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KAPITEL 10  
Fremtidsfolket 
Ideologisk oppfostring i den norske arbeiderbevegelsens 
barnelag, 1910–1925 

Tuva Skjelbred Nodeland 

”Bolsjevikagitation blandt børnene”,1 ”Moskva-agitationen blandt norske barn”,2 
og ”uforsonlig kamp mot skolen, kristendommen, fædrelandskjærligheten og 
moralen”.3 Slik lød noen mindre vennligsinnede karakteristikker av den norske 
arbeiderbevegelsens fritidstilbud for barn ved starten av 1920-tallet. Barnelagene 
drev søndagsskolelignende aktiviteter for arbeiderklassens yngste, og hadde på 
kort tid hadde vokst til å bli den nest største barnebevegelsen i hele den Kom-
munistiske Ungdomsinternasjonalen, kun slått av Tyskland.4 Utviklingen skapte 
uro i borgerlige og kristelige kretser, hvor man mente at arbeiderbevegelsen 
virkelig hadde sunket dypt når de nå ville ”forgifte Barnesjælene ved at blande 
Politik og Partigjængeri ind i deres Opdragelse”.5 På årsmøtet til Norsk Søndags-
skoleforening i 1923 var barnelagene hovedtema for åpningstalen. Pastor K.O. 
Kornelius henvendte seg til forsamlingen med en advarsel om at kommunistene 
kunne komme til å gå seirende ut av kampen om barnas sjeler, hvis ikke søn-
dagsskolebevegelsen trappet opp sin egen innsats. Det det sto om var intet 
mindre enn framtidens samfunn. ”Jeg undres ikke paa at kommunister søker at 
danne barnelag”, slo Kornelius fast. ”For de som vil vinde verden de maa begynde 
med barna”.6 

Pastorens bruk av kampmetaforer var et tegn i tiden. Fra midten av 1800-
tallet hadde motstand mot oppdragelsesmonopolet som lå hos stat, kirke og 
folkeskole begynt å vokse seg sterkere i skandinaviske sivilsamfunn. Frikir-
kebevegelsen, arbeiderbevegelsen og avholdsbevegelsen startet egne tiltak for 
å sørge for at barna ble sosialisert inn i riktige verdier og holdninger. Göran 
Sideback har på svensk karakterisert dette fenomenet som ”motfostran”, en 

                                                
1 Fjordens Tidene 9/1 1922, s. 1. 
2 Egersundsposten 6/1 1922, s. 2. 
3 Laagendalsposten 4/1 1922. 
4 Det Norske Arbeiderpartis årsberetning [Heretter DNAs årsberetning] for 1922, s. 34. 
5 Bergens Annonce-Tidende 29/6 1921, s. 2. 
6 1ste Mai, 9/7 1923, s. 1. 
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slags oppfostring i opposisjon til statlig sanksjonerte og statskirkelig kontrol-
lerte institusjoner.7 Kampen om innflytelse over barns samfunnsmessige opp-
fostring spisset seg til utover på 1900-tallet, i takt med at arbeiderbevegelsen 
vokste fram som en trussel mot det etablerte. I både Europa og USA blomst-
ret det opp sosialdemokratiske og kommunistiske feriekolonier, sommerlei-
rer og fritidsaktiviteter som tilbød alternativer til tradisjonelle borgerlige 
oppfostringsarenaer.8 I norsk sammenheng er slike ideologiske fritidstiltak et 
lite utforsket fenomen. I den grad arbeiderbevegelsens barne- og ungdoms-
virksomhet har fått oppmerksomhet, er det som et vedheng til arbeiderbe-
vegelsens historie, eller som en del av sosialdemokratisk fritidskultur i mel-
lomkrigstiden.9 Men sosialiseringen som fant sted i barnelagene fortjener også 
oppmerksomhet som et utdanningshistorisk fenomen i seg selv. Barnelagene 
skulle aktivt motvirke dannelsen som arbeiderklassens barn fikk i folkesko-
len, og tilby et alternativ til borgerlige søndagsskoler og speiderkorps. Det var 
ikke nok å bare være i opposisjon til borgerlig oppfostring, bevegelsen måtte 
også utvikle et reelt alternativ gjennom å utforme et eget innhold, og egne 
pedagogiske praksiser og metoder. 

Dette kapittelet utforsker den norske barnelagsbevegelsen som et oppfost-
ringsprosjekt. Avisdebatter, julehefter, møteprotokoller, barnespalter i arbei-
deraviser, tidsskriftet Barnebladet, håndbøker og flere andre kilder brukes for å 
belyse bevegelsens framvekst, hva slags undervisningsmateriell og metoder som 
ble utviklet, og hvordan sosialisme, kommunisme og arbeiderklasseidentitet ble 
forsøkt formidlet til barna. Det er med andre ord en undersøkelse av ideologi 
omsatt til pedagogisk praksis, der målet for oppfostringen var å forme barna til 
fremtidige bidragsytere i arbeiderbevegelsens kamp. Barnelagenes ideologi ble i 
undersøkelsesperioden betegnet som både sosialisme og kommunisme om 
hverandre, uten noen tilsynelatende distinksjon eller klargjøring av forskjellene 
mellom disse to begrepene. Kapittelet handler om perioden 1910 til 1925, da 
norsk arbeiderbevegelse var på sitt mest revolusjonære. Som ett av få arbeider-
partier i Europa gikk Det norske arbeiderparti med i Komintern i 1919, og 
opprettholdt en revolusjonær linje lenger enn de fleste av sine søsterpartier i 
Norden og Vest-Europa. Men til sist førte forholdet til Moskva til en splittelse i 
to separate partier, et kommunistparti og et arbeiderparti, i 1923.10 Dette fikk 
alvorlige konsekvenser for barnelagsbevegelsen, som ble dratt mellom de to 
leirene. Undersøkelsesperioden avsluttes i 1925, da kommunistene opprettet en 

                                                
7 Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ (Stockholm 1992) s. 20–22. 
8 Paul C. Mishler, Raising reds: The Young Pioneers, radical summer camps, and communist polit-
ical culture in the United States (New York 2017); Sabine Hake, The Proletarian Dream: Social-
ism, Culture, and Emotion in Germany, 1863–1933 (Berlin 2017) s. 270–287; David Prynn, ”The 
Woodcraft Folk and the Labour Movement 1925–70”, Journal of Contemporary History 18 (1983) 
s. 79–95. 
9 Ørnulf Hodne, Folk og fritid: En mellomkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse (Oslo 1994), for 
barnelagene se spesielt side 69–74. 
10 Splittelsesårene i arbeiderbevegelsen diskuteres i Morten Gram og Ole Martin Rønning, De 
lange linjer: Arbeiderbevegelsens historie i Norge. (Oslo 2017) s. 60–62. 
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egen barneorganisasjon, Norges Pionerforbund, og splittelsen av barnelagsbeve-
gelsen var et ugjenkallelig faktum. Etter dette gikk det over ett tiår før arbeidet 
med fritidstiltak for arbeiderklassens barn nådde de samme høydene som på tid-
lig 1920-tall. 

Sosialistisk oppfostring av barn: tidligere forskning 
Barnelagsbevegelsen var en norsk variant av en økende internasjonal interesse for 
barnesosialisme, der barn og barndom ble sett på som avgjørende i innsatsen for et 
sosialistisk samfunn. Det fantes mange ulike tiltak for barn, fra relativt apolitiske 
sosialistiske søndagsskoler til aktivt partipolitiske ungdomsavdelinger.11 Blant stu-
dier som har sett nærmere på pedagogikken og oppfostringsidealene i slike organi-
sasjoner, ligger hovedvekten på britisk og amerikansk kontekst. Jessica Gerrard har 
vist hvordan britiske ”Socialist Sunday Schools” lånte aktivt fra de kristelige søn-
dagsskolene og folkelig kirkekultur for å utvikle sin egen praksis. Ritualer ble ad-
optert og tilpasset til nye ideologiske forhold, gjennom for eksempel å framsi 10 
sosialistiske bud, synge sosialistiske salmer, ha sosialistiske navneseremonier, og lese 
om sosialistiske ”helgener”.12 Men selv om mye av det metodiske var lånt, så var 
det også tydelig at de sosialistiske søndagsskolene ville være et reelt alternativ til 
kirkelige søndagsskoler og den religiøse speiderbevegelsen. Organisasjonen var på 
ingen måte apolitisk, men bygget bevissthet blant barna om å være del av en større 
klassekamp, og inkluderte aspekter av fagforeningsarbeid og sosialistisk politikk i 
virksomheten. Barna fikk lære å føre protokoll, og ble oppmuntret til å tale foran 
publikum om sosialismens ideer.13 

