiska projekt. Kapitlet har försökt åskådliggöra detta genom tre delkapitel. Inledningsvis
använde jag mig av begreppet emotionell arena för att lyfta fram hur BUL och bondeungdomen
positionerades gentemot andra aktörer i staden av lagets grundare Klaus Sletten.
I kapitlets andra del har jag velat fördjupa relationen till staden som uttrycktes inom BUL
utifrån det språkpolitiska projekt som BUL:s ledning lade fram om att höja vördnaden för landsmålet.
Till skillnad från annan forskning om landsmålsrörelsen har jag betonat den vikt som
bondeungdomens självförtroende hade i språkstriden som BUL var en del av. En huvudpoäng i
kapitlet är att språkarbetet utgick från emotionella hänsynstaganden gentemot bondeungdomen men
avsåg samtidigt att skapa en vördnad för landsmålet bland borgerskapet i Oslo, vilket man tänkte
skulle göra denna grupp mer norsksinnad. Den språkliga och kulturella identiteten hos
bondeungdomen framstår alltså som en konsekvens av mötet med andra delar av Oslos befolkning
och inte något som bondeungdomen hade utvecklat på de platser de flyttat från; först i Oslo blev de
bondeungdomar.
Avslutningsvis har jag i kapitlet funnit hur bondeungdomens identitet och position i staden
kopplades samman med tankar om den norska nationen och vitalistiska strömningar i samtiden.
Genom att påpeka de emotionella inslagen i denna vitalism tydliggör jag hur tankar om hembygdens
livskraft framhölls av BUL:s ledare som en kontrast till stadslivet i Oslo. I detta sammanhang blev
bondeungdomen en viktig representant för landsbygdens värde i staden. Bondeungdomens
emotionella egenskaper och det identitetsmässiga band de antogs ha till landsbygden sågs därför som
en nyckel till förnorskningen av Oslo.
På dessa vis har jag i detta kapitel försökt visa på den starka koppling som fanns mellan
identitetssynen, det ideologiska norskdomsprojekt som BUL utgick från och de uppfattningar om stad
och landsbygd som fanns i laget.
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4. Inflyttarnas stad
Inledning
Om syftet med föregående kapitel var att åskådliggöra det ideologiska innehållet i den stadssyn som
BUL:s ledare framhöll, är detta kapitel vigt åt de rumsliga relationer som BUL:s medlemmar och
ledare hade till Oslo som stad. I kapitlet utgår jag från följande frågeställningar: Vilken betydelse
hade särskilda emotioner eller emotionella praktiker för BUL:s företrädare i deras beskrivningar av
organisationens rumsligheter i Oslo? Vilka funktioner hade BUL:s emotionella rumsligheter i relation
till idéer om Oslo som stad enligt lagets ledare och medlemmar?
Dessa frågor undersöker jag genom att uppmärksamma fall då särskilda emotioner och
rumsligheter accentueras i BUL:s medlemsblad Lagsbladet. Vissa kompletterande nedslag görs även i
landsmålstidningen Den 17de Mai. I detta kapitel är det betydelsefulla platser i Oslos mer centrala
delar såsom restauranger, teatrar och underhållningsscener som jag lyfter fram som viktiga
emotionella rumsligheter för laget. Intressant nog utmärks dessa rumsligheter av deras stadsmässiga
karaktär. Trots den kritik av stadslivet inom BUL som vi har sett prov på i föregående kapitel kunde
organisationen alltså utveckla egna institutioner och inrättningar i Oslo och på så vis delta i
stadslivets utformning. Även om frågeställningarna särskilt uppmärksammar relationen till Oslo som
stad försöker jag genom kapitlet även att framhäva den syn på landsbygd som framkommer inom
BUL genom min analys av organisationens ambivalenta förhållande till staden.
Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av Heimen husfliden, BUL:s egen kläd- och
hemslöjdsbutik, som jag ser som en god introduktion till BUL:s rumsligheter inne i centrala Oslo.
Därefter undersöks den BUL-ägda restaurangkedjan Kaffistova som en emotionell rumslighet. Bland
annat fokuseras den särskilda glädje som knöts till dessa restauranger av BUL:s ledare och
medlemmar. Detta undersöks även i relation till synen på nykterhet under tidigt 1900-tal i Norge,
vilket var en viktig fråga för organisationen vid denna tid.
Efter denna genomgång av BUL:s restauranger presenteras en annan emotionell rumslighet
som var viktig för BUL:s medlemmar, nämligen Det Norske Teatrets scen som länge inhystes i
teatersalen (som var belägen i källaren till BUL:s hotell Bondeheimen). I detta sammanhang
analyseras teaterns språkpolitiska betydelse för hela norskdomsrörelsen. Dessutom skildrar denna del
hur teaterverksamheten i sig kom att bli en viktig emotionell praktik för BUL. Detta undersöks
genom nedslag i BUL:s teatergrupp Spellaget som uppträdde i teatersalen. I framställningen
diskuteras både teatersalen som plats och Det Norske Teatret som en institution. Centralt för min
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analys av denna emotionella rumslighet är dock den teaterscen som både Det Norske Teatret och
BUL:s egna teaterlag använde sig av i sina föreställningar.
En närliggande praktik till dessa teaterstycken var den folkdansverksamhet som BUL:s
dansgrupp Leikarringen utövade och som den sista delen av detta kapitel särskilt fokuserar på. I
folkdansuppträdanden vid scenen Leikarvollen på halvön Bygdøy (i anslutning till Norsk
Folkemuseum) fick Oslos borgerskap möta och bilda sig en uppfattning om allmogens kulturella
uttryck. Den dansverksamhet som BUL deltog i vid denna rumslighet undersöks i relation till
föreställningar om norsk bondekultur och hur dansarna förhöll sig till Oslos borgerskap. Detta var
inte BUL:s egen scen på samma sätt som den som uppfördes i teatersalen, vilket gör Leikarvollen
särskilt intressant att fokusera på. Leikarvollen utmärker sig från Kaffistova och Det Norske Teatret
då denna scen kan ses som ett exempel på hur BUL använder Oslobornas befintliga institutioner för
att framhäva sig själva. Leikarvollen på Bygdøy representerar alltså i mindre grad en utpräglad
emotionell rumslighet skapad av BUL än de andra som fokuseras i kapitlet. Som vi ska se kunde
platsen likväl användas för att visa upp särskilda emotioner som BUL:s företrädare försökte
frambringa i Oslo.

125

4.1 Kaffistova som emotionell rumslighet
I detta delkapitel kommer jag att specialstudera restaurangkedjan Kaffistova och i viss mån även
kläd- och hemslöjdsbutiken Heimen husfliden, vilka ägdes av BUL. Genom att utreda de emotionella
konnotationer som associerades till framför allt Kaffistova är syftet att bidra med en större förståelse
för hur BUL:s vision om ett alternativt stadsliv i Oslo gestaltades i relation till andra rumsligheter i
staden. Studiet av BUL:s restauranger speglar på så sätt förhållanden till andra grupper som var
verksamma i staden och de ideologiska betydelser som platserna tillmättes. Dessa delkapitel betonar
även i större utsträckning än tidigare i avhandlingen det värde som vissa emotioner hade inom BUL.
Förhoppningen är att detta kan belysa det förhållande som BUL:s företrädare hade till stad och
landsbygd och ge vidare insikter om hur organisationen ville genomdriva sina målsättningar och
verksamheter i staden (vilka utforskades i föregående kapitel).
Delkapitlet utgår från följande frågeställningar: Vilka emotioner uttrycktes i relation till
Kaffistova som rumslighet? Vad kan dessa emotioner säga om BUL:s företrädares relation till Oslo
som stad? I detta delkapitel fokuserar jag på emotioner knutna till glädje och trygghet. Detta kan ses
som en vidareutveckling av den hugnad som presenterades i kapitel två och som visat sig vara en
utmärkande emotionell norm inom norskdomsrörelsens ungdomslag. I detta delkapitel finns en
möjlighet att se på vilken betydelse denna hugnad hade för BUL:s medlemmar i relation till
föreställningar om bondeungdomarnas plats i staden samt ambitionen att förnorska Oslo.
Innan vi utforskar detta närmare kan det vara lämpligt med en presentation av BUL:s
hemslöjdsbutik Heimen husfliden. Detta eftersom ambitionerna med denna inrättning så tydligt var
en förlängning av BUL:s förnorskningsambitioner som framkom i föregående kapitel. Denna
institution är därför en relevant ingång till hur BUL tänkte sig att organisationen skulle erövra Oslo
med hjälp av etableringen av särskilda rumsligheter.
Heimen husfliden – ett rum för det norska
I föregående kapitel såg vi hur arbetet för att få landsmålet respekterat var viktigt i BUL:s vision om
att förnorska Oslo. En lösning på den brist på vördnad för bonden och landsmålet som BUL verkar ha
identifierat under det tidiga 1900-talet var att erbjuda alternativ till de urbana institutioner som
bondeungdomen mötte i Oslo. Genom att dessa alternativa platser erbjöd maträtter, aktiviteter och en
samvaro som antogs påminna om landsbygden tänkte man sig kunna skapa ett substitut till de platser
som bondeungdomen lämnat bakom sig när de flyttade till storstaden. En framträdande tanke var att
de traditioner som förknippades med bondekulturen skulle förmedlas på dessa inrättningar. Trots att
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restaurangerna och klädbutikerna kan ses som något typiskt för stadskulturen skulle de alltså
återspegla landsbygden.
Detta försök att upprätta en länk till allmogens kultur anas inte minst i det stora intresse för
hemslöjd och norska folkdräkter som BUL verkade för. År 1912 hade det gifta paret Aksel Waldemar
och Anna Johannessen startat upp Heimen Teiknekontor, där gamla allmogedräkter samlades in och
dokumenterades. Här började också nya ullgarnsdräkter tillverkas med de gamla folkdräkterna som
förebild. Hulda Garborg och många med henne kom att särskilt popularisera den norska ”bunaden”
som den förnyade folkdräkten kom att kallas, som tog sig skilda estetiska uttryck utifrån olika norska
regioner. År 1923 övertogs Teiknekontorets verksamheter av BUL och inrättningen fick då namnet
Heimen husfliden.302 ”Husflid” översätts närmast till hemslöjd på svenska men är ett förhållandevis
svårdefinierat begrepp som betecknar en sorts flitighet i hemmet. Det brukar vanligtvis avse olika
former av traditionell hantverkskunskap som varit utbredd i norska hem i flera hundra år. Samtidigt är
det först i början på 1800-talet som begreppet börjar användas på bred front, begreppet sammanförs
då med konsthantverk men också med tillverkning av vardagliga föremål, rosmålningar och inte
minst textilproduktion i hemmet.303 En viktig händelse för hemslöjdens popularitet som ett uttryck för
konsthantverk var sociologen Eilert Sundts kartläggning av norsk hemslöjd i boken Om husfliden i
Norge: til arbeidets ære og arbeidsomhedens pris från 1867. I boken beskrevs dessa konsthantverk
från Norges bygder, vilket hjälpte till att skapa intrycket av hemslöjden som sammankopplad med
landsbygden och norsk kultur. Sundt drev framför allt tesen att husfliden hade stora ekonomiska och
moraliska förtjänster och ville motverka föreställningen som han menade fanns om den norska
allmogen som ett okunnigt folk. Snarare hävdade han att den arbetsamhet som hemslöjden gav prov
på var att betrakta som ”folkelivets huvuddyd” och därtill ett sätt att motarbeta den massfattigdom
som bredde ut sig i hans samtid.304 Det varma mottagandet av Sundts bok och idéer var möjligen en
anledning till att Den norske husflidsforening (som Heimen husfliden var ansluten till) kom att
uppföras år 1892.305 Vid sekelskiftet 1900 var ”husflid” därmed ett känt och populärt begrepp som
BUL alltså ville främja genom att införskaffa sin egen hemslöjdsbutik mitt i Oslo.
BUL:s nya inrättning skulle komma att ha en omfattande effekt på hemslöjdens popularitet.
Notervärt är att denna hemslöjdsbutik från lagets sida värderades som en del av ett bredare

302

Barbro Storlien, ”Heimen Husfliden”, Store norske leksikon, 12 april 2021, http://snl.no/Heimen_Husfliden.
Ingeborg Glambek, ”Kunsten, nytten og moralen: kunstindustri og husflid i Norge 1800–1900” (Oslo: Solum, 1988),
12–13, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904032.
304
Ibid. 39; Eilert Sundt, Husfliden i Norge (Oslo: Blix, 1945).
305
Storlien, ”Heimen Husfliden”.
303

127

norskdomsarbete. Signaturen ”Karoline Grude” skriver år 1927 i Lagsbladet följande om Heimens
uppgift:
For meg staar det so at det er like god maalsak aa faa folk til skyna paa og faa vyrdnad for den gode gamle
norske prydsaumen og dei vakre gamle norske bunadene, som det er aa læra byfolk aa skrive landsmaal til
artium. Rom for det norske. – anten det no er mål, klædebunad, prydsaum, dikt eller mat. Alt har sitt verd, og alt
krev sitt av paapass og vyrdsla, skal det ha framgang og veksa, ikkje minst det som ‘Heimen’ har sett i høgsætet:
norsk klædebunad og norsk prydsaum. Bondeungdomslaget saag det meir som ei kulturell uppgaave enn som ei
forretningssak, daa det i si tid overtok ‘Heimen’ etter fru Johannessens og sette til folk som skulde føra arbeidet
vidare fram etter henne.306

I citatet framställs vördnaden för traditionella norska textilhantverk och plagg såsom bunaderna vara
en del av samma projekt som utgick från att få stadsbor att lära sig skriva på landsmål. Arbetet för att
sprida kunskaper och intresse för norska dräkter ses som ett sätt att höja vördnaden för hela
landsmålskulturen; projektet om att stötta landsmålet var alltså betydligt vidare än att endast få
människor att skriva på detta språk. Genom populariseringen av norska klädedräkter och uppförandet
av andra ”rom for det norske” skulle respekt för målsaken i Oslo skapas, som vi har sett var ett
framträdande mål i BUL:s övergripande vision om att förnorska Oslo. Textilverksamheten på Heimen
var alltså mer en kulturell uppgift än en affärsverksamhet och på så vis framgår det hur viktigt ”norsk
klædebunad” och ”norsk prydsaum” var för laget. Detta accentuerades inte minst av att
bondeungdomarna inom BUL ofta bar bunader i samband med 17de mai-firanden,
folkdansuppträdanden och teaterföreställningar. Artikelförfattaren Grude spår år 1927 en ljus framtid
för butikerna om: ”den store gjenteflokken i Bondeungdomslaget vilde finna vegen til ‘Heimen’ kvar
gong dei skulde ha seg bunad eller eit nytt handarbeid, kvar gong dei skulde ha garn til hosor,
jumpers og slikt […]”.307
Även direkta jämförelser mellan Heimen och BUL:s Kaffistova-restauranger framkommer i
samband med att skribenten Grude uppmanar fler att begagna sig av butiken. Detta skulle medföra att
”[…] ’Heimen’ og kunna greida seg like godt som dei andre forretningane aat Bondeungdomslaget.
Enno er ’Heimen’ den minste i flokken […] etter dei store brorne sine. Torgstova. Storstova.
Bondeheimen, Parkheimen. Olav Ryes plass – og kva dei no heiter alle. Men kven veit. – lat oss sjaa
paa det um hundrad aar eller so”.308 I beskrivningen verkar det som om det finns en direkt parallell
mellan Heimen och Kaffistova. Heimen påstås vara en lillebror till de restauranger som BUL ägde
och butiken utgick från samma övergripande syfte som dessa verksamheter. En annan intressant
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koppling mellan Kaffistova-restaurangerna och Heimen var att den kvinnliga personalen på BUL:s
restauranger var iklädda bunader. På så vis upprätthölls norskdomsarbetet även på Kaffistovorna.
Kvinnlig hemkänsla
Det är påfallande hur Grude i sin artikel riktar sig direkt till BUL:s unga kvinnliga medlemmar.
Samtidigt hävdar skribenten att arbetet också borde intressera männen i laget. Hon skriver: ”I
millomtida skal De vita det, gode lagsfolk, gjentor, konor, karar av alle slag: ‘Heimen’ har til huse i
Kristian 4. gate nr. 4. same garden som Solheim paa lagskontoret, men i fyrste høgda. Namnet staar
paa døra og over glasa, men i glasa ser du alltid ein norsk bunad som vitnar um at her er rette staden,
her er rom for det norske”.309 Trots Grudes öppenhet för mäns intresse för hemslöjden framgår det i
Grudes beskrivning att hemslöjden framför allt sågs som ett sätt för kvinnorna inom BUL att
medverka i norskdomsarbetet. Detta hemslöjdsarbete kan också ses som ett sätt att inympa norska
ideal i de borgerliga hemmen i Oslo. Denna hemkänsla var ofta kvinnligt konnoterad, vilket inte är
märkligt om man tänker på hemmets laddning som en kvinnlig sfär och idealet om husmodern som
rådde på många håll vid denna tid i Norge.310
Samtidigt som BUL verkar ha omfattat stora delar av denna borgerliga familjesyn kan
intresset för ”husfliden” ses som en kvarvarande del av en äldre agrar produktionsform, där kvinnors
arbete lyftes fram. Likt andra hembygdsinriktade förbund i Skandinavien verkar BUL:s företrädare
dock ha insisterat att det framför allt var kvinnornas uppgift att skapa trivsel och trevnad.311 Inte
minst anas detta när BUL:s lokalavdelning i Stavanger beskrivs i en artikel av journalisten och
norskdomsmannen Arne Falk i Lagsbladet. I denna artikel uppmanas Bondeungdomslagets unga
kvinnliga medlemmar att besöka inlagda patienter på sjukhus i syfte att ge dem blommor och lindra
deras sjukhustillvaro genom sina påhälsningar. Intressant nog påstods dessa gärningar motverka
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ensamheten hos de inlagda patienterna och förbättra deras emotionella tillstånd.312 Könsuppdelningen
inom BUL har alltså relevans för de emotionella uppgifter som man såg framför sig i relation till
verksamheter och rumsligheter inom laget. Ett annat exempel på detta är hur vissa av de visor som
publicerades i Lagsbladet framhävde att kvinnornas uppgift i laget var att med sin förmodade mildhet
väcka gnistan och elda på ”hugen” hos männen, vilket skulle få dessa att utföra stordåd. De unga
männens uppgift beskrevs i stället att vara ståtliga förebilder som skulle uppträda ”rak i rygg og
stram”.313
Om vi återvänder till Heimen så har det visat sig hur butikens arbete för norskdom tog sin
utgångspunkt i en ambivalens gentemot staden. Med hjälp av inrättningen ville BUL som
organisation ge uttryck för landsbygdens och norskdomens kulturella värde som framhävdes som
högre stående än stadens kultur. Samtidigt visar BUL:s företrädare med sitt engagemang för Heimen
hur de värdesätter typiska stadsinrättningar, då bunads- och hemslöjdsinrättningar som Heimen inte
går att återfinna på landsbygden. Butiken säger på så vis mer om relationen till Oslo inom BUL än
om organisationens förhållande till landsbygden. Intresset för att popularisera hemslöjd bland
Osloborna berättar vidare att det är ett slags substitut till den norska landsbygden som man vill
förverkliga i staden genom att få bondeungdomarna samt även Oslos borgerskap att klä sig i
folkdräkter. Dessa försök att erövra stadens urbana institutioner var, som vi ska se, en återkommande
strävan i BUL:s ledares förhållande till Oslo.
En nykter restaurangkedja
Utöver Heimen framstod som sagt restaurangkedjan Kaffistova som ett föredöme för BUL:s
norskdomsarbete i Oslo. Restaurangen skulle fungera som en plats där bondeungdomen kunde samlas
för nykter samvaro, då alkohol var strikt förbudet. Vid denna inrättning kunde de även njuta av en
kopp kaffe eller måltider som beskrevs som lantliga.
Den första av dessa restauranger öppnade år 1901 i Oslo på initiativ av Mari Kviberg som var
en av BUL:s styrelsemedlemmar i organisationens begynnelse. Den första restaurangen öppnade på
Øvre Slottsgate 29 (vid Grensen i centrum av Oslo) men så småningom öppnade flera Kaffistovor i
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stadens östra och västra delar vilket innebar en geografisk spridning över stora delar av staden.314 På
Kaffistovorna kunde BUL bland annat fira sina jubileer och restaurangerna användes också aktivt av
BUL:s medlemmar i samband med exempelvis julfiranden.315
I takt med restaurangernas stigande popularitet öppnade denna kedja även upp filialer utanför
huvudstaden med inrättningar i bland annat Stavanger, Bergen och Trondheim.316 BUL:s Kaffistovor
kan på så sätt räknas som en av de första kafékedjorna i Norge och organisationen var år 1929 ägare
till så många som sex olika stovor bara i Oslo. Även andra nyktra restauranger fanns tillgängliga i
Oslo vid denna tid. Dessa utgjorde en stark kontrast till de omkring 30 stycken ”samlagskaféene” som
då fanns i staden. De senare fokuserade mindre på matservering och mer på försäljning av brännvin.
De låg ofta i de centrala delarna av staden och var – utöver finare restauranger – vid denna tid de
enda platserna med utskänkning av starkare drycker än vin.317
Kaffistova-restaurangerna var alltså nyktra inrättningar som utmärkte sig från många andra
samlingsplatser och krogar i Oslo. Restaurangerna strävade efter att skapa en hemlik social samvaro
för inflyttade ungdomar, där de kunde tala på sin dialekt utan att fördömas för den. Detta
gemenskapsfrämjande motiv kan ses som en förlängning av BUL:s syfte att värna om
bondeungdomen och ge den en möjlighet till samvaro och gemenskap. Samtidigt kan denna familjära
gemenskap ses som en del i BUL:s vision om att främja en bättre stadsmiljö genom att förändra Oslos
stadsliv till att bli mer nyktert.
Kaffistova som en del av en nynorsk offentlighet
Alla i Oslo verkar inte ha haft samma tilltro till Kaffistovornas potential att ha en positiv inverkan på
stadslivet. I BUL:s 30-årsskrift återges en dikt som påstås ha publicerats i tidningen Aftenposten år
1918. Diktens tre första strofer lyder:
Derude langt i syningom
staar verdenskrigen paa,
men her i kaffistova
er alting eins aa sjaa.
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Her svallar dei til brakene
av verdens storforlis
og dryfter merkesakene
paa god og gamal vis.

Derude raper fjeldene og riker gaar i knas,
Men her i kaffistova
her holder dei kalas.
Her sidder dei i krokene
og lager ord og ord
og mauler fenaknokene
til vørterøl og bjor.

Derude dætter kronerne
og blodet gaar i flom,
mer her i kaffistova
her døipast amter om.
Og rundt paa alle kantene
med framifraa til stræv
dei tyner konsenantene
og tygger gamle stev.318

Dikten kan läsas som en kritik av Kaffistova, då restaurangen beskrivs som en plats där man vände
resten av världen ryggen. Mitt under brinnande världskrig sökte sig norskdomsivrare till Kaffistova
för att äta lantlig mat och döpa om distrikt till nya namn på landsmål, vilket man driver med i dikten
som BUL själva alltså lät publicera i sin jubileumsskrift, kanske för att uttrycka en viss självdistans.
Detta pekar i så fall på att BUL efter 30 år som organisation känner sig trygga i sin etablering. Man
har fått en självkänsla som gör det lättare att kunna ironisera över sig själv. En annan möjlig tolkning
av intentionen bakom att trycka denna dikt är att BUL på detta sätt kunde åskådliggöra det inledande
motstånd som fanns från delar av Oslos befolkning mot lagets inrättningar.319
Oavsett om diktens representation av Kaffistova överensstämmer med verkligheten eller inte
så avtäcker den föreställningen om stovorna som en plats där man kunde stänga sig ute från
318
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omvärldens bekymmer. Kaffistovorna kan ses som ett uttryck för det projekt som framfördes inom
BUL om att fungera som ett alternativ till Oslos rådande stadskultur. Enligt medievetaren Jostein
Gripsrud utvecklades ett eget slags offentlighet för norskdomsrörelsen i Oslo under det tidiga 1900talet.320 Kaffistovorna och andra affärsinrättningar som BUL etablerade vid denna tid, såsom
exempelvis hotellet Bondeheimen som man grundade 1913, skulle kunna ses som en del av denna
offentlighet. Dessa var ofta öppna för en bredare allmänhet men de ekonomiska vinsterna tillföll
landsmålsrörelsen. På så sätt innebar affärsverksamheten en stark ekonomisk tillväxt för BUL vars
insamlade pengar i sin tur kunde användas för att bygga upp nya verksamheter samt stötta andra
organisationer inom norskdomsrörelsen. Exempelvis utgjorde vinsterna från Kaffistovorna ett
avgörande stöd för tidskrifter som skrevs på landsmål såsom Den 17de Mai. Denna ekonomiska
modell föranledde starka uppmaningar i Lagsbladet om att BUL:s medlemmar skulle äta på de
nynorska restaurangerna och även spara pengar i Oslo nye sparebank som upprättats särskilt för
landsmålrörelsen, då detta antogs gynna rörelsen i stort.321 Det är även möjligt att betrakta denna
deloffentlighet som ett uttryck för en emotionell refug.322 BUL:s företrädare kan ha förknippat
norskdomsrörelsens institutioner och rumsligheter med andra emotionella uttryckssätt än de man
identifierade med andra delar av Oslo. Detta perspektiv kan fördjupas genom att närstudera de
emotioner som förknippades med Kaffistova-restaurangerna.
Kafékänslor
I boken som utgavs med anledning av BUL:s 30-årsjubileum år 1929 beskrevs den första Kaffistova
som en plats som var:
[…] tilstelt som venaste, med vakker maaling i norsk stil, og ei mengd adalgode ordtøke kring vegene. Paa slik
vis vart Kaffistova med ein gong noko for seg sjølv, ein sermerkt samlingsstad for godt folk som heller vilde
halda ”rødelag” ved kaffikoppen enn drikka seg svevnug paa ei ølstove. Maten skulde vera noko paa bondegjerd
og, til dess meir heimehugnad (um det so gjekk mest paa halvraa potetkake). Salen kunde ogso brukast til
samlingsrom for laget, og der skulde vera leserom med boksamling.323
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Kaffistova beskrivs som något ”sermerkt”, ”for godt folk”. Restaurangen framställs som en frizon för
de som ville undvika inrättningar som serverade alkohol, framför allt är det ölstugornas
sömnframkallande karaktär som BUL:s restaurang ställs i kontrast mot. Men Kaffistova var något
mer än enbart ett nyktert alternativ i restauranglivet. Det var framför allt en känsloladdad plats, vars
stämning tillmättes en stor betydelse för BUL.
I citatet ser vi hur "heimehugnad" framställs som särskilt viktigt och kan relateras till den
glädje som vi har sett var framträdande i den emotionella stil som präglade stora delar av
norskdomsrörelsen. Likt andra ungdomslag inom NUL verkar denna särskilda andliga hugnad ha
värderats högt inom BUL. Platsen tycks enligt beskrivningen ovan vara avsedd att generera en sorts
trygg hemkänsla vilket relateras till föremål, ordspråk på väggarna, inredning och mat som
restaurangbesökaren fick uppleva. På så vis framträder bilden av en särskild atmosfär i ”stovorna”
som ansågs värdefull i sig själv och som inrättningen strävade efter att förmedla.
Andra emotionella beskrivningar av Kaffistova framträder även i BUL:s skrifter, såsom i
denna visa:
Eg heiter Ola Dølagut, Noreg er mi mor, og Klaus han er min bror. Me held til paa ein plass, der som ingen kann
det tru, kor gildt det er aa bu. Og plassen heiter Stova, stova, Kaffistova, Ungdomsheimen, Framtidsvon. Paa
Stova er so hugsamt aa ganga til og fraa ja dit stend all mi traa, der er ei gjenta fager og fin og gild og staut, ho
meg kaffi gjev og graut. Og gjenta heiter: Sigrid, Magnhild, Tone, Birgit, grauten heiter: nam nam nam.324

Denna sång som komponerades i samband med BUL:s femårsfirande återges i BUL:s jubileumsskrift
från 1929. Sången utgör en hyllning till Kaffistova och dess familjära stämning.325 Liknelsen som
vistelsen på restaurangen hade med känslan av att vara en del av en familj blir påfallande tydlig när
Klaus Sletten omtalas som en bror och Norge som en mor. I sången anges ”Stova” också som
”hugsam”, vilket kan relateras till hugnad som vi tidigare i avhandlingen har sett kan översättas till
trivsel och glädjefull förnöjelse. Relaterbar till denna beskrivning är även Klaus Slettens beskrivning
från år 1900 av att skapa inrättningar ”der ungdomen skulde finna noko av den heimlege hugge og
verta varna mot skjenkjestove- og varietelivet”.326 ”Hugge” definieras i Aasens ordbok från 1873 till
att lugna eller trösta (exempelvis ett barn).327 Detta gör familjeliknelsen i citatet ovan slående.
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Kaffistovorna skulle erbjuda en familjär stämning som både skulle trösta och glädja besökaren samt
ge ett skydd från ölstugor och varietéer enligt Sletten.
En annan emotion som förekommer i sången ovan är ”gildt”. Gildt är ett ord som betecknar
både en trivsam samvaro och en sorts glädje eller uppsluppen stämning som frammanar stolthet.
Ordet kommer från det norröna ”gildr” som avser något som man måste betala för. Samtidigt har
ordet en mycket vid innebörd, och kan även användas för att beskriva något som allmänt positivt eller
fint.328
Utgår man från gildt som något glädjefullt leder det fram till en förståelse av Kaffistova som
en plats som skapade en samvaro som uppfattades som glad och trivsam, alltså som något
närliggande till hugnad. Anmärkningsvärt i sången är att restaurangen beskrivs mer som en plats man
bor på, snarare än en restaurang som man besöker – det är alltså ett hem mer än det är en plats där
man är en tillfällig gäst. Att även ”gjentorna” (serveringspersonalen på restaurangen) omnämns med
epitetet ”gild” antyder att denna emotion också uttrycker kvinnosynen hos den som skrivit visan.
Denna beskrivning av restaurangen för med sig föreställningar om den kvinnliga
serveringspersonalen som en del av den hemskapande atmosfär som skulle utmärka Kaffistova.
Beskrivningen av Kaffistovas bunadsklädda expeditör som "gild og staut" kan på så vis ses som ett
belägg för hur både platsen och kvinnorna som arbetade där skulle skapa en sorts trivsam glädje som
skulle likna känslan av att befinna sig i ett hem, vilket vi kunnat konstatera var en miljö som
förknippades med kvinnan under tidigt 1900-tal.
Kaffistovorna skulle enligt BUL:s representanter alltså efterlikna hemmets och familjens
glädje, trygghet och tröst. Denna hemtematik inom BUL går att relatera till de idéer om den norska
landsbygden och om nationen som gjorde sig gällande i organisationen.
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Dessa två fotografier, tagna omkring 1910, visar hur BUL:s Kaffistova vid Grensen i centrala Oslo såg ut. Notervärt är de rosmålade
väggarna och inte minst de bunadsklädda servitriserna.329 Foto: Anders Beer Wilse, Oslo Museum, Byhistorisk samling.
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Den rurala glädjen
BUL strävade alltså efter att skapa en emotionellt laddad hematmosfär i Oslo för bondeungdomen
genom sina Kaffistovor. Den glädje och trygghet som dessa platser antogs uttrycka kan ses i relation
till de tankar om det rurala och nationella som framfördes inom organisationen. Även de emotionella
konnotationerna som utmärkte BUL:s restauranger – hugnaden och gildheten – bör förstås i samband
med dessa tankegångar.
Denna sammanvävning av emotionella och ideologiska ideal framkom inte minst i
invigningen av den allra första Kaffistovan. Lagsfolket som var på plats vid öppningen fick höra på
tal och uppläsningar av prästen Christopher Bruun och författaren Arne Garborg samtidigt som de
fick njuta av fiolmusik och traditionell norsk mat såsom rjomegraut, lefser och förstås kaffe. Detta lär
enligt referenten ha gjort att ”folk hade det hugnadsamt”.330 Med andra ord samlades två av
norskdomsrörelsens mest betydelsefulla ideologer i en miljö där norskhet iscensattes genom att mat
och musik förväntades representera lantliga traditioner. För att parafrasera Henri Lefebvre så
producerades platsen som utgjorde Kaffistova av dessa nämnda praktiker.331 Musiken, maten och den
sociala samvaron skapar platsens nationella och rurala laddning. Syftet med denna rumsliga
produktion verkar ha varit att manifestera dessa ideal i Oslo, vilket i förlängningen antogs omforma
stadens karaktär. Upplevelsen av hugnad framstår på så vis som förbunden med dessa uttryck för det
rurala och det norska.
”Hugnad” och en ”hugnadsam tillvaro” är också beskrivningar som återkommer i merparten
av de annonser som de olika Kaffistovorna runt om i landet publicerade i Den 17de Mai i syfte att
locka fler besökare. I landsmålspressens annonssidor beskrivs BUL:s Kaffistova i Bondeheimen
någorlunda konsekvent med följande beskrivning: ”Høveleg møtesstad for landsfolk. God mat og
godt stell”. Samtidigt verkar denna trivsamhet inte endast ha riktat sig mot bondeungdomen. En
återkommande beskrivning av de olika Kaffistovorna i landet under mellankrigstiden är att de ska
vara mötesplatser för både ”byfolk” och ”landsfolk”.332
De var platser där både bönder och stadsungdomen kunde mötas men det förefaller ha varit
viktigt att stämningen på Kaffistovorna skulle vidhålla ett ruralt uttryck på samtliga av de inrättningar
som öppnade upp runt om i Norge. Detta kan tolkas som att ambitionen med Kaffistovorna var att
ingjuta en rural glädje både hos bondeungdomen och andra ungdomsgrupper i Oslo. Som vi minns
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från föregående kapitel var en uttalad tanke hos Sletten i sitt upprop i Den 17de Mai år 1899 att
uppfostra stadsungdomen till att ta efter bondeungdomen.
Även om BUL riktar sig till både ”byfolk” och ”landsfolk” år 1919 verkar det emellertid som
att Kaffistova endast var till för bondeungdomen i början av 1900-talet. Talande är följande
formulering från tidningen Sogns Tidene år 1901: ”Bondeungdomslage hev no fenge seg eige
samlingsrom og opna den nya kaffistova […] Me vonar det vert ein […] samlingsstad for den
bondeungdom som inne i Oslo gjerne vil treffa nokre av sine eigne”.333
Ledaren för BUL:s affärsverksamheter, Jon Bakke, påstår i sin tillbakablick på
organisationens affärsverksamheter år 1929 att Kaffistova är och var ”en møtessted for alt bra folk i
landet”.334 Samtidigt är det troligt att dessa restauranger välkomnade vissa gäster mer än andra. Trots
att Klaus Sletten ville uppfostra alla ungdomsgrupper i staden verkar BUL:s Kaffistovor ha inriktat
sig mer mot att attrahera bondeungdomen än arbetarungdomen med sina restauranger. Ett talande
exempel på detta är den syn på Kaffistova som en arbetarungdom i Oslo framför år 1910 i tidningen
Social-demokraten. Denne uttrycker en misstro mot ”storbysnobben” i Oslo men också mot
”Kaffistovas opvartningsjomfruer”, som han menar inte behandlade alla besökare likadant.335
Kaffistovorna uppfattades därmed av somliga som en plats som välkomnade bondeungdomar mer än
andra grupper i början av 1900-talet.
Framväxten av de många Kaffistovorna som dök upp i Norge i början av seklet
uppmärksammades på många håll runt om i Norge, bland annat i Tromsø- och arbetarrörelsetidningen
Nordlys. Där skrev man den 12 december 1908 att inrättningen (förmodligen den som BUL i Tromsø
etablerat) hade en hantverksmässigt fin inredning med inskriptioner och rosmålningar på väggarna.
Dessutom gav de livliga färgerna platsen: ”et koselig og hjemlig præg”. Det är anmärkningsvärt hur
lika dessa rumsligheter beskrevs estetiskt och emotionellt över hela landet. Vidare omtalades den
uppfostrande betydelsen som Kaffistova hade: ”Samtidig som man her vil skaffe folk god og billig
landsens kost, er det hensigten at ‘kaffistova’ skal virke som et led i det oplysningsarbejde som
ungdomslagene tilsigter”. Kaffistovorna sågs på så sätt inte bara som ett affärsprojekt, en social
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mötesplats och ett matställe där man kunde få tag i billig ”nationalkost” utan också som en del av ett
större upplysningsprojekt i linje med ungdomslagens övriga arbete.336
Även andra beskrivningar av de Kaffistovor som öppnade runt om i Norge under 1900-talets
första decennier omtalar den känsloväckande och uppfostrande funktion som mötesplatserna hade för
ungdomen inom norskdomsrörelsen. En ungdomslagsvisa från tiden vid sekelskiftet 1900 beskrev de
nyktra restaurangernas förmåga att väcka känslor av trygghet och glädje på följande vis:
Og bondegutar fekk stål i sind,
so flutte dei bygda til byen inn.
Og midt i ståket og framand sveim
dei bygde ein storfelde bondeheim.
Der koka dei kaffi og rjomegraut
så endåtil byfiffen smaka laut.
Og der var ungdoms møtestad,
der kjende han seg både trygg og glad.337

Likt Klaus Slettens inledande tankar om stadskulturen i sitt upprop i Den 17de Mai framträder staden
i denna visa som en främmande och stökig plats. Kaffistova och Bondeheimen utmärks som en
motpol till stadslivet där traditionell norsk bondekost i form av ”rjomegraut” serveras. Till och med
”byfiffen”, den förnäma stadsbon, påstås ha fått smak för den lantliga meny som Kaffistovorna
erbjöd.
I citatet ovan framgår den uttalade ambitionen om att flytta ”bygda” till ”byen”, vilket kan
förklara varför det var viktigt med dessa lantliga inslag i BUL:s restauranger; de blev för besökarna
(företrädesvis bondeungdomen) en påminnelse om den landsbygd som de kom ifrån. Att på detta vis
försöka återskapa ett hem som bondeungdomen lämnat kan betraktas som ett vanligt uttryck för
nostalgi. Det sinnliga, såsom ljud, dofter och platsens utseende, utgör ofta viktiga element i det
nostalgiska återskapandet av hemmet, vilket kan förklara varför restaurangen lade ett stort fokus på
att skapa en sådan atmosfär som skulle sprida det lantliga genom både syn- och smakintryck.338 Det
är utifrån denna stämning som den särskilda trygghet och glädje som BUL eftersträvar ska skapas.
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Visan ovan kan ses som en god sammanfattning för hur BUL betraktade sina Kaffistovor.
Restaurangerna var trygga härdar i en stadsmiljö som uppfattades som ogästvänlig i och med dess
brist på lantlig hemkänsla och bristande respekt för bondekultur. Kaffistovornas emotionella
rumslighet kan med sin rurala glädje betraktas som ett maktmedel på Oslos emotionella arena. Enligt
BUL:s företrädare gällde det att skapa en motvikt till de negativa inslag i staden som man uppfattade
genom att med dessa restauranger ge bondeungdomen en väg till en mer naturlig glädje och trygghet i
deras tillvaro. Dessa inslag i stadslivet som ansågs hotande för bondeungdomen ska vi nu undersöka
närmare. På så vis ska vi se huruvida tankarna om dessa föreställda faror kan understryka
Kaffistovornas önskvärda emotionella karaktär.

Dansen kring alkoholen
Utöver att vara en plats som skänkte hugnad till framför allt bondeungdomar i Oslo var Kaffistova
som bekant också en nykter restaurang- och kafékedja och arbetet för nykterhet var en del av BUL:s
övergripande syftesformulering.339 Organisationens strävan för ökad nykterhet kan ses i relation till
betydelsen som denna fråga hade under det tidiga 1900-talet i Norge. Exempelvis rådde det ett
”hetvinsforbud” i hela Norge mellan 1919 och 1923 vilket hade införts som en följd av flera
folkomröstningar. Från 1916 fram till 1927 förbjöds i olika etapper diverse starka alkoholhaltiga
drycker i Norge såsom brännvin och det fanns en stark opinion mot alkoholens fördärvande inverkan
på de norska hemmen. I ett valplakat från nykterhetsorganisationen Avholdsfolkets Landsnevnd år
1926 ställdes exempelvis det nyktra hemmets lycka mot ”hemmets ruin” som antogs bli följden om
tillgången till alkohol inte inskränktes.340 Diskussioner i Den 17de Mai vittnar om hur denna fråga
fortsatte vara brännande aktuell i norskdomsrörelsen in på 1930-talet, alltså efter det att förbudet hade
upphört. I artikeln med rubriken ”Edruskapsarbeidet skal fremjast” beklagar sig dock en ickenamngiven skribent att varken Venstre eller Høyre längre upprätthåller arbetet för ”edruskap”, vilket
är olyckligt då det ses som en av de viktigaste sociala frågorna i samtiden.341 BUL:s tankar om
behovet av att förbjuda starksprit på Kaffistova bör ses utifrån denna omfattande debatt om alkoholen
som alltså pågick även mot mellankrigstidens slut. Det var inte bara BUL som engagerade sig mot
brännvinet utan bygdelagen i Oslo hade även ett eget gemensamt ”edruskapsråd” som yttrade sig
kring nykterhetsfrågor i såväl Lagsbladet som i Den 17de Mai.
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Bland annat kom detta råd till tals genom ett flygblad som publicerades i Den 17de Mai år
1933. I detta flygblad med namnet ”Hald fast ved god bondekultur i arbeid og fest! Eit flogblad fraa
edruskapsraadet aat bygdelaga i Oslo” uppmanas bondeungdomen att gå med i organisationer såsom
BUL i stället för att ”spilla tid og skillingar paa restaurantane”.342 Edruskapsrådet beskriver också hur
nykterhetsarbetet de bedriver underminerats av bondeungdomens hemlöshet och sociala utsatthet i
Oslo och man hävdar att: ”Den som staar heimlaus og frendelaus i byen, har god bruk for baade vitet,
tida og pengane. Han har seg sjølv aa lita paa – ein kan ikkje rekna med studnad fraa framanade
folk”.343 I denna skrift uppmanas alltså bondeungdomen att ta ett individuellt ansvar i frågan om
nykterhet då inflyttarna i Oslo inte kan förvänta sig stöd från främmande. Men skulle de behöva
socialt stöd för att undvika den sociala vilsenhet som i sin tur leder till ett onyktert leverne, så finns
detta att hämta vid de institutioner som bygdelagen etablerat, något som framgår i en artikel av
Edruskapsrådet i Lagsbladet 1934.344
I denna uppmaning till bondeungdomen är det värt att notera den starka koppling som görs
mellan en stadsmässig rotlös hemlöshet och upplevelsen av ensamhet. Som vi har sett tidigare var
föreställningen om bondeungdomens sociala alienation i Oslo stor inom BUL och låg till grund bland
annat för arbetet med Oslos fylkeslag men även BUL:s egna sociala initiativ såsom festliga
arrangemang och upprättandet av särlag där bondeungdomar kunde möta andra likasinnade. Ett
exempel på denna sociala omsorg är när BUL i en artikel i Lagsbladet råder nytillkomna medlemmar
att lära känna andra när de ansluter sig till organisationen. Organisationens styrelse betonar behovet
av att BUL ska upprätthålla den ”kameratslege hyggjen som skal vera i laget”. I artikeln framkommer
det att detta inte är något som organisationen kan ordna med, utan att initiativet måste ske av
lagsfolket själva. Särskilt de äldre ungdomarna har ansvar för att välkomna nya medlemmar. Därför
framläggs idén om att de som kommer från samma eller närliggande hembygd som en ny
ungdomsmedlem genast bör ta kontakt med denne (och på så sätt hjälpa hen att komma till rätta in i
laget). Detta påstås vara anledningen till att man i Lagsbladet publicerar listor över varifrån i Norge
medlemmarna kommer. På så sätt kan inflyttare från närliggande områden finna varandra och
upprätta en kontakt.345 Detta sociala stöd ses alltså som ett sätt att motverka heimlaushet och i
förlängningen se till så att bondeungdomen inte frestas till ett umgänge präglat av alkohol.
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Heimlausheten är alltså både ett socialt och emotionellt tillstånd som hör samman med upplevelsen
av gemenskap.
I Edruskapsrådets artikel påstås det även att bondeungdomen nog ska kunna skapa sig en
framtid i staden om de bara håller fast vid det livssätt och den moral som de antas ha haft innan de
kom till staden. Man uppmuntrar även ungdomen att lägga sig till med ”ett folkeskikk”, som skulle
kunna översättas med en sorts skötsamhet. Återigen framkommer det att ungdomen bör ta ett
individuellt ansvar för sina handlingar i staden och att de inte endast kan skylla sina handlingar på
alkoholens inflytande.346
Hemkänslor och behovet av rätt sorts samvaro
Denna frihet under eget ansvar framhävs också i samband med Kaffistova. Detta sker i samband med
Klaus Sletten beskrivning av Bondeungdomslagets inledande tid i en artikel från 1901 i Den 17de
Mai som återpublicerats i BUL:s 30-årsbok år 1929. Han redogör i denna jubileumsbok för
framgångarna som BUL haft med Kaffistova. Sletten skriver: ”Det er og maa enn meire koma til at
laget hev noko aa segja utanum den krins av ungdom som no i eit par aar hev samnast og funne
hugnad der”.347 Sletten inskärper dock i detta sammanhang att BUL inte har som mål att individen
ska kunna göra vad den vill och att denne inte ska manas till att skapa sig sin egen hugnad. Enligt
Sletten har individen i stället en skyldighet att uppoffra sin vilja och frihet till att göra det som anses
vara bäst för hela lagets glädje och trivsel.348
Laget går alltså före individen, men denne hålls ändå ansvarig för sina handlingar. På vissa
håll inom BUL framträder även en individualistisk hållning i synen på ungdomen och deras
motivation till att flytta till staden. Denna tematik framträder exempelvis i en artikel skriven av
Edruskapsrådet, som publicerades i Lagsbladet år 1935. Där skriver man förmanande om de unga
som anlänt till Oslo av andra skäl än att göra karriär och att ungdomen inte borde komma till Oslo för
skojs skull (”moro” på landsmål).349 Artikeln slår fast följande om de ambitioner som bör prägla
ungdomens tillvaro i huvudstaden: ”De vill verta noko. De vil upp og fram, større skyn og vidare
utsyn. De vil skapa dykk eit økonomisk og kulturelt grunnlag som de vidare kan byggja på”.350
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Ungdomens naiva och lättjefulla glädje kunde på detta sätt ställas upp som en motsättning till de ideal
som BUL:s företrädare framförde om bondeungdomens vistelse i Oslo, som skulle präglas av en
målinriktad karriärism och goda kulturella verksamheter.
I samband med dessa ambitioner beskrivs den kamp för tillvaron som påstås råda i samhället,
vilket Edruskapsrådet menar gör att ungdomen behöver ha en stark moralisk ryggrad och vilja.
Vidare hävdas det i artikeln att alkoholrelaterade problem uppstår i och med ungdomarnas behov av
utlevelse, de ser naivt på stadstillvaron som ett äventyr, vilket gör att de luras på sina pengar och sugs
upp av restauranglivets kortsiktiga glädje och ”dansen kring alkoholen”.351
Samtidigt presenteras en välbekant lösning på problemet. Läsaren uppmanas att gå med i
bygdelaget vilket antas bidra till att hen får syn på både ”det gode og det vrange ved bylivet”.352 I
artikeln framställs alltså Bondeungdomslaget och andra inflyttarlag som den moraliska kompass som
man behöver för att förstå vad som är gott och ont när det kommer till stadslivet. Det är i dessa
sammanslutningar som vägledning går att få och det påstås även att bondeungdomen i dessa lag kan
återfå en kontaktyta med den hembygd som de flyttat från. Länken till landsbygden antas på så sätt
stärka ungdomens moral och få denne att fatta rätt beslut i livet. Framför allt gör
inflyttarorganisationerna att bondeungdomen hittar rätt sorts vänner ”med same meiningar som du”.
Men här kan ungdomen även ”[…] finna rom for den virketrongen og den livsgleda som du har trong
til å få utløysing for”.353 I denna artikel av Edruskapsrådet framstår det alltså som att ungdomen har
ett behov av att få utlopp för sin glädjelängtan. Det gäller dock att denna längtan kanaliseras till rätt
sorts miljö och till lämpliga rumsligheter. Inom BUL antas det nämligen råda en annan sorts
livsglädje än de emotioner som präglar alkoholserverande restaurangers nöjesliv. ”I idrottslag,
songlag, musikklag, leikarringar […] vil du finna ei betre form for livsgleda” heter det i artikeln.354
Kaffistova skulle alltså liksom de olika särlag som BUL bestod av erbjuda ett emotionellt utlopp för
ungdomens livskraft och glädje, vilket i sin tur skulle hålla bondeungdomar borta från kortsiktiga
nöjen på andra restauranger i Oslo.
Denna strävan efter en ”bättre” sorts glädje inom Oslos bygdelag kan ses i relation till de
uppfattningar om stadsungdomen i Oslo som Klaus Sletten uttryckte när BUL skapades år 1899.
Genom att slå ner på andra grupper och andra rumsligheters felaktiga emotionella uttryck kunde BUL
skapa sig en egen emotionell refug med hopp om att ändra Oslos emotionella karaktär.
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På så sätt menade BUL:s företrädare och Edruskapsrådet att Kaffistovorna och BUL:s
aktiviteter uppfyllde ungdomens behov av glädje och samvaro. Att erbjuda nyktra och mer rurala
glädjeformer antogs vara centralt för att den inflyttade bondeungdomen skulle trivas i staden och inte
bli förtappad. Edruskapsrådet avslutar ovan nämnda artikel på ett talande sätt då ungas sökande efter
glädje kommenteras på detta vis: ”Vår vilje som unge er: Burt med alt negativt. Rom og vostervilkår
for sann livsglede i alle former”.355 Återigen är det alltså livskraften som utmärker den positiva
glädjen, vilket bekräftar att Slettens idéer om bondeungdomens särskilda livgivande egenskaper
fortsatt var aktuella inom BUL år 1935.
Samtidigt som BUL genom bland annat Kaffistovorna menar sig ha lyckats ge alternativ till
restaurangernas falska glädje framträder det mot slutet av mellankrigstiden röster i Lagsbladet som
vill tillbaka till en tid då fler av BUL-medlemmarna besökte Kaffistovorna. Detta kan ses som ett
uttryck för att dessa restaurangers popularitet sjönk under 1930-talet.356 Om ungdomen skulle söka
sig tillbaka till Kaffistovorna skulle det ge en positiv emotionell effekt enligt BUL. I Lagsbladet år
1934 skriver en skribent att detta kan leda till att:
Det norske! ’Stova’ vil då atter verta den same gilde staden som fyrr, og hugs at den fortenesta som kjem inn går
alt saman til drift av laget og serlagi og dei fyremål me arbeider for. Forretningsstyret vil gjera alt det som det
kann for at folk skal trivast der, og er det noko som lagsfolk mislikar so seg frå til lagsstyret. Ja so treffast me på
Stova då.357

