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FORORD
Det kan maaske synes mærkeligt, at én, der endnu deltager
i den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse, begynder at
skrive Erindringer om denne Bevægelse.
Naar jeg ikke desto mindre vover at betro mine Minder
fra mit første Femaar i Ungdomsbevægelsen til Papiret, er
det, fordi denne Periode var den mest bevægede og begiven
hedsrige i Ungdomsbevægelsen og derfor kan fortjene en mere
indgaaende Skildring.
Jeg tror, at adskillige af mine Kammerater fra dengang
vil være glade for et Tilbageblik over hin interessante Tid,
ligesom yngre Medlemmer af Ungdomsbevægelsen kunde
ønske at erfare nærmere om dette stormfulde Afsnit af Be
vægelsens Historie.
Det var de store Kampes og Brydningers Epoke. En Tid,
hvor Krigsaarenes og de første Efterkrigsaars voldsomme
sociale og politiske Rystelser øvede deres Indflydelse, hvor
Arbejderbevægelsen over hele Jorden, men ganske særligt i
de europæiske Lande blev præget af den russiske og tyske
Revolution.
De politiske og økonomiske Omvæltninger og Nyskabelser
i disse Lande satte ogsaa deres dybe Spor indenfor den dan
ske Arbejderbevægelse og bidrog til yderligere at skærpe og
uddybe det Modsætningsforhold mellem Socialdemokratiet og
det daværende socialdemokratiske Ungdomsforbund, som var
skabt ved de stærkt divergerende Opfattelser af Partiets
Støtte- og Alliancepolitik overfor det borgerlige »radikale«.
Venstre, det regerende Parti i Krigsaarene.
Medens det danske Socialdemokrati i den Spaltning af den

internationale Arbejderbevægelse, som den russiske Novem
berrevolution og Bolschewikernes Sejr medførte, stillede sig
paa Linje med de Arbejderpartier, der stod sammen i 2. Inter
nationale, og tog Afstand fra de Kampmetoder og den Politik
og Taktik, de sejrende russiske Kommunister benyttede sig af
efter Revolutionen, og medens det ligeledes bekæmpede og
fordømte Spartakisternes Optræden og Kampformer under og
efter den tyske Revolution i 1918, stillede Ungdomsforbundets
store Flertal sig ubetinget paa Kommunisternes Side overens
stemmende med den Stilling, den socialistiske Ungdomsinter
nationale havde taget.
Det var saaledes en Tid, hvor Bølgerne gik højt. Allerede
det danske Ungdomsforbunds varme Tilslutning til den i 1915
dannede revolutionære Zimmerwaldbevægelse havde i de sid
ste Krigsaar medført adskillige Rivninger mellem Partiet og
Ungdomsforbundet. End dybere blev Uoverensstemmelserne,
da Ungdomsforbundet i 1919 fulgte Ungdomsinternationale
ind i den paa de russiske Kommunisters Initiativ dannede 3.
Internationale.
Der ophobede sig saaledes igennem et Par Aar saa meget
Sprængstof i Forholdet mellem Partiet og Ungdomsbevægel
sen, at den organisatoriske Forbindelse imellem dem, der
havde fundet Udtryk i Overenskomsten af 1913, faktisk
var opløst, ligesom den ideologiske Indstilling ogsaa var ble
vet saa væsensforskellig, at et Samarbejde var umuligt. Det
sprængtes da ogsaa i 1919, da Overenskomsten i Oktober blev
ophævet, og Hovedparten af Ungdomsforbundets Medlemmer
traadte i Samarbejde med det nydannede venstresocialistiske
(kommunistiske) Parti og bekræftede deres Tilslutning til 3.
Internationale.
Ungdomsforbundet sprængte Samarbejdet med Socialde
mokratiet, men det sprængte derved ogsaa sig selv, idet den
Fløj indenfor Forbundet, der hele Tiden havde forfægtet de
socialdemokratiske Anskuelser, meldte sig fra og i Begyndel
sen af 1920 dannede en ny Ungdomsorganisation i Tilslutning
til Socialdemokratiet.

Ved denne Spaltning havde det gamle Ungdomsforbund
langt den største Del af Medlemstallet, men under Samarbejdet
med Kommunistisk Parti gik det — først langsomt og gradvis,
senere med rivende Hast — tilbage.
Det nu eksisterende kommunistiske Ungdomsforbund, der
iøvrigt ikke har mange Lighedspunkter med det venstresocial
istiske Ungdomsforbund af 1920, fører en i høj Grad ube
mærket Tilværelse og har et langt Stykke Tid været i Hæn
derne paa nogle stærkt teoretiserende Studenter, der kun har
ringe Haandelag paa praktisk Ungdomsarbejde.
Ganske modsat har Udviklingen i den forløbne halve Snes
Aar været indenfor den socialdemokratiske Ungdomsorgani
sation, der, som nævnt, stiftedes i 1920 under Navnet -»Dan
marks socialdemokratiske Ungdom« og øjeblikkelig traadte i
et intimt Samarbejde med Socialdemokratiet.
Den begyndte smaat og under meget vanskelige Forhold
(navnlig i København, hvor den i lang Tid maatte kæmpe en
haard og ulige Kamp med det gamle Ungdomsforbund, der
her havde stærke og gode Afdelinger). Men den stred sig støt
og sikkert fremefter under en dygtig og forsigtigt arbejdende
Ledelse og staar nu med Hensyn til Medlemstal og Organi
sationsstyrke paa et lignende Trin som det gamle Ungdoms
forbund før Sprængningen, selv om man vel nok maa ind
rømme, at der endnu mangler en Del, inden den naar til
samme kulturelle Standard som den, det gamle Ungdomsfor
bund hævdede. Men det vil sikkert naas og mere til; thi
Hjælpekilderne nu er saa mange Gange større end den Gang,
takket være Oprettelsen af Arbejdernes Oplysningsforbund.
I dette bevægede Tidsrum falder altsaa min Deltagelse i
Ungdomsbevægelsen, og jeg havde den Lykke at komme til
at staa midt i Begivenhederne, at kunne følge dem fra første
Færd, var selv en af de ivrigste Deltagere og — jeg erkender
det gerne — bedømte den Gang Forhold og Mennesker ganske
anderledes, end jeg gør det i Dag.
Som en af dem, der altid har været Modstandere af Social
demokratiets Samarbejde med borgerlige Partier (et Stand

punkt, der, set ud fra et socialistisk Arbejdersyn, i høj Grad
kan diskuteres) sluttede jeg mig i Striden indenfor det gamle
Ungdomsforbund straks til Venstrefløjen og virkede med for
Ophævelsen af Overenskomsten med Socialdemokratiet.
Jeg var, som største Delen af mine Kammerater, under
Indflydelse af Krigs- og Revolutionstidens voldsomme Psy
kose. Jeg glødede af Begejstring for den russiske Revolu
tion, jeg frydedes over de tyske Arbejderes revolutionære
Rejsning, og jeg fandt, at Socialdemokratiet stillede sig alt
for køligt overfor disse vældige af Arbejdermasserne baarne
Verdensbegivenheder.
Alt dette bestemte min Plads i Ungdomsforbundets Ven
strefløj, stærkt paavirket, som jeg ogsaa var, af de betydelige
Mænd, der stod i Spidsen for den gamle Ungdomsbevægelse
og af den udpræget revolutionære Opfattelse, der beherskede
den københavnske Del af Bevægelsen.
Naar jeg nu ser tilbage paa denne Tid, maa jeg selvføl
gelig indrømme, at vi paa Venstrefløjen begik mange og
skæbnesvangre Fejltagelser, af hvilke den største vel nok var
Afbrydelsen af Samarbejdet med Partiet og vor egen Trang
til at lade Ungdomsbevægelsen optræde som selvstændigt
Parti med andre Maal og andre internationale Forbindelser
end Socialdemokratiet.
Thi derved bidrog vi i høj Grad til at undergrave det be
tydelige Kultur- og Oplysningsarbejde, der havde ført Ung
domsbevægelsen frem til det høje Stade, den da indtog. Vi
sprængte den Ungdomsbevægelse, der paa det Tidspunkt var
en Faktor, man regnede med i Arbejderbevægelsen; vi for
skertsede Arbejdernes Tillid til Ungdomsarbejdet og vanske
liggjorde det at skabe en ny Ungdomsorganisation en lig
nende betydende Stilling indenfor den samlede Arbejderklas
ses Liv.
Der blev begaaet nok af Fejl i denne Periode — og ingen
skal erkende dem villigere end jeg
men det maa ikke glem
mes, at der i det gamle Ungdomsforbund baade før, under og
ogsaa en lang Tid efter Sprængningen herskede en Kamme

ratskabsfølelse, en Begejstring for Socialismens Idéer, et Sam
menhold og en Kundskabs- og Virketrang, der maatte af
tvinge Respekt. Og jeg er overbevist om, at de Kammerater,
der deltog i Ungdomsbevægelsen i Aarene omkring 1920,
hvad enten de nu tilhører Socialdemokratiet og D. s. U. —
hvad de fleste gør — eller Kommunistisk Parti eller er ganske
passive i politisk Henseende, at de har den samme Opfattelse
heraf som jeg, de samme glade og lykkelige Minder fra den
Tids Ungdomsbevægelse.
Selv om jeg altsaa nu politisk og taktisk har en betydelig
ændret Opfattelse — »hvem fik vel i Forlening den sidste
Sandheds Himmelvang« — og har faaet denne kraftigst mu
ligt bestyrket af de senere Aars politiske Begivenheder, glæ
des jeg stadig over, at jeg var med i hin bevægede Tid og
vil ikke for meget have undværet disse Aar i Ungdomsbevæ
gelsen.
jeg stod i lang Tid Udviklingen indenfor Bevægelsen paa
saa nært Hold, til Tider som ivrig Deltager, til Tider som
Tilskuer, at jeg føler mig i Stand til at give en virkelig Skil
dring af, hvad der skete.
Det er dog ingen Historieskrivning, men et Forsøg paa at
se Mændene og Begivenhederne i et mere nøgternt og roligt
Lys, end den Tid med dens bevægede Forhold og dens altfor
skarpe og uretfærdige Fordeling af Lys og Skygge gjorde
det muligt.
Her følger da Beretningen om min Deltagelse i den social
istiske Ungdomsbevægelse i Danmark.

I Svendborg socialdemokratiske Ungdomsforening.
aa et forholdsvis sent Tidspunkt blev jeg Medlem
af den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse, og
dette havde forskellige Aarsager — Ganske vist
har jeg lige fra Drengeaarene været stærkt politisk in
teresseret — saa at sige flasket op med Politik, da min Fader
fra sin tidligste Ungdom har været ivrig Socialdemokrat og
Fagforeningsmand, og jeg havde i lang Tid gennempløjet
al den Literatur omhandlende Historie og Politik, jeg fandt i
min Faders Bogsamling, og da fortrinsvis alt, hvad der hand
lede om Socialismen, Socialdemokratiets Historie o. s. v. Naar
jeg derfor som ung Gymnasiast kunde erklære mig for Socia
list, var det af ærlig Overbevisning ud fra egen Læsning og
Iagttagelse. Men naar jeg alligevel ikke deltog i den socialde
mokratiske Ungdomsbevægelse, laa det først og fremmest i
min Faders Ønske om, at jeg skulde tilendebringe min Stu
dentereksamen, forinden jeg kom med i noget politisk Arbejde.
Den socialdemokratiske Ungdomsforening, der paa det
Tidspunkt (1914—15) eksisterede i min Hjemby, Svendborg,
skulde heller ikke opfordre mig til Medvirken, da den kun var
socialdemokratisk af Navn og en selskabelig Forening af
Gavn. Den fik ejheller nogen lang Levetid, men opløstes i Slut
ningen af 1915, og i ca. halvandet Aar var der ingen social
demokratisk Ungdomsforening i Byen. Partiforeningen var
jeg for ung til at træde ind i, og jeg anvendte da min Tid
til at læse til Studentereksamen, som jeg bestod i Somme
ren 1917.
I Begyndelsen af dette Aar genoprettedes en socialdemo
kratisk Ungdomsforening i Svendborg i Tilslutning til Social
demokratisk Ungdomsforbund ( i det følgende nævnt under
den gængse Forkortelse S. U. F.)

Den kom straks under en god Ledelse af unge, energiske
og stærkt politisk interesserede Arbejdere og kunde allerede i
Paasken samme Aar (2 Maaneder efter dens Oprettelse)
sende Formanden som Delegeret til S. U. F.s 8. Kongres i
Aalborg.
Nu var altsaa Muligheden for at komme aktivt med i Ung
domsbevægelsen til Stede, og jeg meldte mig ind kort efter
at have bestaaet Studentereksamen. Jeg var da 18 Aar
gammel.
Jeg var straks meget interesseret og følte, at en ny og ri
gere Tilværelse var ved at tage sin Begyndelse. Hin August
aften i 1917 i det beskedne Rum i Arb. Forsamlingsbygning
i den lille — alt for lille — Forsamling af unge Arbejdere,
førtes jeg ind til en Virksomhed, der, selv om den har taget
mig megen Tid, dog har været mig til saa megen personlig
Glæde og Berigelse, at jeg ikke fortryder een Time tilbragt
blandt Kammeraterne i den socialistiske Ungdomsbevægelse.
Jeg blev denne første Aften budt hjerteligt velkommen, da
jeg kom til Stede, hvorpaa man tog fat paa Forhandlingerne.
(Det var en Generalforsamling).
Dagsordenens enkelte Punkter erindrer jeg ikke, og der
skete heller intet opsigtvækkende, før vi naaede til Formands
valget. Her var ventet Genvalg, da Formanden, Arbejdsmand
Andersen, i sin kun halvaarige Funktionstid havde ledet Ar
bejdet tilfredsstillende.
Han vægrede sig imidlertid ved at modtage Genvalg, og
da hans Vægring var absolut, bragte man fra flere Sider mig
i Forslag — til min store Overraskelse, naturligvis. Da jeg
ikke kunde anføre andre Grunde derimod, end at jeg var helt
ny i Foreningen og ukendt med Arbejdet, hjalp ingen Kæremo’r. Jeg valgtes enstemmigt til Formand, og Bestyrelsen lo
vede at hjælpe og støtte mig efter bedste Evne.
Jeg stod da pludselig overfor et helt nyt Arbejde, der i
høj Grad vilde lægge Beslag paa min Tid og mine Kræfter.
Thi det kunde jo ikke nægtes, at Foreningen var saa lille
i Medlemstal og saa økonomisk svagt funderet, at der var

Brug for al den Arbejdskraft og Energi, Bestyrelsen kunde
yde. Vi gik straks i Gang med at planlægge Efteraarssæsonen, hvoraf vi fik gennemført to offentlige Møder og nogle
Medlemsmøder.
Ved det første af de offentlige Møder talte to københavn
ske Kammerater, Karl Rasmussen og Engelberth Nielsen. De
var paa en Agitationstourné gennem S. U. F.s Afdelinger
naaet til Svendborg, hvor jeg i Henhold til Cirkulære fra For
bundet fik arrangeret et Møde for dem.
Ved dette Møde, hvor en Del ældre Partifæller var til
Stede, benyttede jeg Lejligheden til at indskærpe dem Nød
vendigheden af at støtte Ungdomsbevægelsen ved at sørge
for, at deres unge Døtre og Sønner blev Medlemmer og kom
til Møderne, men naturligvis ogsaa ved at yde os rent peku
niær Støtte.
Efter Mødet benyttede jeg Lejligheden til at høre Nyt om
Bevægelsen andre Steder i Landet, og da navnlig i Køben
havn. Jeg lagde ikke Skjul paa, at det jo var mit Haab, saa
snart Omstændighederne tillod det, at kunne rejse til Køben
havn for at studere og tage Del i Bevægelsen dér. Jeg lyt
tede interesseret til de to Kammeraters Omtale af den køben
havnske Del af Bevægelsen, og selv om de ikke var fri for
Kritik, kunde jeg forstaa, at den stod meget højt og spillede
en stor Rolle i Partilivet.
Det andet offentlige Møde havde jeg særlig lagt mig i
Selen for, idet jeg ønskede at faa klarlagt Ungdomsbevægel
sens internationale Stilling.
Efter forskellige Forhandlinger havde jeg faaet Tilsagn
om, at Redaktøren af Forbundets Organ »Fremad«, Sigvald
Hellberg, vilde komme til Stede som Taler.
Naar jeg ventede mig noget særligt af dette Møde, laa
det i den spændte Situation, der paa det Tidspunkt var
ved at trække sammen mellem Socialdemokratiet og Ung
domsforbundet med Hensyn til den internationale Stilling.
Siden 1915 havde S. U. F. været tilknyttet den revolutionære
Zimmerwaldbevægelse, havde udtalt sin skarpe Misbilligelse

af de forskellige Landes Socialistpartiers Stilling til Krigs- og
andre Miiitærbevillinger, havde plejet Raad med de tyske uaf
hængige Socialdemokrater, var ivrigt traadt i Brechen for
de russiske Flertalssocialister, Bolschewikerne og havde en
delig Gang paa Gang efter den russiske Martsrevolution 1917
udtalt Sympati for disses Kamp mod den halvborgerlige Kerenski-Regering, der var blevet denne Revolutions foreløbige
magre Resultat.
Paa alle disse Omraader var S. U. F. i Modsætning til
Socialdemokratiet (foruden dybe Divergenser med Hensyn
til den indre Politik), og det var derfor under disse Forhold
af stor Værdi at faa et Foredrag om Ungdomsbevægelsens
internationale Orientering, specielt med Henblik paa Zimmerwald, og ingen egnede sig bedre til at tale herom end Hell
berg, der i »Fremad« indgaaende havde behandlet Spørgsmaalet — selvfølgelig ud fra Zimmerwalds Synspunkt.
Hellberg kom og holdt et ypperligt Foredrag om Zimmerwaldbevægelsen. Jeg fik her det første Indtryk af denne
Mand, som jeg i de følgende Aar kom i nært Samarbejde
med og lærte at sætte megen Pris paa.
I min Egenskab af Formand for Ungdomsforeningen fik
jeg enkelte andre Tillidshverv. Saaledes valgtes jeg som Re
præsentant til »Sydfyns Social-Demokrat«, og det faldt i min
Lod at deltage i S. U. F.s Fynskreds’ Repræsentantskabs
møder i Odense. Jeg var til saadanne to Gange (Oktober
1917 og Marts 1918). Her traf jeg Kammerater, der senere
spillede en afgørende Rolle i Ungdomsbevægelsen, og erin
drer navnlig tre, der gjorde Indtryk paa mig. Edv. Jensen,
Formanden for Odense Afdeling, senere en af S. U. F.s mest
benyttede Agitatorer. Hans kraftige og myndige Indlæg i
Debatten vakte afgjort min Beundring. Under det senere Ar
bejde i Ungdomsbevægelsen kom vi hinanden meget nær, og
hans Virksomhed vil senere blive omtalt.
Den anden var den stille William Berggreen, Formanden
for Bogense Afdeling. Han kom derfra til Fredericia, hvor
han, som Leder af den derværende Afdeling af S. U. F., spil

lede en betydelig Rolle under Sprængningen som en af Ven
strefløjens ivrigste Repræsentanter. Han blev senere en af
de betydeligste Førere for den kommunistiske Bevægelse i
Provinsen, men lagdes tidligt i Graven af en Lungetuberku
lose, der allerede da havde mærket ham.
Endelig Carl Pelck, Typografen fra Nyborg, der ogsaa
kom til at spille en stor Rolle i S. U. F., men paa den mod
satte Fløj indenfor Forbundet. Paa Kredsmødet forsvarede
han paa det kraftigste Partiets Politik.
Jeg rejste hjem fra Odense ladet med Indtryk og med en
større Forstaaelse af det intensive Liv, der rørte sig indenfor
Ungdomsbevægelsen. Afdelingsarbejdet i Svendborg lagde i
den følgende Tid stærkt Beslag paa mig. Der var nok at gøre
med Agitation for ny Tilgang, Arbejde med at skaffe Fore
dragsholdere, Kontingentopkrævning, Planlæggelse af Møder,
Korrespondance med Forbundet o. s. v.
Netop i denne Tid iværksatte Forbundet en kraftig Agita
tion for Udmeldelse af Folkekirken, som Modtræk mod de
store kirkelige Fester i Anledning af 400 Aarsdagen for Re
formationens Begyndelse.
Til alle sine Afdelinger udsendte S. U. F. Vejledninger angaaende Udmeldelse af Folkekirken, Udmeldelsesblanketter
og Agitationsstof, og forsøgte at faa antikirkelige Møder i
Stand. Det sidste lykkedes ikke hos os, men det var ikke saa
faa Udmeldelser af Statskirken, jeg kunde meddele i min Ind
beretning til Forbundet.
Disse Begivenheder skulde dog snart overskygges af de
vældige Tildragelser i Rusland, der blot en Uge senere hen
ledte den ganske Verdens Opmærksomhed paa sig.
Den 7. November udbrød nemlig den anden russiske Re
volution, der var af en langt voldsommere og mere dybtgaaende Karakter end Martsrevolutionen.
Ved Novemberrevolutionen skete en Omvæltning, der i det
næste Tiaar udøvede en umaadelig Indflydelse paa Verdens
udviklingen og ikke mindst paa den internationale Arbejder
bevægelse, og de Brydninger, den her har forvoldt, satte og-

saa sit Præg paa den danske Arbejderbevægelse i de følgende
Aar og danner et væsentligt Led i denne Fremstilling. Det
blev som bekendt Stillingen overfor det nye bolschewikiske
Sovjetrusland, der endelig sprængte det knirkende Samar
bejde mellem Socialdemokratiet og Ungdomsforbundet.
Men herom senere.
Efter Nytaar maatte jeg paa Grund af Forberedelse til
Filosofikum trække mig noget tilbage fra det egentlige Afde
lingsarbejde, og samtidig gjorde jeg Bestyrelsen opmærksom
paa, at jeg i Løbet af et Par Maaneder vilde gaa af, da jeg
paa Grund af nævnte Eksamen maatte rejse til København.
Det var Opfyldelsen af et længe næret Ønske, og jeg fry
dede mig over Udsigten til at komme med i den københavnske
Ungdomsbevægelse, hvor Livet var saa mange Gange rigere
og Muligheden for at komme ind i alle Bevægelsens Forgre
ninger saa langt større end i Provinsen.
Jeg var jo ikke helt ukendt med de københavnske Kamme
rater. Karl Rasmussen, Engelberth Nielsen og Hellberg
kendte jeg fra Møderne i Svendborg, og med Forbundets For
mand, Ernst Christiansen, havde jeg som Afdelingsformand
staaet i livlig skriftlig Forbindelse.
I et Bestyrelsesmøde tog jeg Afsked med mine Svendborg
Kammerater. Næstformanden, Vald. Caspersen, indvilgede i
at lade sig konstituere som Formand til næste Generalforsam
ling. Til Slut sagde vi hverandre en hjertelig Tak for Sam
arbejdet, og jeg modtog de bedste Ønsker for min Fremtid
i Hovedstaden.

I København.
Tiden indtil Slagelse-Kongressen.
ørdag den 13. April 1918 forlod jeg Svendborg for
at tage fast Ophold i København. Det lykkedes mig,
samtidig med at jeg tog Filosofikum, at faa Be
skæftigelse i Statistisk Departement. — Det var med store
Forventninger, jeg som 19-aarig Student saa hen til min
fremtidige Tilværelse i København; men jeg havde end ikke i
min stærkeste Fantasi kunnet tænke mig, at den blev saa rig
paa Oplevelser — ikke mindst indenfor Ungdomsbevægelsen.
Jeg fik Logis i et beskedent Værelse i en Baggaard i Frederiksborggade, og en af de første Dage efter min Ankomst
styrede jeg mine Fjed mod Rømersgade, hvor Ungdomsfor
bundet havde sine Kontorer paa 3. Sal i Arbejdernes gamle,
berømte Borg.
Forventningsfuld gik jeg derop, men traf ikke — som jeg
havde haabet — nogle af de Kammerater, jeg kendte fra Pro
vinsen. En Mand, jeg ikke kendte, sad og udførte noget Kon
torarbejde og udstedte mit Medlemskort til Centralafdelingen,
Forbundets største og traditionsrigeste. Mens jeg sad og ud
spurgte ham om forskellige Ting vedrørende Afdelingsarbej
det, blev Døren pludselig revet op af en lang, radmager Per
son med et skarpt, men nervøst Blik bag Lorgnetterne.
Han begyndte straks med rivende Tungefærdighed, men
af og til stammende, som snublede han i Farten over sine egne
Ord, at aflægge Beretning om et Møde, han lige havde været
til. Det var S. U. F.s Husdigter, A. D. Henriksen, en Mand,
jeg snart skulde tælle blandt mine nærmeste Venner.
Jeg kendte ham fra »Fremad«s Spalter, hvor jeg ofte
havde læst hans Digte, der altid var ildnende, impulsive og
stærkt personligt prægede.

Han var paa det Tidspunkt ansat paa den københavnske
Fællesorganisations Brændselsforretnings Kontor og ofrede
hver Time, han kunde afse, paa Ungdomsbevægelsen. Han
var en typisk Repræsentant for det Ungdommens Elitekorps,
der havde faaet sin Skoling i S. U. F., hvor han i flere Aar
havde været med i Aarhus Afdeling, den ubetinget topfineste
af Forbundets Provinsafdelinger.
I et glødende og farverigt Foredrag gav han mig den Ef
termiddag en lang og interessant Skildring af Ungdomsbevæ
gelsen i København og bød mig, den nye Kampfælle, et hjer
teligt Velkommen samt lovede at indføre mig i Kammeraternes
Kreds.
Jeg var netop kommet til København i en stærkt bevæget
Tid. Vi stod just overfor det første Rigsdagsvalg efter Ver
denskrigens Udbrud — bortset fra Grundlovs-Fredsvalget i
1915 — og befandt os midt i den heftigste Valgkamp. De
konservative Partier, Højre og Bondevenstre forsøgte et
Stormløb mod det socialdemokratisk-radikale Folketingsfler
tal, der havde regeret hele Krigsperioden. Ved dette Valg var
den nye Grundlov af 1915 første Gang i Anvendelse. Kvinder
og Tyende havde faaet politisk Indflydelse, og Valgets Ud
fald var følgelig langt mere uberegneligt end ved tidligere
Folketingsvalg. I de nærmeste Dage efter min Ankomst til
København overværede jeg en Række Vælgermøder, hvor bl.
a. Stauning og andre af Socialdemokratiets Førere talte. Fra
S. U. F.s Side blev der udfoldet en kraftig Agitation for
Socialdemokratiet rundt om i de enkelte Bydele.
Valgets Resultat blev som bekendt, at det socialdemo
kratisk-radikale Flertal i Folketinget holdt, men meget kne
bent, og Ministeriet Zahle-Stauning fortsatte.
Den følgende Tid var meget bevæget indenfor S. U. F.,
navnlig i København, hvor Kredsorganisationen efter vold
somme Stridigheder blev omorganiseret. Resultatet blev, at
man valgte en Kredsbestyrelse med Repræsentanter for hver
Afdeling i Forhold til Medlemstal, og ud af Kredsbestyrelsen
valgtes et Forretningsudvalg paa 5 Medlemmer. Endvidere

døbte man Kredsorganisationen »Københavns socialdemokra
tiske Ungdomsforening«. Denne Organisationsform bestod
indtil S. U. F. opløstes.
Samtidig afgjordes et langt større Spørgsmaal: »Fremad«s
Omlæggelse fra obligatorisk Medlemsblad til frit Abonne
mentsblad udsendt en Gang ugentlig, i Stedet for som hidtil
hver 14. Dag. I Juni blev Forslaget herom udsendt til Uraf
stemning i Afdelingerne med Tilføjelse, at Afstemningen kun
var bindende, hvis mindst 3000 af Forbundets 10,000 Med
lemmer havde deltaget i den.
Jeg fik, paa Grund af Ferierejse, ikke afgivet min Stemme,
og denne Afstemning midt om Sommeren, hvor det af mange
Grunde var vanskeligt at samle Medlemmerne til Generalfor
samlingerne, var vel Aarsag til det magre Resultat. Kun lidt
over 2000 Medlemmer afgav deres Stemme, hvorfor Forslaget
bortfaldt — skønt vedtaget med stor Majoritet.
Paa Grund af forskellige Forhold fik jeg ikke i denne
Sommer videre Lejlighed til at deltage i Ungdomsbevægelsen,
og det var først i Begyndelsen af September, at jeg atter
kunde melde mig til Tjeneste.
Jeg fik da fra Formanden for Brønshøj Afdeling, Maskin
arbejder Aage Wiinblad, hvem jeg boede i Hus sammen med,
Opfordring til at holde et Foredrag i denne Afdeling. Jeg
indførtes her for første Gang i den Afdeling, hvor jeg senere
kom meget og fandt mine bedste Venner. — A. D. Hen
riksen hørte ogsaa til i Brønshøj Afdeling, hvad der betød, at
vi ofte traf sammen og fulgtes ad hjem fra Møderne, da vi
begge boede inde i Byen. Han havde et mere originalt end
egentlig hyggeligt udstyret Værelse i Studiestræde.
Dette Aars Sommer og Efteraar var der saare livligt i Kø
benhavn. Ikke mindst var der et stærkt Røre blandt Arbej
derne under Indtrykket af de voldsomme Begivenheder, Kri
gen og Revolutionerne ude i den store Verden affødte.
Saaledes havde der allerede i Februar, paa Grund af den
stærke Arbejdsløshed, været et Demonstrationstog til Chri

stiansborg og Børsen, arrangeret af visse syndikalistiske Ar
bejdergrupper, som Protest mod Børshajernes vilde Udskej
elser paa den arbejdende Befolknings Bekostning.
Udover et mindre Sammenstød med det udkommanderede
Politi, et lille »Slag« paa Kultorvet og nogle knuste Ruder i
Børsbygningen, var Demonstrationen forløbet ret roligt, men
den viste en Syden og Gæren i Arbejderklassen, der gav Næ
ring for den syndikalistiske Agitation.
Denne blev først og fremmest rettet mod Socialdemo
kratiet og Fagbevægelsens Ledere, skønt disse af yderste
Evne baade fagligt og politisk udnyttede deres Indflydelse
for at bremse de værste kapitalistiske Orgier.
Drevet af Utilfredshed med Alliancen med det »radikale«
Venstre havde en lille Fløj indenfor Socialdemokratiet med
Sadelmager Thøger Thøgersen og Lærerinde Marie Nielsen i
Spidsen sprængt sig ud og dannet eget Parti, »Socialistisk
Arbejderparti«, der ved Foraarets Folketingsvalg havde op
stillet Kandidater, som heftigt bekæmpede Socialdemokratiet.
Partiet samlede kun et forsvindende Antal Stemmer, skønt det
ihærdigt udnyttede den Misstemning, der i store Dele af Soci
aldemokratiet herskede mod Alliancen med et borgerligt Parti.
Ved Valget optraadte ogsaa et andet lille Parti, det saakaldte »Uafhængige Socialdemokrati« under Ledelse af en
begavet, men fantastisk og uklar tidligere Journalist ved
»Social-Demokraten«, V. Nicolajsen. Det samlede et endnu
latterligere Stemmetal end Thøgersen-Partiet. De danske Ar
bejderes Partitroskab og Uvilje mod Splittelsesmænd fornæg
tede sig ikke.
Men ogsaa paa det faglige Omraade var der Uro.
I Eftersommeren udbrød en Bagerstrejke paa et Lønspørgsmaal, idet Bagerne i København, der var skandaløst
lavt lønnede, uden forudgaaende Varsel nedlagde Arbejdet og
ogsaa standsede det paa det kooperative Arbejdernes Fæl
lesbageri. Selvfølgelig blev denne uvarslede Strejke, trods al
Sympati med de daarligt lønnede Bagersvende, erklæret ulov
lig af de samvirkende Fagforbund, og ved Arbejdsnedlæg