I amerikanske sosialistiske søndagsskoler var inspirasjonen hentet fra re-
formpedagogikken, snarere enn kristne søndagsskoler.14 Men også her dreide 
seg om selektiv bruk og aktiv omarbeiding av ”borgerlige” opplæringsprinsip-
per. Eventyr, fortellinger og undervisningsopplegg ble justert for å fjerne na-
sjonalistisk innhold, innhold som ikke angikk arbeiderklassen, og de fleste ele-
menter av individuell konkurranse.15 I den amerikanske bevegelsen var det også 
intern debatt om form og innhold på oppfostringen. Noen klagde på ”myk” 
opplæring og usystematisk instruksjon, og fryktet at barna dermed ville bli dår-
lige sosialister. Disse kritiske røstene mente at det var for mye lek, sang, turer 
og andre distraksjoner. Andre anklaget de sosialistiske søndagsskolene for å 

                                                
11 Anson Rabinbach, ”Politics and Pedagogy: The Austrian Social Democratic Youth Movement 
1931–32”, Journal of Contemporary History 13 (1978) s. 340–41. 
12 Jessica Gerrard, ”’Little Soldiers’ for Socialism: Childhood and Socialist Politics in the British 
Socialist Sunday School Movement”, IRSH 58 (2013) s. 71–96. Se særlig side 86–88. 
13 Gerrard (2013) s. 88. 
14 Kenneth Teitelbaum & William J. Reese, ”American Socialist Pedagogy and Experimentation in the 
Progressive Era: The Socialist Sunday School”, History of Education Quarterly 23 (1983) s. 429–454. 
15 Teitelbaum & Reese (1983) s. 434. 
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holde på med ”borgerlig sentimentalisme”, fordi det var for lite fokus på klas-
sekampen. Fra motsatt hold ble det pekt på at det var håpløst å forsøke å tvinge 
økonomiske begreper inn i hodet på barn.16 Hovedutfordringen lå i å ikke 
undervise over hodet på barna, samtidig som innholdet ikke skulle være for 
trivielt. Sang, skuespill, fortellinger og leker ble grunnstammen i arbeidet – men 
disse skulle alltid formidle et sosialistisk budskap.17 

I norsk sammenheng finnes det lite forskning om sosialistisk oppfostring av 
barn på fritiden. Den som i størst grad har gitt den ideologiske opplæringen i 
barnelagene oppmerksomhet er Anne Eriksen. I 1990 skrev hun en artikkel i 
Historisk Tidsskrift om virksomheten i Grünerløkka kommunistiske barnelag 
hvor hun peker på at den største utfordringen for barnelagene var å gi det mot-
kulturelle arbeidet en egen form. I den første tiden ble sosialistiske ideer og 
verdier målbevisst tvunget inn i tradisjonelle ativiteter som musikkorps, lei-
karringer og teater. Eriksen argumenterer for at de lånte formene etter hvert 
bidro til å begrense hva slags innhold barnelagene kunne fylles med. Det ideo-
logiske og motkulturelle lå derfor ikke i innholdet og opplæringen, men snarere 
i det faktum at aktiviteten foregikk innenfor rammen av arbeidernes organi-
serte klassekultur.18 At opplæringsformene var lånte, og dermed ikke bød på 
noen ideologisk eller motkulturell nyskapning er etter mitt syn en noe forenk-
let tolkning. For eksempel kunne det å bruke norsk eventyrtradisjon og folke-
visedans i arbeidet også handle om å ta eierskap til nasjonal kultur, og tilpasse 
den til eget bruk. I et europeisk perspektiv var det ikke uvanlig at venstresiden 
brukte nasjonalromantikk og tradisjon til å begrunne og legitimere sosialistiske 
ideer og arbeiderklasseidentitet.19 Det er derfor nødvendig å se forbi de ytre 
formene og studere innholdet i det som ble formidlet for å forstå hva slags 
oppfostrende ambisjoner som faktisk lå i barnelagenes virksomhet. 

Barnelagenes fremvekst 
De første sporene av organiserte fritidsaktiviteter for arbeiderbarn finner vi 
rundt 1910, da Solveig Bakke satte i gang en sosialistisk søndagsskole på Sagene 
i Kristiania.20 I løpet av 1911 og 1912 tok mange til orde for å danne flere slike 
skoler for å ”oppdra barna til sosialistisk forståelse for arbeiderklassens frihets-
kamp”.21 Målet skulle være å ”motarbeide religion, militarisme, kapital, [og] 

                                                
16 Teitelbaum & Reese (1983) s. 436. 
17 Teitelbaum & Reese, (1983) s. 443–4. 
18 Anne Eriksen, ”'Arbeiderbevegelsen og barna' – Grünerløkka kommunistiske barnelag”, His-
torisk Tidsskrift 69 (1990) s. 55–71. 
19 Se for eksempel Paul Ward, Red Flag and Union Jack: Englishness, Patriotism, and the British 
Left, 1881–1924 (Woodbrigde 1998). 
20 Arvid Hansen, Eugène Olaussen & Aksel Zachariassen. Den Røde ungdom i kamp og seier: Norges 
kommunistiske ungdomsforbund gjennem 20 aar (Kristiania 1923) s. 161; Hodne (1993) s. 69. 
21 Fra avisa Klassekampen. Senere gjengitt i Arbeidet, 22/8 1922, s. 4. 
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national patriotisme”.22 Det var stort sett kvinner som sto for pionervirksom-
heten når det gjaldt å utvikle sosialistiske fritidstilbud, med flere kjente skik-
kelser som Jeanette Olsen, Gitta Jønsson, og Kathrine Bugge i spissen for ar-
beidet.23 Sosialistiske søndagsskoler oppsto på steder i landet der radikal arbei-
derkultur sto sterkt, slik som i Kirkenes hvor kontakten med Russland var tett, 
og kampen mot Syd-Varanger gruveselskap hadde skapt en radikal fagfore-
ning.24 Her samlet Kathrine Bugges søndagsskole barna til ”enkel etisk 
opplæring og kroppslig aktivitet”, der leker og sanger hentet fra skolebøkene 
ble brukt i kombinasjon med sosialistiske sanger.25 Det fantes ingen håndbøker 
eller hjelpemidler, men Bugge tok utgangspunkt i arbeiderbarns egne opple-
velser og erfaringer for å snakke om forholdet mellom rett og galt.26 I Kirkenes 
fantes også en annen pionerkvinne, Ellisif Wessel, som også ble en viktig driv-
kraft for sosialistisk opplysningsarbeid blant barn. Hun ga ut bildebøkene Den 
lille socialist og Den lille kamerat i 1914. Bøkene besto for det meste av dikt og 
rim, med temaer knyttet til arbeiderkampen – matmangel som følge av lock-
out, syke familie-medlemmer, og et sterkt antimilitaristisk budskap.27 

Første verdenskrig og revolusjonen i Russland hadde en radikaliserende inn-
flytelse på den norske arbeiderbevegelsen, og arbeidet med opplysning for barn 
skjøt fart. I 1915 kunne Kristiania Arbeiderparti rapportere at barnelaget deres 
hadde 400 medlemmer, holdt møter hver søndag i Folkets hus, og hadde dannet 
eget sangkor.28 Det vokste fram barnelag i industribyer og verftsbyer som Horten, 
Drammen, Tønsberg, Sarpsborg, Rjukan, Trondhjem, Hamar og Narvik i løpet 
av 1917.29 Retningslinjer for hvordan barnelagene skulle drives ble sirkulert i lan-
dets arbeideraviser. Der ble det slått fast at målgruppa skulle være barn mellom 
7 og 16 år. Lagene skulle samle barn i skolealder ”for at gjøre dem fortrolig med 
socialismens ideer og arbeiderbevægelsens virksomhet gjennem letfattelig oplys-
ning”.30 Med innføringen av 8-timers arbeidsdag og ferier i 1918–1919 ble det 
enda bedre forutsetninger for å drive organisasjonsutvikling, og den nye fritiden 
ble raskt politisert.31 Fra sentralt hold vokste også viljen til å organisere barna. 
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund som tok ledelsen, og nedsatte en ko-
mité av aktive ungdomspolitikere for å organisere en nasjonal barnelagsbevegelse 
i tråd med retningslinjene fra den Kommunistiske Ungdomsinternasjonale.32 