I citatet karaktäriseras Kaffistova som en festlig (gilde) plats som ämnar generera en särskild
trivsamhet, vilket är en närliggande beskrivning av rumsligheten som gildt. På så vis var
restaurangerna tänkta att fungera som en samlingspunkt där bondeungdomen kunde trivas och umgås
med varandra, vilket skulle lindra hemlösheten. Denna känsla av hemlöshet kan följaktligen betraktas
som den emotion som framträder som det tydligaste uttrycket för de negativa stadsbilder som BUL:s
företrädare frammanade och är en motsats till Kaffistovornas hugnad.
Ett belysande exempel på hur denna emotion värderades finner man i Lagsbladet år 1932, där
inflyttarens hemlöshet beskrivs på följande vis:
Det er ikkje alltid so greidt og liketil for den som kjem ukjend hit til byen. Alt og alle er onnorleis enn du er vand
til. Du veit mest ingen å tala med og ingen stad å gå. Då vert det ofte so at du kjenner deg ‘heimlaus, frendelaus
og lite kjend og likar på leiken ille’. I slike høve ligg vegen til restauranten nær. Og mang ein innflytjar hev trega
355
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det seinare at han tok til å søkja heimehygge der. Det hev vorte vegen til rennesteinen og slaveriet for so mange.
Og dummare og dyrare tidartrøyte enn å sitja der å hengja yver eit glas, fær du ikkje. Vil du noko i livet so sky
restauranten som pesten. [---].358

Likt tidigare exempel beskrivs heimlaus ovan som en social alienation och en främmandegöring.
Beskrivningen av ”heimlaus, frendelaus og lite kjend og likar på leiken ille” som den anonyme BULmedlemmen omtalar ovan är ett citat som anspelar på Ivar Aasens dikt Gamle Grendi.359 I citatet
ovan ser vi att skribenten i sin artikel upprättar ett tydligt samband mellan hemlösheten och
stadslivets alkoholstinna restauranger samt att det hemlösa tillståndet kontrasteras av emotionen
heimehygge. Vidare är det ensamheten och restaurangernas falska gemenskap som ses som en
bidragande faktor till att ungdomen förblir främmandegjord och heimlaus. Därmed fungerade
Kaffistova både som en rumslighet där bondeungdomen kunde få utlopp för rätt sorts livsglädje i
form av restaurangens hugnad, men stovorna såg också till att erbjuda en lämplig heimehygge som
grundade sig i ett ruralt ideal, trots att restaurangen till sin funktion måste bedömas som typisk för det
stadsmässiga.
*
I detta delkapitel har Kaffistova fokuserats som en emotionell rumslighet utifrån min målsättning i
avhandlingen att undersöka BUL:s företrädares förhållande till Oslo som stad. Även Heimen
husfliden har tagits upp och skildrats som ett av de rum som BUL:s förnorskningsarbete i Oslo utgick
från. Genom min analys av Heimen och Kaffistovorna har jag poängterat hur dessa rumsligheter var
sammankopplade med projektet att förnorska Oslo som framkom i kapitel 3. Kaffistovorna
representerade ett annat sätt att vara i staden. Denna alternativa stadskultur ställdes mot det stadsliv
som flera av BUL:s företrädare underkände. I organisationens arbete för att skapa ett annorlunda
stadsliv har jag visat hur särskilt Kaffistovornas emotionella karaktär framhävdes som något centralt.
Detta har belysts i beskrivningar av en särskild sorts hemkänsla som uttrycktes genom emotionerna
hugnad och heimehygge som kan relateras till NUL:s emotionella frisinnade stil (vilken jag redogjort
för tidigare i avhandlingen).
När smakupplevelser, fiolspel och rosmålade väggar framhävdes som en länk till landsbygden
i Kaffistovorna visar det hur Kaffistovorna präglades av emotionella praktiker som syftade till att
skapa en särskild hemkänsla för bondeungdomen. I delkapitlet har jag därmed visat på fördelen med
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att inkludera en emotionell analys med en rumslig; detta öppnar upp för en analys av aktiviteters och
estetiska detaljers ideologiska betydelser.
Det emotionella värde som dessa restauranger tilldelades i relation till bondeungdomens
hemkänsla har inte undersökts i någon vidare utsträckning tidigare och ingen tycks tidigare ha
understrukit den ideologiska vikt som restaurangernas emotionella karaktär hade för BUL:s
strävanden i Oslo. Utifrån delkapitlets frågeställning om vilka emotioner som restaurangerna antogs
frammana och dessas relation till Oslos stadsliv har jag visat hur samvaron på restaurangerna antogs
generera en viss sorts glädje och en särskild hemkänsla som förknippades med landsbygden och som
ungdomen antogs vara i behov av att få utlopp för.
Av de slutsatser som dragits i detta delkapitel vore det inte fel att påstå att BUL med hjälp av
Kaffistovorna ville förändra Oslos emotionella karaktär. Genom de karaktäriseringar av landsbygden
som förknippades med stovorna antogs de egenskaper som relaterades med det rurala materialiseras i
staden. Det stadsmässiga förkastades dock inte helt i och med att BUL:s ledning uppenbart ställde sig
positiv till existensen av urbana inrättningar såsom restauranger, vilka skulle bekämpa den urbana
hemlöshet som BUL föreställde sig existerade. Dessa rumsligheter berättar på så vis om den
paradoxala relation BUL:s företrädare hade till stad och landsbygd. Organisationens ledande figurer
bejakade stadskulturen i sitt norskdomsarbete samtidigt som lagets ledning nedvärderade särskilda
inslag i staden som de ville förändra med hjälp av sina egna känslopräglade rumsligheter.
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4.2 Det Norske Teatret som emotionell rumslighet
Utöver Kaffistova-restaurangerna kan man också finna andra rumsligheter och institutioner som BUL
etablerade i Oslo. En av de mer framträdande var Det Norske Teatret. I detta delkapitel ska vi se
närmare på denna teaters betydelse för norskdomsrörelsens ambitioner att få ett större inflytande i
Oslo och gehör för sina idéer. Vägledande i denna framställning är frågan om teaterns funktion som
rumslighet och emotionell praktik för BUL samt teaterns betydelse för lagets språkliga strävanden.
Detta har konkretiserats i följande frågeställningar: Vad utmärkte Det Norske Teatret som emotionell
rumslighet och vilka emotioner relaterades till de teaterverksamheter som bedrevs inom BUL? Vad
säger dessa rumsliga och emotionella uppfattningar om relationen till Oslo som stad inom
organisationen? Likt undersökningen om Kaffistovorna i föregående delkapitel är det min
förhoppning att dessa utgångspunkter ska kunna fördjupa förståelsen för samspelet mellan rurala och
urbana ideal i organisationens föreställningsvärld.
Inledningsvis i detta delkapitel undersöks hur den språkpolitik som BUL understödde tog sig
aktiva uttryck i arbetet för att etablera Det Norske Teatret som en institution under 1900-talets första
decennier. I denna del ges en grundlig genomgång av teaterns betydelse för arbetet för landsmålet i
Oslo. Detta är relevant att fokusera på som en bakgrund för att bättre förstå teatersynen inom BUL
och teaterns relation till uppfattningar om stad och landsbygd.
Därefter lämnar vi Det Norske Teatret för att i stället försöka utröna huruvida det går att
identifiera särskilda emotionella praktiker knutna till teaterverksamheten inom BUL. Detta sker
genom att vi undersöker den frilynta ungdomsrörelsens teatertradition med ett fokus på det motstånd
som fanns inom norskdomsrörelsen till det som brukar betraktas som en pietistisk teatersyn. En
bärande tanke genom delkapitlet är att BUL:s och norskdomsrörelsens teatersyn inte bara bör förstås
som ett utslag för en bred nationalromantisk kultursyn utan även som en uppgörelse med en pietistisk
emotionell stil som avfärdade teatern och andra kulturuttryck som syndfulla.
I delkapitlet ges även en översiktlig genomgång av BUL:s teatergrupp Spellaget med exempel
på hur de arbetade och vilka teaterideal de utgick från. Genom att lyfta fram Brennefolket, ett
skådespel som ofta sattes upp inom norskdomsrörelsen, undersöker delkapitlet hur teatern som
emotionell praktik kunde relatera till föreställningar om stad och landsbygd. Slutligen ser vi även
närmare på de många funktioner som BUL:s teatersal hade. Denna samlingsplats och teaterscen var
belägen i källaren till byggnaden Bondeheimen som var BUL:s huvudsäte i Oslo. Eftersom
teaterscenen i denna sal både användes av BUL:s spellag och Det Norske Teatrets skådespelare ser
jag detta som en lämplig emotionell rumslighet att utforska.
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En språkpolitisk teaterdröm
En särskild betydelsefull institution för BUL kom att bli Det Norske Teatret, som startades år 1912 i
Oslo. En central tanke med teatern var att den endast skulle framföra teaterstycken som var skrivna
på landsmål och på så vis uppvisa norsk teater i stället för stycken på "dansk-norsk". År 1885 hade
Stortinget officiellt slagit fast att landsmålet skulle jämställas med riksmålet. Att öppna en
landsmålsteater mitt i Christiania skulle markera denna likhet mellan språken, vilket Alfred Fidjestøl
visat i sin bok om Det Norske Teatrets historia.360
Initiativet till teatern kom från teatergruppen Det Norske Spellaget som i sin tur skapades år
1898 av Hulda Garborg.361 Detta sällskap arrangerade teaterturnéer på landsmål runt om i Norge och
byggde på så vis vidare på framgångarna från Det Norske Marknaden, ett evenemang som syftade till
att ekonomiskt stödja landsmålsarbetet och som år 1898 hölls på Tivoli vid Klingenberg (senare känt
som Christiania Tivoli).362 På denna marknad hade man visat upp skådespel på landsmål för en
bredare allmänhet i syfte att stötta målsaken via ekonomiska insamlingar och för att göra landsmålet
mer synligt i Oslo.
Teatergruppens ansträngningar utgick från en tanke om att verka för en jämställdhet mellan
landsmål och riksmål. För att detta mål på allvar skulle förverkligas behövdes en mer beständig
institution som hade en större konstnärlig tyngd och kontinuitet än en turnerande teater. Dessutom
fanns tidigt en tanke om att en fast teater i huvudstaden skulle kunna fungera som en motvikt till den
riksmålspräglade institutionen Nationaltheatret som hade grundats år 1899 mitt i centrala Oslo.363 Det
Norske Teatret hade också ett slags föregångare i Christiania Theater som öppnade redan år 1837.
Christiania Theater var inledningsvis danskpräglat, men blev med tiden en teater som skulle samla
hela den norska nationen.364
De språkpolitiska grunderna bakom Det Norkse Spellagets projekt om att starta en egen teater
på landsmål framgår tydligt i ett föredrag som Arne Garborg höll år 1898 för Maalrøelaget och som
sedan publicerades i sin helhet i Den 17de Mai.365 I och med att denne författare och ideolog var gift
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med Det Norske Spellagets grundare Hulda Garborg är det inte förvånande att de båda gemensamt
arbetade för att få på plats en landsmålsteater i Oslo. Arne Garborg beskriver i sitt föredrag sin
förundran över att så få stora verk inom teatern uppfördes på norska (här i betydelsen landsmål).
Enligt honom borde inte detta förstås som att den norska allmänheten ogillar pjäser på landsmål, då
det finns exempel på stycken som faktiskt uppförts på detta språk och varit framgångsrika (bland
annat nämns Ivar Aasens skådespel Ervingen, Claus Pavels Riis Til Sæters och Waldemar Thranes
Fjeldæventyret). Arne Garborg skriver vidare: "Dei faae og smaae stykki me hev, vart fagna med eit
samstykkje, som viste, at det ikkje var diktverke aaleine, men emne med, som vakte glede og hugnad.
Dette live i fjell og skog, i dal og paa strand, det kjenner me; der hev me vaare minne og vaar rot; det
vil me gjerne sjaa framsynt og kunstfortolka".366 Återigen framkommer de emotionella vinsterna av
”glede og hugnad”, denna gång i betydelsen hur god teaterkonst ska upplevas av publiken. Intressant
är påståendet att dramat i sig inte är det viktigaste utan snarare att dessa teaterstycken grundar sig i
förtrogenheten diktare på landsmål påstås ha med livet i fjäll och skog. På så sätt anas en rural tonvikt
i dessa skådespel och det är detta ämnesval som väcker glädje och hugnad genom sin gestaltning
enligt Garborg.
Enligt Arne Garborg grundar sig bristen på uppvisningar av landsmålsdramatik framför allt i
att så få teatrar finns där man kan uppvisa stycken på landsmål. Samtidigt pekar Arne Garborg på att
ungdomslagens lyckade amatörskådespel på detta språk skapat ett hopp om att det faktiskt går att
uppföra teaterinstitutioner som utgår från landsmålet. Ungdomslagens uppföranden av skådespel, som
var en del av norskdomsrörelsens ungdomslags verksamheter runt om i Norge, sågs alltså som en
viktig stöttepelare för landsmålsdramatiken.
Arne Garborg hävdar därtill i sin artikel att fler teatrar med inriktning på landsmålsdramatik
kan föra med sig positiva konsekvenser för arbetet med att öka vördnaden för landsmålet. Bland
annat kan sådana teatrar hjälpa landsmålsrörelsen att få ett större genomslag i städerna och göra dem
mer norska:
Eit teater vilde hjelpa oss til aa halda maale vort friskt, og til aa utvikla det i staden for aa gløyma det; og større
vyrdnad fekk me for det med, og meir glede i det, naar me saag, at det var dyrking verdt og til dyrking ført, som
eit anna folkemaal. Fleire og fleire av oss vilde daa læra aa halda maale vaart gjævt og tala det; og daa hadde
maalteatre gjort mykje til "fornorskning av byarne".367
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Arne Garborgs dröm om att starta en landsmålsinriktad teater i Oslo utgick alltså från tanken om att
utveckla landsmålet genom att fler teaterstycken uppfördes på detta språk. Han utgår i artikeln från att
landsmålet är mer utbrett på delar av den norska landsbygden och att städerna ännu inte förnorskats, i
betydelsen att man där fortsatt var präglade av den danska kulturen och språket.
Arne Garborg uppställer flera närliggande anledningar till att landsmålet behövde sin egen
teater i den norska huvudstaden. Bland annat skulle en teater i Oslo demonstrera landsmålets existens,
så att folk i staden var tvungna att konfronteras med språket och inte kunde leva sina liv som om
landsmålet inte fanns.368 Garborg skriver:
Me hev ofte fengje høyrt, at maale er noko som ikkje 'eksisterar'. Og det er eit motlegg, som folk plar høyra paa.
Som ikkje er undrande. [---] Men kunde me no svara paa dette "existerer ikke" med aa visa folk ned i den og den
gata nummer det og det, og seia: der eksisterar det, friskt og djervt og livslivande; her, midt i sjølve byen, midt
upp i alt det praktiske liv, hev det hus og heim og likso god "realitet" som børs og bank og alt anna som
bymannen trur paa! – ja me skulde snart baade kjenna og sjaa, at arbeide vaart letna.369

Den fysiska realiteten av en teater skulle på detta vis befästa landsmålets existens i stadsmänniskans
medvetande.370 Likt Heimen husfliden och Kaffistova-restaurangerna framstår det alltså som viktigt
inom norskdomsrörelsen att erövra de institutioner som stadsbon fäster stor vikt vid, vilket vittnar om
att teatern värderas som något urbant som norskdomsrörelsen kan och bör utnyttja för egna syften.
Detta accentuerar betydelsen av att upprätta egna rumsligheter i staden för de som stöttade
landsmålet, på så sätt skulle landsmålsutövare komma att tas på allvar av andra grupper i staden.
En annan grund till skapandet av teatern i Oslo var att den skulle göra det lättare för inflyttade
bondeungdomar att bibehålla sina dialekter och fortsätta skriva på landsmål.371 Alltså var teaterns
tanke att levandegöra språket muntligt och skriftligt och på så vis påverka stadsbor som stöttade
riksmålet till att utveckla en större acceptans för landsmålet. Med en sådan teater fanns enligt
Garborg även potentialen att utveckla landsmålet och få det att bli än mer levande. Han tänkte sig att
en landsmålsteater genom sina dramatiseringar skulle hjälpa till att slipa olika bygdedialekter i Norge
mot varandra, något som skulle hjälpa till att utveckla språket. Endast de mest livskraftiga
dialektformerna antogs överleva i denna process och slutligen skulle ett mer användbart norskt språk
formas. Detta skulle på allvar göra landsmålet mer tillgängligt för flertalet norrmän. Arne Garborg
skriver:
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Paa speltile samlast folk fraa alle landsluter (og vel helst, er det von, fraa bygder med godt, d. v. s. rikt maal); her
vil daa maali slipast mot kvarandre og utvikla kvarandre; og det maalføre, som er det rikaste, venaste, menst
sjølvstendige, mest livskraftige vil, etterkvart som det fær slipa av seg serkantar og ta upp det gode i dei andre
maali, faa magti yver desse og draga dei innunder seg; og det arbeide, som spelstyre altid maa leggja paa aa læra
sine folk upp til aa tala vent og rett, vil hjelpa til, at framvoksteren gjent paa beste maate, og at sam-maale vert so
aalment norskt og so fagert og samklingande som raad er.372

Denna idé om att teatern skulle vara en språklig normbildare för landsmålet och användas för att
utveckla ett ”sam-maale”, ett språk som ägde giltighet för alla i Norge, kan ses i relation till den
strävan norskdomsrörelsen hade att få fler att använda landsmålet. Därtill kan tanken sammankopplas
med en utbredd föreställning om att landsmålet var mer ett akademiskt än ett folkligt projekt under
slutet av 1800-talet, något som Arne Garborg hoppades att teatern kunde motverka.
Landsmålsrörelsen hade nämligen alltsedan Aasen introducerade språket runt mitten av 1800-talet
präglats av ett starkt fokus på det skrivna ordet. Många menade därför att språket sällan talades utan
bara fanns "på papperet" som en teoretisk konstruktion för hur ett norskt språk borde se ut. Skulle
språket expandera vidare och omfamnas även av andra, inte endast de som redan definierade sig
själva som landsmålstalande, så måste man nyttja bredare medier. Ett sådant medium kunde en teater
belägen i huvudstadens centrum erbjuda. Följaktligen tänkte sig Arne Garborg att riksmålets levande
karaktär skulle kontras av ett lika levande landsmål.373 Utöver denna påverkan som teatern skulle ha
på stadsbor i Oslo fanns hos Arne Garborg också ett intresse för att människor på landsbygden skulle
bli uppmärksammade på landsmålets kvalitéer.374
Sammanfattningsvis framhävde Arne Garborg att teaterns viktigaste funktioner skulle vara att
levandegöra och sprida landsmålet. Detta blev också en viktig grund för teaterns språkpolitiska
hållning. Som vi ska se kom dock detta synsätt på teatern och landsmålet förändras över tid och
utmanades hela tiden av både ekonomiska och konstnärliga hänsynstaganden.
Teaterns stadsambivalens
Enligt Fidjestøl fanns ett särskilt slags martyrskap inom landsmålsrörelsen som relaterade till
uppfattningar om stad och landsbygd. Exempelvis talade Ivar Aasen ofta om sina längre vistelser i
städer som en uppoffring som han var tvungen genomlida för sin språkforsknings skull. En liknande
hållning rådde bland vissa företrädare för gruppen som etablerade Det Norske Teatret. Ofta betonades
den positiva betydelse som institutionens stadsnärvaro hade för kampen för landsmålet, samtidigt
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beklagade man att teatern i och med detta blev bunden till staden och stadslivet.375 Att teatern
placerades i Oslo beskrevs alltså som ett nödvändigt ont som motiverades av de strategiska fördelar
detta skulle ha för projektet att öka vördnaden för landsmålet. Som jag strax ska visa värderades
samtidigt teaterns lokalisering till Oslo som något positivt i sig av flera inom norskdomsrörelsen.
Innan teatern i Oslo etablerades bedrev Det Norske Spellaget sin teaterverksamhet via turnéer
runt om i Norge. Skådespelarna i denna teatergrupp möttes under dessa föreställningar av både ris
och ros. Vid en av de första föreställningarna i Hamar år 1911 mottogs deras framträdande av en så
kallad ”pipekonsert” eller ”pipedemonstrasjon”. Dessa demonstrationer gick ut på att publiken
busvisslade och förde olika slags oljud i samband med att ett teaterstycke visades upp för att
demonstrera sitt missnöje. I detta fall handlade dock denna reaktion mindre om kvalitén på
framförandet utan var framför allt ett sätt för de som stöttade riksmålet att ta avstånd från
landsmålet.376
Det Norske Spellagets tidiga år präglades alltså av både motgångar och framgångar.
Turnéerna var inte minst ekonomiskt slitsamma för deltagarna. I detta skede tycks drömmen om en
huvudstadsteater ha varit långt ifrån att förverkligas. Hulda Garborg uttalade sig offentligt om sina
tvivel på om slutmålet för spelgruppen ens behövde vara att starta en landsmålsteater i huvudstaden.
Hon påstod att detta vore att försumma resten av Norge, som enligt henne hade ett högre värde än
Oslo (en plats som hon var trött på att allt skulle kretsa kring).377 Hulda Garborgs kommentar
föranledde dock en snabb replik från BUL:s grundare Klaus Sletten. Han skrev en insändare där han
motsatte sig Hulda Garborgs kommentar genom att påtala den betydelse som en teater i huvudstaden
skulle ha för landsmålsrörelsen. Sletten framförde i tidningen Den 17de Mai åsikten att en teater i
Oslo hade potentialen att forma stadsborna till att bli mer nationellt sinnade, vilket var en av de
främsta vinsterna med att låta teatern vara belägen i Oslo. Sletten utgick alltså i detta fall från
liknande argument som de Arne Garborg hade framlagt 1898 i samma tidning. Teatern skulle alltså
sträva efter att påverka Osloborna som ett led i stadens förnorskning. Därtill utfäste Sletten löften om
att BUL var villiga till att understödja teatern ekonomiskt. Inte minst löste han ett praktiskt problem
som Det Norske Spellaget länge hade haft då han uppmanade teatersällskapet att använda sig av
BUL:s lokaler i den påtänkta byggnaden Bondeheimen, Bøndernes hus som BUL var med att bekosta
och hade ett delägarskap i.378
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Slettens engagemang för teatern vittnar om den nära koppling som fanns mellan BUL och det
som skulle bli Det Norske Teatret. Även om Klaus Slettens löfte om att BUL skulle husera teatern
och stötta den ekonomiskt inte infriades med en gång, kan hans förslag ses som ett första spadtag till
teaterns och BUL:s sammansvetsade framtid. Teatern började nämligen så småningom hyra in sig hos
BUL i samband med att Bøndernes hus uppfördes år 1911. I källaren till detta hus hade
organisationen låtit uppföra en teatersal som Det Norske Spellaget kunde ta i bruk mot en överkomlig
hyreskostnad.379 Här skulle de förbli (trots flertalet försök att hitta andra, mindre trånga lokaler) fram
till år 1945, då verksamheten flyttade till en lokal på Stortingsgata. Slutligen fick teatern år 1985 sitt
eget hus på Kristian IV gate i samma kvarter som Bøndernes hus, vilket var en adress man redan i
teaterns tidigaste dagar hade drömt om att kunna överta.380 Man såg det alltså som viktigt att befinna
sig nära de andra institutionerna som norskdomsrörelsen förfogade över i området och även vara en
centralt belägen teater i Oslo (endast ett stenkast från Karl Johans gate och Nasjonalteatret).
I samband med att teatern etablerades i BUL:s källare under tidigt 1900-tal framträdde en
strävan från teaterns styrelse om att visa upp en annan bild av den norska bonden än vad som ansågs
vara vanligt i många av de teaterstycken som uppfördes vid denna tid. Denna nya bild skulle
motarbeta den gängse föreställningen om bonden som okultiverad. Enligt Hulda Garborg var denna
bondestereotyp vanligt förekommande på de danska teaterscenerna. Få kände till ”andre Bønde enn
de traditionelle fra Københavnscenene – de som har Griseøine, Kalveben, Træsko og Stubbstakk”,
påstod hon. I stället för att sprida denna bild av bonden som primitiv och kulturellt eftersatt ville man
med teatern uppfordra till en mer realistisk estetik som skulle visa verklighetens bönder och
bygdefolk.381 Det gällde att visa bonden som denne verkligen var och inte göda de föreställningar om
bondekulturen som denna uppfattades utifrån, alltså från vad som uppfattades vara ett mer
stadscentrerat perspektiv. Denna ambition märks även inom BUL. Exempelvis framkommer en
liknande tanke i en artikel i Lagsbladet från 1925 som beskriver en historisk roman som författats av
BUL-medlemmen Ingeborg Møller. Boken skildrar odalbonden (på landsmål: ”odelsbonden”) Job
Sveinungsson och hyllas i Lagsbladet för att den skildrar äldre tiders bönder på ett realistiskt sätt som
får dem att bli mänskliga för läsaren.382 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att detta realismkrav
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inte nödvändigtvis innebar att bönders verkligheter på den norska landsbygden skildrades helt utan
romantiseringar av bondelivet.
Det var denna dubbla ambition hos teatern om att göra upp med den stereotypa bilden av
bonden och på samma gång skapa en vördnad för landsmålet som ledde fram till den kanske mest
beryktade händelsen i teaterns historia, det så kallade ”Teaterslaget” där anhängare av landsmål och
riksmål drabbade samman inne på Det Norske Teatret.
Slagsmålsteatern – ett skyltfönster för landsmålet
I karikatyrer och på löpsedlar gick det i oktober 1913 att läsa om blodiga uppgörelser mellan landsoch riksmålsungdomar på ”Slagsmålsteatern”. Alltsedan det blivit känt att Det Norske Teatret skulle
sätta upp Arne Garborgs landsmålsöversättning av Ludvig Holbergs stycke Jeppe på Berget hade
protestupprop cirkulerat bland skolungdomar som stöttade riksmålet. Många hade reagerat negativt
på en formulering i reklamen för uppsättningen att pjäsen nu skulle visas på ”norsk”. En annan sak
som flera vände sig emot var att just detta klassiska drama från 1700-talet skulle framföras på
landsmål. Protesterna var betydande – vid protesternas höjdpunkt påstås uppåt 20 000 människor ha
tagit gatorna i besittning (i en stad som vid denna tid endast hade cirka 200 000 invånare).383
Innan detta stycke blev föremål för Det Norske Teatrets uppmärksamhet hade teaterdirektören
Rasmus Rasmussen redan visat sig vara en förnyare av landsmålsdramatiken i och med att han satte
upp skådespel som skildrade arbetarklassen i Oslo. Han tycktes alltså vända sig bort från den
outsagda regeln att teatern endast skulle sätta upp pjäser där landsbygden och bondeliv stod i
fokus.384 Att sådana bygdecentrerade pjäser sattes upp på landsmål var mer allmänt accepterat, då den
gängse hållningen var att språket lämpade sig bättre för skildringar av landsbygden än staden.385
Visserligen handlar Jeppe på Berget om en bonde som blir misstagen för att vara en baron, så detta
drama bör inte ha varit så kontroversiellt för teatern att ta sig an vad gäller skådespelets handling.
Snarare var det just det faktum att Holbergs dramer sågs som en viktig symbol för den klassiska
danska teatern som väckte ett stort motstånd när man valde att uppföra den på ”norsk”.
Demonstrationerna mot framförandet av stycket var även riktade mot landsmålets frammarsch
i Oslo. Med ”pipekonserter” som medel framförde riksmålsungdomar sitt missnöje mot
föreställningen vilket fick landsmålsungdomar att gå till motattack. Under en av dessa ljudliga
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protester utbröt ett slagsmål i publikhavet. I takt med detta handgemäng mellan bonde- och
stadsungdomar ökade också protesterna mot dramat och teatern i sitt omfång, som en reaktion på de
våldsamma sammandrabbningarna.
En viktig bakgrund för att förstå varför protesterna kunde samla så många var införandet av
”let stil” år 1912 som ett sidomål till det som kallades för examen artium.386 Skriftliga examinationer
skulle nu genomföras på både landsmål och riksmål av studenterna. Detta innebar att alla elever
tvingades att lära sig landsmålet i skolan, vilket spädde på missnöjet mot landsmålets institutioner.387
I sitt försök att summera protesternas drivkraft skrev en icke-namngiven skribent i Aftenposten den 23
oktober 1913 talande nog att det gick att förstå varför ungdomarna ville göra upp med
”maaltyranniet” och att den obligatoriska sidemålsstilen innebar att ”[…] tid og kræfter spildes paa
maalpug, som ikke har evne til at dygtiggjøre de unge for livet”. Artikeln avslutas även med en subtil
uppmaning till vedergällning: ”Hos ungdommen gløder harmen. Men skal de andre rigsmaalsfolk
tage al denne haan fra maalfolkets side med sløvhedens ro? Vi ved nu, at maalfolkene bruger skarpe
instrumenter, ja kniv, paa den rigsmaalsvenlige ungdom. Er ikke her noget at tænke paa for vort
rigsmaalsfolk?”.388
När nu ett skyltfönster för landsmålet öppnade mitt i huvudstaden fanns det en direkt fysisk
plats för denna riksmålsvänliga ungdom att rikta sitt missnöje mot. Nu hade Det Norske Teatret alltså
lyckats med det Arne Garborg hade förutsatt sig redan på slutet av 1800-talet, nämligen att bli en
symbol för landsmålets faktiska existens i huvudstaden och nå fram till borgerskapet (även om han
hade tänkt sig ett mer positivt utfall av denna synlighet).389
Utöver protesterna utanför Det Norske Teatret samlades studenter och andra demonstranter
också utanför landsmålsorganet Den 17de Mais kontor, vilket markerar tidningens stora betydelse för
landsmålsrörelsen. Protesternas uppmärksamhet riktades även mot BUL. Organisationen delade som
bekant teatersalen med Det Norske Teatret, vilket innebar att demonstranter avbröt BUL:s
sammanträden i salen under en fredagssamling och man kastade även in sten genom fönstren på
Bøndernes hus. Till trots för detta påtagliga motstånd mot hela landsmålsrörelsen kom
demonstrationerna att utgöra en bra reklam för teatern. Även om Det Norske Teatret fortsatt levde på
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en osäker ekonomisk grund gav skriverierna om Teaterslaget institutionen en välbehövlig ekonomisk
stimulans då teaterns föreställningar hädanefter blev mer välbesökta.390
Teatern som ett vapen
Det går inte att bortse från att Det Norske Teatret tillsammans med Den 17de Mai var viktiga
hörnstenar i den nynorska offentlighet som BUL var en central del av och såg till att ekonomiskt
understödja. Den betydelse som teatern och landsmålstidningen hade för BUL och hela
landsmålsrörelsen avtog inte heller med tiden utan fortsatte att vara betydande under hela
mellankrigstiden. De var så pass centrala för BUL att Erling Bjørke, den dåvarande BUL-ledaren, år
1936 kunde omnämna institutionerna som:
[…] dei beste stridsorgan vi har når det gjeld arbeidsprogrammet vårt: ”auka vyrdnaden for bonden og
bondeyrket, og for atterreising av det norske folkemålet”.391

Denna beskrivning kan ses som talande för organisationens hållning gentemot landsmålet och teatern.
Att teatern och Den 17de Mai fungerade som stridsorgan i kampen för landsmålets och bondens
ställning nämns även på andra håll inom BUL.392 Av citatet kan man förstå att BUL:s ledare ansåg att
kampen för landsmålet hörde samman med höjandet av bondeyrkets anseende. Likt Arne Garborg
beskrivs landsmålet av Bjørke som något som var mer förknippat med bonden och landsbygden än
med stadsbon och staden. Återigen framträder en paradoxal hållning till stad och landsbygd. BUL:s
företrädare använde sig av en typisk stadsinstitution som teatern för att visa på det lantligas värde i
hopp om att få språket och det rurala att bli respekterat i staden.
Bjørke tycks vara den inom laget som är mest drivande i frågan om teaterns betydelse för
landsmålet under mellankrigstiden. I en artikel från 1934 skriver han (under signaturen E. B) följande
uppmaning:
Men eitt er visst: Når den dagen kjem at norsk mål er blitt einaste riksmål i Noreg då vil det nok hugsast at
Det Norske Teatret har vore eit av våre beste våpen, ein av våre beste og kampgladaste fylkingar i striden. Derfor
helsar vi no Det Norske Teatret velkomen heimatt. Vi vil gløyma det galne som kan vera gjort, og slå ring um det
so det enno like friskt som alltid kan vera med oss i striden for full og heil nasjonal fridom og kultur mot
trongsyn og treleånd.393
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I citatet framkommer återigen en syn på teatern som ett vapen. På så sätt framstår institutionen och
den nynorska teaterscenen som ett maktmedel som skulle användas för att vinna över de som stöttade
riksmålet.
Bjørke förknippar därtill den kampglada striden för landsmålet med en nationell frihet som
påminner om den frilynta hållning som vi har sett präglade norskdomsrörelsen. Det är "trongsyn og
treleånd" som ska bekämpas med teatern som stridsmedel, i syfte att uppnå "heil nasjonal fridom".394
I detta fall kan alltså en viss emotionell frilynt betydelse anas i synen på teatern men beskrivningar av
teaterns rumsliga och emotionella karaktär är annars inte särskilt framträdande i Lagsbladet.
Samtidigt avslöjar teaterns plats i denna maktkamp mellan riksmål och landsmål hur institutionen
kom att bli en del av den emotionella konflikt som pågick mellan uttolkare av stad och landsbygd vid
denna tid i Oslo. Denna emotionella rumslighet var ett vapen och en symbol för norskdomsrörelsen
som väckte olika slags känslor hos skilda grupper i staden.
I citatet ovan pläderar skribenten även för att landsmålet ska bli det enda riksmålet, vilket man
får komma ihåg inte var alla BUL-medlemmars tanke vid denna tid. Snarare framhöll många framåt
slutet av mellankrigstiden en medelväg, där landsmålet skulle samexistera med riksmålet men att
språken skulle ges samma villkor och förutsättningar.395 Likväl visar denna syn på teatern att BUL:s
företrädare ville överta eller erövra huvudstaden. Likt Kaffistovorna och Heimen sågs teatern som ett
sätt att förädla det urbana genom det rurala, här i en språklig bemärkelse (då landsmålet identifierades
med landsbygden).
Vad gäller BUL och Det Norske Teatret är det påfallande hur ofta skribenter i Lagsbladet
intresserar sig för teatern, som vore den en del av BUL:s egna verksamheter.396 Detta kan förstås
utifrån den betydelse som institutionen hade för landsmålsarbetet men också de påtagliga ekonomiska
kopplingar som fanns mellan BUL och teatern. För BUL:s ledning verkar den språkpolitiska vinsten
av att stötta teatern dock ha varit viktigare än oron för teaterns konstnärliga verkshöjd och
ekonomiska inkomster. BUL:s företrädares intresse för teatern tycks ha legat i teatern som en väg till
legitimitet i staden som på sikt skulle få landsmålet att överleva och växa sig starkare.
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Norskdomsrörelsens teater
BUL:s tankar om teater sträckte sig dock inte endast till stöttandet av Det Norske Teatret. Likt många
andra ungdomslag inom NUL hade organisationen nämligen också sin egen teaterverksamhet som
kallades för Spellaget. Som vi har sett i kapitel två utgick NUL:s ungdomslag från en positiv syn på
särskilda kulturverksamheter. Särskilt dans, sång och teaterskådespel var vanliga
ungdomslagsaktiviteter, så också inom BUL. Teaterns betydelse för norskdomsrörelsen anas även i
det faktum att spellagen var ett av de första särlagen som skapades inom den frisinnade
ungdomsrörelsen.397
Likt många andra av norskdomsrörelsens föredragna kulturella aktiviteter kan intresset för
teatern inom NUL:s ungdomslag spåras tillbaka till de nationalromantiska strömningar som präglade
norskdomsrörelsens kultursyn. Från mitten av 1800-talet kom teatern alltmer att uppfattas som en
konstform som kunde medverka till formerandet av Norge som nation och bildandet av en norsk
nationell identitet.398 Nationalromantiken var, som vi utrett mer i detalj i kapitel två, nära förknippad
med tankeriktningar som romantiken, där folkmusik, dans och sång antogs kunna väcka slumrande
andliga egenskaper i folkets djup. Även om denna strömning under tidigt 1800-tal främst var ett
projekt för Norges elit blev den med tiden alltmer spridd i olika delar av samhället. På detta vis kan
nationalromantiken sägas ha varit ett vällyckat exempel på ett kulturellt nationsbygge som gjorde
kulturen till ett viktigt instrument för förverkligandet av den norska folksjälen.399
BUL och NUL:s företrädare utgick alltså från en påfallande ideologisk kultursyn där
utövandet av dans och teater skulle återspegla nationens skönhet och värde. Därtill skulle dessa
kulturyttringar ha en spridning i nationens breda skikt och i Grundtvigs anda vara folkbildande. Ofta
var dessa kulturformer även historiserande och utgick från bestämda tidsperioder och skildringar som
på olika sätt framhävde nationens historia. Enligt kulturhistorikern Hodne fanns det en levande
diskussion inom NUL om hur man skulle balansera dessa historiska skildringar med vad som skulle
kunna betecknas som mer farsartade och komiska framställningar av bygdelivet (som hade en viss
popularitet inom spellagen). Emellanåt kunde dessa olika hållningar kollidera, som då en medlem
inom NUL år 1939 anklagade teatern för att i sin jakt på publikens skratt ha försakat teaterns andliga
strävan att ”løysa sjelekrafti”.400 Här tycks man efterfråga en liknande skötsam och religiöst präglad
emotionell stil som den vi har sett var dominerande i BUL:s emotionella gemenskap. Detta påminner
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oss om att man inom norskdomsrörelsen tog det emotionella budskapet som teatern uttryckte på ett
stort allvar men också att det kunde finnas motstridiga hållningar i frågan om vilka emotioner som
teatern skulle förmedla.
Den historieromantiska utgångspunkt som NUL utgick från i sin teatersyn präglade spellagen
på ett påtagligt vis. Den typ av teater som amatörskådespelen utmärktes av sågs nämligen av somliga
inom norskdomsrörelsen som en spridning av en traditionell norsk konstform. Amatörteatern inom
ungdomslagen byggde vidare på och konkurrerade även delvis ut en sorts folklig
improvisationskonst, den så kallade stevleiken (som var särskilt populär under stora delar av 1800talet, särskilt i Telemark och Setesdal).401 Amatörteatern ansågs av somliga som en vidareutveckling
av stevleiken men sågs av andra som ett brott mot en äldre folklig tradition. Detta går att förstå i och
med att denna traditionella konstform hade inslag av solistsång och kvädesång som kombinerades
med teatrala framträdanden.402 Precis som i stevleiken blandade ofta spellagen i sina amatörskådespel
sång, musik, teater och emellanåt även dans i ett och samma framförande.403
En handbok i teater
Edvard Os Handbok i Lagsarbeide från år 1917 och instruktionsboken Amatørteatret kan ses som
vägledande manualer som blev viktiga för hur amatörteatern skulle organiseras i dessa särlag och som
därför lär ha varit viktiga även för BUL.404 Som vi ska se framkom vissa förhållningssätt till stad och
landsbygd i dessa råd och de kan därmed analyseras som ett sätt att få en djupare förståelse för den
relation som BUL:s medlemmar och ledning hade till Oslo. Inte minst ger råden uttryck för hur
teatern värderades som en emotionell praktik inom NUL. Detta är relevant att utreda i och med att
synen på teaterverksamheterna eventuellt även kan säga oss något om teaterscenen, den emotionella
rumslighet där BUL:s skådespelare utförde sin scenkonst.
I Os handbok ges både råd før hur ungdomslagens teaterlokaler borde se ut och hur
teaterframträdanden skulle genomföras. På det hela slås man av hur standardiserad
teaterverksamheten inom ungdomslagen runt om i landet skulle vara. Det framkommer även i denna
handbok att spellagen ska ha sitt eget styre och att de skulle utformas på ett liknande vis som de andra
särlagen inom ungdomslagen.405 Råden är konkreta och rör allt från hur olika slags ljudeffekter kan
iscensättas under ett teaterframträdande. Ett stort fokus riktas även mot hur landsbygdskulisser kan
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skapas, allt från skogar och ängar till fjällandskap påstås kunna gestaltas: "Med nokre bergstumpar og
steinar av svartbruunmaala papp vert det ei vill fjellmark", skriver Os.406 Detta kan ses som ett uttryck
för hur lantliga scenerier kunde skapas på ungdomslagens scener oavsett var teatern befann sig
geografiskt. Detta är tänkvärt i relation till förhållandet som BUL:s ledare uppvisade gentemot Oslo.
Eventuellt såg man till att frammana den norska landsbygden med sådana kulisser på teaterscenen i
BUL:s källare. På så vis kunde man försöka få publiken att föreställa sig det rurala på det vis som det
lantliga framstod enligt organisationens spellag.
Vad gäller råden som riktas till skådespelarna hävdar Os att dessa har granskats och framlagts
av Hulda Garborg.407 På så vis anar man att Hulda Garborg hade ett påtagligt inflytande över hela
norskdomsrörelsens teatersyn och inte endast var betydelsefull för Det Norske Teatret.
Edvard Os och Hulda Garborg framlade även direkta råd och instruktioner för ungdomslagens
amatörskådespelare. Här gäller det att påminna sig om att amatörism inte nödvändigtvis betecknade
en nybörjare vid denna tid, utan snarare var ett begrepp för att beskriva sådana som utövade en
verksamhet oavlönat, alltså inte professionellt och ofta med ett ideellt och glädjeinriktat engagemang
i fokus (i Os fall används begreppet dilettant i detta avseende).408 Edvard Os påstår i sin
instruktionsbok att det viktigaste med dilettantskådespeleri är att både publiken och skådespelare gör
det bästa de förmår, viljan att göra sitt yttersta prioriteras alltså högre än talang eller skicklighet.
Därtill hävdar han att syftet med teaterframträdandena är att glädja och friska upp både
skådespelarnas och publikens humör. Os skriver: ”Men alle stader har skodespelframsyningane havt
ei serleg evna til aa friska upp og gleda baade spelarane og aaskodarane, utan umsyn til antan
framføringi har vore god eller mindre velluka”.409 Teaterns betydelse i ungdomslagssammanhang var
alltså enligt Os dess emotionella nytta för alla som närvarade vid ett teaterframträdande. Återigen är
det alltså glädjen som markeras som värdefull inom norskdomsrörelsen.
Den emotionella nytta som amatörteatern antogs besitta beskrivs inte särskilt ingående i
boken. Däremot framkommer det att Os menar att det finns ett särskilt behov av att skådespelarna lär
sig att släppa loss, vilket han antar skapar en sorts friskhet och fart i framförandet och även i
upplevelsen av teatern. Skådespelarna uppfordras även till att sträva efter realistiska rolltolkningar.
Os skriver:
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Noko som er vanskeleg for uøvde spelarar og som instruktøren difor maa leggja arbeid paa fraa fyrste stund er aa
faa spelarane til ikkje aa venda ryggen mot lyden, ikkje deklamera, men nytta livsens sanne, daglegdagse tonefall
i replikskiftet paa tilet. Og so maa han faa dei til aa "sleppa seg laus", so det kan verta fart og friskleik i spelet.410

I samma anda lyfter Os fram rådet att skådespelarna i sina rolltolkningar ska imitera personer de
känner, något som kan underlätta en realistisk gestaltning på scenen. Denna realismsträvan, som bär
paralleller till uppmaningen om att skildra bonden på ett verklighetstroget sätt, var utbredd inom det
tidiga 1900-talets teater och har sina rötter i 1800-talets borgerligt präglade dramatik som ofta sökte
efterlikna miljöer och karaktärer som publiken skulle känna igen.411 Enligt idéhistorikern BekengFlemmen var detta slags drama fortsatt betydelsefull i stora delar av Norge under mellankrigstiden.
Även på landsbygden tycks det realistiska dramat ha varit högt värderat.412 Detta ger intrycket av att
norskdomsrörelsens teaterstycken bar många likheter med den form av teater som uppfördes i
borgerliga salonger vid denna tid och som spelades på många håll i Oslo.
Vidare menar Os i sin handbok att det är viktigt att skådespelarna har kontroll över orden och
kroppens rörelser, att de hör samman med varandra och att man bör ta den roll man spelar på allvar
och inte bli alltför löjeväckande i sin gestaltning. Teaterutövarna uppmanas till seriositet och
engagemang (eldhug).413 Det är dock svårt att urskilja några bestämda emotionella inslag i de råd Os
levererar. Samtidigt tycks motståndet mot uppfattningen om att amatörteatern står för en otyglad
vällust ha varit viktig. Denna rädsla för att teatern skulle uppfattas som alltför löjeväckande och
oseriös kan dock förstås utifrån ett inre motstånd inom rörelsen mot spellagens premierande av
humoristiska föreställningar, som riskerade att röra sig alltför långt bort från den ideologiska, andliga
och emotionella betydelse som man ville uppnå med teatern.414 Det gällde alltså att finna en sorts
balans i känslouttryck där glädjen inte förtog organisationens allvarliga strävan. I detta sammanhang
kan vi även påminna oss om Slettens starka opposition mot varietéer som han värderade som en
alltför lättsinnig form av underhållning. Det är möjligt att spellagets teater skulle kontrastera denna
revyteater i sitt uttryck.
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Som vi ska se kan den hållning som norskdomsrörelsen framförde beträffande amatörteaterns
betydelse även förstås som ett motstånd riktat mot den teatersyn som förknippades med andra
emotionella gemenskaper i Norge.