gelsen paa Fællesbageriet, hvorved Arbejdernes Brødforsy
ning truedes meget alvorligt, forskertsede Bagerne for en stor
Del den Velvilje hos den øvrige Arbejderklasse, der ellers var
naturlig. Det varede længe, inden Konflikten løstes, og det
blev ingen Sejr for Bagersvendene.
Omtrent samtidig gjorde de københavnske Murersvende en
ulovlig Strejke paa Spørgsmaalet om Lørdags-weekend og
blev i den Anledning idømt saa stor en Bod ved den faste
Voldgiftsret, at Fagforeningen maatte opløses og først blev
genoprettet den følgende Vinter.
Det var den syndikalistiske Fagkampteori, der her gjorde
sig gældende til absolut Skade for Arbejderne.
Det var naturligt, at S. U. F. nærede Interesse overfor
disse faglige og politiske Rørelser. Ikke mindst fordi en Del
af S. U. F.s Medlemmer var med i de utilfredses Lejr. En Del
af »Socialistisk Arbejderparti«s Medlemmer stod i S. U. F,,
enkelte endda paa ret fremtrædende Poster i den københavn
ske Del af Bevægelsen. Men der var sandelig ingen Velvilje
at spore fra Forbundsledelsens Side overfor den nye Separa
tistbevægelse, som man ansaa for meningsløs og skadelig for
Arbejderbevægelsens Enhed.
Typisk i saa Henseende er en Artikel af Hellberg i
»Fremad«, Sommeren 1918, betitlet »Thøgersen-Partiet i
Hængedyndet«, hvori han hudflettede den ny Partidannelse
og paa det skarpeste dadlede dens Undermineringsarbejde
overfor Socialdemokratiet. Mangt og meget vilde sikkert
have set anderledes ud, om S. U. F. havde kunnet fastholde
dette Standpunkt senere.
S. U. F.s Ledelse vendte sig med Fasthed mod Splittelsesmændene fra »S. A.« og fandt det nødvendigt at modvirke
deres Arbejde indenfor Forbundet. Ganske vist hørte de fø
rende S. U. F.er til den ikke særlig store Oppositionsgruppe
i Socialdemokratiet, der fordrede en mere principiel sociali
stisk Kurs. Men til denne Opposition hørte ogsaa adskillige
ældre Partifæller og da særlig den Fløj, der havde til Huse

i Partiets Diskussionsklub »Karl Marx«, og hvoraf mange
spillede en stor Rolle i Partiet.
S. U. F.erne var tillige nogle af de bedste og ivrigste Ar
bejdere i Vælgerforeningerne. Ingen kunde frakende Ung
domsforbundets Folk Partitroskab og Lyst til at virke i Agi
tationen. Tværtimod. I »Karl Marx«-Klubben var S. U. F.erne
talstærkt repræsenteret, som naturligt var. Og selv om S.U.F.
efterhaanden kom ind paa en særlig politisk Indstilling og be
gyndte at optræde som Parti i Partiet, bør det ikke under
kendes, at det repræsenterede en Oplysnings- og Kulturbevæ
gelse af meget høj Rang.
En stor Del af dem, der senere blev førende indenfor den
nye, nu eksisterende Ungdomsbevægelse, fik netop deres
socialistiske Skoling, Oplysning og Modning indenfor S. U. F.
Netop i disse Aar (1916—1919) repræsenterede S. U. F.
baade talmæssigt, moralsk, og med Hensyn til socialistisk Kul
tur, en Elite af maalbevidst, idealistisk stræbende og praktisk
handlende Arbejderungdom.
Et af de vigtigste Led i Forbundets Virksomhed dette Efteraar var en antimilitaristisk Agitation, støttende sig til en
stærk Protestbevægelse fra Socialdemokratiets Side mod nogle
skandaløse Soldatermishandlinger.
I »Social-Demokraten« og »Fremad« rejstes disse Sager,
og en Mødekampagne om Spørgsmaalet, der varede det meste
af Efteraaret, resulterede i en skarp Indgriben fra daværende
Forsvarsminister Munch overfor de militære Befalingsbødler,
blandt hvilke særlig en Premierløjtnant Augsburg havde gjort
sig mindre heldig bemærket.
I dette Efteraar foretog Forbundsformanden Ernst Chri
stiansen en Rejse til Rusland og overværede den 2. alrussiske
Sovjetkongres, hvorfra han vendte hjem endnu mere opfyldt af
Begejstring for det bolschewikiske Diktatur, som han skil
drede i særdeles rosa Farver i en af Forbundet udsendt Pjece
»I Bolschewikernes Rusland«. Den gjorde ved sin Fremkomst
et meget forstemmende Indtryk i ledende Partikredse, og og
saa fra en betydende Del af Forbundets Medlemmer hævede

der sig advarende og kritiske Røster mod denne altfor aabenlyse Orientering mod Bolschewismen.
Men dette begyndende Gnaveri mellem S. U. F.s Ledelse
og Partiet skulde snart overskygges af nye store Verdensbe
givenheder, først og fremmest den tyske Revolution, der ud
brød den 9. November 1918, lige et Aar efter den russiske.
Det var Tysklands militære Sammenbrud og den økono
miske Udmarvning, som Verdenskrigen havde medført, der
var Aarsag til denne vældige Revolution, hvor Kejserdømmet
med ét Slag fejedes til Side samtidig med, at det tyske Social
demokrati førtes frem til en afgørende politisk Indflydelse.
Revolutionen hilstes naturligvis med største Begejstring af
Arbejderpartierne og Demokratierne rundt om i Verden. Ikke
mindst, fordi den betød Afslutningen paa den folkeødelæggende Verdenskrig. Den bragte Gæring og Bevægelse i den
tyske Arbejderklasse, der nu beredte sig til at tage Revanche,
politisk og økonomisk, efter Krigsaarenes navnløse Lidelser.
Den skyllede som en Bølge hen over Europa og ruskede Ar
bejdermasserne op efter Krigens haarde Aar, og den gav
for en Tid Arbejderklassen en uhyre Magtstilling, der rundt
i Landene udnyttedes til et stærkt socialreformatorisk Frem
stød og af Fagbevægelsen til at tiltvinge Arbejderne betyde
lige Løn- og Arbejdstidsforbedringer.
Men den tyske Revolution i sin videre Udvikling bragte
ogsaa den fortvivlede Splittelse, som Krigsaarene havde skabt
i den internationale Arbejderbevægelse frem til en ny, meget
kraftig Opblussen, der i den nærmeste Tid derefter skulde
antage Karakteren af en voldsom Spaltning af Arbejderbevæ
gelsen i to hinanden skarpt bekæmpende Dele.
Paa den ene Side de Partier, der stod sammen om den i
Stockholm 1917 rekonstruerede 2. Internationale og fastholdt
det evolutionære, socialreformatoriske, demokratisk-parlamentariske Grundlag, hvorpaa det internationale Socialdemokrati
havde bygget indtil Verdenskrigen.
Paa den anden Side de nydannede Partier, der under Ind
flydelse af Revolutions-Psykosen forkastede de gamle Former

for Klassekamp og opstillede Kravet om Proletariatets Dik
tatur over de andre Samfundsklasser for ad denne Vej at
naa frem til en socialistisk Samfundsorden. — Det blev en
Spaltning af Arbejderklassen, som desværre er aktuel den Dag
i Dag, og som har medført en uhyre Svækkelse af dens
Slagkraft.
Her i Danmark vakte den tyske Revolution — som andre
Steder — megen Bevægelse, som bl. a. ytrede sig i en vis
»revolutionær« Stemning blandt de københavnske Arbejdere,
og den udnyttedes af »S. A.« til Kæmpemøder paa Grønttorvet
— de bevægede »Grønttorvsslag« i Midten af November.
Her gik det livligt til. Thøgersen og Marie Nielsen holdt
stærkt ophidsende Taler mod Regeringen og Socialdemokra
tiet. Fra det kristelige »Bethesda«s Trappe slyngede et Par
Syndikalistførere ugudelige og ophidsende Ord ud over
Mængden, hvoraf langt de fleste var tilfældige Gadevandrere,
der tog det »Sjov« med, der kom. Sporvognstrafiken gennem
Frederiksborggade brød sammen, og en ung Syndikalist —
Johs. Sperling — klavrede op paa Taget af en Sporvogn,
svingede med et rødt Flag og begyndte uanfægtet af Politiets
Raab og Trusler en stor Tale.
Det varede længe, inden der faldt Ro over Gemytterne,
og om Aftenen drog en Skare unge Mennesker, ophidsede af
Syndikalisternes Brandtaler, til »Social-Demokraten«s Byg
ning, hvor de knuste en Mængde Ruder, og det ridende Politi
skabte mere Forvirring ved at hugge ind paa sagesløse Men
nesker, medens Urostifterne undslap.
Det hele var en Storm i et Glas Vand, Gadeoptøjer, der
intet havde med Revolution eller revolutionært Sindelag at
gøre, delvis foranstaltet af professionelle Spektakelmagere,
hvis Forbindelse med Arbejderklassen og Forstaaelse af Poli
tik var lig Nul. Disse Bedrifter maa derfor heller ikke lægges
de virkelige Syndikalister eller S. A. Folkene til Last, uden
for saa vidt, at disse ved deres ophidsende Taler havde skabt
den Atmosfære, der gjorde det let for Gadens Bærme at
operere.

Thøgersen og Marie Nielsen blev begge arresterede og
senere idømt strenge Fængselsstraffe, hvorved de skabtes et
ganske ufortjent Martyrium.
S. U. F. indtog en særdeles passiv Holdning overfor Grønt
torvsaffæren, ja fordømte den som det meningsløse Pjat, den
var, fjernt fra al virkelig revolutionær Opfattelse og Handling.
Affæren bidrog kun til yderligere at skærpe Modsætningsfor
holdet mellem S. U. F. og »S. A.«
Forbundet stod netop i denne Tid overfor helt nye og mere
praktiske Opgaver. Den Sandsynlighed, Verdenskrigens Af
slutning skabte for, at Sønderjylland kunde vende tilbage til
Danmark, blev paa det groveste udnyttet af Landets Natio
nalister.
Allerede nu rejstes Kravene om Genoprettelsen af »Dan
marks historiske Grænse«, »Ejdergrænsen«, eller for de mere
beskednes Vedkommende Kravet om »den gamle danske Stad«
Flensborg, tilbage — »hjem« til Danmark. De larmende Na
tionalistmøder om disse Fordringer med monarkistisk og mili
taristisk Propaganda i Følge tog deres Begyndelse inaugureret
med et Skandalemøde i Studenterforeningen.
Overfor .denne hyper-nationalistiske Bevægelse med dens
Krav med Hensyn til Forhold, hvorpaa Danmark overhovedet
ingen Indflydelse kunde have, stillede S. U. F. en kraftig
Modaktion og fordrede Spørgsmaalet Sønderjylland løst i
Overensstemmelse med det socialistiske Krav om Folkenes
Selvbestemmelsesret — ved en direkte Folkeafstemning.
Samtidig iværksattes en kraftig Agitation for den sociali
stiske Republik, og Forbundet udsendte til Støtte herfor et
Danmarkskort (i rødt) med Grænsen mod Syd lagt omtrent
dér, hvor den virkelige Sydgrænse efter Afstemningen i 1920
kom til at ligge; endvidere en mesterligt skrevet Pjece: »Et
nyt 1864« af Redaktør Sundbo, Esbjerg.
Her paapegede Forfatteren klart og tydeligt de Farer, de
nationalistiske Kravs Gennemførelse vilde medføre for Dan
marks nationale Selvstændighed. — Denne Agitation optog

Slutningen af December Maaned og de to første Maaneder af
det nye Aar 1919.
*
Efter Nytaar begyndte jeg at komme en Del i de forskel
lige københavnske Afdelinger, og især var jeg hyppigt i
Brønshøj, hvor jeg havde fundet nogle af mine bedste
Venner.
Ved et Møde dér opfordredes jeg til at lede en Studiekreds
i Socialismens Teori, som man vilde forsøge oprettet for Med
lemmer af Brønshøj og Lygte-Afdelingerne.
Det var et Forsøg paa Oplysningsarbejde, man vilde gøre
efter Tilskyndelse af den nyoprettede Studiekredsforening. Vi
var ukendte med denne Arbejdsform, men derfor saa meget
mere interesseret i at gøre Forsøget.
Der indtegnede sig straks en halv Snes Medlemmer til
Kredsen, og vi tog kort efter fat i det Ungdomshjem, LygteAfdelingen havde i Kælderen, Raadmandsgade 19. — Nu
begyndte en lang Række interessante Møder, hvor Lyst til
Læsning og Diskussion mødtes med Ungdommens Trang til
Udfoldelse af Livsglæde og godt Humør.
Det var glade Stunder, naar vi samledes i den trange Kæl
der, hvor det var saa som saa med Hyggen, men hvor et rigt
kammeratligt Liv udfoldede sig.
Vi begyndte Studiekredsen med Gustav Bangs »Den socia
listiske Fremtidsstat« som Grundbog og indrettede den nær
mest som en Læsekreds, hvor hver læste et Afsnit, som der
efter under min Vejledning blev gennemgaaet og diskuteret.
Foruden de egentlige Studiekredsdeltagere kom ogsaa en
Del af de andre københavnske Afdelingers ledende Kammera
ter til Stede, saa vi ved Siden af det alvorlige Arbejde fik en
fornøjelig Afslutning omkring det fælles Kaffebord.
Hver Søndag Aften hele Vinteren igennem arrangerede
Kredsorganisationen Sammenkomster i Logebygningen i Griffenfeldtsgade. Her herskede altid en glimrende kammeratlig
Stemning — indledet og næret Aftenen igennem ved Afsyn
gelsen af vore prægtige socialistiske Sange.

Netop ved denne Tid havde Forbundet udsendt en ny, be
tydelig udvidet og forbedret Udgave af »Arbejderungdom
mens Sangbog«, en af vore kæreste og flittigst »læste« Bøger.
Underholdningen ved disse Sammenkomster var meget for
skelligartet, men aldrig plat. Oftest var det literære Aftener,
hvor der blev talt om en eller anden Forfatter, læst op af hans
Værker o. s. v. Som Regel besørgedes denne Underholdning
af Kammeraterne selv, og det kan tages som Bevis paa Ung
domsbevægelsens høje Kultur, at bortset fra professionelle
Kunstnere, har de fleste af vore Forfattere sjældent haft
bedre og mere levende Fortolkere end disse unge Arbejdere.
Jævnlig kom de store Forfattere til disse Sammenkom
ster og var glade derved. Men de har vel heller næppe truffet
et mere lydhørt og fintmærkende Publikum. Den Vinter kom
baade Aakjær, Andersen-Nexø, Harald Bergstedt og Sophus
Claussen (den sidste endda to Gange). Undertiden formede
Sammenkomsterne sig som »Vælgermøder« med Kandidater
fra forskellige Partier, der hver holdt deres Valgtale. Det var
baade belærende og fornøjeligt. Stundom (men det hørte til
Sjældenhederne) sluttedes Sammenkomsterne med et lille Bal.
Ved disse Sammenkomster rystedes Kammeraterne fra de for
skellige Afdelinger sammen, her sluttedes Venskaber af Varig
hed og Værdi, og ét bandt os alle sammen: Begejstringen for
Socialismen, Broderskabets og Solidaritetens store Idé.
I denne Vinter var jeg ogsaa til et Par Stiftelsesfester i
Brønshøj og Lygte-Afdelingerne. De formede sig stilfuldt
uden derfor at blive kedelige.
Mindst kom jeg i denne Tid i min egen Afdeling, den store
og »fine« Centralafdeling, men ogsaa dér traf jeg Kammera
ter, som jeg senere paa mange Omraader har haft et godt
Samarbejde med.
At saa at sige hele Forbundsledelsen var Medlemmer af
Centralafdelingen nævnes som en Selvfølge.
Ved Lygteafdelingens Stiftelsesfest traf jeg første Gang
Translatør Skjoldbo. Han var Broder til Forbundets For
mand, Ernst Christiansen, men i Modsætning til denne, hvis

Arbejde var det udadvendte praktiske Organisationsvirke, var
Skjoldbo en fremtrædende Mand paa det teoretiske Omraade.
Vi fandt hurtig hinanden i vor Interesse for den teoretiske
Socialisme og i den følgende Tid besøgte jeg ham hyppigt i
hans Hjem i Vølundsgade. Skjoldbo indtog en ledende Stil
ling i Studiekredsforeningen og fik ogsaa mig interesseret i
Studiekredsarbejdet, som jeg allerede med Held havde paa
begyndt i Lygte- og Brønshøj Afdelinger.
I »Karl Marx«-Klubben var Skjoldbo Medlem af Forret
ningsudvalget, og naturligvis blev jeg ogsaa Medlem dér.
Foraarsmaanederne var i S. U. F. stærkt optaget af Forbe
redelserne til Forbundets 9. Kongres, der skulde holdes i Sla
gelse de første Paaskedage. Denne Kongres var imødeset med
særlig Spænding med Henblik paa de vældige Begivenheder,
der havde tildraget sig i Ind- og Udland siden Aalborg-Kongressen og haft den dybeste Indflydelse paa Arbejderbevæ
gelsen i de enkelte Lande.
Det var jo ingen Hemmelighed, at S. U. F.s store Flertal
sympatiserede lige saa stærkt med det russiske Bolschewikregimente, som Socialdemokratiet fordømte det.
Internationalt stod Partiet og S. U. F. i hver sin Lejr.
S. U. F. var tilknyttet den socialistiske Ungdoms-Internatio
nale, der var under stærk kommunistisk Indflydelse og havde
opretholdt sin Forbindelse med Zimmerwaldbevægelsen.
Denne var netop i dette Foraar ved at omorganisere den
revolutionære Del af Arbejderbevægelsen i en særlig inter
national Organisation, den saakaldte 3. Internationale under
det russiske Kommunistpartis Førerskab.
At S. U. F.s Flertal havde sin Sympati for den nydan
nede Internationale, laa aabenlyst for alle. Naar hertil kom
den »nationale« Strid mellem S. U. F. og Partiet om dettes
Alliancepolitik med det »radikale« Venstre, vil det forstaas,
at der laa Spørgsmaal nok til Diskussion paa Kongressen.
S. U. F. stod til Trods for sin stærke organisatoriske og
kulturelle Stilling dog ikke med en saa stor Autoritet, at det
kunde foreskrive og binde Partiet til en bestemt Politik og

Taktik — og dette saa meget mindre som Forbundet ikke selv
stod som en fast Enhed omkring Ledelsens Opfattelse.
Et meget betydeligt Mindretal under Aarhus Afdelings Le
delse var stærkt imod det Særstandpunkt i kommunistisk Ret
ning, som Flertallet indtog. Mindretallet havde kun med
Uvilje bøjet sig for Indmeldelsen i Zimmerwald, det havde —
som før nævnt — nedlagt en skarp Protest mod Ernst Chri
stiansens Ruslandsrejse og Skildringer derfra, det fastholdt
den idémæssige som den organisatoriske Samhørighed med
Partiet og var følgelig imod Planerne om at ophæve Overens
komsten med dette.
Endelig hævdede Mindretallet, at S. U. F. ikke paa egen
Haand kunde drive Politik, men maatte indordne sig under
Socialdemokratiets Politik, og slog fast, at S. U. F.s primære
Opgave var det socialistiske Oplysningsarbejde, selv om og
saa Ungdomsforbundet havde Ret til at udøve Kritik — inden
for Murene.
En saa dyb og aabenbar Uoverensstemmelse i selve Ung
domsforbundet maatte naturligvis svække det i dets Stilling
overfor Partiet. Og om denne Svækkelse talte Slagelse-Kongressen da ogsaa sit tydelige Sprog.
Jeg var naturligvis til Stede ved den Generalforsamling i
Centralafdelingen, hvor der valgtes Delegerede. Det blev bl. a.
A. N. Andersen og J. P. Petersen. I Brønshøj valgtes mine
to Venner, A. D. Henriksen og Charles Palbo, i Lygteafdelin
gen Karl Rasmussen og Skjoldbo. Paa Frederiksberg og Ve
sterbro valgte Afdelingerne flere »S. A.«-Folk til stor Forar
gelse for Partiets Medlemmer og til ikke mindre Fortrydelse
for Forbundsledelsen. I disse Afdelinger var man decideret
Modstander af enhver Forbindelse med Socialdemokratiet.
Selve Kongressen overværede jeg ganske vist kun som
Tilhører (endda kun den 1. Dag), men da den blev den mest
betydningsfulde Kongres i S. U. F., da den satte det dybe
og afgørende Skel mellem Forbund og Parti og mellem For
bundets Medlemmer indbyrdes, mener jeg med god Grund at
kunne gøre Rede for den her.

Fra Slagelse-Kongressen til 2. Urafstemning.
en 16. April (Skærtorsdag) 1919 aabnedes i Slagelse
den med saa stor Spænding imødesete Kongres. Den
indlededes med et pompøst Digt af A. D. Henriksen,
en Hymne til Arbejderrevolutionen og Sovjet-Styret i Rus
land, og denne Optakt angav i nogen Grad Stemningen paa
Kongressen.
Til denne var mødt Gæster fra det norske og svenske Ung
domsforbund, tillige repræsenterende Ungdoms-Internatio
nale samt en Gæst fra Lærlingeforbundet. Som Repræsentant
for Partiet mødte Redaktør Borgbjerg.
Man kunde ved Begyndelsen af Kongressen mærke Kamp
stemningen, og det var tydeligt, at Aarhus-Fløjen mødte med
en stærk Repræsentation, der yderligere styrkedes ved Redak
tør Borgbjergs Tilstedeværelse.
Ernst Christiansen aflagde Beretning om den svundne
Kongresperiode. Han betonede heri stærkt den Sympati, Ung
domsforbundet nærede overfor den russiske Revolution og det
nye Regime, og fremhævede ikke mindre stærkt Forbindelsen
med Ungdoms-Internationale og Zimmerwald. Den tyske Re
volution fik ogsaa en Omtale, hvorunder han fremkom med
nogle smukke Mindeord over de store myrdede Revolutionskæmpere, Karl Liebkneckt og Rosa Luxemburg og lovpriste
det revolutionære Spartakus-Parti, som Liebkneckt havde
dannet.
Talen var udfordrende overfor Aarhus-Fløjen, men Beret
ningen godkendtes dog enstemmigt og uden Diskussion, skønt
der allerede paa dette Punkt havde været Anledning for Aar
hus-Fløjen til at tage til Genmæle.

Man kom dog snart til Forhandlingernes Brændpunkt:
Overenskomsten med det socialdemokratiske Parti.
Om dette centrale Spørgsmaal forelaa mange Forslag. Yder
polerne var et Forslag om at forlænge Overenskomsten ufor
andret, stillet af et Par jyske Afdelinger og tiltraadt af Aar
hus-Fløjen, og et om øjeblikkelig Ophævelse af Overenskom
sten, stillet af flere københavnske Afdelinger. Det sidste For
slag kom til Afstemning først, men forkastedes med alle Stem
mer mod 28. Forbundsledelsen stemte dels imod og undlod
dels at stemme.
De Forslag, der kom til at danne det egentlige Diskus
sions- og Afstemningsgrundlag og som i den følgende Tid
skulde spille afgørende Rolle i Forbundets Historie, var stillet
henholdsvis af Hovedbestyrelsens Flertal og Mindretal.
Flertallet (Forretningsudvalget og nogle Provinsrepræsen
tanter) foreslog, at man indtil videre fortsatte Samarbejdet
med Partiet, men forbeholdt sig fuld Frihed til at opsige
Overenskomsten, hvis Partiets Kongres det følgende Efteraar
skulde godkende »den moderat-opportunistiske Politik«, Par
tiet havde ført sammen med det »radikale« Venstre i Krigsaarene og Tiden derefter og fortsætte denne fremefter.
Paa Grund af Forslagenes store Betydning for Forbundets
fremtidige Udvikling gengiver jeg dem her in extenso.
Hovedbestyrelsens Flertals Forslag.
»Kongressen beslutter at godkende Samarbejdet med det
socialdemokratiske Parti under de samme organisationsmæs
sige Former som hidtil. Forudsætningen herfor er dog, at den
af Partiet under Krigen førte Politik med Borgfred med de bor
gerlige Partier og Kongehuset og intimt Samarbejde med det
kapitalistiske saakaldte »radikale« Venstre nu ophører, saale
des som det fra Partiets Ledelse har været hævdet under hele
Krigsperioden.
Den Verdensomvæltning, vi nu staar ved Begyndelsen til,
og som den nulevende Generation skal gennemføre, kræver en
enig Arbejderklasse med uforsonlig Front mod al Kapitalisme

og Militarisme. Den socialdemokratiske Ungdom ønsker ved
et loyalt Samarbejde med det socialdemokratiske Parti at gøre
sit til at skabe en enig Arbejderklasse, men den ufravigelige
Betingelse herfor maa være, at Socialdemokratiet for Alvor
fører en uforsonlig Klassekamp, ikke indlader sig i Valg- eller
Regeringsalliance med borgerlige Partier, ikke bevilger Penge
til Militarisme, ikke udvisker Socialdemokratiets republikanske
Karakter ved Deltagelse i Hoffester og lignende. Kongressen
forventer, at den forestaaende Partikongres træffer Beslut
ninger i Overensstemmelse hermed. Skulde dette ikke ske, ud
taler Kongressen det som sin Opfattelse, at den nugældende
Overenskomst bør ophæves. Kongressen vedtager umiddel
bart efter Partikongressen at sende dette Spørgsmaal ud til
Urafstemning, dog saaledes, at et Numer af »Fremad« forin
den stilles aabent til Diskussion for og imod Overenskomsten.
Kongressen opfordrer alle Forbundets Medlemmer og Af
delinger til indenfor de respektive Partiorganisationer at virke
for, at Partiets førstkommende Kongres maa tage Beslutnin
ger i Overensstemmelse med Ungdomsforbundets Kongres.
Kongressen udtaler sin Beklagelse af, at en Del af Ung
domsbevægelsen, paa Trods af den gældende Overenskomst,
er udtraadt af Socialdemokratiet og overgaaet til nydannede
Partier. Da dette imidlertid maa ses som en Følge af Social
demokratiets Taktik — særlig Beslutningen om fornyet Valg
alliance — besluttes det at lade dette Spørgsmaal staa i
Bero, indtil Partikongres er afholdt. De paagældende Med
lemmer maa til den Tid tage Konsekvenserne af Ungdomsbe
vægelsens Beslutninger.
Kongressen beslutter desuden, at med Undtagelse af de
Medlemmer, som allerede er Medlemmer af Socialistisk
Arbejderparti, og for hvis Vedkommende der ovenstaaende er
taget Beslutning, kan indtil Partiets Kongres ikke flere af
S. U. F.s Medlemmer indtræde i andre Partier og samtidig
bevare Medlemsskabet i S. U. F.«

Hovedbestyrelsens Mindretals Forslag.
»Kongressen beslutter at godkende Samarbejdet med det
socialdemokratiske Parti. Den Verdensomvæltning, som vi nu
staar ved Begyndelsen til, og som den nulevende Generation
skal gennemføre, kræver en enig Arbejderklasse med uforson
lig Kamp mod al Kapitalisme og Militarisme. Den socialde
mokratiske Ungdom ønsker ved loyalt Samarbejde med det
socialdemokratiske Parti at gøre sit til at skabe en enig Arbej
derklasse.
Angaanede Gensidighedsbestemmelser, om hvis Ordning
der er stillet Forslag fra flere Afdelinger, optages en For
handling mellem Hovedbestyrelsen og Socialdemokratisk For
bunds Bestyrelse.
Kongressen udtaler sin Beklagelse af, at en Del af Ung
domsbevægelsens Medlemmer, paa Trods af den gældende
Overenskomst, er udtraadt af Socialdemokratiet og overgaaet
til de nydannede Partier.
Kongressen beslutter, at Medlemmer, der tilslutter sig an
dre politiske Partier end Socialdemokratiet, maa udtræde af
Ungdomsforbundet.«

Som det vil ses, træder Forskellen i Opfattelse stærkt frem
i disse Forslag. Man øjner allerede her Ernst Christiansens
Maal: Ophævelse af Overenskomsten, for at kunne føre S.U.F.
over til den revolutionære Bevægelse og paa dens Grund
danne et Parti i Tilslutning til 3. Internationale. Men endnu
havde disse Tanker langtfra fast Form, og der er ingen Tvivl
om, at langt den største Del af Flertalsfløjen endnu ønskede
Forbindelsen med Partiet bevaret og vilde søge at paavirke
dette til at tage en mere principiel Stilling, navnlig i Forholdet
til de »radikale«.
Naar man senere fra Mindretalsfløjens Side hævdede, at
Ernst Christiansen, Erwig og andre af Forbundsledelsen
handlede af personlig og politisk Spekulation, finder jeg
Grund til at tilbagevise denne Paastand. Der er ingen Tvivl
om, at deres Standpunkt var ærligt og oprigtigt. Om det var

klogt og formaalstjenligt for Ungdomsbevægelsens Interesser,
beroede i høj Grad paa den senere Udvikling, der iøvrigt med
sørgelig Tydelighed har vist, at det ikke var det.
Om de to Forslag opstod selvfølgelig en voldsom Debat.
Paa Partiets Vegne erklærede Redaktør Borgbjerg at maatte
tilraade Vedtagelse af Mindretallets Forslag, hvorimod han
ikke kunde modtage Flertalsforslaget.
Omvendt erklærede Repræsentanterne for Ungdoms-Inter
nationale, at Vedtagelsen af Mindretalsforslaget vilde medføre
Udelukkelse af Internationalen, og anbefalede Vedtagelse af
Flertalsresolutionen.
Ernst Christiansen, Erwig, Hellberg m. fl. gjorde gæl
dende, at Flertalsforslaget var den logiske Konsekvens af For
bundets hidtidige Stilling, som den havde fundet Udtryk i
Christiansens af hele Kongressen godkendte Beretning.
Heroverfor hævdede Chr. Christiansen, Aarhus, o. a., at
den af Forbundsledelsen i de sidste Aar førte Politik i Retning
af Bolschewismen vakte Mishag og Beklagelse i store Dele
af Forbundet. Det var for den danske Ungdomsbevægelse af
største Vigtighed at staa i nøje Samarbejde med den danske
Arbejderklasses politiske Organ. S. U. F. var i første Række
en socialistisk Oplysningsbevægelse og ikke et politisk Parti.
Afstemningen, der selvfølgelig imødesaas med største
Spænding, gav til Resultat, at Flertalsforslaget forkastedes
med 84 St. mod 81, hvorpaa Mindretalsforslaget vedtoges med
94 St. mod 72. Som man ser, var Aarhus-Fløjen i Majoritet,
et Fingerpeg til Forbundsledelsen om at manøvrere mere for
sigtigt.
Afstemningsresultatet vakte voldsomt Røre og stor For
bavselse paa Kongressen, hvor man havde været sikker paa,
at Forbundsledelsen havde et Flertal bag sig.
Umiddelbart efter Afstemningen erklærede Repræsentan
terne for det norske og svenske Ungdomsforbund, at de øje
blikkelig vilde forlade Kongressen, da den med denne Beslut
ning havde stillet S. U. F. udenfor Ungdoms-Internationale.
Dette gjorde Forbundsledelsen meget betænkelig, og den

søgte da den sidste Udvej til at redde sig fra Nederlaget, idet
den fremsatte en Henstilling til Kongressen om at lade Spørgsmaalet om Forbundets fremtidige Stilling udgaa til Urafstem
ning blandt Medlemmerne. Man henviste her til den ringe
Forskel paa Stemmetallene.
Det var et mesterligt Stykke Taktik, den eneste Redning
for Forbundsledelsen. Dog erklærede Ernst Christiansen, at
Forbundsledelsen maatte tage Forbehold med Hensyn til sin
Stilling, hvis Afstemningen gik den imod. Selv om man i Aarhus-Fløjen vel nok var klar over Hensigten med den foreslaaede Urafstemning, kunde man ikke godt stemme imod et
Forslag om at sende dette vigtige Spørgsmaal ud til Ur
afstemning, og Henstillingen vedtoges.
Derpaa erklærede de udenlandske Gæster, at de vilde
overvære Resten af Kongressen. Dagsordenens øvrige Punk
ter behøver ingen Omtale i denne Forbindelse. Kampen inden
for Forbundet skulde nu afgøres af et andet Forum, og Kon
gressen havde tabt sin Spænding.
Til Forretningsfører (Forbundsformand) genvalgtes Ernst
Christiansen med Akklamation, ligesom Hellberg paa samme
Maade genvalgtes til Redaktør af »Fremad«. Ogsaa det øv
rige Forretningsudvalg genvalgtes med Undtagelse af Poul
Nielsen og Aage Berner, der erstattedes med Hans Nielsen
og A. D. Henriksen.
Det vedtoges at gøre »Fremad« til Ugeblad og samtidig
ophæve det som obligatorisk Medlemsblad og udbyde det i
frit Abonnement, nøjagtig det Forslag, der havde faaet for
ringe Tilslutning ved Urafstemningen den foregaaende Som
mer. Ligeledes vedtoges det, efter mange Afdelingers Ønske,
at ansætte en Rejseagitator til Hjælp for Afdelingerne i det
daglige Arbejde.
Kongresdeltagerne skiltes og drog hjem til deres respek
tive Afdelinger, hvor den voldsomme Kamp om Forbundets
fremtidige Retningslinjer nu skulde udkæmpes. Den mest be
vægede Periode i S. U. F.s Historie var indledet.