                                                
22 Hordalands Folkeblad, 2/5 1912, s. 1. 
23 Arbeidet, 22/8 1922, s. 4, Dag Skogheim, Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse: Gitta Jønsson 
(Oslo 1978a) s. 24–26. 
24 Steinar Wikan, Grubeforeningen Nordens Klippe – Arbeiderkamp i nord 1906–2006 (Oslo 2006). 
25 Dag Skogheim, Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse: Kathrine Bugge (Oslo 1978b) s. 31. 
26 Skogheim (1978b) s. 31. 
27 Ellisif Wessel, Den lille socialist (Kristiania 1914) 
28 DNAs årsberetning 1915, s. 67. 
29 Hodne (1993) s. 69 og Møtebok, referat fra styremøter i 1917 og 1918, Det sosialistiske barnelag 
Horten, A-1433, Vestfoldarkivet (heretter VEMU). 
30 Arbeidet, 18/8 1917, s 4.  
31 Hodne (1993) s. 10–18.  
32 DNAs årsberetning, 1921, s. 37. 
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Et av de første nasjonale tiltakene var å utgi et eget barneblad. Den første 
utgaven fikk et opplag på 10 000, senere ble det trykket 5 000 av hvert num-
mer. Innen året var omme hadde bevegelsen totalt 1 500 medlemmer, og i 1922 
var medlemstallet 6 000. Dette var, ifølge Arbeiderpartiets årsberetning, den 
nest største i den Kommunistiske Ungdomsinternasjonalen, kun slått av Tysk-
lands 30 000 medlemmer.33 Deretter fulgte Tsjekkoslovakia med 5 000, Italia 
med 4 000, Bulgaria med 2 000, Frankrike med 2 750, Sveits med 1 200, Eng-
land med 1 200, Sverige med 1 000 og Holland med 70.34 Befolkningsstørrelsen 
tatt i betraktning var den norske bevegelsen oppsiktsvekkende stor i sammen-
ligning med andre europeiske land. Man begynte også å bygge opp et interna-
sjonalt nettverk, og Alfred Trønsdal ble sendt som representant til den første 
internasjonale barnelagslederkonferanse i Berlin i september 1922.35 

Fra 1922 ble organisasjonen styrket ved å innsette fylkesledere som skulle ta 
hånd om organiseringen i hvert fylke, og det ble også holdt barnelagskonferan-
ser i flere av fylkene.36 Aktivitetstilbudet innenfor rammene av barnelaget ble 
utvidet med turntropper, musikkorps, teatergrupper og ”røde speiderkorps”.37 
Det ble det arrangert internasjonale barneuker med opptog, møter og forestil-
linger, gjerne med innsamlinger til internasjonale formål, som skolemateriell til 
russiske barnehjem og barneskoler.38 Barnelagene ble også mer og mer synlige 
i samfunnet. Sommeren 1923 reiste Oslo kommunistiske barnelag på turné 
rundt om i Norge. De besøkte Bergen, Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand, 
Arendal, Kragerø, Brevik, Larvik, Sandefjord, Horten, Moss, og Sarpsborg og 
trakk store folkemengder til konserter og teaterforestillinger rundt om i par-
kene.39 I 1923 var Oslo kommunistiske barnelag på besøk på Gøteborgs jubile-
umsutstilling, hvor barna ”optraadte alle fire dagene paa den store, vakre utstil-
ling og gjorde stormende lykke blandt de tusener av barn og voksne som saa og 
hørte dem”.40 

Splittelsen mellom Det norske arbeiderparti (DNA) og Norges kommun-
istiske parti (NKP) høsten 1923 satte en brå slutt for barnelagsbevegelsens opp-
siktsvekkende framgang. Landskomiteen for barnelagene var splittet i 8 ”par-
titro” delegater og 3 ”splittelsesrepresentanter”. Nå meldte spørsmålet seg om 
hvor partipolitisk arbeidet med en sosialistisk oppfostring av barna egentlig 
skulle være. Deler av barnelagskomiteen la fram et forslag til resolusjon om at 
bevegelsen skulle være nøytral. De mente at man til tross for uenigheter på 
tvers av partiene burde kunne samles om et felles mål om ”å oplyse barna om 
de urettferdige samfundsforhold, gi barna oplysning som motvekt mot den 
                                                
33 DNAs årsberetning 1922, s. 34. 
34 Barnebladet, 1922, nr. 10, s. 84–5. 
35 DNAs årsberetning 1922, s. 35. 
36 DNAs årsberetning 1922, s. 35. 
37 Sondre Ljoså, ”’Etter beste evne at alltid være en god kamerat’: Speiderarbeid i arbeiderbeve-
gelsen på 1920-tallet”, Arbeiderhistorie (2007) s. 63–77. 
38 Arbeidet, 19/5 1922, s. 4. 
39 ”Fra de yngste rødes turné langs kysten”, Barnebladet 1923, nr. 9, s. 73–74. 
40 Barnebladet, 1923, nr. 10, s. 81. 
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dogmebundne undervisning i skolene, og opdra barna i klassekampen og soli-
daritetens ånd samt oplære dem i organisasjonsteknikk”.41 Ifølge referatet nek-
tet kommunistene å ta dette forslaget opp til votering, og forlot møtet. Kom-
munistene på sin side, anklaget det arbeiderpartivennlige flertallet i ledelsen 
for å forsøke å erobre barnelagsbevegelsen og skape splittelse blant arbeider-
barna.42 I løpet av 1924–1925 la kommunistene virksomheten om til å følge 
retningslinjer fra Moskva, og dannet Norges Pionerforbund i 1925. Organisasjo-
nen drev politisk rettet virksomhet i såkalte skoleceller som skulle være ”ar-
beiderbarnas kamporganisasjoner” på skolene.43 I den øvrige arbeiderbevegel-
sen stagnerte barnearbeidet, og i 1926 besto Arbeiderpartiets barnefylking av 
kun 18 barnelag.44 Etter 1926 sluttet partiets årsberetninger å omtale barnela-
gene i det hele tatt. 

Til tross for kollapsen, var arven etter den første barnelagsbevegelsen bety-
delig. På kort tid hadde man bygget opp en stor bevegelse fra bunnen av, uten 
særlig mye erfaring, materiell eller kursing – spesielt i sammenligning med in-
frastrukturen hos de bedre utbygde kristelige organisasjonene som søndagssko-
len og speiderbevegelsen. Eksperimentering, prøving og feiling drev utviklingen 
framover, og man fant etter hvert en slags form der en spesifikt norsk variant 
av sosialisme for barn kom til uttrykk. Barnelagsbevegelsen la også grunnlaget 
for mye av arbeidet som ble gjort senere, både i Norges Pionerforbund og i nye 
sosialdemokratiske organisasjoner som Framfylkingen utover på 1930-tallet. 
Videre tar kapittelet for seg de viktigste hovedtrekkene i barnelagenes arbeid 
med å konkretisere ideologisk innhold for barna, og forme dem til fremtidig 
innsats i arbeiderklassens tjeneste. 

Å gjøre sosialisme forståelig for barn 
Et viktig mål for barnelagene var å gjøre barna ”fortrolig med socialismens 
ideer”.45 Lettfattelighet var viktig, budskapet skulle ikke være for avansert, og 
barna skulle ikke overlesses med ”socialistiske læresetninger”.46 Det ideologiske 
innholdet skulle som regel bestå av et foredrag eller et eventyr med en sosial-
istisk grunnidé på hvert møte, ispedd sang, leker, dikt og deklamasjon. Foredra-
gene var det gjerne lederne i barnelaget som sto for, eller man inviterte andre 
taleføre fra partiet for å snakke for barna. I referat fra møtevirksomheten rundt 
om i landet får man inntrykk av at foredragene gjerne hadde økonomiske og 
politiske tema, som for eksempel ”Det industrielle gjennembrudd” og ”barne- 

                                                
41 DNAs årsberetning 1923, s. 27–8. 
42 Norges Kommunistblad 11/12 1923, s. 2; ”Vaare kommunistiske barnelag”, Norges Kommunist-
blad 22/12 1923, s. 3. 
43 Se Norges Kommunistblad 25/11 1925, s. 8 og 6/10 1925, s. 6. 
44 Hodne (1993) s. 73. 
45 Arbeidet, 18/8 1917, s 4. 
46 Arbeidet, 18/8 1917, s 4. 
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og kvinnearbeidet i fabrikkene”,47 ”Russland og den russiske revolution”,48 om 
Karl Marx,49 ”avholdssaken”50 og ”hungersnøden i Russland”.51 I retningslinjene 
som ble sirkulert ble imidlertid formidling av slik kunnskap gitt mindre vekt. 
”Foredrag behøver man ikke paa alle møter […] [og foredrag] bør aldrig vare i 
mere end et kvarter”. En god barnelagsleder måtte snarere ha evnen til å gi seg 
hen i leken sammen med barna, kunne fortelle eventyr, og aktivisere barna til 
å delta med sang og musikk.52 