Teatern som en frigörelse från pietism
Teatersynen inom BUL kan ses som starkt sammanflätad med norskdomsrörelsens allmänna tankar
om kultur, där amatörskådespelen alltså fick en framträdande position. Som vi ska se kolliderade
dock denna höga värdering av teatern med delar av lekmannarörelsen och det som kan kallas för en
pietistisk teatersyn, där teatern uppfattades som något syndfullt.
Pietismen är som bekant ett spretigt begrepp men brukar förstås som en frihetlig kyrkolära
som lade en stor vikt vid människans handlingar och livsförsel. Mer generellt är det också vanligt att
begreppet ”pietisme” används som ett samlingsnamn på olika slags stränga dogmatiska kristna läror.
Eftersom det var motståndet mot en sådan stränghet som många inom BUL och NUL framhöll är det
även så jag väljer att använda begreppet, även om det kan ses som något missvisande att tala om en
samlad enhetlig pietism under flera århundraden.415
Trots skilda förhållningssätt till aktiviteter som teater, utgick intressant nog både
lekmannarörelsen och norskdomsrörelsen från idén om känslornas starka kraft för människan och
hennes andliga liv. Rörelserna hade därtill ett starkt ideologiskt släktskap med varandra. Tillsammans
med nykterhetsrörelsen och den breda landsmålsrörelsen representerade norskdomsrörelsen och
lekmannarörelsen ett slags motkulturer som fram emot 1800-talets slut var förenade inom Venstre i
samlad opposition mot ämbetsmännens hegemoni i landet.416 Denna gemensamma grund till trots
fanns starka inre splittringar och motsättningar inom dessa motkulturer. Detta anas särskilt i
relationen mellan lekmannarörelsen och norskdomsrörelsen.417
Som vi har sett i föregående delkapitel fanns likheter också i arbetsmetoder inom dessa
motkulturer. Detta anas inte minst i rörelsernas arbete för att skapa sig egna rumsligheter. Där BUL
exempelvis uppförde egna hem för bönder i Oslo och NUL etablerade egna ungdomshus, skapade sig
också lekmannarörelsen sina egna spatiala frizoner. Ett sådant exempel är ”bedehusen” som kan
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betraktas som en viktig emotionell refug inom lekmannarörelsen och som eventuellt kan ses som ett
alternativ till teaterns emotionella uttryck. I dessa bedehus tilläts församlingen och den religiösa
ledaren att uttrycka sin väckelse utifrån särskilda emotionella normer och kan på så sätt betraktas som
en emotionell rumslighet som tillmättes en stor social betydelse av lekmannarörelsens företrädare.418
Med andra ord kan man tala om två olika kolliderande emotionella stilar inom norskdomsrörelsen och
lekmannarörelsen som särskilt kom till uttryck i synen på teater och dans.
Teatern som synd och emotionell manipulation
Den tanke som fanns inom lekmannarörelsen om teatern som något syndigt var alltså något som BUL
vände sig emot med sitt spellag. Inom NUL var lekmannarörelsen den tydligaste representanten för
dessa tankar. Föreställningen om teaterns syndfullhet har en direkt koppling till den danske teologen
Erik Ludvigsen Pontoppidans kristna doktriner från år 1737. I Pontoppidans bud framstår det, som vi
har sett i kapitel två, att dans, ”kroergang” (alltså platser med alkoholservering) men också
teaterkomedier är en synd i sig. Detta eftersom dessa verksamheter inte antas tjäna ett högre syfte och
bör betraktas som särskilt vanhelgande om man hänger sig åt dessa ting under vilodagen.419
Idéhistorikern Haakon Bekeng-Flemmen har i sin avhandling Kulturkamp og krenkelse från
2020 visat hur Pontoppidans antipati mot teatern levde kvar i Norge även under mellankrigstiden.
Inte minst framkom uppfattningen att teater var något syndfullt i den massiva kritik mot den norska
uppsättningen av Marc Connellys stycke Guds grønne enger år 1932. Delar av den kristna
lekmannarörelsen i Norge vände sig starkt emot stycket (att Gud porträtterades som en svart man på
scenen ansågs särskilt upprörande), vilket bland annat hade som följd att en blasfemilag instiftades i
landet. Stycket anklagades för att vara hädande, men som Bekeng-Flemmen lyckas belysa så bottnade
denna syn i en uppfattning om teatern som en bedragful konstform. Framför allt ansågs teatern ha en
negativ påverkan på åskådarna i och med att detta medium antogs ha en så stark emotionell prägel.420
Bekeng-Flemmen visar hur denna tanke om teater som något syndfullt har en lång idéhistoria.
Bland annat anas tankegången redan i Platons misstänksamhet mot teaterns karaktär av efterlikning. I
kristen filosofi kom sedermera teater att betraktas som ett så kallat adiaforistiskt fenomen. Med detta
avses sedvänjor och handlingar som uppfattats vara neutrala handlingar som människan enligt Bibeln
varken förbjuds eller uppmuntras till att utföra. Pontoppidan och delar av lekmannarörelsen betonade
att dans, spel och teater var världsliga och syndfulla verksamheter, då de ledde tankarna bort från vad
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som ansågs vara en korrekt kristen livsföring. Dessa världsliga aktiviteter menade man frångick den
seriositet som varje kristen behövde anamma, då de kunde framkalla köttsliga begär och
representerade en sorts ytlighet som man ville motverka. Dessutom vände sig Pontoppidan särskilt
mot teaterns maskering och karaktär av förklädnad, vilket förknippades med djävulen och ormens
förräderi i det paradisiska Eden.421
Det var alltså Pontoppidans katekesuttolkning som hade vidarefört en tro bland många
lågkyrkliga kristna församlingar att teaterverksamheter hörde samman med dödssynden "Luxuria"
(vällust på svenska). För att bemöta denna misstro till teatern såg bland annat Arne Garborg ett behov
av att skapa ett intresse för teatern hos landsbygdsbefolkningen (företrädesvis på Vestlandet, där
Pontoppidans läror hade sitt starkaste fäste), samt att motverka den danskpräglade teaterhegemonin
som rådde i landet.422 Även landsmålets fader Ivar Aasen upptogs av liknande tankar och riktade med
sina dramer, såsom Ervingen, en kritisk udd mot den pietistiska teatersynen han var väl förtrogen
med från sin uppväxt på Vestlandet.423
Intressant nog går det som vi har sett i föregående delkapitel att utläsa en likartad kritik av
alkohol som den lekmannarörelsen framförde inom stora delar av norskdomsrörelsen. Däremot verkar
rörelsernas uppfattning om teater och människans sätt att leva ha skiljt sig åt. Denna skillnad kan
spåras tillbaka till frilynthetens betydelse för norskdomsrörelsen och Grundtvigs ovilja att se en
motsättning mellan det religiösa och världsliga, där det som kan beskrivas som mer världsliga
uttrycksformer, såsom sång och dans, bejakades. Även för NUL:s och BUL:s ideologer var det som
sagt inte aktiviteterna i sig som var felaktiga, utan avgörande tycks ha varit den emotionella
inställningen man hade till olika aktiviteter.424 Samtidigt finns det även exempel på skeptiska
hållningar gentemot teaterns förställningskonst inom norskdomsrörelsen. Det vore på så sätt fel att
påstå att alla inom norskdomsrörelsen var teaterpositiva och att alla inom lekmannarörelsen
förkastade denna emotionella uttrycksform.425
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Brennefolket och BUL:s amatörskådespel
När Det Norske Spellaget skapades år 1898 av Hulda Garborg var det som vi har sett via ett spellag
som hade sina rötter i den amatörteatertradition som hade utvecklats inom Noregs ungdomslag.426
Även inom BUL var denna amatörtradition levande. Spellaget inom BUL hade formellt skapats år
1915 men hade bedrivit en mer informell existens alltsedan början av seklet, då huvudlaget
bildades.427 Trots samarbetet mellan BUL och Det Norske Teatret verkar BUL:s spellag ha varit helt
fristående från Det Norske Teatrets mer professionella teatergrupper, då man hade sina egna
föreställningar, instruktörer, skådespelare och uppsättningar.
Även under mellankrigstiden framkommer det hur BUL:s spellag utgick från en sorts
amatöranda, i meningen att oprofessionella förmågor gavs chansen att spela teater. Spellagets
hållning i denna fråga framkommer särskilt i en artikel som publicerades i Lagsbladet år 1934. I
artikeln efterfrågar spellagets styrelse nytt material för ett teaterstycke. Medlemmarna i BUL ombeds
därför att själva skicka in visor och sketcher som kan användas för att sätta upp en revy (”kringsjå”)
till BUL:s 20-årsfest i februari 1935:
Visor og sketsar må helst vera um “kjende kvinnor og menn innan målsamskipnaden, politiske fadaesor,
kommunale hendingar, kringkastingi og andre hende”. Alt må vera sømelegt og morosamt. “Privatlivets fred” må
haldast i vyrdnad (ikkje takast med).428

Detta eftersökande av komiska sketcher och visor som rörde kända personer inom målrörelsen
utmärker sig som mer interna än Det Norske Teatrets storvulna ambitioner om att konkurrera ut
Nationaltheatret och bli ett skyltfönster för landsmålet i huvudstaden. Det är iögonfallande att alla
sketcher och visor uppmanas till att vara sedliga och underhållande på samma gång i citatet ovan. På
så vis tecknas en kontrollerad och skötsam glädjesyn som inte tillåter alla slags skämtsamheter utan
normeras efter lagets eftersträvade emotionella gemenskap. Ett annat exempel på amatörandan inom
spellaget framgår i Lagsbladet 1922. I ett meddelande från Spellaget beklagar man att många
skådespelare hinner sluta i laget innan repetitionerna av olika stycken har färdigställts.429
Spellagets styre publicerar genom mellankrigstiden flera rapporter om sitt arbete i Lagsbladet.
Ofta är dessa bara korta beskrivningar av vilka skådespel som laget uppfört och hur många
sammankomster de haft i teatersalen i Bøndernes hus, alltså samma plats där Det Norske Teatret
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länge hade sina föreställningar. Ofta var ledarna för BUL såsom Nils Sletbak och Frk. Kari Semb
själva med som skådespelare i uppsättningarna.430
Förståelsen för BUL:s spellags emotionella syn på teater men också relationen till stad och
landsbygd inom laget framkommer även i vilka slags teaterstycken som de valde att framföra. Ett
framgångsrikt stycke som spelades av många spellag inom Noregs ungdomslag, inklusive BUL, var
Brennefolket: komedie i tvo vendingar av Olav Stokland som skrevs 1914. Denna komedi beskrevs
som ett gott gammalt ungdomslagsstycke och kan därmed ses som ett passande exempel på ett
amatörskådespel inom norskdomsrörelsen.431 I detta stycke framträder representationer av staden men
framför allt uttrycks bilder av det rurala Norge. Att dessa föreställningar om det lantliga och
stadsmässiga iscensattes mitt i Oslo när BUL spelade detta stycke i teatersalen gör dessa
representationer intressanta att undersöka närmare.
Stycket utspelar sig på ett ”tun” (en mindre samling gårdar) på den norska landsbygden och
behandlar till största delen en konflikt mellan bonden Nils och hans son Hans. Nils vill att Hans tar
över hans roll som gårdsägare i framtiden för att familjens höga sociala status ska bibehållas. Nils får
dock kännedom om Hans planer att gifta sig med gårdens tjänstekvinna Mari, och ser till att hon
genast blir avhyst från gården.
Skådespelet utgår alltså från en kärlekskonflikt men i stycket framkommer även den
frånflyttningsproblematik som vid denna tid gjorde sig gällande på landsbygden. Som en utpressning
gentemot fadern hotar sonen med att flytta in till staden och ta sig ett jobb på en fabrik om inte Mari
får återvända till gården och bli hans hustru. Detta gör Nils förfärad, då han inte anser att en sådan
tillvaro passar den fina bondesläkt som de tillhör och han accepterar slutligen att Mari får gifta sig
med hans son.
Styckets handling kan alltså förstås som en skildring av de realiteter på landsbygden (med
frånflyttning och konfrontationen av nya sociala verkligheter) som vi har sett att Hulda Garborg
efterlyste i början av seklet. I Brennefolket representeras inte bara det lantliga utan staden gestaltas i
pigan Turine som gårdsägarna tar hjälp av i stället för Mari när hon lämnat gården. Hon framstår som
en inkompetent ersättare till Mari och drömmer sig hellre bort till staden än utför sitt arbete och
förlöjligas därför av de andra. I detta stycke är det alltså stadsbon och inte bondeungdomen som
hånas.432
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Det är inte helt enkelt att urskilja bestämda emotioner i detta stycke, och de som kan anas
framstår som rätt allmänna och gör det svårt att knyta stycket till en särskild emotionell stil.
Exempelvis beskrivs kärleken mellan bondesonen och tjänstekvinnan på gården som en glädje, men
detta betyder inte att kärleken i detta ungdomslagsstycke värderades på ett annorlunda sätt än i andra
sammanhang. I Brennefolket återkommer dock intressant nog föreställningen om att det är kvinnans
uppgift är att göra tillvaron hugnadsam och gild, vilket anknyter till de tankar som vi har sett fanns
inom BUL om Kaffistovas kvinnliga serveringspersonal. Ett annat exempel på emotioner i stycket
som anknyter till BUL:s emotionella stil är när huvudpersonen i stycket, Hans, yttrar följande till sin
älskade Mari:
Her var so audt og stusslegt fyrr, men daa du kom vart alt paa ei onnor gjerd. Du har gjort det so koselegt og
hugnadsamt her heime – og samværet med deg vert berre gildare og gildare for meg – og du kunde gjera meg
lukkeleg for heile livet, Mari! Eg gjeng her og brenn baade av gleda og otte, og no kann eg ikkje tegja lenger, eg
maa spyrja deg, – vil du vera gjenta mi, Mari?433

Koseleg, hugnadsam, gild, lukke och glede samsas här i en förtätad kärleksförklaring och när
föremålet för Hans kärlek svarar jakande på hans fråga om giftermål svarar Hans med att betona hur
gild hon är: "Aa Mari, du gilde, gilde gjenta!".434 Samtidigt framkommer det i samma stycke att det
inte endast var kvinnor som kunde beskrivas som gild. Då även Hans omfattas av detta adjektiv: "[…]
-- ja du er no den gildaste guten likevel!".435 Gild ges i detta fall alltså en allmän betydning av att vara
fin och behaglig.
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En uppsättning av Brennefolket från mellankrigstiden. I detta fotografi blir dramats karaktärisering av stad och land påtaglig i de olika
kläder som tjänstekvinnan Mari och hennes ersättare i yrket, Turine (som står till vänster vid sidan av gårdsfolket), bär.436

Även om analysen av detta stycke inte kunnat avtäcka några nya utmärkande aspekter i BUL:s
emotionella stil så har vi ändå kunnat se att stycket skildrade livet på landsbygden samt att det hade
en stark emotionell laddning. Det vore inte fel att utgå från att dessa emotioner av glädje och kärlek
var sådana som publiken i teatersalen antogs kunna identifiera sig med. Det realistiska dramat under
tidigt 1900-tal uppfattades av många som ett sätt att skapa eller manipulera känslorna hos publiken.
Det är därför möjligt att en tanke bakom uppsättningarna i teatersalen var att minimera distansen
mellan åhörarna och skådespelarna, på så sätt kunde framträdandena skapa en illusion av verklighet
som man ville skulle erfaras emotionellt hos publiken.437 Samtidigt kan uppförandet av skådespel
som Brennefolket även ses som ett upplysningsprojekt som skulle visa på värdet av livet på
landsbygden och ge insikter om att detta hotades av inflyttningen till städerna.
Genom denna inblick förstår vi alltså bättre hur BUL uttryckte sitt förhållande till staden och
landsbygden och hur dessa uppfattningar kan ha förmedlats emotionellt till en vidare publik. Teatern
verkar ha värderats som en given del av BUL:s bredare verksamheter, som syftade till att föra vidare
traditioner som förknippades med bygdekulturen och skapa en större förståelse för det lantliga i
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staden genom att urbana institutioner erövrades samtidigt som man också försökte förmedla
emotionella riktlinjer till ungdomsmedlemmarna inom organisationen.438

Teatersalens månghövdade funktioner
Samtidigt som spellaget utgjorde ett eget separat lag inom BUL framträder starka likheter mellan
teaterutövandet och andra verksamheter som BUL:s ungdomslag erbjöd sina medlemmar. Detta går
möjligen tillbaka till den blandning av sång, teater och dans som var vanlig i den traditionella
stevleiken som spellagen byggde vidare på, och antyder att gränserna mellan de olika verksamheterna
och emotionella praktikerna inom BUL var tämligen porösa.
Denna gränsöverskridning mellan olika verksamheter har också en motsvarighet i hur
teatersalens rumslighet användes. Salen fungerade som ett utrymme där man höll bokuppläsningar,
som en plats där särlag kunde fira sina jubileer och där både Det Norske Teatret och BUL:s spellag
kunde ha repetitioner och visa upp sina teaterstycken.439
Teatersalen i Bøndernes hus fungerade alltså som en allmän festplats. Salen var ett utrymme
där BUL:s särlag och Det Norske Teatret kunde arrangera diverse aktiviteter och högtidlighålla
särskilda händelser. Utöver festligheter, dans och teater verkar aktiviteterna i teatersalen också ha
präglats av andra mer moderna underhållningsformer. I Lagsbladet står det att läsa att teatersalen år
1919 hade använts för "kinematografframsyningar i 120 dagar".440 År 1922 hade teatersalen
begagnats av BUL:s spellag under 18 dagar, Det Norske Teatret hade använt salen 20 dagar men i
hela 111 dagar hade man haft filmvisningar där. Genom de intäkter som utlånet av salen medförde
kunde teatersalens scen byggas ut och salen renoveras.441 Med andra ord var det oftare filmvisningar i
teatersalen än uppvisningar av teaterstycken. Motsättningen mellan teater och bio verkar på så vis
inte ha varit särskilt stark för BUL under den tidiga mellankrigstiden.442 Fidjestøl påpekar också i sin
teaterhistorik hur landsmålsrörelsen med Det Norske Teatret i spetsen hade en särskild hög tolerans
för det framväxande filmmediet och att många av teaterns skådespelare arbetade inom filmen.443 Vad
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beträffar teatersalens rumslighet kunde BUL alltså tillåta att andra aktiviteter än dans och teater
utfördes i organisationens lokal.
Sammanfattningsvis kan man förstå de teateruppsättningar som framfördes i teatersalen av
spellaget och Det Norske Teatret som en emotionell praktik som ville nå ut till både BUL:s
medlemmar och den breda allmänheten i Oslo. Det var i denna sal som det emotionella innehållet i
Brennefolket förmedlades vid de tillfällen då detta stycke sattes upp i teatersalen (även om
uppsättningen också visades på andra håll i landet). I en källarlokal mitt i centrala Oslo ville man
alltså att publiken skulle få känna den glädje och lycka som förknippades med livet utanför staden
men man sökte också kommunicera landsbygdens mer bistra realiteter.
*
Som vi har sett i kapitel tre var vördnaden för landsmålet central i BUL:s arbete för att stötta
bondeungdomen. På liknande vis har det i detta delkapitel framkommit hur Det Norske Teatret
värderades som ett sätt att långsiktigt förbättra inflyttarungdomens självförtroende och emotionella
tillstånd i Oslo. Det Norske Teatret blev en rumslighet som var central för hela landsmålsrörelsens
arbete och stöttades därför ekonomiskt av BUL. Samtidigt kan teaterns språkliga ambitioner också
ses som en del av BUL:s ledares strävan efter att förändra Oslos karaktär till att bli mer nationellt
sinnad. I detta delkapitel om teaterscenen som en emotionell rumslighet noteras alltså en annorlunda
inriktning än den Kaffistovorna hade för BUL. Där syftet med restaurangerna var att skapa
hemkänsla och gemenskap för bondeungdomen riktade sig teatern mer utåt i sin strävan att få
Oslobor att omvärdera landsbygdens och landsmålets värde.
När BUL:s företrädare framställer teatersalen som en plats där gestaltningar av bondefamiljers
realiteter och kärleksbekymmer kunde kommuniceras framhävs platsen som en länk till landsbygden
genom den rurala tematik som pjäserna tog upp. Tankarna om denna rumslighet förhöll sig även till
staden i och med att publiken i teatersalen var stadsbor och skådespelen uppfördes mitt i Oslo.
En annan viktig poäng i detta delkapitlet har varit hur BUL:s och NUL:s tankar om teater
utgick från en särskild emotionell stil. I stället för att se teaterns emotionella påverkan av publiken
som något negativt eller syndigt sågs den av BUL:s företrädare som ett verktyg och vapen för att
förändra stadsbors uppfattningar om landsbygden. Därtill betraktades teatern som en aktivitet som
kunde väcka en hugnadsam glädje hos både skådespelare och publik, något som underkommunicerats
i den tidigare forskningen om BUL.
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4.3 Dansen för borgerskapet
I detta delkapitel vill jag undersöka en närliggande emotionell praktik till teatern inom BUL,
nämligen synen på norsk folkdans inom BUL. Undersökningen utgår från följande frågeställningar:
Hur värderades olika former av folkdans inom BUL? Vilka rumsligheter blev särskilt viktiga i
relation till dessa praktiker för BUL:s företrädare? Vad kan uppfattningar om norsk folkdans inom
BUL säga om de relationer till stad och landsbygd som återfinns inom laget?
Inledningsvis i detta delkapitel belyser jag bakgrunden till folkdansens popularitet under tidigt
1900-tal. I denna bakgrundsdel avhandlar jag även de olika motstridiga synsätt på dans som tog sig
uttryck bland BUL:s medlemmar under 1920-talet och framåt. Därefter redogör jag för de
emotionella betydelser som Hulda Garborg tilldelade den songdans som kom att göras populär i
Norge genom BUL:s dansgrupp Leikarringen. I denna del undersöker jag särskilt de emotionella och
fostrande ideal som denna form av dans relaterade till. Även folkdansernas betydelse för den sociala
gemenskapen inom BUL fokuseras liksom de varierade evenemang och sammanhang där
folkdansarna inom BUL uppträdde under mellankrigstiden.
Avslutningsvis i delkapitlet går jag närmare in på de funktioner som rumsligheten
Leikarvollen på halvön Bygdøy i Oslo hade för BUL. Denna scen hade uppförts i Norsk
Folkemuseums regi, vilket föranleder en beskrivning av museets och platsens funktion och de bilder
av stad och landsbygd som denna institution kommunicerade. I detta avseende läggs en särskild
tonvikt vid relationen mellan dansutövarna och deras publik, vilket jag hoppas kan ge en vidare
förståelse för hur BUL ville förändra synen på bondekulturen bland stadens befolkning. Eftersom
Leikarvollen inte var en rumslighet som BUL själva etablerade, utan en plats som de bjöds in till att
använda, fokuseras som nämnts inte scenen som en emotionell rumslighet i lika stor utsträckning som
teatersalen och Kaffistovorna.
”Leik” som en emotionell praktik
Ett av BUL:s mer omtyckta särlag var Leikarringen, som med sin inriktning på utövandet av nordisk
folkdans kom att bli ett mycket populärt lokallag under mellankrigstiden. BUL:s danslag bildades år
1919 med följande syfte: “Leikarringen er skipa av og i B.u.l. i Oslo og hev til fyremaal aa framelska
norsk folkevisedans og nordiska nationaldansar”.444 Utöver denna betoning att stötta och utöva olika
nationella danser ägnade sig BUL:s danslag till stor del åt det som blivit känt som songdans.
Songdans är en danskategori där sång och en särskild form av kollektiv runddans kombineras och
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denna lanserades i Norge av Hulda Garborg. Detta var en dans som utvecklades senare än andra
traditionella folkdanser vilka hade varierande uttryck och anknytning till olika bygder och områden i
Norge. Som vi ska se i detta delkapitel fanns alltså en rik variation av olika danser som ofta glöms
bort när man talar om folkdans i mer generella termer.
En annan sådan generell beteckning är ”leik”, som alltså även tjänade som en beteckning för
BUL:s danslag. ”Leik” på landsmål kan innebära allt från dans, tävling och spel. Begreppet kan
jämföras med svenskans ”sånglekar” som enligt etnologen Mats Nilsson fungerade som en aktivitet
präglad av dans och sång och som ofta användes i barns fostran.445 Det tycks som om BUL och delar
av norskdomsrörelsen särskilt tog fasta på leikens glädjefulla egenskaper som förknippades med
dessa sånglekar. Som vi har sett tidigare i detta kapitel var avsaknaden av ”Leiken” (i betydelsen en
allmän lekfullhet) en framträdande aspekt i den emotionella hemlöshet som Aasen beskrev i sin dikt
Gamle Grendi.
Denna lekfullhet verkar närbesläktad med den religiöst präglade glädjen – hugnaden – som vi
har sett var en återkommande strävan att förverkliga för BUL och som även präglade stora delar av
norskdomsrörelsens arbete. Likt andra glädjeyttringar som normerades som viktiga inom NUL och
BUL var dansen även något som betraktades som en adiaforisk aktivitet av delar av de lågkyrkliga,
en tanke som vi har sett kan spåras tillbaka till Pontoppidans syn på särskilda aktiviteter som
”syndige Lyster”. 446 Därmed är det rimligt att förstå Leiken och dess emotionella budskap i relation
till motståndet som fanns inom norskdomsrörelsen mot pietismens alltför stränga syn på dans. Viktigt
att komma ihåg är dock att dansens betydelse inom ungdomslagen först och främst handlade om
ungdomsmedlemmarnas starka lust till att ägna sig åt denna aktivitet.
De lockelser dansen hade på ungdomen framkommer i Egil Bakkas redogörelse för
sangleikens historia i Norden i dans. Här beskrivs en sångsamling inom BUL med namnet Norske
tekstar til gamle halv-svenske songleikviser. I landsmålsavisen Symra447 har Bakka funnit följande
beskrivning av denna sångsamling som pekar på Leikens betydelse för ungdomen: ”Leik vil dei hava
i ungdomslagi. Og lat dei faa det, berre det kann gaa med søma og vera til heil hugnad”.448 I citatet
framgår vikten av att leiken ska vara kroppsligt och själsligt uppbygglig, med andra ord synliggörs ett
avstånd till sådan leik och dans som ansågs osedlig inom BUL. Precis som teatersketcherna inom

445

Mats Nilsson, ”Sånglekar och sångdanser i Sverige”, i Norden i dans: folk, fag, forskning, red. Egil Bakka och Gunnel
Biskop (Oslo: Novus, 2007). 358–359.
446
Pontoppidan, Sandhed til Gudfrygtighed. 30.
447
Närmare bestämt nummer 42 från 9 oktober 1902 enligt Bakka. (Originalkällan har inte varit möjlig att uppsöka).
448
Egil Bakka, ”Sangleiken – et problembarn – Norge”, i Norden i dans: folk, fag, forskning, red. Egil Bakka och Gunnel
Biskop (Oslo: Novus, 2007). 366.

172

BUL:s spellag skulle glädjen vara skötsam och kontrollerad. I beskrivningen framkommer det även
tydligt att denna godartade leik (sedd som en aktivitet) antogs nära förbunden med den hugnad som vi
har sett var framträdande i den emotionella gemenskap som BUL representerade. Den dans och de
lekar som värderades högt var de som skapade ”heil hugnad”. Av detta kan man dra slutsatsen att om
denna hugnad inte frammanades genom leik, kan det hända att dansen inte fyllt sitt syfte, och
potentiellt menar denne skribent att det endast var leiken som förmådde att utveckla denna andliga
glädje till skillnad från andra sorters danser. En annan omdiskuterad sak inom norskdomsrörelsen var
det språk som leiken framfördes på. Vid sekelskiftet 1900 utgick många danslekar från danska eller
svenska vilket gjorde att de tilldelades ett mindre värde hos delar av norskdomsrörelsen. På så sätt
fanns ett avstånd både till sådan dans som inte värderades som moraliskt korrekt och skötsam, och
dansvisor som inte var skrivna på norska.449
Därmed är det relevant att betrakta ”leiken” och även folkdans i sig som en emotionell
praktik; aktiviteten i sig avslöjar utövarnas emotionella habitus och frammanar särskilda emotioner.
Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att känslor kan föregripa handlingar och att de är nära
sammankopplade med föreställningar om kroppen. Genom aktiviteter såsom folkdans och andra
leikar kan särskilda emotioner uttryckas, vilka i sin tur kan förstås i relation till specifika historiska
sammanhang och emotionella gemenskapers normsystem. Beskrivningar av de danser som
Leikarringen utövade är alltså intressanta att undersöka närmare för att förstå såväl de emotionella
betydelser som dansen tilldelades av BUL:s medlemmar som de ideologiska målsättningar som
förbands med dansen. På samma sätt kan den ritualiserade koreografin i sig själv säga mycket om de
emotioner som dansen ämnade att ge uttryck för.450 I detta delkapitel fokuseras dock endast de
föreställningar om dansen som framkommer i Lagsbladet. I min redogörelse lyfts endast danssynen
hos de personer som arbetade för att etablera och sprida kunskap om folkdansen i Norge fram, då det
finns knapphändiga uppgifter om dansens fysiska utförande i det källmaterial undersökningen utgår
från.
Att dansa fram ett hem
Redan i detta skede har vi lyckats få syn på ett framträdande emotionellt inslag i synen på dans som
pekar ut ett tydligt samband mellan leik, andlig, rural glädje och dansarens omgivning. Leiken kunde
uttrycka denna hugnad medan avsaknad av leik i Aasens mening förknippades med ett främlingskap
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utanför hemmet. Leikarringens folkdansarbete kan därför ses som i direkt dialog med dessa
hemtankar. På liknande vis som vi har sett att Kaffistova strävade efter att ge hemlösa
bondeungdomar en länk till hembygden genom lantlig mat och en gemenskapsfrämjande atmosfär så
kunde exempelvis Edruskapsrådet i Lagsbladet framhålla att särlag såsom Leikarringen såg till att
motverka ensamheten hos BUL:s medlemmar och att laget såg till att ”hjelpa den einskilde medlemen
til å halda fast ved det beste av sed og skikk heimanfrå, av bondekulturen”.451 På detta vis skulle
upplevelsen av att vara heimlaus motverkas av dans vilket skulle hjälpa landsbygdsungdomen att
kvarhålla föreställningen om sin identitet.
Dansgruppers arbete för att frammana dessa upplevelser av ett hem bortom det ursprungliga
hemmet har även analyserats i musiketnologen Owe Ronströms studie om dans bland inflyttade från
forna Jugoslavien i Stockholm på slutet av 1980-talet. I denna bok framträder flera intressanta
perspektiv på dansens funktion för frammanandet av gemenskap som påminner om Leikarringens
ansträngningar. Enligt Ronström kan dans användas som ett sätt för grupper att manifestera ett
ursprung från en annan plats än den man befinner sig på. Han menar vidare att rumsliga aspekter ofta
blir framträdande i dessa gruppers dansaktiviteter, på så vis att platsen där danser genomförs och där
gemenskapen ska gestaltas tillmäts en stor betydelse. Dansen strukturerar även dansdeltagares
världsförståelse, då den delvis förutsätter ett gemensamt sätt att varsebli omvärlden. Kropparna och
sinnena bland de som dansar måste vara synkroniserade för att en dans ska kunna genomföras på rätt
sätt. Detta är särskilt tydligt i tekniskt avancerade gruppdanser, såsom de songdanser som skulle bli
populära inom BUL. Intressant är också Ronströms iakttagelse av att kollektiva danser ofta innebär
upprättandet av särskilda sociala hierarkier bland dansdeltagarna. Eftersom dansarnas kroppshållning
och den bestämda produktionen av ljud och rörelse utgår från synkroniseringen av kroppar ställs
också höga krav på dansarnas disciplin, vilket ofta regleras genom en bestämd maktordning. Med
andra ord finns en stark relation mellan dans och rumsliga och sociala dimensioner.452 Även om syftet
med detta delkapitel inte är att förstå alla aspekter vad gäller dansens värdeskapning bland BUL:s
medlemmar är det intressant att påminna sig om att BUL:s danser utgick från kollektiva handlingar,
att den gestaltade social gemenskap och att danserna alltid utfördes i relation till särskilda platser. För
att bättre begripa Leikarringens danser är det också viktigt att fördjupa hur folkdansen värderades
kring slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Norge.
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Som nämnts är begreppet folkdans väldigt diffust då det utgör ett samlingsnamn för många
olika slags traditionella danser som förändrats över tid och getts diverse uttryck runt om i världen.
Mycket av det starkt framväxande nordiska intresset för folkdans kring sekelskiftet 1900 härrör från
den upptagenhet som allmänt fanns gällande att renodla och reformera estetiska uttryck som
kopplades samman med synen på det nationella och folkliga under denna tidsperiod. När den svenska
dansgruppen Philochoros uppträdde i Oslo år 1899, ett av de tidigaste exemplen på när nordisk
folkdans visades upp för ett betalande borgerskap i Oslo, hyllades uppvisningen av folkdans av flera
storstadstidningar. Samtidigt kunde uppvisningen beskrivas som en form av ”bondedans”, och som
något som egentligen inte hörde hemma i staden. Dansen sågs som fascinerande i egenskap av att det
betraktades som en uppvisning av det folkliga, men den sågs inte som en passande sällskapsdans
enligt en recensent i den venstreanknutna tidningen Dagbladet. Detta vittnar om att folkdansens
stundande framgångar genom Leikarringen i Oslo inte var något självklart. Trots denna ambivalenta
hållning gentemot danser som identifierades som rurala kom folkdansintresset i Oslo att kraftigt öka
efter Philochoros framträdande.453
Folkdanser var även innan Philochoros framträdande en populär fritidsaktivitet på många håll
i Norge. Detta kan förstås utifrån norskdomsrörelsens särskilda ställning i landet. Dans hade länge
varit ett givet inslag i de mötesträffar som präglade olika lokallag inom norskdomsrörelsen runt om i
landet alltsedan mitten av 1800-talet. Skillnaden som sker runt sekelskiftet är att detta intresse
utvecklas till organiseringen av egna grupper inom Noregs ungdomslag med dans som främsta
verksamhetsmål. I BUL sker detta så tidigt som år 1902, då lagets första folkdansgrupp organiseras,
vilken sedan efterföljs av en annan dansgrupp år 1910. Dessa kortlivade dansgruppsförsök varade
alltså bara några år innan de blev nedlagda. Först när Leikarringen tillkom år 1919 etablerades en
egen beständig grupp för folkdans knuten till det övergripande Bondeungdomslaget men framväxten
av detta lag föregreps alltså av ett långvarigt dansintresse inom norskdomsrörelsen.454
Danskonflikter
Samtidigt som olika former av folkdans tidigt blev populära inom BUL var dansen en omstridd sak i
början av 1900-talet. I sammanhanget kan vi bland annat påminna oss om lekmannarörelsens kritiska
hållning till dansen och de frilyntas mer tillåtande danssyn. I Leikarringens jubileumsskrift berättas
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det att det även inom BUL rådde en inre konflikt kring hur fri dansen skulle tillåtas att vara. BULgrundaren Klaus Sletten verkar ha företrätt en strikt regim i organisationens tidiga skede, då han
företrädde åsikten att alla former av dans skulle förbjudas på BUL:s möten. Endast under festliga
sammankomster skulle man få dansa, menade han. Sletten skrev följande om dansen i Den 17de mai
1901: ”Men om dansen stundom (nasjonaldansen vert sjølvsagt halden hævast) fær romet leiken før
har hatt der, vil han ikkje kunne tyna dei åndelege hugmål når dei er so sterke som i
Bondeungdomslaget”.455 Sletten påstår alltså att den nationella dansen bör ses som den bästa av de
danser som BUL utför. Han vidhåller även att andra danser inom laget riskerar att konkurrera ut de
andliga strävanden som påstås vara starka inom BUL om ”nasjonaldansen” får samma roll som leiken
haft i laget tidigare. Leik och olika former av dans värderas alltså olika i detta exempel. Till skillnad
från Sletten uttrycks en annan bild av dansen av ledande ideologer inom Noregs ungdomslag, såsom
prästen Halfdan Wexelsen Freihow och journalisten Albert Joleik. År 1921 beskrev Freihow att
dansen i generell mening inte nödvändigtvis står i vägen för den frilynte ungdomsrörelsens uppgift
om att väcka ett andligt intresse hos ungdomen och hedra ett kristet budskap.456 Freihow fortsätter sitt
försvar för dansen genom att påstå att ”Det frilyndte ungdomsarbeidet ser ikkje nokor uppgåve i å
fordøma og tyna livstrongen i leikande dans. Det frilyndte ungdomsarbeidet ser ei uppgåve i å gjera
alt til at ungdomen kann leika seg i dans utan at det drep åndsinteressa”.457 Det är rimligt att betrakta
föreställningen om det livsbehov som dansen antas ge uttryck för som ett utfall mot dem som såg
dansen i sig som en meningslös och därmed förledande kristen aktivitet. Även Joleik ger uttryck för
en pågående dansdebatt i sin tillbakablick på Bondeungdomslagets första år i jubileumsboken år
1929, där han tar avstånd från en skribent i Den 17de mai som påstått att dansen behövdes i laget för
att åstadkomma den rätta hugnaden och lagandan. Enligt Joleik var dock dansen till skillnad från
leikar och framförandet av visor något som ”tærde og tynte ungdomslagi” samt att frånvaron av dans
var ”ei av dei grunnsetningar som heldt laget uppe medan sume andre lag visna”.458
Dessa beskrivningar avslöjar att danser och leikar värderades olika beroende på om de sågs
som religiösa eller om de inte tjänade något annat syfte än att vara underhållande. Det andliga i
dansen ses av Sletten, Joleik och Freihow som det viktigaste, inte dess nöjeskaraktär. På så sätt
upprättas en position mellan å ena sidan pietisters förnekande av dansens andliga uttryck och andra
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ungdomslags alltför starka bejakande av dans i rent underhållande syfte. Genom att reglera dansen till
att bli mer skötsam skulle den inte tilldra sig för mycket uppmärksamhet som gick ut över lagets
andra aktiviteter, vilket verkar ha varit vad man ansåg skett när otyglade former av leik tillåtits.
Gradvis tycks dock detta motstånd mot bredare former av folkdans och leik ändå ha lösts upp
bland BUL:s ledare och framåt 1920-talet var intresset för folkdans på sin kulmen i Norge. Flera
olika slags ungdomsföreningar i Oslo erbjöd alla folkdans på sitt fritidsprogram (även arbetarrörelsen
och kommunister formade som vi har sett i föregående kapitel sina egna Bondeungdomslag och
folkdansverksamheter).
Att olika former av folkdans fick ett så pass brett genomslag som nöjesform under
mellankrigstiden kan även ses i relation till populariteten av andra mer internationella dansformer
som hade importerats kulturellt från USA. Folkdansen representerade för många en mer skötsam
form av dans med mindre negativa konnotationer än exempelvis charlestondansen. Denna dans var
nära sammankopplad med jazzen och afroamerikansk kultur, vilket inte minst dess kritiker tog fasta
på i sina ofta rasistiska kommentarer om dansen. Likt Slettens tankar om varietéerna i Oslo
beskylldes denna dans också för att vara världslig och ytlig. Ett talande exempel på denna hållning till
dansen är när man i veckobladet Allers år 1926 påstår att charleston är en dans som kväver finare
känslor och höga ideal: ”Hvor tankene utelukkende dreier sig om silkestrømper, hatter og fornøielser,
blir hjernen tom og sjelen uten liv og varme”.459 Även om BUL:s företrädare sällan specifikt
diskuterar charleston är det tydligt att många utgick från en liknande bild av vad som var god dans
och vilka delar av stadslivet i Oslo som bondeungdomen borde undvika. Det bör i sammanhanget
också nämnas att afroamerikanska komiker, musiker och dansare redan decennierna innan den så
kallade jazzåldern hade frekventerat staden, ofta genom uppträdanden på Tivolit i Christiania. Denna
plats blev därmed förknippad med varietéunderhållningen i Oslo.460
Framför allt bör det stora intresset för folkdans under mellankrigstiden också ses i ljuset av
den ökade uppmärksamhet som riktades mot hembygdens kulturyttringar, folkminnen och det
nationella levandegjorda kulturarvet. Denna strömning av hembygdsvurm präglade redan det sena
1800-talet men tog ny fart i Sverige och Norge efter unionsupplösningen år 1905. I och med denna
händelse utvecklades i respektive land en kultursyn där praktiker som kunde knytas till hembygden
uppmuntrades med tanken om att dessa skulle stärka den nationella gemenskapen. Odlandet av en
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känsla av tillhörighet till hembygden och till nationen hörde på så vis intimt samman.461 Detta kan ses
i relation till den strävan efter att utveckla fullnorska verksamheter och bedriva ett
förnorskningsarbete genom exempelvis hemslöjd som vi har sett var livaktiga tankegångar inom
BUL.
De olika bondeungdomslag som fanns i Norge verkar också ha värderats olika i avseende på
hur Leiken som bedrevs i dessa lag uppfattades. I Lagsbladet berättar exempelvis signaturen "Greta"
att Leikarringen i Oslo stod för en starkare livfullhet och en social inramning som hon kunde sakna
hos Kristiansands bondeungdomslag som hon också hade varit aktiv i. Detta lag ansåg hon var lite
stelare och bjöd inte på samma värme som den hon möttes av i Oslo. Hon skriver följande om denna
upplevda skillnad:
Det er ikkje liv over leiken, songen gjeng tungt og stegi endå tyngre. Det er som dei skulde ha gjenge i det
tyngste gardsarbeid heile gjengen. – Eg saknar svaert det liv og den friskleik som fylgjer, og hade meir av leiken
i B. U. l. i Oslo.462

Detta citat vittnar om attraktionskraften som leiken inom BUL hade och att den blev viktig för
profileringen av hela organisationen. Det var genom att kunna erbjuda den livligaste folkdansen som
man lockade ungdomarna till sig, samtidigt som dans och leik alltså skulle balanseras i sin
skötsamhet och främja en korrekt andlig strävan hos ungdomen. Beskrivningen ovan är också ett gott
exempel på den sociala karaktär som dansen i Bondeungdomslagen utmärktes av. Det var denna
sociala dimension som bondeungdomar själva ofta framhävde som betydelsefull, såsom i Gretas
berättelse.
Allmänt sett tycks det som om dansarbetet som bedrevs av Leikarringen i Oslo hade ett starkt
inflytande på andra folkdansorganisationer i Norge. Detta illustreras i hur danspedagoger från
Leikarringen under 1920-talet fick möjlighet att resa runt till andra folkdanslag för att förmedla sina
kunskaper om leiken. Bland annat delade BUL:s leikarring med sig av sina danskunskaper till Oslos
kommunistiske Barnelag. Kurserna skedde vanligtvis i teatersalen, medan övningarna skedde vid
Møllergata. På så sätt blev BUL:s lokaler och Leikarringen som grupp en central miljö för
folkdansintresserade i Oslo. Fastän endast 36 lagsfolk hävdas vara medlemmar i danslaget i en
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halvårsrapport i Lagsbladet år 1922 hade BUL:s Leikarring alltså ett stort inflytande på Norges
folkdansmiljö i en tid då intresset för dansen var stigande.463
Det breda intresset för folkdans ökade runt om i Norge samtidigt som BUL gick i bräschen för
den nya songdansen. Som beskrivits ovan lanserades denna dans med sånginslag av Hulda Garborg år
1902. Songdansen framstod som en lösning på frågan om hur man skulle kunna hänge sig åt dansen
och samtidigt upprätthålla en hög grad av andlig seriositet. Denna form av dans fick även en
utmärkande ställning inom Bondeungdomslagets dansgrupp Leikarringen när detta särlag bildades år
1919. Hulda Garborg var vid denna tid fortfarande aktiv inom BUL och norskdomsrörelsen, men i
gruppen fanns även andra betydelsefulla personer såsom dansledaren Klara Semb som i princip kom
att överta Hulda Garborgs roll som ansvarig för songdansens utveckling i BUL. Hon skrev bland
annat flera instruktionsböcker om folkdansen.464 I följande avsnitt ska vi undersöka denna typ av dans
närmare och se vilka ideologiska och emotionella funktioner den kan tänkas ha haft inom BUL.
Den norröna dansen som en emotionell praktik
Ett annat namn för den särskilda songdans som Hulda Garborg populariserade i Norge var
"folkvisedans". Denna utvecklades som en följd av Hulda Garborgs besök på Färöarna i slutet av
1800-talet. Danserna som hon fick bevittna på denna ögrupp var av ett annat slag än de folkdanser
som hon kände till i Norge men de antogs vara besläktade med en mer ursprunglig norsk dansform
och kom att bli inspirationen för den songdans hon lanserade i Norge. Konkret sett så utgick
folkvisedansen från att man sjöng äldre folkvisor samtidigt som man i grupp utförde synkroniserade
danssteg. Trots att songdansen var en nyskapad dans var dess historiska utgångspunkt viktig då
dansen ofta utgick från medeltida traditionella kvadsånger.465 Under mellankrigstiden kom dock
visorna som sjöngs till dansen att förnyas. I stället för att endast sjunga äldre medeltida visor
introducerades nya sånger författade på landsmål som baserades på samtida dikter snarare än äldre
folkvisor. Denna modernisering av folkvisedansen var dansledaren Klara Sembs stora bidrag till
songdansens utveckling. Enligt Semb var introduktionen av de nya visorna kring 1920-talet ett sätt att
förnya folkvisedansen i en tid då andra moderna danser växte sig starka i Norge. Huvudsyftet med
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dansen var enligt Semb själv att stärka bondeungdomens självkänsla då många antogs ha tryckts ner i
mötet med Oslos stadsliv.466
Garborgs nya dans blev snabbt mycket populär efter att den lanserats i Norge och spreds i hela
norskdomsrörelsen, inte minst understöddes dess frammarsch av att denna dans låg nära syftet att
etablera en inhemsk norsk nationell kultur och målsättningen att höja vördnaden för det nynorska
språket.467 Songdansen blev också ikonisk för de dansgrupper som BUL etablerat under 1900-talets
första decennium och som Garborg var instruktör för.
Bakgrunden till dansens lansering var att Hulda Garborg tagit intryck av den danska
musikhistorikern Hjalmar Thuréns påståenden om existensen av en mer ursprunglig norrön kultur på
Färöarna och andra närliggande öar.468 Denna tankegång som Thurén framförde ansluter till den
diffusionslära om kultur som gjorde sig gällande inom sekelskiftets skandinaviska folklivsforskning.
Många folklivsforskare vid denna tid föreställde sig att kulturer var statiska enheter som det tydligt
gick att avgränsa gentemot varandra. Därtill antog man att kulturer endast kunde förändras genom
influenser från yttre håll. Spontana inre kulturella förändringar var inte något som folklivsforskare
inom denna skola trodde på, och man framhöll hellre distinkta kulturskillnader före kulturella
likheter.469 Med detta synsätt kunde en plats som Färöarna ses som oförändrad i sin kultur, på grund
av att den antogs ha präglats av ett mindre inflytande från omvärlden i och med ögruppens
geografiska isolation från stora delar av världen.
Tanken, som Garborg snart själv propagerade för och spred i böcker och föredrag, var alltså
att en mer ursprunglig form av norsk dans konserverats på Island och framför allt på Färöarna i och
med att boende i Norge koloniserat ögruppen på 800-talet.470 Det var framför allt de religiösa
medeltidsdanserna som Garborg framhöll som intressanta och som hon menade hade bevarats på
Färöarna. Hon menade att dessa danser genom åren vanställts av prästerskapet i Norge och hon sökte
därför att återfinna en mer historiskt ursprunglig dansform. Likt norskdomsrörelsens avståndstagande
mot pietister ställer sig alltså Garborg negativ till de som inte förmådde se dansens andliga värde.
Hon skriver:
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I den seinare Millomalderen gjekk det her uppe som det var hjengi i Landi lenger sør; Dansen vansteltest. Den
gudelege Dansen vart verdsleg; den skikkelege Dansen vart raa og utukta. Og det tok til med ein Strid paa Live
mot all Dans. Presteskape i Norig og paa Island og Shetlandsøyane fekk daa etterkvart Dansen og Danseleikane
avtekne.471

Färöarna blev enligt Garborg sätt att se på det en plats där lämningar av det hon menade var en mer
autentisk fornvästnordisk dans kunde påträffas. Trots att man inte nådde ända fram till
ursprungskällan utgjorde öarna väster om Norge en plats där man genom dansen hade behållit ett mer
autentiskt norrönt andligt uttryck. Enligt Hulda Garborg kunde dansen som alltjämt existerade på
Färöarna kring sekelskiftet 1900 betraktas som en motsvarighet till de folkliga danser som påträffades
i Norge på 1700-talet. På så sätt kom man via danserna på Färöarna närmare den medeltida norröna
dansen som hon såg som idealet.472
Dansens generella värde låg i dess emotionella kvalitéer. Hulda Garborg berättar i sin bok
Songdansen i Nordlandi att:
Dans hev vori kjend so lengi me i det heile veit noko um Mannaliv. Det ser ut til at alle, baade Naturfolk og
Kulturfolk, hev funni Hugnad i aa syne fram gjenom Rørslur av Kroppen det som rørde seg i Hugen. Fyrst og
fremst er Dansen den naturlege Framsyning av Livsglede. Men mange andre Kjenslur hev fengi Folk til aa danse,
Elkhug og Villhug, Daudrædsle og Sorg, men like so vel, og slett ikkje minst, Aalvorskjenslur og Tilbeding, og
det i Gudshus som i Avgudshus. Det hev vori dansa til Song og Framsegjiing, til Veidingsrop og Herskrik og
mange andre Villelæte, til Laatt og til Graat […]473

Dansen (i en oerhört generell mening) framstår i denna beskrivning som något naturligt och
existentiellt för människan. Dansaren vill förmedla alla möjliga slags känslor från sitt sinne såsom
"Livsglede", "Daudrædsla" och "Sorg". Dansens karaktär verkar därtill rymma både glädje och
allvarskänslor, både skratt och gråt. Denna dansbeskrivning kopplas av Garborg samman med
tillbedjan och hugnad, vilket antyder att hon ser dansen som något starkt religiöst. Hugnadens andliga
glädje framhölls alltså inte bara i synen på ungdomslags teaterverksamhet utan också i den dans som
man ägnade sig åt inom norskdomsrörelsen.
Med andra ord syftade dansen i allmän mening till att uttrycka allehanda känslor genom
kroppens rörelser men den var först och främst ett naturligt uttryck för livsglädje. Utöver dansens
värde i sig för dansaren hävdar Hulda Garborg att ”god leik” förmår att förbättra ungdomens karaktär
bättre än någon moralpredikning. Detta eftersom danslekar visar att ungdomen är friska och
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”framhuga”.474 Utöver de känslor som leiken antogs förmedla sågs den även som något kroppsligt
stärkande. Enligt Hulda Garborg fungerade songdansen på Färöarna som en frisk idrott för de boende
på öarna som hon menar medförde en glädjefull ”moro” som gjorde att färingarnas kroppar och
sinnen stärktes.475
Den kroppsliga och själsliga hälsan fördes alltså samman i Garborgs övergripande syn på dans
och särskilt i hennes uppfattning om folkevisedansen. Denna länk mellan kropp och själ som dansen
upprättade var inte något unikt för Hulda Garborgs dansbeskrivningar utan återkommer även i
beskrivningar av Leikarringens dansaktiviteter. Leikövningarna som Leikarringen anordnade antogs
vara värdefulla just på grund av sin allsidighet. I Lagsbladet framförs tanken om att songdansen
krävde en god skådespelare som kunde framföra sången på ett korrekt vis, samtidigt som denna
dansform krävde att dansaren skulle vara mjuk i kroppen. Det vackra i dansen låg således i dess
variationsrika nytta.476 Även på andra håll i Lagsbladet kunde Leikarringens övningar beskrivas som
skådespel, gymnastik och sångövningar i en och samma form.477 Som vi har sett ansågs sången vara
ett sätt att höja självförtroendet hos ungdomen. Signaturen ”Ole Klatt” skrev år 1939 i Lagsbladet
följande om sångens emotionella potential: ”Du vert lettare til sinns, humøret kjem up og i
det heile kan du ved songen sanka åndeleg styrke”.478 På samma vis kunde folkdansen beskrivas som
ett sätt att både nå andlig styrka och en väg för frigörelse. I en artikel om Hulda Garborgs betydelse
för Leikarringen skriver skribenten Karoline Grude om de första dansuppträdanden Leikarringen
hade på Bygdøy 1902. Hon konstaterar att de var ett slags propaganda för det norska och att dansarna
var ovana med uppträdandet, varpå Garborg begärde att de dansade med ”meir kraft og makt både i
dansen og songen. Og vi hadde litt vondt for å sleppe oss laus, -- det var so uvandt, -- men strålande
festleg”.479
På så vis anar man hur dans kombinerat med sång kan förstås som ett sätt att väcka känslor
hos både dansare och publik. Synen på folkdansens värde som ett sätt att uttrycka känslor och som en
god fostrande aktivitet för de unga dansarnas kroppar och sinnen innebär alltså att folkdansen kan
betraktas som en emotionell praktik.480 Likt ungdomslagsteatern var det genom kroppens rörelser
som åtråvärda emotioner antogs kunna frammanas och förmedlas till både dansarna och åskådarna.
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De känslor som dessa dansrörelser skulle väcka tillmättes en stor vikt för många inom
norskdomsrörelsen. Bland annat skrev Hulda Garborgs efterföljare Klara Semb följande om hur dans,
kropp och känslor sammanflätades i en enhet:
Det er alltid eit intimt samspel mellom sjela og kroppen hjå menneska. Det som rører seg i sjelelivet, speglar
kroppen av. […] Når eit menneske opplever ei stor sorg, vil kroppen straks reagera. Ein vert ikkje så elastisk
lenger, kroppen fell saman, og ein fører seg ikkje så rakt som til vanleg. Sorgsame kjensler verkar òg såleis på
mennesket, at tempoet vert seinare […], alle rørsler vert tunge og langsame […]. Glede vil ha nett den motsette
verknad på kroppen. Eit menneske som har opplevt ei stor glede, vil bera kroppen sin endå rakare enn elles.
Andletsuttrykket vil lysa av glede. Alle rørslene vert kvike og lette, tempoet vert raskare enn til vanleg [---]. Men
såleis reagerer kroppen vår for kvar einaste tanke og kvart hugsviv som fer gjennom hugen vår. Kroppen er med,
opplever og fortel.481

Semb fullföljer här tanken om dansens komplexa emotionella uttryck genom att påvisa hur man i en
songdans måste tänka på både tonfallet i sin sång, ens kroppshållning och tempot i framförandet för
att kunna gestalta olika känslor och också uppfyllas av dem i sin utövning. Ingen dans uttrycker
endast en enskild känsla, hävdar Semb, utan det är skiftningarna mellan känslolägen som bygger upp
en danskoreografi. Utöver dessa olika metoder att frammana känslor framför Semb dansens starka
inflytande på människans själsliv. Hon menar att dans har en enorm frigörande styrka vilket särskilt
kommer till uttryck i songdansen: ”Songdansen har ei merkeleg evne til å frigjera menneska, meir
enn noko anna eg veit om. […] I songdansen vert det sublimering av kjenslene, og ein vert så å seia
lyft opp på eit høgare plan, når ein skjønar og gjev seg heilt med i songdansen. Han er òg den beste
gledeutløysaren eg veit om”.482
Detta är samma sorts hyllande av frigörande glädje som vi har sett i samband med andra delar
av BUL:s verksamhet. Songdansen kan sägas ha representerat en alternativ mer andlig och frigörande
glädje än vad varietédanserna i staden och mer traditionella folkdanser förknippades med. I det
följande ska vi se närmare på hur BUL:s danssyn kommunicerade tankar om stad och landsbygd och
hur dansen kontrasterades mot andra underhållningsformer, vilket särskilt kommer till uttryck i de
rumsligheter i Oslo där Leikarringen uppträdde med huvudstadens invånare som publik.