Det var naturligvis med den største Interesse og Spæn
ding, jeg havde overværet Kongressen. Det var første Gang
jeg befandt mig overfor Repræsentationen for den organise
rede Del af dansk Arbejderungdom.
I den Tid, der var gaaet siden min Ankomst til Køben
havn, var jeg naturligt bleven paavirket af de københavnske
Kammeraters »rebelske« Opfattelse. Jeg havde i lang Tid
haft min Sympati hos Zimmerwald-Bevægelsen, der støttedes
af venstresocialistiske (ikke bolschewikiske) Retninger i Ud
landet, og jeg fandt det af største Vigtighed, at S. U. F. be
varede sin Tilknytning til Ungdoms-Internationale, der sta
dig spillede en Rolle i den internationale Arbejderbevægelse.
Endelig havde jeg, som de fleste S. U. F.’er, hele Tiden
været Modstander af Socialdemokratiets Alliancepolitik med
det »radikale« Venstre.
Alt dette bestemte min Plads i den Fløj, der skarede
sig om Forbundsledelsen, og jeg havde derfor, som alle mine
Kammerater, følt mig dybt nedslaaet, da Flertalsforslaget for
kastedes, og atter tilfredsstillet ved Urafstemningen og den
deraf flydende Mulighed for at faa Flertalsforslaget vedtaget.

*

Umiddelbart efter Paasken gjorde man fra Forbunds
ledelsen klar til Urafstemningskampagnen. Den fastsattes til
at finde Sted i Ugen fra 14.—22. Maj, og det var paa Kon
gressen blevet bestemt, at et Numer af »Fremad« forinden
skulde stilles til Raadighed for Indlæg fra Medlemmerne, og
nu begyndte en hidsig Kamp mellem de to Fløje.
Til »Fremad«s Redaktion strømmede det ind med Indlæg
fra begge Sider, og samtidig stillede den socialdemokratiske
Presse sig til Disposition for Aarhus-Fløjen. Dette var natur
ligt, men betød navnlig for Venstrefløjens Folk i Provinsen
et betydeligt Afbræk i deres Kamp.
Midt under Kampagnen oprandt 1. Maj-Dagen, der netop
dette Aar fik særlig Betydning for den danske Arbejderklasse,
da det i dette Foraar lykkedes ved Forhandling mellem Ar

bejdere og Arbejdsgivere at faa gennemført en almindelig,
overenskomstmæssig 8-Timers Arbejdsdag.
Som sædvanlig fejredes Dagen af Partiet og Fagforenin
gerne ved et stort Majstævne i Fælledparken; men før Stæv
nets Begyndelse foretog S. U. F.erne, i Lighed med tidligere
Aar en Procession gennem Gaderne, inden man sluttede op
omkring Fanerne i Fælledparken.
De to foregaaende Aar havde S. U. F.s Majprocession gi
vet Anledning til Sammenstød med Politiet, som fandt, at de
Standere, der blev baaret i Toget, havde »ophidsende og op
rørske« Inskriptioner. Navnlig ved Processionen i 1917 var
det kommet til voldsomt Sammenstød paa Dr. Louise Bro,
hvor Politiet særlig havde forset sig paa en Stander med den
»forfærdelige« Paaskrift: »Knæk Sablen — Bryd Kronen —
Styrt Kirken« og huggede ind for at bemægtige sig dette »Op
rørsdokument«.
Processionens Deltagere protesterede og forsøgte at gøre
Politiet forstaaeligt, at Standerens Paaskrift havde symbolsk
Betydning, og at det var ganske latterligt at beslaglægge den.
Men »Lovens Vogtere« havde den raa Magts Overtag og
fravristede, efter en kort, men voldsom Kamp, Deltagerne
Standeren og førte den og nogle af Fanerne og et Par De
monstranter paa Stationen, hvor de sidste dog blev løsladt
samme Dag. Blandt dem var Redaktør Borgbjergs unge
Søn, Hjarne, der havde kæmpet en heltemodig Kamp for
Standeren.
Naturligvis fandt man sig fra S. U. F.s Side ikke i denne
Behandling af en fredelig og lovlig Demonstration, og Sagen
blev ført lige til Højesteret, der — selvfølgelig — afsagde
Kendelse om, at Standeren, som symbolsk Udtryk for en be
stemt Opfattelse, var fuldt lovlig og atter skulde udleveres
til S. U. F.
En afgjort Sejr for Forbundet, der vakte megen Glæde og
Skadefryd over det lidt for emsige Politi.
Nu i 1919 samledes vi til Procession paa Nørrevold, for
derfra at marchere til Fælledparken, og naturligvis havde vi

den omstridte Stander med, denne Gang forsynet med føl
gende Spydighed:

A. B. C. for Politiet:
Inskriptionen:
»Knæk Sablen!
Bryd Kronen!
Styrt Kirken!«
bør for Tiltale fri at være.

Højesteret.

Den vakte stormende Munterhed blandt Kammeraterne.
Disse var mødt i et Antal af 3—400 rundt om fra de forskel
lige Afdelinger, under en halv Snes røde Faner, og da tillige
mange ældre Partifæller sluttede sig til, var det et anseligt
Tog, der ved halvtre-Tiden brød op fra Nørrevold.
Det blev en stolt Dag for S. U. F. Processionen blev
stedse større under Marchen, der gik forbi »Social-Demokraten«s Bygning i Nr. Farimagsgade, ad Frederiksborggade,
Nørrebrogade, Ryesgade til Fælledparken. Vor »A. В. C.«Stander var Genstand for megen Opmærksomhed. Betjen
tene, der fulgte, saa onde ud, og jeg ventede hvert Øjeblik et
lille Haandgemæng i Lighed med de tidligere Aar, men der
skete intet. Formodentlig ønskede Politiet ikke en Gang til at
faa sine Handlinger underkendt af Højesteret.
I Fælledparken solgte vi Foraarsheftet »Arbejdets Vaar«
og andre S. U. F.-Publikationer, og fandt rivende Afsætning.
Trods det spændte Forhold mellem Partiet og S. U. F., blev
vore Folk gennemgaaende vel modtaget af Arbejderne. Og
saa vor Indsamling til det paatænkte »Arbejderungdommens
Hus«’ Byggefond gav et udmærket Resultat.
Om Aftenen holdt Kredsen Majfest i Koldinggade, hvor
Ernst Christiansen var Festtaler. Han holdt først en udmær
ket Tale om 8-Timersdagens kulturelle Betydning og kom
sluttelig ind paa en Omtale af Kongressen, idet han benyttede
Lejligheden til et Slag for Flertalsresolutionen.

Derpaa iæste A. D. Henriksen egne Digte op, Erwig var
en ypperlig Konferencier, og endelig gav Fr. Dalgaard, For
bundets stærkt benyttede Lyriker og Viseforfatter nogle
Numre tilbedste.
Denne Sammenkomst dannede Indledningen til Afstem
ningskampagnen for de københavnske Afdelingers Vedkom
mende. Her var Resultatet imidlertid givet paa Forhaand.
Langt den overvejende Part vilde stemme for Flertalsfor
slaget, og de lidt ældre af Ungdomsbevægelsens Folk, der
nærmest sympatiserede med Forslaget, men forudsaa Bruddet
med Partiet, hvis det vedtoges, vilde sandsynligvis afholde sig
fra at stemme. Kun et forsvindende Antal vilde stemme imod.
Anderledes i Provinsen, hvor Medlemmerne stod stærkt
delt. I en stor Del af Afdelingerne havde Aarhus-Fløjen en
ligesaa decideret Overvægt som Forbundsledelsen i Køben
havn, saaledes foruden Aarhus en stor Del andre jyske Afde
linger, Lolland-Falster og Bornholm samt Nyborg og Slagelse.
Forbundsledelsen havde i Provinsen absolut Flertal i de
fleste sjællandske Afdelinger samt i Odense, Kolding, Fre
dericia, Vejle, Horsens, Randers, Silkeborg, Esbjerg, Hjør
ring, Varde og Skive.
Endelig var der en stor Del Afdelinger, hvor Stemningen
var ligelig delt, og det var dem, der kunde komme til at gøre
Udslaget, hvorfor Agitationen fra begge Sider ogsaa for
trinsvis sattes ind her.
Det svækkede naturligvis Forbundsledelsen, at den social
demokratiske Presse saa stærkt gik i Brechen for AarhusFløjen. Der gik i denne Tid ikke en Dag, hvor den ikke i et
skarpt, ja til Tider voldsomt Sprog, vendte sig mod »den bolschewikiske Fløj i S. U. F.« og fordømte »disse Splittelsesmænd« og »denne Lyst til at ville spille Dommer over Par
tiet«. Da »Fremad« ogsaa var stærkt optaget af Indlæg fra
Aarhus-Fløjen, var Forbundsledelsen ilde stillet i Kampen
med Hensyn til Presseorganer, men her traadte de køben
havnske Kammerater hjælpende til. En Indsamling blev sat
i Gang blandt dem med det Formaal at faa udsendt et Flyve

blad til Afdelingerne som Støtte for Flertalsforslaget. I Løbet
af 8 Dage var Beløbet indgaaet, saa man kunde faa Bladet
ud. Det døbtes »Signalet«, blev redigeret af A. D. Henriksen
og var særdeles velskrevet. Det udsendtes til samtlige Afde
linger og fik maaske nogen Indflydelse paa Afstemningens
Resultat.
Som Modtræk udsendte Aarhus-Fløjen ogsaa et Flyve
skrift, »Et Gensvar«, hvori anlagdes de samme Synspunkter,
som var fremsat i Partipressen.
Samtidig blev naturligvis alle disponible Talekræfter fra
begge Sider sendt i Ilden. I Urafstemningsdagene berejste
Ernst Christiansen, Erwig, Hellberg og A. D. Henriksen Pro
vinsafdelingerne, medens andre københavnske Kammerater be
søgte de omkring Byen liggende Afdelinger. Jeg var saaledes
i Kastrup og Lyngby som Taler for Flertalsforslaget.
Urafstemningen var, som nævnt, fastsat fra 14.—22. Maj,
og det var tilladt at fortsætte Generalforsamlingerne paa flere
Dage i Afstemningsugen (for at faa saa stor Deltagelse som
muligt). I Centralafdelingen havde vi to Afstemningsdage,
og Resultatet blev 88 St. for Flertalsforslaget, 9 for Mindre
talsforslaget, og som Resultatet var her, var det i de øvrige
københavnske Afdelinger: et overvældende Flertal for For
bundsledelsens Standpunkt.
Men Hovedinteressen knyttede sig ogsaa til Provinsen.
Vilde den socialdemokratiske Presse besejre »Signalet«? Vilde
Aarhus-Fløjen vinde over Forbundsledelsen? Fra samtlige Af
delinger strømmede Stemmesedler og Resultater ind til For
bundskontoret, men hvis man vovede sig derop i de Dage
for at høre Nyt, mødtes man med isnende Tavshed.
Forretningsudvalget var indkaldt til Møde d. 22. Maj for
at tælle Stemmerne op, og før det endelige Resultat forelaa,
ønskede man ikke at udtale sig.
Denne Dags Aften havde Kredsen arrangeret en Sammen
komst i Koldinggade, ved hvilken Forbundsformanden vilde
meddele det med saa stor Spænding imødesete Resultat.
Allerede ved halvni-Tiden forlød det, at der var Majoritet

for Flertalsforslaget. Ventetiden indtil det officielle Resultat
forelaa kortedes med Afsyngelsen af de mest revolutionære
Sange og smaa muntre Konferencer af Sundby Afdelings hu
mørfyldte samt lune- og talentfulde Spasmager og Digter,
Oskar Hansen. Herind imellem korte Taler af Forbun
dets dygtige Agitator, Militærnægteren Maskinarbejder Johs.
Nielsen.
Endelig ved 1 O-Tiden ankom Forretningsudvalgets Med
lemmer. Paa deres glade, smilende Ansigter læste man straks
Resultatet, Sejren, og ventede nu kun paa de bekræftende Tal.
I en lille Tale gjorde Ernst Christiansen Rede for, hvad
Urafstemningen havde drejet sig om, og pointerede, at der
ikke efter det vedtagne Forslag var Tale om Brud med Social
demokratiet — endnu.
Han oplæste derpaa
Resultatet.
For Flertalsforslaget.............. 2093 St.
For Mindretalsforslaget......... 1497 »
Blanke og ugyldige ...............
89 »

Ialt afgivet............................... 3679 St.
Flertalsforslaget var saaledes vedtaget med en Majoritet
paa ca. 600 St.
Meddelelsen modtoges med stormende Jubel, Ernst Chri
stiansen hyldedes med Hurraraab og bragende Klapsalver, og
snart bruste »Internationale«s Toner gennem Rummet som
Slut paa en af de smukkeste Festaftener i S. U. F.
Det var forstaaeligt, at vi var glade og stolte over dette
Resultat. Det betød for det første, at det Standpunkt, Kon
gressen havde vist Flertal for, var blevet underkendt af de
»menige« Medlemmer.
For det andet maa det billigvis indrømmes, at Forbunds
ledelsen i denne Kamp havde haft betydelig ringere Vilkaar
end Aarhus-Fløjen. Overfor den mægtige socialdemokratiske

Presse havde Forbundsledelsen kun haft en Del af »Fremad«
samt det lille Flyveblad, der kun var kommet en relativt ringe
Del af Medlemmerne i Hænde alene paa Grund af dets be
grænsede Oplag.
Naar hertil føjes, at Forbundsledelsens taktiske Stilling var
alt andet end god, da den skulde forsvare et Forslag, der vel
var en Kritik af Socialdemokratiet, men som samtidig skulde
slaa fast, at man ikke foreløbig agtede at bryde med Partiet,
vil man forstaa, at det var en virkelig betydningsfuld Sejr,
Forbundsledelsen havde vundet.
Ser man paa Tallene fra de enkelte Landsdele, viser de
Tilslutning til Forslaget over hele Landet, og dette kan altsaa
ikke betragtes som gennemført af »Københavner-Radikalis 
men«, da alene Provinsresultaterne viste stor Majoritet for
Flertalsforslaget.
Jeg hidsætter her Afstemningsresultatet fra hver Landsdel
som yderligere Dokumentation.
Flertalsforslaget.
Jylland..... ........ 1149
Fyn .......... ........
164
Lolland - Falster
54
Bornholm .. ........
18
Sjælland .. ........
352
København ........
356

2093

Mindretalsforslaget.
791
163
195
23
292
33
1497

Det var nu med stor Tydelighed fastslaaet, at S. U. F.s
Flertal var rede til at fortsætte Samarbejdet med Socialde
mokratiet, hvis dette vilde forlade Borgfredspolitiken og Sam
arbejdet med de »radikale«, men ogsaa indstillet paa at bryde
Forbindelsen med Partiet, hvis det fortsatte Samarbejdet med
det borgerlige Parti og fastholdt Borgfredspolitiken.
Det var det uomtvistelige Standpunkt hos det afgjorte
Flertal af de Medlemmer, der havde deltaget i Afstemningen,
og at det ikke var en lyrisk, fraseagtig Stemningsbølge, men

virkelig Overbevisning, bekræftedes ved Urafstemningen om
Efteraaret, da det var selve Overenskomsten med Partiet, det
gjaldt.
Der blev efter Urafstemningen fra forskellig Side gjort
gældende, at Afstemningen ikke var noget fuldgyldigt Udtryk
for Medlemmernes Stilling, da ikke engang Halvdelen havde
stemt. Det var desværre sandt, at selv i et for S. U. F. saa
livsvigtigt Spørgsmaal var det kun lykkedes at samle knapt
Halvdelen af Medlemmerne.
Paa den anden Side maa det bemærkes, at selv en saa
velskolet Bevægelse som S. U. F. som alle andre Organisa
tioner havde sin Stab af »Papirmedlemmer«, der betalte Kon
tingent, men ellers ikke tog Del i Bevægelsens Arbejde. —
Endvidere gik den Del af de lidt ældre Medlemmer fra, der
undlod at tage Stilling i Striden.
Sammenligner man endelig denne Urafstemning med Ur
afstemningen indenfor saa mange Fag- og Partiforeninger
og erindrer, at der kun kunde stemmes ved personligt Frem
møde en eller to bestemte Aftener i Løbet af en Uge, maa
det erkendes, at de aktive og interesserede Kammerater var
mødt godt frem til Afstemningen, og at denne derfor var en
nøjagtig Afspejling af Stillingen i Forbundet.

Efter Urafstemningen gik Københavns-Kredsen i Gang
med Sommervirksomheden, der under alt dette var skubbet til
Side. Og paa samme Maade i de andre Afdelinger. Man
enedes trods Spændtheden om en Slags Borgfred Sommeren
over, og der var heller ingen særlig Anledning til at »snakke
Storpolitik« før til Oktober, naar Partiet skulde afholde sin
Kongres.
Ved en Generalforsamling i Centralafdelingen umiddelbart
efter Afstemningen blev jeg valgt ind i Bestyrelsen og blev
endvidere, sammen med Johs. Kaiser, Medlem af Kredsbesty
relsen. Her kom jeg straks ind i et større Arbejde med Plan
læggelse af Sommervirksomheden, hvis vigtigste Led var
Søndagsudflugterne.

Disse spillede en stor Rolle i Datidens Ungdomsbevægelse,
hvor man ikke havde taget Lejrlivet i sin Tjeneste, men hvor
det alligevel gjaldt om i saa vid Udstrækning som muligt at
faa Kammeraterne ud i Naturen om Sommersøndagen for at
samle Kræfter til den Arbejdsuge, der fulgte paa.
For hver Udflugt valgtes to Ledere blandt Kredsbestyrelsens Medlemmer med den Opgave at ordne alle de praktiske
Spørgsmaal, der er forbundet med en Søndagsudflugt, samt
med Myndighed til at holde Styr paa eventuelle urolige Ge
mytter, en Myndighed, det dog ikke har været nødvendig at
bringe i Anvendelse paa en eneste af de mange Ture, jeg
deltog i.
Disse Udflugter var vor store Fryd Sommeren igennem
og betød lige saa meget for Udviklingen af Kammeratskabet
som Vinterens Søndagssammenkomster. Vi følte os altid som
én stor Familie paa Skovtur, og Turens Omkostninger var
naturligvis afstemt efter den slunkne Pengepung, vi fattige
unge Arbejdere raadede over.
Jeg fik denne og den følgende Sommer et ganske godt
Kendskab til Københavns nærmere Omegn og Nordsjællands
underskønne Natur. Det var næsten altid Fodture; den Gang
kunde vi gaa, og det skulde være en lang Tur, der kunde
trætfe os.
Men vi »løftede ogsaa i Flok« og sang, naar vi gik hen
ad Landevejen, vore socialistiske Sange, saa det rungede, og
Villaernes og Landstedernes Bedsteborgere strømmede til
Vinduerne og Havelaagerne for at se de formastelige »Bolschewiker«, der saaledes forstyrrede Søndagens Fred og Idyl.
Vi var den Sommer mange Steder: Dragør, Kastrup,
Lyngby, Furesøen, Glostrup, for blot at nævne et Par Navne;
men fastest prentet i min Erindring staar vor ganske vidunder
lige Pinsetur til Lyngby, Brede og Ørholm, »det danske
Svejts«.
Jeg var sammen med Brønshøj-Kammeraterne, vort Pinse
humør var højt, og navnlig var min Digterven A. D. »oppe«.
Det blev sent i den lyse Juninat, da vi atter satte Kursen ad

Lyngbyvejen mod København. Derfor intet Under, at vi den
følgende Dag holdt os hjemme og samledes i Søndermarken
og i en af Pilealleens Familiehaver, der den Gang som nu
var stærkt yndede af Ungdomsbevægelsens Folk.
Om Aftenen sluttedes af med et muntert Samvær i det
Ungdomshjem, Frederiksberg Afdeling havde indrettet i en
Kælder paa Helgesvej 8, og som jeg den Dag saa for første
Gang.
Hjemmet var, selv om det var i en Kælder, ikke saa lidt
lysere, større, hyggeligere og bedre indrettet end det tidligere
omtalte ikke videre komfortable Ungdomshjem i Raadmandsgade. Derfor blev det ogsaa et af de andre Afdelinger stærkt
søgt Sted. Her var hyggeligt; her kunde man for en billig
Pris faa Kaffe og Brød, og selve Indretningen af Hjemmet
gjorde det velegnet til Afholdelse af Medlemsmøder, Studie
kredse og mindre Fester. — Der kunde uden Vanskelighed
samles (og var ofte samlet) det meste af et Hundrede Men
nesker.
Disse to Ungdomshjem var de eneste Steder, hvor den
københavnske Undomsbevægelse havde egne Lokaler, egne
Ungdomshjem, hvor Kammeraterne kunde samles til Møder,
Underholdning og sund Fritidsbeskæftigelse. — Ellers var
Afdelingerne henvist til Restaurationer, naar de samledes til
Møder og Fester, og det er givet, at slige Steder var alt andet
end passende Rammer om et alvorligt Oplysnings- og Dyg
tiggørelsesarbejde.
Man var derfor ogsaa fra S. U. F.s Side dybt interesseret
i at faa rejst et virkeligt Ungdomshjem for hele den køben
havnske Ungdomsbevægelse med Mødesal og Samlingslokaler,
Bibliotek, Studiekredsværelser, Restauration og Kontorer for
Forbund og Kreds.
I flere Aar var der arbejdet med dette Maal for Øje, og
navnlig havde J. P. Petersen virket for »Arbejderungdommens
Hus« og havde ved Forhandling og Agitation faaet Partiets
Ledelse og Københavns Kommune interesseret, ligesom der

gennem Indsamling og ved forskellige Tilskud var samlet en
ret stor Sum Penge.
Der er ingen Tvivl om, at hvis ikke Bruddet med Partiet
var kommet, var den Sag blevet løst, men ogsaa den blev
som saa meget andet til intet ved det store Skisma. Den
senere københavnske Ungdomsbevægelse har heller ikke opnaaet en tilfredsstillende Løsning af dette vigtige, men van
skelige Spørgsmaal.
Men tilbage til Søndagsudflugterne. De gennemførtes saa
at sige hver Søndag hele Sommeren igennem, naar ikke en
eller anden Afdelingsfest paakaldte Medlemmernes Opmærk
somhed. Det hændte dog af og til.
Saaledes Søndagen efter den omtalte Pinseudflugt til
Lyngby. Denne Dag, den 15. Juni, var Kredsens Medlemmer
i Ilden i Anledning af den store nationalistiske Flagfest, de
københavnske Konservative holdt i Kongens Have for at fejre
700 Aars Dagen for Slaget ved Lyndannis og den første
Dannebrogsfanes Tilsynekomst.
Overfor denne nationalistisk-militaristiske Agitation satte
S. U. F. ind med en Modkampagne for at afsløre Humbug’en
ved Flagfesten og »Valdemarsdagen«, som den nye »nationale
Helligdag« var blevet døbt.
Forbundets Studieleder og tidligere Formand og Redaktør,
Harald Jensen, havde til dette Brug skrevet en ypperlig lille
Pjece: »Om Dannebrog jeg véd ...«, hvori han med den elske
ligste jyske, lune Djærvhed, og godt historisk underbygget,
gav Dannebrogsflagets reelle Historie, der jo knapt er saa
flatterende, som lyrisk Vrøvl, Sagn og Digt efterhaanden
har gjort den. Paa Pjecens Omslag saas øverst i venstre
Hjørne to Dannebrogsflag lagt over Kors, hvad der skulde
komme til at spille en pudsig Rolle med Hensyn til Afsæt
ningen af den.
Om Eftermiddagen samledes Kammeraterne til et Protest
tog gennem Byen til Fælledparken.
Toget — med et Musikkorps i Spidsen og de røde Faner
højt hævede — virkede som en stærk Protest mod det natio

nalistiske Halløj, og mange borgerligt sympatiserende og en
Mængde ældre Partifæller sluttede sig til det, saa det var
ganske imponerende, da vi naaede vort Bestemmelsessted.
Her samledes vi ved en af Pavillonerne til et fælles Kaffe
bord, hvorpaa alle vi, der havde faaet overdraget det ærefulde
Hverv at drage til Kongens Have, fik vore Pjecepakker ud
leveret.
1 et Antal af ca. 50 drog vi da derhen, belæsset med
tunge Bogpakker. Kongens Have var dannebrogssmykket over
alt, hvor der var Mulighed for at anbringe noget. Der var
mange Mennesker, men de fleste kom vel nok for Forlystel
serne og Gøglet, der fandtes i rigelig Mængde.
Vi vakte stor Opmærksomhed med vore Pjecer, fra hvis
Omslag de to korslagte Dannebrogsflag skinnede Folk i Øj
nene. Salget gik strygende, da man troede, det var en natio
nalistisk, dannebrogsforherligende Pjece, vi solgte. — Længe
varede det dog ikke, før Folk opdagede, under hvilket Flag
vi sejlede. Og saa blev der Opstandelse.
Under vild Forargelse og Fortørnelse stimlede en større
Menneskemængde sammen om nogle af os og begyndte at
raabe op om Svindel, Humbug og Politi, mens man begloede
os med indædt Forbitrelse og væltede en udsøgt Samling
Skældsord ud over vore syndige Hoveder.
Heldigvis for os kom nogle Betjente nu til og tog Affære.
Da de havde hørt, hvad det drejede sig om, maatte de —
skønt bristefærdige af Latter over dette Puds — for Skams
Skyld anholde os og beslaglægge vore Pjecer. Vi førtes til
Politivagten ved Gothersgade.
Efter en halv Times gemytlig Parlamenteren med Betjen
tene, der tog det fra den humoristiske Side, fik vi Lov at gaa,
fik vore Pjecepakker igen, men fik samtidig Tilhold om ikke
at sælge flere i Haven. Ret overflødigt. Vi havde ikke hun
drede tilbage, og det var en ikke ringe Høst af gode, kon
servative Kroner, vi ved Aftenstid bragte hjem til Rømersgade.
Sommeren skulde ikke gaa til Ende uden forskellige andre
Begivenheder.