En hovedutfordring som lagene selv tok opp, var mangelen på egnet under-
visningsmateriale.53 I Horten sto de rådville på sitt aller første møte, hvor de 
hadde samlet over 70 barn på Folkets Hus uten noen klar plan. Ifølge referatet 
var vanskelighetene med å få skikk på ungene på linje med utfordringene man 
kunne møte på som ”missionær i Santalistan”.54 Noen barnelag rapporterte at 
de brukte F.J. Goulds bok Kampen for Lykken på møtene.55 Gould var en av 
Englands mest kjente skikkelser innen såkalt moralpedagogikk, og ivret for at 
medborgerdannelse burde skje på bakgrunn av sekulære verdier og menneske-
lig moral, heller enn kristendommen.56 Tekstene hans ble også flittig brukt i 
det engelske Young Socialist: A Magazine of Love and Justice (YS), den sosial-
istiske søndagskolebevegelsens avis.57 Men Gould hørte til i en britisk radikal 
tradisjon som på mange måter skilte seg fra den norske arbeiderbevegelsen, og 
fablene var hentet fra det britiske imperiets mange hjørner – fra India til Wales 
til Sør-Amerika.58 Dermed var det også behov for å utvikle et mer spesifikt 
norsk innhold. Særlig ble Barnebladet og tilhørende julehefter en kanal for 
fortellinger og eventyr med et sosialistisk budskap med norsk vri. Fra 1921 star-
tet også arbeidet med å bygge ut et ”Kommunistisk Barnebibliotek”, som skulle 
inneholde diverse småbrosjyrer. Den første utgivelsen i serien var Fremtidsfol-
ket, et agitasjonsskuespill for barnelagene.59 I 1923 ble det arrangert premiekon-
kurranse for å skaffe underholdnings- og arbeidsmateriell, noe som resulterte i 
flere lesestykker som etter hvert ble publisert i Barnebladet.60 

                                                
47 Arbeidet, 16/12 1921, s. 1. 
48 Barnebladet 1923, nr. 1, s. 6. 
49 Barnebladet, 1922, nr. 4, s. 30–31. 
50 Barnebladet, 1922, nr. 2. s. 12–14. 
51 Barnebladet, 1922, nr. 2. s. 12–14. 
52 Nordlands Fremtid, 27. sept 1922, p. 1. 
53 Årsberetning til generalforsamling 17/4 1918, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten 
(VEMU). 
54 Årsberetning til generalforsamling 17/4 1918, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten 
(VEMU). 
55 Barnebladet, 1922, nr. 3 og nr. 6, s. 55.  
56 Om Goulds virke i England og internasjonalt, se Susannah Wright, Morality and Citizenship in 
English Schools: Secular Approaches, 1897–1944 (London 2017) og Susannah Wright, ”’There is some-
thing universal in our movement which appeals not only to one country, but to all’: International 
communication and moral education 1892–1914”, History of Education 37 (2008) s. 807–824. 
57 Gerrard (2013) s. 78. 
58 F.J. Gould, Kampen for lykken: Socialisme for de unge (Kristiania 1919). 
59 DNAs årsberetning 1921, s. 38. 
60 Arbeidet, 25/6 1923, s. 4. 
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Innholdet i disse publikasjonene gir et inntrykk av hvordan sosialismens 
ideer ble kommunisert til barna. Ofte bygget fortellingene på kjente norske 
folkeeventyr, men med en ideologisk vri. I rollen som kapitalisten finner vi 
trollet, som terroriserer og undertrykker befolkningen.61 Trollene har ulike tje-
nere, for eksempel i form av to drager ved navn ”Politiet” og ”Militæret”.62 I 
den klassiske fortellingen om Per, Pål og Espen Askeladd, får Per og Pål rollene 
som ”Per høiremann”, ”Paal venstremann” (i Norge er Venstre navnet på det 
liberale partiet), og trollet er kapitalisten som lurer dem begge til å gå i sin 
tjeneste. ”Espen socialist” overvinner trollet, blant annet ved hjelp av boka 
Oplysningens magt som han har under armen. Denne kaster han på trollet, og 
hugger i samme slengen hodene av den griske Per og den ”bondefule” Pål, og 
styrer deretter riket rettferdig i alle sine dager.63 Eksemplet viser hvordan bar-
nelagene gjerne bygget videre på kjente skikkelser og narrativ fra norske folke-
eventyr, et univers der barna allerede visste hvem som var gode (Askeladden) 
og onde (trollet), og hvor man dermed enkelt kunne skrive inn politiske og 
økonomiske forhold i denne rollefordelingen. Per og Pål, de lettlurte og 
selvgode brødrene, fikk representere organisasjoner som Samfundshjelpen, som 
drev organisert streikebryteri med politibeskyttelse på tidlig 1920-tall. 

Opplysningens betydning er et gjennomgående trekk i materialet. I ett even-
tyr drar en mann ut på jakt etter den sterkeste makt i verden, og lærer at det 
er hverken rå kraft, rikdom, eller ordets makt. Nei, det er visdommen man må 
søke (”uten meg ville verken penger eller den rå makt være noe verdt”).64 I en 
annen tekst får eventyrslottet Soria Moria rollen som det sosialistiske samfunn, 
men veien dit er lang og ”den beste niste” på veien er kunnskap.65 Å tilegne seg 
kunnskap ble presentert som noe av det viktigste arbeiderbarna kunne gjøre 
for å bidra i kampen for et sosialistiske samfunn. Gjennomgående ble barna 
oppfordret til å skaffe kunnskap ved å være flittige og oppmerksomme 
hjemme og på skolen, og senere i livet gjennom å lese bøker og aviser, og høre 
på foredrag. ”Forsøk at følge med i religion, kunst og politik! Men husk fremfor 
alt at tænke selv, og bruke din fornuft og øve nødvendig kritik.”66 

Fabler og eventyr ble også brukt for å forklare de økonomiske aspektene 
ved kapitalistiske samfunn. I fortellingen om ”det kommunistiske maursam-
fund”, lever først maurene i fred og alle jobbet sammen i felleskap. Men når 
den ene maurtuens utbytte blir stort, oppstår det røveri, plyndring og krig. Til 
slutt gjør den ene maurtuen den andre til slaver. Seiermaurene blir dovne og 
dekadente, og for å opprettholde makten blir det bygget fengsler, militærvesen, 
og gode skoler for herskermaurenes barn. En egen maurreligion blir funnet opp 
og bidrar til å holde arbeidermaurene nede. Men en dag er det en modig maur 

                                                
61 Se f.eks. ”Kolsåstroldet” i Barnebladet 1922, nr. 5, s. 36. 
62 Barnebladet, 1922, nr. 8, s. 69. 
63 Arbeiderbarnas jul, 1922, s. 14–17. 
64 Barnebladet, 1922, nr. 5, s. 44–45. 
65 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 3–5. 
66 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 3–5. 
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som danner en fagforening, og til sist kaster slavemaurene åket av seg, slik at 
det nå kun finnes ”frihetens maur!”.67 En lignende lærdom ble formidlet i fortel-
lingen om ”Kyllingland”, der en kylling finner masse mat og lover å dele med 
de andre kyllingene dersom han får eiendomsretten til en ubetydelig liten grass-
lette. Kyllingene går med på dette, før de oppdager at de må krysse kapitalist-
kyllingens eiendom for å komme seg til elva for å drikke. Kapitalist-kyllingen 
krever betaling for hver passering, og spiser seg etter hvert feit på alt overskud-
det. Han skaffer seg tjenere og vakter. Men når urettferdigheten gar gått langt 
nok, blir det revolusjon og rettferdigheten gjenopprettes.68 Disse, og mange 
lignende eksempler, formidlet et budskap til barna om at kapitalismen som 
system ikke var naturgitt, men oppsto ved at noen krevde eierskap til ressurser 
som egentlig tilhørte alle, og deretter utviklet ulike mekanismer som politi, 
religion, og fengsler for å holde på posisjonen sin. Men, gjennom bevisstgjøring 
og organisering kunne frigjøring finne sted. 

Et siste formidlingsgrep som ofte ble brukt var å bruke kontrasten mellom 
sol og skygge for å konkretisere samfunnsordningen for barna. I protokollen fra 
Grünerløkka barnelag nevnes flere foredrag om ”skyggesiden og solsletten”.69 
Metaforen forklarte hvordan noen få lever ”paa livets solside mens det store 
flertal lever paa skyggesiden”. Kapitalistene bodde ”i flotte villaer og slotte” og 
hadde ”mange tjenere og tjenestepiker til at opvarte sig”.70 I andre tilfeller 
sammenlignes samfunnet med en bygning, hvor de rike bor i de beste etasjene 
der solen skinner: ”Den gamle kapitalistiske samfunnsbygning er falleferdig. På 
solsiden lever kapitalistene, på skyggesiden og i de lavere etasjer bor arbei-
derne”.71 Og nettopp derfor var det barnelaget fantes, fortalte Barnebladet til 
sine lesere. Barnelagene var en del av arbeiderklassens kamp for et nytt sam-
funnssystem ”saa de kan faa leve mere solrikt og skjønt [...] Og dette samfund 
heter socialismen. Du lille gut og du lille pike som læser dette. Vil ikke ogsaa 
du være med i dette arbeide?”72 Denne appellen til arbeiderbarna vitner også 
om bevegelsens syn på hva barnas rolle skulle være. Gjennom eventyr, fabler 
og metaforer ble en tydelig samfunnsdiagnose forklart og kommunisert til 
barna. Å skaffe seg kunnskap ble løftet fram som viktig. Men, som appellen fra 
Barnebladet viser, var det ikke nok å forstå samfunnet, det måtte også endres. 
Neste del av artikkelen tar for seg hvordan barnas rolle i denne kampen ble 
konkretisert og formidlet. 