Ett framåtsyftande jubileum
En viktig händelse som kom att lägga grunden för folkdansens och sedermera songdansens
popularitet i Norge var Jubileumsutstillingen på Frogner som hölls år 1914 då den norska grundlagen
firade 100 år.
481
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Utställningen, som anordnades på initiativ av Kristiania Haandverks- og Industriforening,
ämnade visa upp Norges väg från bondesamhälle till industrisamhälle och framhäva de positiva
sidorna av landets modernisering. Utställningen rymde allt från industrier och lokomotiv. Där fanns
även en uppbyggd ”Kongolandsby” med utställda senegaleser som mot betalning fick iklä sig rollen
som vilda afrikaner, som skulle representera ett autentiskt ”naturfolk” och kontrastera den norska
moderniteten. Framför allt fokuserade utställningen på att uppvisa det norska för den besökande
publiken. Bland annat visades det senaste inom industri och modernt landbruk upp jämsides med det
norska fisket och sjöfarten.483 Även karuseller, berg- och dalbanor och varietéer skulle locka
besökarna till utställningen. Vissa beklagade denna nöjeskaraktär på grund av dess distraherande
karaktär, medan andra såg det som den stora anledningen till att besöka utställningen. De allra flesta
av besökarna verkar ändå ha upplevt utställningen som inspirerande för Norges framtid.484
Under detta jubileum som pågick under tre månader höll Leikarringen dansuppvisningar två
gånger varje dag för en bred samling av Oslos befolkning.485 Alla Oslobor verkar dock inte ha varit
imponerade av dessa uppträdanden. Detta framkommer på ett märkbart vis i följande vykort från
1914 som trycktes i samband med jubileumsutställningen.
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Detta vykort som utgavs 1914 porträtterar den avdelning av utställningen där folkdanserna ägde rum. På bilden ser vi grisar som
bökar runt bland burdusa karlar som oblygt står och spottar utanför nöjesfältets entré. Kossor pryder områdets entréport och
karusellen i bildens mitt. Till vänster i denna stökiga scen ser vi en folkdans framföras av fem bunadsklädda ungdomar.486

Vykortets representation av de "lantliga" uttryck som förevisades på jubileumsutställningen
var något annat än den högtidlighet och vördnad för bondeungdomen och landsmålet som BUL
strävade efter att skapa i Oslo. Denna bild av den okultiverade landsbygden kan ses i samband med
den skeptiska hållning som vi tidigare i avhandlingen har sett att delar av Oslos borgerskap uttryckte i
relation till inflyttade bönder i Oslo. Landsbygdsborna sågs som skräniga i sitt tal och utan förfining i
sina kulturella uttryck. Möjligen kan uppträdandena av folkdans, som uppenbarligen också hade ett
stort genomslag bland många i Oslo, ses som ett sätt att motverka denna bild av de som kom från
landsbygden. Att man väljer att ha med folkdans som ett inslag i ett jubileum som ska visa upp det
norska kan ses som ett kvitto på att utställningens besökare värderade folkdansen som något exotiskt
och främmande för besökarna likt ”Kongobyen” men ändå som något som betraktades som typiskt
norskt.
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Enligt BUL:s företrädare var folkdansens skötsamma och andliga karaktär något man höll hårt
på. Denna hållning till dansen och allmogekultur i stort kan alltså ses som ett sätt att motverka
stereotypa nidbilder av landsbygden såsom i illustrationen ovan. Snarare menade ju Klaus Sletten och
andra tongivande BUL:are att det var stadskulturen och varietéerna som stod för ytlighet och enkelhet
och saknade den moraliska kraft som de menade framkom i god leik och folkdans. Detta ville man
genom dansföreställningar visa upp för Oslos invånare.
Museal dans för Oslos borgerskap
Förutom vid detta jubileum, som på allvar åskådliggjorde folkdansens potential att slå rot i Oslo,
uppträdde BUL:s folkdanslag även på andra håll i staden. Songdansens och folkdansernas möte med
Oslos borgerskap kring sekelskiftet 1900 avspeglas kanske tydligast i Leikarringens många
framträdanden vid Norsk Folkemuseum som är beläget på Bygdøy. Denna halvö hade av boende i
Oslo under stora delar av 1800-talet uppfattats vara en plats avskild från staden. Visserligen tillät en
regelbunden båttrafik att besökare tog sig ut till Bygdøys villor, skogar och stränder men det var
länge ett område med minimal bebyggelse. Under 1900-talets första decennier skedde dock en
dramatisk ökning av invånare på Bygdøy. Allt fler direktörer, officerare och ingenjörer flyttade dit
medan flera av de fiskare, arbetare och ”husmenn” som tidigare bodde där försvann från området.
Bygdøys slingrande stigar och lummiga skogar blev vid denna tid dessutom ett efterfrågat utflyktsmål
för mer bemedlade stadsbor i Oslo. Delar av Bygdøy som länge varit i kunglig ägo gjordes nu om till
att bli en folkpark som var mer öppen för allmänheten med nyöppnade restauranger, kaféer och
badvänliga stränder som lockade ut stadsborna till halvön.
I samband med denna förändring blev Bygdøy även mer stadslik i betydelsen att halvön kom
att bli mer tätbebyggd. En bidragande faktor till detta var Hukselskapet som stod för mycket av den
villabebyggelse som Oslos borgerskap efterfrågade samt etablerade också vägar och bättre
förbindelser mellan de mer centrala delarna av staden och halvön.487 Samtidigt som denna villastad
växte fram på halvön vidhölls en idé om att Bygdøy representerade något annat än det stadsliv som
man mötte i de centrala delarna av Oslo. Detta framgår tydligt i en reklamannons i Aftenposten år
1913 för den nya "villabyn" på Bygdøy. Man skriver där: "Isoleret og allikevel bare nogen minuter
fjærnet fra byen har Bygdø enestaaende betingelser for anlæg av en moderne villaby".488
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Måhända var det denna närhet till och samtidigt frånvaro av staden som också attraherade
BUL:s medlemmar. Som vi tidigare har sett i BUL:s intresse för teater, restauranger och lagets starka
närvaro på Oslos västkant utövade de platser som medelklassen i Oslo drogs till också en stark
lockelse för BUL:s medlemmar. En sådan plats var Norsk Folkemuseum, som hade flyttats hit efter
det att museet etablerades år 1894 vid Det Norske Studentersamfunds lokaler på Universitetsgata i
stadens mitt. Norsk Folkemuseums historia kan spåras tillbaka till kammarherren Christian Holst
stora kulturella ambitioner. Holst var överintendent på Bygdø Kongsgård och kom år 1880 i ett brev
till dåvarande unionskungen Oscar II med ett förslag om att påbörja en insamling av föremål som
kunde bilda grunden till ett historiskt museum ”fra Norges Selvstændigheds genfødelse under det
nuværande dynastis styrelse”. 489 Efter att kungen visat sig positiv inleddes arbetet med att rekvirera
och transportera olika föremål till museet, främst sådana som fanns i kungens samlingar i Stockholm.
Så småningom utvidgades arbetet och under ledning av folkminnesforskaren Yngvar Nielsen fördes
1881 en bondestuga från Telemark över till museet. Snart tillkom även andra stugor och byggnader
från olika tider och platser i Norge. De museala byggningarna skulle ge besökaren av museets
utställning en unik inblick i norsk nationell byggkonst och den norska bondens liv och leverne.490
Utöver kunskap om det norska förmedlade museet från första början en tanke till besökaren
om att staden och landsbygden var skilda enheter, då man utgick från två olika utställningsdelar, där
den ena (den nationella avdelningen) skulle visa upp bygdekultur och den andra skulle demonstrera
stadskultur och föremålssamlingar från ”de høyre klasser”. Likt jubileumsutställningen på Frogner
sågs det lantliga och särskilt den norska bondens livsvillkor alltså som något exotiskt för Oslos
borgerskap som museets representanter ansåg att Oslos invånare behövde få större kunskaper om.
Detta intresse för det lantligt exotiska innebar att folkvisor och folkdans blev en del av utställningen.
Med tiden flyttades Folkemuseets utställningsverksamhet till Bygdøy. Nu uppfördes ett
kulturprogram där folkvisor och folkdans utgjorde en del, men dessa uppvisningar rönte inledningsvis
varierade framgångar.491 Talande nog var det också på Norsk Folkemuseum på Bygdøy som
initiativet till BUL:s folkdansgrupp skedde. Under somrarna 1918 och 1919 hade museet värvat
statister från Det Norske Teatret till friluftsmuseet. Dessa bondeungdomar uppmanades att klä sig i
sina bunader, röra sig runt på området och gestalta landsbygdsbor för museets besökare. Förmodligen
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ingick även dansuppvisningar i deras roll på museet då statisterna från teatern under dessa
sommardagar på museet sägs ha fått idén till att skapa sig ett eget folkdanslag.492
Denna användning av statister från Det Norske Teatret i museets gestaltning av den norska
bondens historia och karaktär är slående. Det verkar som att tanken var att de skulle representera den
nationella bygdekulturen genom sina dräkter, folkdansuppträdanden och sin teatrala förmåga. Detta
överensstämmer med den pedagogiska idé som flera av friluftsmuseerna i Skandinavien utgick från
vid denna tid. Genom att använda människor som en del av utställningarna skulle historien
levandegöras. Det antogs viktigt att besökarna på egen hand kunde se vilka folkdräkter som bars samt
hur olika tiders folkliv tett sig i landet. I detta möte med en levandegjord historia kunde nya
kunskaper väckas men framför allt skulle en känsla av självkännedom och nationell tillhörighet
skapas hos museibesökarna.493 BUL:s statister användes alltså av museets ledning för att levandegöra
den nationella bygdekulturen genom sin närvaro och sitt uppträdande i Folkemuseets utomhusmiljö.
Detta är en kontrast till den nidbild av bygdekultur som framställdes i vykortet från
jubileumsutställningen och man kan se direkta paralleller mellan BUL:s mål om att skapa en vördnad
för bonden i Oslo med museets ambitioner. På så vis råder inga direkta skillnader mellan den
stadsbaserade och exotifierande blick som museet riktade mot bondekulturen och den som BUL
själva framhävde i sin höga värdering av bondekultur. De gav bägge uttryck för en syn på
bondekulturen som skulle tilltala stadens invånare.
En som sett närmare på de pedagogiska metoder som dessa folkmuseer arbetade utifrån är
idéhistorikern Mattias Bäckström. I sin avhandling redogör han för den idéhistoriska bakgrunden till
den pedagogik och de folkbildningstankar som utvecklades på de skandinaviska folkmuseerna.
Tanken om att visa upp bonden i sin naturliga kulturhistoriska miljö kopplas bland annat samman
med den tyske filosofen Friedrich Schellings (1775–1854) idé om behovet av en levande samverkan
mellan ande och natur i människans strävan efter kunskap. Denna symbios antogs skapa
förutsättningar för en mer sann verklighet och kunskap. För romantikern Schelling var det 1800-talets
naturobservationer och dess torra sanningssökande som han vände sig emot i sin kunskapssyn. På
samma vis skulle den visuella upplevelsen av ett traditionellt norskt folkliv skapa ett levande intresse
för besökarna där det andliga förenades med det naturliga. Utöver Schellings idéinfluenser menar
Bäckström att Grundtvigs inflytande kan spåras i museets önskemål om att verka för en folkbildning
som byggde på en historiefilosofi som strävade efter en andlig väckning och ett enande av ”folket”.
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Även sociologen Eilert Sundts digra arbete att vetenskapligt kartlägga ”det norska folkets” byggstilar
och sociala förhållanden på sina resor runt om på den norska landsbygden under mitten av 1800-talet
kan ses som inspirerande för museets ambitioner. Likt Sundts projekt fanns det en tanke hos Norsk
Folkemuseum om att skapa en idealbild av det vackra och sunda bondelivet samt visa upp byggnader
och föremål vilket sågs som en vetenskaplig gärning. Denna syn på vetenskaplighet utgick från en
utvecklingshistorisk tanke där uppvisandet av äldre traditioner och bebyggelser antogs kunna skildra
ett slags civiliseringsprocess som skulle visa den norska kulturens framsteg genom åren.494 Genom
dessa idéinfluenser fördes alltså tanken fram om ett nytt sätt att sprida kunskap till en bredare
allmänhet och särskilt de emotionella upplevelserna som ett besök på museet skulle frambringa
betonades.
I detta projekt om att emotionellt levandegöra folkligt och lantligt liv i Norge var
uppvisningar av folkdans viktigt. Bondeungdomen som användes för detta syfte verkar själva ha varit
uppfyllda av denna ambition. Efter det att Det Norske Teatrets statister fick idén till att forma sig sitt
eget folkdanslag skrev de till styret i BUL om sina planer och lyckades få stöd från
huvudorganisationen. Från BUL:s övergripande organisation skulle de få ekonomiskt stöd till att
införskaffa egna bunader att dansa i men motkravet var att verksamheten inte fick bli alltför kostsam.
Dessutom var danslagets medlemmar tvungna att också bli medlemmar i BUL:s huvudlag. På detta
sätt såg BUL till att inlemma särlaget och dess medlemmar i den bredare organisationen.495
Det går alltså att se detta nära band mellan BUL:s folkdanslag och Norsk Folkemuseum som
att danslaget användes av museets ledning för att levandegöra den museala samlingen samtidigt som
folkdanslaget själva delade ambitionen om att öka vördnaden för bondekultur bland Oslos borgerskap
genom folkdans. Bygdøy och Norsk Folkemuseum blev med tiden på så vis en central samlingspunkt
för Leikarringen. Museidirektören skrev inte sällan till organisationen i syfte att locka dem att hålla
sina dansuppvisningar ute på Bygdøy. Ofta uppträdde de på somrarna och dansarna kunde då erhålla
3 kronor vardera. Dessa dansuppträdanden blev en succé och verkar ha lockat en stadig ström av
Oslos invånare till museet.496
Framförandet av dansen för en bredare publik tycks som sagt också ha varit centralt för
Leikarringens verksamhet. Det var i mötet med Oslos borgerskap ute på Bygdøy som kunskaper om
folkdansen spreds, det var under dessa tillställningar som vördnaden för dansen och bygdekulturen i
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Oslo kunde stärkas. I en artikel i Lagsbladet från 1929 om Leikarringens historia framträder denna
kontaktyta mellan norskdomsrörelsens dansare och dess åskådare mer tydligt:
Årsstemnorne i N. U. L. har skift ham sidan leikarane kom meir ålment med. N. U. L. viser eit yngre anlet no, eit
friskare og ljosare anlet. Eit anlet som er eit godt argument i seg sjølv. Ein vakker, glad dansarflokk med god
folkeskikk viser betre enn mange talar at gamal norsk kultur er noko å taka vare på, å bygge på. Lat oss difor
halde fram og møte på årsmøta og dansa oss inn i hjarte både hjå ven og uven, lat dei sitja og kjenne seg fatige
avdi dei ikkje er med og tek del i vår glede.497

I detta citat framkommer återigen glädje, friskhet och ljushet som framhävda ideal inom Noregs
ungdomslag. De ungas dans och goda ”folkeskikk” beskrivs som något vackert och en ambition som
norskdomsrörelsen förväntas bygga vidare på. Detta påminner oss om hur viktig den ungdomliga
kraften antogs vara i det politiska projekt att förnorska landet som norskdomsrörelsens ideologer
strävade efter. Enligt skribenten ovan gäller det att sprida denna glädje som dansarna väcker till både
vänner och ovänner. Vilka dessa ovänner var anges inte, men ett rimligt antagande är att det handlar
om de delar av Oslos borgerskap som var kritiska till norskdomsrörelsen. Genom att dansen blir mer
populär får fler upp ögonen för Noregs ungdomslags ljusa anlete, som i sig själv är ett gott argument
för rörelsens strävanden. Det är dessa aspekter av glädje, friskhet och ungdom som anges som typiska
för dansen men också hur den framhäver den gamla norska kulturens värde, enligt författaren.
Folkdansens förmodade glädje sammanförs alltså med framhållandet av det man menade var en äldre
norsk kultur. Folkdanserna bidrog på så vis till att visa upp rörelsens ambitioner för
norskdomsrörelsens medlemmar men även för de som inte delade rörelsens mål.
Det kan vara värdefullt att påminna sig om att det inte bara var på Bygdøy som Leikarringen
uppträdde. År 1922 skriver förmannen för Leikarringen i Lagsbladet exempelvis att de detta år haft
uppvisningar både inom- och utomhus hos olika organisationer och på olika platser såsom
Namnestad, Losje Ungdommens Vei och Drammens Maallag.498 Vad gäller den uppmärksamhet som
Leikarringen fick från Oslos borgerskap verkar dock dansarnas närvaro på Bygdøy ha varit av stor
vikt.
Dans på Leikarvollen
Den plats på Bygdøy och Folkemuseet som tydligast kom att förknippas med Leikarringen var den
folkdansscen på museet som kallades Leikarvollen. Från 17 maj till 15 september, alltså under
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sommarmånaderna, skriver Leikaringens ledare i Lagsbladet år 1922 att 6 par från Leikarringen haft
lyckade framträdanden på denna scen.499

Vykort från Leikarvollen från år 1902 som skildrar ett pågående folkdansuppträdande med Oslos borgerskap som publik.500

”Leikarvolden” eller ”leikarvollen” var den scen där teater och dans framfördes på Norsk
Folkemuseum. Som framgår av bilden befinner sig folkdansarna utanför museets byggnader och
utställning och dansen sker med endast en skogsdunge som bakgrund, möjligen med den medvetna
tanken att förflytta sig närmare en miljö som kunde påminna om den naturpräglade landsbygden. En
beskrivning från Morgenbladet den 6 juni 1902 förstärker bilden av att det var en speciell plats, då
denna scen var placerad en bit bort från de bondestugor som utgjorde museets samling:
Men bortenfor alle Stuerne ligger Leikarvolden, en rund Plads med Bænke omkring for Tilskuerne og i Midten et
ophøiet Gulv, hvor Kleven spiller paa Fele og Springaren og Hallingen gaar med Liv og Lyst. Er saa Danserne
trætte, springer Hans Seeland op og forteller Skrøner.501

I citatet framgår det, vilket bilden även avslöjar, att scenen var upphöjd och att publiken satt nedanför
detta krön omringandes den yta där folkdansframträdanden visades upp. Detta tillsammans med
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insikten om att scenen är belägen en bit bort från museets andra sevärdheter går att tolka som att
Leikarvollen i kraft av sin utformning satte dansen och dansarna i centrum (dansen skulle ha
åskådarnas fulla uppmärksamhet). Dansframträdandet på denna scen bär vissa likheter med ett
teaterframträdande och det är slående i beskrivningen hur olika former av livfull folkdans tydligen
kunde blandas med framförandet av skrönor. På denna upphöjda scen kunde borgerskapet blicka upp
och med vördnadsfullt intresse bevittna framförandet av olika danser såsom halling- och
springardans, vilket i citatet ovan beskrivs som aktiviteter som ger uttryck för liv och lust. Det är
svårt att säga exakt vilka som utgjorde publiken men av att döma av bilden rör det sig om välbeställda
Oslobor som lockats ut till Bygdøys grönska.
Även på andra sidan Atlanten i Nordisk Tidende (en norskspråkig avis som gavs ut i New
York för norsk-amerikaner) verkar Norsk Folkemuseum och de många nöjen som påträffades på
denna scen ha väckt en positiv uppmärksamhet. Den 31 juli 1902 skriver signaturen F. Kittelsen
följande i denna tidning under rubriken ”Norske Breve”:
Paa Leikarvolden opvartes der med sang, dans, skrøner og felespil, og infödte hallingdöler og valdriser i sine
smukke og klædelige drakter lader dansen gaa med liv over tilje. Man faar se baade ganger, springer og halling
og höre den ene slaat og huldrelok eftet den anden. Og som en afslutning paa det hele faar man en
teaterforestilling af en omreisende trop paa madam Rasmussens sal. Sin opgaave har Norsk Folkemuseum löst
paa en ypperlig maade, og den har reist et monument over vort folks vekst i kultur og udvikling, saavel over
byernes liv som over den gamle bondekultur.502

I citatet ser vi att det inte endast var BUL:s Leikarring som uppträdde på denna scen utan att det var
en plats där även andra teaterinstitutioner kunde framföra sina stycken. Det är också tydligt att det är
en bred folkdansrepertoar som erbjuds på Leikarvollen, det var inte bara songdans som dansades.503
Under dessa framträdanden på Bygdøy erbjöds ofta en salig blandning av olika sånglekar och
danser men som Egil Bakka visat i sina studier var det först framåt 1920-talet som folkdansen på
allvar blev en organiserad rörelse i Norge.504 Uppträdandena på Leikarvollen runt sekelskiftet bör
alltså ses som ett förstadium till den folkdansvåg då BUL:s särlag på allvar slog igenom hos
allmänheten.
Även framåt mellankrigstiden fortsätter Leikarvollen att utmärka sig som en viktig plats för
BUL:s folkdansare. Kanske var det på grund av att denna plats sågs som ett slags centrum för
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folkdansuppträdanden i Oslo som BUL:s leikarring valde att hålla det tredje nordiska folkdansmötet
på Leikarvollen i Bygdøy den 6–10 juli år 1922. Dessa årliga nordiska möten var den stora
begivenheten för nordiska folkdanslag där olika folkdansgrupper visade upp olika folkdanser för
varandra. År 1922 fick alltså BUL möjlighet att arrangera denna stora folkdanssamling och följande
referat från Den 17de Mai vittnar om Leikarvollens betydelse under dessa dagar:
Så bar det til Leikarvollen, med dei tre norderlandsske flagga i brodden for den fagre ungdomsflokken, medan eit
halvt hundre fotografar knepte og sveiva og ville festa dette draumesyne til filmen.
Og så byrja dansen. Fyrst kom Bondeungdomslaget i Nidaros med ein sekstur frå Namdalen. Det var ein av dei
mest stilfulle dansane som var å sjå. Bondeungdomlaget i Oslo dansa friskt, Bondeungdomslaget i Stavanger
fekk stemning i folkevisedansen, endå så liten flokken var, og Ervingen og Bondeungdomslaget i Bjørgvin hadde
største ringen og dansa godt. Så kom danskane. Eit humør som ingen av dansarringane frå grannelanda, med
morosame bunader og lette trøysame dansar; men berre ein liten flokk. Svenskane kom etterpå med 4 ringar.
Kvar ring kom med 5 dugande spelemenn i brodden, og dei svenske bunadene er så ljose og glade, og det er slikt
spelande liv over dansen deira at ingen kan stå for det.505

Leikarvollen utgör alltså inte bara en rumslighet där BUL:s folkdansare möter Oslos borgerskap utan
utmärks även som en lämplig plats för BUL när man ska presentera norska folkdanser för andra
folkdansare i Norden. Värt att notera i citatet är den stora blandningen av olika slags lag från olika
regioner i Norge och från Danmark och Sverige. Den anonyme referenten verkar tala om BUL och
folkdansmötena som något positivt som journalisten identifierar sig med. Detta framgår i artikelns
inledning då skribenten uttrycker folkdansmötet som något efterlängtad för ”Vi som strir og strevar
for det nasjonale atterreisingsarbeidet […]”.506 Detta är alltså ett perspektiv på folkdansarna från
någon som är sympatiskt inställd till Leikarringens arbete. Referenten uppmärksammar särskilt den
stämning och livfullhet som de olika lagen bjöd på, men också hur de skilde sig åt från varandra i de
dräkter som de bar och i de danser som de dansade. Enligt skribenten i Den 17de Mai var
folkdansorganisationernas syfte i detta sammanhang att visa upp en bredd och en särart i sina uttryck,
där alla regionala och nationella olikheter i dans och dräkt uppmärksammades positivt. Referenten
fortsätter sedan redogöra för den festliga stämningen som präglade denna sammankomst men också
de nationalistiska insikter som den väckte:
Naar alle dansarringane er ferdige kjem ein til aa sjå paa klokka. Ho gaar til 5! Og ein har ikkje smaka matbiten
sidan klokka 7 um morgonen. Men ein har ikkje kome i hug mat fyrr. […] lenger burte er det ein som har høyrt
ein amerikanar segja at no fyrst skynar han kor fælt dei dansar i Amerika.
Klokka 6 ber det til paa torget. Ei stor folkemengd der og. Sven Moren talar. Han har lese i "Nationen" det
soknepresten i Hurdal har skrive om norsken på Eidsvollgymnaset, og han er ikkje blid. Kven har gjeve desse
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folka mandat til aa tala for austlandsungdomen? Nei vi vil vera norske i Noreg som dei er svenske i Sverike og
danske i Danmark! Leve ungdomen i Norderlanda!
Kirsten Flagstad-Hall syng norske folkeviser, og so kjem Delsbostintan med fæbodpipa og songar og rispor fraa
Helsingland, so det lid lenge fyrr ho faar lov til aa slutta. Sidan faar beste spelemennene diplom og fagning, og
etterpaa blir det dansa til seint paa kveld for store folkemengder baade paa torget og paa leikarvollen, og
stemninga er ypparleg.507

I denna beskrivning framgår det att det är mycket som sker under denna nordiska träff. Det är många
danser som ska dansas och många möten som äger rum. Tanken med mötena verkar enligt skribenten
alltså ha varit att både göra reklam för norsk dans och kommunicera värdet av det nationella och
regionala. Besökare skulle slås av hur folkdansen utmärkte sig gentemot de moderna amerikanska
danserna och samtidigt stärka samarbetet över de nordiska länderna och peka på värdet av att få
uttrycka det norska, svenska och danska i dans.
Utöver dessa uppträdanden som BUL:s Leikarring hade på Bygdøy och andra platser i Norge
reste man även kors och tvärs runt om i Norden då man bjöds in av andra folkdanslag från
grannländerna men också för att visa upp sina danser på de nordiska folkdansträffarna.508 På så sätt
var Leikarringen ständigt i rörelse. De enda fasta punkterna som laget verkar ha haft var de platser
där de hade sina övningar, såsom gymnastiksalen i Vaterlands skule i Oslo och uppträdandena i
teatersalen på Bøndenes hus eller ute på Bygdøy. I Lagsbladets rapporter och Leikarringens egna
jubileumsbok framstår det som att uppträdandena ute på Bygdøy var avsedda för en bredare publik,
medan gruppens framträdanden på teatersalen ofta skedde i samband med interna jubileer och
fester.509
Påfallande ofta framträder det ett nationellt motiv i danserna. De sågs både av journalister
utifrån och av ledande ideologer inom Leikarringen som ett kulturellt uttryck som kunde binda ihop
nationen. På vis fungerade dansen som ett slags resurs som kunde användas för att foga samman ett
nationellt hem. I denna ambition antogs det särskilt viktigt att få med sig ungdomen, vilket kan tas
som belägg för att denna grupp var särskilt viktig för folkdansarna att appellera till. Exempelvis
framkommer det i Hulda Garborgs inflytelserika bok om danskultur på Färöarna en syn på dansen
som en aktivitet som både fungerade som ett slags källa för uttryckandet av det ursprungliga norröna
och en väg till moralisk skötsamhet. Hulda Garborg påstod exempelvis att ungas dansintresse vittnade
om att de inte ägnade sig åt lättsinniga nöjen, eller så kallade ”nattlege Sluskeferdir”.510
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Denna moraliskt präglade danssyn verkar ha varit tämligen utbredd vid sekelskiftet 1900 och
omtalas även i referat av BUL:s uppträdanden på Leikarvollen. Under rubriken ”Ein positiv omtale
av folkevisedans og barneleikar viste på folkemuseet på Bygdøy 1903” beskriver exempelvis en
namnlös skribent i landsmålstidningen Symra att: ”Leikarne hev stort moralsk og sedeleg verde
framum mykje av det som dreg og hildrar ungdomshugen i vaare dagar. Og dei er ein stein med i den
store, heimlege kulturbygnaden me held paa aa reisa oss”. 511 Vidare påtalar denne skribent det stora
värde som dansen vid Bygdøy fört med sig och hoppas att dessa danser sprider sig över hela landet:
”Fraa Bygdøy leikarvoll maa dei gamle burtgløymde leikarne brjota seg veg ut i livet til hundrad
leikarvollar her i landet. Baade bor nog ungdom vil verta rikare av sovoren trøyskap, og i
leikestunderne sine vil dei umedvitande vera med og bera fram timber til den nye heimlege
kulturbygnaden vaar”.512
I artikeln i Symra framkommer det återkommande temat om att folkdanserna var
sammankopplade med en skötsamhet. Denna tycks ha varit viktig att framhålla för att upprätthålla
bilden av dansen som ett uttryck för finkultur:
Det som gav festen paa Bygdøy den fine og varme heimlege daam var folkeevisedansen og barneleikarne. […]
Det vert jamt tala um stil; men var det ikkje stil yver folkevisedansen so veit ikje eg. Sovore fortener til fullnad
aa verta nemnt kultur; for det e r kultur. Sitja der og sjaa alle desse unge gjentor og gutar i heimebunad og høyra
deim bruka heimemaalet so fint og mjukt. Det var liv i desse ungdomarne og dei førde seg stilfullt uppe paa
tilet.513

I denna utifrånblick på leikarna framstår alltså den skötsamma stilen som något som gör
dansuppvisningen kulturellt förfinad och bereder väg för en positiv upplevelse av den norska
bygdekulturen och landsmålet. Ungdomens livfullhet, kläder och dialekter ansågs i sin helhet skapa
en behaglig upplevelse för dansåskådaren. Denna upplevelse var något annat än den form av dans
som man möttes av på varietéer enligt skribenten: ”Naar ein liknar folkevisedansen attaat den dansen
ein kann sjaa kring paa ”varietéarne” – aa du verdi for ein skilnad!”.514
Precis som i Slettens artikel från 1899 är det alltså varietén som man slår ner på som en
moralisk motsats till bondeungdomens nöjesliv. På så sätt fanns det starka moraliska värden knutna
till de dansformer som BUL:s dansgrupp framförde, där songdansen intog en särställning (även om
man uppenbarligen ofta och gärna också dansade andra former av folkdans, åtminstone framåt
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mellankrigstiden). Ytterst sett kan denna syn på god och dålig dans spåras tillbaka till det
grundtvigianska religiösa inflytandet inom norskdomsrörelsen. Bland annat uttrycktes denna
idémässiga påverkan av prästen Halfdan Wexelsen Freihow, som vi har sett var en stark försvarare
för dansens andliga värden. I sitt försvarstal för den frilynta dansen år 1921, som återges av Egil
Bakka, hävdade han att folkdansen behövdes, då den skulle väcka ” […] åndsinteressor hjå
ungdomen. Difor er det song på ungdomsmøti. Ordi og tonen gjeng saman og skaper åndsliv i
kjenslemusikken”. 515 På så sätt förbands andlighet med dansens emotionella uttryck i en strävan efter
att fostra både bonde- och stadsungdom och med syftet att göra Oslo till en stad bättre lämpad för
inflyttarna från landsbygden.
*
Hittills i avhandlingen har jag visat hur relationen till stad och land inom BUL uttrycktes på många
varierade sätt inom BUL. I detta delkapitel har flera svar framkommit på den inledande
frågeställningen om folkdansernas betydelser för BUL. När dansen lyfts fram inom BUL så framhävs
den sammansmältning av emotioner och ideologi som visat sig vara utmärkande för BUL:s tilltänkta
emotionella gemenskap. Särskilt emotionen hugnad har återkommit som en viktig grundsten i den
emotionella praktik som dansen representerade. Detta stärker min tidigare poäng om hugnaden som
en central emotion för BUL:s emotionella gemenskap, som alltså normerade denna glädje som viktig
både på lagets restauranger och i uppträdanden av dans. Likt ”stovorna” uppfattades dansens
gemenskapsfrämjande funktion vara viktig för BUL.
Insikterna som jag försökt förmedla om BUL:s ideologiskt präglade syn på dans har vidare
fördjupats genom att Hulda Garborgs tankar om songdansens historiska koppling till norrön kultur
fokuserats. Även om Egil Bakka och andra danshistoriker undersökt folkdansen i Norden mer
utförligt har ingen tidigare undersökt dessa aspekter av songdansen utifrån en känslohistorisk ansats.
Med hjälp av denna utgångspunkt har jag försökt visa hur den hugnad och livsglede som
förknippades med dansen också relaterade till idéer om norrön tid som en sorts guldålder i Norge.
Detta stämmer väl in i det allmänna norskdomsprojekt som BUL försökte driva igenom i Oslo.
Dansen var på så vis både ett ideologiskt instrument för ökad norskdom och en viktig del av den
emotionella gemenskap och stil som ungdomslagen inom norskdomsrörelsen omfamnade.
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Synen på dansen bär också många likheter med teaterverksamheterna som vi har sett närmare
på i föregående delkapitel. Genom teater och dans uttryckte BUL:s företrädare landsbygdens värde
samtidigt som man erbjöd Oslobor en annan stadsunderhållning som sågs som ett alternativ till bland
annat de varietéer som var populära kring sekelskiftet 1900. Om Det Norske Teatret särskilt ville
åskådliggöra landsmålets levande karaktär för Osloborna, så användes folkdanserna för att visa upp
allmogekulturens värde och glädje för borgerskapet i staden.
Med hjälp av det teoretiska fokus som jag tillämpar i avhandlingen har vi i detta delkapitel
även fått sett hur dans, sång och gymnastiska rörelser sågs som en allsidig praktik inom BUL som
förmådde att ge utövaren god fysisk övning och som kunde bana väg för den själsliga höjning som
dansen antogs ge. Detta framhäver en teoretisk poäng i avhandlingen om att kroppen är en plats för
emotionell förhandling och ger en vidare förståelse för sambanden mellan de många olika
verksamheter och särlag som BUL bestod av. På så vis är dansen men även idrottsverksamheter och
teater inom laget tydliga exempel på emotionella praktiker, handlingar som innebär skapandet av
emotioner och som är rumsligt situerade. Trots att denna uppfattning var medvetandegjord bland
vissa av BUL:s företrädare har dessa aspekter ändå inte fokuserats i tidigare forskning om
norskdomsrörelsen.
Som svar på frågan om folkdansernas relation till emotionella rumsligheter har jag försökt
åskådliggöra hur dansens emotionella potential för åskådare och utövare manifesterades i
Leikarringens uppträdanden på Jubileumsutstillingen i Frognerparken år 1914 samt ute på Bygdøy
vid Norsk Folkemuseum. Särskilt Leikarringens uppträdanden på Leikarvollen har betonats som en
viktig emotionell rumslighet i BUL:s erövrande av urbana platser i Oslo. Till skillnad från Kaffistova
och Det Norske Teatrets scen bjöds BUL i samband med dessa framföranden in till en redan befintlig
plats som upprättats för Oslos borgerskap. Genom att uppträda på Leikarvollens scen tycks
Leikarringen inom BUL ha försökt utnyttja platsens potential i syfte att visa upp dansens glädje och
på så sätt göra propaganda för lagets norskdomssträvanden. På detta sätt har jag försökt belysa hur
BUL:s folkdansare kom att ingå i, men också dra nytta av, den bild av landsbygden som Norsk
Folkemuseum försökte gestalta och förmedla till stadsborna. Det rumsliga perspektiv jag använt mig
av för att förstå BUL:s relation till denna plats gör det tydligt hur både Folkemuseets ledare och
Leikarringen uttryckte en gemensam bild av det lantliga och norska som något främmande för
stadsborna som de ansågs vara i behov av att få uppleva genom dansen. På så vis visar jag i detta
delkapitel hur BUL utgick från en syn på det rurala som grundade sig i organisationens urbana
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position. Som vi ska se i nästa kapitel betyder dock inte detta att BUL:s företrädare uppvisade samma
relation till landsbygden som andra stadsbor i Oslo vid denna tid.
Likt bondestugorna på Norsk Folkemuseum och Bygdøys friserade lantlighet konstruerade
BUL på detta sätt en bild av landsbygdens friskhet och glädje som skulle få Oslobor att börja betrakta
folkdans som en förfinad och skötsam aktivitet. Detta skulle få stadens borgerskap att ändra sin
uppfattning om Oslos bondeungdomar och den allmogekultur de antogs representera.
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4.4 Sammanfattning av kapitlet
Till skillnad från föregående kapitel där jag särskilt fokuserat på uppfattningar om stadslivet och
bondeungdomens identitet har min ingång till detta kapitel varit att betrakta BUL:s deltagares relation
till staden genom emotionella och rumsliga perspektiv. Detta eftersom de känslomässiga och spatiala
dimensionerna av Oslos stadsliv tillmättes en stor betydelse av BUL och har enligt min mening
potentialen att belysa lagets ideologiska målsättningar på ett fruktbart sätt. Dessa perspektiv har
framhävts i kapitlet genom ett fokus på huvudsakligen tre betydelsefulla emotionella rumsligheter:
Kaffistova, Det Norske Teatrets scen och Leikarvollen på Bygdøy. Genom att se vilka föreställningar
som uttrycktes i relation till dessa platser i Lagsbladet och hur aktiviteter knutna till rumsligheterna
skildrats har jag i detta kapitel velat ge en vidare kunskap om hur BUL strävade efter att genomdriva
sina ambitioner i Oslo.
I inledningen av kapitlet ställdes följande frågeställningar: Vilken betydelse hade särskilda
emotioner eller emotionella praktiker för BUL:s företrädare i deras beskrivningar av organisationens
rumsligheter i Oslo? Vilka funktioner hade BUL:s emotionella rumsligheter i relation till idéer om
Oslo som stad enligt lagets ledare och medlemmar? Det korta svaret på detta är att rumsligheterna
som avhandlats hade en särskild emotionell betydelse där framför allt uppfattningen om platsernas
förmåga att skapa hugnad och en hemliknande gemenskap tillmättes en stor betydelse i relation till
bondeungdomens situation. Hemkänslorna har framkommit tydligast i analysen av Kaffistova som
emotionell rumslighet medan dessa gemenskapsaspekter inte varit lika markanta i undersökningen av
teatersalen och Leikarvollen.
I kapitlet har jag även strävat efter att vidareutveckla de insikter som framkom i föregående
kapitel vad gäller BUL:s ambivalenta hållning till det stadsmässiga och lantliga. Detta ambivalenta
förhållande till staden framträder tydligt i föreställningar om de rumsligheter som BUL etablerade i
Oslo. BUL:s företrädare fann exempelvis representationer av landsbygden i sina egna Kaffistovarestauranger och poängterade hur de framkallade en särskild hugsam stämning, och att det var gildt
att besöka dem.
Som bekant utmärks emotionella rumsligheter av sina relationer till andra platser och hör ofta
samman med gruppers identitetsformationer. När Kaffistovas rumslighet undersökts närmare har det
visat sig att dess hemkänsla ställdes mot restauranger där alkohol serverades samt mot uppfattningen
om nöjeslivets kortsiktiga falska glädje och hemkänsla. Dessa inslag i stadslivet förknippades med
den heimlaushet som ledare inom BUL hävdade att bondeungdomen led av i och med deras flytt till
staden. Denna hemlöshet antogs ha uppkommit hos bondeungdomen som en konsekvens av bristande
199

kontakter med den bondekultur som BUL:s medlemmar hade lämnat bakom sig. Detta emotionella
tillstånd antogs förleda bondeungdomen till ett slags falsk samvaro på andra restauranger i Oslo. När
företrädare för BUL hävdade att dessa restauranger medförde ett slött och dekadent liv för många
ungdomar aktualiserar detta hur BUL:s rumsligheter kontrasterades till andra platser som knöts till
andra grupper än bondeungdomen. På så vis kom delar av Oslos stadsliv att uppfattas som negativa i
den retorik som flera av BUL:s företrädare framförde, vilket har varit kapitlets svar på frågan om
rumsligheternas relation till Oslo som stad.
Utöver gemenskapssträvanden var ett annat framskjutet mål för BUL, som uppdagats redan i
föregående kapitel, att skapa en större vördnad för bondekulturen bland Osloborna. Detta hörde
samman med lagets strävan efter att främja landsmålet och bondeungdomens rätt att behålla sina
dialekter. I detta kapitel har jag undersökt denna strävan närmare genom att jag utforskat hur BUL:s
språkambitioner relaterade till uppförandet av landsmålsteatern Det Norske Teatret mitt i centrala
Oslo. Teatern skulle visa andra Oslobor att landsmålet faktiskt existerade och samtidigt levandegöra
språket genom sina uppsättningar. Därmed var det på teaterns scen som vördnaden för bondekulturen
och språket skulle skapas och förmedlas till stadens borgerskap.
Ett annat utmärkande drag för emotionella rumsligheter är att de relaterar till särskilda
praktiker. Detta har i kapitlet framkommit genom analyser av teater och dans som emotionella
praktiker vilka utfördes på dessa platser. Genom uppträdanden på Norsk Folkemuseum och scenen
Leikarvollen gavs BUL:s dansgrupp en möjlighet att visa upp olika folkdanser för Oslos borgerskap.
I detta möte med huvudstadspubliken skulle bygdekulturens friskhet och kulturella värde förmedlas i
en rumslighet där dansarna placerades i centrum för storstadens uppmärksamhet. I kapitlet lyfter jag
alltså fram flera exempel där praktiker och rumsligheter användes av BUL för att förmedla känslor,
vilka i sin tur skulle hjälpa till att höja vördnaden för det lantliga. Emotionerna kan på så vis ses som
instrumentella och ett sätt för organisationen att nå fram med sitt budskap, samtidigt som de också
skulle tjäna BUL:s medlemmar. Hugnaden som antogs skapas genom Kaffistovorna, och via dansens
och teaterns emotionella praktik, skulle glädja bondeungdomen samtidigt som denna glädje skulle
tjäna rörelsens mål om ökad norskdom i Oslo.
Som nämnts har kapitlet genom ett fokus på BUL:s emotionella rumsligheter inne i Oslo
försökt avtäcka stadsrelationerna inom laget. Erövrandet av stadens institutioner framstår som ett
viktigt medel i BUL:s ambitioner om att förändra Oslo till att bli en plats som var mer sympatiskt
inställd till bondeungdom och det som värderades som norskdom. I syftet att uppnå detta ideologiska
mål blev den emotionella retoriken om bondeungdomens heimlaushet ett centralt verktyg för laget. I
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de rumsligheter som laget etablerade tycks bilder av bygdekulturens traditioner och kultur ha använts
som ett ideal vilket hela tiden uppställdes mot stadslivet i Oslo. Samtidigt försökte BUL:s företrädare
själva omfamna det stadsmässiga genom att öppna egna restauranger, hotell och teatrar. På så vis är
det ett alternativ till Oslos stadsliv som BUL:s ledning försöker skapa med lagets verksamheter,
snarare än att man ställer sig helt utanför stadslivet. Genom att utnyttja typiskt urbana institutioner
som restauranger och teaterscener blev BUL en del av den urbanitet som organisationens företrädare
samtidigt kunde ta avstånd från.
De emotionella rumsligheterna inne i Oslo pekar alltså ut ambivalenserna som BUL hade till
staden. De institutioner som laget erövrade i Oslo var inte substitut till landsbygden eftersom de oftast
återfinns i staden och inte förknippades med bygdekulturen. Samtidigt tillmättes Kaffistova, Det
Norske Teatret och Leikarvollen ett eget positivt egenvärde. Dessa resultat gör det rimligt att betrakta
BUL som en urban organisation som utmärktes av ett ambivalent förhållande till den stad de verkade
i och som laget ville förändra genom att erbjuda ett annat slags stadsliv.
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5. Hembygdens kraft
Inledning
Om jag i föregående kapitel mestadels har fokuserat på förhållandet till staden inom BUL är min
ambition med detta kapitel att närmare undersöka de relationer till landsbygden som uppvisades av
BUL:s medlemmar och ledare under mellankrigstiden. Frågeställningarna som ligger till grund för
undersökningen är följande: Hur relaterade de idéer om landsbygden som uttrycktes av lagets
medlemmar och ledare till de emotionella rumsligheter som BUL upprättade? Hur kan tankarna om
landsbygden inom laget förstås ideologiskt och i relation till de ekonomiska villkoren på landsbygden
i Norge under tidigt 1900-tal? Dessa utgångspunkter används för att bättre förstå vilken betydelse
tankar om landsbygden hade för de ambitioner som BUL:s företrädare uttryckte.
Ett övergripande syfte med kapitlet är att försöka ta reda på vilka konsekvenser värderingen
av landsbygden inom BUL hade för de ideologiska och identitetsmässiga tankegångar som vi har sett
var framträdande i laget. I kapitlet fokuserar jag bland annat på den föreställda länken mellan de
platser som BUL:s medlemmar lämnade i sin flytt till Oslo och idéer om bondeungdomen som
identitetskategori. Detta gör jag med förhoppningen att ta reda på hur identitetsformationen inom
BUL underbyggdes genom lagets rumsliga och ideologiska föreställningar. Med hjälp av en historisk
kontext som fokuserar på landsbygdens ekonomiska förändringar i Norge vid denna tid är syftet med
kapitlet även att ge en inblick i de historiska förutsättningar som kan ha påverkat den landsbygdssyn
som BUL:s företrädare gav uttryck för.
Kapitlet inleds med en redogörelse för den generella förståelse av landsbygden och
närliggande begrepp som jag lyckats påträffa bland BUL:s företrädare och hos ledande ideologer
inom norskdomsrörelsen. Jag lyfter särskilt fram ”hembygden” som ett viktigt begrepp och renodlar
två framträdande aspekter i synen på begreppet, nämligen hembygdens naturvärde och sociala
gemenskap. Längtan efter hembygden som uttrycktes inom norskdomsrörelsen försöker jag sedan att
förstå i relation till landsbygdens historiska utveckling under tidigt 1900-tal. Bland annat fokuseras
tankemässiga likheter och skillnader mellan hembygdssynen inom BUL och bonderörelsens så
kallade jordideologi.
Därefter undersöker jag hur idéer om ett lantligt hem manifesterades i relation till särskilda
områden i Oslos omnejd där gränsdragningar mellan det urbana och rurala inom BUL blev särskilt
iögonfallande. I denna del av kapitlet lyfts både Nordmarka och de lagsstugor som BUL ägde i detta
vida naturområde fram som viktiga emotionella rumsligheter för laget. Här argumenterar jag för att
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Nordmarka kom att ses som en tredje väg vid sidan av stad och landsbygd vilket åskådliggörs i det
stora värde som området tilldelades av BUL:s representanter.
Till skillnad från i kapitel fyra centrerar jag i detta kapitel rumsligheter som av lagets
medlemmar betraktades vara delvis frånkopplade Oslos stadsliv både i ett geografiskt och i ett
idémässigt avseende. Förståelsen för de hemkänslor som framfördes i relation till dessa platser
fördjupas utifrån de specifika emotioner som kom till uttryck i beskrivningar av dessa rumsligheter i
Lagsbladet. Särskilt den betydelse som hemlängtan och hemlöshet hade i relation till landsbygden
kommer att undersökas i kapitlet.
Som jag har försökt framhäva i tidigare kapitel är det i BUL:s fall svårt att tala om stad utan
att även undersöka synen på det lantliga; begreppen hör obönhörligen samman med varandra. När vi i
detta kapitel försöker fördjupa relationer till landsbygden inom BUL tangeras således även
förhållningssätt till stad och stadsliv bland BUL:s företrädare. Att jag i detta kapitel valt att fokusera
mer på landsbygdssynen inom BUL betyder alltså inte att jag vill särskilja dessa begrepp. Tvärtom så
tror jag att framvisandet av BUL:s uppfattningar om stad och landsbygd tydliggör de ambivalenta
gränser som trots allt råder mellan begreppen, vilket jag hoppas tydliggöra med min analys.