I Overensstemmelse med den tidligere nævnte Kongres
beslutning skulde der ansættes en fast Rejseagitator. Dennes
Opgave skulde være at skaffe Forbundet større Tilgang af
Medlemmer, at være de enkelte Afdelinger behjælpelig med
Agitationen og andet Organisationsarbejde samt at arrangere
Stævner, Tourneer o. 1.
Til denne vigtige og anstrengende Post fandt Forbunds
ledelsen en ypperlig Kraft i Odense Afdelings myndige og
veltalende Formand, Edvard Jensen, der efter nogen Betænk
ning erklærede sig villig til at overtage Hvervet.
Hermed var et længe næret Ønske sket Fyldest, og selv
om man fra Aarhus-Fløjens Side ikke var evig begejstret for
at faa en decideret Tilhænger af Forbundsledelsen sat paa
denne vigtige Post, kunde man dog ikke paa nogen Maade
anfægte hans Kvalifikationer og anerkendte hans Valg. Han
berejste i de følgende Maaneder Afdelingerne Landet over og
udførte et mægtigt Agitations- og Organisationsarbejde.
Med det kølige Forhold, der særlig efter Urafstemningen
var opstaaet mellem Partiet og S. U. F., blev det naturligt
for dette sidste at søge nærmere Tilknytning til de to andre
skandinaviske Ungdomsforbund, der stod paa det samme ven
stresocialistiske Standpunkt som Flertallet indenfor det dan
ske. Med dette for Øje plejedes der i Sommerens Løb vigtige
Forhandlinger i Ungdomsforbundenes skandinaviske Komité,
der bestod af Repræsentanter for alle tre Forbund (for Dan
mark Ernst Christiansen). Resultatet af disse Forhandlinger
blev Indkaldelsen af en interskandinavisk Kongres med det
Formaal navnlig at støtte den danske Ungdomsbevægelse,
hvorfor det besluttedes at afholde den i Danmark.
Denne Kongres skulde og kunde ikke træffe bindende Be
slutninger for de enkelte Forbund, men man ventede, at der
hermed kunde skabes Grundlag for et intimere Samarbejde,
end der hidtil havde fundet Sted. Forslaget om Kongressen
mødtes med stor Interesse. Mindst begejstret var man natur
ligvis i det danske Ungdomsforbunds Aarhus-Fløj, hvor man
var klar over, at en saadan Kongres i det væsentlige vilde

tage et kommunistisk farvet Standpunkt, men man besluttede
dog at deltage for at vise, at der i det danske Forbund ogsaa
gjorde sig andre Strømninger gældende.
Forbundsledelsen valgte Hillerød til Kongressens Møde
sted, idet denne saa kunde kombineres med en Udflugt for de
københavnske Kammerater.
Fra Danmark sendtes 31 Delegerede (Forbundsledelsen
indbefattet), fra Norge 20 og fra Sverrig 38. En efter For
holdene fyldig Repræsentation. Omtrent en Tredjedel af den
danske Delegation tilhørte Aarhus-Fløjen.
Til Kongressen havde Forbundet ladet trykke et lille Hefte
»Røde Sange« med et Udtog af de tre Landes kendteste
Arbejdersange og som Indledning en stor Prolog af A. D.
Henriksen, som Forfatteren fremsagde ved Kongressens Aabning. Denne Prolog — vel nok hans bedste Arbejde — var et
storslaaet Udsyn over den proletariske Rejsning i Krigsaarene,
baaret af dyb og ægte Begejstring og med en Styrke og
Fasthed i Formen, der hæver Digtet op i Rang med den bedste
danske Arbejderdigtning. En jublende Hymne til den russiske
og tyske Revolution, der vakte en stormende Begejstring hos
Kongressisterne.
Kongressens første Handling blev en Protest mod de dan
ske Politimyndigheder, der havde nægtet den kendte svenske
Venstresocialist, Otto Grimlund, Adgang til Landet. Natur
ligvis nyttede Protesten intet, og Grimlund maatte med ufor
rettet Sag vende tilbage til Sverrig, hvad der vakte stor Harme
paa Kongressen.
Denne naaede i sine Forhandlinger hurtig frem til det
vigtige Punkt: Princip- og Taktikdebatten, hvor de norske
og svenske Repræsentanter og den danske Venstrefløj var
fuldt enige om Nødvendigheden af at orientere sig paa den
revolutionære Socialismes Grund, medens man fra AarhusFløjens Side hævdede, at det socialistiske Oplysningsarbejde
og Opdragelsen til Arbejdet i de socialdemokratiske Partier
maatte være Ungdomsbevægelsens Hovedopgave. Man kritise

rede Orienteringen mod Kommunismen, men Kritiken var — i
Modsætning til, hvad senere blev Tilfældet — temmelig svag.
Sammen med en Del andre københavnske Kammerater
overværede jeg Kongressens første Dag (en Søndag), men
de to følgende Dages ligesaa interessante Forhandlinger gik
jeg paa Grund af mit Arbejde Glip af, De bød bl. a. paa
en indgaaende Drøftelse af Oplysnings- og Studiekredsarbej
det og paa den skelsættende Diskussion om 2. eller 3. Inter
nationale, indledet med to Foredrag henholdsvis af Social
demokraten К. K. Steincke og Venstresocialisten Zeta Høg
lund.
Diskussionen formede sig som et skarpt Opgør mellem
de to Retninger i Arbejderbevægelsen og viste, at langt den
største Del af Kongressens Deltagere og de Medlemmer, de
repræsenterede, stod paa 3. Internationales Grund, selv om
den organisatoriske Tilslutning endnu ikke var gennemført.
Betydningen af Hillerød-Kongressen kan sammenfattes
derhen, at den gennemdrøftede og bragte Klarhed over mange
Spørgsmaal af vital Interesse for Ungdomsbevægelsen, at den
bragte et nærmere skandinavisk Samarbejde i Stand, og at
den fastlagde Retningslinien for Ungdomsforbundenes frem
tidige Taktik og Politik.
*
I Slutningen af August afholdtes et Møde i Kredsbesty
relsen til Drøftelse af Vintervirksomheden, og her besluttede
vi paa Forslag af J. P. Petersen at afholde en stor Fest i
Kongens Have for at faa Midler til Vinterarbejdet samtidig
med, at den virkede som en Afslutning for Sommeren.
I de følgende Dage blev alle Afdelingers Arbejde koncen
treret om at gøre denne Fest til en lødig og stilfuld Folkefest,
saa den i alle Maader kunde give et godt Resultat. Ledelsen
af Arrangementet blev selvfølgelig lagt i den kyndige For
slagsstillers Haand, og i Løbet af faa Dage lykkedes det ham
at sætte et overmaade fint Program paa Benene. Stor Koncert
af De unges Idræts 120 Mands Orkester, Solistoptræden af
Kgl. Kammersanger Peter Cornelius (hin folkekære) og Kon

certsangerinde Erna Olsen. Samtidig en kraftig Agitation,
hvori selv »Social-Demokraten« mobiliseredes, Plakater over
alt paa Gadehjørner og Plakatsøjler og Opraab til samtlige
Partiforeninger og S. U. F.-Afdelinger i København og nær
meste Omegn.
Dagen for Festen fastsattes til Søndagen den 21. Septbr.,
og samtlige Medlemmer af Kredsbestyrelsen var i Ilden. Den
begunstigedes af et straalende Vejr, der sammen med Re
klamen lokkede Folk i Tusindtal til den gamle, skønne Have.
For os »Funktionærer« (med røde Armbind) blev det en
travl, men ogsaa særdeles indbringende Dag. Da Kassen ved
6—7-Tiden gjordes op (symbolsk i Kafé 7. Himmel), var
det med et Overskud paa over 2000 Kr. Saa Tilfredsheden
med Festen som med dens økonomiske Resultat var overmaade
stor. Hermed var skabt et godt Grundlag for Vinterens Op
lysningsarbejde, og allergladest var vel dette Arbejdes aldrig
svigtende Organisator, A. N. Andersen.
Interessen begyndte ellers nu at samle sig om Socialdemo
kratiets tilstundende Kongres, der skulde begynde i Køben
havn den 2. Oktober. Det var klart, at her vilde det virkelig
store Opgør mellem Partiet og Ungdomsforbundets Venstre
fløj finde Sted; her vilde den Strid, der rasede i Slagelse, som
havde faaet ny Næring i Sommerens Løb (ikke mindst ved
Hillerød-Kongressen) blusse op igen med hele sin Heftighed
og sandsynligvis give Stødet til Overenskomstens Ophævelse.
Som Situationen havde udviklet sig i Løbet af Sommeren,
kunde man vanskeligt tænke sig nogen anden Udgang, selv
om man fra mange Sider i S. U. F.s Venstrefløj haabede paa,
at Partiet vilde tage saa meget Hensyn til Flertalsresolutio
nens Krav, at Samarbejdet kunde fortsættes.
Det var, som frygtede man til Trods for Utilfredsheden
med Partiets Politik, Springet ud i det store Intet. Det var,
som følte man, at Tilknytningen tli Ungdoms-Internationale
og det svenske og norske Ungdomsforbund, hvor betydnings
fuld den end kunde være, dog ikke var i Stand til at opveje

den Isolation, som Løsrivelsen fra den politiske Arbejderbe
vægelse vilde betyde.
Men det fremgik med stedse større Tydelighed, at denne
Frygt ikke deltes af Forbundsledelsen. Den følte sig ganske
vist bundet af Forbundets officielle Tilkendegivelse (Flertals
resolutionen), der dog paalagde S. U. F. at søge opnaaet en
Forstaaelse med Partiet, men at den helst saa Overenskomsten
ophævet saa snart som muligt lagde den ikke Skjul paa. Og
at den her repræsenterede et Ønske hos langt de fleste af
Venstrefløjens Medlemmer om at komme bort fra den Kari
katur af et »Samarbejde«, som Forholdet til Partiet efterhaanden var blevet, var lige saa givet.
De fleste af os var dog næppe klar over, at Forbunds
ledelsen allerede nu paatænkte Dannelsen af et nyt venstresocialistisk Parti i Tilslutning til Moskva-Internationalen med
Ungdomsbevægelsen som Basis, og at det af den Grund var
nødvendigt at faa Overenskomsten ophævet.
Den, der i den sidste Tid før Partikongressen kom en Del
paa Forbundskontoret, saa imidlertid hyppigt, at der kom
fremtrædende Ledere fra »S. A.« til Konference med Ernst
Christiansen eller Hellberg, og man kunde ikke undgaa at
høre Bemærkninger om, »at det nu var nødvendigt for alle
revolutionært tænkende at arbejde sammen«, »at glemme
gamle Stridigheder mellem S. A. og S. U. F.« og »paa bredere
Basis søge virkeliggjort de Tanker, Hillerød-Kongressen var
Udtryk for« o. s. v. Kort sagt, en ganske anden Indstilling
overfor »S. A.« end den, Hellberg saa haanligt gav Udtryk for
i Sommeren 1918 (»Thøgersen-Partiet i Hængedyndet«).
Der er ingen Grund til at nægte, at disse hemmelige
Konferencer, der havde dyb Forbindelse med de Forhandlin
ger, der paa Hillerød-Kongressen havde været ført bag Ku
lisserne med Eugene Olausen og Karl Kilbom, gjorde et for
stemmende Indtryk paa adskillige Kammerater. Man fandt,
at det var noget, der var S. U. F. saa temmelig uvedkommende
og maaske endda kunde faa skæbnesvanger Betydning for
Ungdomsbevægelsen.

Hvor berettigede disse Anelser var, skulde snart bekræfte
sig- —
Foreløbig satte man dog alle Kræfter ind paa at faa valgt
saa mange Oppositionsrepræsentanter til Partikongressen som
muligt (og først og fremmest S. U. F.-Folk) for at Forbundet
kunde staa stærkere under Opgøret med Partiledelsen. — I
København lykkedes det at faa valgt nogde S. U. F.’er, men
i Provinsen kun faa af Venstrefløjen; derimod sendte AarhusFløjen et ikke ringe Antal af sine Folk til Kongressen til Støtte
for Partiledelsen.
Den 2. Oktober aabnedes Kongressen i Enghavevejens
Forsamlingsbygning i København, og i de følgende Dage fandt
det store Opgør mellem Partiet og S. U. F. Sted.
Ungdomsforbundets Folk angreb i voldsomme Vendinger
Partiets Treuga-Dei Politik i Krigsaarene og Alliancen med
det »radikale« Venstre, kritiserede Partiets Stilling til Militær
bevillingerne og forlangte, at det skulde vende tilbage til
»Klassekampens Grund«, vende Front mod alle borgerlige
Partier og straks ophæve Regeringsalliancen med det »radi
kale« Venstre. Altsaa en Understregning og Uddybning af
Flertalsresolutionens Krav.
Var S. U. F.’erne skarpe i deres Angreb, savnede Parti
ledelsen ikke Svar, idet Partiets Formand, Stauning, i en stor
Tale paa det kraftigste hudflettede S. U. F. og det kommuni
stisk farvede Splittelsesarbejde, dets Overskriden af sin Kom
petence som Ungdomsorganisation, dets Trang til at danne
Parti i Partiet samt dets Illoyalitet og Misligholdelse af
Overenskomsten. Det var en lignende Argumentation, AarhusFløjen havde anvendt paa Slagelse-Kongressen, og som den
nu ogsaa gav sin fulde Tilslutning. Partiledelsens Kritik
mundede ud i en stærk Tvivl om Ungdomsbevægelsens Eksi
stensberettigelse og drev Forbundsledelsen over i en endnu
mere fjendtlig Holdning, og de Forsøg, der fra Ungdomsfor
bundet venligsindet Side sattes ind for at hidføre et Forlig,
mødtes med stærk Kulde fra begge Sider og forblev resultat
løse. —

Som Slutning paa Debatten foreslog Partiledelsen en Re
solution til Kongressen, der her skal gengives, og som stillede
meget strenge Krav til S. U. F. for et videre Samarbejde.
Den lød saaledes:
»Af alle foreliggende Oplysninger fremgaar det, at Ledel
sen for Socialdemokratisk Ungdomsforbund paa afgørende
Maade har handlet i Strid med den paa Kongressen (Parti
kongressen) 1915 afgivne Erklæring og den Overenskomst,
som ved denne Kongres er afsluttet.
Ungdomsforbundets Blad har mistænkeliggjort og angre
bet den af Partiets lovlige Repræsentanter førte Politik, som
er godkendt af Partiets Kongres eller Hovedbestyrelse, og
Forbundets Forretningsfører har i et udsendt Smædeskrift
(»Striden i Socialdemokratiet«) fremsat grove, usande og
perfide Angreb netop umiddelbart før denne Kongres, som
er Partiets afgørende Myndighed.
Ungdomsforbundet har bevaret fremtrædende Medlemmer
af Modstanderpartier indenfor sine Rammer og har derved
handlet i aabenbar Modstrid med Overenskomsten og med
vort Partis Interesser.
Ungdomsforbundets Ledelse har deltaget i den saakaldte
Zimmerwald-Kommissions Ødelæggelsesarbejde overfor Inter
nationale og har nu tiltraadt den af Bolschewikerne oprettede
nye internationale Organisation, 3. Internationale, hvis Pro
gram absolut er i Strid med Socialdemokratiets Program.
Kongressen misbilliger denne Optræden og udtaler:
Forsaavidt Socialdemokratisk Ungdomsforbund fremdeles
ønsker at arbejde i Tilknytning til det socialdemokratiske
Parti, maa følgende Betingelser opfyldes:
Forbindelsen med det saakaldte socialistiske Arbejderparti
ophører ved Udelukkelsen af de Medlemmer, der tilhører dette.
Forsaavidt et lignende Forhold bestaar overfor andre
Modstanderpartier eller -grupper, maa Afbrydelsen heraf paa
lignende Maade finde Sted.
Forbindelsen med den i Moskva oprettede internationale
Organisation — 3. Internationale — afbrydes.

Ungdomsforbundet afgiver ved skriftlig Afstemning eller
paa anden bindende Maade en uforbeholden Erklæring om,
saavel fra Organisationens som fra Bladet »Fremad«s Side
at ville optræde som Overenskomsten byder i Overensstem
melse med den af Partiet fastslaaede Politik.«
Denne ualmindelig skarpe Misbilligelse faldt dog en stor
Del af de Delegerede for Brystet. En saa haard Stilling
overfor Ungdomsforbundet, blev der sagt, vilde være at drive
alle dets Medlemmer over til Forbundsledelsens Standpunkt,
og i et Udvalg, hvor bl. a. Ernst Christiansen havde Sæde,
ændrede man paa Forslag af Typograf Julius Schrøder Parti
ledelsens Resolution saaledes, at Misbilligelsen fik følgende
Ordlyd:
»Kongressen udtaler sin Misbilligelse af den illoyale Kritik,
der af nogle af Ungdomsforbundets Ledere offentligt er frem
sat mod vort Parti, og af, at Medlemmer af Partier, der
modarbejder Socialdemokratiet, fremdeles tilhører den social
demokratiske Ungdomsbevægelse.
Kongressen udtaler, at den Politik, Socialdemokratiet skal
følge, udelukkende skal bestemmes af Partiets øverste Myn
dighed, Kongressen. Det overlades til Socialdemokratisk Ung
domsforbund selv at træffe Beslutning, om det paa dette
Grundlag vil fortsætte Samarbejdet med vort Parti.«
— Denne Misbilligelse var i en betydelig mere afdæmpet
Form, men var i Realiteten i Tilslutning til Partiledelsens,
hvilket bemærkedes af Ernst Christiansen og bekræftedes af
Redaktør Borgbjerg. Den vedtoges imidlertid med overvæl
dende Flertal.
løvrigt godkendte Kongressen (som en yderligere Afstand
tagen fra S. U. F.) Partiets Taktik og Politik i Krigs- og
Efterkrigsaarene og underkendte dermed S. U. F.’s Flertals
resolution.
Det var vel ikke umuligt, at man kunde være naaet til
en Forstaaelse, om Viljen dertil havde været til Stede. Men
Partiets og navnlig Partiledelsens Interesse for Ungdomsbe

vægeisen var forlængst til Ende. Det stod klart, at denne
gik andre Veje, og man fandt det derfor bedst at lade den
sejle sin egen Sø.
Paa den anden Side var Forbundsledelsen, som alt be
mærket, lige saa stærkt interesseret i at faa Forbindelsen med
Partiet brudt for at bane Vejen for et nyt Parti i Tilslutning
til 3. Internationale, og den havde i Realiteten langt den
største Del af Ungdomsforbundets Medlemmer bag sig. Som
Forholdene havde udviklet sig, laa det næsten kun i AarhusFløjens Interesse at bevare Forbindelsen.
Partiets Afgørelse var faldet og var gaaet S. U. F. imod,
og det blev nu dettes Sag at tage Stilling til Overenskomstens
Ophævelse, saaledes som Flertalsresolutionen krævede det.
Den anden Urafstemning om Forholdet til Partiet — den
afgørende — stod for Døren.

Fra 2. Urafstemning til Randers-Kongressen.
aa Dage efter Partikongressen udsendte Forbunds
ledelsen et Opraab til Afdelingerne, som den sam
tidig lod publicere gennem Ritzaus Bureau. — Heri
udtaltes en kraftig Fordømmelse af Partikongressens Holdning
og hævdedes, at naar Kongressen misbilligede Ungdomsfor
bundets Kritik, var det kun et Tegn paa, at Partiet ikke
længere var i Overensstemmelse med sit Program og Socialis
mens Principer.
Derefter fulgte en Gennemgang af en Del af de Spørgsmaal, hvor Forbundsledelsen mente, at Partiet havde brudt sit
Program for sluttelig at konstatere, at »Kongressen ved sine
Beslutninger havde beseglet Socialdemokratiets Ophør som
socialistisk Parti« og dermed løst alle Socialister fra deres
Forpligtelser overfor dette »usocialistiske, intolerante, af en
borgerligsindet Lederklike misregerede Parti«. Opraabet slut
tede med det Motto, der under hele den følgende Kamp skulde
blive Løsenet for Venstrefløjen: Ikke Partiet, men Socialismen
har vi svoret til.
I Overensstemmelse med Opraabet og i Henhold til Fler
talsresolutionen besluttede Forbundsledelsen samtidig at for
anstalte en ny Urafstemning om Overenskomstens Ophævelse,
og denne Afstemning fastsattes til at skulle finde Sted i
Dagene 20.—25. Oktober.
Som Urafstemningens Genstand fremsatte Forbundsledel
sen følgende »Forslag til Beslutning«:
»Da Forudsætningerne for en fortsat Bevarelse af Over
enskomsten med Socialdemokratiet maa anses for bristede, og
da en fortsat Bevarelse af Overenskomsten vil betyde, at

Ungdomsbevægelsen mister den Ytringsfrihed, der er dens
Livsbetingelse, vedtager Socialdemokratisk Ungdomsforbund
at ophæve Overenskomsten«.
Det var til denne Resolution, Forbundets Medlemmer nu
skulde svare Ja eller Nej. — Som ved den forrige Ur
afstemning vedtoges det at holde et Nummer af »Fremad«
aabent for Indlæg fra Medlemmerne forinden Afstemningen.
Hermed var den sidste store Kamp i S. U. F. om Forholdet til
Socialdemokratiet indledet.
Denne Beslutning fra Forbundsledelsen, der udfra det alt
stedfundne maatte siges at være naturlig, vakte voldsomt Røre
og Modstand i Aarhus-Fløjen, men der var intet andet at
gøre, naar man vilde respektere Flertalsresolutionens klare
Bestemmelse paa dette Punkt.
Kampen i Forbundet blev denne Gang langt voldsommere
og skarpere, da det Spørgsmaal, der skulde afgøres, jo var
langt vigtigere end ved Afstemningen i Maj. Den socialde
mokratiske Presse stillede sig atter og i mere udstrakt Grad
til Raadighed for Aarhus-Fløjen, der rettede de stærkeste
Angreb paa Forbundsledelsen og rent ud erklærede, at Formaalet med Overenskomstens Ophævelse var at danne Basis
for et dansk kommunistisk Splittelsesparti. Dette benægtedes
ganske vist fra Forbundsledelsens Side, men i en vag Form,
— og det var jo i Virkeligheden ogsaa det, man tilstræbte.
Det erkendes ogsaa af Hellberg, naar han i »Fremad«
skriver om, hvad der skal gøres, hvis Overenskomsten op
hæves, og dér udkaster Tanken om et nyt Parti eller en Oppo
sition fra Forbundets Side i Lighed med den norske Parti
opposition.
Forbundets københavnske Medlemmer sluttede som ved
den foregaaende Urafstemning op om Kravet om Overens
komstens Ophævelse, og det gjaldt ogsaa en Del af de kø
benhavnske Kammerater, hvis Overbevisning var socialdemo
kratisk, men som haabede, at de Stridigheder, som Overens
komsten og dens Forstaaelse hidtil havde forvoldt, herved

kunde bringes til Ophør, og Ungdomsbevægelsens Enhed
bevares.
Overfor Aarhus-Fløjen argumenterede disse københavnske
socialdemokratiske S. U. F.’er (og blandt dem var adskillige
af de bedste Kammerater) med, at Ungdomsbevægelsen før
1913 stod uden Overenskomst med Socialdemokratiet og dog
havde haft et ligesaa godt Samarbejde med dette (ja snarere
et bedre) som i Aarene efter 1913.
Selv Ungdomsforbundets store Lærer og Studieleder,
dets tidligere Formand, Harald Jensen, der var 1913-Overenskomstens Fader, erkendte i en Artikel i »Fremad«, at
Overenskomsten havde overlevet sig selv, at den ikke havde
virket efter sine Forudsætninger, og at det derfor vilde være
heldigt for Enheden i S. U. F., om man fik den ophævet. Der
kunde muligt herved skabes mere Ro i Forbundet og bedre
Muligheder for det egentlige Ungdomsarbejde.
Det er paa denne Baggrund, det maa ses, at en Række
kendte Socialdemokrater, der vedblev at staa i Partiet, var
med i Kampen for Overenskomstens Ophævelse. For S. U. F.s
Enheds Skyld enig med Forbundsledelsen paa dette Punkt,
men ellers uenig med den i Taktik som Politik.
Det vil jo ellers virke lidt underligt paa det Opraab, som
Venstrefløjen udsendte umiddelbart før Urafstemningen at
finde Navne som Carl Larsen (senere fleraarig Kredsformand
i København for den nydannede socialdemokratiske Ungdoms
bevægelse samt Medlem af Socialdemokratiets Hovedbesty
relse), Wm. Bærentzen (mangeaarigt Bestyrelsesmedlem i det
nydannede Forbunds Sundby-Afdeling), Jens Jensen (frem
trædende Socialdemokrat i Lyngby og i flere Aar den stedlige
Fællesorganisations Formand).
Deres Underskrift paa dette Opraab er sikkert kun naaet
ved Tilsagnet om, at »Medlemmerne vil blive stillet frit, om
de vil staa i det socialdemokratiske Parti eller ej«, samt ved
Opraabets fuldkommen rigtige Præcisering af, at Overens
komstens Ophævelse var »den eneste Mulighed for at bevare
Ungdomsbevægelsen samlet«.

Dette Venstrefløjens Opraab var underskrevet, foruden af
de nævnte, af en Række kendte og betydende Kammerater
Landet over, naturligvis først og fremmest af de kommunistisk
indstillede, men ogsaa af flere overbeviste Socialdemokrater
i Provinsen.
Kampagnen under Urafstemningen var som nævnt haard.
Fra begge Sider blev alt disponibelt brugbart Talermandskab
sendt i Ilden, og alle Afdelinger besøgtes af Repræsentanter
for begge Fløje. Forbundsledelsen havde i denne Kamp de
samme Fordele og Mangler som ved Afstemningen i Maj —
navnlig var Manglen af Presse særdeles følelig.
Denne Gang fik Aarhus-Fløjen yderligere en direkte Hjælp
fra Partiet, idet Partikontoret engagerede sig i Kampen og
udsendte et »fortroligt« Cirkulære til Partiforeningerne (dog
ikke mere fortroligt, end at Hellberg kunde offentliggøre det
i »Fremad«), hvori man opfordrede disse til at støtte AarhusFløjen.
Som Modtræk mod denne Agitation udsendte en Del kø
benhavnske Kammerater for anden Gang Flyveskriftet »Sig
nalet« (atter under A. D. Henriksens Redaktion), hvori man
voldsomt angreb Socialdemokratiet og haanede Aarhus-Fløjen,
der vilde vedblive at »hænge i Papa Staunings Frakkeskøder«
og »give Afkald paa Ungdommens Selvstændighed«.
»Signalet« blev udsendt til samtlige Afdelinger, men Svaret
fra Aarhus-Fløjen udeblev ikke. Under Titlen »Stem Nej«
udsendte denne et Flyveskrift, der ikke mindre voldsomt
angreb Forbundsledelsen, beskyldte den for at være Moskvas
bestukne Splittelsesmænd o. Ign. Kort sagt, fra begge Sider
en alt andet end opbyggelig Kampform, der i høj Grad bidrog
til at nedbryde Agtelsen for Ungdomsbevægelsen.
Men man maa jo ikke glemme, at Forhold og Postulater
i Kampens Hede blev i høj Grad overdrevet fra begge Sider.
Udfaldet var uvist, men der er ingen Tvivl om, at man
i Aarhus-Fløjen følte sig sikker paa Sejren. Man havde So
cialdemokratiet og dets Presse i Ryggen, og her overfor var
Venstrefløjens Kampmidler relativt smaa. Men Venstrefløjen

repræsenterede til Gengæld en meget stor Part af de mest
interesserede aktive og offervillige Kammerater, og der var i
de Dage en Begejstring for »det frie, socialistiske Ungdoms
forbund«, der i høj Grad kom Venstrefløjens Agitation til
Gode. Selv mange i Partiet havde den Opfattelse, at S. U. F.
var blevet for haardt behandlet paa Partikongressen, og at
det var nødvendigt at give det friere Tøjler.
Afstemningsapparatet var lagt tilrette som ved den forrige
Urafstemning, dog med den Ændring, at der kun maatte være
én Generalforsamling i hver Afdeling i Afstemningsugen. —
Dette vilde naturligvis bevirke, at Deltagelsen vilde blive noget
mindre end ved Afstemningen i Maj.
Afstemningsugen forløb under største Spænding. — Kun i
København kendte man paa Forhaand Resultatet, men det
var jo ogsaa ligesom sidst Provinsresultatet, der vilde blive
udslaggivende.
Den 25. Oktober var Afstemningen forbi. Samme Dag
samledes Forretningsudvalget til Stemmeoptælling, og om
Aftenen meddeltes Resultatet for Københavnerne ved en
Kredssammenkomst i Brønshøj Kro.
Det viste, at Overenskomstens Ophævelse var vedtaget
med 1438 St. mod 1187. Intet Under, at dette Resultat vakte
stormende Jubel i Venstrefløjen.
Det var langt over Forventning, og det var sikkert mod
Forventningerne hos Aarhus-Fløjen og Socialdemokratiet,
hvor man troede, at Overenskomsten blev bevaret.
Resultatet for de enkelte Landsdele viste den samme
Strømpil som ved forrige Urafstemning, idet Stemmerne faldt
Ja

Nej

Jylland.......... .. 742 637
Fyn................ .. 117 99
Sjælland____.. 226 199
Ialt....1085 935

Ja

København ... 302
Lolland-Falster 28
Bornholm ....
2
Ialt... 332

Nej

35
182
34
251

Det er naturligt, at man var tilfreds fra Forbundsledelsens
Side, men Afstemningen rummede ellers Momenter, som nok
kunde give Stof til alvorlig Eftertanke.

Betænkelig var i hvert Fald den store Nedgang i Stemme
afgivningen, til Trods for, at man fra begge Sider havde pi
sket Stemningen op som aldrig før.
Og selv om Nedgangen delvis kan forklares med Henvis
ning til, at der denne Gang kun holdtes én Afstemningsgene
ralforsamling i hver Afdeling, og at det samlede Stemmetal
herved gik noget ned, kan man dog vanskelig frigøre sig fra
den Tanke, at disse evindelige Taktik- og Principkampe paa
Bekostning af det egentlige Ungdomsarbejde efterhaanden
havde berøvet en Mængde Medlemmer Interessen for Ung
domsbevægelsen, saa de ej engang gad møde frem ved Af
stemningen.
Denne havde altsaa med tilstrækkelig Tydelighed fastslaaet, at S. U. F. nu ønskede at staa frit i organisationsmæs
sig Henseende overfor Socialdemokratiet, saaledes, at Forbun
det ikke længere kunde paalægge sine Medlemmer at staa i
dette Parti, men heller ikke forhindre det.
Men Afstemningen betød ogsaa, at S. U. F. havde sønderhugget Forbindelsen med den øvrige organiserede Arbejder
bevægelse, at det nu kun havde sin egen — ganske vist bety
delige — psykiske, kulturelle og økonomiske Kraft at stole
paa.
Urafstemningens nærmeste Følge var, at der nu blev fri
Bane for den nye Partidannelse, og Ernst Christiansens Ud
træden af Socialdemokratiets Forretningsudvalg fulgtes af en
stor Del S. U. F.’ers Udmeldelse af de socialdemokratiske
Partiforeninger.
At Ernst Christiansen, Erwig og Hellberg i første Række
har tænkt paa S. U. F.s Venstrefløj som Grundstammen i et
nyt Arbejderparti, tør vel betragtes som givet, men de var
naturligvis klar over, at det langtfra var tilstrækkeligt, hvor
for de ogsaa havde søgt og faaet de tidligere omtalte oriente
rende Forhandlinger med »S. A.« og — hvad endnu værre
var — de triste Rester af det Nicolajsenske »uafhængige
Socialdemokrati«.
Umiddelbart efter Urafstemningen indkaldtes til Hovedbe

styrelsesmøde i Forbundet for at drøfte Stillingen — først og’
fremmest Mulighederne for at bevare Forbundet samlet paa
det nye Grundlag: Det fritstaaende Ungdomsforbund. Det var
klart at dette, skønt den eneste Mulighed, vilde volde stør
ste Besvær, da der hos Aarhus-Fløjen var stor Lyst til at
bryde ud med det samme og danne et nyt Ungdomsforbund i
Tilslutning til Socialdemokratiet.
Hovedbestyrelsesmødet afholdtes Søndag d. 2. November.
Omtrent alle Hovedbestyrelsesmedlemmer var mødt, hvad næ
sten var et Mirakel, da flere af dem var med det Tog til Kø
benhavn, der forulykkede ved Vigerslev Aftenen før.
Det blev det sidste Hovedbestyrelsesmøde i S. U. F., hvor
begge Fløje deltog, og det bragte ikke Enighed om Forbun
dets fremtidige Stilling.
Mindretallet (Aarhus-Fløjen) forlangte straks en Kongres
indkaldt til Drøftelse og Afgørelse af Forbundets Fremtid.
Dette afvfstes af Flertallet, paa hvis Vegne Ernst Christiansen
hævdede, at kunde Hovedbestyrelsen ikke enes om et Arbejds
grundlag, vilde dette sikkert ogsaa blive umuligt for en Kon
gres. Den var da til ingen Nytte og vilde blot koste Afdelin
gerne en Masse Penge.
Paa Flertallets Vegne forelagde Ernst Christiansen et For
slag til Arbejdsgrundlag, der under afgjort Hævdelse af den
Linje, Urafstemningen havde angivet, ydede Mindretallet fuld
Ytringsfrihed i »Fremad« og Afdelingerne. Videre foreslog
man Spørgsmaalet 2. eller 3. Internationale og Forbundets
Stilling hertil henvist til Afgørelse paa den følgende ordinære
Kongres.
Det var et fornuftigt, forsonligt og opportunt opstillet For
slag, som Mindretallet under de givne Forhold godt kunde
håve følt sig tilfredsstillet ved (det var dog Forbundsledelsen,
der havde sejret ved Afstemningen), og det var da ogsaa med
anbefalet af det socialdemokratiske Forretningsudvalgsmed
lem, Julius Hansen.
Mindretallet var imidlertid ikke synderlig forhandlingsvil
ligt. Det negligerede Afstemningsresultatet og stillede Krav

om, at Forbundet forblev paa socialdemokratisk Grund, at det
tog bestemt Afstand fra Bolschewismen og 3. Internationale,
at »Fremad« redigeredes ud fra socialdemokratiske Syns
punkter, at Bladet skulde kæmpe mod ethvert Parti, der be
kæmpede Socialdemokratiet og endelig, at Forbundet udeluk
kede alle Medlemmer, der stod tilsluttet andre Partier end
Socialdemokratiet (»S. A.«-Folkene).
Flertallet afviste under Hellberg og Niels Madsen (Odense)
Mindretallets Forslag, som ganske uantageligt, og med Begi
venhederne blot en Uge senere in mente, kan man godt forstaa, at de maatte finde det uantageligt. Disse Krav tillod jo
ikke Dannelsen af et nyt Parti som det, der var Flertalsle
dernes Plan. Men Mindretallets Forslag afvistes ogsaa af Ju
lius Hansen, fordi det ikke respekterede Urafstemningens Af
gørelse.
Efter denne Forpostfægtning suspenderedes Mødet paa
Mindretallets Opfordring, og efter at det var genoptaget, fore
lagde Mindretallet et helt nyt Forslag, betydeligt mere af
dæmpet saavel i Form som Indhold.
Man ønskede nu — under Anerkendelse af Urafstemnin
gens Resultat — at der snarest og senest 1. Februar 1920
indkaldtes til en Kongres til Drøftelse af Forbundets fremti
dige Stilling og Behandling af Internationale-Spørgsmaalet,
efter at Forbundet havde udsendt en Pjece, hvori to Kamme
rater, udpeget af henholdsvis Flertal og Mindretal, havde gi
vet en Skildring af 3. og 2. Internationale paa et lige stort
Antal Sider. Endelig foresloges det, at »Fremad« i Tiden ind
til Kongressen skulde indtage en neutral Holdning i dette
Spørgsmaal.
Til dette Forslag rettedes fra Flertallet nogle Spørgsmaal
til Mindretallet, som blev afgørende for hele Mødets Forløb,
og som jeg derfor efter »Fremad« (Nr. 24, 1919) citerer her
sammen med Svarene.
Flertallet: Vil Mindretallet m. H. t. Forbundets Kurs tage
Urafstemningen som Rettesnor, saaledes at den herigennem
fastslaaede Kurs ikke søges omstødt?