                                                
67 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 15–16. 
68 Barnebladet, 1921, nr. 7, s. 52–3. For flere lignende eksempler, se Barnebladet, 1923 nr. 4, s. 26 
om kjempen ”Ola Arbeidsmand” som blir lurt av dvergen ”Guldkakse”.  
69 Foredrag av Henry W. Kristiansen og Alfred Isaksen. Referert i Eriksen (1990) s. 66 og 64.  
70 Barnebladet, 1921, nr. 6, 42–3. 
71 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 4. 
72 Barnebladet, 1921, nr. 6, s. 42–3. 
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Proletarbarnet: Å skape en sosial og politisk identitet 
Barnelagene skulle ikke bare formidle kunnskap, de skulle også bygge en sosial 
tilhørighet til arbeiderklassen og en politisk tilhørighet til arbeiderbevegelsen. 
Ideene som ble formidlet handlet både om hva det innebar å være arbeiderbarn 
i samtiden, og om hvilken rolle barna skulle spille i framtiden. Barnelagene 
forsøkte å skape en felles identitet som arbeiderbarn, en identitet som ofte ble 
kjennetegnet av fattigdom og nød, men også av kampvilje på vegne av foreldre 
og seg selv. Fremtredende i mange av tekstene i Barnebladet var det såkalte 
proletarbarnet, en skikkelse som representerte arbeiderbarnas kummerlige 
livsvilkår. Fattigdommen og elendigheten som kjennetegnet proletarbarnets 
hverdag sto i grell kontrast til de rike barnas bekymringsfrie liv, som her i ”Pro-
letarbarnets vuggevise”: ”Men kun rike barn kan gaa/i en deilig seng, du 
smaa!/Haardt er lejet, koldt ditt kammer/Grund til klage og til jammer/gi’r 
hver morgen om igjen/Sov min lille ven!” 73 Parallelt ble et fiendebilde malt 
opp av rike, hensynsløse og ondskapsfulle barn. I fortellingen ”Trædukken”, 
drukner Lille Lise i forsøket på å redde den simple tredukken sin som en gjeng 
rikmannsbarn foraktelig har kastet i vannet.74 I historien om ”Kaapa” må en 
arbeidergutt ut i vinterkulda for å hente medisin til sin alvorlig syke mor, og 
blir mobbet av overklassebarn for den gammeldagse kåpa han har på seg.75 Mye 
plass ble også viet til å kommentere hva borgerlige aviser skrev om barnela-
gene, ”at vi vil lære dere, at hate alt og alle” og at ”vi lærer dere til vold, mord, 
plyndring og tyveri. Har dere hørt paa maken?”76 Motstanden fra borgerlig hold 
ble med andre ord brukt til å skape sterkere samhold innad, og tydeliggjøre 
hvem som var fiendene i kampen. Identitetsbyggingen strakte seg ut over Nor-
ges grenser, og barna ble presentert for et internasjonalt felleskap av proletar-
barn. Fra barnekonferanse i Tyskland rapporterte den norske delegaten hjem 
til Barnebladet om hvordan alle barn kunne delta i arbeiderklassens frigjørel-
seskamp. Her ble det gjort klart hvem som var arbeiderbarnas fiender, i Tysk-
land som i Norge: ”Vore foreldres fiender: fabrikeierne, store eiendomsbesit-
tere, rike kjøpmænd og deres beskyttelsesgarder: politi, samfundshjælp og nat-
ionalistiske lærere og soldater er ogsaa vore fiender”.77 En svensk kamerat sendte 
hilsen fra Sverige, og minnet om det alle arbeiderbarn hadde til felles: ”Vi som 
er medlemmer i barnelagene i Norge, Sverige og alle andre land, vi har en felles 
fiende, kapitalismen, som er styggere og fælere end alle de troldene som findes 
i eventyrene til sammen.”78 

                                                
73 Barnebladet, 1922, nr. 4, s. 27. For et lignende eksempel, se også Barnebladet, 1922, nr. 3, s. 18. 
74 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 9–10. 
75 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 16–17. 
76 Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 2. 
77 Barnebladet 1922, nr. 9, s. 78. 
78 ”En mai-hilsen fra de svenske kamerater”, Barnebladet 1923, nr. 5, s. 38. 
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Et narrativ som gikk igjen i tekstene rettet mot barna var betydningen av å 
støtte mor og far i deres kamp for et bedre samfunn.79 Barnebladet hadde ofte 
små dikt og fortellinger om utslitte foreldre som gjorde sitt beste for å gjemme 
nøden fra barna sine: ”Mor hvorfor er du så bedrøvet/ hvorfor er ditt øye vått 
/du gjemmer noget, /jeg ser at du har grått.”80 I disse historiene ble hardtarbei-
dende foreldre utsatt for urettferdig behandling i form av lockout, oppsigelse 
og dårlig lønn for tungt arbeid. I historien om ”Far Lasse og lille Hans”, går den 
slitne gamle Lasse og trekker på et vedlass, og blir skubbet av veien av en rik 
bonde som kommer kjørende i en brei slede. Far Lasse forklarer hvordan han 
har ofret helse og krefter for å bygge opp denne storbondens rikdom, som nå 
truer med utkastelse hvis Lasse ikke lenger klarer pliktarbeidet.81 Disse fortel-
lingene endte gjerne med at barna vekkes til kamp, og sverger å vokse opp og 
føre kampen videre: 

[Det] blinket lyn i lille Hans øine, hans smaa næver har knyttet sig, nu ligner 
han en heros som føler den hellige vrede lue gjennem sine aarer, og av hans 
uskyldige barnemund lyder disse ord: Ja men far! Vet du hvad vi unge vil? Jo, 
vi vil reise os til kamp mot vore undertrykkere. 

I tillegg til en status som proletarbarn, ble det dermed også forsøkt bygget en 
politisk identitet. Her er Barnebladet er en interessant kilde, fordi den ikke 
bare gir et inntrykk av fortellingene som ble formidlet, men også et glimt av 
barnas egne bidrag og tanker. Det ble arrangert skrivekonkurranser, der de 
beste bidragene ble premiert. I februar 1922 var spørsmålet som skulle be-
svares ”hvorfor er jeg kommunist?”. I svarene la mange av innsenderne vekt på 
rettferdighet. Anny Tjessem på 11 år fra Stavanger skrev at hun ”tror at det 
[kommunismen] er en god og retfærdig sak og vil gaa den retteste vei”.82 Ragnar 
Nordli, 11 år fra Kristiania, var kommunist fordi ”kommunistene er de eneste 
retfærdige i verden – fordi kommunistene vil gjøre det godt for dem, som har 
det vondt – fordi kommunistene vil tilintetgjøre de herskende klasser”.83 Erling 
Helle på 12 år fra Bergen, mente at først når arbeiderne tar makten fra kapital-
ismen får vi et ”rætferdig samfund”, og 11 år gamle Arne Lindtner fra Bergen 
var kommunist ”fordi min far og mor har sagt, at kommunismen er det eneste 
som kan skape fred og forsoning, retfærdighet, tilfredshet og livslykke blant 
menneskene”.84 Førstepremie for beste besvarelse gikk imidlertid til Ingvald 
Johansen (12) fra Drammen: 

                                                
79 Se for eksempel Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 2: ”Ikke sandt – dere liker dere i barnelaget? Dere synes 
det er morsomt at faa være med og arbeide for det samme som mor og far arbeider for: En lykkelig 
arbeiderklasse, som ikke længer skal lide under fattigdom, arbeidsløshet og daarlige boliger?” 
80 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 6. 
81 Barnebladet 1921 nr. 7, s. 50–51. 
82 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 12. 
83 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 11. 
84 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 11. 
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Jeg er kommunist, fordi far og mor er det. Jeg forstaar at jeg ogsaa bør være det, for 
jeg hører far og mor er saa interessert for kommunismen. Naar jeg har faat høre, 
hvad kommunistene arbeider for, saa synes jeg det er rart at ikke alle arbeidere er 
kommunister, for kommunistene vil jo at alle som arbeider, skal ha det godt og leve 
lykkelig her paa jorden. Ikke som nu: Sult og sorg paa den ene siden, rikdom paa 
den anden. Jeg forstaar mig jo ikke endnu paa alt, hvad kommunistene vil, men jeg 
er jo med i barnelaget og der vil lederen forklare os om kommunismen, saa jeg tror 
nok, at naar jeg blir voksen vil jeg bli en ivrig kommunist.85 

Kanskje ble Ingvald Johansens bidrag kåret til det beste fordi han også la vekt 
på barnelagets rolle i å oppfostre og opplyse barna slik at de skule vokse opp 
til å bli ivrige kommunister. En ting var sikkert, og det var at barna ble ansett 
som rekrutter til fremtidig innsats i arbeiderbevegelsen. Dermed var det ikke 
nok med kunnskap om samfunnet og en sterk identitet. Det var også nødven-
ding med ferdigheter til bruk i arbeiderklassens tjeneste. 