5.1 Längtan till hembygden
Innan vi kan säga något bestämt om BUL:s uppfattningar om landsbygden krävs en närmare
genomgång av detta begrepps betydelse. Detta är målet med föreliggande delkapitel där jag vill
fördjupa de relationer som BUL:s företrädare hade till landsbygden utifrån följande frågeställningar:
Vilka huvudsakliga begrepp var framträdande i BUL:s lednings beskrivningar av det lantliga? Hur
kan dessa begrepp förstås i relation till uppfattningar om landsbygden inom den bredare
norskdomsrörelsen och vilka emotionella betydelser kan urskiljas i dessa relationer till landsbygden?
Dessa frågeställningar kommer att undersökas med hjälp av äldre ordböcker i landsmål samt med
stöd i den forskning som undersökt betydelsen av hembygds- och landsbygdstankar kring sekelskiftet
1900 i Skandinavien. Detta i och med att få har undersökt föreställningar om hembygd i Norge
utifrån ett historiskt perspektiv. Detta delkapitel fungerar även som en bakgrund som är nödvändig
för att tillgodogöra sig de analyser och resultat som presenteras i de senare delkapitlen. Detta gäller
särskilt beskrivningarna av landsbygdens emotionella betydelser inom BUL.
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Landsbygdsdefinitioner
Vad som menas med landsbygd är inte helt lätt att återge. Det rurala eller det lantliga samt det fysiska
geografiska området som brukar omnämnas "landsbygd" är ett diffust men kraftfullt begrepp som inte
kan hänföras till en enskild betydelse. Snarare har idéer om landsbygden ofta använts för att beteckna
allt det som inte uppfattas vara en stad, och som kan fyllas med olika meningar beroende på vem man
frågar. Begreppet har också fått olika betydelser i skilda historiska och språkliga kontexter.
Exempelvis kan engelskans begrepp ”the country” användas för att både beteckna nationen och
beskriva ett glesbebyggt område som är alltför litet för att kunna betraktas som en stad.516 I ett norskt
sammanhang används ofta ord som beskriver mer specifika former av bosättningar som förknippas
med det lantliga, såsom ”tun”, ”grend” och ”landsby”.517
Inom norsk idéhistoria har det funnits en livaktig föreställning om att landets rurala områden
präglats av andra slags bosättningar än de byar (i svensk mening) som var vanliga på andra håll i
Europa. I debatter om huruvida de norska byarna kan liknas vid andra länders småorter blir det tydligt
att åsikterna ofta går isär om hur en landsbygdsort ska definieras.518 Denna svårighet framträder även
när det kommer till att förstå olika tankegångar om landsbygden inom Bondeungdomslaget i Oslo.
Det är viktigt att komma ihåg att denna del av avhandlingen fokuserar på förhållandet till
landsbygden som idé, alltså de bilder som fanns inom BUL kring det lantliga. Det gäller alltså inte i
första hand att konstatera vad som karaktäriserade den norska landsbygden under tidigt 1900-tal.
Särskilt de emotionella betydelserna som relaterade till idéer om det lantliga fokuseras i och med att
det ofta finns en särskild kraft i de känslor som det rurala antas väcka.519 Samtidigt kan, som vi ska se
längre fram, de faktiska historiska förhållanden på den norska landsbygden tydliggöra de
uppfattningar om det lantliga som gjorde sig gällande inom BUL.
Ett sätt att komma närmare de betydelser som BUL:s medlemmar och ledare lade i diverse
landsbygdsbegrepp är att återbesöka de landsmålsordböcker som vi i föregående kapitel använt som
ett hjälpmedel för att förstå specifika emotioner inom norskdomsrörelsen. I Ivar Aasens norska
ordbok från 1873 återfinns inte begreppet ”landsbygd”, däremot ges följande beskrivning av en
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”bygd”: ”Bygd, f. en bebygget Egn, en Kreds eller Række af Gaarde; et lidet Distrikt; ogsaa
Naboskap, Omegn”.520 En bygd utgör alltså för Aasen ett bebyggt område som rymmer allt från
gårdar, grannskap och olika slags omgivningar och mindre bosättningar. I samma ordbok ges
”Grend” av Aasen två betydelser, dels står det för: ”Nabolag, Naboskab. (Af Granne)”, dels omnämns
det som: ”en Række af Gaarde, et Bygdelag”.521 En ”grend” och ”bygd” är alltså närbesläktade
begrepp enligt Aasen.
Även om ”landsbygd” alltså inte påträffas som ett begrepp i denna ordbok finns det en
närliggande definition till begreppet i ordbokens artikel om ”Land”. Utöver att ordet definieras av
Aasen som ett fysiskt område med jord, kan det också betyda ett rike eller en stat, ett stycke egendom
samt ett landskap, distrikt och en provins. Därutöver kan land också avse ett: ”Landdistrikt, Egn med
adspredte Bosteder; i Modsætning til By eller Stad”.522 Viktigt för att förstå det generella begreppet
”landsbygd” är, förutom att det signalerar ett glesbebott område, att det representerar en motsats till
det stadsmässiga. Dessa definitioner från slutet av 1800-talet ger en fingervisning om vad brukare av
landsmål kan ha lagt i olika landsbygdsbegrepp vid tiden för BUL:s begynnelse. I detta kapitel
används i regel ”landsbygd” i en generell betydelse som ett glesbebott område, som ställs i ett
motsatsförhållande till en stad. Samtidigt är jag genom kapitlet noga med att framhäva betydelserna
av särskilda landsbygdsbegrepp som framförs av representanter för BUL och de glidningar mellan det
urbana och rurala som möjligen kan framkomma i dessa bilder av landsbygden.
Den förfördelade hembygden
Ett annat sätt att närma sig BUL:s förståelse av landsbygden är att se på vad som skrivs i direkt
relation till begreppet i Lagsbladet. Likt Aasens definition framträder förståelsen av det rurala ofta i
BUL:s medlemsblad som en distinktion till föreställningar om det urbana.
År 1940 påträffas exempelvis i Lagsbladet en översättning av en artikel som försöker reda ut
skillnaderna mellan stad och land och som hämtats från den svenska Jordbrukareungdomens förbunds
tidning JUF-bladet. JUF var likt BUL en organisation inriktad på att stötta landsbygdsungdomar,
men var inte som BUL verksamma i stadsmiljöer utan bedrev ett upplysningsarbete på den svenska
landsbygden i syfte att förmå ungdomar att stanna kvar i sina hembygder.523 JUF-skribenten Elfred
Kumm framlägger i sin artikel förekomsten av särskilda ekonomiska, kulturella och emotionella
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skillnader mellan "bygdebuare" och "byfolk", både i Norge och i Sverige. Texten definierar de
boende på landsbygden genom sysselsättningen som småbrukare eller jordbrukare medan de i staden
benämns som kontors- eller industriarbetare. Även om tidsperioden för artikeln är betydligt senare,
påminner denna uppdelning mellan stad och landsbygd om Klaus Slettens starka åtskillnad mellan
bondeungdom och stadsungdom år 1899, som vi har sett kan betraktas som representativ för BUL:s
övergripande hållning i början av seklet.
Kumm påstår vidare att bönderna har att hantera en annan ekonomisk realitet än stadsborna då
slitet på landsbygden lönar sig först på sikt, medan man i städerna kan förvärva inkomster snabbare.
Avsaknaden av det kulturella utbud som förknippades med stadslivet såsom biografer, musiktillbud
och bibliotek framställs även som något som varit ett stort problem i mångas tillvaro på landsbygden,
men som med tiden har förbättrats. Denna beskrivning av vissa kulturella nöjen som mer utbredda i
staden är intressant med tanke på att BUL såg till att erbjuda flera av dessa kulturella verksamheter
för bondeungdomen i Oslo.524 Trots att denna beskrivning utgår från en svensk kontext kan
artikelförfattarens budskap och syn på landsbygden liknas vid det arbete som vi har sett att NUL
bedrev med att ge ungdomar på bygder runt om i Norge en möjlighet att ägna sig åt bland annat dans,
sång och teater.525 NUL:s starka drivkraft i detta arbete var, förutom att främja norskdomen, att ge
landsbygdsungdomen ett incitament att stanna kvar på landsbygden i en tid präglad av stor
urbanisering och emigration. Denna ambition går att förstå i relation till motståndet mot tristess och
så kallade tomhetskänslor på landsbygden, som NUL och JUF antog att goda fritidsverksamheter
skulle kunna motverka. I NUL:s fall gällde det enligt Hodne att ungdomslagen skulle garantera en
”heimleg” och samtidigt modern utveckling av bygdelivet som slog vakt om gemenskapen och på så
sätt skulle minska utflyttningen och förbättra livet på landsbygden.526 Liknande tankegångar framförs
av JUF-medlemmen Kumm i Lagsbladet. I hans artikel påstås det råda en skillnad i lycka bland de
boende i stad och land. Kumm skriver:
Det som likevel veg tyngst – etter vårt syn på saka – er spørsmålet om noko som vi kallar lukke. Frå
lukkesynsstad ter mang ei sak seg annleis enn frå den økonomiske sida. […] Ein treng ikkje vera stor
menneskekjennar for å leggja merke til eit uhorveleg stor tal forgremma andlet i storbyane, uhorveleg mange
fleire enn på landsbygda. Kva kan det koma av? Folk ser velkledde og velfødde ut. Og endå tykkjest dei vandra
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kring i sekk og oske. Talemåten ”den keidsame landsbygda” er velkjend og ferdig. Derimot høyrer ein sjeldan
folk talar om slike ting i byen. Det finst likevel i byen òg.527

Kumm menar att JUF:s arbete för kulturella aktiviteter på landsbygden har stävjat
landsbygdstristessen och att det nu i stället är staden som visar upp en brist på lycka. Landsbygden
tycks enligt Kumm representera en sorts lycka och trygghet samt ge möjligheter till ett rikare liv än
vad staden förmår att göra. Även om detta är skrivet utifrån svenska förhållanden år 1940 är det
intressant att ta upp i detta sammanhang, då BUL valt att publicera beskrivningen av staden och
landsbygdens skillnader i Lagsbladet. Artikeln verkar på så vis ha fått ett slags informellt samtycke
av organisationen och dessa föreställningar om stad och land har på så vis godkänts och förmedlats
till BUL:s medlemmar. Denna utläggning om lycka påminner också starkt om den fokusering på
glädje som vi har sett framhölls i de särlag och institutioner som BUL skapade i Oslo.
En anmärkningsvärd aspekt i citatet ovan är hur staden och stadsbor tecknas. Folk i
storstäderna påstås vandra runt i aska trots sitt materiella välstånd. Den lycka som landsbygden i
stället representerar skildras som det lugn som närheten till jorden och frånvaron av nervositet skapar:
"Sinnet vert meir mottakeleg av di livet går rolegare, og spaninga og nervøsiteten kan haldast på
fråstand", hävdar Kumm.528 Som vi har sett i föregående kapitel påtalade även Sletten att Oslos
stadsungdomar saknade en sorts inre lycka som ytliga nöjen och materiellt välstånd inte förmådde ge.
Landsbygden som en kontrastfigur till storstadslivet framhölls alltså så sent som 1940 men
återfinns även redan i det allra första numret av Lagsbladet år 1918. Där framträder en stark kritik
gentemot hur landsbygden och framför allt bygdeungdomen hade behandlats av den norska staten,
som man menar genom åren hade premierat storstaden på landsbygdens bekostnad i ekonomiska,
språkliga och kulturella avseenden. I ledartexten i numret, som är signerad ”Bladnemndi”, står
följande skrivet:
Bygdeungdomen hev alle dagar vore tilsidesett av staten. Staten hev gjeve byungdomen dei fleste og beste
utviklingsvilkaar. For bygdeungdomen er det stenge paa stenge, økonomisk, spraakleg og kulturelt. Upp med
merket for social rettferd! Me vil ha same utviklingsvilkaar som byfolket.
Heimebygdene hev likso mykje rett til alle samfundsgode som Oslo. Der skal ikkje vera nokon avkrok i Norig.
Ingen skal ha kjensla av at dei kjem til ein tilsidesett og avstengd landslut, naar dei kjem til Finnmarki, likeso lite
som til Sætesdal eller Trysil. Like rett for alle landsluter!529
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I citatet poängteras en rättviseaspekt vad gäller hur den norska bygdeungdomen och deras hembygder
värderas. Det talas om att staten har försummat bygdeungdomen som inte får samma chans till
utveckling som stadsungdomen. Det är förmodligen detta som avses med ”samfundsgode”, att
hembygderna inte får samhällets fulla uppmärksamhet och att det i Norge råder en geografisk
snedfördelning av resurser enligt Lagsbladets redaktion. Värt att notera i citatet är även den språkliga
aspekten av de orättvisor mellan stad och land som skrivs fram. I synen på bygdeungdomens
rättigheter är möjligheten att skriva på landsmål och tala sin dialekt en framträdande aspekt. På så sätt
verkar den generella landsbygdssyn som var förekommande bland Lagsbladets styre kännetecknas av
en strävan efter jämställdhet. Den uppmärksamhet som tilldelades städerna skulle också tillfalla
landsbygden. Detta skulle åstadkommas på flera fronter som jag hittills kunnat konstatera i denna
avhandling. Genom en bättre ekonomisk fördelning mellan stad och land, en jämställdhet mellan de
norska skriftspråken och genom att hembygdernas kulturella uttryck omgavs av samma finkulturella
vördnad som sådan kultur som beskrevs som stadsmässig skulle landsbygden återfå sin rättmätiga
ställning i landet. I citatet är det även värt att uppmärksamma att det i detta fall inte är ”landsbygden”
som beskrivs utan ”heimebygdene”, alltså de platser därifrån bondeungdomen kommer från. Även
om ”landsbygd” och ”heimebygd” inte nödvändigtvis bör ses som synonyma begrepp verkar
hembygden i regel relatera till det lantliga och därmed ha varit viktigt för BUL:s skribenter i frågan
om synen på landsbygden. Måhända kan en fördjupning av detta begrepp ge en djupare inblick i
förhållandet till det urbana och rurala som uttrycktes av BUL:s ledare och medlemmar.

"Heimbygd" och "Heimat"
Redan år 1977 pekade idéhistorikern Raymond Williams ut behovet av att närma sig frågan om vad
som utmärker föreställningar om landsbygden (”the countryside”) utifrån de emotionella upplevelser
som begreppet under olika perioder i historien konnoterats med. För Williams själv utgör idén om
landsbygden en serie av stämningsfulla bilder som han personligen associerar till sin barndom och
uppväxt i en glesbygd i England. Han påstår vidare att den föreställda uppdelningen mellan stad och
landsbygd endast kan förstås om den relateras till subjektiva uppfattningar om dessa begrepp. Sådana
försök görs sällan, vilket innebär att man går miste om den emotionella laddning som hela tiden ryms
i landsbygdsbegreppet och i dess relation till staden.530 Detta menar jag också kan vara ett sätt att
närma sig en förståelse av hur begreppet heimebygd användes inom BUL. Genom att uppmärksamma
den subjektiva syn på platsen och de bilder som hembygden väcker kommer vi nära de idéer som
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upptog bondeungdomars uppfattningar om landsbygden, som trots att de lär ha präglats av faktiska
förhållanden på landsbygden inte ska ses som återgivningar av verkligheten. Ofta finns en ideologisk
laddning i begreppet. Williams hävdar exempelvis att den ofta förgivettagna dikotomin stad och
landsbygd är påtagligt färgad av drömmen om en samhällelig förändring bort från kapitalismen. Han
skriver: ”[…] since the beginning of the capitalist agrarian mode of production, our powerful images
of country and city have been ways of responding to a whole social development”.531 Det är tänkbart
att BUL:s företrädare reagerade på sin samtids samhällsutveckling och uttryckte sig ideologiskt
genom att upprätta starka bilder av stad och landsbygd, relationer som i sin tur avspeglades i
värderingen av de abstrakta och konkreta fysiska rumsligheter som BUL etablerade.
Hembygden framställs ofta av BUL:s företrädare som ett minne av en lantlig plats som
betraktas på distans. När BUL:s medlemmar använder begreppet tyder det alltså på att många har en
bild av landsbygden som utgår från deras position som stadsbor då det är en plats de lämnat. Det
verkar som om vissa av BUL:s medlemmar upptäckte hembygdens värde i mötet med den urbana
tillvaron. Ett exempel på detta är bland annat BUL-medlemmen Anton Langerud som vi stiftat
bekantskap med på flera håll i denna avhandling. När Langerud skriver att: ”[…] asfalt å gatestein
liksom itte sympatiserar me sjæla å kroppen min. Nei, den mjuke jora heme i bygda kjonne mei bære,
jei ær hennes”.532 uttrycks hans upplevelse av tillhörighet till sin hembygd i direkt relation till
erfarenheterna som han knyter till stadslivet.
Hembygdsbegreppet förutsätter ofta en sådan blick ”inifrån” som BUL:s medlemmar gärna
utgår från i sina beskrivningar, medan det mer generella begreppet ”landsbygd” kan betraktas som ett
begrepp för att beskriva lantliga platser från ett utifrånperspektiv. Språkforskaren Peter Blickle har
enligt samma grunduppfattning i sin studie av det närliggande tyska begreppet ”Heimat” påpekat
svårigheterna med att analysera begreppet om man inte utgår från subjektets egna föreställningar och
identitetsmässiga konnotationer om vad ”Heimat” står för. Detta gör det ofta också svårt att motsätta
sig eller problematisera andras förståelse av vad ”Heimat” innebär, vilket kan skapa en mångfald av
samexisterande subjektiva identitetsförståelser knutna till begreppet.533
Innan vi ser närmare på just BUL:s medlemmars tankar om hembygden kan det vara
värdefullt att mer allmänt utreda begreppets betydelser före och efter sekelskiftet 1900 i norskt
sammanhang, då dessa decennier ofta framhållits som en blomstringsperiod för hembygdsbegreppet,
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åtminstone i de skandinaviska länderna.534 I Ivar Aasens ordbok från år 1873 definieras "heimbygd"
som det område där man är född och anges som synonymt med "fødeegn" eller "hjemstavn".535 Det är
alltså ett begrepp starkt kopplat till födelseplatsen och associerat med det rurala, vilket antyds i och
med att det är länkat samman med ”egn” (ett landskap med viss bebyggelse eller ett stycke
jordegendom). Ser vi längre fram i tiden omtalas "heimbygd" i lingvisten Marius Hæggstad
Gamalnorsk ordbok: med nynorsk tyding från 1909 som den plats där man har sitt "skyldfolk", alltså
sina släktband.536 Ytterligare några år fram i tiden i filologen Steinar Schjøtts norska ordbok med
norsk-dansk uttydning från 1914 ges "heimbygd" samma definition som i Aasens ordbok.537
Begreppet bör alltså inte ses som endast förbundet med landsmålet utan äger sin motsvarighet i
riksmålet vid denna tid. Fördjupar vi oss i mellankrigstidens hembygdssyn ser vi att det tyska
begreppet "Heimat" och "hjembygd" beskrivs som samma begrepp i Jakob Sverdrups Tysk-Norsk
ordbok: 1: A-O från år 1933. I ordboken anmärks även "heimatlos" vara en direkt översättning till
"hjemløs".538 På så sätt förstår vi att hembygdsbegreppet relaterar till en rik samling av begrepp och
betydelser med anknytning till hemmet, samt att begreppet länge förknippades med det tyska
begreppet ”Heimat”, även om man bör vara försiktig med att sammanblanda dess betydelser, då
”Heimat” har sin egen unika begreppshistoria.
Gemensamt för dessa olika och liknande hembygdsbegrepp är att de allt som oftast anknyter
till bestämda emotioner som rör nostalgi och hemlängtan. I idéhistorikern Karin Johannissons
essäbok Nostalgia – en känslas historia framkommer det hur man på många håll i världen anammade
ett nytt språk för hemlängtan i samband med 1800-talet och det tidiga 1900-talets modernitetsprocess.
Massutvandringen och de snabbt växande städerna framkallade en förändring där nostalgin
omvandlades från att ses som ett medicinskt fenomen till att bli ett socialt tillstånd; människan skulle
leva i nuet och vara förändringsbar och förnuftig. Samtidigt som nostalgibegreppet förvandlades och
tog sig nya former har Johannisson påpekat hur nya hemhörigheter och gemenskapsformer
upprättades som en följd av moderniteten. Detta märktes i allt från arbetsliv, till intresse för
heminredning och de sociala förtjänster som medlemskap i folkrörelserna kunde erbjuda.539
Johannisson skriver följande om dessa initiativ: ”På så sätt kunde de inflyttade och hemlösa som
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befolkade städer och nya länder efterhand bygga upp nya identiteter och hemkänslor”.540 Denna
rikliga förekomst av beskrivningar av bondeungdomens hemlöshet i Oslo och försök att återfå
hemkänsla kan därmed ses i ljuset av en allmän tendens kring sekelskiftet av att lyfta fram hemmets
starka emotionella värde under en tid då många upplevde en rotlöshet.
Gamla Grendi och Aasens hemlängtan
En vidare beskrivning av denna hemlöshet och längtan till hembygden står att finna hos skaparen av
det norska landsmålet. I Ivar Aasens tidigare nämnda dikt Gamle Grendi som återfinns i hans
populära sångsamling Symra (som gavs ut i olika versioner mellan 1863–1875) framkommer en stark
hemlängtan till den rurala plats som diktens titel anspelar på. Som vi tidigare har sett var ”grendi” i
Aasens föreställningsvärld ett begrepp som var sammanvävt med ”grannskap” och ”en Række af
Gaarde, et Bygdelag”.
Som jämförelse kan vi återvända till de sista raderna i Aasens dikt om sin hemplats: "Ofta
minnest eg mi gamle Grend, naar eg framand uti Verdi stend, heimlaus, frendelaus og litet kjend, og
likar paa Leiken illa". Som vi har sett i föregående kapitel var denna strof en beskrivning som flera av
BUL:s medlemmar vid upprepande tillfällen citerade i samband med att de ville uttrycka upplevelsen
av att vara främmandegjord i Oslo och dikten kan på så vis sägas vara en nyckeltext för förståelsen av
bondeungdomens hemlöshet.541
Aasens dikt uttrycker dock inte endast denna känsla av främlingskap utan dikten inleds genom
att fokusera på det som var positivt med den plats där han växte upp och som han längtar tillbaka till.
I dikten accentueras särskilt upplevelsen av naturens betydelse för berättarjagets hemlängtan:
Tidt eg minnest ein gamall Gard
med store Tre og Runnar.
Vollar, Bakkar og Berg og Skard
og Blomster paa grøne Grunnar.
Der eg hadde meg so godt eit Rom:
Hus og Mark med baade Bær og Blom,
alt eg nøytte som ein Eigedom med baade Lut og Lunnar.
Der var Dalar og Lider nog,
der Lur og Bjøllor klungo;
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der var Ruster og fager Skog,
der tusund Fuglar sungo.
Tett med Stova stod ei Bjørk so breid,
der hadde Skjorerna sitt gamle Reid,
Staren song i kvar ein Topp, som beid,
og Erlor i Tunet sprungo.

I denna hembygdsbild varvas närheten till bäckar, blomster och björkar med fågelsång och skogens
sinnlighet. Dikten fortsätter med att berätta om att detta lantliga hem även hyser stora sociala
förtjänster, där människor bryr sig om varandra och vill lära känna varandra:
Heime var eg so vida kjend
og slapp inn, kvar eg vilde,
i kvart Hus i den heile Grend,
um endaa Folket kvilde.
Der var Kjenningar i kvar ei Kraa,
og naar eg ukjende Folk fekk sjaa,
spurde eg radt, kvar dei var ifraa,
og dei var lika milde.
Var det nokon, som der leid vondt
og vardt fyre Tap og Spilla,
braadt det spurdest um Bygdi rundt
og alle tykte, det var illa.
Ofta minnest eg mi gamle Grend,
naar eg framand uti Verdi stend,
heimlaus, frendelaus og litet kjend,
og likar paa Leiken illa.542

I dikten framträder den emotionella dragningskraft som minnet av hembygdens goda samvaro och
sköna natur ger när man befinner sig långt bort från den. Det är tillståndet av främlingskap i världen
som aktualiserar minnet av den ”gamle Grend” och ensamheten kontrasteras mot de positiva värden
som förläggs i hembygden som verkar uttrycka en mer naturlig tillvaro. Detta påminner om den breda
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inställning i samtidens Europa där den moderna människan tecknades som en alienerad figur som gått
miste om det naturliga livet. En inflytelserik sociolog som försökte förklara detta tillstånd kring
sekelskiftet var Ferdinand Tönnies (1855–1936) som i sin bok Gemeinschaft und Gesellschaft från
1887 framlade en teori om att den förflutna förindustriella tillvaron hade präglats av en annan
samhällstyp och samvaro än den som Tönnies påstod präglade den moderna urbana tillvaron.
Tidigare rådde ”Gemeinschaft”, som avsåg den särskilda gemenskap som Tönnies förknippade med
mindre byar där tradition och familjeband upprätthöll relationerna mellan människor. Alltmer menade
denne sociolog att ”Gesellschaft”, en sorts professionaliserad utbytesgemenskap, hade inträtt i det
moderna samhället kring sekelskiftet 1900. Med detta svåröversatta begrepp avsågs opersonliga
relationer mellan människor som man finner exempelvis på en marknad där man ser på varandra som
bytespartners och försöker dra ekonomiska fördelar av varandra.543 Inom BUL och hos Aasen
återfinns uppfattningar om hembygden som relaterar till denna inflytelserika tankegång på så vis att
staden relaterades till en annan form av gemenskap än hembygdens sociala sfär som beskrev som mer
förtrolig.
En viktig påminnelse i detta sammanhang är att det är med en geografisk eller tidslig distans
som längtan tillbaka till grendi och andra hembygder uppstår. Det är först när platsen lämnats som
den blir sedd på som förtrollad och minnesvärd. Denna nostalgiska upplevelse av den kvarlämnade
hembygdens natur och gemenskap var utbredd under det tidiga 1900-talet. Ofta, som i fallet med
Aasens dikt, förbands denna längtan med en sorts emotionell trygghet som associerades med ens
barndomstrakter.544
Längtan tillbaka till den hembygd som ”grendi” representerade består i Aasens dikt alltså av
två huvudsakliga emotionella aspekter: naturens harmoniska och fredliga karaktär och den
gemenskap som antas vara utmärkande för denna plats. En betydelsefull aspekt i detta sammanhang
är att Aasen i sin karaktärisering av sin hembygd med stor sannolikhet tänker på Vestlandets
småbyar. Det är där, närmare bestämt i Åsen i Hovdebygda, som hans egen hembygd påträffas. Det är
inte givet att Aasen förknippade andra delar av den norska landsbygden med samma hemkänsla som
den som han menade utmärkte sin hembygd. I Aasens andra skrifter framkommer även en syn på
lantliga delar av Østlandet, där tecknas bönder som maktfullkomliga baroner som styrde och ställde
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över arbetare. Detta är en stark kontrast till det goda grannskap som han antog rådde i Vestlandets
små samhällen.545
Övergivna hembygder
Bland BUL:s medlemmar anas liknande förgyllda landsbygdsbilder som de Ivar Aasen diktade om.
Framställningen av landsbygden av de som blev kvar på landet verkar dock inte ha varit lika
rosenskimrande som de landsbygdsbilder som bondeungdomen i staden framhöll. I dikten ”Helsing
heimafraa” av signaturen ”A. Gimmestad” som trycktes i Lagsbladet 1919 återges en intressant
beskrivning av det lantliga utifrån perspektivet av vad som skett med de platser som de unga lämnat
bakom sig. Gimmestad skriver följande i formen av ett brev:
Nyleg du bad at eit skriv eg maatte deg senda,
segjande korleis me her heime det hadde.
No eg deg svarar etterdi du bad og sant
skal eg segja. Fram og attende skiftande jamt
er tidene. Onnug og trottug eigaren vyrdslar
om garden den gode, den han hev etter federne fenge.
Dikt og draum i sitt yrkje mun han leggja
Heidrande svartan mold, elskande spirande veike.
Ved kveldstid den eine heimeverande sonen
paa fanget han tek, talande varsamt med kjærleik og von.
Sorgsam han saag sønene eldre til byen aa fara,
Aktande lite den heimlege grendi.

Brevet inleds med denna beskrivning av sorgen som en kvarvarande far känner när sönerna lämnat
hemmet och hur strävsamt arbetet är på den övergivna gården. Perspektivet är alltså manligt och
utifrån en faders relation till sina söner. Gårdsägaren har sorgset fått bevittna hur alla utom en av hans
söner flyttat till staden "aktande lite den heimlege grendi". Här återkommer alltså Aasens dikt som en
möjlig referens, i detta fall i betydelsen att de som lämnat landsbygden inte hedrat sin hembygd.
Intressant nog framställs alltså handlingen att lämna hembygden för en flytt till staden som ett
vanhelgande av hembygden, fastän detta i själva verket var vad de flesta bondeungdomar inom BUL
hade gjort. I följande strofer framkommer det att denna gårdsägare som omnämns i texten är en
självtrygg ”odelsbonde”, en utdöende spillra av det gamla bondesamhället som lämnats ensam kvar
på gården:
Flirande medkjensle daa over sjølvtrygge andlit
aat odelsbonden seg breider.
So han daa talar til vyrdslege kona si:
545

Ottar Grepstad, Historia om Ivar Aasen, 3. utg. (Oslo: Samlaget, 2014). 23, 95.

214

Leitande drog vaare søner aat byen
For æra og goddagar aat finna […].546

Även i flera av berättelserna som skickades in till Lagsbladet så framstår det lantliga hemmet
som något övergivet. I berättelsen "Måkan”, skriven av bondeungdomen Tordis Håkedal och
publicerat i Lagsbladet år 1939, omtalas landsbygden som en plats som staden har dränerat på
människor. Huvudpersonen i berättelsen, ”Gurine”, beskriver sin saknad efter ön varifrån hon
kommer men hennes nya verklighet som tjänstekvinna i staden har gjort att hon "kjenner seg bunden
og kjem ingen veg". Denna bundenhet vid staden skapar ett dåligt samvete och ger henne
mardrömmar:
Ei natt drøymer ho at ho ser heile Noregs land under seg. Ho ligg liksom på himmelkvelven og kikar ned gjenom
eit vindauga. Landet ligg der so fagert, med blått hav ikring, og med øyar og skjer strødd utover. Ho ser
trafikkårar der tog og biler køyrer, og båtane fær sine faste ruter. Desse vegane gjeng i krokar og krinkar, men
eitt mål hev de alle – Oslo. Desse årane vert myrkare og myrkare etter kvart, og Oslo ligg som eit kolsvart
midtpunkt. Som ho stirer tykkjer ho dette mørke tek til å røre seg, og ho ser då at det er ein veldig blekksprut.
Oslo er kroppen og alle ferdselvegane er fangarmar som syg til seg. Det er menneskje dette uhyre dreg til seg,
unge menneskje. Ho ser dei djeng og strevar og slit med jorda, unge og gamle saman. Det grønkar og gror kring
dei. Men so kjem desse fangarmane og dreg vekk dei unge. Det vert ein svart flekk etter dei. Ingen fær det til å
grønkast på meir enn sitt eige stykke. Kvar har fenge tiletla eit stort eller eit lite stykke alt etter den arbeidskraft
han har. Ingen kan taka plassen for ein annan. Blekkspruten gjorde sitt arbeid framifrå. I mange bygder var det
hundrevis av svarte prikkar. Gurine leita etter si eiga øy. Jau, so menn, nett der i Lillebukta ut mot Silkeskjera,
der ho hadde tenkt å få stova si, der var det ein svart prikk. Ho måtte dit å få det til å grønkast. Det måtte ikkje
vera svart i Lillebukta. Ho fekk våge spranget. Ho hopp til og bums. For eit brak! Ho sansa seg ikkje med det
same. So såg ho at ho låg på golvet framføre senga gjennomblaut av sveitte.547

Denna mardrömsskildring speglar hur sammanvävd relationen till landsbygden är med förhållandet
till staden. Oslo beskrivs som en bläckfisk som hotar att mörklägga hela Norge då den med sina
många långa armar släcker ner livet i varje bygd. Landsbygdens ljusa grönska framstår som en
kontrast till Oslos bläcksvarta mörker. En möjlig tolkning av drömmen är att Gurine genom att
återvända till hembygden kan få platsen att grönska på nytt och att det är de unga som representerar
det liv som inflyttningen till Oslo håller på att släcka. I berättelsen framkommer en föreställning om
att livet på landsbygden präglas av slit och strävsamt arbete, samtidigt som glesbebodda platser
såsom Lillebukta också representerar en ljus tillvaro. Landsbygdslivet tecknas alltså som strävsamt
men sunt och de lantliga omgivningarna framställs som vackra.
Mardrömmen är alltså uppbyggd kring en binär syn på staden som mörker och landsbygden
som ljus och fager. Som vi har sett tidigare i avhandlingen knyts ofta känslor till sådana starka
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kontraster och värderingar. Det är också rädslan för mörkrets spridning till Gurines och många andras
hembygder som väcker henne ur sömnen. Det är alltså rimligt att förstå berättelsen som ett uttryck för
rädslan för att frånflyttningen ska utarma Norges hembygder på liv.
Framåt berättelsens slut träffar Gurine dock sin blivande man och de formar genast planer på
att få Gurines hembygd Lillebukta att blomstra på nytt. ”Dei vil byggje heimen sin i Lillebukta, og
dei lover kvarandre at det skal bli den grønaste, venaste staden som kan skapast av fire trottuge
arbeidshender. […] Gurine kjenner seg so fri og glad. Ho er ikkje ein fange, som skal verta gløypt av
ein blekksprut”.548 Med andra ord finns det hopp att återskapa grönskan i hembygden och på så vis
undslippa en paralyserande rädsla. Som vi har sett tidigare verkar det också som att flera inom BUL
valde att avbryta sin stadsvistelse i Oslo och återvända hem efter att de hade utbildat sig eller arbetat
ihop lite pengar, alternativt träffat en partner. Även om många inom BUL också blev kvar i Oslo är
det intressant att denna tanke om att arbeta för att inte landsbygden ska överges fördes fram i
Lagsbladet.
Såväl Gimmestads skildring av den övergivna odalbonden som Håkedals berättelse om
Gurines mardrömmar kan läsas som en uppmaning att inte flytta från hembygden om man inte måste,
och samtidigt minnas vad och vilka man har övergivit. Håkedals berättelse kan i sin tur ses som en
lösning på landsbygdens urholkning och en hoppfull beskrivning av hur bondeungdomar kan återge
hembygden sin kraft genom att de flyttar tillbaka och får hemtrakterna att åter grönska.
Sammantaget tycks det som att landsbygden i dessa beskrivningar både framstår som en
övergiven och mödosam plats att befinna sig på men också en plats som man aldrig blir kvitt och som
kan pånyttfödas genom ungdomars återflyttning.
*
I inledningen till detta delkapitel ställdes följande frågor: Vilka huvudsakliga begrepp var
framträdande i BUL:s lednings beskrivningar av det lantliga? Hur kan dessa begrepp förstås i relation
till uppfattningar om landsbygden inom den bredare norskdomsrörelsen och vilka emotionella
betydelser kan urskiljas i dessa relationer till landsbygden?
Dessa frågor har jag försökt besvara genom att skildra hur en rad olika landsbygdsdefinitioner
samexisterade i Norge under perioden mellan slutet av 1800-talet och mellankrigstiden. Särskilt
begreppen ”heimbygd” och ”grendi” har lyfts fram som särskilt framträdande inom BUL.
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Förvånansvärt nog saknas renodlade undersökningar om hembygdsbegreppets betydelse i Norge och
ingen har lyft fram BUL:s starka relation till begreppet eller dess emotionella värde tidigare, fastän
detta enligt min mening är en nyckel till att förstå organisationens föreställningsvärld.
Hembygdsfokuset konkretiserar enligt min mening den relation till landsbygden som många
inom BUL utgick från. Som svar på frågan om de emotionella betydelserna i BUL:s relation till
landsbygden har jag särskilt försökt framhäva den känslomässiga laddning som hembygden
tilldelades av BUL:s ledare och medlemmar, som jag menar är värdefull att beakta om man på allvar
vill begripa de uppfattningar om landsbygden som präglade medlemmar och ledare inom BUL.
Särskilt två framträdande aspekter av hembygden har kunnat redovisats i denna längtan,
nämligen dess naturvärde och sociala gemenskap. Dessa kvalitéer förknippades med de småbyar eller
grendi som redan Ivar Aasen hade omtalat i sin dikt Gamle Grendi från slutet av 1800-talet och som
kan ses som ett uttryck för norskdomsrörelsens hembygdstankar. Dessa fynd kan ses som ett bidrag
till den tidigare forskningen då jag pekar ut hur Ivar Aasens hembygdsskildring var emotionellt
mönsterbildande för hela norskdomsrörelsen. I den skisserade komparationen mellan ”heimebygd”
och ”Heimat” som jag har presenterat tror jag att det finns potential för vidare forskning, exempelvis
utifrån en begreppshistorisk ansats.
En anmärkningsvärd aspekt är hur hembygdstankarna som BUL:s företrädare uttryckte verkar
förutsätta ett subjektivt förhållningssätt till det rurala, medan begreppet landsbygd framstår som mer
distanserat till en personlig upplevelse av det lantliga. Ett annat fynd som framkommit i detta
delkapitel är hur olika slags landsbygdsbilder kunde skrivas fram i Lagsbladet. Många av BUL:s
medlemmar och ledare verkar ha sett på hembygden som en positiv kontrast till negativa inslag i
staden. Andra röster inom BUL verkar ha beskrivit hembygderna som övergivna platser där
människor förde strävsamma liv, vilket framstår som mindre rosenskimrande hembygdsbeskrivningar
än de som påtalade hembygdens friska natur och gemenskap. Detta bidrar till att nyansera bilden av
hembygden som något fast och objektivt gripbart; snarare är begreppet till sin karaktär undflyende
och dynamiskt.
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5.2 Landsbygdens nya roll
I föregående delkapitel har jag visat hur skribenter inom BUL kunde påtala en stark obalans i hur
bondeungdomarnas hembygder hade behandlats och värderats kulturellt, ekonomiskt och språkligt i
jämförelse med Norges städer. Dessa tankegångar kan fördjupas genom en undersökning av de
ideologiska strömningar som gjorde sig gällande i Norge under mellankrigstiden i samband med den
norska landsbygdens förändrade roll under denna tidsperiod.
Med detta delkapitel vill jag bland annat undersöka BUL:s relation till idéinnehållet i den
politiska bonderörelse som växte sig stark under det tidiga 1900-talet. Detta ser jag som en
förutsättning för att kunna nå fram till en mer djuplodande förståelse av BUL:s relation till
landsbygden och hembygden. Delkapitlet utgår från följande frågeställningar: Hur såg relationen
mellan BUL och delar av bonderörelsen ut? Hur relaterades landsbygdssynen inom BUL till de
uppfattningar om landsbygden som uttrycktes av framträdande organisationer inom bonderörelsen?
Genom dessa frågeställningar är förhoppningen med delkapitlet att både ge en historisk kontext till
relationen till landsbygden som BUL:s företrädare uttryckte och utreda förhållandet mellan
hembygdstankarna inom BUL och förhärskande ideologiska tankegångar i avseende på landsbygdens
betydelse som präglade det tidiga 1900-talet i Norge.
Bönderna organiserar sig
Det tidiga 1900-talet var en händelserik period i norsk historia. Inte minst kännetecknas perioden av
stora ekonomiska förändringar. Från att ha varit ett land dominerat av lantbruk och fiske kom den
framväxande industrin i städerna att överta rollen som huvudnäring i Norge. Dessa förändringar hade
sin upprinnelse i den gradvisa industrialiseringsprocess som alltmer hade kommit att prägla stora
delar av världen. I Norge sammanfattas ofta denna utveckling som ”det store hamskiftet”. Med det
menas de ekonomiska, sociala och kulturella förändringarna som skedde i de norska bygderna från
mitten av 1800-talet och framåt som vid denna tid skedde snabbt och var därmed mer påtagliga till
skillnad från tidigare då förändringarna var mer gradvisa. Det är alltså ett samlingsbegrepp för
oerhört vida förändringsprocesser på landsbygden som bland annat urbaniseringen och
industrialiseringen medförde.549 Begreppet myntades av författaren Inge Krokann i hans studie Det
store hamskiftet i bondesamfunnet från år 1942 som särskilt fokuserar på jordbrukets omvandling
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under 1800-talet från naturahushållning till pengahushållning och som alltså både tar upp den sociala
och ekonomiska omorganiseringen som skedde på den norska landsbygden vid denna tid.550
I samband med denna genomgripande omvandling av jordbruket, samt framväxten av
folkrörelser och införandet av det moderna partisystemet i Norge kring slutet av 1800-talet, bildades
intresseorganisationer för landsbygden som ytterst syftade till att stötta bondeyrkets intressen. Den
starkaste aktören i detta sammanhang blev Norsk Landmandsforbund som bildades år 1896 för att
underlätta de norska böndernas ekonomiska tillvaro. Detta skedde genom en mötessamling vid
högskolan vid Ås. Denna plats hade länge varit viktig som ett lärosäte för landsbygdsungdomar i
lantbruksstudier. År 1897 kom också läroverket att bli en utpräglad lantbruksskola under namnet
Norges Landbrukshøgskole. 551 I och med industrins framväxande ekonomiska betydelse på
jordbrukssektorns bekostnad skulle Norsk Landmandsforbund ge en professionell fackkunskap om
lantbruket men strävade dessutom efter att stötta en kulturell bonderesning. Detta utifrån syftet att
hjälpa bonden med att hävda sina ekonomiska och politiska rättigheter. Även den kulturella
uppvärderingen av bonden ansågs viktig och sammanfördes med dessa mål om förbättrade villkor för
bonden.
Bonderesningstanken framstår tydligt i de första stroferna i den så kallade bondesången som
skrevs till Landmandsforbundet av prästen Jonas Dahl år 1912. Denna lyder: ”All kultur er dyrken,
først og fremst av jord; Der er moderstyrken, først bak plogen gror […]"552 Att ”Dyrke” innefattade
både att tillbe det gudomliga och att sträva efter en kultivering av människan och landskapet samt att
sätta lidelsen framför kall rationalism, som historikern Ohman Nielsen beskriver det.
Odlingsbudskapet ”Dyrk jorden!” kom också att bli en mångtydig ideologisk paroll för
organisationen. Det var både tal om att uppmana fler att odla jorden och att förmedla idén om
jordarbetet som en ursprunglig kulturell aktivitet som alla andra mänskliga verksamheter utgick ifrån.
Inte minst var budskapet om jorddyrkning knutet till den norska utvandringen. Genom att påtala
vikten av att både värdesätta och faktiskt odla jorden i Norge hoppades man att fler skulle bli kvar på
landsbygden i stället för att utvandra till Amerika eller flytta till städer som Oslo.553
Landmandsforbundet argumenterade på så sätt för att jorden var såväl en kulturell som en
ekonomiskt närande grund för samhällets alla ansträngningar; en tankegång som förbundet särskilt
ville plantera hos landsbygdsbefolkningen. År 1920 tog förbundet ett viktigt steg i sin utveckling då
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det omvandlades till att bli ett politiskt parti under namnet Norges Bondeparti, vilket sedan år 1959
motsvarar Senterpartiet.
Norsk Landmandsforbund menade sig representera landsbygden i bred mening men samtidigt
förelåg en stark tonvikt på att stötta landets bönder. Andra organisationer riktade ett större intresse
mot andra grupper på den norska landsbygden. Norska småbrukare samlade sig exempelvis i egna
förbund som banade väg för skapandet av Norsk Småbrukerforbund (senare Norsk Bonde- og
Småbrukarlag) år 1913. Detta förbund hade under mellankrigstiden ett direkt samarbete med
Arbeiderpartiet.554 Skilda politiska aktörer och intressenter såg alltså ett värde i att knyta olika
grupper på landsbygden till sig.
En person som närmare har studerat den norska arbetarrörelsens relation till olika grupper på
landsbygden under mellankrigstiden är historikern Knut Kjeldstadli. I en undersökning från 1978
påpekar han den mångfald av olika aktörer som Det Norske Arbeiderpartiet förknippade med
landsbygden under 1930-talet. Partiet delade enligt Kjeldstadli upp ”folket på landsbygda i minst seks
kategorier, etter forhold til lønnsarbeidet og bruksstørrelse: storbønder, mellomstore bønder,
småbønder, småbrukere, arbeiderbrukere og reine skog- landarbeidere”.555 Samtidigt användes dessa
begrepp rätt flytande och inte sällan omtalades dessa olika kategorier av landsbygdsbor med olika
namn. En framträdande aspekt är hur Arbeiderpartiet tog ställning för småbönder, storbönderna på
landsbygden framhölls även som en motståndare till arbetarrörelsens intressen.556
Med tanke på Norsk Landmandsforbunds starka koppling till bonden är det kanske inte
särskilt förvånande att man använde sig av vetekornet som sitt emblem. Kornet ansågs bland annat ha
en symbolisk kraft som skulle skapa associationer till forna tiders jordbrukskulturer. Men framför allt
hade tullavgifter på kornhandeln kommit att bli en av de viktigaste frågorna för landsbruket vid denna
tid. Landmandsforbundet ville se en utjämning mellan industri och jordbruk genom tullpolitiska
reformer som skulle främja kornodlingen. Med andra ord motsatte man sig den frihetliga ekonomiska
liberalism som partierna Venstre och Høyre drev och yrkade även på lägre skatter för kornbönderna i
Norge.557
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BUL:s försvar av bönderna
Dessa idéer som berörde bondeyrket kom även att intressera många inom BUL. Framför allt syns
intresset för dessa lantbruksfrågor som även engagerade Landmandsforbundet i de olika föredrag om
jordbruk som arrangerades för BUL:s medlemmar. Dessa föredrag flätades ofta samman med andra
aktuella frågor. Ett talande exempel är ett föredrag som hölls år 1914 med BUL som arrangör som
handlade om ”korndyrking og forsvar”.558
BUL och Landmandsforbundet delade alltså ett liknande intresse för bondeyrket och
relationen mellan organisationerna stärktes då BUL gick med i organisationen år 1915. Samma år,
den 12 februari, hölls även Norsk Landmandsforbunds årsmöte och efterföljande fest i det BUL-ägda
Bøndernes hus i landbrukssalen. Under detta möte framträdde olika synpunkter på kornfrågan. En
BUL-medlem skriver i lagets jubileumsskrift att organisationen valde ut tre ”utsendningar” som
skulle delta i Landmandsforbundets arbete, en av dessa utsända representanter var BUL:s grundare
Klaus Sletten som ställde sig villig att rösta för korntullen.559
Det nära sambandet mellan BUL och Norsk Landmandsforbund framstår som tydligast i den
betydelsefulla roll som Sletten kom att inta inom bägge organisationer. Slettens engagemang inom
Norsk Landmandsforbund sker dock samtidigt som han lämnar ledarskapet för BUL – 1916 är det
sista året som han är ledare för det lag som han var initiativtagare till.560
Sletten skulle så småningom också lämna Landmandsforbundet. Detta skedde hösten 1920 i
samband med bildandet av Bondepartiet.561 Detta parti skapades utifrån Landmandsforbundets
plattform. Sletten var kritisk till att Norsk Landmandsforbund valde att till stora delar övergå till att
bli ett politiskt parti och tycks i stället ha yrkat för att förbundet skulle gå en annan väg. Sletten hade
hellre önskat att ett helt nytt parti skulle bildas, som han menade kunde vara knutet till denna
intresseorganisation och att Norsk Landmandsforbund skulle fortsätta att leva vidare i sina gamla
former. Eftersom han inte vann gehör för detta förslag avgick Sletten från sin post och lämnade
organisationen.562
Visserligen skedde med tiden en sådan utveckling som Sletten hade efterfrågat, detta i och
med att Norsk Landmandsforbund bytte namn till Norges Bondelag år 1922 (och skapade sig då en
viss självständighet från det nydanade Bondepartiet).563 Slettens bidrog även till diskussionerna om
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landsbygdens framtid genom att hävda ”bureisinga” som en lösning för att möta de ekonomiska
svårigheterna som den norska landsbygden möttes av i och med dess anpassning till en
konkurrensutsatt marknad. ”Bureisinga” kan sägas ha inneburit en inre kolonisation av Norge. I
generell mening var tanken att etableringen av nya gårdar och hem i Norge skulle råda bot på
arbetslöshet, utvandring och samtidens ekonomiska kriser. Dessa idéer om att nya bosättningar och
odlingar kunde revitalisera landsbygden hade ett starkt stöd kring sekelskiftet 1900 och stöttades av
ledande kulturpersonligheter såsom Arne Garborg och Knut Hamsun. Mycket av idéinnehållet hade
hämtats från den amerikanske ekonomen Henry George (1839–1897) och dennes förslag om att
införa särskilda skatter på jorden, så kallade landskatter. Dessa tillgångar menade George skulle
tillfalla kollektiva ändamål och inte endast gynna privata jordägare. Den inflytelserika
tankeströmning som framhävde ett mer kollektivistiskt präglat jordbruk och en inre kolonisation av
landet brukar följaktligen benämnas som georgismen.564
En närliggande tanke till Slettens georgistiskt präglade förslag om ”bureisinga” återfinns
intressant nog i de projekt som BUL stöttade.565 År 1921 inledde organisationen ett projekt att bygga
egna gårdar för lagets medlemmar och införskaffa tomter en bit utanför Oslos centrum, vilket från år
1922 manifesterades i bildandet av BUL:s Byggjelag. Till en början eftersöktes mark vid Asker, en
bit utanför Oslo, men efterhand valde man i stället att fokusera på området Smestad beläget nära
Oslos naturområde Nordmarka. BUL kom att uppföra 65 tomter i Smestad och år 1929 bodde 75
personer i det som i samtiden kom att kallas för ”BUL-grenda”.
Att BUL lyckas skapa sig en egen småby eller grend i Oslos periferi vittnar om två viktiga
saker. Dels att laget var på höjden av sin ekonomiska storhetstid vid denna period, dels att BUL:s
ledning såg ett värde i att skapa ett eget samhälle för sina medlemmar. Planer fanns även på att bygga
ett eget handelshus och att uppföra butiker i Smestad men hela företaget avbröts i och med den
ekonomiska börskraschen år 1930 som hade en förödande effekt på BUL:s ekonomiska
verksamheter.566 Somliga menade att det var bra att drömmen om en egen ”Heimegrend” för BULfolk grusades. Bland annat framfördes denna åsikt av signaturen ”S.M.H.” (troligen Sigvat Marius
Heggstad), som under rubriken ”Uppgaavor for Bondeungdomslaget” år 1922 skrev i Lagsbladet att
BUL borde fokusera på andra viktigare verksamheter än att bygga hus för medlemmarna. Dessa
husplaner beskrivs av skribenten som en idé som var tillägnad de som varit med länge i
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organisationen. Däremot skulle projektet enligt Heggstad inte tjäna lagets breda intressen och
dessutom bli alltför ekonomiskt kostsamt. ”S.M.H.” förespråkar hellre att tid och resurser läggs på att
rusta upp teatersalen så att den blir mer rymlig.567
Även om den ”BUL-grenda” som etablerades av Bondeungdomslaget inte kom att få en
långvarig framtid kan ändå detta minisamhälle strax utanför Oslo ses som ett utslag för samma
georgistiska anda som flera i Slettens samtid framhöll. För BUL:s ledare lär projektet både ha varit ett
sätt att ge medlemmarna en bostad där de kunde distansera sig från stadslivet och en strävan efter en
ökad jordbrukssysselsättning i landet. Samtidigt kan bosättningarna i Smestad svårligen betraktas
som en lantlig plats, trots att de av vissa beskrevs som en grend. Intressant i sammanhanget är att man
redan år 1912 hade byggt ut Oslos tunnelbanelinje till Smestad.568 På så vis kunde man genom
bostäderna som uppfördes både få en närhet till stadens centrum och till dess naturomgivningar (likt
villabebyggelsen på Bygdøy).
Utöver den direkta koppling som Sletten hade till både BUL och Norsk Landmandsforbund
verkar det även ha funnits flera paralleller mellan NUL och sammanslutningarna för bönder i Norge.
Dessa två rörelser delade exempelvis ambitionen om att höja synen på bonden och bondeyrket även
om vägen till infriandet av detta mål kunde uttryckas olika. Relationen rörelserna emellan verkar runt
om i landet både ha präglats av samarbeten och spänningar.569
Vad beträffar BUL tycks organisationen ha tagit starkt intryck av både Venstres och
Bondepartiets inflytanden. Förhållandet kompliceras av partiernas likartade ideologiska hållning vid
denna tid. Gränserna mellan dessa politiska partier är i vissa avseenden markanta, såsom i deras
skilda synsätt på tullfrågan, där Venstre motsatte sig hinder för frihandel. I andra frågor stod de
varandra mycket nära. Framför allt yttrar sig detta i att ideologer inom partierna uttryckte behovet av
en ny livssyn i Norge. Denna livssyn, som ibland artikulerades tydligt och emellanåt kan anas mer
latent, syftade till att kontrastera och utmana det som ofta omtalades som ”materialismen” och att
verka för andliga livsvärden över hela landet.570 Denna åskådning hör samman med det som Ohman
Nielsen beskrivit som en sorts ideologisk ”jorddyrker-estetikk”571 och som vi har sett var ett
framträdande inslag i ambitionerna under tidigt 1900-tal om att motverka flykten från landsbygden.
En bärande tankegång inom denna inriktning var som bekant att arbetet med jorden betraktades både
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som något kroppsligt och andligt välgörande. Det antogs ge sinnet ro, balans och ”fridom”. Ett viktigt
inslag i denna tankeriktning var även den starka tilltron till individen. Individens frihet antogs vara en
grundsten i det norska bondesamhället. Denna så kallade ”jordideologi” var tämligen utbredd i många
olika politiska läger i Norge under 1900-talets första decennier och dess retorik om den norska
bonden borde inte ses som något som endast bonderörelsen framhävde i sin ideologi.572
Bonderörelsens nära samarbete med BUL gör det skäligt att se närmare på hur pass besläktade BUL:s
hembygdstankar var med bonderörelsens ideologiska program.
Hembygd som ideologi
Det finns uppenbara likheter mellan bonderörelsens så kallade jordideologi och den
hembygdsideologi som vi anat var framträdande hos flera av BUL:s medlemmar. Detta gäller särskilt
föreställningen om att bondeungdomen hade en särskild livskraft som hade sin källa i det lantliga
hem som de kom ifrån. Denna vitalistiska retorik förekommer som vi har sett redan i det upprop i
Den 17de Mai år 1899 som jag har undersökt i kapitel tre, där Klaus Sletten framlägger sin syn på
stadslivet i Oslo. I tidigare analys av detta upprop fokuserades dock inte hembygdssynen hos Sletten
och uppropet kan därför vara intressant att återvända till. BUL:s grundare påstår i denna artikel att det
är hembygderna som utgör en positiv kontrast till stadslivets negativa inslag. Eller som han själv
uttrycker det:
Bylivet hev so lite å bjoda bondeungdomen. Mange vantrivst og lengtar attende til heimbygdi, der ein kunde vera
seg sjølv og kjenna seg eitt med folket. Dit er vegen stengd. Men her kann då ungdomen frå Austland og
Vestland, frå Trøndelag og Nordland samla seg i eitt lag. Fylkesgrensor set ikkje stenge her. Ikkje fjelli heller.
Og det er nettupp samfeste me treng.573