(Intet klart Svar fra Mindretallet).
Flertallet: Hvad forstaas ved, at »Fremad« skal være
neutral? Vil det sige, at Bladet overhovedet ikke maa skrive
om dette Spørgsmaal, medens Partipressen daglig kan agitere
mod 3. Internationale? Vilde det ikke være bedre at lade
begge Parter i Ungdomsbevægelsen faa Ytringsfrihed i
»Fremad«?
Mindretallet: De af os, der er ansat ved Partipressen, kan
forpligte os til ikke deri personligt at skrive derom.
Flertallet: Vil Mindretallet, hvis en Kongres beslutter Til
slutning til 3. Internationale, da bøje sig for en saadan Afgø
relse, siden man ønsker Afgørelsen fremtvunget nu?
Mindretallet: Vi vil ikke forlange nogen ny Urafstemning.
Flertallet: Ja, men vil man blive staaende i Forbundet?
Mindretallet: Vil Flertallet bøje sig, hvis der vedtages Til
slutning til 2. Internationale?
Flertallet: Nej, thi dette vilde betyde Brud med UngdomsInternationale og med vor hidtidige politiske Kurs. Men vi øn
sker jo ikke at tvinge Mindretallet, men ønsker dette Spørgsmaal^idskudt i halvandet Aar. Vi spørger derfor: Vil I, siden
I ønsker at fremtvinge en Afgørelse nu, da bøje jer?
Mindretallet: Det vil vi afgøre med Hensyntagen til hele
den da foreliggende Situation; der kan jo tænkes en Situation,
saa vi kan blive.
Flertallet følte sig ikke tilfredsstillet ved disse Svar, og
den Mulighed for en Borgfred mellem Parterne indtil den or
dinære Kongres, som Mindretallets nye Forslag syntes at
aabne, svandt atter. Flertallet fastholdt — med et Par Æn
dringer af Julius Hansen — sit Forslag, der derpaa vedtoges
med 11 St. 7 St. faldt paa Mindretallets.
Det vedtagne Forslag siger: »Idet Hovedbestyrelsen gaar
ud fra det ved de to i Forbundet foretagne Urafstemninger
givne Grundlag, udtaler Hovedbestyrelsen:
at Bestræbelserne i den kommende Tid maa rettes paa at
bevare Ungdomsbevægelsens Enhed,

at denne Enhed kun kan bevares derved, at Medlemmerne
af Ungdomsbevægelsen, uanset hvilket Parti de tilslutter sig
— indenfor vor Bevægelse viser gensidig Tolerance og Forstaaelse,
at »Fremad« stadig giver Plads for de forskellige Ansku
elser indenfor Bevægelsen,
at Spørgsmaalet om Tilslutning til 3. Internationale afgø
res paa første ordinære Kongres, efter at det i Forvejen
er grundigt gennemdebatteret i Forbundets Afdelinger og
»Fremad« og
at Ungdomsbevægelsens Hovedopgave nu som før er ved
Spredning af socialistisk Oplysning, at skabe en maalbevidst
og handledygtig Arbejderungdom, der har Vilje og Evne til
at føre en uforsonlig Kamp mod det kapitalistiske Samfund
og alle dets Støttepiller, og da Erfaringen har vist, at denne
Opgave ikke i Længden kan løses, naar Bevægelsen staar til
knyttet et bestemt Parti, bør Bevægelsen fremtidigt staa uaf
hængig af alle Partier.«
Efter Vedtagelsen erklærede Rs. Hansen (Slagelse), at
Mindretallet vilde forbeholde sig sin Stilling, hvorpaa Mødet
— faktisk resultatløst — sluttedes.
Det forekommer mig, at ser man bort fra den politiske Me
ningsforskel mellem Flertallets og Mindretallets Repræsen
tanter og kun ser paa, hvad der tjente Ungdomsbevægelsen, og
det socialistiske Oplysningsarbejde bedst, kan man ikke lade
være med at give Hellberg Ret i den Kommentar, han knyttede
til Referatet af Hovedbestyrelsesmødet. Han skriver heri:
»Det vedtagne Forslag byder i Virkeligheden Mindretallet
alt, hvad det kan forlange: fuldkommen Frihed med Hensyn
til Partistilling, fortsat fuld Ytringsfrihed i Forbundets Organ,
Udskydning med Mulighed for Afklaring af Spørgsmaalet om
Internationale og sluttelig Fastslaaen af, at Ungdomsforbun
det ikke skal tilsluttes noget politisk Parti, saaledes at dermed
al Ængstelse for at Ungdomsforbundet skal knyttes til et an
det bestaaende eller eventuelt kommende Parti, borttages.

Paa dette Grundlag maa Ungdomsarbejdet kunne gøres
med frugtbart socialistisk Udbytte, naar blot Viljen dertil er
tilstede.«
Men det var netop Viljen, der manglede — paa begge Si
der; thi kan man dadle Mindretallets Folk for, at de ikke for
Ungdomsbevægelsens Skyld tog et saa frisindet Forslag med
dets Muligheder for Borgfred i en længere Periode, kan man
med endnu større Ret bebrejde Flertallets Mænd, at de i denne
Tid af yderste Evne søgte at bruge Ungdomsforbundet som
Grundlag for den nye Partidannelse og benyttede »Fremad«
som Talerør derfor. Derved skabte de hos Mindretallet en be
rettiget Tvivl om, hvorvidt deres (vedtagne) Forslag var mere
end tom Parade.
*
I Københavns-Kredsen var vi nu begyndt paa det sæd
vanlige Vinterarbejde, der var blevet stærkt forsinket ved
Urafstemningen, som for en Tid havde samlet al Medlemmer
nes Interesse om sig.
Det var naturligvis først og fremmest Oplysningsarbejdet,
der skulde lægges an paa, og allerede i Begyndelsen af Ok
tober havde Centralafdelingen paabegyndt en Række ypper
lige Medlemsmøder med udmærkede Foredrag om aktuelle
Emner med kyndige Folk paa de forskellige Omraader som
Foredragsholdere.
Bl. a. toges det sønderjyske Spørgsmaal op til Behandling
i Anledning af den forestaaende Genforening. Netop i disse
Dage begyndte den nationalistiske »Flensborg-hjem«-Bevægelse at tage Fart med store Folketog til Rigsdagen o. s. v.,
Foreteelser, der gjorde en Modbevægelse fra S. U. F.s Side
naturlig.
I Kredsen besluttedes det at foranstalte nogle populær
videnskabelige Kursus paa Polyteknisk Læreanstalt, hvis vi
dér kunde faa Lokaler til en rimelig Pris (helst gratis), og det
overdroges mig at tale med Anstaltens daværende Direktør,
Prof. Hannover, derom. Jeg modtoges med største Velvilje,
og vi fik i Løbet af en 14 Dages Tid Kursus’et arrangeret, fik

udmærkede Lærerkræfter (bl. a. Magister H. O. Brøndsted og
Landstingsmand К. K. Steincke), og Kursus’et, der stod
aabent for alle, fik en overordentlig stærk Tilslutning.
Samtidig oprettedes paa Kredsens Initiativ Studiekredse i
de enkelte Afdelinger, hvor vi i Skjoldbo og A. N. Andersen
havde et Par utrættelige Slidere og i Forbundets Studieleder,
Harald Jensen, en altid hjælpsom Haand. Netop i dette Efteraar udsendte han sin lille Haandbog i Studiekredsarbejde,
»Bliv viis«, der var Afdelingerne fil største Nytte.
Ogsaa Kredssammenkomsterne toges op i denne Tid, og
Bestræbelserne blev rettet paa at gøre dem saa lødige, under
holdende og i en lige saa festlig Ramme som foregaaende
Aar. Ogsaa dette lykkedes, og hver Søndag samledes Kam
meraterne til disse Sammenkomster i Griffenfeldtsgades Afholdshjem (undertiden ogsaa i Logen i Rantzausgade), og
det er ingen Overdrivelse at sige, at vi saa hen til disse Sam
menkomster som Ugens store Oplevelse. Der mødte saa
mange Kammerater, Salen kunde rumme, og de kom der Søn
dag efter Søndag.
Dagen efter det omtalte Hovedbestyrelsesmøde anmodedes
jeg om at indfinde mig til en vigtig Forhandling i Café »Clas
sens Minde« i Classensgade.
Indbydelsen var undertegnet Ernst Christiansen, og da jeg
senere paa Dagen paa Forbundskontoret erfarede, at en
Række københavnske Kammerater ligeledes var indbudt,
kunde jeg jo nok regne ud, hvad der var i Gære. Nu skulde det
store Slag slaas for Dannelsen af det nye Parti, og først og
fremmest skulde Medlemmerne af Ungdomsforbundets Ven
strefløj interesseres.
Om Aftenen indfandt jeg mig i »Classens Minde«, hvor en
stor Del Kammerater med Forbundets Forretningsudvalg i
Spidsen var samlet. For denne Forsamling forelagde Ernst
Christiansen da det længe ventede og forlængst udarbejdede
Forslag til Dannelse af et nyt Parti.
Han redegjorde for de med »S. A.« førte Forhandlinger

og meddelte, at der den følgende Søndag i Fredericia vilde
blive afholdt en Konference, hvor Repræsentanter for Social
demokratiets Oppositionsgruppe og de to »Partier« vilde mø
des for at drøfte Mulighederne for Oprettelsen af et nyt Parti
paa revolutionært Grundlag.
Han opfordrede stærkt S. U. F.s Medlemmer til at deltage
i denne Konference og saaledes vise, at de tro mod deres revo
lutionære Indstilling vilde være med i et saadant Parti, der
vilde faa Støtte af de revolutionære Partier i Udlandet, for
trinsvis fra det norske Arbejderparti (der netop i disse Dage
var blevet erobret af Kommunisterne) af det svenske venstre
socialistiske Parti og af det tyske kommunistiske Parti.
Han fastslog sluttelig, at S. U. F.s Venstrefløj i Kraft af
sin organisatoriske og kulturelle Styrke havde de bedste Be
tingelser for at blive Kærnen i dette nye Parti.
Af den Debat, der opstod efter Ernst Christiansens Rede
gørelse, fremgik det tydeligt, at der var stor Uenighed om,
hvad man skulde gøre efter Overenskomstens Ophævelse.
Størsteparten af de tilstedeværende sluttede sig under
A. D. Henriksen og Johs. Nielsen til Ernst Christiansens Op
fattelse, medens J. P. Petersen og Skjoldbo begge fandt, at det
var for tidligt at danne et saadant Parti. Man skulde ikke
kaste Vrag paa det Arbejde, der kunde gøres som Opposition
indenfor Socialdemokratiet, den Taktik S. U. F. hidtil havde
fulgt. Dog erklærede de sig villige til at deltage i Forhand
lingerne i Fredericia.
A. N. Andersen syntes, at det var meget uklogt allerede
nu, saa kort Tid efter Overenskomstens Ophævelse, at danne
et nyt Parti. Dels troede han ikke paa, at det vilde blive no
gen Sukces her i Landet, og dels vilde det være at give Aarhus-Fløjen alt for gode Kort paa Haanden, naar den hævdede,
at Formaalet med Ophævelsen var at give Ernst Christiansen
og andre »Lederspirer« Lejlighed til at danne nyt Parti. Ialt
Fald vilde han af Hensyn til S. U. F. ikke være med og vilde
fortsat bevare sit Medlemsskab i Socialdemokratiet.
A. N. Andersens Standpunkt fremførtes med megen Vægt,

og det havde maaske været Ungdomsforbundets Redning, om
det var blevet det sejrende. Udviklingen gav ham Ret og os
andre Uret. Hans Frygt for, at det nye Parti, i Stedet for at
blive en Støtte for Ungdomsbevægelsen, skulde suge dets
bedste Kraft, viste sig desværre alt for begrundet, og med
Hensyn til det nye Partis Muligheder gik hans Spaadom lige
ledes i Opfyldelse. Det blev ingen Sukces.
Mødet i »Classens Minde« var af orienterende Art, rent
privat og uden Forbindende for Ungdomsforbundet. De til
stedeværende lovede dog, at de i saa stort Tal som muligt
vilde deltage i Fredericia-Konferencen.
Søndag den 9. November rejste vi da i et Antal af ca. 30
til Fredericia, hvor samme Dag »det uafhængige Socialdemo
krati« og »S. A.« havde »Kongres«, for at vedtage de to »Par
tieres Ophævelse og Tilslutning til det nye Parti. Fra Pro
vinsen var mødt et lignende Antal S. U. F.-Kammerater som
fra København, og vi kunde tydeligt mærke, at Stemningen
hos dem alle var stærk for det nye Parti.
Selv en Mand som Niels Madsen, Odense, der indtog frem
trædende Tillidsposter saavel i Fag- som Partibevægelse, var
ivrig for dets Oprettelse, idet han ansaa det for haabløst at
erobre Socialdemokratiet for vore Anskuelser.
Som Repræsentant for det tyske Kommunistparti og 3. In
ternationale mødte Walther Stoecker, der havde til Opgave at
være en Art Indpisker for det nye Parti og tilsige det Støtte,
moralsk og navnlig økonomisk, hvis det blev til Virkelighed.
Konferencen blev lang og bevæget. Ernst Christiansen,
Erwig og Hellberg var de ledende Talsmænd for et nyt Parti
og støttedes kraftigt af Johs. Nielsen, A. D. Henriksen, Edv.
Jensen og Niels Madsen.
Imod talte J. P. Petersen, der fraraadede at danne et nyt
Parti, som han ikke vilde spaa nogen lys Fremtid, men som
han dog vilde tilslutte sig, og Skjoldbo, der var endnu mere
pessimistisk.
Ved Middagstid sluttedes Mødet, for at genoptages, naar
»S. A.« og »det uafhængige Socialdemokrati« havde endt de

res »Kongresser«. Dette skete hen paa Eftermiddagen med
det ventede Resultat, at begge »Partier« opløstes og gav de
res øverste Ledelse Mandat til at forhandle om Dannelsen af
det nye Parti. Efter nogle korte Udvalgs-Forhandlinger sam
ledes da de Delegerede fra S. U. F. og Folkene fra den anden
Side til et Fællesmøde, hvor det vedtoges at danne det nye
Parti.
Helt uden Brydning forløb dette dog ikke, idet visse
S. U. F.er ikke kunde glemme det gamle Nag til »ThøgersenPartiet«. Saaledes gav Rosendal fra Esbjerg sine Følelser
Luft i Udbrudet: »Jeg gaar med til det nye Parti sammen
med disse Folk, men jeg gør det forbandet nødigt!« Ernst
Christiansen søgte »at strø Sand paa« med en Bemærkning
om, at »man da ikke kunde sige, at man nødig gik med til en
Samling af danske, revolutionære Arbejdere«, en lidt vel fersk
Mundfuld, naar man tænkte paa Hellbergs kun aargamle, ram
saltede Fordømmelse af »Thøgersen-Partiet«.
Men Hellberg tav.
Det nye Parti fik Navnet »Danmarks venstresocialistiske
Parti«, og Bladet, man vedtog at udsende — foreløbigt som
Ugeblad —, døbtes »Arbejdet«.
Til Formand for Partiet valgtes (som man kunde vente)
Ernst Christiansen, til Redaktør af »Arbejdet« Johs. Erwig og
ellers valgtes som Repræsentanter til Hovedledelsen Folk fra
alle tre Grupper, dog med en naturlig Overvægt for S. U. F.
Et Manifest, der skitserede det nye Partis Program blev ved
taget og udsendt, hvorefter Konferencen sluttede.
»Danmarks venstresocialistiske Parti« var altsaa en Kends
gerning — dannet paa 1-Aarsdagen for den tyske Revolution.
Men den 9. November blev ogsaa en Mindedag for S. U. F.,
en bitter Mindedag; thi paa denne Dag begyndte den Aftap
ning af Forbundets bedste Arbejdskraft, der for en væsentlig
Del var med til at ødelægge den prægtige og stærke Organi
sation — udført af de samme Mænd, hvis Ære og Stolthed

det gennem Aar havde været at have bygget denne Organi
sation op.

*

Omend man længe havde anet, at det venstresocialistiske
Parti var under Forberedelse, var det kun de færreste, der
tænkte sig, at det saa hurtigt var paa Trapperne, og det vakte
straks et vist Røre i Arbejderkredse.
»Social-Demokraten« stemplede det i skarpe Vendinger
som et Splittelsesparti og spaaede det — ganske rigtigt — en
lignende Betydning og Levetid som alle tidligere Smaapartier
indenfor Arbejderbevægelsen her i Landet. Men stærkest Ind
tryk gjorde det vel nok paa Aarhus-Fløjen i S. U. F., der her
saa sin Anskuelse om Ernst Christiansens politiske Stræben
bekræftet.
Højst utilfredse var Aarhus-Fløjens Repræsentanter vendt
hjem fra Hovedbestyrelsesmødet, og allerede før FredericiaKonferencen var man begyndt at tale om en samlet Udmel
delse af Forbundet af de Afdelinger, der stod paa socialdemo
kratisk Grund. Dog fandt man det klogest at se Tiden lidt
an og iagttage den nærmere Udvikling i Forbundet.
Ernst Christiansens Valg til Formand for det venstresocia
listiske Parti (i det følgende benævnt V. S. P.) bevirkede selv
følgelig hans Afgang som Forbundets Forretningsfører, og i
hans Sted konstituerede Hovedbestyrelsen Johs. Nielsen indtil
næste Kongres.
Det var det bedste Valg, der kunde træffes, thi ingen
egnede sig bedre til Kaptajn paa Skuden i det haarde Vejr,
man nu sejlede i, end netop han. Dygtig og erfaren som
Organisationsmand, besindig og udholdende i Kampen for
sine Anskuelser, aldrig dumdristig i Valget af sine Midler og
først og sidst den ærlige Socialist, der glødede af Begejstring
for det Ungdomsforbund, han fra sin grønneste Ungdom
havde ofret sine Kræfter.
Saadan var Johs. Nielsen, saadan vidste man, at han var.
Han var ogsaa ung, kun 23 Aar gammel.
Ellers forblev Forretningsudvalget uforandret til umiddel

bart før Jul, da Julius Hansen nedlagde sit Mandat og erstat
tedes af Carl Larsen fra Sundby Afdeling.
Valget af Johs. Nielsen, der var saa afgjort Tilhænger af
det nye Parti, gav Aarhus-Fløjens Utilfredshed ny Næring,
og nu holdt den sig ikke længere tilbage, men erklærede
aabenlyst Forbundsledelsen Krig, idet man med fuld Ret hæv
dede, at Forbundsledelsens ivrige Medvirken i Fredericia var
et Brud paa de Løfter om Forbundets Uafhængighed, den
havde afgivet paa Hovedbestyrelsesmødet. Paa et Møde i
Midtjyllandskredsen (Afdelingerne omkring Aarhus) d. 16.
December vedtog man en Resolution (Krigserklæringen), der
skulde udsendes til alle Afdelinger. Den var saalydende:
»At Socialdemokratisk Ungdomsforbunds Forretningsud
valg, i Følge den Situation, det har bragt Forbundet i, ved
at lade flere Medlemmer af Forbundets snævreste Ledelse
overgaa i lignende Stillinger i et nyt Parti, maa være pligtig
til at indkalde til Kongres, saaledes at en eventuel ny For
bundsledelse kommer til at hvile paa tilstrækkelig bredt
Grundlag.
Ligeledes maa det anses for paakrævet at faa vedtaget et
Arbejdsprogram med tilstrækkelige Garantier for dets Gen
nemførelse, saaledes at den nuværende kaotiske Tilstand kan
blive afløst af skarpe Linjer, der gør det muligt for Afdelin
gerne at tage deres Stilling.
Saafremt Forretningsudvalget nægter at gennemføre denne
saa nærliggende og nødvendige Foranstaltning, anser man det
for fastslaaet, at der ikke ønskes et neutralt Ungdomsforbund,
men et Ungdomsforbund i Tilslutning til det nye Parti, og
maa derfor forbeholde de i Kredsen værende Afdelinger Ret
til Udmeldelse.«
Samtidig truede Midtjyllandskredsen med at udmelde sig
straks og lave en ny Kreds, der, indtil et nyt Forbund var dan
net, vilde være Bindeled mellem Mindretalsafdelingerne. Re
solutionen blev udsendt til Afdelingerne med Krav om inden
5 Dage at indkalde til Afdelingsgeneralforsamlinger, for at be
handle Spørgsmaalet om øjeblikkelig Indkaldelse af Kongres
eller Udmeldelse af Forbundet.

Denne Resolution, med dens slet dulgte Opfordring til øje
blikkelig Udmeldelse, var Aarhus-Fløjens Svar til FredericiaKonferencen og V. S. P. Man vilde ud af S. U. F. nu og selv
danne et Forbund i Tilslutning til Socialdemokratiet. Det erkendtes aabent i Aarhus Afdelings Medlemsblad (jfr. Or
dene ---------- »indtil et nyt Forbund var dannet--------«, og i
det Standpunkt var der Konsekvens. Men Midtjyllandskredsens Resolution, der udsendtes til alle Afdelinger, var menings
løs, navnlig med Henblik paa den latterlig korte Tidsfrist (Af
delingerne skulde vedtage inden 5 Dage fra Resolutionens
Udsendelse, at Forbundet inden 5 Dage efter Afdelingernes
Vedtagelse af Resolutionen skulde indkalde til Kongres inden
Nytaar). Man befandt sig oven i Købet midt i December Maaned, Julemaaneden, hvor det var umuligt at samle Medlem
merne til Møder og Generalforsamlinger. Indkaldelse af Kon
gres paa dette Tidspunkt var ogsaa umuligt af økonomiske
Grunde, da hverken Forbund eller Afdelinger magtede Om
kostningerne.
Som kyndige Organisationsfolk kunde Aarhus-Lederne
sige sig selv, at en saadan Fordring var ganske uigennemfør
lig og maatte opfattes som et (daarligt) Paaskud til Spræng
ning af Forbundet. Saadan blev det ogsaa opfattet baade i
deres egne og Venstrefløjens Afdelinger.
I disse sidste vakte Resolutionen en Storm af Harme, og
en Del af dem behandlede af Trods Resolutionen og forka
stede den enstemmigt eller med overvældende Flertal.
Og selv i Aarhus-Fløjens Afdelinger tog man valent og
ængsteligt paa den. Kun 11 Afdelinger — af Forbundets
mindste — havde vedtaget Resolutionen, da 5 Dages Fristen
var udløbet, og — pudsigt nok — Aarhus Afdeling havde end
ikke behandlet den indenfor dette Tidsrum. Et tydeligt Bevis
paa, at den Resolution ikke skulde tages for højtideligt. Men
Signalet til Kampen var givet, og den nyvalgte Forbundsfor
mand kunde faa hele sin Koldsindighed og Handlekraft be
hov for at føre S. U. F. frelst gennem Brændingen.

Man var nu naaet hen under Jul, og dette gav os i Cen
tralafdelingen adskilligt at spekulere paa. Thi vi rustede os
i disse Dage under J. P. Petersens Ledelse til Aarets Hoved
begivenhed, Stiftelsesfesten, der havde Tradition for at være
det lødigste og fornøjeligste af den københavnske Ungdoms
bevægelses Arrangementer; en Fest, der saas hen til med stør
ste Forventning, og hvor Forbundets bedste Kræfter paa de
forskellige Omraader var i Ilden.
Festen, dette Aar, skulde heller ikke danne nogen Undta
gelse — saa meget mindre som det var den 14-Aars Stiftelses
fest — »Konfirmationen« — der skulde løbe af Stabelen.
Den skulde finde Sted den 19. December, og længe forin
den havde J. P. Petersen i Annoncer og Tekst i »Fremad« og
»Social-Demokraten« samt ved mundtlig Agitation slaaet til
Lyd for Festen og meddelt, at der denne Gang vilde ske no
get ekstraordinært.
Samtidig var Afdelingsbestyrelsen og talrige hjælpsomme
Kammerater i fuld Aktivitet for at indfri de mange gyldne
Løfter.
Som Festtaler havde vi sikret os Harald Jensen, hvis Ord
vi vidste vilde blive hørt med største Interesse af det Ung
domsbevægelsens Elitekorps, der vilde møde ved denne Lej
lighed. Men heller ikke med Hensyn til Underholdningen og
Udsmykningen af Festsalen blev noget sparet.
Da Festen begyndte, var alle Pladser besat med utaalmodigt ventende Gæster. Bordene var, trods Aarstiden, smukt
pyntede med Blomster og Grønt, og ved hver Kuvert hang paa
en Træfod med Stang en Miniature-Kopi af Centralafdelin
gens herlige Banner, medens den røddugede Original med sin
enkle Indskrift: Ungdom, giv Agt! var opplantet i Salens ene
Ende og de øvrige Afdelingsfaner vajede fra Salens Langsi
der. Et Arrangement af betagende Virkning.
Efter en Velkomsthilsen af J. P. Petersen bruste en af
vore gamle socialistiske Kampsange gennem Rummet. Derpaa holdt Har. Jensen en manende og begejstrende Festtale for
denne Forbundets gennem Aarene betydningsfuldeste Afdeling

og paalagde Ungdommen aldrig at svigte de Idealer, for hvilke
denne Afdeling altid havde staaet trofast Vagt: Socialismen
og Oplysningen. Et tordnende Bifald hilste denne stærke og
tankerige »Konfirmationstale«.
Saa løftedes de 300 Miniaturbannere af Stang. De dan
nede Omslaget til Festsangen, trykt i blaat paa haandgjort
Papir. De var A. D. Henriksens prægtige Gendigtning af den
tyske socialistiske Ungdomsmarch: »Giv Agt, Fanfaren ly
der —«, der her for første Gang blev sunget af unge danske
Arbejdere.
En Revy med naturlige Allusioner til det sønderjyske
Spørgsmaal sluttede Festen. Det var en Aften til største Ære
for Centralafdelingen, og den gav glædeligvis ogsaa et smukt
økonomisk Resultat. For mig, der for første Gang overvæ
rede en Stiftelsesfest i Afdelingen, var Aftenen uforglemmelig.
Denne Fest var et Lyspunkt i en ellers broget Tid; netop
i disse sidste Dage før Jul meddelte Julius Hansen sin før om
talte Udtræden af Forretningsudvalget, en afgjort Svækkelse
af Forbundsledelsens Stilling. Thi Julius Hansen havde netop,
skønt overbevist Socialdemokrat, adskillige Gange, for at be
vare Ungdomsbevægelsens Enhed, støttet Forbundsledelsen
og søgt at stemme Aarhus-Fløjen forsonligt. — Sidst ved Ho
vedbestyrelsesmødet i November, da han støttede Forretnings
udvalgets Resolution. Motiveringen for sin Udtræden gav han
i følgende Linjer i »Fremad«:
»Den indre Kamp, der i det sidste Aar har været ført in
denfor Forbundet, har jeg bestandig frygtet vilde føre til
Sprængning af Ungdomsforbundet og Stagnation for lang Tid.
Jeg har efter ringe Evne og under Uvilje fra begge de to stri
dende Fløje søgt at skabe en Bro, søgt at forhindre det, der
nu synes uundgaaeligt. Det er ikke lykkedes mig at naa, hvad
jeg stræbte efter, og jeg kan ikke fortsat tage Medansvaret
for, hvad den sejrende Fløj maatte foretage sig.
Ikke blot Ungdomsforbundets, men ogsaa Socialdemokra
tiets Enhed betyder saa uendelig meget — saaledes som jeg
opfatter Arbejderklassens Kamp — og naar da Ungdomsfor

bundets øverste Ledelse og fremmeste Repræsentanter delta
ger i Dannelsen af et nyt Parti og tager Sæde i dettes Hoved
ledelse, kan jeg ikke, trods det, at det hævdes, at Ungdoms
forbundet skal ledes neutralt, tro derpaa. Mere betydnings
fuld og mere bindende Overenskomst- og Afhængighedsfor
hold findes ikke end det, der gaar gennem Personer.«
Derpaa følger en Beklagelse af Aarhus-Fløjens Agitation
for Udmeldelse, der betegnes som uforsvarlig og uklog.
Det er en Erklæring, der taler for sig selv. En Mands be
drøvede Opgør med en Udvikling, der for ham var yderst sør
gelig. End ikke sin egen Resolution af 2. November kan han
længer stole paa; thi den 9. November laa imellem. Han fulg
tes i »Fremad« til Døren med nogle meget smukke Kommen
tarer af Hellberg. Man følte, at her gik en af Ungdomsbevæ
gelsens bedste. Som Julius Hansens Efterfølger indtraadte som
før nævnt Carl Larsen fra Sundby, der nærmest stod paa
samme Standpunkt som den afgaaede.
Aarets sidste Dage forløb uden større Begivenheder, men
man vidste, at Juletiden kun var Stilhed før Stormen. Fra Aar
hus-Fløjens Side, hvor man ikke havde faaet Ønsket om Kon
gres til Nytaar opfyldt, arbejdedes energisk paa at faa Afde
lingerne til at vedtage Udmeldelse, og det var under almin
delig Opløsning og Desorganisation indenfor Forbundet, at
man overskred Tærsklen til det nye Aar, 1920, der skulde
blive et af de begivenhedsrigeste og mærkværdigste Aar for
det danske Samfund. Ikke mindst for Arbejderbevægelsen og
Ungdomsforbundet. 1919 havde for dette sidste været Tve
dragtens og Brydningernes Aar. 1920 blev Sprængningens.
Sprængningen.
1920 blev ikke gammelt, før den længe ventede og forbe
redte Spaltning af S. U. F. indtraf. Søndag d. 8. Februar
samledes Mindretallets førende Folk til en Konference i Aar
hus, hvor der udtaltes en kraftig Fordømmelsesdom over For
bundsledelsen og det nye Parti og vedtoges en Opfordring til
samtlige Mindretalsafdelinger om at melde sig ud af S. U. К

og tilslutte sig den nye Organisation, som dannedes paa Kon
ferencen, og som antog Navnet: Danmarks socialdemokratiske
Ungdom.
Hermed var Sprængningen af S. U. F. en Kendsgerning,
og skønt kun faa af de ivrigste Mindretalsafdelinger straks
sluttede sig til det nye Forbund, stod det klart, at Kampen
mellem Aarhus-Fløjen og Ledelsen for S. U. F. nu var traadt
ind i et nyt Stade: Den aabne Krig om Arbejderungdommen.
Det nydannede Forbund (forkortet D. s. U.) fik natur
ligvis straks Socialdemokratiets Støtte og overlodes rigelig
Spalteplads i den socialdemokratiske Presse til Agitation. Som
Formand for Forbundet valgtes en af Aarhus-Fløjens mest
fremtrædende Repræsentanter, Chr. Christiansen, der hidtil
havde været Formand i Aarhus Afdeling. Ved hans Side stil
ledes et Sekretariat (svarende til S. U. F.s Forretningsud
valg), og heri indvalgtes andre af Aarhus-Fløjens kendte Le
dere. Forbundet fik (som naturligt var) Hovedsæde i Aar
hus.
Ligeledes besluttedes det at oprette et nyt Medlemsblad til
Afløsning af »Fremad«, og et saadant saa da ogsaa Dagens
Lys lidt senere under Navnet »Rød Ungdom« med den talent
fulde Skive-Journalist, Jens Christensen, som Redaktør.
Naturligvis kom Sprængningen ikke overraskende for For
bundsledelsen og Venstrefløjen. Udviklingen havde jo lige si
den Hovedbestyrelsesmødet tenderet derimod.
Heller ikke føltes Mindretallets Frafald som noget egent
ligt Savn. Man fik jo nu friere Hænder til at orientere sig
paa det revolutionære Grundlag, som Forbundsledelsen øn
skede; men man fandt, at det havde været nok saa fair om
Mindretallet havde bøjet sig for Hovedbestyrelsens Vedtagelse
og afventet den Kongres, som alle var enige om skulde af
holdes senest i Paasken.
Der er heller ingen Tvivl om, at Mindretallet kunde have
ventet den korte Tid med at træffe endelig Beslutning, men
naar man alligevel af al Magt havde fremskyndet Bruddet,
faldt det i Traad med Motiverne for Julius Hansens Udtræ
den af Forretningsudvalget.