Ferdigheter til bruk i klassekampen 
Det var altså ikke bare opplysning som sto i fokus i barnelagenes arbeid. Tan-
ken var også at barn skulle lære seg ferdigheter som kunne bli nyttige den dagen 
de som voksne skulle inn i fagforeningsarbeid og partiarbeid. Barnas egenakti-
vitet på møtene ble vektlagt ved at barna selv skulle stå for både innhold, un-
derholdning og organisering. Kildematerialet gir et ganske godt innblikk i hvor-
dan lagene ble drevet. Både protokoller og referater i aviser forteller om en 
ganske lik dagsorden på barnelagsmøtene rundt om i landet. De fleste hadde et 
lignende format som hos barnelagene i Bergen, slik ”to barnelags-kammerater” 
beskrev det i 1922: 

Paa møterne, som holdes i Folkets hus hver søndag kl. 11, har vi det svært hyg-
gelig. Møtet aapnes med sang, derefter holdes foredrag. Barnelagets avis ‘Den 
smaa kommunist’ blir derefter læst op av redaktøren. Barnelagets styre vælges 
blandt medlemmerne. Det bestaar av formand, viceformand og 3 styremedlem-
mer. Der er ogsaa sekretær, som fører rapport fra det ene møte til det andet, 
samt en redaktør, som skriver morsomme smaastykker. Baade sekretærens pro-
tokol og avisen blir læst op paa hvert møte. Det blir ogsaa deklamation og 
oplæsning av medlemmerne. Derefter blir der lekt forskjellige morsomme leker 
og folkevisedanser.86 

Møtestrukturen etterlignet foreningsarbeidet til de voksne. Målet var å sette 
barna i stand til å selv ta ansvar for møtene. Barna selv valgte hvem som skulle 
være barnerepresentanter og delta i de voksnes styremøter ”for at lære organi-
sationsarbeidet”.87 På selve barnelagsmøtene var det også vanlig at ett av barna 

                                                
85 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 12. 
86 ”Brev fra to barnelags-kammerater”, Arbeidet, 8/2 1922, s. 2. 
87 Berettelse til generalforsamling 17/4 1918, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten (VEMU). 
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ble valgt til sekretær for å føre protokoll. Ny sekretær ble valgt fra gang til gang. 
Disse protokollene ble noen ganger sendt inn til Barnebladet, eller til den lokale 
arbeideravisa. Referatene som finnes fra møtene er stort sett signert av et bar-
nelagsmedlem, oftest en jente, mellom 10 og 12 år.88 Det kunne være en bratt 
læringskurve, og protokollen fra Hortens sosialistiske barnelag viser hvordan 
sekretærene kjemper med nye og fremmede navn og begreper som ”sosja-
lesterne” [sosialistene], ”cosalisme” [sosialisme] og ”Karl Max” [Karl Marx].89 Et 
annet viktig innslag på møtene var opplesningen av en håndskreven avis. En 
barneredaktør ble valgt fra gang til gang, som fikk ansvar for innhold i avisa og 
for å lese den høyt på neste møte. På lederkurs for barnelagsledere i 
hovedstaden i 1922 ble håndskrevne aviser beskrevet som ”av stor nytte”, fordi 
den lærte barna å skrive. Det var også en måte å bearbeide kunnskap på. Når 
en foredragsholder hadde snakket ferdig kunne barna skrive i den håndskrevne 
avisa og fortelle hva de mente om foredraget.90 Avisene fikk navn som ”Sigden” 
og ”Ungviljen”,91 ”Marcus Thrane” og ”Unge krefter”,92 eller ”Unge tanker”.93 
Deklamasjon og høytlesning var også en del av treningen, og enkelte steder ble 
det arrangert kurs i opplesning for barna.94 En eller flere av medlemmene bidro 
på møtene ved å deklamere et dikt, eller lese opp en tekst. Selv om disse innsla-
gene sorterte under overskriften ”underholdning” i protokollen, var det allike-
vel trening for fremtidige. Evnen til å reise seg foran en forsamling, og framsi 
et dikt eller lese med klar og tydelig stemme, fostret gode kandidater til frem-
tidens ledere. Barna ble også oppfordret til å tegne, skrive og sende inn bidra-
gene til Barnebladet for å skaffe innhold til avisen og bli kjent med andre ar-
beiderbarn på tvers av landet. Oppfordringer til å selge bladet og rekruttere 
flere medlemmer til laget gikk også ofte igjen. På den måten ble barna også 
kjent med organisasjonsbygging og rekruttering, ferdigheter de skulle ta med 
seg over i ungdomslaget og partiorganisasjonene ettersom de ble eldre. 

Alternative helter og arbeiderhistorie 
”Betydningen av de kommunistiske barnelag kan ikke overvurderes”, hevdet en 
skribent i Hamaravisa Arbeidets Ret, ettersom de var ”en ypperlig medicin mot 
den borgerlig-konservative undervisning i skolerne”.95 Skolens påståtte poli-
tiske nøytralitet var ikke mye å samle på, mente avisa: 
                                                
88 For eksempel Arne Dahle, 10 år, for Lillebø kommunistiske barnelag i Barnebladet 1922, nr. 8, 
s. 66, eller Anna Skau (11 år) for Horten kommunistiske barnelag og Oskar Johansen (12 år) for 
Slemmestad i Barnebladet 1923, nr. 2, s. 13–15. 
89 Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten (VEMU). 
90 Arbeidet, 25/3 1922, s. 6. 
91 Barnebladet, nr. 2, 1922, s. 12–14. 
92 Barnebladet, 1922, nr. 4, s. 30–31. 
93 Barnebladet, 1922, nr. 8, s. 66. 
94 Møtebok 1921–1922, Grünerløkkens kommunistiske barnelag, ARK-2394, Arbeiderbevegel-
sens bibliotek og arkiv (heretter AAB). 
95 Arbeidets Ret, 18/9 1922, s. 2. 
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Man behøver bare at gaa igjennem lærebøkerne i folkeskolen. Den som vaager 
at paastaa at disse er nøitrale maa være blind for livets realiteter eller mangle al 
kritisk evne. Fra det øieblik barna i syvaarsalderen gaar ind i skolen og til de 
forklater denne indpodes de time efter time med borgerlig moral, borgerlig tro 
og borgerlig syn paa samfundsforholdene.96 

Opland Arbeiderblad var enig. Barna var ”fra sitt syvende år underkastet en stadig 
innpiskning av det kapitalistiske samfunds moral og læresetninger.”97 I barnela-
gene ble det derfor lagt vekk på å framstille historie og samfunn fra et sosialistisk 
synspunkt, og fremheve personligheter og helter som vanligvis ikke ble presen-
tert i skolen. Her ble medlemsbladet Barnebladet viktig. I sin studie av det ame-
rikanske The Young Socialists’ Magazine argumenterer Florence Tager for at bla-
det skapte nye tankekategorier, nye kulturelle former og en helt ny oppfattelses-
verden for barn, blant annet gjennom å gjenoppdage og omformulere historie og 
kulturelle erfaringer og skrive marginaliserte grupper som arbeidere inn i den. 
Bladet ble et middel for å få arbeiderklassens barn til å forstå sin egen historie og 
kultur.98 En lignende ambisjon kan man finne igjen i det norske Barnebladet, som 
bevisst ville presentere glemte norske helter som var fjernet fra den borgerlige 
kanon. Juleheftet i 1922 viet for eksempel mye plass til Marcus Thrane, som ble 
presentert som kommunismens forløper i Norge: 

Fra Norgeshistorien husker du sikkert navne som Sigurd Jorsalfar eller Peter 
Tordenskjold. Marcus Thrane har du derimot ikke hørt stort om. Men Marcus 
Thranes navn og gjerning skulde hver eneste norsk gut og jente kjende, saasandt 
de er født og opdrat i et arbeiderhjem.99 