Hembygderna blir i denna beskrivning ett begrepp som står för autenticitet och folklig samhörighet.
Sletten återkommer till denna tanke även år 1939 i en av sina artiklar i Lagsbladet som jag tidigare
citerat. I artikeln påstår han att BUL:s uppdrag var att skapa ett "samfeste" för inflyttarungdomen.
Samfästet som Sletten efterlyser är den emotionella gemenskap som laget ska stå för, och som liknas
vid de livsrötter eller den livskälla som antas finnas i hembygden:
Kunne byen gje betre kår – byen som hadde herja flokkar av bondeungdom og aldri kjende ansvar for dei
opphavskraftene som vart øydde? Bondeungdomen skulle ikkje lenger vera verjelaus, men skapa seg eit sterkt
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samfeste. [---] I heimbygda skulle me ha alle våre livsrøter; der var den faste grunnen for alt nasjonalt strev. [---]
Eg vonar denne grunntanken ennå er levande i laget.574

Detta citat berättar mycket om den hembygdsideologi som präglade Slettens föreställningsvärld och
följaktligen syftet med BUL som organisation. Sletten påstår i sin beskrivning att staden visat sig
oförmögen att skydda och ta ansvar för bondeungdomen. Tvärtom menar han att den har härjat
sönder den kraft som bondeungdomar från landsbygden antas vara i besittning av. Gemenskapen i
BUL antas alltså vara en stöttepelare för bondeungdomen med vars hjälp de kan återskapa länken till
hembygdens rötter, vilket påstås vara grunden till alla slags nationella strävanden.
Precis som jag understrukit i kapitel tre verkar det som att ett slags lantlig livskraft var viktig
för BUL:s företrädare. I citatet framstår det på ett tydligt vis att Sletten vill att BUL som organisation
ska förmedla de kvalitéer och den livskraft som han förknippade med hembygden.
Tänker vi tillbaka på Ivar Aasens beskrivning av hembygdens värde utmärktes även dennes
hembygdslängtan av tankar om naturupplevelser och bygdens samhörighet. Den samhörighet och
gemenskap som Aasen mindes som typisk för hans barndomshem återfinns som ett tema i BUL:s
företrädares tankar om laget. Detta framkommer i synen på den laganda som präglade BUL enligt
Nils Sletbak, som var ledare för BUL under åren 1920–1923.575 I en ledartext i Lagsbladet år 1920
beskriver han att det klagats över att det inte är “so triveleg i laget som det var fyrr”. “Den gamle
hyggjen er burte”, påstår Sletbak. Vidare fanns det praktiska hinder som försämrat gemenskapen i
laget:
Og naar det millom anna i fyrste paragraffen i lagslovi staar, at laget ogso vil samla norsklyndt bondeungdom til
samvære paa heimleg grunn, so er det vel so som so med dette samværet no: Møtesalen er for liten, ikkje paa
langt nær alle dei lagsfolk som vil paa møti, kan koma inn mange gonger. Og av dei som kjem inn, er det etter
maaten faa som kjenner kvarandre. Mange sitt der liksom for seg sjølv høyrer paa foredraget, songen, upplesingi
eller kva det no kan vera til underhaldning um kvelden, og med dette maa dei gaa utan aa koma i nærare
samband med laget eller dei andre medlemer.576

Sletbak hävdar i citatet att BUL:s problem är att man inte förmått hantera tillväxten av laget på ett bra
sätt. Detta har fått som konsekvens att många inte känner varandra inom laget, att samvaron blivit
mer opersonlig, trots att lagets uppgift är att skapa en sammanhållning bland medlemmarna. Denna
gemenskap förutsätter alltså att man känner varandra och tar hand om varandra, vilket påminner om
Aasens beskrivning av hembygden. I stället för att upprätthålla en förtrolig stämning likt den som
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förknippades med lantliga grendi, har BUL enligt Sletbak alltmer fått samma karaktär som den stad
där de befann sig, det vill säga blivit en opersonlig sammanslutning där främlingar möts.577 Av detta
resonemang kan vi alltså dra slutsatsen att framträdande ledare inom BUL strävade efter att
upprätthålla en gemenskap där alla kände alla i laget. Sletbak uppmanar därför i sin artikel att BUL:s
medlemmar ska arbeta aktivt för att förbättra den sociala tillvaron inom laget. Intressant nog
framhävs den rumsliga och praktiska dimensionen av denna gemenskap. Genom att alla får plats i
mötessalen kan trivsel skapas, påstår Sletbak. Det verkar även råda en uppdelning mellan äldre och
yngres roll för att upprätthålla denna gemenskap. Enligt Sletbak har äldre ofta skapat sig sin “flokk”
vilket gör det svårt för yngre att bli en del av sällskapet. De äldre uppmanas därför att tala med de nya
medlemmarna för att undvika att medlemmarna delas upp i olika grupper.578
Denna syn på BUL:s funktion att överta hembygdens föreställda anda av samhörighet
utvecklas även i det första numret av Lagsbladet från 1918. Utöver att tala om hembygdernas
ekonomiska förfördelning framhävs följande i denna text:
Like rett for alle landsluter! Og me ungdomar som kjem hit til Oslo, skal vera talsmenn for
denne retten. Gjenom Bondeungdomslaget skal me verka og arbeida etter evne for heile landet.
I bygdene magtar me mindre. Her i Oslo møtast me fraa alle landsluter, og her kann me verta kjende og samtalast
um situationen eller stoda. Og møtestaden er Bondeungdomslaget og bygdelagi. Dette bladet skulde daa freista
festa paa papiret noko av maalet for og meiningi med arbeidet vaart i Oslo. Det er allvoret.579

BUL värderas ovan som en samlingsplats och ett substitut för hembygden. Fördelen med att just BUL
engagerar sig för frågan om hembygdernas rätt till jämställdhet med städerna är att folk från alla delar
av Norge samlas och blandas i Oslo. Belägenheten i den norska huvudstaden ses alltså som något
positivt medan man enligt BUL:s ledning har svårare att föra en enad och samlad kamp för
landsbygdens sak om organisationen vore lokaliserad till landsbygden.580
Som vi har sett framfördes i Lagsbladet åsikten att de lantliga hembygderna runt om i landet
var förfördelade. Detta ansågs vara orättvist i och med att hembygderna stod för något mer livaktigt
än städerna. Denna hembygdsideologi är påfallande lik den samhällssyn som framfördes av Norsk
Landmandsforbund. Om vi återvänder till den norska bonderörelsen så kan en närmare beskrivning
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av de ideologiska tankegångar som präglade denna rörelse hjälpa oss att tydliggöra de ideologiska
drag inom BUL som påminner om denna landsbygds- och hembygdssyn.
Krisstämning på landsbygden
Något som alltjämt diskuteras av historiker är hur den agrarnationalistiska hållning som ideologer
inom Norges Bondelag och senare Bondepartiet uttryckte kan förstås. Historikern Rune Slagstad har
exempelvis framhävt att Bondepartiet skapades år 1920 med en ”reaksjonær rasebasert
agrarnasjonalisme” som grund i kombination med ett motstånd mot ekonomisk modernisering.581
Denna bild kritiseras däremot av Brynjulf Gjerdåker i det tredje bandet i Norsk landbrukshistorie, då
han menar att den nostalgiska historiesynen i de tal som förbundets ideologer framförde inte kan ses
som kvalificerande för en generell karaktäristik av partiet som reaktionärt och rasistiskt. Gjerdåker
framhåller i stället att ideologin inom Norges bondelag och den breda bonderörelsen var mer
komplicerad än vad Slagstad hävdar.
Ett exempel på denna komplexitet som Gjerdåker tar upp är ambivalensen som fanns inom
bonderörelsen gentemot moderna tekniska innovationer. Synen på den nya tekniken var inte
reaktionär då man ofta såg positivt på olika slags tekniska landvinningar. Gjerdåker menar dessutom
att det fanns både demokratiska och antidemokratiska tankegångar inom Norges Bondelag och att
olika hållningar till klass- och rasbegrepp figurerade brett inom rörelsen.582 En tredje person som
utrett frågan om bonderörelsens och framför allt Bondepartiets ideologiska kännetecken är historikern
May-Brith Ohman Nielsen. Hennes undersökning Bondekamp om markedsmakt stöttar en del av
Slagstads påståenden. I sin studie belyser hon hur bonderörelsens breda ideologi till stora delar
byggde på ett medvetet historiebruk där drömmen om bondens ärorika förflutna aktivt skulle dras in i
samtidspoltiken. Nielsen påtalar också den tydliga uppdelningen i högre och lägre slags folk som
många ideologer inom rörelsen omfattade, där bonden sågs som en moralisk och kulturell överhöghet
framför andra grupper i samhället.583 Sammantaget ger detta en bild av den norska bonderörelsen som
en bred politisk strömning som hade ett varierat ideologiskt innehåll men där det agrara hade en
tydlig särställning vilket kunde ta sig uttryck i rasistiska termer. Denna ideologiska grundram blev
central för Bondepartiet och Landmandsforbundet.
Bondepartiet kom snabbt att skörda stora politiska framgångar i Norge. Inte minst visade sig
deras strategi att framstå som ett klassparti för bönder och jordägare vara ett framgångsrikt recept för
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att attrahera väljare. På så sätt kunde de i opposition mot Venstre hävda sig vara det sanna partiet för
bönder. Därtill upprättade man en stark front mot Arbeiderpartiet. Framför allt vände sig
bonderörelsen mot arbetarrörelsens internationalism och klasskampspolitik. Även de gamla
borgerliga partierna gjordes till politiska motståndare i och med att de utmålades som svikare av
landsbygden. Den fria och självständiga norska bonden blev en viktig oppositionell kraft till
stadsindustrins människa. Många inom rörelsen hävdade dessutom att det fanns en principiell skillnad
i världsuppfattning och självförståelse mellan dessa grupper.584 Detta urskiljande av bonden framför
andra grupper påminner en hel del om den starka åtskillnad som Sletten gjorde mellan bonde- och
stadsungdom som vi har sett i kapitel tre i denna avhandling. Detta pekar ut den ideologiska
betydelsen som särhållandet av stads- och landsbygdsbor hade under det tidiga 1900-talet i Norge och
att dessa tankar både genomsyrade BUL och den norska bonderörelsen.
En viktig bakgrund till bildandet av Bondepartiet var som vi har sett tidigare i kapitlet
jordbrukspolitikens förändrade karaktär under 1900-talets första decennier. Många reagerade under
denna tid särskilt på de ekonomiska kriser som landsbygden hade drabbats av i samband med dess
modernisering och alltmer konjunkturkänsliga roll på en världsmarknad. Detta fick som följd att
många gårdar åtog sig stora lån. Särskilt från 1920-talet och framåt ledde detta till flera kriser på den
norska landsbygden med ökad arbetslöshet och tvångsauktioner av gårdar. Priset på odlingsbar jord
sköt i höjden medan matpriserna sjönk, vilket gjorde många lantbruk ogynnsamma att driva. Denna
så kallade ”gjeldkris” stabiliserades först i och med statliga subventioner framåt slutet av 1930-talet.
Fram till dess rådde alltså en lång period av ekonomisk krisstämning på den norska landsbygden.585
Situationen förändrades först i och med det så kallade Kriseforliket år 1935 då Arbeiderpartiet och
Bondepartiet ingick ett parlamentariskt samarbete.586
Odalbonden och bonderesningens idélinjer
Bonderörelsen utgjordes alltså både av ekonomiska och politiska intressen som ofta manifesterades i
olika sammanslutningar. I rörelsen fanns allt från bönder till lärare och tjänstemän. BUL kan ses som
en del av den gryende samverkan mellan ungdomslag och den bredare bonderörelse som utvecklades
i början av 1900-talet i och med att de aktivt gick med i Norsk Landmandsforbund år 1915. Ett annat
uttryck för samarbetet mellan BUL och bonderörelsen märks i uppförandet av Bøndernes Hus år 1913
som BUL förverkligade tillsammans med den ekonomiska föreningen Felleskjøpet Østlandet (med
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nära kopplingar till bonderörelsen). Samarbetet mellan denna ekonomiska organisation och BUL
utvecklades över tid och snart arbetade man gemensamt för att sprida landsmålet och främja nynorsk
kultur i Oslo-området.587 Därför är det rimligt att betrakta BUL:s arbete i Oslo som närbesläktat med
stora delar av bonderörelsens ambitioner.
Bland BUL:s medlemmar fanns både en kulturell förståelse av bondens potential för nationen
och en framväxande kritik av landsbygdens och bondeyrkets ekonomiska villkor. Denna kulturella
förståelse och idealisering av bonden framträdde i Norge som vi har sett i kapitel två redan under det
tidiga 1800-talet. Den höga kulturella värderingen av bonden och bondekultur kan även ses i ljuset av
den idealisering av den norska ”odelsbondens” frihet och dennes ”odelsrett” som var vanlig vid denna
tid. Odelsretten innebar att vissa bönder kunde äga sin mark (odelsjorden) utan att någon utomstående
kunde hävda ägande över denna jord. Tillkomsten av denna rätt brukar hänföras till Harald Hårfagers
tid som kung över Norge på 1200-talet. I och med att odelsretten förbands med denna tid (och därmed
kopplades till idéer om en norsk historisk guldålder) blev denna rätt även införd i den norska
grundlagen när den nedtecknades i Eidsvoll år 1814.588
Kring sekelskiftet 1900 verkar det ha funnits en utbredd tanke inom norskdomsrörelsen att
”odelsbondens” storhetstid under 1200-talet representerade Norges glansdagar.589 Denna
historieromantiska tankegång framträder som vi har sett tidigare exempelvis i Hulda Garborgs arbete
för att återupprätta det hon såg som norröna danser i Norge. Ett annat exempel på hur dessa tankar
gjorde sig gällande i BUL och norskdomsrörelsen är hur företrädare för dessa sammanslutningar
under tidigt 1900-tal ämnade att uppföra en nybyggd stavkyrka i trä mitt i Oslo. Detta skulle vara en
egen kyrka för ”norsktalande”, men Oslos borgmästare stoppade planerna på grund av den
överhängande brandrisken. Att dessa planer fanns pekar likväl ut den höga värdering av den norska
medeltiden som fanns inom norskdomsrörelsen.590 En annan aspekt värd att uppmärksamma är att
både stavkyrkoprojektet och de norska songdanserna är nyskapningar av en äldre tid. Dessa projekt
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och tankegångar handlar inte om att återskapa medeltiden utan att inympa inslag från den in i Slettens
och Garborgs samtid.
Som vi har sett i föregående delkapitel återfinns även exempel på omtalandet av odalbonden i
Lagsbladet, vilket tyder på att denna figur kan ha varit viktig för BUL:s landsbygdssyn. Den
nostalgiska drömmen om odalbonden var dock inte endast knuten till det norska utan ofta uttrycktes
en dröm om att förverkliga vad som sågs som det nordiska folkets potential. Det är inte förvånande
att dessa tankar om nordisk samhörighet fick en särskild betydelse vid de frisinnade folkhögskolorna.
Grundtvig omfattade nämligen en historiesyn där de nordiska folkens kulturella potential upphöjdes.
De ansågs representera en särskild blandning av andlighet, vetenskaplighet och folklighet som
påstods vara oöverträffad i världshistorien. Dessa tankar framkom särskilt i verket Nordens
Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst från 1832.591 Med andra ord kan
man skönja kopplingar mellan 1800- och 1900-talets ambition om att ena den norska nationen (eller
nationerna såsom Arne Garborg såg på det) och en historieromantisk idealisering av den norska
odalbondens frihet som var idémässigt besläktad med föreställningen om den nordiska bondens frihet
och kulturella överlägsenhet.
En höstsång för den döende landsbygden
Nära förbundet med romantiseringen av landsbygdens förflutenhet är föreställningen om dess
stundande död. En god vägledning i denna tematik ges av kulturkritikern Raymond Williams.
Alltsedan berättelsen om Edens paradis har bilder av landsbygdens forna storhet används retoriskt för
att kritisera samtidens förhållanden. Williams menar att denna konservativa retorik om att
landsbygden är döende alltid hänvisat bakåt och att man såväl under 1300-talet som under 1700-talet
kunde påstå att livstillvaron på landsbygden var hotad eller döende på grund av yttre påverkningar.592
Denna retorik är också utbredd i de diskussioner som förs om landsbygden i början av 1900talet i Norge. Inte minst framträdde denna tanke hos en av de mer framträdande ideologerna för
bonderesningen i Norge, författaren och folkhögskolläraren Lars Eskeland. Han var särskilt
engagerad i landsmålsarbetet och talade ofta hos BUL. Eskeland hade på så vis starka band till
bonderörelsen men också till de frilynta folkhögskolorna och till landsmåls- och norskdomsrörelsen
vilka BUL som bekant var en del av. Under de nationella landsmöten som bonderörelsen arrangerade
i Norge mellan 1916–1939 var han en prominent person. Dessa möten var enligt sociologen Reidar
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Almås präglade av en ideologisk tudelning. Å ena sidan fanns den historieromantiska och auktoritära
strömningen som Slagstad menade var typisk för bonderörelsen, å andra sidan fanns det inom
rörelsen också en nationaldemokratisk inriktning som kan liknas med Venstres nationella hållning.
Det är dock inte helt lätt att skilja dessa olika linjer från varandra, utan de gick ofta in i varandra.593
Eskeland var av uppfattningen att det fanns ett behov av att slå samman ambitionerna att
förbättra den norske bondens ekonomiska villkor med strävan efter att stötta bondens anseende i
kulturell mening och utgick i detta sammanhang från en tanke om att återuppliva den döende
landsbygden. Det fanns dock motröster till denna tankegång inom BUL. Detta framträder i en
recension i Lagsbladet av Eskelands bok Bondeheimen. Recensenten ställer sig främmande inför
Eskelands tanke om att det är möjligt att återvända till en tid då bonden och landsbygden var den
ledande näringen i landet. På så vis är det tydligt att vissa inom BUL inte anammade den mer
reaktionära agrara syn som exempelvis Eskeland kan ses som en representant för. I recensionen
beskrivs tankarna i boken, som utgick från ett av Eskelands föredrag vid Noregs ungdomslag 1917,
som ensidiga.
Recensenten hävdar att Eskeland vill tillbaka till en tid då bondeyrket ”verta tyngdi i norsk
arbeidsliv att”, något som skribenten menar inte är helt genomtänkt.594 Den omvandling som ”det
store hamskiftet” innebar, ledde till att Norge blev en sjöfart, handels- och industristat (och alltså inte
bara en jordbruksstat). Enligt skribenten är det märkligt att Eskeland tror att Norge överhuvudtaget
skulle kunna återgå till den ekonomiska ordning som rådde i landet tidigare.595
I recensionen av Bondeheimen framhåller dessutom recensenten en önskan om att målsaken
inte ska bli ett särintresse för bondeungdomen utan att den ska rikta sig till all ungdom och saken ska
inte stå och falla med ”bondereisingi”.596 Detta kan läsas som en kritik från skribenten i BUL mot
Eskelands agrarkonservatism som inte förmådde se Norges befolkning i sin helhet utan som endast
fokuserade på bonden. Enligt recensenten bör man sträva efter att ena staden och landsbygden, vilket
tydligast kommer till uttryck i arbetet för landsmålet. Detta språk ska tjäna både de som arbetar med
anden och de som arbetar med kroppen. I recensionen knyts denna tanke om det norska folkets
beståndsdelar och samhörighet till en vitalistisk metafor om Norge som ett träd: ”Bonden er roti, dei
andre stomnen, greiner og blad – alle høyrer me til eit og same treet”.597 Med andra ord återkommer
alltså tanken på det lantliga som en källa till liv. Detta påminner oss om den vitalism som vi i kapitel
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två har sett var förekommande inom norskdomsrörelsen i synen på Norge som en samhällskropp och
bondeungdomen som den levande och friska delen av denna kropp. I Lagsbladet beskriver BULrecensenten att Eskeland med sin bok frångick hela trädets (alltså nationens) omsorg i sin
agrarnationalism. Alltså kunde denna vitalistiska utgångspunkt användas som ett motargument till ett
alltför ensidigt hyllande av bonden. På så sätt är inte denna vitalism alltid förenad med en
agrarkonservatism utan kan även sammankopplas med en stark framstegstro. Eskelands bok beskrivs
slutligen av signaturen "–d" som vemodig och fin men upplevs som en höstsång över ett liv som dör.
Det gamla bondelivet framställs i stället av skribenten som ett avslutat kapitel. Den norska bonden
har haft sin storhetstid som visserligen kan inspirera till nya stordåd men poängen är enligt denne
anonyma skribent att blicka framåt, något som kan medföra en ljus framtid för hela Norge.598 Detta
exempel ger en fingervisning om att BUL:s företrädare inte endast utgick från en tillbakablickande
syn på landsbygden utan historien skulle tjäna organisationens samtida strävanden och infriandet av
en framtid där stad och landsbygd jämställdes.
*
I detta delkapitel har jag utifrån syftet att bättre förstå landsbygds- och hembygduppfattningar inom
BUL undersökt relationen mellan BUL och delar av bonderörelsen. Hur såg relationen mellan BUL
och delar av bonderörelsen ut? Hur relaterades landsbygdssynen inom BUL till de uppfattningar om
landsbygden som uttrycktes av framträdande organisationer inom bonderörelsen?
Svaret på dessa frågor har jag funnit i den förändrade roll som landsbygden fick i Norge under
1900-talets första decennier samt i Norsk Landmandsforbunds och Bondepartiets historiska framväxt
och ideologiska profil. I delkapitlet har jag försökt visa hur hembygdssynen inom BUL låg nära den
vitalistiska jordideologi som kännetecknade stora delar av den norska bonderörelsen. Jag menar att
delkapitlet bidragit till den tidigare forskningen genom att visa att förståelsen för det lantliga inte
enbart behöver nås via agrarhistoriska framställningar av den norska landsbygden. Föreställningar om
landsbygden aktualiserades även bland stadsorganisationer såsom BUL, vilket jag försökt
uppmärksamma i delkapitlet. Genom att ta hänsyn till hur idéer om landsbygden formades i urbana
sammanhang vid denna tid då landsbygden intog en ny roll i Norge, kan förståelsen för de
ideologiska tankegångar som knöts till det rurala vid denna tid vidgas.
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Ibid. 13.
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Som vi har sett redan i kapitel två fanns det inom BUL och NUL ett påtagligt ideologiskt
inflytande från Venstre som ofta påtalats av andra som undersökt denna rörelse. De ideologiska
överenstämmelserna mellan BUL, den norska bonderörelsen och Bondepartiet som framhävts i detta
delkapitel har dock i mindre uträckning lyfts fram av tidigare forskning. Genom den genomgång av
den norska landsbygdens förändrade roll som givits i delkapitlet har min förhoppning varit att
klargöra BUL:s övergripande projekt om att verka för höjandet av den norska bonden och
hembygdernas kulturella och ekonomiska villkor.
I delkapitlet har även en instrumentell syn till det rurala kunnat skönjas. Bygdelivets värde
och landsbygdens ekonomiska utveckling skulle stöttas av laget men samtidigt fanns det i den
kulturella och vitalistiska hembygdssynen en tanke om landsbygden som något kraftingivande som
kunde bistå norskdomsrörelsens arbete. När hembygdens kraft omtalas och när Sletten påstår att BUL
ska representera hembygdens samhörighet och livsrötter påminner detta starkt om de vitalistiska
inslag inom norskdomsrörelsen och BUL som vi har sett var framträdande både i kapitel två och tre i
avhandlingen.
I nästa delkapitel ska vi närmare undersöka betydelsen som hembygdens kraft hade för BUL:s
medlemmar genom att utforska den syn som ledande röster inom BUL hade på emotionella
rumsligheter i Oslos omnejd, vilka anknöt till ovan nämnda idéer om landsbygdens nya roll i Norge.
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5.3 Nordmarka som emotionell rumslighet
Som jag visat i föregående delkapitel skulle BUL representera hembygdens samhörighet för de
inflyttade bondeungdomarna i Oslo. Liknande relationer till landsbygden förekommer inom BUL
även i direkt anslutning till särskilda platser som organisationen upprättade i Oslos utkanter. Detta
yttrar sig inte minst i de tankar som BUL:s företrädare framförde om naturområdet Nordmarka. I
detta delkapitel argumenterar jag för att detta naturområde blev en central emotionell rumslighet för
BUL:s ledning och undersöker hur platsen laddades emotionellt av skribenter inom BUL i relation till
minnen och idealiseringar av hembygden. Frågeställningarna som väglett delkapitlet är följande: Hur
relaterade idéer om hembygden bland BUL:s företrädare till Nordmarka som emotionell rumslighet?
Vilka verksamheter och vilka rumsligheter etablerade BUL i denna omgivning och vilket förhållande
hade dessa till de föreställningar om stad och landsbygd som uttrycktes inom laget?
I detta delkapitel vill jag därmed utreda hur idéer om hembygden etablerades i det gränsland
mellan Oslo och stadens rurala omgivningar som Nordmarka kan sägas utgöra. I delkapitlet
uppehåller jag mig vid Nordmarkas naturomgivningar i en generell mening men ett särskilt fokus
riktas även mot Røkleivhytta och Bondehytta, som var de två fritidsstugor som organisationen ägde i
området. Såväl naturomgivningen i Nordmarka som lagets stugor ser jag som emotionella
rumsligheter med betydelse för BUL som relaterar till varandra och till andra rumsligheter på sätt
som jag i det följande vill undersöka närmare.
En frizon från staden
För stora delar av bonde- och norskdomsrörelsen var naturen som bekant en viktig symbolisk kraft.
Den hade även en avgörande betydelse för den hemlängtan som Ivar Aasen tecknande i sin dikt
Gamle Grendi. För BUL:s företrädare framträder naturens värde kanske tydligast i organisationens
uppskattning och användning av Nordmarka. Detta naturområde strax utanför Oslo var alltsedan
1800-talet en vallfärdsplats för stadsborna när de sökte en stunds respit från stadslivet under helger,
med skidturer på vintrarna eller badutflykter på somrarna. Denna natursyn hör samman med den
urbana moderna natursyn som präglade den tid då BUL växte fram. Historikern Rune Slagstad har i
sin bok "Sporten" beskrivit hur detta förhållande till naturen framkommit genom gradvisa
förändringar under de senaste seklen. Dessförinnan sågs naturen mer som ett produktionslandskap, en
uppfattning som delvis hade överlevt på vissa håll under det tidiga 1900-talet. Denna
produktionsinriktade syn på naturen var i generell bemärkelse mer utbredd i bondesamhällen än i
urbana sammanhang men sakta gav denna syn vika från 1700-talet och framåt. I och med att en ny
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konstnärlig och vetenskaplig blick på landskapet framträdde vid denna tid blev naturen alltmer
förknippad med föreställningar som värderade den utifrån dess skönhet och förmåga att verka
avkopplande på betraktaren (som ofta var en tillfällig gäst i naturen). Detta kan beskrivas som en
stadsmässig syn på naturen där man fjärmats från ett direkt behov av att använda sig av den för sin
försörjning och i stället sökt upplevelser av avkoppling och autenticitet.599
Denna gradvisa framväxt av ett stadsmässigt förhållande till naturen hade en stor betydelse för
Nordmarkas formande som en naturpark framåt mellankrigstiden. Slagstad, liksom Iver Mytting har i
sina undersökningar om området under tidigt 1900-tal beskrivit hur naturområdet kom att betraktas
som en plats som skulle kompensera storstadens uppfattade brist på autenticitet. Genom vistelsen i
naturen skulle stadslivets föreställda vedermödor lindras. På så sätt är det viktigt att inte
reservationslöst teckna naturen som mer knuten till landsbygden än staden. Vad gäller Nordmarka är
det tydligt hur denna plats också uttrycker en stark relation till det stadsmässiga för BUL. Nordmarka
var det både Slagstad och Mytting påtalat som en kompensatorisk rumslighet till stadens moderna liv
som därmed kan ses som nära förbunden med det stadsmässiga, även om området i geografisk
mening låg utanför staden.600
Slagstad och Myttings fokus på de betydelser som Nordmarka hade för idrotts- och
friluftslivsutövare är något som i viss mån är överförbart på den inställning som BUL:s företrädare
hade till platsen. Samtidigt går Mytting och Slagstad i sina utgångspunkter miste om en annan viktig
betydelse som Nordmarka hade, närmare bestämt hur naturområdet kunde uppfattas som ett hem. Det
finns nämligen tecken på att Nordmarkas natur inte endast värderades utifrån en urban position bland
BUL:s medlemmar och ledare. Som vi ska se kunde Nordmarka och stugorna som laget etablerade
där ses som något mer än en kontrast till staden, det kunde även värderas som ett hem och alternativ
till landsbygden. De tankar som framkom inom BUL gällande Nordmarka kan ses som snarlika andra
stadsbors, den stora skillnaden var de hemkänslor som BUL:s medlemmar och ledare förknippade
med Nordmarka.
Minnen av hembygdens natur
Nordmarka blev särskilt under mellankrigstiden alltmer karaktäriserat som den blandning av
landskapspark och vidsträckta skogsområde som det är känt som i dag.601 Det är en plats som genom
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Rune Slagstad, (Sporten): en idéhistorisk studie (Oslo: Pax, 2010). 59, 62.
Mytting, Skogens ”blå bånd”. 143, 159, 168; Slagstad, (Sporten). 255–256.
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Först under mellankrigstiden blev Oslomarka på allvar ett område som gjordes tillgängligt för den breda allmänheten i
Oslo. Detta skedde inte minst genom de många organisationer som strävade efter att utveckla området såsom exempelvis
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många år har nyttjats av stadsbor för att komma bort från staden, men det är också ett område som
varken kan inordnas i kategorierna stad eller landsbygd utan utmärks av sin relativa avsaknad av
bosättningar. Nordmarkas popularitet nådde en höjdpunkt under mellankrigstiden, inte minst bland
BUL:s medlemmar. Under denna period framförs flera uppmaningar i Lagsbladet om att ta sig ut till
Oslomarka (eller ”Marka” som området ofta kallades).602 Intressant nog förekommer det i dessa
uppmaningar en tanke om att bondeungdomar hade ett särskilt behov av att komma bort från
stadslivet och att umgås med naturen. År 1934 skriver signaturen ”H. H.” i Lagsbladet om den sunda
livssyn som han menade att särskilt bondeungdomen kunde erhålla genom söndagsutflykter till
Nordmarka. Han uttrycker detta på följande vis: ”De som kjem inn frå bygdene, frå fjell og skog, frå
dei djupe dalarne, gløym dykk ikkje burt i byen i den usunne bylufti um sundagane”.603 Detta är alltså
inte en allmän uppmaning till alla de som bor i staden, utan det är en särskild uppmaning till de som
kom från landsbygden och såg sig som bondeungdomar. I stället för att insupa den osunda stadsluften
bör bondeungdomen enligt denne skribent genast bege sig mot skogens frihet och friskhet. På så sätt
uppställs en sträng åtskillnad mellan stad och landsbygd, där staden görs till något osunt i relation till
"bygdene". Naturtillvaron framställs som själsligt och hälsomässigt stärkande för bondeungdomen
och antas ha en positiv påverkan på deras självförtroende, då artikelförfattaren påstår att tillvaron i
Nordmarka kan göra en mer nöjd med både sig själv och med andra.604 Naturen i Nordmarka framstår
alltså som en stark kontrast till stadslivet men uppvisar även en relation till landsbygden på så sätt att
naturen antogs ge emotionell lindring hos bondeungdomen, vilka vi i föregående kapitel har sett ofta
antogs befinna sig i ett rotlöst emotionellt tillstånd.
Denna ideologiska laddning av naturen som ett hem för bondeungdomen är utmärkande för
BUL. Andra fritids- och ungdomsorganisationer vid samma tid såsom Norsk Speidergut-Forbund
kunde beskriva naturvistelsen som ett möte med Gud som stärkte den kristna tron medan
kommunistiska scoutorganisationer omtalade naturumgänget som ett sätt att stärka sin tro på
socialismen och människans godhet (i och med att människan var en del av naturen).605 Till skillnad
från dessa och andra stadsbaserade organisationer var naturen för BUL ett möte med hemmet. Genom
att röra sig i skog och mark stärktes bandet till hembygden. På så sätt var natursynen inom BUL
urban, men också präglad av rurala ideal.