Venstrefløjen — hævdede Mindretallet — havde nu tonet
rent Flag som en kommunistisk Organisation, og ethvert Sam
arbejde i et »uafhængigt« Forbund vilde være haabløst.
I den følgende Tid meldte saa godt som alle Mindretallets
Afdelinger sig ud af S. U. F. for at tilslutte sig det nye For
bund, men S. U. F. bevarede dog Hovedstammen af sin Med
lemsstab og laa heller ikke paa den lade Side.
I Løbet af Januar traf Forretningsudvalget Forberedelser
til den Kongres i Paasken, der skulde fastlægge Forbundets
fremtidige Arbejde og tage Stilling til den nye Situation. Og
samtidig sendtes en Stab af Forbundets bedste Agitatorer ud
for at oprette nye Afdelinger i Stedet for de tabte, og der
blev ogsaa oprettet flere i den følgende Tid.
Det er klart, at Tiden efter Sprængningen prægedes af
den forbitrede og stadig voldsommere Kamp mellem de to
Forbund. Spottende kaldte man i S.U.F. det nye Ungdomsfor
bund for »det gule«, der havde svigtet den røde Fane og den
revolutionære Socialismes Idéer — ganske uberettiget iøvrigt,
da dets Mænd aldrig havde tilsluttet sig disse; men det
kunde og vilde vi, der den Gang stod midt i Kampen, ikke se.
For en uhildet Iagttager var der ingen Tvivl om, hvem af
de kæmpende, der i det lange Løb maatte gaa af med Sejren.
Bag det nye Forbund stod hele den socialdemokratiske Arbej
derbevægelse med sine stærke Organisationer, sin mægtige
Presse og andre rige økonomiske og kulturelle Hjælpekilder.
Til det nye Forbund vilde — trods al idébaaren og ihærdig
Agitation fra S. U. F.s Side — den fremtidige Strøm af klas
sebevidst Arbejderungdom gaa. Hjemmene vilde simpelthen
sende de unge til D. s. U. Børneorganisationen »De unges
Idræt« virkede i samme Retning, og ogsaa Fagforeningerne
ydede beredvilligt det nye Forbund al Støtte.
Overfor denne vældige Magtudfoldelse til Gunst for D.s.U.
var S. U. F.s Midler kun smaa. Ganske vist beholdt vi langt
den største Del af Forbundets gennem Aarene socialistisk vel
skolede, begejstrede og offervillige Kammerater, og det var en
ikke ringe Skat at tære paa. Men ellers savnede S. U. F. alt.

Overfor den socialdemokratiske Presse kunde vi kun stille
et lille Ugeblad, vore økonomiske Midler var ringe og op
brugtes snart, og det Grundlag, som fattige, for en Del ar
bejdsløse Medlemmer, kunde skabe, var saa usolidt som vel
muligt. Vor Indflydelse paa Fagbevægelsen var saare be
grænset, og vor Forbindelse med V. S. P. gavnede intet, da
dette Parti var lille og Forholdet som Følge af S. U. F.s uaf
hængige Karakter særdeles platonisk. Ja, ofte var der en ikke
ringe Gnidning mellem S. U. F. og V. S. P., da Partiet, som
før berørt, søgte at sluge S. U. F.s bedste Kræfter.
Men værst var det, at S. U. F. ikke fik Fornyelse fra den
opvoksende Arbejderungdom. Det blev det — sammen med
V. S. P.s Udsugning —, der i Tidens Løb, d. v. s. i Løbet af
et Par Aar, slog Forbundet ihjel.
Men ved Kampens Begyndelse var der ingen Tvivl om, at
S. U. F. i Kraft af sin trofaste og relativt talrige Medlems
stab (ca. 8000) og sit fortrinlige Organisationsapparat var
det nye Forbund meget overlegent.
S. U. F. tog da med godt Humør Kampen op mod »de
gule«, dristigt i Kraft af sin indre Styrke, endnu hjulpet af
den stærke Gæring i Arbejdermasserne i Ind- som Udland,
idet man sikkert kan sige at 1920 betegnede den revolutionære
Arbejderbevægelses Klimaks. Og endnu det første halvandet
Aar bevarede S. U. F. hele den Slagkraft, Kampglæde og
Offervilje, der var nødvendig i den ulige Kamp, og det er
med baade Glæde og Vemod, jeg tænker tilbage paa den Tid,
hvor jeg som Medlem af S. U. F.s Hovedledelse var med til
at yde min Indsats for den Ungdomsbevægelse, jeg, trods de
mange Fejlgreb, alligevel havde saa kær.
Vor Kamp var dog tilsidst haabløs, og vore Ofre bragt
forgæves. Vi byggede paa Illusionen om den selvstændige
Kommunister og Socialdemokrater omfattende Ungdomsbe
vægelse, og oversaa stadig den Kendsgerning, at en Ung
domsbevægelse ikke har Kraft eller Autoritet nok til at kunne
optræde som Parti. Vi kom faktisk i altfor lang Tid til at
danne det i Luften frit svævende Ungdomsforbund, bekæm-

pet af Socialdemokratiet, mistvivlet af Kommunisterne. Hvad
der var tænkt som en Styrke for os (Uafhængigheden) blev
i Virkeligheden en betydelig Svækkelse, og da vi endelig i Efteraaret 1921 som Organisation gik over til Kommunismen,
var det for sent. Forbundet var paa dette Tidspunkt i en saa
voldsom Opløsning udadtil som indadtil, at dets Dage som
Faktor i Arbejderbevægelsen var talte.
For S. U. F.s københavnske Afdelinger begyndte det nye
Aar godt. De populærvidenskabelige Kursus fortsattes, de en
kelte Afdelingers Virksomhed var gennemgaaende god og
Kredssammenkomsterne af samme Lødighed som de foregaaende Vintre. En ny, kraftig Agitation som Modvægt mod
de borgerlige Partiers »Sønderjyderi« indledede Aaret, en
højst nødvendig Modaktion eftersom »Flensborg-hjem«-Bevægelsen bredte sig mere og mere pustet op af ledende Chau
vinistkredse. Det var just ved denne Tid, at Redaktør E. Marott, det fynske Socialdemokratis mangeaarige højtagtede Fø
rer, i en Tale i Folketinget aabent sluttede sig til Chauvinist
kravet under den største Bestyrtelse hos den øvrige Rigsdags
gruppe. Denne Kasten sig i Armene paa Konservatismens
Hedsporer havde naturligvis hans Udstødelse af Socialdemo
kratiet til Følge, men forinden det kom saa vidt, forsøgte vi
fra den københavnske Ungdomsbevægelses Side at faa ham
til at tale ved et offentligt Møde, for at give ham Lejlighed
til at forklare sin Omvendelse.
Det blev overdraget mig at rette en Henvendelse til Marott, der svarede, at han ønskede at betænke sig et Par Dage.
Efter otte Dages Ventetid modtog jeg Brev fra ham, hvori
han meddelte, at han ikke ønskede at tale i S. U. F. Pudsigt
nok indløb hans benægtende Svar til os samtidig med, at vi
læste en Annonce om, at han skulde tale om det sønderjyske
Spørgsmaal i en københavnsk konservativ Ungdomsforening.
Naa, dertil var vel intet at sige. Hans nye Standpunkt vilde
utvivlsomt ogsaa sikre ham større Bifald dér end hos os.
Foruden de sønderjyske Møder holdt vi i denne Tid sam
men med V. S. P. nogle stærkt opreklamerede Møder med det

norske Arbejderpartis Fører, Martin Tranmæl, som Taler.
Hans Navn var umiddelbart efter den venstresocialistiske
Paladsrevolution i det norske Arbejderparti vidt bekendt og
ikke nogen ilde Reklame for V. S. P., og Møderne i Køben
havn blev da ogsaa særdeles velbesøgte.
Et andet betydeligt Møde var et om Kirken og Arbejderne,
som S. U. F. arrangerede alene med Harald Bergstedt som
Indleder. Det var direkte affødt af Bergstedts Handske til Kir
ken og den officielle Kristendom, Romanen »Jørgensfesten«,
som jeg kort forinden havde givet en indgaaende Anmeldelse
i »Fremad«. Mødet vandt overvældende Tilslutning; bl. a.
mødte ikke saa faa af de indbudte Kirkens Mænd til Diskus
sionen, der blev baade lang og livlig.
Ellers fangedes de københavnske Kammeraters Opmærk
somhed i denne Tid stærkest af vort Opgør med »Karl Marx«Klubben.
Indenfor et Flertal i Klubbens Ledelse havde man længe
set skævt til S. U. F.ernes stadigt voksende Opposition, hvor
for man foreslog og fik vedtaget nogle nye Regler for Opta
gelse i Klubben.
Herefter fordredes, at man, for at kunne blive Medlem,
skulde tilhøre en socialdemokratisk Partiforening, dog saaledes, at det tillodes de Medlemmer, der i Øjeblikket stod til
sluttet »andre Partier«, fortsat at bevare deres Medlemsskab.
Det er klart, at S. U. F.erne (uanset Partifarve) stemte imod
disse Bestemmelser, der kun var dikteret af Frygt for, at vi
skulde erobre Klubben.
Som Svar paa denne Udfordring nedlagde Skjoldbo og jeg
øjeblikkelig vore Mandater i Klubbens Bestyrelse, og samtlige
S. U. F.er meldte sig derefter ud af Klubben en bloc. Ved et
Møde, der afholdtes nogen Tid efter (d. 20. Marts) stiftede
de udtraadte en ny Klub, der fik Navnet »18. Marts« til Minde
om den berømte Dato i de sociale Revolutioners Historie. Den
blev aaben for alle, »der teoretisk og i Følge deres Partis
Program stod paa Klassekampens Grund«, kunde altsaa op
tage baade Socialdemokrater, Syndikalister og Kommunister.

Det blev dog naturligvis først og fremmest en Klub for de af
»Karl Marx« udtraadte S. U. F.er og V. S. P.er, og Klubbens
første Bestyrelse, hvor jeg havde Sæde som Bibliotekar, be
stod udelukkende af dem.
Midt i Februar fik jeg mit første officielle Hverv som For
bundets Repræsentant overfor udenlandske Kammerater, idet
jeg af Johs. Nielsen anmodedes om at repræsentere Forbundet
og Københavns-Kredsen ved en »Distriktskonference« i Malmø
i det skaanske Distrikt af Sverrigs socialdemokratiske Ung
domsforbund.
Det var en betydelig Oplevelse for mig, og jeg modtoges
paa det bedste af de svenske Kammerater og fik paa Konfe
rencen (Kredsmødet) et godt Indtryk af deres fortrinligt vir
kende Organisationer.
Marts Maaned optoges af Forberedelserne til S. U. F.s
forestaaende Kongres, der vilde blive meget betydningsfuld,
da den skulde tage Stilling til den Situation, der var opstaaet
ved Dannelsen af det nye Ungdomsforbund. Midt i Marts
valgtes de Delegerede til denne Forbundets 10. Kongres, der
skulde afholdes i Randers de første Paaskedage. Centralafde
lingen, der kunde sende 4 Repræsentanter, valgte J. P. Peter
sen, A. N. Andersen, Peter Thomsen (en Kammerat fra Bo
gense, der i det foregaaende Halvaar havde gjort et betydeligt
Arbejde i Afdelingen) og mig.
Kort forinden var jeg af Forbundsledelsen blevet opfordret
til sammen med Oskar Hansen at overtage Redaktionen af
»Arbejdernes Børneblad«. Dette Blad havde Forbundet op
rettet i 1918 som en Modvægt mod de nationalistisk-militaristisk prægede borgerlige Børneblade og de kristelige dito, og
det havde i den forløbne Tid under Mikkel Christensens og
A. D. Henriksens Redaktion vundet ret god Udbredelse i de
Arbejderhjem, hvor man havde Forstaaelsen af, at det gjaldt
om at bibringe Børnene en anden Opfattelse end den antisocialistiske, de som Regel fik gennem de øvrige Børneblade.
De to Redaktører var imidlertid blevet saa optaget af an
det Arbejde (A. D. Henriksen beredte sig paa til Kongressen

at overtage Redaktionen af »Fremad«), at de ikke kunde afse
den Tid, det krævede at finde det Stof frem, som et Børneblad med denne særlige Indstilling skulde have.
I Begyndelsen af Februar meldte de derfor Pas, og For
bundsledelsen henvendte sig derefter til Oskar Hansen og mig.
Da Johs. Nielsen første Gang talte til mig om det, morede
jeg mig kongeligt over denne Fastelavnsspøg, som jeg ansaa
det for; men da det gik op for mig, at det var hans Alvor,
blev jeg meget betænkelig. Jeg havde jo aldrig hatt med den
Slags Arbejde at gøre og mente langtfra at have Anlæg som
Børnebladsredaktør.
Da han imidlertid vedblev at trænge ind paa mig og lo
vede, at Oskar Hansen, hvis Evner i den Retning var ubestri
delige, skulde blive min Medredaktør, gik jeg modstræbende
ind paa at forsøge mig i den Rolle.
Hvordan jeg skilte mig fra dette Hverv, maa andre
dømme om, men at det ikke var noget helt kedeligt Børneblad
i det halve Aars Tid, Oskar og jeg havde med det at gøre,
turde fremgaa af, at Bladets Redaktion i dette korte Tidsrum
ikke mindre end to Gange var inde i en Polemik med de bor
gerlige Blade, der i Notitser og store Spidsartikler angreb os
paa det voldsomste.
*
Kongressen i Randers var, som nævnt, fastsat til at skulle
begynde Skærtorsdag d. 1. April, og Hovedbestyrelsen, der
var blevet stærkt suppleret efter Aarhus-Fløjens Udtræden,
skulde samles Dagen før.
Denne Kongres fandt Sted under de mærkeligste Omstæn
digheder, og det var nær blevet til, at der overhovedet ingen
Kongres var blevet afholdt. Thi i de sidste Dage i Marts og
hele Paasken gennemrystedes Danmark pludselig af den vold
somste politiske Krise, der har været i Landet siden Estrups
bevægede Provisorieaar, og det var netop ogsaa Estrups Aand,
der pludselig viste sig over det politiske Liv.
Det var det sønderjyske Spørgsmaal, der voldte denne

politiske Højspænding, der indebar store Muligheder for en
Statsomvæltning.
Den interallierede Kommission, der efter Vaabenstilstanden i November 1918 havde overtaget det midlertidige Styre
af Sønderjylland, havde efter Forhandling med det af Mini
steriet Zahle-Stauning oprettede sønderjyske Ministerium be
sluttet, at den nye Grænse skulde drages efter en Folke
afstemning. Den havde i den Anledning fastsat to Afstem
ningszoner (Nord- og Mellemslesvig) og egentlig ogsaa en
tredje Zone (Sydslesvig), men her blev aldrig stemt.
I første Zone foretoges Afstemningen i Februar 1920, og
den gav, som det var at vente et aldeles overvældende Flertal
for Danmark, idet kun Købstæderne viste større tyske Stem
metal.
Det er forstaaeligt, at dette Resultat vakte megen Glæde i
Danmark. Afstemningen viste en saa betydelig Nationalitets
tilkendegivelse for Danmark, at vi med Sindsro kunde over
tage denne Del af Sønderjylland som dansk Landomraade.
Men Resultatet gav ogsaa »Flensborgmændene« og deres
Tilhængere Blod paa Tanden, og disse, der havde et betyde
ligt Tilhold i Chauvinistkredsen omkring Hoffet, gav Pokker
i Nationalitetsprincipet. For dem gjaldt det af mange Grunde
(ikke mindst økonomiske Spekulationsgrunde) om at faa
Flensborg »hjem« uanset det Resultat, Afstemningen i 2den
Zone maatte give.
Thi at Afstemningen dér, til Trods for Tysklands totale
Forarmelse og den rent øjeblikkelige økonomiske Fordel, der
kunde ligge i at stemme sig til Danmark, vilde give et mægtigt
tysk Flertal, nærede ingen kyndige fjerneste Tvivl om.
Hofkredsens stærke Interesse for 2. Zones »Hjemkomst«
deltes imidlertid ikke af Ministeriet, der stod fast paa Natio
nalitetsprincipet. Det var derfor en Torn i Øjet paa Hof
kamarillaen, hvis Tilhængere og aabenlyse og hemmelige
Hjælpere strakte sig langt ind i de ansvarlige politiske Par
tier (Venstre og Konservative), og intet Middel blev skyet
for at fjerne det forhadte Ministerium.

Man maatte imidlertid afvente Afstemningen i 2. Zone, der
skulde finde Sted midt i Marts. Den gav et ligesaa overvæl
dende tysk Flertal som 1. Zone havde givet dansk, og i
Flensborg, hvor der var drevet en særlig skrap »dansk« Agi
tation, blev det et ligesaa knusende »dansk« Nederlag.
Det siger sig selv, at dette Resultat ramte Hofkamarillaen
haardt; men den var til Sinds at gøre et nyt Flensborg-Forsøg,
og derfor maatte den værste Hindring for dette — Ministeriet
— fjernes.
Og her kom de to Renegater, Marott fra Socialdemokratiet
og Moesgaard-Kjeldsen fra de »radikale« de nødstedte til
Hjælp. Uden Ministeriets Vidende intrigerede man ved Hoffet
saaledes med de to Overløbere, at man fik bibragt Majestæten
den Opfattelse, at Regeringens svage Folketingsflertal var
tabt ved »Marodørernes« Frafald, idet man rolig gik ud fra,
at Venstre og Konservative ogsaa var Modstandere af Mini
steriets Nationalitetspolitik.
Kongen lod sig bjergtage af Kamarillaens »Argumenter«.
I Slutningen af Marts sendtes Rigsdagen hjem paa Paaskeferie, uden at der var mindste Tegn til politisk Uro. Da —
pludselig — den 29. Marts sprang Bomben. Kongen kaldte
Ministerchefen, Zahle, til sig og meddelte ham og Ministeriet
Afsked, da Majestæten ikke formente, at Regeringen længere
havde et Folketingsflertal bag sig. Zahle protesterede mod
dette Brud paa hævdvunden Statsskik og hævdede, at Beviset
for det paastaaede manglende Flertal jo skulde og først kunde
føres, naar Rigsdagen samledes efter Paaske.
Kongen holdt imidlertid fast paa, at Ministeriet maatte gaa,
og det hjalp ikke, at Zahle erklærede, at Majestæten ikke
kunde finde en ansvarlig Minister, der vilde kontrasignere
denne mærkelige Handling. Ministeriet var faldet. Kongen
havde benyttet sin formelle Ret ifølge Grundlovens § 13, men
havde faktisk begaaet Statskup ved at hindre Folketinget i
at tage Stilling til denne Demission.

Som en Løbeild bredte Efterretningen om disse bevægede
Tildragelser sig over Byen og Landet. De store københavnske
Blade spredtes i Tusindvis, og nye Oplag og Ekstraudgaver
maatte i Løbet af Eftermiddagen gaa i Trykken. Begiven
hederne gjorde et mægtigt Indtryk overalt, og København var
snart i den voldsomste Bevægelse.
Hen paa Eftermiddagen kom jeg paa Forbundskontoret og
traf en Mængde Kammerater samlede til en større Raadslagning, hvorunder Spørgsmaalet gentagende lød: »Ja, hvad nu
med Kongressen?«
Under disse Omstændigheder, hvor man kunde vente alt,
var det tvivlsomt, om den overhovedet kunde afholdes. Hvad
vilde der ske? Hvad vilde den udsmidte Regering og dens
Partier gøre? Hvad vilde først og fremmest Socialdemokra
tiet? Vilde det roligt finde sig i denne Tilstand, hvor Landet
var uden Regering?
Saaledes summede Spørgsmaal og Gisninger omkring mig.
Desværre kunde jeg ikke ret længe overvære de interessante
Forhandlinger, da jeg havde lovet Hellberg denne Dag at tage
over til Malmø og hente et Clichélager til »Fremad«. Snart
var jeg om Bord paa Malmødamperen med et Eksemplar af
»Social-Demokraten«, hvorfra Ordene »Kongen begaar Stats
kup« med tommehøje Bogstaver sprang i Øjnene. Da jeg
ved Halvsyvtiden kom til Malmø, vidste Kammeraterne dér
endnu intet om Begivenhederne hinsidan, og min Beretning
om, hvad der var sket, vakte stor Opsigt.
Efter at have tilbragt en fornøjelig Aften sammen med
mine Venner i Malmø, dampede jeg med mit Clichélager hjem
til København og de storpolitiske Begivenheder.
Den følgende Dag, den 30. Marts bragte en ny Regering.
Men hvilken? En udpræget Repræsentation for Landets mest
reaktionære Overklasse — et fuldgyldigt Spejlbillede af den
politisk ukyndige Kamarilla. I Spidsen Højesteretssagfører
Liebe, der, skønt han var Søn af en anset konservativ Politiker,
dog stod ganske uden Forbindelse med det politiske Liv. Ved
hans Side °n broget Samling Repræsentanter for forskellig

artede Overklassekredse. Mænd fra den Hoffet nærstaaende
Højfinans og fra Sværindustrien, Repræsentanter for Krigs
tidens Børshajer, for de mest haardkogte Militærkredse og
for Overløberne fra det »radikale« Venstre.
Den nye »Regering« rejste en Storm af Harme over det
ganske Land, og Kravet om Modforanstaltninger, først og
fremmest Generalstrejke, rejstes. De samv. Fagforbunds og
Socialdemokratiets Hovedbestyrelse var indkaldt til Møde i
København, og om Eftermiddagen indvarsledes gennem »Social-Demokraten« et Kæmpeopbud af københavnske Arbejdere
til Demonstration mod Kup-Ministeriet.
Mødet holdtes selvfølgelig i Fælledparken, og Socialdemo
kratiets bedste Talere med Stauning, Borgbjerg og Marinus
Kristensen i Spidsen var i Ilden. Fra S. U. F. var alle, der
kunde komme derud, mødt, og det var imponerende at se den
mægtige Fælledpark oversvømmet af et hundredtusindtalligt
Menneskehav, københavnske Arbejdere og Smaakaarsfolk, der
gav deres Harme mod Kupregeringen Luft.
Jeg hørte bl. a. Borgbjerg, der talte fra Taget af en Bil,
og sjældent — nej aldrig — har jeg hørt en mere oratorisk
vidunderlig Præstation end denne tankerige Tale, baaret af
den dybeste Harme mod dette »Ministerium« af Overklassens
udkaarne.
Det blev sent, inden vi kom tilbage til Rømersgade til en
ny Forhandling om Randers-Kongressen, hvortil vi — hvis
vi da kunde komme af Sted — skulde rejse næste Dag med
Aftentoget. Der var fra København — foruden Forretnings
udvalget — 19 Delegerede og fra hele Landet 105.
Det var Meningen, at Ernst Christiansen skulde have været
med til Randers som Gæst — for som Forbundets tidligere
Formand at modtage Kongressens Tak og Afskedshyldest
sammen med Erwig og Hellberg, der ogsaa nu trak sig tilbage
fra Forbundets Ledelse. Men i denne alvorlige Situation, hvor
alt kunde ske, hvor Kravet om Republik som Svar paa det
kongelige Statskup rejstes med stor Styrke, og hvor ogsaa det
spæde venstresocialistiske Parti vilde yde sin Indsats i Kam-

pen, under disse Forhold turde Ernst Christiansen ikke rejse
til Randers.
Samme Aften afrejste Forretningsudvalget til Hovedbesty
relsesmødet, efter at en Forhandling samme Dag havde givet
det Resultat, at man vilde gennemføre Kongressen, da de
storpolitiske Begivenheder netop kunde gøre deres til at give
den forhøjet Interesse.
Onsdag den 31. faldt Fagbevægelsens og Socialdemokra
tiets Svar: Generalstrejke overalt i Landet med Undtagelse af
de mest samfundsnødvendige Organer, men med Udsigt til
ogsaa at indbefatte disse, hvis der ikke inden en nærmere
fastsat Frist var opnaaet et for Arbejderne akceptabelt Resul
tat, herunder naturligvis en Tilbagevenden til forfatningsmæs
sige Tilstande. — Kort sagt: en politisk Generalstrejke.
Desværre havde det været mig umuligt at faa Billet til
Randers denne Dag (alle Tog var overfyldt med PaaskeRejsende), saa jeg kunde ikke gøre mig noget Haab om at
komme af Sted før tidligst om Torsdagen. Jeg vilde saaledes
gaa Glip af Kongressens første Dag, og det var en fattig
Trøst, at andre af de københavnske Delegerede var i samme
Situation.
Ærgerlige over ikke at kunne komme af Sted fulgte vi de
lykkelige billethavende Kongressister til Banegaarden, gjorde
et sidste — forgæves — Forsøg paa at faa Billet og tog
derpaa modfaldne tilbage til Forbundskontoret.
Den næste Dag, 1. April, midt under den storpolitiske
Krise, begyndte saa Randers-Kongressen, Indledningen til den
sidste betydningsfulde Epoke i S. U. F.s Historie.