I fortellingen om Thranes kamp for arbeidernes kår ble det lagt vekt på at 
Thrane var ”like tapper og uforfærdet som Tordenskjold, men han slaas ikke 
for konge og kakser og høstet hverken guld eller ære av sin kamp”.100 På samme 
måte forsøkte man også å ta eierskap til Jesus som en sosialismens heltefigur. 
Det radikale ungdomsmiljøet i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund var 
kjent for å være antireligiøst, men drev sjelden med direkte ateistisk propa-
ganda. Snarere enn å fjerne assosiasjoner til Bibelens fortellinger, forsøkte man 
å omformulere dem. ”Jesus var en fattigmands søn. Han heiste oprørsfanen og 
samlet arbeiderne og barna om sig”, han ”drev aagerkarlene ut av kirkene og 
talte de fattiges sak”.101 Til både jul og påske ble det holdt foredrag der Jesus 
ble omtalt som ”den første kommunist”.102 Dette passet inn i et mønster der 
det ble bygget bevissthet om at historien tilhørte de herskende klasser, som 
                                                
96 Arbeidets Ret, 18/9 1922, s. 2. 
97 Opland Arbeiderblad, 16/4 1924, s. 1. 
98 Florence Tager, ”A Radical Culture for Children of the Working Class: ’The Young Socialists’ 
Magazine’, 1908–1920”, Curriculum Inquiry 22 (1992) s. 273. 
99 Arbeiderbarnas Jul, 1922, s. 4. 
100 Arbeiderbarnas Jul, 1922, s. 4. 
101 Barnebladet, 1921, nr. 8, s. 58–59. 
102 Eriksen (1990) s. 58–9. 
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brukte den til å opprettholde makten, og at arbeiderklassen måtte gjøre krav 
på sin rettmessige plass blant historiens drivkrefter. Om historieundervisningen 
i skolen sto det i barnespalten i Arbeidet i 1925 at barna: 

[...] lærer om alle de gamle konger og keisere, om kriger og opfindelser, om 
storverk som er utrettet. Men hvorfor faar barnene aldrig høre noget om hvem 
som har kjæmpet i krigene, hvem som har skapt opfindelsene, hvem som har 
utrettet storverkene? Nei, for hvis borgerskapet fortalte arbeiderbarnene at det 
var arbeiderne som har utført alt arbeide og alle storverkene, som har slæpt 
sammen alle godene til kongene og keiserne og opretholdt deres makt, saa vilde 
barna forstaa at det egentlig er arbeiderne som skulde kommandere, at det var 
de som burde hat makten og ikke de herskere som bare sat hjemme og moret 
sig naar arbeiderne slaas eller arbeidet.103 

I barnelagene derimot, skulle barna få kjennskap til skikkelser og helter som 
de ikke fikk møte på skolen. Rosa Luxemburg hadde en fremtredende plass i 
sosialismens heltegalleri, som en som jobbet for at arbeiderne og barna deres 
skulle ”faa det godt, faa megen og god mat, bo i vakre hus og bli dygtige men-
nesker”.104 Noen steder ble til og med barnelagene oppkalt etter henne, som i 
Sandefjord der barnelaget het Rosa.105 Andre kjente skikkelser fra samtidens 
arbeiderbevegelse ble også fremhevet. I Barnebladets skrivekonkurranse for juli 
1923 var oppdraget å svare på spørsmålet ”hvilken mand i arbeiderbevægelsen 
i dag anser du for størst? ” Noen få stemte for Olav Schefloe, Bukharin, Martin 
Tranmæl, og barnelagsbevegelsens leder Tryggve Try. Men den overveldende 
konsensusen var at Lenin var den største. Arvid Rusti på 16 ½ år syntes at det 
blant store ledere ”er mange, men Lenin er nok størst. Han arbeider jo helsen 
av sig, men husk ogsaa alt han har gjort: flere hundreder, ja tusener skoler rundt 
om i landet. Hurra for Lenin! Lenin leve!”106 Ingvar Tagseth på 13 ½ var enig, 
og vant førstepremie for følgende svar: 

Kommunismen har overalt dygtige førere. I Rusland hvor kommunismen er 
gjennemført har vi mange, men den jeg holder for størst er Lenin. Hans maal er 
at fremme kommunismen og trods sin sygdom arbeider han for den. Hans navn 
er nu kjendt over hele verden og mange med mig anser ham for arbeiderens 
største fører.107 

I barnelagenes fremstilling av alternative historiske skikkelser og arbeiderklas-
sehelter, kom ambisjonen om å fremme et korrektiv til oppfostringen i skolen 
tydelig fram. Gjennom å gå til angrep på innholdet i skolens historie- og relig-
ionsundervisning, og i stedet gi arbeiderklassens egne en mer framtredende 
plass, forsøkte man å bygge opp tanken om at arbeiderklassen hadde en egen 

                                                
103 Arbeidet, 7/11 1925, s. 4. 
104 Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 4. 
105 Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 7. 
106 Barnebladet, 1923, nr. 7, s. 60. 
107 Barnebladet, 1923, nr. 7, s. 60. Premien var en utgave av I Dronningens Klær av Rudyard Kipling. 



 

 

FREMTIDSFOLKET 

227 

kultur og historie, og at grunnen til at man ikke hørte noe om denne i skolen 
var en bevisst strategi fra borgerskapets side for å holde arbeiderne nede. 

Kultur og revolusjon: sang, teater og folkedans 
På et nasjonalt kurs for barnelagsledere i 1922, holdt Helga Karlsen et foredrag 
hvor hun la vekt på at ingen av barna kom til barnelagene kun på grunn av sin 
interesse for kommunismen. Det som ”fanget barnesinnene” var lek og fol-
kedanseviser, teater og sang.108 Folkedans ble et populært tiltak, og mange av 
Oslo-lagene drev aktivt med leikarringer. Disse ble etter hvert fast innslag på 
mange arrangementer i den øvrige arbeiderbevegelsen. I Barnebladet i 1922 
kunne man lese at danserne hadde gjort lykke som underholdning på flere fes-
ter for politikere på Arbeiderpartiets landsmøte.109 Dansen hadde verdi for ar-
beiderbevegelsen, både som agitasjonsmiddel og underholdning. Men, ifølge 
Helga Karlsen, var det enda viktigere at barna selv moret seg med aktiviteten. 
Oppvisning var vel og bra, men viktigere var det at folkedansen skulle brukes 
fordi den var ”sund og god for barna”.110 I stedet for ”overklassens jazz og Fox 
Trott bør barnene lære sunde folkevisedanser”.111 Det var altså folkedansens 
utviklende effekt på barna som var sentralt, og at dansen hadde en slags mo-
ralsk funksjon for å form sunne barn, i både kroppslig og mental forstand. I 
teksten ”folkedansen og barna” i Barnebladet la skribenten ”Stenløperen” vekt 
på hvordan folkevisene ikke lenger bare var for bondegutter og jenter, men 
også for folk i byene. De gamle visene ga gjenklang i barna, og appellerte til et 
eller annet slags naturlig instinkt, mente Stenløperen: ”[E]n ting som er særlig 
bemerkelsesværdig er at barna forstaar visene, dansen og det hele. Det falder 
dem slet ikke vanskelig at skape den stemning som dansen og visene kræver.”112 
Anne Eriksen har kommentert at den kulturelle virksomheten i barnelagene 
ikke var eksplisitt ideologisk, og at repertoaret gjerne besto av folkeeventyr og 
folkevisedans. Dermed ble tiltaket ideologisk kun i kraft av at det ble organisert 
av arbeiderbevegelsen, ifølge hennes analyse.113 Men det kan også argumenteres 
for at ideologisk innhold ble lest inn i, eller lagt til, de nasjonale tradisjonene. 
Som nevnt ovenfor ble folkevisedanser sett på som et sunt alternativ til net-
topp overklassens former for underholdning – jazz og foxtrot – og en kulturarv 
arbeiderbarna burde kreve eierskap til. Dette ble ofte markert helt eksplisitt, 
ved at man la til andre symboler – som på Nordisk folkedansstevne i Kristiania 
1922 da barna ”troppet opp på Bygdøy Folkemuseum iført sine nasjonaldrakter 

                                                
108 Arbeidet, 25/3 1922, s. 6. 
109 Barnebladet, 1922, nr 7, s. 57–58. 
110 Barnebladet 1922, nr. 7, s. 57–58. 
111 Arbeidet, 25/3 1922, s. 6. 
112 Barnebladet, 1922, nr. 7, s. 57–58.  
113 Eriksen (1990) s. 61. 
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under de røde flaggene”.114 Eller som da Oslo kommunistiske barnelag opp-
trådte på ”Barnens Paradis” på jubileumsutstillingen i Gøteborg i 1923 med fol-
kedans, musikk og teater med sovjetstjernen godt synlig: 

De kjække musikanter med rødegardist-luer og sovjetstjernen paa armen vakte 
stor opsigt, naar de paraderte paa ”stora gården”. […] og det gode borgerskap i 
Gøteborg blev rent forsonlig stemt ved at se og høre disse livlige arbeiderbarn 
som er organisert i vore barnelag.115 

Å ta eierskap til nasjonal kultur og landsbygdas tradisjoner var heller ikke unikt 
for norsk arbeiderbevegelse. F.J. Gould, hvis tekster ble brukt som lesestoff i 
mange av barnelagene, var del av en engelsk nostalgisk-radikal tradisjon som la 
vekt på at arbeidere i byene måtte gjenopprette forbindelsen til landsbygda og 
rurale tradisjoner som et ledd i kampen for et bedre samfunn.116 Livet på landet 
sto i sentrum i skuespillet Til Sæters, som ble veldig populært. I årene 1921–
1922 satte mange barnelag opp denne forestillingen, som inneholdt romantiske 
forviklinger på landsbygda mellom to gårdsdøtre, en fattig gårdsgutt, storbon-
den Halvor, og en moralsk tvilsom skolemester. Handlingen var noe tynn, og 
stykket mest et påskudd til å få framføre folkevisedans og sanger. I Bergen 
måtte barnelaget sette opp stadig nye matineer fordi så mange ville se forestil-
lingen. I andre tilfeller var innholdet i kulturarbeidet derimot helt eksplisitt 
ideologisk. Et eksempel var Fremtidsfolket. Dette var et agitasjonsspill som 
handlet om barnelagenes virksomhet og kampen for det sosialistiske sam-
funn.117 Med andre ord var det en blanding av eksplisitt ideologisk innhold og 
mer nasjonalt innhold som fikk plass i det kulturelle arbeidet. 