Den Norske Turistforening, Friluftsklubben, Oslomarkas Friluftsråd, Foreningen til fremme av friluftsliv og kroppskultur
samt Kjenn Ditt Land. Se Mytting, Skogens ”blå bånd”. 2.
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Denna betoning av bondeungdomens stora behov av Nordmarka hör alltså samman med
tanken på denna plats som ett substitut till de hembygder som BUL:s medlemmar hade flyttat från.
Flera BUL:are i Lagsbladet omtalar Nordmarka som ett slags hem för bondeungdomen som
kontrasterade den upplevda hemlösheten i Oslo. År 1935 beskrev exempelvis BUL:s ledare Erling
Bjørke denna hemkaraktär på följande vis:
[…] Her i Nordmarka kunnde vi anda fritt. Vi som er rivne upp med rota og planta um i framandt lende - herinne
kjende vi oss heime. Her var det som gjekk vi i våre eigne skogar. Kvar ein busk, kvar ein stein, kvar ein stig,
kvar ein bekk som sulla og song her inne, bar helsing til oss frå heimen vår.606

I citatet beskrivs allt från stigar, buskar och stenar som påträffas i Nordmarka som sammanlänkat
med hembygden. Vistelser i Nordmarka antogs leda till att bondeungdomen fick en större hemkänsla
i tillvaron då naturtillvaron var som en spegling av det hem de lämnat enligt Bjørke. Genom att röra
sig i Nordmarkas skogar är det som att bondeungdomen besöker de skogar som de minns från
hembygden. På detta vis framstår naturen som oerhört positiv för bondeungdomen, som antagligen är
det ”vi” som Bjørke åsyftar i citatet.
Denna hemkänsla i naturen har inte bara beskrivits av BUL:s ledare utan framkommer även i
bondeungdomarnas egna berättelser som skickades in till Lagsbladet. Ett exempel är ”Gutten frå
ælmenninga” från 1939, där den för avhandlingen välbekante bondeungdomen Anton Langerud
skriver följande om sin naturkänsla:
Nå’n bor på læine, synes ‘n dæ æe så mye finere å vara bymenneskje, men nå’n, kjæm tel byn å har vøre dær ei
ti, så lengter’n telbarsatt tel skau å mark. Slekt ær dæ mæ mei å, je lengter – lengter –. Når je sitt hær å spikulerer
åver live mitt hær i byn, finn je ut at asfalt å gatestein liksom itte sympatiserer mæ sjæla å kroppen min. Nei, den
mjuke jora heme i bygda kjinne mei bære, jei ær hennes.607

I denna berättelse beskriver Langerud sin längtan tillbaka till hembygden och att objektet för denna
längtan är skog och mark samt den mjuka jorden. Langerud poängterar även att drivkraften bakom
många bondeungdomars beslut att ge sig av från landsbygden delvis har att göra med deras höga
värdering av stadsmänniskan. När man bor på landet tycker man att stadsbons tillvaro är något
eftersträvansvärt, men när man har flyttat till och levt i staden en tid så längtar man tillbaka. Bilden
av hembygdens värde framkommer alltså först när du på allvar lärt känna staden inifrån. Det är i och
606
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med distansen till hembygden som dess värde på allvar framträder, som vi har sett exempel på även i
tidigare kapitel.
På så sätt synliggörs en ambivalens gentemot det lantliga i denna skildring av
hembygdslängtan. Det finns exempelvis ekonomiska lockelser med stadstillvaron som inte kan
tillgodoses av hemorten. Efter att man bättre bekantat sig med denna nya tillvaro som stadsbo verkar
dock den inledande attraktionskraften ha klingat av och enligt Langerud ersätts den då med en
hemlängtan tillbaka till "ælmenninga".608 Återigen är det en hembygdsbild som frammanas hos
Langerud, då han talar om en längtan tillbaka till det lantliga hem som han har lämnat. "Gutten frå
ælmenninga" skriver vidare följande om denna hembygdslängtan som han upplever:
Men åssen ær dæ mæ dei sjøl, trefs du hær, Anton. – Du Anton frå læine, skauen å ælmenninga – Jo, je trefs på
en måte, men dæ æ likevæl no som fell mei. Je æ fresk, je har min eien forretning å tener så je greie mei. Je har ei
kvinne som ær mi, inføtt Oslojinte. Ve har dæ gått ihoppes. Ve går på turer i Nordmarka sammar som vinter, å hu
som kjinne mei veit je lengter etter skau å vatten, å hu liker dæ hu å. Dæ æ liksom at skauens stille fred, blanna
me eim av måsa å granbar, finn fram dæ bæste i øss, å ve ær lykkelige åver å leve. Vi glømmer vikuas stri å
stræv å kjinne at naturens underlige makt gir øss nyt mot å nye kræfter. Sommetier når ve sitt oppå Mellemkollen
å ser utover så spørr je. Æe dæ neri dænna gryta du ser langt neri dær, som dom kæiler Oslo ve høre heme, eller
æ dæ hær imella skau å vatten. Hu ser mei i aua, mer behøfs itte, hu fårstår mei.609

I detta citat beskrivs naturens ”underlige makt” genom en redogörelse för sommarvistelser i
Mellomkollen i Maridalen i Nordmarka, vilka står i kontrast till den ”gryta” (med detta avses det
faktum att staden omges av en bergsrygg) som är Oslo. Naturen framställs som det dunkla, det
mystiska, det goda och det livgivande. I denna värderande syn på Nordmarka som en kontrast till
Oslo finns även en stark emotionell dimension som märks i den kraft som naturen antas skänka den
som vistas där. Den ger en lycklig livskänsla och ”finn fram dæ bæste i øss”. Enligt Langerud ger
turerna i Nordmarka nytt mod och nya krafter till både honom själv och hans flickvän som är en
infödd stadsbo. Denna upplevelse av återhämtning stämmer väl in i den urbana synen på
naturutflykter som ett tillfälle för avkoppling efter arbetsveckans slut.
Föremålet för Langeruds hembygdslängtan är skog och vatten eftersom det särskilt är dessa
naturinslag som påminner honom om det lantliga hemmet och som väcker lyckokänslor inom honom.
Denna hemlängtan rymmer samtidigt ett starkt tvivel. Skribenten söker efter en plats där han kan
känna sig hemma vilket kan tolkas som en negativ emotionell erfarenhet. Denna brist på hemkänsla
608
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kan kopplas samman med emotionen heimlaushet som vi har sett ofta uttrycktes i BUL:s tilltänkta
emotionella gemenskap. Naturen framstår som en tröst som kunde lindra denna hemlängtan samtidigt
som den enligt Langerud anses ha en uppbyggande kraft som bondeungdomen antas vara särskilt
mottaglig för. På så sätt ställer Langerud upp en dikotomi där Oslo särskiljs från hemortens skog och
vatten. Trots att han saknar sin hembygd och att det antyds att det är där han faktiskt hör hemma och
inte i staden verkar han inte sträva efter att flytta hem igen. Han påstår att han ”trefs på en måte” i
staden samtidigt som hans hembygdslängtan verkar vara svår att bli av med.
Bland BUL:s företrädare verkar det alltså ha funnits en uppfattning om naturens starka
emotionella värde. Det var i naturmötet som medlemmarnas hembygdslängtan både väcktes och
lindrades. Trots att bondeungdomen hade olika hembygder verkar naturupplevelser ha varit viktiga
för den generella hembygdsbilden inom BUL.
Minnet av hembygden förknippades alltså av flera BUL:are framför allt med en sorts
nostalgisk längtan efter barndomens skogar som uttrycktes i lyckan över att röra sig i skog och mark.
Hemlängtan tog sig för BUL:s medlemmar både uttryck i hemlöshetens melankoli och i den glädje
som väcktes i samband med upplevelser som kunde påminna om hemortens natur. Denna glädje och
melankoliska hemlängtan som minnet av hembygden kunde väcka återkommer på flera håll och
kunde till och med ta sig uttryck i tårar. I dikten ”Eg kom fraa skogen–” som har undertecknats
diktaren Kaare Bjørgen och som publicerades i Lagsbladet år 1919 ser vi ett sådant exempel. Diktens
titel antyder att den bör ses som en hembygdsskildring då den utgår från en plats som diktjaget har
lämnat bakom sig och som denne betraktar med en tidsmässig och geografisk distans. Bjørgen
beskriver sin hemkänsla på följande vis:
Eg kom fraa skogen der vinden susar,
der fuglen spelar og fossen brusar;
der all naturi i prakt er smykka,
og ingen tanke er tung hell trykka
So langt du ser, er det skog og fjell,
og yver alt ser du soli fell.
Aa! – der er fred, og so tyst og stilt,
og dertil endelaust høgt og villt,
eg tykkjer mest at eg graata maa,
kvar gong eg fær desse stader sjaa.610
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Bjørgen visar i citatet på en liknande romantisering av naturen som den vi sett att Aasen förknippade
med sina hemtrakter. Den fridfulla tystnaden och lugnet som påträffas i naturen framställs här som en
positivt laddad emotion som också kopplas samman med hemmet och skogen varifrån han kommer.
Platserna som präglas av detta lugn är så pass behagliga och samtidigt så vilda att diktaren
rörs till tårar då han påminns om sin hemort. Kontrasten till denna emotionella bild av hemmet blir
stadens missmod som framkommer i diktens efterföljande verser:
Og naar eg gjeng i den store byen,
eg ser mot nord, paa dei ljose skyn’,
som nett no stemner mot heimen min,
aa! – kann du lindra mitt sjuke sinn.
Aa, tak meg med deg fraa dette holet,
det hev meg beintfram fraa dalen stole;
aa tak meg med deg til dal og fjell,
daa vert eg lukkeleg likevel.
Her er ei taake so sur og stinn,
men heime bles det ein sumarvind.611

I denna dikt anspelar författaren starkt på kontrasterna mellan staden och det lantliga hemmet. Staden
benämns som stor, mörk och omges av en sur dimma, jämfört med hemmet som utmärks av sitt ljus,
sina dalar och fjäll och där behagliga sommarvindar blåser. I dessa motsatsbilder frammanas en bild
av ”hjembygda” som det naturnära, det friska och lyckliga medan staden omnämns som en obehaglig
plats.
Dikten koncentrerar sig därmed på minnet av hemmets lycka och glädjen som naturen antas
ge men också den negativa emotionella upplevelsen av att vara frånskild sitt hem. Sinnet beskrivs
som sjukt i dikten ovan och det är påfallande hur diktjaget strävar efter att få må bättre genom att
uppfyllas av hemmets sommarvindar. Stadslivet framställs däremot som ett hinder för denna strävan
som skapar alienation eller "fredlaushet". I nedanstående avsnitt ur samma dikt pekar Bjørgen dock ut
en väg bort från det sjukliga stadslivet och den hemlöshet som han lider av. Genom att återbesöka
hembygden samt hitta sig en kärlekspartner kan han få lindring:
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Aa! Gud kor vilde eg vera glad,
um eg fekk vitja min heimestad;
daa skulde alt som er vondt eg gløyma,
og livskraft vilde i hugen strøyma.
No er eg berre ei fredlaus sjæl;
men endaa rik, og so stor og sæl,
eg nok skal verta med tidi lel,
Dengong eg heime i dalen byggjer,
so høgt mot himlen der fjelli tryggjer,
og endaa gladare vert eg naar eg meg den gjenta eg elskar faar.612

I dessa strofer blir de emotionella inslagen särskilt framträdande och riktas mot diktarjagets hembygd.
En glädjefull förväntan om att få återse dalen som en gång var berättarens hem betonas. Samtidigt
antas staden göra själen fredlös och skapar "alt so mer vondt". Det är intressant att notera det manliga
perspektiv som Bjørgen uppvisar med sin dikt. Kvinnan som omnämns i dikten tycks framställas som
en representation av det hem han längtar tillbaka till.
Enligt Peter Blickles så är det vanligt att skildringar av ”Heimat” återspeglar särskilda
kvinnoideal under olika tider. Inte sällan hör beskrivningar av ”Heimat” och hembygden även
samman med beskrivningen av en oskuldsfull barndom där naturen förknippas med en idealiserad
moder.613 Blickle menar därtill att det ofta är män som påtar sig rollen som hembygdslängtande.614
Med tanke på den starka beröringspunkten mellan ”Heimat” och BUL:s hembygdstankar är det troligt
att liknande tankegångar präglade BUL:s företrädare. Detta kan ses som en förklaring till varför
mestadels (men inte enbart) män uttrycker sin hemlängtan i Lagsbladet. I dikten ovan verkar
sökandet efter att lindra hemlängtans smärtor och återfå fred och glädje endast kunna uppfyllas om
hemmets trygghet kan återfås, vilket eventuellt återspeglar Bjørgens kvinnosyn. Intressant i
sammanhanget är också hur landsbygden ofta feminiseras inom BUL, på liknande vis som naturen
och hemmet kunde betecknas som något kvinnligt.615
Utifrån dessa BUL-medlemmars beskrivningar av sina emotionella upplevelser kan man nå
insikt i hur skogen och naturen i generell mening sågs som en tillfällig ersättning till deras förlorade
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hemkänsla, men även att naturupplevelserna där endast lindrar och inte helt förmår att återställa det
förlorade hemmet. Dikten som analyserats ovan utgör ett gott exempel på den emotionella retorik
som visat sig vara vanligt förekommande bland BUL:s medlemmar och som centrerade hembygdens
värde framför staden. Notervärt är att landsbygden eller "bygdene" i denna dikt inte anges som ett
begrepp, utan "heimet" har helt kommit att ta över rollen som en positiv motsats till de negativa
sidorna vid staden. Detta skiljer BUL från andra organisationer i staden. Andra stadsbor än
bondeungdomen kan antas ha haft sina hem i staden medan BUL:s medlemmar menar sig vara
hemmahörande utanför staden, därför kan naturen fungera som en ersättning för avsaknaden av
hembygden. Utöver att vara ett substitut till hemmet så verkar naturen även ha varit en plats där
BUL:s medlemmar likt många andra i Oslos borgerskap kunde fly undan ett kvävande stadsliv. Detta
blir särskilt tydligt när vi i det följande fokuserar mer på Nordmarka som emotionell rumslighet.
Nordmarka som tillflyktsort för Oslos borgerskap
Nordmarka är och var under tidigt 1900-tal en plats med varierad bebyggelse. I samband med att
Oslos borgerskap alltmer började intressera sig för området framåt slutet av 1800-talet blev det
vanligare med olika slags fritidsegendomar i området. Många gamla gårdar och torparstugor köptes
och gjordes om till fritidsstugor av Oslos borgerskap men nya stugor byggdes också upp som
rekreationsplatser.616 Sedan tidigare fanns här också många husmansplatser (”husmenn” översätts
bäst med det svenska ordet torpare, alltså personer som levde inhyrda på en bondes ägor) och säterier
som Frønsvollen var ett exempel på.617 En viktig bakgrund till Nordmarkas framväxande popularitet
var även Holmenkollbanen som byggdes år 1898 och som förlängdes till Frognerseteren mellan
1918–1919.618
Som vi har sett var upplevelsen av naturen en viktig aspekt av den hembygdslängtan som
uttrycktes av många bondeungdomar och ledare inom BUL och överensstämmer på så vis med den
hembygdsbild som Ivar Aasens tecknade i sin dikt Gamle Grendi.619 I Nordmarkas natur fanns dock
inga av de "Grender" som Aasen lyfte fram och därför kan det vara svårt att se hur naturområdet
616

Tallak Moland, Historien om Nordmarka: gjennom de siste 200 år (Oslo: Christiania forlag, 2006), 68–69,
https://www.nb.no/search?q=oaiid:"oai:nb.bibsys.no:990614415894702202"&mediatype=bøker.
617
”Frønsvollen – Oslo Byleksikon”, https://www.oslobyleksikon.no/side/Fr%C3%B8nsvollen.
618
”Holmenkollbanen – Norgeshistorie”, Norgeshistorie, https://www.norgeshistorie.no/kilder/industrialisering-ogdemokrati/K1506-holmenkollbanen.html; Slagstad, (Sporten). 221–225.
619
Detta ansluter även till Peter Blickles resonemang om begreppet ”Heimat” i en tysk kontext. Enligt Blickle anknyter
ofta ”Heimat” till medelklassens syn på naturen. Idéhistoriskt kan detta avläsas så tidigt som i Fichte och Schellings
beskrivningar av den tyska naturen. Blickle framför också de identitetsmässiga betydelser som ligger i förståelsen
av ”Heimat” som en plats präglad av oskuldsfull natur, på så sätt att det enligt Blickles analys av begreppet går att erhålla
en tysk identitet genom att anamma en tysk förståelse av naturen. Se Blickle, Heimat. 17–19, 112–115.

242

skulle kunna motsvara bilden av hembygdens förtroliga gemenskap så som den tecknades i Aasens
dikt. I Lagsbladet framgår det emellertid att Nordmarka och särskilt BUL:s stugor i området skulle
vara en plats för gemenskap och social samhörighet. Alltsedan BUL:s grundande arrangerade
organisationen ofta och gärna helgutflykter till Nordmarka där hyttelivet hade en central betydelse. I
Lagsbladet skriver signaturen ”G. H.” år 1923 exempelvis att:
Bondeungdomslaget hev alltid havt syn for kva det hev aa segja for ungdomen, serleg landsungdomen, aa koma
burt fraa gatesteinen for ei stund. Laget hev difor bygt hytter i Nordmarka der lagsfolk kann
vera um sundagane.620

I citatet framgår det hur stugorna anses kunna kompensera för stadslivets brister. Genom utflykter till
skogsområdet skulle man komma bort från gatstenen och staden. Området utgör alltså en alternativ
rumslighet för stadsbor, en plats där man gör ett avbrott från stadslivet, samtidigt som BUL vill att
stugorna i skogen ska kunna erbjuda liknande sociala verksamheter som de organisationen bedrev
inne i staden. Det dröjde dock fram till år 1916 innan BUL kunde börja ägna sig åt sådana hytteturer.
Detta år byggdes Røkleivshytta (beläget vid Tryvannshøgda) av laget och året därpå förstärkte de sin
närvaro i Nordmarka genom att köpa den stuga som skulle bli känd under namnet Bondehytta,
belägen vid Ørfiske i Nittedal.
Stugorna relaterade till andra närliggande rumsligheter. Exempelvis Røkleivshytta förhöll sig
till en närliggande stuga i samma område som omnämndes "Offiserhytta" av BUL:s medlemmar.
Andra kände denna stuga med riksmålsnamnet ”Rødkleivshytta” (till skillnad från BUL:s
landsmålsvariant av samma namn). Detta talar om för oss att de unga officerare från Oslo-området
som hade upprättat stugan redan år 1899 antagligen såg på denna plats på ett annorlunda vis än vad
BUL:s medlemmar gjorde. I BUL:s egen historieskrivning om lagets stuga (Røkleivhytta) hävdas det
att officerarna ofta framförde sina klagomål när BUL:s ungdomar störde deras lugn och ro med sina
aktiviteter.621 Denna beskrivning visar på att rumsligheterna som stugorna utgjorde var starkt knutna
till vissa identitetstillhörigheter. De kunde vara omstridda platser där konflikter mellan olika grupper
uppstod. BUL:s uppförande av en egen hytta åskådliggör också hur lagets företrädare återigen vill
efterlikna Oslos borgerskap som alltså redan tidigare etablerat sina egna rumsligheter ute i
Nordmarkas skogar.
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För BUL:s deltagare och ledare verkar dessa stugor ha fungerat som samlingsplatser för
bondeungdomarna och de blev viktiga som utgångspunkter för skogsturer och träningspass som
BUL:s idrottslag anordnade, både på vintern och på sommaren. Ett tydligt mål med dessa
verksamheter var att svetsa samman medlemmarna i laget socialt.622 Vidare antogs tillvaron vid
stugorna tjäna som en god uppfostran av bondeungdomen. Denna syn på friluftsliv som en god och
stärkande aktivitet för ungdomen var inte unik för BUL utan påträffas även inom andra
ungdomsorganisationer vid denna tid som exempelvis scoutrörelsen. Inte sällan fanns det i denna
friluftssyn en blandning av religiösa och uppfostrande överlevnadsideal som knöts till
naturupplevelserna.623 Detta verkar även ha varit fallet för BUL, vilket framgår i organisationens
medlemsblad. I det allra första numret av Lagsbladet från 1918 vänder sig exempelvis en skribent i
Lagsbladet direkt till friluftsmänniskan i sin rapport från lagets olika ”lagstiltak”. Detta i anslutning
till BUL:s idrottslags rapport om alla de idrottsliga förtjänster som Nordmarka som plats medför,
både på sommaren och på vintern.624
I och med Nordmarkas geografiska avstånd till staden karaktäriserades platsen emellanåt av
BUL:s företrädare även som en egen isolerad rumslighet, som ett område som låg vid sidan av
stadens myllrande liv (även om kringvandrande naturdyrkare kunde vara en vanlig syn). En anonym
skribent i bladet beskriver Bondehytta och Nordmarka på följande vis:
’Bondehytta’ er utferdshytta vaar. Ho ligg i Nittedal, ei trikvarters gonge i vest for stationen. Ein triveleg stad aa
fara til i helgene, 30 stykke kann liggja der um nætene. […] Fraa hytta er der fine løypor innetter den trollvakre
Nordmarki og til den skoddetjukke byen. Ein gjer heimvegen paa tri-fire timar, makelegt.625

I beskrivningen används adjektivet trollvacker för att beskriva naturomgivningen runt Bondehytta.
Nordmarkas estetiska kvalitéer särskiljs tydligt från staden som negativt framhålls som en plats
präglad av tjocka skuggor. Det ”skoddetjukke” kan i och för sig även relatera till stadens
föroreningar, vilket i så fall innebär att tillvaron i Nordmarka sågs som friskare och mer hälsosam än
stadslivet. I citatet ovan betonas även tydligt att hyttan är "vaar". Man kan i detta sammanhang
påminna sig om att det fanns många olika föreningar och rörelser som vid denna tid ville göra
Nordmarka till sin egen plats. I detta område fanns inte minst många idrottsorganisationer, BUL:s
Idrottslag var alltså inte de enda som tog skogsområdet i anspråk.626
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Även om hyttelivet verkar ha varit tänkt som en social och naturnära frizon från Oslos stadsliv
för lagets medlemmar var det också en plats för regler. Den sociala kontrollen vid BUL:s hyttor
framkommer inte minst av att de hade skilda rum för pojkar och flickor samt att man utsåg så kallade
”hyttefutar”. Dessa fungerade som vaktmästare som skulle städa och se efter stugorna, men även
upprätthålla en allmän ordning. Detta framgår av följande utdrag från de ordningsregler som gällde
för stugorna och som publicerades i Lagsbladet år 1933:
1. Berre lagsfolk i Bondeungdomslaget har tilgjenge til hytta. Aktive idrottsfolk har fyrerett til eit rom, og
gjentone til eit. [---] 3. Kl. 12 natt må alle vera i seng og sidan må det vera stilt. Kl. 9 um morgonen må alle vera
uppe. Alle må syna sømeleg framferd og fara fint med husbunaden og det andre som høyrer hytta til. Um nokon
skamfer eller øydelegg noko må dei snøggast råd er kosta nytt i staden eller få umvølt det som er skamfare. Ingen
har lov til å spela kort um pengar. Det er forbode å dansa (runddans) i Bondehytta sundagar og helgedagar fyre
kl. 4 em.627

I citatet anas en skötsamhetstematik där vissa nöjen sågs som förkastliga medan andra ansågs mer
acceptabla. Detta påminner om de uppmaningar kring dans och underhållning inom laget som vi
analyserat i föregående kapitel. Det går att spekulera i att BUL:s ledning befarade att tillvaron på
stugorna i Nordmarka var mer frisläppt ute i naturen än vad den var inne i staden. Detta medförde en
risk att medlemmarna frångick lagets regler vilket gjorde det angeläget att trycka ordningsregler
såsom dessa ovan i Lagsbladet. En intressant föreskrift i detta regelverk är att runddans är förbjudet
på helgdagar och söndagar innan klockan fyra, vilket sammanfaller med tidpunkten för gudstjänsten i
kyrkan. Man kan läsa detta förbud som att runddanser var vanligt förekommande bland BUL:s
medlemmar i hyttemiljön, då en föreskrift av detta slag annars inte behövde inskärpas. Det är
iögonfallande att det är just runddansen som måste regleras, vilket bör vara en dans många av
inflyttarungdomen kände till från sin lantliga hemort. Detta vittnar om att BUL:s medlemmar och
ledare tog lagsstugorna i anspråk för att återskapa sociala aktiviteter som påminde dem om
hembygden.
Regelverket kan ses som ett försök att kontrollera det sociala livet så att det skulle likna en
positiv bild av hembygdens samvaro. I kontrollen av bondeungdomens sociala gemenskap gällde det
att skapa en ideal samvaro där sådant som inte ansågs vara passande eller skötsamt enligt lagets
ledning motarbetades och förbjöds. Det gällde att ungdomarna skötte sig ute på stugorna, först då
kunde de få njuta av naturens och den sociala samvarons glädjeämnen.
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Även på andra håll lyfte skribenter i Lagsbladet fram BUL:s starka skötsamhet som påstods
utmärka deras tillvaro vid stugorna. Skribenten med den talande signaturen ”hyttefuten” skriver
följande om det sociala livet på hyttorna:
Eg hev aldri vore uppglødd for 'hyttor', og eg vart heller ikkje glad daa Bondeungdomslaget hadde raadd seg til
med 'hyttor'. Som gamall kjend i Oslo, visste eg kva byungdomen meinte med det. Det var høvet til det frie
villmannsliv utan band og reglar. Der er ingen gamle tantor til aa sjaa etter at alt gaar for seg i tukt og ære, der er
ikkje politi til aa nasa etter um spritforbruk og stengjevedtekter for dans og leven vert halde, og der er ingen
prestar til aa kontrollera heilaghaldingi av sundagssed og sømd. Her berre gjeld reglar for godt kameratskap og
'hygge', alt etter det kulturnivaa hyttelaget staar paa. Og at det nivaaet kann staa temeleg laagt her i byen er noko
alle veit. 'Hyttone aat Bondeungdomslaget' hev til all lukke ikkje vorte slike fristader for kameratsleg
villmannsliv. Rødkleiv-hytta er beintfram ein aalmenn utfartsstad under strengaste kontroll som ikkje knyt til seg
nokon tanke med det ein til vanleg meiner 'hytte' og 'hytteliv'. – Hytta i Nittedal er i so maate friare, men her og
hev dei reglar laget hev sett og den aand som støde hyttefutar med kvart hev ført inn i livet deruppe, gjort det so
at den klene sida av det ein meiner med hytteliv hev kome burt. Javisst er det so at baade kortspel og dans vert
dyrka deruppe um laurdagskveldane og skjemten og kjæta kan faa laatten paa glid men aldri til overmaal.628

Detta är en talande beskrivning för hur det ideala livet vid BUL:s stugor i Nordmarka kunde tecknas
av somliga i laget. Aktiviteterna där framhävdes som mer skötsamma än de uppträdanden som
påstods prägla andra gruppers samlingsplatser (något som vi har sett är ett återkommande tema inom
BUL i beskrivningen av danser, restauranger och nu också skogsstugor).
Intressant nog görs en skillnad mellan Bondehytta vid Nittedalen och Røkleivhytta, där den
förra anses vara friare av skribenten. Vidare framställs hyttevakten (alltså ”hyttefuten”) ha en viktig
roll när det kommer till att reglera vad man gör i stugorna. Hyttefuten hittar på aktiviteter som gör att
man som gäst i stugan glömmer bort lockelserna i att bara ägna sig åt dans, musikuppspelningar på
grammofonen och kortspel. Dessa är alltså tillåtna aktiviteter men bör kontrolleras; skratten och
glädjen får ha sin plats, men den ska inte gå till överdrift. Naturupplevelserna påstås vidare ha en god
inverkan på ungdomen då de gör att stugans unga besökare "[…] traar ikkje so hardt etter innanhuses
moro”.629 Genom att röra sig utomhus i Nordmarka och inte ägna sig alltför mycket åt
inomhusaktiviteter i stugorna antar artikelförfattaren att man lättare kan undvika att förkovra sig i
nöjen som sågs som sämre än naturumgänget ute i det fria.
Denne ”Hyttefut” var inte ensam om att tycka att det finns gränser för vilka aktiviteter som
bör tillåtas ute vid stugorna. I artikeln ”Bondehytta i Nittedal” som publicerades i Lagsbladet år 1922
nämns explicit om Bondehytta att det är "forbode aa njota rusdrykk der. Dei same reglarne gjeld for
hyttone som for laget i so maate".630 Stugorna skulle alltså representera en friare tillvaro med närhet
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till naturen, men vistelsen i stugorna och skogen skulle samtidigt utgå från samma regler som rådde
inne i staden.
Den stärkande sporten
Den starka estetiska och emotionella värdering av Nordmarka som vi har sett präglade många BULmedlemmars natursyn återfinns även i beskrivningar av de idrottsaktiviteter som BUL:s medlemmar
bedrev i Nordmarka. Likt andra stadsorganisationer vid denna tid framhöll BUL värdet av att ägna sig
åt idrottsverksamheter, även om BUL med sin betoning av Nordmarka som ett alternativt hem hade
ett annorlunda förhållande till Nordmarka som rumslighet än vad andra organisationer i Oslo
antagligen hade.
Naturens emotionella värde för bondeungdomarna framkommer inte minst i artikeln ”Paa
skii” från Lagsbladet år 1919. Skogen, luften och det fria utelivet påstås av en anonym skribent
motsvara andra emotioner än de som bondeungdomen kände i staden:
Nordmarki er herleg um dagane. Som eit snøeventyr ligg skogen nordum skoddebyen og lokkar og dreg i
tusundvis strøymar byfolk ut um helgene for aa reinska kropp og sjæl for all ufysna som bylivet fører med seg.
B. u. l. eig ei hytta midt i det herlegaste landet. Og fullt av ungdom er det som søkjer dit til kvar helg.631

I citatet framstår alltså Nordmarka och BUL:s hytta i området som stadens motsats, fastän denna
naturpark var ett urbant projekt och därmed kan ses som en förlängning av staden och stadslivet.632
Det är alltså en påtaglig stadsmässig bild som uttrycks av denne skribent när denne påstår att
naturområdet ska locka till "snøeventyr" och rena kropp och själ från Oslos påverkan. Notervärt är
hur den kroppsliga fysiska aktiviteten binds samman med en själslig frigörande upplevelse.
BUL-skribenten beskriver i detta citat Nordmarkas naturvärde i kontrast till ”skoddebyen”.
Staden påtalas återigen som mörk och skugglik medan skogen framställs som fri och ren. I artikeln
framkommer dessutom tal om att det är lycka och fred som man ska finna i Nordmarkas skogar (som
hela tiden kontrasteras mot Oslo). Staden, påstår skribenten, saknar möjligheter till det uteliv som
BUL:s stugor kan erbjuda. I stället bedrivs det i Oslos centrala delar ett bekvämt ”inneliv” som
tillstås vara mer negativt än fröjderna som förknippas med Nordmarkas utomhusmiljö.633 Nordmarkas
betydelse som en idrottsplats var som vi har sett påtaglig för BUL:s bondeungdomar och hade även
en viktig betydelse för lagets emotionella värdering av platsen och upprättandet av egna stugor.
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År 1922 skriver Olaf Helset följande i Lagsbladet om idrottslagets framgångsrika tillväxt:
"Idrottslaget i B. U. L. tek til aa verta godt kjendt over heile landet no, og dette gjer at tilgangen paa
aktive lagslemer aukar jamnt. Laget er soleis paa god veg til aa verta det som det skal vera: Ein
samlingsstad for alle idrottshuga bondegutar som kjem til Oslo".634 I samma artikel ges en
beskrivning av Røkleivshyttas betydelse för anordnandet av träningspass i längdskidåkning och att
man som en del av träningen gått vandringar till denna stuga varje torsdagskväll fram till dess att
vintern gjorde sitt intåg. Idrottslaget kunde även ha egna fester på Røkleiva där endast medlemmar i
Idrottslaget fick delta. På festerna delades bland annat priser ut till de tävlande i laget, men man
använde även teatersalen i Bondeheimen för detta syfte.635 I andra rapporter från Idrottslaget som
kontinuerligt publicerades i Lagsbladet talas det även om att området mellan Slemdal, Smestad och
Majorstua var en bra plats för löpningsträning med de unga idrottarna i laget.636 Detta antyder att
BUL:s unga ofta vistades i en närhet till Nordmarka och utgör ytterligare ett exempel på att särlagen
inom BUL ofta utgick från västkanten när de arrangerade sina verksamheter.
Somliga inom idrottslaget uttryckte även en tanke om att särskilda idrotter såsom skidåkning
var aktiviteter som bondeungdomarna var särskilt lämpade för. Skidåkning "er ein idrott som høver
for bondegutane. Overalt i landet kan skiidrotten drivast, han krev ikkje idrottsplassar og kostbart
utstyr, og i mange bygder gjev skia beste framkoma under det daglege arbeidet i skog og mark"637,
heter det i en artikel från 1923. På så vis återkommer idén om att bondeungdomen är förbunden med
naturen, vilket antas göra dem särskilt lämpade att vara i Nordmarka och ägna sig åt idrott. Detta
eftersom de förutsätts ha präglats av arbetet i skog och mark i sina tidigare hemorter. I detta anas
återigen idén om att skapa en miljö för bondeungdomen som påminde om bilden man hade om deras
tillvaro i hembygden, i detta fall genom att ge dem möjligheter till idrottsverksamheter i skogen.
BUL:s stugor i Nordmarka var därmed viktiga rumsligheter för utövandet av
bondeungdomens fysiska fostran men också för att återskapa en naturkontakt bland
bondeungdomarna som antogs ha gått förlorad i deras hemlösa urbana tillstånd. Detta innebär att
hyttorna betydde något annat för BUL än de betydelser som andra stadsorganisationer gav sina
stugor. Dessa hyttor tillmättes inte samma slags hemliknande egenskaper som Røkleivhytta och
Bondehytta. Idrotter såsom skidåkning värderades särskilt högt i samband med dessa stugor.
Samtidigt var det inte bara skidor som utövades uppe i skogarna vid lagets fritidsstugor. Vid
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Røkleivshytta introducerades exempelvis volleyboll för första gången någonsin i Norge, eller
”skotball” som det namngavs på nynorsk. Denna aktivitet beskrevs i Lagsbladet som lika passande
för unga kvinnor och män i laget och talande nog för BUL:s emotionella stil som en källa till hugnad
för utövarna.638 Intressant nog så återkom alltså hugnaden i så gott som samtliga av de aktiviteter som
BUL ville erbjuda bondeungdomen.
Stugorna var på så vis en förutsättning för utövandet av idrott (särskilt nationell sådan) inom
BUL. Rune Slagstad har i sin bok (Sporten) belyst en diskrepans mellan utövandet av idrottsliga
aktiviteter vad gäller stad och land som inte minst avtecknades i synen på skidåkning. I Norges
lantliga områden åkte man ofta skidor för att ta sig fram i landskapet medan man i stadens högre
klasser allt oftare kom att betrakta skidåkning som en mer upplevelsebetonad aktivitet.639 I en
beskrivning av Kristianias stadsliv från år 1924 tecknas även en skarp skiljelinje mellan
”sportsmand” och ”idrætsmand” i staden. Enligt bokens författare Oscar Pedersen ägnar sig
idrottsintresserade åt rekordjakter på Bislet stadion och aktiviteter som fotboll. Sportutövare beger sig
hellre till Nordmarka, där de åker skidor i andaktsfull närhet till natur.640 På så vis knöts de skilda
kategorierna idrott och sport under mellankrigstiden ofta till olika rumsligheter och praktiker. I
BUL:s sammanhang är det intressant att se hur idrottslaget både höll fridrottsträningar på Bislet
stadion641 samtidigt som laget framhärdade tillvaron i Nordmarka och dess friluftsliv som bättre än
exempelvis fotboll.642 Detta verkar uttrycka en dubbel position inom BUL; man identifierar sig mer
med ”sports-Oslo” men är samtidigt närliggande idrottsfolkets syn på fysisk aktivitet. Denna
inställning kan jämföras med den tvetydiga position man hade inför stad och landsbygd. Att åka
skidor i Nordmarka med BUL:s idrottslag var därtill möjligen ett sätt för BUL:s medlemmar att
distansera sig från delar av stadslivet som förknippades med arbetarrörelsen. Även om Nordmarka
inte kan identifieras med landsbygden kan skidåkningen som försiggick där ha betraktats som ett sätt
att komma närmare en fysisk aktivitet som ansågs mer själsligt välgörande på grund av att det
förknippades mer med det lantliga livet. I Lagsbladet nämns också att det var Idrottslaget som var
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drivande för BUL:s köp av Røkleiva, då man eftersökte en utfärdsplats för laget bland annat för
skidåkning och detta särlag var alltså nära sammankopplat med denna emotionella rumslighet.
Förutom att stärka bondeungdomarnas kropp och själ verkar syftet med idrottslagets
verksamheter också ha varit att göra reklam för bondeungdomens dådkraft och företagsamhet. I en
artikel signerat BUL:s idrottsledare Olaf Helset påstås det att associationen med bondeungdomen som
framträdde i namnet för idrottslaget var ett sätt att sålla ut sådana som ansåg sig vara för ”fina” för att
kallas för bondeungdomar. Samtidigt gjorde de många priser som laget vann genom tävlingar att nya
inflyttare lockades att bli en del av organisationen när de anlände till huvudstaden (även om infödda
Oslobor också kunde bli medlemmar). Framför allt belyser citatet nedan hur stugorna också
fungerade som ett sätt för BUL att upprätta enhet, harmoni och gemenskap bland likasinnade. Helset
skriver:
Saalengi idrottsfolka vaare syter for at B.u.l. staar […] paa primilista i dei største ski- og friidrottstevlingane saa
vil idrottshuga bondeungdom som kjem fluttande til hovudstaden ha det paa det reine at i Idrottslaget i
Bondeungdomslaget der vil dei vera med saasnart dei kjem aat byen. Vi har paa denna maaten stor nytte av
lagsnamnet vaart. Namnet gjer au at mange som holder seg for ”fine” til aa vera bondeungdom eller staa ilag
med bondeungdom ikkje kjem med oss. Dermed saa slepper vi unna folk som ikkje høver i laget, folk som vil
skapa strid og som vilde vera uværduge til aa staa i laget.643

I denna artikel framkommer alltså idén om att endast vissa personer passar i laget och att de som vill
skapa strid och inte delar BUL:s ideal inte är välkomna i laget. Möjligen avses här alltså
stadsungdomar som nedvärderar bondeungdomen. I artikeln av Helset framkommer det även att det
både kan vara en styrka och svaghet att sträva efter att vara ett framgångsrikt idrottslag som vinner
tävlingar och samtidigt stötta inflyttade ungdomar i huvudstaden. Helset beklagar nämligen att så få
stannar i laget under flera år eftersom de flyttar tillbaka hem till landsbygden efter att de avslutat sin
utbildning.644
Värt att påminna sig om är att många andra fritidsorganisationer verkade i Oslo vid denna tid
och hade egna stugor i Nordmarka. Exempelvis framhöll både Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
och Kvinnlige Studenters Idrettsklubb (KSI) sina stugor i Nordmarka som viktiga platser för
uppfostran av ungdomen. Intressant nog verkar särskilt mellankrigstiden ha varit en tid då många
idrottsorganisationer med ungdomsverksamheter byggde upp sina stugor i Nordmarka, såsom Oslos
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studenters hytta som byggdes år 1929.645 Detta har rimligtvis att göra med att naturområdet blev
lättare att ta sig till fysiskt men också att Nordmarka nu hunnit etablera sig som rumslighet i stora
delar av Oslos allmänhets medvetande såsom bland annat Mytting visat i sin avhandling.646 Studerar
man minnesbetraktelser från OSI vad beträffar deras klubbhytta anar man hur även deras hytteliv
precis som BUL:s kontrasterades mot bilden av ungdomarnas trista och gråa tillvaro på hyblarna inne
i staden.647 Likväl befinner sig BUL i en särställning vilket framgår av att det endast var BUL:s
medlemmar och ledare som framställde stugorna som ”hemma”.
Stugan som en emotionell tillflyktsort
Stugorna som BUL etablerar i Nordmarka framstår som basen för lagets närvaro i området. Vi har
sett hur de ansågs fylla en funktion som substitut till hembygdens samhörighet och att de var viktiga
för idrottslagets verksamheter. Ett av de främsta syftena med stugorna var förstås också att de skulle
upplevas positivt av de medlemmar som vistades vid dessa platser. I en artikel i Lagsbladet skriven
av den dåvarande BUL-ledaren Sigvat Heggstad framkommer det intressanta beskrivningar av detta
ideala hytteliv och vilka känslor som BUL:s medlemmar förväntades känna där. Heggstad påstår att
den ännu icke namngivna hyttan skulle vara en plats där själen och kroppen skulle vårdas och där
friskhet och glädje skulle råda. Här skulle bondeungdomen kort och gott bli ”fri og glad”.648 Detta
emotionella ideal hänfördes alltså direkt till den rumslighet som stugorna stod för. Likt
beskrivningarna av lagets Kaffistovor, vars hemlika karaktär diskuterats utförligt i föregående kapitel,
var denna emotionella platsbeskrivning av stugorna även nationellt kodad och ansågs generera
hemkänslor. Stugorna skulle enligt Heggstad utgöra:
Ein liten norsk stasjon uppi Nordmarka, der alle fraa bygdene skulde kunna kjenna seg heime. Her skulde ljoda
berre norsk tale og song, idrott og leik skulde friska upp kropp og sjæl til det daglege arbeidet vaart i byen og til
kampen for dei ideal me hev sett oss i livet.649

I citatet gör Heggstad en direkt koppling mellan hembygden och stugorna i Nordmarka, då det endast
är de från bygderna som förväntas känna sig hemma i de norska stationer som stugorna skulle utgöra.
Nordmarka och stugorna betraktas av Heggstad som mer lika hembygden än staden, och det är

645

Einar Skage Andersen, red., Studentenes friluftssentrum i Nordmarka 1929–1979 (Oslo: Oslo studentenes idrettsklubb,
1979). 7–10.
646
Mytting, Skogens ”blå bånd”. 161–174.
647
Andersen, Studentenes friluftssentrum i Nordmarka 1929–1979. 21.
648
Sigvat Heggstad, ”Namn på utferdshytta?”, Lagsbladet, nr 1 (januari 1920). 2–3.
649
Ibid. 2–3.

251

vistelsen vid BUL:s lagsstugor som anses ge BUL:s medlemmar kraften att orka arbeta vidare inne i
Oslo. Intressant i texten ovan är också föreställningen om hemkänslans sociala karaktär. Att känna sig
hemma knyts direkt till det sociala livet i form av sånger, idrott och lek. I och med dessa aktiviteter
på denna plats kan goda ideal fostras menar Heggstad. På så vis är detta alternativa hem och de
sociala aktiviteter som föregår där något som antas ha en moraliskt uppbygglig kraft och som anses
främja det norska.
Samtidigt var detta ideal om att skapa en norsk frizon i närhet till natur och utifrån idéer om
hembygdens kraft inte något som var typiskt endast för BUL som organisation. Såväl nazister som
medlemmar i arbetarrörelsen kunde sträva efter liknande nationalistiska ideal som de Siggvat
Heggstad framställde som viktiga.650 I sammanhanget kan det dock vara värt att nämna att Heggstad,
som vid tidpunkten för denna artikel både var redaktör för Lagsbladet och ledare för BUL, kom att bli
en av de BUL-medlemmar som aktivt stöttade nazisterna efter ockupationen av Norge under 1940talet. Bland annat arbetade han med den nya regleringen av nynorsk (eller ”rettskrivingsreform”) år
1942 i samarbete med det fascistiska partiet Nasjonal Samling, vilket hade som mål att frångå
samnorsksträvanden och i stället skapa ”ett høinorsk høvisk mål”.651 Det är dock svårt att helt
fastställa vilket ideologiskt innehåll han lägger i sin beskrivning av Nordmarka, "norskt tale" och
norskdom i denna artikel om BUL:s hytta i Nordmarka tjugo år tidigare, då hans utläggningar om
norska frihetszoner lika mycket pekar mot den allmänna ideologiska hållningen som rådde inom
norskdomsrörelsen vid denna tid.
Anmärkningsvärt i Heggstads beskrivning är hur det framstår som om mycket av
norskdomsrörelsens arbete stod på spel i samband med BUL:s stugor. Det var i samband med dessa
platser eftersträvansvärda emotioner som glädje och en fri norsk tillvaro skulle eftersökas. Stugorna
blev på så vis ideologiskt laddade rumsligheter då de blev ett substitut för hembygden och uttryckte
vidare samhällsvisioner som fanns inom laget om att skapa en norsk frizon i skogen, vilket skulle
kommuniceras emotionellt.
Stølens och namnets kraft
Utöver denna beskrivning av det ideala tillvaron vid stugan kretsar Heggstads artikel kring frågan om
vad den nybyggda hyttan i Nordmarka ska kallas. Heggstad är skeptisk till namnet ”Bondehytta” då
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det blir som att kalla Oslo för ”bondebyen”. Detta är dock vad hyttan heter än i dag, så Heggstads
uppmaningar om att kalla den för något annat verkar inte ha gett något vidare resultat. Hans kritik av
namnet avslöjar ändå fängslande föreställningar om denna rumslighet.
En som är från landsbygden kallar inte sitt hem för ”bondehemmet” eller sina barn för
”bondebarnen”, menar Heggstad. Denna beteckning av det rurala var vid denna tid ett prefix som ofta
användes nedvärderande av stadsbor, hävdar han. BUL-ledaren är även tveksam till ordet ”hytta” och
benämner i stället platsen för "utferdsstova" genomgående i denna artikel från 1920. ”Hytta” beskrivs
som ett tyskt ord vilket inte överensstämmer med lagets språkpolitik eller de norska traditioner som
han ansåg att BUL skulle verka för. "Norske bønder hev aldri havt 'hytter'. Dei hev gardar, sætrar,
stølor, stovor, buer og sel, alt samen fine gamle namn med tradisjon".652 Med andra ord fanns det hos
Heggstad en längtan efter att göra platsen till något som han ansåg på riktigt representerade den
norska landsbygden, och distansera sig från den urbanitet och det utländska inflytandet som han
förknippade med hyttebegreppet. Heggstad följer alltså den välbekanta uppfattningen inom BUL att
landsbygden hör samman med naturen och är väsensskild från stadens uttryck.
Likt tidigare nämnda exempel i detta kapitel framställs Nordmarka av Heggstad som ett
tillfälligt substitut till hembygden. Bondeungdomens vistelser i naturområdet kännetecknas av
särskilda upplevelser av hemkänslor som andra grupper inte finner på samma plats, påstår han. Detta
ger BUL en särskild rätt enligt Heggstad att verka i Nordmarka och sätta sin egen prägel på området.
Heggstad vill därmed distansera sig från andra storstadsbors rekreation i naturparken genom att hävda
Nordmarka som en förlängning av den norska landsbygden och dess traditioner.
Heggstad menar vidare att ”hytta” kan ge dåliga associationer då många ställer sig skeptiska
till det som i samtiden kallas för ”hytteturar”. Även om han inte närmare beskriver vad det
klandervärda med sådana stugutflykter består i påstår han att det "yr og kryr av hyttor rundt heile
Oslo, og mange av dei er slike at det vart ikkje mange foreldre som vilde sleppa borni sine dit um dei
visste koss der var".653 På så sätt urskiljer Heggstad BUL:s ”hytteturar” som avvikande från andra
gruppers bruk av stugor i området likt exemplet vi tog upp tidigare som presenterades av signaturen
”Hyttefut”. Återigen är det alltså en begränsad frihet och en sansad glädje som BUL:s ideologer
verkar eftersöka med lagets verksamheter och rumsligheter.
Ett bra namn enligt Heggstad för stugan i Nittedalen vore i stället för "Bondehytta" namnet
"Stova" eller "Støl". Denna namndiskussion som Heggstad påbörjar i Lagsbladet synliggör den
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laddning av rumsligheten som Heggstad eftersträvade. Litteraturvetaren J Hillis Miller har i sina
rumsteoretiska skrifter påpekat att namnet i sig har förmågan att skapa de associationer som knyter
platserna till särskilda värderingar; det är i namnet som platsens föreställningskraft projiceras.654 För
Heggstad är det uttryckta syftet alltså att namnge BUL:s hytta till något som accentuerar platsens
samband med den norska landsbygden och mer specifikt den abstrakta idén om hembygden som
bondeungdomen lämnat. På så vis vill Heggstad skapa en alternativ plats till både stadslivet och andra
fritidsstugor i Nordmarka.
I sina resonemang landar Heggstad till slut i att ”stølen” vore en bra utgångspunkt vad gäller
förslaget för Bondehyttans nya namn. Stølen var den plats dit korna kunde gå för att bli mjölkade på
lantliga, ofta fjällbelägna säterier. På samma sätt som korna fördes till en avsides frihetlig plats skulle
bondeungdomarna få sig en stunds respit från stadslivet. Heggstads namnförslag blir till slut
”Helgstøl”.655 Anknytningen till "helg" är intressant i sammanhanget. Det verkar vara ett sätt för
Heggstad att markera att det är på helgen som bondeungdomarna förväntas vara på platsen för att
samla kraft inför nästkommande vecka. I artikeln kontrasterar också Heggstad ”helgstølen” med
rumsligheten "heimestøl" i det att BUL:s utfärdsstuga i Nordmarka kan påminna om den faktiska
”stølen” på den norska landsbygden och på så sätt har förmågan att väcka hemkänslor. Heggstad
skriver:
Og um sumrane naar kyr og hestar fraa Ørfiskegaarden kjem raklande med bjøllelaat, rauting og kneggjing, daa
er det plent som ein skulde vera paa ein heimestøl med skogen rundt ikring. Enn um me beintfram kalla
utferdsstova vaar "Helgestøl" – stølen som me reiser til helgi? Det er eit raakande og vyrdelegt namn som vil
gjera staden enno meir hugtakande enn han alt er.656

I detta citat betonar Heggstad att namnet har förmågan att göra platsen än mer betagande än vad den
redan är. För att tala med Miller bidrar namngivandet till att platsen fylls med kraft. Det är namnet
som öppnar upp förbindelsen mellan BUL:s konkreta lokalitet i Nordmarka, som motsvaras av stugan
och mer abstrakta rumsligheter såsom ”Hembygden” och idén om ”Stølen”. På så vis relaterar
namnförslaget till en hembygdssyn där naturens och stølens vackra lugn lyfts fram som ett hem för
bondeungdomen. Även lantliga ljud som kobjällror och hästars gnäggande accentueras i Heggstads
beskrivning. Med namnet antar han att en länk kan upprättas till dessa bilder av lantlighet. I
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bondeungdomens upplevelse av hyttans rumslighet och dess namn frammanas på så vis hembygden
och de erfar hemkänsla.
I sin syn på stølen uttrycker Heggstad även en längtan efter ett mer autentiskt liv, vilket han
placerar i en lång historisk kontinuitet. Säterier och stølen får karaktären av att ha varit en nationell
konstant i norsk historia där både de boende i städer och de som är hemmahörande på landsbygden
kan trivas. Eller som Heggstad formulerar det hela:
Noko av det gildaste me veit av utferder baade i by og land er vel aa fara "til støls" eller "paa sætra", um det so er
berre ein tur i helgi. Der ein kann vera fri og glad og sutebua i vakker natur ei liti stund.657

Som socialantropologen Ann-Katrine Brun Norbye visat i sin avhandling En fornemmelse av støl är
stølen alltjämt i dagens Norge en plats som förknippas med emotionella upplevelser av frihet för
många som arbetar där. Fastän dessa säterier är platser präglade av arbete utgör de korta
sommarmånaderna en meningsfull tillvaro då man får tiden att "være meg selv", som en informant i
avhandlingen uttrycker det. Det vore dock missvisande att helt identifiera stølen med det rurala,
denna plats beskrivs i stället av Norbye som något avvikande från både det stadsmässiga och det
lantliga. Stølen är en plats där man blir ett med naturen, vilket alltså kan ses som en tredje väg mellan
kontrastfigurerna stad och landsbygd.658 Med andra ord kan stølen betraktas som lik Nordmarka i det
att uppfattningen om motsättningarna mellan stad och landsbygd i viss mening görs överflödig på
dessa platser, även om Heggstad alltså gör sitt bästa för att binda samman naturen med landsbygden
som en bestämd enhet.
Även om säterierna i Norge med tiden blivit färre är det värt att komma ihåg att det i
Nordmarka så sent som år 1943 fanns torpare som huserade vid säteriet Frønsvollen (för övrigt på
samma plats där BUL:s idrottslag hade sina första tävlingar).659 Viktigt att påminna sig om är även
den betydelsefulla ekonomiska roll som säterierna länge hade i Norge och att säteriformen kommit att
betraktas som ett sätt att upprätthålla det traditionellt norska lantbruket och kulturlandskapet.660
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När Heggstad uppmanar BUL:s medlemmar att börja kalla ”Bondehytta” för ”Helgstøl” är det
för att han förbinder säterilivet med en bild av traditionell norskdom. Detta representerar fina gamla
namn med tradition som kan associeras till den norska bonden. Friheten, meningsfullheten och
stillheten på säterier och i naturen verkar, enligt hans sätt att se på det, utgöra en eftersträvansvärd
tillvaro som förknippas med detta gamla bondeliv och som anses ha en välgörande påverkan på
bondeungdomarna inom BUL. På så vis vävs ideologiska tankegångar samman med platsen och dess
emotionella laddning.
Som vi tidigare har sett hade Heggstad en meningsfrände i signaturen ”Hyttefut” som skrev
om sin syn på hyttekulturen i Lagsbladet år 1922. Det finns en stark möjlighet att det återigen är
Heggstad som uppträder i bladet under denna signatur. Skribenten anknyter till Heggstads tidigare
tanke om att namnet på stugorna har en stor betydelse:
Kall det utferdsstader og gjev deim namn som knyter tanken til civilisert norsk bondeliv. Eg fyreslær:
Røkleivsætra for utferdsstaden paa Røkleiva og 'Helgekvil' 'Skogstua', 'Helgestøl' eller kannhenda og
'Ørfiskesætra' for utferdstaden i Nittedal. Vekk med hyttenamnet, so skal me og verta kvitt alt skummelt prat um
'hyttekultur' og 'hytteliv'.661

Återigen är det anmärkningsvärt hur mycket kraft som läggs i ett namn. Den rumsliga laddningen
som namnet innebär medvetandegörs av denne ”Hyttefut” i det att namnet associerar till en idé om ett
civiliserat norskt bondeliv. Platsen ska alltså representera landsbygden och därtill den skötsamhet
som i detta fall likställs med det goda norska bondelivet. Precis som i diskussionen kring
namntävlingen återkommer förslaget ”Helgestøl” som namn på Bondehytta, vilket gör det rimligt att
anta att skribenten faktiskt är Heggstad som återigen vill ventilera sitt etymologiska missnöje med
hyttebegreppet.
Andra förslag till namn på hyttan utöver Heggstads förkärlek för ”helgstøl” inkom också till
Lagsbladet. Till vissa av förslagen tillades även motiveringar, såsom denna: ”Ein samlingsstad som
ligg høgt og fritt, langt burte fraa alt som er laagt og laakt, med skog og vatn, med fuglesong og
gjentelaatt, med sumargleda og dreg paa tur maa det vera til ”Gimlehytta”662 Möjligen avses i citatet
det norröna ”gimle” eller ”gimlé”. Detta var i nordisk mytologi människornas boplats i Asgård efter
Ragnarök, ett sorts himmelrike som i Voluspá har beskrivits som det vackraste och skönaste av alla
existerande hus.663 I framläggandet av dessa förslag märker man hur det ideala hyttelivet framträder
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inför skribentens ögon. Föreställningarna om platsen som namnen uttrycker tecknar en idyllisk bild
av landsbygden. Rumsligheten representeras som något abstrakt och mytologiskt, ett norrönt
himmelrike som också bär påfallande likheter med skribentens egen hembygd, där sommarglädje
råder och där fåglarna sjunger i kapp med flickornas skratt. Gemensamt för dessa bilder är den
fridfullhet som framträder som bär påtagliga likheter med Aasens naturbeskrivningar i dikten Gamle
Grendi som vi har sett låg nära BUL:s medlemmars hembygdssyn.
Liknande hembygdsidealiseringar som denna kring början av seklet var ofta, men inte
nödvändigtvis, ett sätt att skapa distans till de klasskonflikter och den söndrande internationalism
eller modernitet som man förknippade med staden och stadslivet. Som Bosse Sundin har visat i sin
studie av den svenske hembygdspionjären och författaren Karl-Erik Forsslund, var idealet om att leva
i relativ frihet nära naturen eller i den ensliga stugan ofta ett sätt för hembygdsivrare att fly undan
politiska stridigheter. Dessa vistelser i naturen kunde även ses som ett sätt att distansera sig från det
som identifierades med stadens masskultur.664 Längtan bort ”fraa alt som er laagt og laakt” i
beskrivningen ovan kan alltså bära vidare konnotationer än att denne anonyma skribent endast ville
andas luften i högt belägna skogar. Det här påminner oss om tidigare diskussioner i avhandlingen
såsom Slettens inflytelserika tankar om att särskilja bondeungdomen från både ”byungdom” och
stadens ”storhop”.
En annan viktig aspekt av namnförslagen som presenteras i Lagsbladet är att namnet ska
bjuda in till fantasi och estetiska upplevelser. Heggstad återberättar en kommentar från en annan
medlem i laget som menar att ett poetiskt namn på stugan vore att föredra, och det skulle allra helst
vara ett namn ”[…] som kunde vekkja kjenslone, so skulde eg ha komponera mange vakre ting her
uppe […]”.665 Ett sådant namn var exempelvis ”Heimhug”. I samband med detta namnförslag, som
framfördes av signaturen ”A. K.”, ges en motivering i formen av en dikt på sex verser. I Lagsbladet
redogör man på grund av platsbrist endast för den första och sista versen i denna dikt, som lyder på
följande vis:
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1.