I Forretningsudvalget
for S. U. F. April 1920 — April 1921.
aa Randers-Kongressen valgtes jeg til Medlem af
Forbundets Forretningsudvalg og gik dermed ind til
et stort, men interessant Arbejde i en Tid saa rig
paa politiske og sociale Begivenheder som sjældent før. Jeg
kom saaledes i første Række, netop som Kampen mellem
S. U. F. og det nydannede D. s. U. ret for Alvor tog sin
Begyndelse, og til det bevægede Aar, jeg sad i Forbunds
ledelsen og den nærmeste Tid derefter knytter sig naturligt
en stor Del af mine bedste og rigeste Minder, men ogsaa
nogle af mine bitreste.
Da Randers-Kongressen saaledes var Foranledningen til
min Indtræden i Forbundets Hovedledelse og tillige var
S. U. F.s sidste virkeligt betydende Kongres, finder jeg det
rigtigt at omtale den nærmere.
Som nævnt begyndte Kongressen Skærtorsdag d. 1. April,
men paa Grund af de foran skildrede vanskelige Trafikforhold
naaede jeg først til Randers Langfredag Morgen og kom
saaledes først til den anden Kongresdags Forhandlinger.
Her traf jeg sammen med Kammerater fra hele Landet.
Nogle kendte jeg personlig, andre af Omtale, og det gjorde
naturligvis et vist Indtryk paa mig at mødes med denne be
tydelige Repræsentation for S. U. F.s Afdelinger. Thi det var
som sagt den sidste Kongres, hvor det endnu kunde siges, at
det var et Forbund, der virkelig repræsenterede en Del af
Arbejderklassen, hvis Folk mødtes til Raadslagning.
Ganske vist naaede ikke alle de Delegerede frem, men der
var dog samlet op imod et Hundrede unge Arbejdere, uenige
om mangt og meget, men — paa enkelte Undtagelser nær —

alle baaret af en dyb og ærlig Vilje til Arbejde og Kamp for
at hævde S. U. F. i denne vanskelige Tid, og naturligvis var
Kongressen ogsaa i høj Grad præget af den usædvanlige
Situation, hvorunder den foregik.
Der var Spænding, Liv og Farve over denne Kongres og
en Begejstring for S. U. F., der satte sit dybe Præg paa
Forhandlingerne.
Kongressen aabnedes med Afsyngelsen af »Ungdoms
marchen«, hvorefter Johs. Nielsen bød Gæster og Delegerede
Velkommen og oplæste Hilsener og Telegrammer fra Ud
landet.
Ved Navneopraab konstateredes det, at der var mødt 77
Delegerede, hele Forretningsudvalget og 8 af Hovedbesty
relsen.
Efter Konstitueringen aflagde Johs. Nielsen Beretningen
for det bevægede Aar, der var gaaet siden Slagelse-Kongressen, og hvori det principielle Opgør mellem Forbundets to
Fløje havde fundet Sted.
Han omtalte de to Urafstemninger, Socialdemokratiets
Kongres, Dannelsen af V. S. P. og sluttede sin timelange Tale
med en statistisk Redegørelse for Forbundets Virksomhed og
Stilling i den forløbne Periode.
Det var desværre ubestrideligt, at S. U. F. havde lidt meget
ved Sprængningen, og Medlemstallet var i Tiden fra denne og
indtil Kongressen dalet yderligere, saaledes at det nu udgjorde
6—7000 i 63 Afdelinger. En stærk Agitation er nødvendig.
Det tabte maa genvindes, sluttede Formanden.
Sigv. Hellberg aflagde Beretning for »Fremad«, der lige
ledes viste en stærk Tilbagegang i Perioden, hvilket dog først
og fremmest skyldtes, at det ikke længere var obligatorisk
Medlemsblad.
Endelig forelagde Johs. Nielsen Forbundets Regnskab, der
ogsaa viste Tilbagegang som Følge af Sprængningen.
Carl Larsen, København, aabnede Debatten om Beretnin
gen med et skarpt Angreb paa Forbundsledelsen, som han
bebrejdede ikke at have taget tilstrækkeligt Hensyn til Mindre

tallet, hvorved dette næstendels var blevet tvunget ud. Han
misbilligede ogsaa S. U. F.s Stilling til Socialdemokratiets
Kongres og Dannelsen af V. S. P.
Han blev iinødegaaet af de fleste af de følgende Talere,
Edv. Jensen, Johs. Erwig og Johs. Nielsen, der forsvarede
Forbundsledelsens Stilling. — Under Debatten nedsattes et
Udvalg, der udarbejdede et Arbejdsprogram, som vedtoges
af Kongressen.
Endvidere vedtoges en Udtalelse om Forbundets fremtidige
politiske Stilling (der stadig fastholdt S. U. F.s organisatori
ske og politiske Frihed), en Resolution om Generalstrejken
og et antimilitaristisk Opraab »til Kammeraterne i Vaabenfrakken«.
Debatten om Beretningen afsluttedes med en saa godt som
enstemmig Godkendelse af Virksomheden. Resten af 1. Kon
gresdag var viet det for S. U. F. vigtige Lærlingespørgsmaal
og Tyendeloven, om hvilke Spørgsmaal der vedtoges et Par
Resolutioner.
Om Aftenen afholdtes i Tilslutning til Kongressen et
offentligt politisk Møde for stuvende fuldt Hus. Her talte en
Række af Forbundets ledende Kammerater om Dagens bræn
dende Spørgsmaal: Statskuppet og Generalstrejken og be
tonede, at kun en enig Arbejderklasse kunde vinde Sejren
over Kupmændene.
Mødet fik forøget Vægt ved at daværende socialdemokra
tiske Landstingsmand Olufson talte i Tilslutning til S. U. F.Folkene som et Tegn paa den Enighed, der i disse Dage var
til Stede blandt alle Arbejdere.
Til Andendagsmødet var jeg endelig naaet frem, og i For
ventning om, at jeg vilde indtræffe, var jeg blevet udpeget
til Sekretær for Eftermiddagsmødet.
Som første Punkt paa Dagsordenen for Formiddagsmødet
behandledes Oplysningsarbejdet, den Gren af Ungdomsarbej
det, der havde min største Interesse. Men at Spørgsmaalet
var af yderste Vigtighed for Kongresdeltagerne i det hele taget

ses deraf, at ikke mindre end 25 Talere havde Ordet til dette
Punkt.
Behandlingen af Oplysningsarbejdet optog hele Formid
dagsmødet, og Eftermiddagsmødet maatte saa behandle de
mange andre Sager, herunder Forbundets internationale Stil
ling og Forbindelse.
Her foreslog Centralafdelingen at nøjes med en principiel
Tilslutning til 3. Internationale og den organisatoriske gennem
Ungdoms-Internationale. Dette Forslag blev i en lidt ændret
Form vedtaget, efter at det var anbefalet af Hovedbestyrelsen.
Et Forslag fra Brønshøj Afdeling om, at Forbundet i
Alkoholspørgsmaalet tilsluttede sig Forbudsstandpunktet bort
faldt, da Stemmerne stod lige, 38—38.
Sluttelig foretoges Valg af Forbundets Tillidsmænd. Til
Forretningsfører valgtes Johs. Nielsen med Akklamation. Hans
Virksomhed som konstitueret Formand fik herved sin første,
velfortjente officielle Paaskønnelse. Til Medlemmer af For
retningsudvalget valgtes iøvrigt Edv. Jensen, A. D. Henriksen
(Genvalg), der samtidig blev Hellbergs Efterfølger som Re
daktør af »Fremad«, Hans Nielsen (Genvalg), Helge Petersen,
Lærlingenes Landsforbund, der var til Stede som dette For
bunds Repræsentant, Jens Brønnum fra Østerbro, og jeg.
Ikke mindre end fire af Forretningsudvalgets syv Medlem
mer var nyvalgte. Ved Valget til Hovedbestyrelsen skete der
ligeledes en Række Personforandringer, og endelig maatte
Johs. Nielsen meddele, at Forbundets hidtidige Studieleder,
Harald Jensen, ikke længere ønskede at fungere som saadan.
Et smerteligt Tab, som Kongressen modtog med største
Beklagelse, idet den naturligvis udtalte sin Tak til Harald
Jensen for alt det, han hidtil havde været for S. U. F. Til hans
Efterfølger valgte Kongressen Skjoldbo som den naturlige
Afløser.
Med Edv. Jensen tilførtes Forbundsledelsen en betydelig
Arbejdskraft. Hans Virksomhed som Rejseagitator den for
rige Sommer havde gjort ham kendt og skattet af Kammera-

terne Landet over, og han havde i flere Aar hørt til Forbundets
Forgrundsfigurer.
A. D. Henriksens Valg var Genvalg til Forretningsudvalget,
men Nyvalg som »Fremad«s Redaktør. I visse Henseender var
dette Redaktørskifte godt. Det betød mere Ungdom og større
Friskhed, en vis paagaaende Idealisme, men samtidig noget
mere impulsivt, uovervejet, nervøst og forjaget, mere Lyrik
end Realitet. Nøjagtigt svarende til Karakterforskellen mellem
A. D. Henriksen og den kølige, nøgternt vejende og vurderende
Hellberg.
I en Aarrække havde Hellberg redigeret »Fremad«, saa
det var et Mønster paa et socialistisk Ungdomsblad, og han
efterlod sig en tung Arv. A. D. Henriksen evnede ikke at
løfte den fuldt. Hans Mangel paa Udholdenhed forbød ham
det. Et Held var det, at A. N. Andersen fulgte med som
Redaktionssekretær. Bag hans ironiske Satyrsmil saa man
den Omhu, Jernflid og Realitetssans, der vilde danne den
nødvendige Ballast til A. D.s lyriske Volter, og Bladet præ
gedes da ogsaa i den følgende Tid glædeligt af A. N. Ander
sens Pen.
Hans Nielsens Genvalg til Forbundssekretær var meget
naturligt. Han var paalidelig, regnskabskyndig og i Besid
delse af en betydelig Arbejdskraft. Han lød blandt Kamme
raterne Navnet »den trofaste Hans«, og dette turde være en
træffende og tilstrækkelig Karakteristik.
Helge Petersens Valg forekom sikkert mange mindre na
turligt, da hans Indsats i S. U. F. ikke hidtil havde været
stor, men han stod som Formand for det den Gang ret stærke
Lærlingenes Landsforbund, om hvis Medlemsstab S. U. F. og
D. s. U. førte en heftig Kamp, og hans Valg maatte først og
fremmest ses som et Forsøg paa at knytte Lærlingene til
S. U. F.
Om Jens Brønnum og min Ringhed gælder det, at ingen
af os mødte med andet eller mere end det Arbejde, vi hidtil
havde lagt i Forbundets Tjeneste, og vort Valg betød en
Forpligtelse til herefter at yde alt, hvad vi evnede.

Mest bemærkelsesværdigt var det, at Carl Larsen traadte
tilbage efter kun ЗУ2 Maaneds Arbejde i Forbundsledelsen.
Havde han villet, var han blevet genvalgt, men han ønskede
ikke at fortsætte og angav som Grund, at han var blevet
ældre, var gift og maatte tænke paa sine personlige Forhold,
altsammen Grunde, der var fuldgyldige og blev taget til Følge.
At han ikke i Virkeligheden var saa »arbejdstræt« vil forstaas,
naar bemærkes, at han et Par Maaneder senere valgtes ind i
D.s.U.s Hovedledelse og senere til Kredsformand for D.s.U.s
Københavns-Kreds. Intet Under, at dette voldsomme Arbejds
mod — efter hans Erklæring i Randers — vakte baade For
bavselse og Forargelse blandt hans tidligere Kammerater.
Med Valgene af Tillidsmænd og Funktionærer var Kon
gressen til Ende, og efter en Times festligt Samvær skiltes
Deltagerne og drog hver til sit, hjem til det brydsomme Ar
bejde med at holde S. U. F. oven Vande.
*
Da jeg vendte tilbage til København, var Generalstrejkens
bevægede Dage forbi. Allerede 2. Paaskedag var Majestæten
af københavnske Borgerrepræsentanter blevet overtydet om,
at Kup’et var et Fejlgreb. Ministeriet Liebe faldt, og et For
retningsministerium med daværende Overformynder Friis som
Chef og med to Socialdemokrater i sin Midte blev dannet.
Dets Opgave var at udskrive nye Valg til Folketinget.
Valgdagen fastsattes til den 26. April. Generalstrejken, der
ikke blev effektiv, afblæstes, en ny Valglov blev tilvejebragt,
og der optoges Forhandlinger om de faglige Konflikter, lige
som der gaves Amnesti til politiske Fanger. Herved kom
Thøgersen og Marie Nielsen, der sonede for deres Andel i
Grønttorvs-Affæren, atter paa fri Fod.
Fra venstresocialistisk Side var man — bortset fra Am
nestien — højst utilfreds med Udgangen af den revolutionære
Situation. Republiken var ikke blevet Frugten af den vældige
Arbejderrejsning, men det, der harmede mest af alt, var vel
nok den ringe Rolle, Partiet havde spillet i denne Udvikling,
hvor Socialdemokratiet saa ubetinget havde haft Førerskabet

og Arbejdermassernes absolute Tillid. — Socialdemokratiet
havde naaet sit Maal: at faa Kupministeriet fjernet, at faa
genoprettet parlamentariske Tilstande og udskrevet Folke
tingsvalg. Spørgsmaalet om Republik var for Partiet mere
af teoretisk end praktisk, aktuel Interesse, men Anledningen
var givet til kraftigt at understrege Socialdemokratiets Krav
om Nedsættelse af Valgretsalderen, Etkammersystem, Refe
rendum og andre Ændringer i Forfatningen.
Generalstrejken var afblæst, men det gik nu ikke saa let
for Fagforeningerne at faa standset den Kraft, der havde
fundet Udløsning igennem den — en Gang draget, vilde Tyrfing se Blod. I flere Fag fortsattes Strejken — saaledes blandt
Havnearbejderne, og her staar vi overfor et nyt Kapitel i
Fagbevægelsens Historie: Det borgerlige Samfunds Kamp
for at slaa Havnearbejderstrejken ned ved Hjælp af det Skrue
brækkerkorps, der under Navnet »Samfundshjælpen« rekruteredes fra alle arbejderhadende Kredse i Samfundet, — ikke
mindst de akademiske.
Denne »Samfundshjælpernes Glansperiode, der faldt i Ti
den fra Paaske til Pinse, fortjente en nærmere Omtale, som
jeg dog ikke kan give her. Blot skal jeg nævne, at den for
mig personlig kom til at spille en betydelig Rolle saavel med
Hensyn til »borgerlig Agtelse« som mine fremtidige Arbejds
forhold. Jeg havde nemlig den Dristighed at offentliggøre i
»Arbejdet« Navne og Adresser paa enkelte af disse »Sam
fundshjælpere« og nedkaldte ved mit «Angiveri« Studenter
verdenens Raseri over mit syndige Hoved i en saadan Grad,
at jeg i lang Tid risikerede Førligheden ved at vise mig paa
Universitetet. Ligeledes mistede jeg i samme Anledning min
Plads i Statistisk Departement, efter at man dog højmodigt
gav mig Respit til at søge anden Beskæftigelse, — som jeg
ogsaa fik.
Men alt dette tog jeg mig let. Jeg havde ikke gjort andet,
end hvad enhver ærekær Arbejder maatte gøre i et saadant
Tilfælde, og det skal siges, at var jeg den Gang paa Grund
af mine Anskuelser ikke synderlig højt anskrevet blandt So

cialdemokraterne, var det dog netop en Socialdemokrat —
Landstingsmand Bramsnæs —, der tog Stødet af, da jeg blev
truet paa Brødet.

I Begyndelsen af April samledes det nye Forretnings
udvalg til sit første Møde. Erwig og Hellberg tog Afsked, og
vi nyvalgte traadte til. Det var givet, at Randers-Kongressen
havde betydet en Styrkelse af Forbundet. Den havde mani
festeret Sammenholdet i S. U. F., men vi vidste ogsaa, at den
Kamp, der nu skulde føres med D. s. U. om Arbejderungdom
men, vilde blive haard, at vi stod med de mindste økonomiske
Midler, og at vi maatte kæmpe vor Kamp alene, da den Støtte,
vi kunde vente fra V. S. P., var lig Nul.
Men vi havde endnu en fast sammentømret Organisation,
og vi havde vort Blad og ydermere den »Tilfredsstillelse«, at
var vi gaaet tilbage ved Sprængningen, var D. s. U. — trods
Socialdemokratiets Støtte — ikke gaaet nævneværdigt frem
siden Forbundets Dannelse. Nu gjaldt det for os at vinde det
tabte tilbage og vinde nyt Land. Den tilstundende Sommer
skulde bruges til et mægtigt Fremstød for S. U. F. Her var
Forholdene os gunstige. Den revolutionære Bølge over Verden
naaede — som før nævnt — dette Aar sit Højdepunkt. Lan
det befandt sig paa Grund af Sønderjyllands Indlemmelse i
en politisk Højspænding, der varede det meste af Aaret, og
endelig var Arbejdsforholdene — paa Grund af en stærk In
flation — midlertidigt særdeles gode. Alt dette kom i høj Grad
S. U. F. til Gavn.
Den første og egentlige Opgave for det midlertidige For
retningsministerium var som nævnt at udskrive Folketings
valget, der fandt Sted den 26. April.
Ved dette Valg mistede Socialdemokratiet og de »radikale«
det Flertal, de havde haft siden 1913, og det blev nu et Venstreministerium med N. Neergaard som Chef, men med J. C.
Christensen som Drivkraft, der skulde gennemføre den Grund
lovsændring, der nødvendiggjordes ved Indlemmelsen.
Til Valget opstillede V. S. P. for første Gang Kandidater,

og i den Anledning gik »Arbejdet« over til at blive et Dagblad.
Dette ses dog ikke i særlig Grad at have indvirket paa Partiets
Stilling, idet Resultatet af Folketingsvalget — ikke mindst set
paa Baggrund af den udskregne Trang til et revolutionært
Arbejderparti — blev mere end kummerligt; nogle faa Tusinde
Stemmer og ingen Mandater.
Allerede i April lagde S. U. F. ud med sin Sommeragita
tion. Kongressen havde fastholdt vor Stilling som uafhængigt
socialistisk Ungdomsforbund, og det blev paa dette Grundlag,
der i den kommende Tid skulde arbejdes.
Umiddelbart efter min Hjemkomst fra Randers blev jeg
valgt til Formand for Centralafdelingen og genvalgt til Med
lem af Kredsbestyrelsen, og samtidig blev der nok at gøre paa
den egentlige Kampfront, idet D. s. U. vilde søge at vinde
Fodfæste i København.
Det første Angreb blev gjort i Sundby Afdeling, som man
under Hjarne Borgbjergs Ledelse søgte at erobre. Forsøget
mislykkedes totalt; men at vi i S. U. F. betragtede Situationen
som alvorlig, fremgaar bl. a. deraf, at Johs. Nielsen personlig
maatte ud og tage Kampen op mod D. s. U.erne. Han støttedes
bravt af Oskar Hansen, der var denne Afdelings Grundlægger
og et af dens indflydelsesrigeste Medlemmer.
Selvom det altsaa slog fejl i denne Omgang, kunde vi
dog regne med, at der vilde blive dannet en KøbenhavnsAfdeling af D. s. U., og vi i København maatte forberede os
paa den samme Kamp som vore Provinsafdelinger førte.
Virksomheden i de københavnske Afdelinger gik paa dette
Tidspunkt godt. De havde som Provinsafdelingerne høstet
Styrke af Kongressen og de havde den Fordel først at kunne
drage Nytte af Forbundets Arrangementer.
Disse var betydelige i den nærmeste Tid. Saaledes plan
lagdes en Agitation for »Arbejdernes Børneblad«, der ikke
havde den forønskede Udbredelse. Resultatet blev et Cirku
lære til Afdelingerne om at iværksætte en Agitation for Bladet.
I den nærmeste Tid derefter steg dets Abonnenttal ogsaa, men
langtfra tilstrækkeligt til, at Bladet kunde bære sig.

Som Følge af den isolerede Stilling, Forbundet indtog med
sin »Uafhængighed« overfor baade Socialdemokratiet og V.
S. P., var vi i langt højere Grad end tidligere henvist til at søge
Støtte hos vore internationale Forbindelser og da først og
fremmest hos vore stærke Broderforbund i Norge og Sverrig.
Paa Hillerød-Kongressen var vedtaget en Beslutning om Af
holdelse af en aarlig skandinavisk Arbejderungdommens Dag
med Agitationsmøder og Fester i de tre Landes Forbund og
Udveksling af Talere mellem dem.
Et Møde i Forbundenes skandinaviske Sekretariat be
stemte at afholde denne Arbejderungdommens Dag Søndag
den 13. Juni og Dagene der omkring. Samtidig besluttedes
det atter at afholde en interskandinavisk Kongres, denne Gang
i Sverrig.
»Ungdomsdagen« fik et smukt Forløb for S. U. F. En
Række svenske Kammerater talte ved et Møde i Fælledparken
i København samt i de sjællandske Provinsbyer sammen med
Johs. Nielsen og Jens Brønnum. I Nordjylland talte vor nor
ske Kammerat Ingvald Larsen. Edv. Jensen var i Norge, og
endelig drog flere københavnske Kammerater, hvoriblandt jeg,
paa en Tourné i Skaane og Midtsverrig.
Alt i alt en værdigt gennemført Agitation, der var af stor
Betydning for det danske Ungdomsforbund. En god Indled
ning til Sommerens Agitationsfelttog, der skulde antage ret
betydelige Former.
Et Forretningsudvalgsmøde sidst i Maj havde vedtaget at
starte en Indsamling med det Formaal at skaffe en rød Motor
cykle til Sommeragitationen, og i Tilfælde af, at dette ikke
lykkedes, da at starte en Cykle-Agitationstourné Landet rundt
med en Del københavnske Kammerater. Edv. Jensen blev
udpeget til at varetage Motorcykleindsamlingen.
I Midten af Juni holdt Ungdoms-Internationale (i det føl
gende nævnet U.-I.) Bureaumøde i Berlin, hvor en Del vigtige
Beslutninger blev truffet. Af størst Betydning var Resolutio
nen om Stillingen til Militarismen. Heri fastsloges, at »selvom
de kommunistiske Ungdomsorganisationer (som saadan be-

tragtede man allerede de skandinaviske S. U. F.) nu som
hidtil fører en energisk Kamp mod den borgerlige Militarisme
i alle dens ideelle og praktiske Former, træder de dog ikke
i Skranken for liberale pacifistiske Ideer. De véd, at Arbejder
klassen er tvunget til for at knuse Imperialismen og beskytte
Proletariatets sejrrige Diktatur mod Angreb fra Borgerskabet
at gøre Brug af Vaabnene. Mod den borgerlige Militarisme,
for Proletariatets Bevæbning, for den røde Armé — det er
den kommunistiske Ungdoms Løsen«.
Altsaa et fuldstændigt Brud med det absolute antimilitaristiske Standpunkt, for hvilket U.-I.s første Formand, Karl
Liebknecht, havde kæmpet sin aarelange utrættelige Kamp,
baade før og under Verdenskrigen.
Altfor tydeligt mærkedes den specielt russiske Indflydelse
med »rød Hær«, »Proletariatets Bevæbning« o. s. v., kort sagt
Arbejdermilitarismen, gennem denne Resolution. Antagelsen
af den vilde i Realiteten forspilde Muligheden af de skandina
viske S. U. F.s antimilitaristiske Agitation, og det var derfor
heller intet Under, at vort Forbunds Forretningsudvalg kort
efter Bureaumødet meget stærkt tog Afstand fra Resolutionen
og besluttede ikke at tage Hensyn til den.
Navnlig for Johs. Nielsen, den gamle, konsekvente Antimilitarist og Militærnægter var Resolutionen en skrap Kamel
at sluge, og han vendte sig da ogsaa særlig skarpt imod den.
Et lignende Standpunkt indtog forøvrigt de andre skandina
viske S. U. F.
Juni Maaned var i det hele taget meget begivenhedsrig.
I Pinsen, der faldt i Begyndelsen af Maaneden, afholdt det
nydannede D. s. U. sin første Kongres i Nyborg, hvor dets
fremtidige Arbejde blev fastlagt, og Tilslutningen til Social
demokratiet — idémæsisgt og delvis organisatorisk — be
kræftet derved, at det indvalgte Repræsentanter i Socialde
mokratiets Hovedbestyrelse.
I Slutningen af Maaneden valgtes de Delegerede til vor
2. interskandinaviske Ungdomskongres, der afholdtes i Da
gene 9.—12. Juli paa Brunsvik Folkehøjskole i Dalarne.

Fra Danmark sendtes 13 Delegerede foruden Repræ
sentanter fra Forretningsudvalget. — Fra Norge mødte 12
Delegerede og fra Sverrig 41. Kongressen var knapt saa stor
som Hillerød-Kongressen, men dens Betydning som Bindeled
mellem de tre Forbund var vel fuldt saa stor, da Samværet
under de mindre Former blev mere kammeratligt og hjerteligt.
— Fra dansk Side deltog bl. a. Johs. Nielsen, Edv. Jensen,
Skjoldbo, Hans Nielsen og William Berggreen, Fredericia,
saa Forbundet var repræsenteret ved nogle af de betydeligste
Kammerater.
Som et Kuriosum skal nævnes, at ved Brunsvik-Kongressen
blev sunget en Sang, der i Johs. Nielsens Oversættelse blev
meget benyttet rundt om i Afdelingerne efter at være optrykt
i »Fremad«. Det var »Warschawjanka«, den pragtfulde rus
siske Stridssang, hvis Originaltekst jeg adskillige Aar senere
oversatte til »Arbejdersangbogen« (Johs. Nielsens Oversæt
telse var efter et Digt af vor svenske Kammerat Nils Flyg).
Begyndelsen af Juli stod iøvrigt i Valgkampens Tegn. —
Venstreregeringen havde faaet vedtaget Grundlovsændringen
i Anledning af Genforeningen og havde nu opløst Rigsdagen
til et Grundlovsbekræftelsesvalg, der fandt Sted omtrent sam
tidig med Genforeningen. Denne oprandt den 10. Juli, paa
hvilken Dag Kong Christian X tog »det genvundne Land« i
Besiddelse for den danske Stat.
Valgkampen indlededes i København med et stort Friluftsmøde paa Christianshavns Vold, arrangeret af den københavn
ske Afdeling af D. s. U., der var dannet kort forinden. Re
daktør Borgbjerg var Mødets Hovedtaler og fra S. U. F.s
Side deltog Johs. Nielsen i Diskussionen.
Det var den første Holmgang mellem de to Forbund paa
københavnsk Grund, og Mødet forløb i Modsætning til saa
mange senere paa en rolig og saglig Maade.
Et Par Dage efter dette Møde indfandt jeg mig paa For
bundskontoret, hvor det sidst udkomne Nummer af »Arbejder
nes Børneblad« netop var indtruffet. — To Dage før havde
Oskar Hansen og jeg for dette Nummers Vedkommende haft

det afsluttende Redaktionsmøde, hvor intet usædvanligt var
foregaaet. Jeg nægter derfor heller ikke min Forbavselse, da
jeg paa Bladets Bagside finder en lakonisk Meddelelse om,
at »Ejnar H. Tønnesen med dette Nummer er fratraadt Re
daktionen«.
Denne Handling fra min Medredaktørs Side var mig tem
melig gaadefuld, og jeg henvendte mig derfor til Oskar Han
sen for at faa en Forklaring. Den fik jeg ogsaa, og den gik
i sin klare Frækhed, paa ægte Oskar Hansensk Vis, ud paa,
»at jeg var et dovent Svin, der ikke havde gjort noget ved
Redaktionsarbejdet, og derfor var jeg smidt ud.« — Kort og
godt. —
Jeg lod mig naturligvis ikke nøje med denne usentimentale
Erklæring, saa meget mindre, som jeg i de følgende Dage af
mange Kammerater blev spurgt, hvad der laa bag denne ejen
dommelige Meddelelse. Jeg forlangte hele Spørgsmaalet om
Børnebladet og Oskar Hansens og min Stilling taget op til
Behandling i Forretningsudvalget.
Her kom det til et skarpt, men kammeratligt Opgør mellem
vi to Redaktører. Oskar Hansen gentog sin Beskyldning, og
jeg dokumenterede, at jeg i Betragtning af meget andet For
bundsarbejde dog havde samlet og skrevet en stor Del af
Stoffet.
Enden paa Legen blev imidlertid, at Forretningsudvalget
besluttede at lade Bladet gaa ind, da Forbundet ikke kunde
afse Midler til dets fortsatte Udgivelse. Endnu et Nummer fik
Lov at udkomme, og heri maatte Oskar Hansen — alene —
meddele Abonnenterne det triste Budskab. Det blev jeg dog
forskaanet for, men jeg hoverede ikke; thi jeg holdt af det
lille Blad, som jeg mente havde haft sin Betydning for det
socialistiske Børnearbejde.
Samtidig med at jeg blev detroniseret som Børnebladsredaktør nedlagde jeg mit Mandat i Kredsbestyrelsen, for i den
følgende Tid helt at kunne arbejde i Forbundets Tjeneste, da
jeg ret hyppigt maatte tage mig af de »løbende Forretninger«,
mens de øvrige Medlemmer af Forbundsledelsen var ude paa