 

                                                
114 Per Egeberg Sogstad, Ungdoms fanevakt: Den sosialistiske ungdomsbevegelsens historie i Norge. 
(Oslo 1951), s. 273. 
115 Arbeiderbladet, 13/8 1923, s. 3. 
116 Kimberley Reynolds, Left out: The forgotten tradition of radical publishing for children in Brit-
ain 1910–1949 (Oxford 2016) s. 133–135 og kapittel 4 om ”radical ruralism”. 
117 Arne Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk: Streif i arbeiderbevegelsens historie (Oslo 1981) s. 180. 
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Bilde 1. I 1921–22 satte mange barnelag opp stykket ‘Til Sæters’. Her ser vi barnelaget 
i Bergen. 

Kilde: Foto i forfatterens eie 

Også i sanger og dikt ble ideologisk innhold formidlet i kombinasjon med mer 
tradisjonelt stoff. Sang var en viktig del av barnelagsarbeidet. I 1921 ble en sang-
bok med 60 ”kampsange, folke- og barnesange” utgitt i et opplag på 10 000.118 
Et nytt opplag av Kommunistisk barnesangbok på 5 000–10 000 eksemplarer 
måtte trykkes i 1922 på grunn av etterspørselen.119 Blant de mest sungne san-
gene som går igjen i referat og protokoller kan nevnes ”Gryr i Norden”; ”Snart 
dages det, brødre”; ”Vi kommer med ungdommens elskov og tro”; ”Vi er små-
folk, javel”; ”Op sosialister”; ”Den var vor, denne jord, den var vor”; og ”Sosi-
alistenes marsj”.120 Men aller mest sunget var selvfølgelig ”Internasjonalen”. Det 
var altså en blanding av kampsanger og mer tradisjonelle sanger som ble brukt. 
Dette påpekte også den konservative avisen Aftenposten, som hadde vært til 
stede på en barnelagsoppvising i Oslo og bevitnet ”alle mulige bolsjeviksange, 
socialistiske marsjer og lignende”, med en del borgerlige musikknummer tatt 
med som ”sukker paa grøten” for å gjøre det revolusjonære innholdet lettere å 
svelge for barna.121 

118 DNAs årsberetning 1921, s. 38. 
119 DNAs årsberetning 1922, s. 36. 
120 Diverse møtereferat, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten (VEMU). 
121 ”Stakkars barn”, Aftenposten, 14/9 1923, s. 1. 
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Konklusjon 
Barnelagsbevegelsens utvikling i mellomkrigsårene viser hvordan barn i økende 
grad ble sett på som viktige i politisk og ideologisk mobilisering. Fra et utdan-
ningshistorisk synspunkt er opplæringen og aktivitetene i barnelagene et inte-
ressant eksempel på oppfostring i skjæringspunktet mellom politikk og peda-
gogikk. Tidligere studier av de norske barnelagene har pekt på at mange av 
metodene var lånt fra nasjonal tradisjon og borgerlig kultur. Dette har blitt 
tolket som en begrensende faktor, som la føringer for hva slags ideologisk inn-
hold barnelagsbevegelsen egentlig kunne fylles med.122 Men det at internasjonal 
kommunisme og sosialisme måtte tilpasses en eksisterende nasjonalkultur og 
organisasjonskultur, er ikke nødvendigvis det samme som at det var en utvan-
net form for kommunistisk eller sosialistisk oppfostring som ble praktisert i 
barnelagene. Man kan like gjerne argumentere tvert om, at den nasjonale kul-
turen og organisatoriske tradisjonene ble videreutviklet og tilpasset et ideolo-
gisk innhold. 

Dette kapittelet har forsøkt å nyansere tidligere bilder av virksomheten i den 
norske arbeiderbevegelsens barnelag gjennom en rekke eksempler som viser at 
lånte metoder og tradisjoner aktivt ble fylt med ideologisk innhold. Kjente folke-
eventyr, sagn og fabler ble flittig brukt i Barnebladet, men omskrivingen av disse 
gjorde at de kunne fylles med et sosialistisk budskap – for eksempel gjennom å 
gi trollene kapitalistenes egenskaper, eller fremstille Soria Moria slott som det 
fremtidige sosialistiske samfunn. Nyproduksjon av fabler og eventyr fant også 
sted, med diktning av egne fortellinger som fungerte som økonomiske og poli-
tiske forklaringer av kapitalismen. Selv om nasjonalkultur var fremtredende i 
barnelagene, var det allikevel snakk om et bevisst forsøk på å ta eierskap til tra-
disjonene. Omskrivning av folkeeventyr, kombinasjonen av folkedrakt, sov-
jetstjerner og røde flagg, og fremhevingen av alternative norske helteskikkelser 
som Marcus Thrane, var alle måter hvor man kunne ta nasjonal kultur i bruk for 
å formidle kunnskap om arbeiderklassens kamp og bygge en sosialistisk identitet 
og moral. Innholdet i barnelagsaktiviteten ble utformet i skjæringspunktet 
mellom tradisjonell norsk fritidskultur og internasjonal kommunisme, og resul-
tatet var en særegen norsk variant – en barnesosialisme på norsk. 

På samme måte som i de britiske sosialistiske søndagsskolene var også 
opplæring i organisasjonsarbeid en viktig del av barnelagene. Ferdigheter som 
protokollføring og å tale i forsamlinger ble dyrket frem. En identitet som ar-
beiderbarn som aktivt kjempende medlemmer av arbeiderklassen ble fremhe-
vet. For noen medlemmer ble oppveksten i barnelagene starten på et livslangt 
forhold til organisert liv på venstresiden. Den framtidige statsministerfruen 
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Werna Gerhardsen gikk i barnelag tidlig på 20-tallet, og ble en drivkraft i ar-
beidet med å organisere arbeiderbevegelsens yngste resten av livet.123 I den ra-
dikale perioden mellom 1910 og 1925 var det tilhørighet til en kjempende ar-
beiderklasse som ble dyrket fram i barnelagene. Å erklære seg som kommunist, 
og love å hjelpe foreldrene i arbeiderkampen var et gjennomgående trekk i 
identiteten som proletarbarn som ble formulert i barnelagenes blader og jule-
hefter. Bevisstgjøring om at undervisningen om historie, samfunn og religion 
som ble gitt i folkeskolen ikke nødvendigvis gjenspeilet arbeiderklassens iden-
titet og interesser, var også med på å gjøre barnelagsbevegelsene til et fostrings-
prosjekt i kamp med tradisjonelle borgerlige verdier. At dette var kjernen i 
barnas oppdrag kom tydelig fram i teaterstykket Fremtidsfolket, som handlet 
om livet i barnelagene. I stykket er det nettopp presten og læreren som repre-
senterer for den gamle orden, som nå frykter for framtiden. Kapittelet avrundes 
derfor med en beskrivelse av Trondhjems kommunistiske barnelags oppføring 
av Framtidsfolket i 1921: 

[…] Så kommer barnelaget under fane og sang, og ‘redaktør Berg’ holder en 
utmerket fremført tale om kommunismen. En lærer og en prest kommer 
tilstede og er bekymret, men de svares av barneskaren med ‘Internationalen’. 
Og så toges det til ‘Folkets Hus’ under sangen ‘Frem kamerater’. Læreren og 
presten står tilbake og synes at ha en anelse om at dette er fremtidsfolket.124 

 

                                                
123 Ingolf Håkon Teigene, Werna Gerhardsen (Oslo 1987) s. 30–32. 
124 Skrevet av redaktøren i Ny Tid. Sitert i Arne Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk: Streif i 
arbeiderbevegelsens historie (Oslo 1981) s. 180. 