Naar folk or tigerstaden lengtar

og helst vil reisa heim
i Nordmarki ei hytte ventar
som ut av byen lokkar deim,
6. ”Heimhug” eg tykkjer er namnet det
rette
tankar det gjøymer og dertil vent,
vil hugen for strev fraa bylivet lette
og for kunstnarar det passar paa prent.666

I denna dikt beskrivs Nordmarka som ett hem som kan lindra hemlängtan. På så vis förstärks bilden
av stugorna i Nordmarka som något annat än det urbana enligt många BUL:ares föreställningsvärld.
Stugorna skulle representera något annat än det gängse stadslivet, fastän de märkbart var en del av
nämnda urbanitet och att den positiva upplevelsen av Nordmarka formulerades som ett svar på
tillvaron i staden.
*
Till skillnad från förra kapitlet där rumsligheter i Oslos centrum avhandlades har jag i detta kapitel
undersökt olika slags rumsligheter som BUL:s medlemmar och ledare etablerade utanför Oslo. En
viktig ambition med delkapitlet har varit att visa hur Nordmarka aktualiserades som ett hem för
BUL:s företrädare. Inom BUL fanns alltså en relation till denna rumslighet som utmärker sig från det
förhållande andra stadsbor hade till denna plats vid samma tid. På många sätt utgick även BUL från
en stadsmässig blick på Nordmarkas natur men till skillnad från andra aktörer i Nordmarka betraktade
organisationens representanter områdets skog och lagets stugor som en återspegling av hembygden.
När man inom BUL laddade Nordmarka och lagets stugor som en plats som påminde om
bondeungdomens hembygder blir det tydligt hur platsen relaterades till känslor av hemlängtan. På så
vis har det i delkapitlet framgått hur BUL som organisation såg ett särskilt värde i att etablera
emotionella rumsligheter i Nordmarka. Genom de uppfattningar som BUL:s företrädare hade om
platsen har jag även försökt visa hur en hel samhällsvision om norskdom kunde anas. Rumsligheterna
och dess emotioner bör alltså inte avfärdas som ointressanta subjektiva upplevelser utan förmår i
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detta fall berätta mer om lagets ideologi än vad som uttryckligen sägs i många av Lagsbladets
artiklar. Denna ideologiska belysning menar jag tydliggör fördelen med ett emotionshistoriskt och
rumsligt perspektiv, som tidigare saknats i avseende på studier om norskdomsrörelsen.
Som vi har sett i tidigare delar av avhandlingen så var det vanligt att BUL:s ledare
identifierade hembygden med inrättningar som laget skapade i staden, såsom i exempelvis
Kaffistovornas lantliga kost eller bunadernas mönster. Hos BUL:s talespersoner i Lagsbladet framgår
det dock att vistelsen i naturen och i Nordmarka var ett av de mer betydelsefulla sätt för
medlemmarna att känna hemlängtan och återminnas sina hembygder.
Jag har i detta avseende argumenterat för att föreställningarna om stugorna som BUL ägde i
området tydliggör den emotionella rumslighet som Nordmarka utgjorde för många inom BUL. De
skulle enligt flera av BUL:s medlemmar och ledare utgöra ett slags frizon där ideal om norskdom och
det goda lantliga livet kunde komma till uttryck. Stugorna i Nordmarka var på så vis hela tiden
motiverade som rumsligheter utifrån dess konnotationer till idéer om landsbygden. Detta är
påfallande likt funktionen som föreställningar om staden hade för rumsligheterna som BUL
etablerade inne i Oslos centrala delar som undersökts i föregående kapitel. Till skillnad från
Kaffistova och Det Norske Teatret markerade BUL med etableringen av sina stugor i Nordmarka en
geografisk distans till staden och stadslivet, medan andra rumsligheter som laget uppförde snarare
försökte överta och omforma stadens föreställda urbanitet. Samtidigt var BUL:s intresse för hyttor
typisk för den stadsmässiga syn på fritid och natur som laget omfattade.
Stugorna i skogen var således uttryck för en urban natursyn och att BUL betecknar tillvaron
vid stugorna i Nordmarka som något lantligt stärker denna avhandlings tes om att BUL strategiskt
både kunde använda sig av sin stadsidentitet och samtidigt framhålla sin position som ett lantligt
alternativ till stadslivet. Med min analys hoppas jag ha kunnat visa på den sammanflätade relationen
mellan stad och landsbygd som dessa rumsligheter gav uttryck för, vilket inte har åskådliggjorts i
tidigare forskning om Nordmarka. I Slagstad och Myttings studier om Nordmarka under tidigt 1900tal har särskilt platsens kompenserande funktion till stadslivet i Oslo lyfts fram, men med detta
delkapitel har jag försökt att visa hur denna rumslighet även kunde ses som ett hem. Platsen laddades
därmed med olika emotioner och ideologiskt innehåll för de grupper som rörde sig i området.
Om vi jämför med tidigare kapitel är det påfallande hur BUL återigen, likt fallet med
Kaffistovorna, utvecklar en alternativ urban rumslighet som lagets företrädare menar representerar
något annat än det gängse stadslivet. För BUL:s medlemmar verkar den hemlängtan som
förknippades med Nordmarka ha utmärkts som något negativt och positivt på samma gång.
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Hemlängtan var som vi har sett i föregående kapitel något som kunde yttra sig i en självdestruktiv
hemlöshet och dövande melankoli men denna känsla uppfattades också som ett adelsmärke för
bondeungdomen. Genom längtan till hembygdens skogar blev den positiva upplevelsen av
Nordmarka sedd på som större för bondeungdomen än den antogs vara för andra unga i Oslo. Med
hjälp av Nordmarkas trolska skogar och stugornas sociala samvaro skulle hembygdens kraft lindra
bondeungdomens emotionella tillstånd och på så vis hjälpa dem i deras arbete i staden.
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5.4 Sammanfattning av kapitlet
När man konsulterar den historiska forskning som finns om landsbygdens nya roll i Norge under
mellankrigstiden så saknas ett viktigt perspektiv; den urbana landsbygdssynen. De ekonomiska och
ideologiska föreställningar knutna till landsbygden är förvisso väl utredda men enligt min mening går
man ofta miste om de betydelser som emotionellt laddade föreställningar om landsbygden hade och
fortsätter att ha. I föregående kapitel skildrade jag BUL som en organisation som utmärktes av en
stadspräglad blick på det lantliga. I detta kapitel har jag fördjupat denna tankegång genom att skildra
den ideologiska och emotionella kraft som föreställningar om det lantliga tilldelades av BUL.
Landsbygden som idé har i detta kapitel undersökts med hjälp av följande frågeställningar:
Hur relaterade de idéer om landsbygden som uttrycktes av lagets medlemmar och ledare till de
emotionella rumsligheter som BUL upprättade? Hur kan tankarna om landsbygden inom laget förstås
ideologiskt och i relation till de ekonomiska villkoren på landsbygden i Norge under tidigt 1900-tal?
Kapitlet har försökt besvara dessa frågor genom att visa hur BUL:s relation till landsbygden
främst avtecknas i den hembygdssyn som fanns hos flera av BUL:s företrädare. Denna
hembygdskänsla flätades under 1900-talets första decennier samman av flera olika emotioner som
relaterades till flera av de rumsligheter som BUL etablerade i Oslo. Kapitlet har visat hur i synnerhet
idéer om hembygdens sociala gemenskap och naturvärden blev viktiga i denna emotionella syn som
framfördes av BUL:s medlemmar och ledare.
I regel kontrasterades de positiva emotioner som förknippades med hembygden mot
upplevelser som relaterade till stadslivet. I föregående kapitel har vi sett hur lantliga ideal inom BUL
vid upprepade tillfällen användes för att belysa stadslivets brister; detta gäller även för den
hemlängtan som lagets medlemmar gav uttryck för. Hemlösheten som beskrevs som ett lidande för
bondeungdomen utgjorde denna längtans förmodade negativa sida, men som jag har försökt att visa i
detta kapitel så formulerades även en positiv sida i den hembygdslängtan som BUL:s företrädare
uttryckte. Denna framträder på så sätt att hemlängtan kom att bli en markör för bondeungdomens
särskilda identitet.
Som tidigare kapitel i avhandlingen har framlagt så stod de tilltänkta emotionella
gemenskaperna inom BUL i relation till idéer om att stötta ungdomens frilynthet och kraft. I detta
kapitel har vi sett hur bondeungdomen också relaterades till den kraft som hembygden förknippades
med. Detta menar jag ger en fördjupad förståelse av hembygdsideologin inom organisationen.
Hembygden var såväl ett ideologiskt som ett emotionellt mål och denna insikt medför att BUL:s
ideologiska projekt och föreställningsvärld framstår i ett skarpare ljus. I andra studier om BUL har
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många intressanta aspekter inom laget lyfts fram, dessa tror jag kan fördjupas med hjälp av de
hembygdstankar som analyserats i detta kapitel.
När BUL:s företrädare värderar Nordmarka och BUL:s två stugor där som ett hem för
bondeungdomen visar det hur centrala dessa platser var för laget. Det är där bondeungdomens
emotionella tillstånd ska hanteras och kultiveras genom olika verksamheter och praktiker. Det är
också i dessa rumsligheter som samhällsvisioner kan träda fram som möjliga alternativ till andra
rumsligheter i BUL:s samtid. Detta har tydligast framkommit i BUL:s ledare Sigvat Heggstads
diskussioner om namnet på BUL:s hytta och diskussioner om stølen som en tankefigur.
I mitt försök att komma närmare BUL:s syn på landsbygden har annars begreppet ”hembygd”
betonats. Förståelsen för detta begrepp menar jag är en väg för insikter om de emotionella och
subjektiva föreställningar om landsbygden som uttrycktes inom BUL. Dessa föreställningar om
hembygden relaterade inte bara till Nordmarka utan begreppet äger också relevans i de uppfattningar
om Kaffistova, Det Norske Teatret och Leikarvollen som jag gått igenom i föregående kapitel. Med
Ivar Aasen som sammanbindande länk har vi också kunnat se hur denna hembygdsretorik som BUL
framhöll hörde ihop med norskdomsrörelsens övergripande kulturprogram och landsbygdssyn. Det
som är slående är hur starkt denna hembygdssyn relaterar till staden. Hembygdens konturer blir
skarpa först när begreppet ställs i kontrast till staden. Samtidigt tänker sig BUL att staden och dess
närmsta omgivningar är en plats där hembygden kan materialiseras. Detta pekar på ett ambivalent
förhållande till stad och landsbygd. Det vore givande med fler undersökningar om andra
organisationer i BUL:s samtid för att ta reda på hur unikt detta förhållande till begreppsparet var.
På många sätt framstår BUL:s företrädares förhållande till landsbygden som något både
nostalgiskt tillbakablickande och progressivt framtidsinriktat. Representationerna av landsbygden
skilde sig samtidigt åt mellan medlemmar och verkar ha anpassats efter olika situationer. Kapitlet har
på så vis försökt åskådliggöra hur de bilder av landsbygden som upprättades inom organisationen
fungerade som viktiga verktyg för BUL:s medlemmar, ideologer och ledare i arbetet med att förändra
Oslo till att bli mer nationellt sinnat men också i syfte att hjälpa bondeungdomen att återfå en
hemkänsla i tillvaron. Förnorskningsambitionerna i Oslo och stadssynen som framkommit i
avhandlingens tidigare kapitel kan alltså relateras till samma projekt som låg bakom BUL:s tankar
och relation till landsbygden. Med hjälp av hembygdens kraft skulle de vitalistiska tankarna om
bondeungdomens identitet som vi har sett närmare på i kapitel två och tre förverkligas. Emotioner
och rumsligheter gick alltså hand i hand i BUL:s strävan efter att omforma Oslo till att bli mer norskt.
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Slutligen har kapitlet fokuserat på betydelsen som Nordmarka hade inom BUL. Att stugorna i
Nordmarka blev viktiga rumsligheter som skulle bistå till att lindra bondeungdomens föreställda
hemlängtan kan ses i ljuset av att detta var platser som utgjorde något annat än stadslivet, samtidigt
som det vore fel att påstå att detta var lantliga platser, då det var stadsbors användning av platserna
som placerades i centrum. Likt Leikarvollen på Bygdøy, som har analyserats i föregående kapitel, var
detta rumsligheter som var belägna en bit bort från stadens centrum och kunde på så vis erbjuda ett
alternativ till stadslivet. Det var på så sätt i gränslandet mellan stad och land som BUL:s ledares och
medlemmars ambitioner och ideal kunde förverkligas.
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6. Epilog
En förändring i stadssyn?
Även om denna avhandling inte följer en rak kronologisk ram kan det så här i slutet av avhandlingen
vara intressant att ägna en stunds uppmärksamhet åt att fundera kring om BUL kan sägas ha varit
framgångsrika i sitt projekt om att etablera rumsligheter i Oslo och på så vis stötta bondeungdomen
och förändra Oslo. Så tidigt som 1919 påstod exempelvis Arne Garborg i ett tacktal till BUL att
organisationen under sina 20 år hade lyckats med sitt uppdrag om att erövra Oslo. Han
sammanfattade detta på följande vis:
Fraa Festen høyrer og ser eg berre um Hyggje og Moro, so det var leidt eg ikkje kunde koma med. Men eg var
med i mine Framtidsynskje: gjer det meir og meir vendt so, at Ungdomen tek Byen og ikkje Byen Ungdomen!667

Redan vid denna tid menade alltså Arne Garborg att BUL hade kommit att infria mycket av sitt
projekt för att skydda ungdomen genom att göra Oslo mer norskt; bondeungdomen hade segrat över
staden i stället för tvärtom. Som vi också har kunnat konstatera i denna avhandling hade BUL ett
inflytande som möjliggjorde att de kunde etablera sin egen teater, en egen restaurangkedja och en
klädbutik inriktad på norska dräkter. De dominerade även stadsbilden genom sina många
folkdansframträdanden ute på Bygdøy och till och med i skogarna var det möjligt att träffa på
skidåkare och andra idrottsutövare iklädda BUL:s emblem.
Denna påtagliga närvaro i Oslo bör ha haft en betydelse för hur Oslobor kom att betrakta
stadens identitet. Enligt Knut Kjeldstadli så blev nämligen motsättningarna som rådde mellan det
infödda borgerskapet i Oslo och inflyttarna från landsbygden gradvis mindre under mellankrigstiden
än vad de hade varit kring sekelskiftet 1900. Denna nya stadsidentitet menar Kjeldstadli tillkom i takt
med att inflyttarlagen nådde stora framgångar med sitt arbete och tvingade fram en ökad respekt för
bondeungdomen.668 Den nya acceptansen mellan de som understödde de infödda stadsborna och de
som likt BUL riktade sig mot inflyttarna från landsbygden avtecknas bland annat i instiftandet av
Oslodagen år 1939. Under särskilda ceremonier under dessa firanden uttrycktes en samhörighet
mellan representanter för huvudstaden och andra delar av landet.669
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Den avtagande polariseringen mellan arbetare, borgerskap och bondeungdomar kan även
förstås utifrån förändringar i Norges politiska landskap under denna tid. Ett tydligt exempel på detta
var det politiska samarbetet mellan Bondepartiet (och därefter Venstre) med Arbeiderpartiet, vilket
brukar omnämnas som ”kriseforliket”. Detta avtal mellan partierna år 1935 satte Arbeiderpartiet vid
makten i Norge efter många år i opposition.670
Som vi ska se i denna avslutande del, går det att ana tendenser till att stadsretoriken inom
BUL följde denna nationella politiska utveckling under mellankrigstiden i och med att BUL:s
företrädare vid denna tid inte nedvärderar stadsungdomen och stadslivet lika mycket som tidigare.
Samarbetet mellan Arbeiderpartiet och Bondepartiet kan på så sätt ses som utslag för en liknande
utveckling som den som pågick i Oslo under mellankrigstiden. Under denna tid verkar BUL se på sig
själva mer som en del av staden än vad fallet var i början av seklet. Samtidigt är det värt att minnas
att många bondeungdomar nu hade vuxit upp och blivit äldre medlemmar samt att laget hade blivit en
mer integrerad del av Oslo än vad det varit kring sekelskiftet 1900. Ändå ansåg sig
Bondeungdomslagets företrädare inte vara framme i mål när det kom till organisationens strävanden.
Fortsatt arbetade man för en att skapa en större norskdom och en uppvärdering av bondekultur i Oslo.
Detta framträder möjligen tydligast i den syn på bondeungdomen som uttrycktes inom BUL och som
vi genom hela denna avhandling har sett var avgörande för BUL:s olika verksamheter och
institutioner.
Bondeungdomens sammansmältning med Oslo
Även år 1939 då det var dags för BUL att fira sitt 40-årsjubileum vill flera inom BUL påtala den
förnorskning av Oslo som laget hade genomfört. Exempelvis beskriver den dåvarande BULordföranden Erling Bjørke år 1937 att Oslo tycks ha blivit Norges mest nationella stad. I samma
beskrivning så ger han sin bild av vilka hinder för denna förnorskning som han menar att BUL hade
övervunnit. Framför allt är det de främmande sedvänjor som Bjørke förknippar med staden som anses
ha motarbetat lagets ambitioner, liksom den negativa inställningen till bondeungdomen hos
”byfolka”. Framför allt tar han upp hur deras hånfulla kommentarer mot bondeungdomens beteende,
klädsel och tal har stått i vägen för BUL:s arbete. Som vi har sett i avhandlingen hör alla dessa
strävanden samman med de mål som BUL hade med sina emotionella rumsligheter. Med hjälp av
dansuppträdanden på Leikarvollen och teateruppträdanden skulle Oslos borgerskap lära sig att
respektera landsmålet, bondeungdomen och de dialekter de talade. Genom att etablera egna
670

Knut Are Tvedt, ”kriseforliket”, Store norske leksikon, 15 februari 2017, http://snl.no/kriseforliket.

265

restauranger, klädbutiker och stugor skulle BUL bli en aktör i Oslo som var jämställd andra
organisationer i staden och säkra att bondeungdomar inte blev hemlösa i mötet med en främmande
stadskultur; genom att äta, sjunga, dansa och känna det norska skulle ett hem liknande hembygden
upprättas i staden.
När Bjørke frågar sig själv hur långt BUL har nått i denna strävan att göra Oslo mer norskt
och öka respekten för bondeungdomen blir hans svar följande:
Vi har nådd so långt at eg vågar tru det er få Oslo-folk som geipar etter bondeungdomen i dag um han eller ho
vågar syna at dei er av bondeætt, talar heimemålet sitt og brukar bygdeklæda sine. Um ein gut eller ei gjente i
dag syner seg på gata i bygdebunaden sin so bryd ingen seg med å snu seg og sjå etter dei som var det noko rart
[…]. Tvert imot trur eg dei fleste byfolk er kome so langt no at dei tykkjer det både er rett og vakkert av
bondeguten og bondegjenta at dei brukar desse klæda og talar sitt eige mål. Ja, mange byfolk veit eg beintfram
gled seg over det. Gled seg over ungdom som syner eit andlet. Eit norsk andlet. [---] Og når Oslo i dag syner eit
norskare andlet enn truleg nokon annan norsk by, so trur eg nok at Bondeungdomslaget i ikkje liten mun kan
rekna seg det til ære. [---].671

I citatet framkommer det att skribenten menar att Oslo omgjorts till att bli en förhållandevis norsk
plats, vilket avspeglas i att bondeungdomen inte möter samma hånfulla kommentarer för sina
bygdetraditioner och dialekter som tidigare. Samtidigt som citat av detta slag visar på att vissa
medlemmar inom BUL uppfattade att bondeungdomen hade kommit att accepteras av staden betyder
inte det att de ansåg att norskdomsarbetet i staden hade förverkligats till fullo. Därför var det viktigt
att hålla igång verksamheterna inom laget och på så sätt säkra vördnaden för bondeungdomen hos
stadens ungdomar men också att stärka bondeungdomens självkänsla. I detta fall ses dessa två
ungdomskategorier som åtskilda, samtidigt finns det framåt slutet av mellankrigstiden flera exempel
på att man inom BUL också börjar ana en sammansmältning av bonde- och stadsungdomen i Oslo.
Enligt BUL-medlemmen Anton Langerud var dock inte denna sammansvetsning något som alla i
laget hade insett ännu. Han skriver följande i en berättelse som han skickat in till Lagsbladet:
Nå ska je fortælja dekk no som itte mange har tenkt no på. Jo, Bondeungdomslaget arbe ifrå nittiåra å tel idag har
sakte å sikkert smelta læinsongdommen å byongdommen ihoppes tele it fålk.

Langerud omtalar dessutom att han själv gift sig med en infödd ”Oslogjenta” och att blod är tjockare
än vatten då ”dæ binn oss ihoppes”.672 På så vis anar man att den starka skiljelinje som tidigare fanns
inom BUL gällande stadsungdom och bondeungdom till viss del hade tappat sin skärpa vid
mellankrigstiden. Ändå finns det i bondeungdomarnas berättelser en dröjande hemlängtan som verkar
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vara svår att bli av med. Som framgått tidigare antas denna hemlängtan särskilt lindras av
naturupplevelser i Nordmarka och de andra rumsligheternas försök att frammana hemkänsla.
Ett annat exempel på att BUL:s ledare menar sig ha lyckats med att förnorska Oslo och skapat
en större acceptans för bondeungdomen är när lagets grundare Klaus Sletten, som vid denna tid
hunnit flytta tillbaka till Vestlandet, skickar in ett tacktal tillägnat BUL till Lagsbladet år 1939. I detta
tal hyllar han lagets arbete under de 40 år som gått sedan han startade laget. Enligt Sletten har BUL
medverkat till att skapa ”ei nasjonal sameining av bygd og by, av alle samfunnslag”.673 Detta kan
kontrasteras till Slettens tidigare nämnda uppfattningar om staden, där stadsungdomen och
bondeungdomen sågs som kraftigt åtskilda från varandra och där inslag i nöjeslivet uttrycktes som ett
hinder för bondeungdomens självtrygghet. Sletten framhävde redan 1937 redan i ett annat tal som han
riktade till Bondeungdomslaget att han nu ser en ny tid randas:
No ser det ut til at me står i eit tidskifte. Den internasjonale marxismen lagar seg um til nasjonal folkesosialisme.
Meir enn før blir dei sosiale uppgåvone sams arbeidsmål. Og skiljet millom dei tvo målfylkingane jamnar seg ut.
Dermed blir det meir rom for det nasjonale samarbeidet som ungdomslaga skulde skape tvert over alle
skilgrenser. Eg kan ikkje seie at eg alltid har havt syn for dette. Bondeungdomslaget skulde samle og sameine
ungdom frå alle kantar av landet og halde sambandet med bygdene ved lag. Men millom bygdeungdomen og
byfolket skulde det helst vere eit jarnteppe. I den fyrste tida var dette kanskje naudsynleg. Men mykje av desse
skilgrensene har falle og bør falle. Her i Stavanger merkar ein det kanskje sterkare enn andre stader at bymann og
bonde er sama folkje. […] skilnaden på byungdom og landsungdom er mindre enn dei fleste trur. Ikkje minst der
sosiale uppgåver kallar, kan dei lett møtast.674

Även om Sletten här ovan talar om Stavanger framträder i detta citat flera kärnfulla formuleringar
gällande relationen till stad och landsbygden inom BUL. Bland annat hävdas det att laget i början av
1900-talet utgick från en önskan om att upprätthålla en skiljelinje mellan bondeungdom och ”byfolk”
eller ”byungdom”. I detta citat används det senare begreppet fortfarande som en oerhört vid
beteckning och kontrastfigur till bondeungdomen. Sletten går så långt att han kallar skillnaden mellan
grupperna för en järnridå som eventuellt var nödvändig att upprätthålla kring sekelskiftet, men som
nu bör falla. Går vi tillbaka till början av denna avhandling ser vi hur denna starka skillnad mellan
bondeungdom och stadsungdom var en stark förutsättning för BUL:s bildande i Slettens upprop år
1899. År 1937 har denna inställning alltså förändrats.
I citatet framgår det även att det fanns en nyvunnen enighet mellan framträdande grupper som
utmärkte sig i stadslivet. BUL har blivit mer accepterade av borgerskapet och tycks i sin tur nu även
acceptera arbetarrörelsen, åtminstone kan de tänkas vara samarbetspartners i sociala frågor. Samtidigt
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är det värt att notera att Arbeiderbladet under samma tid påstod att BUL och andra organisationer
med starka kopplingar till partiet Venstre understödde ett agitationsarbete riktat mot Arbeiderpartiet.
Att intäkterna från Kaffistova kunde utgöra en ekonomisk grund för partiet Venstre sågs också som
ett politiskt ställningstagande för de liberala och mot arbetarna av somliga inom arbetarrörelsen.675
Möjligen var freden och enigheten mellan grupperna på så vis endast en retorik eller åtminstone
något mer prekärt än vad Sletten ville få den till.
Två år senare, i samband med BUL:s 40-årsfirande 1939 omtalar Sletten förändringarna som
skett i BUL:s relation till stad och landsbygd mer noga. Han skriver:
Kunne byen gje betre kår – byen som hadde herja flokkar av bondeungdom og aldri kjende ansvar for dei
opphavskraftene som vart øydde? Bondeungdomen skulle ikkje lenger vera verjelaus, men skapa seg eit sterkt
samfeste. [---] I heimbygda skulle me ha alle våre livsrøter; der var den faste grunnen for alt nasjonalt strev. [---]
Eg vonar denne grunntanken ennå er levande i laget. Men synet på byen har visseleg skift. Byen kan vera kald og
framandvoren så du ingen stad kjenner deg einslegare. Og han kan vera romsleg og vidfemnande så det berre
spørst om du sjølv eig åndsmakt og moralsk kraft til å arbeide deg fram og finne dei nasjonale og sosiale
oppgåver som kallar på deg. Stort tyktest det for 40 år sidan å vera at bondeungdom frå alle kantar av landet
kunne samlast i eitt lag. Større er det som me nå ser: ei nasjonal sameining av bygd og by, av alle samfunnslag.676

I citatet återkommer slutligen hembygdens levande kraft som en motvikt till stadslivets härjande
destruktiva inverkan på bondeungdomen. Återigen är det BUL:s rumsligheter som laget har att tacka
för det genomslag som lagets hembygdsidéer haft i Oslo. Det blir även tydligt att mycket av den
hembygdsideologi och retorik om bondeungdomens utsatthet som presenterades år 1899 även finns
kvar i laget 40 år senare. Det är därför något överraskande att Sletten slår fast att det har skett en så
omfattande förändring i synen på staden. Dessutom framkommer en påfallande ambivalens i det att
han tänker sig att staden både kan vara en kall och enslig plats, samtidigt som den också ses som brett
omfamnande och full av potential där varje person med moralisk kraft kan ta sig fram. Detta något
tvetydiga lovord kan tolkas som att han menar att det finns något positivt med staden i avseende på
individens självförverkligande, samtidigt som bondeungdomen hotas gå under om man inte tyr sig till
ett gott socialt sammanhang som exempelvis BUL.
BUL har enligt Sletten uppfyllt en viktig roll för denna typ av inflyttare, då man utifrån sin
gemenskap byggt upp denna moraliska kraft och upprättat en kontakt med hembygdens livsrötter med
hjälp av traditionell bygdekultur och inrättningar som Kaffistova och stugor i Nordmarka som kan
erbjuda en nykter glädje och social samvaro. Visserligen hävdar Sletten i samma tal att det fortsatt
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råder krafter och makter som utövar ett negativt inflytande på bondeungdomen i Oslo. Samtidigt
tycks han mena att den nationella samhörigheten som har uppkommit, där stadsbor och
landsbygdsbor ser sig som ett och samma folk och samarbetar för hela nationens väl, har varit den
främsta framgången för BUL under de 40 år som gått sedan han grundade organisationen.677
Samtidigt kan denna värdering hos Sletten ses som ett retoriskt drag. Det långsamma
inlemmandet av bondeungdomen med resten av Oslos befolkning hade möjligen skapat ett behov av
att påpeka att detta skett genom att stadsungdomen och staden ändrat sig i linje med önskemålen som
framfördes inom BUL, och att det inte var bondeungdomen som tvingats anpassas efter staden.
Förmodligen är det lönlöst att försöka ta reda på i vilken grad BUL:s ansats att ”förnorska” Oslo
lyckades. Självfallet hade BUL ett visst inflytande över staden i och med de stora framgångar deras
verksamheter åtnjöt men lika självklart är det att bondeungdomen blev mer och mer präglade av
staden där de levde och verkade. Om vi återvänder till Arne Garborgs framtidsönskning ”at
Ungdomen tek Byen og ikkje Byen Ungdomen!”678 verkar det som att ungdomens erövring av staden
skedde gradvis genom att staden också blev en del av ungdomen. Garborgs motsättning tycks på så
vis bristfällig. En mer intressant iakttagelse i detta sammanhang är BUL-ledarnas egen strategiska
positionering mellan stad och landsbygd. BUL:s företrädare verkar inledningsvis i organisationens
begynnelse ha vinnlagt sig om att hävda landsbygdens fördelar framför staden och först senare talade
de om vikten av att krympa gapet mellan stad och landsbygd. Förutsättningen för denna försoning
och minskade polarisering var BUL, då det var i denna organisation som den emotionella
bondeungdomskraften kunde förvaltas och spridas.
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7. Avslutning
Inledning
Känslor tycks vara en utmärkt resurs för organisationer och sociala rörelser. Att få någon att känna
något förefaller vara centralt för att denne ska vara mottaglig för nya idéer. Detta har framkommit i
denna undersökning om de emotionella rumsligheter som Bondeungdomslaget i Oslo etablerade
under tidigt 1900-tal.
I avhandlingen har jag utrett emotioners betydelse för allehanda verksamheter och handlingar
inom BUL, från teater och songdans till hytteturer. Vi har dessutom sett hur känslor både genomsyrar
den retorik om bondeungdomen som uttrycktes inom BUL och de konkreta rumsligheter som laget
upprättade och förhöll sig till i och runtomkring Oslo under tidigt 1900-tal. Dessa emotionella
rumsligheter som uppmärksammats i avhandlingen har visat sig ha haft många syften för BUL. I
undersökningen har de avsiktligen använts för att kunna utmana en sträng uppdelning i tänkandet
kring stad och landsbygd. Min huvudsakliga argumentation genom avhandlingen har varit att
framhäva hur BUL som en stadsorganisation utgick från en särskild urban blick på staden och
landsbygden. Genom analyser av Kaffistova, Det Norske Teatret, Leikarvollen och stugor i
Nordmarka har jag i avhandlingen kunnat belysa hur bilder av stad och landsbygd strategiskt lyftes
fram i förhållande till olika delar av BUL:s föreställningsvärld och i relation till olika historiska
förutsättningar för dessa tankar. På samma sätt har rumsligheternas emotionella betydelser visat sig
ha varit sammanlänkade med organisationens vidare målsättningar och samhällsvisioner.
I avseende på dessa rumsligheters ideologiska betydelser menar jag att denna avhandling
tillför något nytt till både det rumsliga och känslohistoriska fältet. Genom att kombinera en
undersökning av rumsliga relationer och uppfattningar om emotioner framträder de beröringspunkter
som alltid finns mellan platser och känslor. Med detta fokus placeras subjektiva emotionella
upplevelser i centrum, vilka ofta annars hamnar i bakgrunden av historiska undersökningar. I
avhandlingen anser jag att värdet av att inkludera dessa erfarenheter framgått och det har varit
fascinerande att se hur föreställningar om platser och emotioner också kunnat utmana den berättelse
som BUL själva framfört. När detta lag beskriver sig som en apolitisk organisation som
representerade landsbygden så motsägs detta av de idéer som framkommit i relation till lagets
emotionella rumsligheter. Genom att se BUL:s ambitioner i ljuset av den emotionella konflikt som
lagets företrädare hävdade att de befann sig i, menar jag även att ideologiska motståndare framstår
tydligare än om andra perspektiv på lagets ambitioner hade tillämpats.
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Enligt min mening är den blandning av rumsliga och emotionella perspektiv som denna
avhandling utgått från användbara för framtida studier av andra organisationers relation till stad och
landsbygd. Även andra konflikter och frågor än de som BUL utgick ifrån vore intressant att förstå
med hjälp av dessa perspektiv, då BUL knappast var den enda organisationen som formulerade sina
tankar och verksamheter i relation till föreställningar om känslor och platser.
Dessa ansatser i avhandlingen och de bidrag som dessa perspektiv gett kan förtydligas ytterligare
genom en konkluderande genomgång av vad jag kommit fram till i undersökningen. I denna
avslutande del ska dock inte alla de frågor och svar som jag ställt och försökt svara på i avhandlingen
beskrivas på nytt. En påminnelse av de centrala punkterna i avhandlingen kan ändå vara värdefullt att
dryfta. Detta utifrån ambitionen att klargöra sambanden mellan de insikter som framkommit i
avhandlingens olika kapitel med en förhoppning om att kunna inspirera till vidare forskning på dessa
områden.

7.1 Konkluderande sammanfattning
I avhandlingen har jag undersökt relationer till stad och landsbygd inom BUL genom fyra kapitel,
varav de tre sista har varit mer analytiskt inriktade. Kapitel två presenterade i stället en historisk
bakgrund till norskdomsrörelsen och de idéhistoriska linjer som denna rörelse utgick från. Även om
kapitlet inte syftade till att generera nya perspektiv på denna rörelse beskrev jag i denna del den
emotionella stil och gemenskap som även BUL kom att omfattas av. Frilyntheten och glädjens
funktioner inom rörelsen har återgetts i detta kapitel, liksom den höga värderingen av landsbygden
och dess betydelse för de nationsuppfattningar som präglade rörelsen.
I kapitel tre vidarefördes dessa tankar i den förnorskning av Oslo som BUL strävade efter att
genomföra i staden. I denna del framkommer det hur BUL:s grundare och första ledare, Klaus
Sletten, utgick från en bestämd uppdelning mellan stads- och bygdekultur vilket var en ideologisk
grundsten i byggandet av BUL som organisation. Kapitlet redogjorde även för den dubbelhet och
ambivalens som utmärkte BUL som en röst för landsbygden mitt inne i Oslo. I kapitlet har jag försökt
visa hur BUL:s ledare använde sig av bilder av landsbygden för att aktivt försöka förändra stadslivet.
I stället för att vara en stad för riksmål och Kristianiabohemer skulle BUL göra Oslo till ett
flaggskepp för norskdomsrörelsens emotionella stil och ideologiska hållningar. I detta avseende
framhölls särskilt omsorgen av bondeungdomen och landsmålet, vilka ansågs behöva landsbygden
och bygdekulturen som ett ryggstöd i sin stadstillvaro. Bondeungdomen skulle inte bara stöttas utan
utsågs även till att vara en representant för landsbygden, som genom sin livfulla glädje och friska
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sundhet skulle omforma Oslo till den norska stad som BUL ville förverkliga. I kapitlet har vi även
sett hur BUL:s ledare och medlemmar kom att utgöra en sorts alternativ inflyttarelit i Oslo gentemot
de delar av stadens borgerskap som stöttade riksmålet.
I kapitel fyra utvecklades dessa insikter om BUL:s norskdomsarbete i Oslo och lagets
förhållningssätt till andra grupper i staden. I detta kapitel har jag visat hur BUL:s rumsligheter
Kaffistova, Det Norske Teatret och Leikarvollen var centrala för lagets projekt om att skapa en
förnorskning av Oslo. I rumsligheterna länkades bilder av den norska bygdekulturen samman med
drömmen om ett alternativt stadsliv som bättre antogs kunna tillvarata bondeungdomens andliga
glädje och lindra deras rotlöshet. Den hemlöshet som BUL:s medlemmar förutsattes vara drabbade av
skulle motverkas av rumsligheterna genom att dessa antogs skapa en större hugnad och livsglädje. På
så sätt var dessa emotionella rumsligheter mitt i staden centrala för lagets arbete och indikerar att
BUL bör betraktas som en urban organisation.
I kapitel fem har ett större fokus på föreställningar om landsbygden getts och särskilt den
hembygdssyn som återfanns under tidigt 1900-tal inom BUL har skildrats. I kapitlet framgår hur de
drivkrafter och mål inom BUL som har beskrivits i tidigare kapitel var nära förbundna med denna
hembygdssyn. Emotionellt laddade bilder av hembygdens värde skulle skapa ett intresse för det
lantliga hos borgerskapet i staden vilket framkom i tankar om de rumsligheter som BUL etablerade
inne i staden. Hembygdsbilderna skulle även stärka bondeungdomens självkänsla genom att de
övertygades om landsbygdens kvalitéer i form av dess natur, glädje och gemenskap. För BUL blev
särskilt naturparken Nordmarka och de stugor som laget etablerade i detta område viktiga emotionella
rumsligheter som kunde manifestera detta hembygdsideal. Nordmarka blev med sin natur ett substitut
till det lantliga hemmet, en frizon från stadslivet och samtidigt en plats där idealet om ett friskt och
norskt liv kunde levas ut. Området och BUL:s stugor blev för BUL:s företrädare en tredje väg vid
sidan av ”staden” och ”landsbygden” som framträtt som sammanvävda begrepp. Inte minst har
BUL:s relation till Nordmarka och sina två stugor förstärkt bilden av organisationen som en urban
institution. Hembygden framstår som en kontrast till stadslivet vilket kan tas som ytterligare ett
tecken på att BUL:s föreställningsvärld utgick från en stadsmässig syn på landsbygden. Men denna
stadsmässiga syn på landsbygden var likväl säregen. Nordmarka och stugorna som BUL etablerade
där blev av organisationen inte bara en plats där man sökte en tillflykt från stadens larm och osunda
liv, utan även ett rum man uppsökte för att uppleva hemkänsla. Medan andra stadsbor som vistades i
Nordmarka sökte sig bort från stadslivet, sökte sig BUL:s medlemmar också ett hem.
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7.2 Uppslag till vidare forskning
Som nämnts finns det enligt min mening förtjänster med det teoretiska perspektiv som har utvecklats
i avhandlingen. Inte minst i forskning om folkrörelser finns det en stor potential i att använda
perspektiv som lyfter fram känslor och rumsligheters betydelser för enskilda organisationer. Fler
studier som fokuserar på relationen mellan rumsligheter och emotionella praktiker tror jag även har
potentialen att utveckla forskningsfältet vidare i och med att spatiala och kroppsliga faktorer verkar
vara så pass sammanvävda med varandra.
Även vad gäller BUL finns det utrymme för vidare forskning. Eftersom denna avhandling
avgränsats till tidsperioden 1899–1939, organisationens formativa år, vore det spännande att studera
BUL:s verksamheter under senare tidsperioder. Exempelvis vore det intressant att se hur
ockupationen av Norge under andra världskriget kom att prägla organisationen och tankegångar kring
det nationella i organisationen. Därtill vore en givande forskningsuppgift att utforska huruvida
relationer till stad och landsbygd inom BUL tog intryck av den framväxande norska distriktspolitiken
under efterkrigstiden samt hur laget ställde sig till de nya nöjesutbud och Oslos stadsutveckling som
hörde till denna tid.
Även komparativa undersökningar mellan BUL i Oslo och andra bondeungdomslag som
bildades i andra norska städer i början av 1900-talet vore givande för att undersöka hur
sammanflätade de olika lagen runt om i Norge var och om stadslivet i andra städer tecknades på
liknande vis som i Oslo. Det tycks inte heller som om relationerna mellan inflyttarlag som BUL och
de norsk-amerikanska inflyttarorganisationerna undersökts. Att exempelvis undersöka
Bondeungdomslaget i New York och ta reda på hur de tillämpade organisationsstrukturen och
idéinnehållet som BUL i Oslo hade utvecklat vore ett intressant uppslag för framtida forskning. Inte
minst eftersom BUL i New York etablerade egna lagsstugor och höll folkdansuppvisningar vid Lake
Telemark strax utanför staden. Hur norsk nationell identitet konstruerades och relaterades till stad och
land i den mångfald av nationaliteter som utmärkte USA under tidigt 1900-tal vore en tänkvärd
utgångspunkt för framtida undersökningar. Detta skulle kunna medföra insikter om hur
organisationers gemenskapsfrämjande arbete såg ut i relation till hemlandet och betydelsen som
identitetsuppfattningar kan ha haft inom dessa gemenskaper. Jag ser även en potential för andra
teoretiska infallsvinklar i studiet av BUL som inte kunnat fullföljas i och med de avgränsningar jag
valt att göra. Andra perspektiv hade exempelvis kunnat ge andra ingångar till ideologiproduktionen
och offentlighetssynen inom BUL där jag tycker mig se intressanta utrymmen för vidare forskning.
Dessa uppslag lämnar jag till andra forskare att undersöka.
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Utöver att inspirera till nya idéimpulser inom urbaniserings- och migrationshistorisk forskning
menar jag att denna avhandling framhållit vikten av att fler studier inriktar sig på ungdoms- och
hembygdsrörelsernas historia. Dessa rörelser med sin mångfald av olika organisationer är på många
håll alltjämt aktiva runt om i Skandinavien men har inte fångat historikers uppmärksamhet lika
mycket som andra folkrörelser har gjort. I ett internationellt perspektiv vore det intressant att se
närmare på relationerna som upprättades mellan de olika nordiska lagen. Som framgått av
avhandlingen fanns ett stort utbyte mellan hembygds- och folkdansgrupper runt om i Norden. Detta
vore relevant att fördjupa då det eventuellt kan leda fram till nya insikter om det tidiga 1900-talets
nationalism i olika kontexter. Denna avhandling har bara skrapat på ytan vad gäller betydelsen som
ungdomsrörelserna hade för upprättandet av olika identitet- och nationsförståelser i Norden under
tidigt 1900-tal. Hur BUL relaterade till finsk-svenska folkdansgrupper vore särskilt intressant att
undersöka i och med att det fanns närbesläktade språkliga ambitioner inom dessa lag. En jämförelse
mellan BUL:s främjande av landsmål och finlandssvenska organisationers arbete för uppvärderandet
av det finlandssvenska språket och kulturen i Finland skulle exempelvis kunna leda till intressanta
resultat.

7.3 Avslutande reflektioner
Om vi återvänder till avhandlingens inledning så eftersökte bondeungdomen Anton Langerud år 1939
att framtidens historiker skulle skriva om allt det som BUL uträttat för bondeungdomar som han
själv. I avhandlingen har jag trots Langeruds uppmaning varken försökt beskriva alla de verksamheter
som BUL utvecklade eller göra en värdering av BUL:s arbete för inflyttade bondeungdomar.
Samtidigt har en avsikt med denna undersökning varit att framhäva den betydelse som hemkänslor
och sökandet efter gemenskap hade för organisationen och bondeungdomar som Anton Langerud.
Framför allt har jag i avhandlingen velat betona vikten av att ta in medlemmars egna upplevelser och
beskrivningar i historieskrivningen om organisationer som BUL.
I avhandlingen har jag emellertid inte stannat vid denna subjektiva beskrivning utan jag har
försökt visa hur bondeungdomens emotionella behov också kunde användas för att uppfylla
organisationens ideologiska målsättningar. Detta har speglats i hur bondeungdomen, med sitt
känsloliv, av BUL:s företrädare betraktades som en länk till den kraft som antogs vara förborgad i
hembygden och därmed som en väg till samhällsförändring. Denna slutsats menar jag ger ett delvis
nytt perspektiv på BUL och bidrar också med en vidare förståelse för hela norskdomsrörelsens
ambitioner på så sätt att betydelsen som de emotionella gemenskaper och normer som rörelsen
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strävade efter att skapa i Oslo fokuseras. Med hjälp av föreställningen om bondeungdomens livfulla
engagemang, glädje och friska sundhet skulle Oslo bli en stad för hela det Norge som BUL ville
förverkliga.
Möjligen kan inslag av BUL:s ideologi och det inflytande som laget hade speglas i
uppfattningar och fenomen som går att stöta på i dagens Norge. Detta gäller inte minst föreställningar
om Norge och norskdom i dag. Emellanåt hör man om hur viktig bonden och det rurala har varit för
norskt tankeliv och alltjämt iscensätts idéer om det norska genom stolta uppvisningar av bunader eller
betagande naturupplevelser. Kanske bör sådana manifestationer av det nationella värderas som ett
uttryck för en liknande urban hembygdssyn som den BUL framhöll i början av 1900-talet, snarare än
att dessa fenomen uppfattas som uttryck för en rural identitetstillhörighet. I BUL:s dröm om att
återupprätta en länk till den hembygd som bondeungdomen lämnat bakom sig framhöll lagets ledare
och medlemmar vikten av att minnas den plats varifrån man kom. Trots denna uppmaning har denna
studie av BUL:s verksamheter visat hur organisationen med sina aktiviteter berättat mer om den
urbana plats som bondeungdomen mötte och som laget kom att bli en betydelsefull del av.
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