Sommeragitation. Mit Erhvervsarbejde og mit Helbred tillod
mig ikke at tage paa Cykletourné.
Sidst i Juli lagde »de røde Cyklister« ud paa deres Tourné.
Edv. Jensen (der dog kørte med Toget) paa Sjælland, Johs.
Nielsen og Karl Rasmussen i Jylland og Otto Larsen, Frede
riksberg, og Johs. Honoré, Fredericia, paa Fyn og i Sønder
jylland, medens Oskar Hansen, efter at have afviklet Børnebladet, gik paa literær Tourné gennem samtlige Afdelinger.
Som Eksempel paa de trykkede Kaar, hvorunder Agita
torerne virkede, skal jeg nævne følgende tragi-komiske Til
dragelse, som er blevet mig fortalt af Oskar Hansen.
Paa sin Tourné sammen med Svend Johansen var han
naaet til Øster Tørslev ved Randers, hvor de i Forvejen havde
aftalt Møde med den stedlige Afdelingsformand. De kom og
saa, men blev unægtelig pinligt overraskede, da de ved Mødet
kun fandt denne ene Mand, der bragte dem den bedrøvelige
Tidende, at Afdelingen fornylig var gaaet neden om og hjem,
uden at man dog havde følt sig foranlediget til at meddele
Forbundet dette.
Mødige, gnavne og navnlig sultne, begav de gæve VandreAgitatorer, hvis Rigdom stod i omvendt Forhold til deres p. t.
daarlige Humør, sig da paa videre Fart og havnede i et Kro
sted i Landsbyen Assens ved Mariager.
Medens de sad her og talte om det triste »Møde« i Øster
Tørslev, gaar Døren pludselig op, og ind triner Johs. Nielsen
og Karl Rasmussen, der paa deres Tourné ogsaa var naaet
hertil.
Begge Parter var lige overraskede, og ikke uden Lune
sammenlignede Oskar dette Sammentræf med den berømte
Beretning om Stanleys og Livingstones Møde i Afrikas Ur
skove.
Dog rejste Oskar sig Цске fra sin Bænkkrog i Skænke
stuen, for at ile Vennerne i Møde, og sad i en underlig for
vreden Stilling med Benene langt inde under Bænken. Men
ogsaa dette havde sin naturlige Forklaring. Han sad ømbenet
og barbenet, da han saa at sige var gaaet paa nøgne Fødder

den sidste halve Mils Vej, idet hans Pengemangel havde umu
liggjort en højst tiltrængt Reparation og Komplettering af rev
nede, bundløse Støvler og hullede Sokker.
Heldigvis havde Johs. Nielsen saa mange Penge, at Oskar
kunde blive hjulpet ud af sin Forlegenhed.
Endnu i denne Sommer var det ikke lykkedes at skaffe
Midler til Motorcyklen, og da det kneb med at skaffe almin
delige Cykler, overlod jeg min til Otto Larsen. Efter Tournéen var den meget medtaget og blev henstillet paa Loftet i
Rømersgade. Jeg mindes ikke at have set den siden.
Agitationen gav iøvrigt gode Resultater. En Del nye Af
delinger oprettedes, hensovede Afdelinger genoplivedes og
mange nye Medlemmer vandtes for de alt bestaaende. Lige
ledes gav Friluftsmøderne i København et smukt Bonus.
Kampen mellem D. s. U. og S. U. F. var nu begyndt for
Alvor baade i København og Provinsen. Men endnu var vi
D. s. LL betydeligt overlegen baade i Agitationsopfindsomhed,
talmæssig og organisatorisk Styrke.
I denne Sommer vendte den eneste overlevende af det dan
ske Socialdemokratis Grundlæggere, Poul Geleff, tilbage til
Danmark efter 43 Aars Udlændighed i U. S. A. Dette gav na
turligvis Anledning til megen Hyldest og Virak indenfor Ar
bejderbevægelsens forskellige Afskygninger. Ogsaa vi mente
at burde være med, hvorfor jeg blev paalagt at skrive en Hyl
destartikel til ham i »Fremad«.
August Maaned, der — bortset fra Agitationen — forløb
uden større Begivenheder, bragte dog Forbundet et stort Tab,
idet en af dets bedste Afdelinger meldte sig ud. Det var Ros
kilde Afdeling, der, efter længe at have strittet imod, bøjede
sig for den lokale Fællesorganisations Krav og paa en ekstra
ordinær Generalforsamling, hvor jeg repræsenterede Forbun
det, vel forlod S. U. F., men bestemt nægtede at tilslutte sig
D. s. U., eftersom Kammeraterne, som en af dem sagde, af
Hjertet tilhørte S. U. F. og kun under Forholdenes Tvang, for
at bevare deres Rettigheder i Fællesorganisationen, foretog

dette Skridt. Det varede da ogsaa over et Aar inden Afdelin
gen tilmeldte sig D. s. U.
Naturligvis var vi i S. U. F. kede af Tabet, men det op
vejedes rigeligt ved Sommerens Agitation. Denne ebbede ud
i Slutningen af August, men kun for at fortsættes under en ny
Form. Thi i Begyndelsen af September afholdtes »den inter
nationale Ungdomsuge«, efter Beslutning af U. I.s Ekseku
tivkomité.
Ved Møderne i denne »Uge«, hvor Emnerne selvfølgelig
var »Ungdoms-Internationale«, »Zimmerwald«, »Karl Lieb
knecht« o. 1., blev jeg sendt til Vestjylland, til Esbjerg, Ribe
og Bramminge Afdelinger.
1 den sidstnævnte Afdeling, der lige var stiftet, skulde jeg
faa Fornøjelsen af mit første Møde med en D. s. U.s »store«,
Stecher-Christensen, Aarhus. Han skulde fra deres Side tale
ved et Fællesmøde i Bramminge mellem D. s. U. og S. U. F.
Jeg glædede mig meget til denne Holmgang og blev heller
ikke skuffet. Det blev et Braavallaslag, der varede i over 5
Timer og sluttede, fordi Stecher-Christensen, af Hensyn til
sit Arbejde, absolut skulde med Toget til Aarhus. Jeg fik god
Støtte af Esbjerg-Kammeraterne, der i stort Tal var stævnet
hid for at opmuntre Bramminge-Kammeraterne, hvorimod St.
Christensen ikke havde synderligt Gehør i Forsamlingen.
Mødet sluttede med høje Leveraab for S. U. F. og for vor
Bramminge Afdeling.
Den følgende Dag var jeg i Ribe, hvor jeg for første Gang
saa det lille interessante Stykke Middelalder, der klumper sig
sammen om den gamle Kongestads Domkirke. Der var ellers
den Dag livligt nok i Tornerose-Byen, thi det var Dagen for
Afstemningen om den nye Grundlov, der nylig var blevet be
kræftet af Rigsdagen og nu blev forelagt Vælgerne til God
kendelse ved direkte Folkeafstemning.
Efter at have talt ved et Medlemsmøde, gik jeg sammen
med nogle af Kammeraterne ud i Byen for at høre Resultater,
for at erfare, om Grundlovsændringen havde faaet de i Grund
loven fordrede 45% af samtlige Vælgerstemmer, for at være

gyldig. Ja, Gudskelov da. »Genforeningsgrundloven« var ved
taget, trods fæle Socialdemokraters Passivitet, kunde nu stad
fæstes og nye Valg udskrives.
Straks efter min Hjemkomst blev jeg stillet overfor et nyt
Arbejde, idet Københavns-Kredsen, paa A. N. Andersens og
Skjoldbos Initiativ, var ved at oprette en Aftenskole for Kred
sens Medlemmer og andre unge Arbejdere, og man var nu i
Gang med at skaffe Lærerkræfter til denne Skole. Man havde
allerede sikret sig to betydelige Mænd udenfor vor Bevæ
gelse: Formanden for Studiekredsforeningen Professor Steenberg og Forstander Ths. Bredsdorff paa Roskilde Højskole,
ligesom man havde faaet Lokaler paa Fælledvejens Skole. Fra
Forbundsledelsen anmodedes Edv. Jensen og jeg om at med
virke. Han overtog Fælleslæsningen, medens jeg begyndte en
Foredragsrække over nyere dansk politisk Historie.
Den sidste af dette bevægede Aars Valgkampe -stod ellers
nu for Døren, og det skulde nu vise sig, hvorvidt det vilde
lykkes V. S. P. at faa sit politiske Gennembrud og blive Rigs
dagsparti. Af største Interesse var det ogsaa, om Socialdemo
krater og »radikale« ved dette Valg, der efter al Sandsynlig
hed vilde blive afgørende for de næste fire Aars Politik, vilde
generobre det Flertal, der tabtes ved Foraarsvalget.
Muligheden herfor var ikke stor efter den ilde Medfart, de
»radikale« havde lidt ved de foregaaende Valg, hvor deres
Gruppe i Folketinget paa det nærmeste var blevet halveret.
De fleste af S. U. F.-Folkene deltog kraftigt i Valgkampen
til Støtte for V. S. P., der ved dette Valg havde den Fordel at
være optaget paa Stemmesedlen med selvstændig Partibeteg
nelse. Det var lykkedes at skaffe de 10,000 Underskrifter, der
ifølge Valgloven skulde til for at anmelde et Parti, der ikke
var repræsenteret paa Rigsdagen.
Valgkampen blev meget bevæget. Saaledes deltog vi i et
saakaldt politisk »Oplysningsmøde« i Studenterforeningen
med Talere fra alle politiske Ungdomsforeninger.

Kredsen, for hvilken Jens Brønnum var Formand, sendte
ham som vor Repræsentant, og D. s. U. mødte med Carl Lar
sen, der ved denne Lejlighed skulde bevise sin genskabte Ung
domskraft. Det var tre Dage før Valget, og Salen var stu
vende fuld af Folk fra alle politiske Lejre.
Mødet fik et dramatisk Forløb. Hele vort Forretningsud
valg var til Stede og en Mængde Kammerater havde taget en
Del af Salen (nærmest Talerstolen) i Besiddelse. I Diskus
sionen tegnede Forretningsudvalget sig en bloc som Talere, og
vore Folk fik ogsaa Lov at tale i Ro lige indtil jeg fik Ordet.
Saa brød en infernalsk Hyle- og Pibekoncert løs, foran
staltet af mine akademiske »Venner« fra »Samfundshjælpen«s
Periode. Det svirrede med Raab som »Angiver«, »Slyngel«,
»Bandit«, »Smid ham ud« o. s. v., og det varede flere Minut
ter, inden jeg kunde faa Talero. Mens jeg talte, forsøgte nogle
konservative Studenter at bane sig Vej hen til Talerstolen, be
væbnet med Stokke og Stoleben, for at prygle mig. Det for
hindredes dog ved, at en Række Kammerater (deriblandt tre
stærke Smede) slog Kreds om Talerstolen som Riddervagt
for mig.
»Oplysningsmødet« endte i vild Tumult, karakteriseret
ved, at vore Folk sang »Internationale« i det ene Hjørne af
Salen, D. s. U.erne »Socialistmarchen« et andet og de konser
vative Studenter »Kong Kristian« et tredje Sted.
Den følgende Dag talte jeg ved et Møde i vor Thurebv
Afdeling, hvor Stemningen var betydelig roligere, og hvor jeg
tilbragte en fornøjelig Dag sammen med min prægtige Kam
merat og Ven, Viggo Nielsen, Afdelingens Formand, der nylig
var indtraadt i Forbundets Hovedbestyrelse.
Valget fandt Sted d. 21. September. Det bragte ikke
V. S. P. det store Fremstød, der skulde skaffe Partiet Tals
mænd paa Tinge, og det var en bitter Skuffelse for Partile
delsen som for os gemene Medlemmer. Partiet fik, som de an
dre Gange, nogle faa Tusinde Stemmer. Relativt bedst var
det gaaet i Odense, hvor S. U. F.-Manden Niels Madsen møn
strede et nogenlunde anseligt Stemmetal. Valget maatte be-

tragtes som en Fiasko for V. S. P. og var, som Erwig sagde
til mig Valgnatten, lidet opmuntrende for en Fortsættelse. løv
rigt forankrede Valget sikkert Venstres og de konservatives
Flertal, men bragte dog Socialdemokratiet en stærk Frem
gang.
Vi var nu naaet til Oktober, og Vinterens Arbejde stod for
Døren. For mig indlededes det med et større skriftligt Ar
bejde: at afgive en Beretning til U. I. om S. U. F.s Virksom
hed i Aarene 1918—19, som Led i et større Værk om den
internationale socialistiske Ungdomsbevægelse. Beretningen,
der blev skrevet paa Dansk, blev forelagt Forretningsudvalget
og godkendt, hvorefter Skjoldbo oversatte den til Tysk og
sendte den til Berlin.
Først i Oktober begyndte Københavns-Kredsen den med
saa megen Spænding imødesete Aftenskole. Ved Aabningshøjtideligheden talte Forstander Bredsdorff, der holdt et yp
perligt og beaandet Foredrag over Emnet: En oplyst Ung
dom, det er det, vi vil.
Selve Skolen blev en Succes! Det blev herlige Timer for
os, der deltog i denne Undervisning. Gennem hele Vinteren
holdt de halvthundrede Deltagere trofast ved, og Glæden ved
Skolen var ikke mindre den sidste Dag end den første. Tvært
imod.
Maalet for Sommerens og Efteraarets Agitation havde væ
ret 80 Afdelinger inden Nytaar 1921, og vi var ogsaa naaet
et godt Skub fremad mod dette Maal. Men nægtes kunde det
jo ikke, at Forbundets Økonomi ikke var den mest blændende,
og at det var ved at paalægge sig Savn og allehaande Ind
skrænkninger, det lykkedes at gennemføre en saa stor Kam
pagne.
Men der var Udgifter nok endda. »Fremad«, der ganske
vist ved Kongressen var gaaet over fra Ugeblad til 14-DagesBlad, kostede mange Penge, og endelig skulde Forbundsfor
mandens Løn, 400 Kr. maanedlig, afholdes af Forbundskas
sen. Mindre kunde denne Løn med hans Repræsentations- og

andre Udgifter ikke godt være. Men i Længden kunde For
bundet ikke bære Udgiften, og der blev da i Efteraaret dannet
en Hundredmandsforening med det Formaal, ugentlig at ind
betale 1 Kr. til Løn til Forbundsformanden, for at kunne be
vare ham udelukkende til Forbundsarbejdet. Der var natur
ligvis flere Hager ved en saadan Ordning. Dels gik Pengene
ikke altid lige regelmæssig ind, og dels var det heller ikke al
tid at Kammeraterne kunde opfylde deres Forpligtelse; saa
det hændte tidt og ofte, i det Aars Tid Ordningen varede, at
Johs. Nielsen fik langt mindre, end han var berettiget til at
regne med, og derfor maatte leve yderst spartansk, tit endda
under Sultegrænsen. Det kan jeg i alt Fald bevidne fra mit
næsten daglige Samkvem med ham i den Tid.
En Trøst — omend ringe og negativ — for S. U. F. i disse
vanskelige Dage, var Meddelelsen om, at »Rød Ungdom«
foreløbig maatte gaa over fra 14 Dages- til Maanedsblad.
»Fremad« ledsagede denne Meddelelse med et »venligt«
Haab om, at Ændringen »ikke blev af foreløbig, men af va
rig Art«.
I Forretningsudvalget havde vi begyndt Forhandlingerne
om vort aarlige Julehefte, »Folkets Jul«, der gerne skulde
blive et Hefte, som kunde sige Sparto til saavel sine Forgæn
gere som den øvrige Juleliteratur. Da A. D. Henriksen og den
flittige »Fremad«-Skribent Einar Schultz, som vi først havde
tænkt skulde lave det, meldte sig fra, fandt vi ingen bedre
end Oskar Hansen, der kunde lave et knaldende smart, lødigt
og fornøjeligt socialistisk Julehefte, hvis han vilde og havde
Stadighed.
Oskar blev tilkaldt, og han vilde nok, navnlig da han blev
Eneredaktør af Heftet. Med et ironisk Smil til mig erklærede
han, »at flere Redaktører havde han en vis Rædsel for siden
Børnebladets Tid.«
At han baade kunde og ogsaa havde Stadighed, viste det
ligefrem straalende Resultat, han skabte: Et af de smukkest
udstyrede og bedst skrevne Julehefter, jeg har set, og en af de
største økonomiske Sukces’er, S. U. F. har haft.

Samtidig besluttede vi at udsende Oskar Hansens nyligt
skrevne pragtfulde Ungdonissang: »Der har smeldet et
Flag------ «, hvortil vor Kammerat Otto Nielsen havde skrevet
en ikke mindre betagende, flot og fejende Melodi. Det var før
ste og vistnok eneste Gang, S. U. F. gav sig af med at for
lægge Nodeblade, men vi fandt, at saavel Tekst som Melodi
fortjente den størst mulige Udbredelse blandt Kammeraterne.

I Begyndelsen af November udsendte U. I. et flammende
Manifest, hvori der anraabtes om Hjælp til vore ungarske
Kammerater, der vansmægtede i Horthy-Diktaturets Fængs
ler i endeløst Savn, i Sult og Kulde, og samtidig paalagdes de
enkelte Ungdomsforbund at danne Komitéer til at tage sig af
en saadan Indsamling. Den skulde først og fremmest om
fatte Beklædningsgenstande, hvoraf Manglen var særlig stor,
men ogsaa kontante Bidrag var naturligvis velkomne.
De tre skandinaviske S. U. F. dannede en Fælleskomité
med Sæde i Stockholm, og Forretningsudvalget valgte mig
som den danske Repræsentant. Jeg gengav straks U. I.s Opraab i »Fremad« og ledsagede det med min varmeste Opfor
dring til Kammeraterne.
Bidrag til Indsamlingen modtoges i Rømersgade, hvor jeg
midlertidigt fik overladt »Fremad«s Kontor til Oplagsplads.
I den følgende Tid strømmede det ind med Bidrag fra hele
Landet, saavel Tøj som rede Penge, og da jeg i Februar 1921
sluttede Indsamlingen, kunde jeg med Tilfredshed sende 5
store Kasser stopfyldt med renset og repareret, kort sagt bru
geligt Tøj til Centralen i Stockholm. Et Resultat, S. U. F.
godt kunde være bekendt, et praktisk og reelt Udslag af in
ternational Solidaritet.
Den 7. November holdt V. S. P. ekstraordinær Kongres,
hvor Partiet, efter Ordre fra Moskva i Overensstemmelse med
de paa 3. Internationales sidste Kongres vedtagne berygtede
21 Betingelser, maatte tage Navneforandring til »Danmarks
kommunistiske Parti«, idet man dog, for ikke at forskertse

enhver Agitationsmulighed, vedtog foreløbig i Parantes efter
Navnet at bibeholde Ordet »Venstresocialisterne«.
Parolen fra Moskva om Navneskifte behøvede ikke at faa
nogen Betydning for S. U. F., da vi ikke direkte var organi
satorisk tilknyttet 3. Internationale.
Aarets sidste Maaneder viste dog en vis Bevægelse i Københavns-Kredsen i Anledning af de 21 Betingelser og den
Navneforandring, der var paatvunget V. S. P.. I Partiet, der
af mange Grunde var nødt til at bøje sig, havde de ikke vakt
synderlig Begejstring, men en Fløj af de mere »radikale« og
»revolutionære« i Københavns Kredsen med Otto Larsen, Fre
deriksberg, og Vald. Sahl, Østerbro, i Spidsen, stillede nu
Krav om, at ogsaa S. U. F. skulde tage Navneforandring til
kommunistisk Ungdomsforbund.
Til Drøftelse af dette Spørgsmaal indkaldtes et Møde i
Kredsen d. 21. November, hvortil Forbundsledelsen naturlig
vis blev indbudt. Tilslutningen var ikke overvældende, idet
kun et halvt Hundrede Kammerater var mødt. Debatten blev
overordentlig skarp, da vi fra Forbundsledelsen maatte tage
Afstand fra et saa lidt gennemtænkt Forslag.
Heri støttedes vi af Skjoldbo, der iøvrigt var Tilhænger af,
at vi kaldte Forbundet socialistisk Ungdomsforbund og gav
en teoretisk Redegørelse for sin Opfattelse. Han saa ingen
Grund til at vi skulde forlade vort gamle Navn, fordi V. S. P.
blev tvunget til Navneskifte eller fordi D. s. U. var dannet.
Edv. Jensen og jeg pegede paa, at en Navneforandring
vilde være meningsløs og i Strid med Randers-Kongressens
Fastslaaen af vor Stilling som uafhængigt Ungdomsforbund.
Videre blev fremhævet den Skade, det kunde volde vore Provinsafdelingér, der havde Vanskeligheder nok at slaas med
endda. Det troede vi, Otto Larsen var fuldtvidende om, da
han dog havde været rundt i Provinsen hele Sommeren, og en
delig slog vi fast, at denne unødvendige Flugt fra Navnet ikke
var krævet af U. 1. og at ingen af de andre nordiske S. U. F.
havde skiftet Navn.

Otto Larsens Resolution blev imidlertid vedtaget med 23
St. mod 19 — hvorpaa den gemtes hen til bedre Tider, velfor
varet paa Forbundskontoret.
I Slutningen af November afholdt Kredsen stor festlig
Sammenkomst i Anledning af Hundredaarsdagen for Friedrich
Engels’ Fødsel. Fru Nina Bang var indbudt som Taler og
holdt et ypperligt Foredrag om den store Teoretiker. Decem
ber forløb uden større Hændelser i Forbund og Kreds, naar
undtages Centralafdelingens Stiftelsesfest, der forløb pro
grammæssigt, altsaa med en stor Sukces, der dog denne
Gang desværre ikke udstrakte sig til det økonomiske.

Juletiden tilbragte jeg i Svendborg, hvor jeg havde rig
Lejlighed til at tænke over Forbundets Stilling ved Afslutnin
gen af dette saa begivenhedsrige Aar. I en samlet Sum kunde
S. U. F.s Stilling ved Aarsskiftet opgøres saaledes:
Trods den Nedgang i Medlemstal, Kontingentindtægt
m. m., som Sprængningen førte med sig, stod S. U. F. dog
saa velrustet, at det kunde taale denne Aareladning uden at
forbløde. Som før nævnt, var Hovedstammen af dygtige, ener
giske og skolede Kammerater i Behold, hvad ogsaa RandersKongressen viste — og den Tid, der fulgte efter, med dens
fortsatte Kamp med D. s. U. og Socialdemokratiet og med
Kølighed fra V. S. P.s Side, bidrog kun til at skærpe Trodsen,
Evnen og Kampviljen til at holde S. U. F. oppe paa det gamle
Niveau.
Den hidsige Kamp holdt Medlemmerne sammen i en Enig
hed, som kun den sidste Tid af Aaret kunde vise en Antyd
ning af Brist paa, og bragte 1920 end S. U. F. alvorlige Tab,
opvejedes disse dog ved den store Fremgang, Sommerens
Agitation gav — 15 nye Afdelinger og forholdsvis stor Til
gang til de bestaaende.
Maalet ved Agitationens Begyndelse: 80 Afdelinger inden
1. Januar 1921 naaedes ganske vist ikke, men man var halet
stærkt ind paa det.
Økonomisk tegnede Billedet sig knapt saa godt. S. U. F.

havde jo ingen Steder, hvor det kunde hente »moralsk og pe
kuniær Støtte«. Vi havde kun os selv og vore egne, stærkt
begrænsede Pengemidler at stole paa. Heldigvis havde de
fleste af vore Medlemmer haft rigeligt Arbejde og en ganske
god Fortjeneste, hvad der muliggjorde en Foreteelse som
Hundredmandsforeningen.
Et Gode var det, at vi hidtil — omend med store Ofre —
havde kunnet holde »Fremad« som 14 Dages Blad.
»Fremad« var vort Talerør overfor Offentligheden. Det
var Bindeleddet og Meddelelsesmidlet mellem Forbundsledelse
og Afdelinger og mellem disse indbyrdes. Det var vort teore
tiske Værksted og aandelige Rustkammer.
Det skulde bringe døgnpolitiske Betragtninger, literære
Anmeldelser, teoretiske og alment oplysende Artikler, ildnende
Opraab, Skildringer af Livet i S. U. F., Studievejledninger,
Digte og Viser af vore egne unge Lyrikere (hvoraf der var
mange) og endelig det meget vigtige Stof, der hedder Afde
lingsmeddelelser. Og alt dette skulde presses ind paa 4X4
Spalter hver 14. Dag!
»Fremad« blev ofte kritiseret — af Kærlighed — og Kritiken var ikke altid uberettiget. Men for den, der nu adskil
lige Aar senere er dukket ned i et fornyet Studium af Bladet,
synes det forbavsende, hvor meget Stof det alligevel lykkedes
Redaktionen at faa med, uden at det gik ud over Bladets
smukke Udstyr.
Var A. D. Henriksen som Skribent vel lidt for meget Fra
sernes Kling-Klang, var han dog ingen ringe Redaktør, og
endnu bedre var hans Redaktionssekretær, A. N. Andersen,
der vaagede som en Smed over Placeringen af hver Artikel,
hver lille Notits samtidig med at han nøje paasaa, at den tek
niske Udførelse blev Tip-Top.
»Fremad« var under denne Redaktion et rigt nuanceret,
velskrevet og velredigeret Blad. Men det var ogsaa nødven
dig, at det var saaledes. Det var ikke mindst »Fremad«’s
Skyld, at 1920 trods Vanskelighederne gik saa forholdsvis
godt for S. U. F.

Under disse taalelige Forhold gik vi da ind i det nye
Aar 1921.
*
Aaret 1921 naaede vel ikke op paa Siden af de foregaaende med Hensyn til Begivenhedsrigdom, men blev dog
ogsaa et for S. U. F. temmelig bevæget Aar.
Allerede i Januar blussede den føromtalte Strid om For
bundets Navn op igen, og skønt Spørgsmaalet i sig selv var
ret underordnet og denne Strid mellem de »renlivede« Kom
munister og de »uafhængige« mere havde en personlig end
saglig Baggrund, tiltog den dog i Skarphed og Bitterhed.
Den gav sig bl. a. Udslag i, at Frederiksberg Afdeling, der
jo i de Aar gjaldt for den mest revolutionære, tog Navnefor
andring til »Kommunistisk Ungdomsforening«, pralende frem
hævet i »Fremad« som »den første Afdeling, der tonede rent
Flag«.
Hertil føjede A. N. Andersen paa Redaktionens Vegne
følgende i al sin Stilfærdighed bidende Sarkasme:
»Hvis Navnet kunde gøre det, saa var det nemt at være
Kommunist. Tusinder navnløse Kammerater Verden over gav
alt — ja, endog Livet gav de som Indsats for vor Sag! —
Nej, ikke Etikette, men Arbejde maa være Løsenet for den
Ungdom, der føler sig i Samklang med sin Tid. Vis os jeres
Tro af jeres Gerninger, og vi skal sige jer, hvem I er.«
Gode og træffende Ord, der passer paa adskillige andre,
nyere og mere »teoretiske« Kommunister, end Otto Larsen
trods alt var. Han bar dog sin 6 Maaneders Martyrglorie for
sin kommunistiske Overbevisning.
Men Striden i Forbundet var rejst, og Kravene om »det
rene Flag« vilde vokse. Forbundsledelsen, der grant saa den
skæbnesvangre Betydning, Flugten fra det »uafhængige so
cialistiske« Standpunkt vilde have, navnlig for Arbejdet i Pro
vinsen, og vidste, hvordan det med Rette kunde udnyttes af
D. s. U., saa derfor Fremtiden i Møde med bange Anelser.
Det var givet, at det vilde koste Afdelinger.
Arbejdet i Københavns-Kredsen gik i Begyndelsen af det

nye Aar temmelig trægt. Studiekredsene og Aftenskolen var
— heldigvis — det mest vellykkede.
Midt i Maaneden (Januar) afholdtes rundt i Afdelingerne
Mindemøder for Liebknecht og Rosa Luxemburg, og ved denne
Lejlighed talte jeg i Thureby Afdeling ved dens 1 Aars Stif
telsesfest. Den var særdeles vellykket, og jeg hjemførte et
ret betydeligt Bidrag til den ungarske Indsamling.
Midt i Februar var der Paladsrevolution i KøbenhavnsKredsen. Den hidtidige Ledelse blev stærkt kritiseret og slut
telig hældt ud, hvorpaa Forbundskassereren, Hans Nielsen,
valgtes til Kredsformand, og jeg paany indtraadte i Kreds
bestyrelsen, en Manifestation af, at Forbundet nu vilde tage
Ledelsen af Kredsen i sin Haand. Omtrent samtidig forelaa
i Forretningsudvalget Indbydelse til Deltagelse i U.-I.s Ver
denskongres i Jena i April Maaned, og det vedtoges at delegere
Johs. Nielsen og A. D. Henriksen dertil.
Paa Grund af den store Arbejdsløshed, der var begyndt
allerede i Efteraaret 1920, men nu antog en voldsommere Ka
rakter, vedtoges det samtidig kun at lade »Fremad« udkomme
hver 3. Uge. Vi magtede ikke længere at holde det som 14Dages Blad, da vore Folk i særlig Grad blev ramt af Arbejds
løsheden. Videre vedtoges det at indkalde til Hovedbestyrelses
møde i Forbundet den 24. Marts (Skærtorsdag), hvor bl. a.
Forbundets taktiske og principielle Stilling overfor 3. Inter
nationale og U.-I. og Kravet om Navneforandring skulde tages
op til Drøftelse.
Til Slut anmodede Jens Brønnum og jeg, for begges Ved
kommende af rent private Grunde, om Tilladelse til at udtræde
af Forretningsudvalget ved Hovedbestyrelsesmødet, hvilket
bevilgedes.
I et senere Forretningsudvalgsmøde paalagdes det mig
som sidste »Regeringshandling« at foretage og tillempe en
Oversættelse af Willy Miinzenbergs Pjece »Den revolutionære
Ungdoms Program« til Brug ved Forbundets Sommeragita
tion. Inden min Fratræden ordnede jeg ligeledes Forbundets
Arkiv og fik samlet en Mængde ældre og nyere Materiale, saa

jeg ved min Afgang kunde aflevere Arkivet i brugbar Stand og
i en Orden, det ikke havde været i i lange Tider.
Desværre maa nogle af mine Efterfølgere i Forbundsledel
sen ikke have haft Interesse for at bevare dette værdifulde
Materiale om den socialistiske Ungdomsbevægelse, thi det
meste er nu forsvundet, og det var kun ved et Tilfælde, at
det lykkedes Johs. Nielsen at redde nogle Aargange af
»Fremad« fra den Flammedød, der var tiltænkt dem sammen
med andet »Ragelse«.
Hovedbestyrelsesmødet, der skulde behandle Forbundets
hele øjeblikkelige Stilling og angive Retningslinier og Arbejds
plan for det følgende Aar, afholdtes paa Forbundskontoret
Skærtorsdag. Hele Forretningsudvalget og de fleste Hoved
bestyrelsesmedlemmer var til Stede. — Forhandlingerne om
Forbundets Stilling, der fik et til Tider meget skarpt Forløb,
resulterede i Vedtagelsen af følgende Resolution, stillet af
Wm. Berggreen, Fredericia:
»Hovedbestyrelsen fastslaar Forbundets principielle og
organisatoriske Tilslutning til den kommunistiske UngdomsInternationale og anbefaler Forretningsudvalget at fremskynde
Afholdelsen af Forbundets næste Kongres, for at denne kan
træffe Beslutninger i Overensstemmelse med den kommuni
stiske Ungdoms-Internationales kommende Verdenskongres«.
Resolutionen vedtoges med 7 Stemmer mod 6, der faldt
paa en af Forretningsudvalgets Flertal stillet Resolution, og
den betød i Virkeligheden en Udskydelse af Spørgsmaalet til
Forholdene efter U.-I.s Kongres antagelig laa mere afklarede.
Hovedbestyrelsen bemyndigede iøvrigt Forretningsudval
get til under Hensyn til de store Udgifter ved den forestaaende Sommeragitation at gøre »Fremad« til et Maanedsblad.
Det var med tungt Hjerte, at man skred til denne Foranstalt
ning, der betegnede et yderligere Tilbageskridt, — men saa
trykket, som Forbundets Økonomi var, saa man ingen anden
Udvej.
Det var ogsaa nødvendigt at gøre mere ud af Forbundets
Forlagsvirksomhed, der ved Sommerens Møder havde Betin-

gelser for at blive en god Indtægtskilde. Sluttelig bemyndige
des Forretningsudvalget til at foretage Indkøbet af den røde
Motorcykle, der skulde blive det betydningsfuldeste Led i den
tilstundende Sommers Agitation.
Inden Hovedbestyrelsesmødet sluttede, meddelte jeg Brønnums og mit Ønske om at udtræde af Forretningsudvalget og
takkede for det forløbne Aars gode Kammeratskab og Sam
arbejde i Forbundsledelsen. Vor Udtræden betød naturligvis
ikke, at vi vilde trække os ud af alt Arbejde for S. U. F. Det
vilde vi fortsat tjene, saavidt vor Tid tillod os det. For mit
Vedkommende var jeg netop i Færd med at oversætte Miinzenbergs Pjece.
Som vore Stedfortrædere indtraadte Herman Andersen fra
Vesterbro Afdeling og Holger Kørner, Formanden for Brøns
høj Afdeling, i Forretningsudvalget, og efter en kort Takketale
og Velkomst til de nye af Johs. Nielsen sluttede Hovedbesty
relsesmødet, det sidste i S. U. F.
Den følgende Dag talte jeg som Forbundets Repræsentant
ved Odense Afdelings Stiftelsesfest, og hermed var min Virk
somhed som Medlem af Forbundsledelsen til Ende.

De sidste Aar i S. U. F.
Navneforandringen — Opløsningen.
ed Hovedbestyrelsesmøder Skærtorsdag var jeg altsaa
udtraadt af Hovedledelsen for S. U. F., men jeg
holdt mig dog stadig i nøje Kontakt med den og
tog et Nap med i det praktiske Arbejde, naar Lejlighed gaves.
— I Løbet af April Maaned fuldførte jeg Oversættelsen af
Miinzenbergs Pjece, saa den laa klar til Sommeragitationen.
I samme Maaned afholdtes som før nævnt U.-I.s Verdens
kongres i Jena, og da dens Forløb paa det grelleste giver et
Billede af den »Frihed« og »Selvstændighed«, der raader
indenfor de kommunistiske Organisationer, skal om den be
rettes følgende:
Kongressen aabnedes den 7. April og talte ca. 80 Repræ
sentanter fra ca. 40 Ungdomsforbund fra Klodens forskellig
ste Egne. Vort Forbund var repræsenteret af Johs. Nielsen og
A, D. Henriksen. I Betragtning af de Vanskeligheder, der var
forbundet med at faa en saadan Kongres samlet — navnlig
fordi det gjaldt om at undgaa Politimyndighedernes altfor
paatrængende Opmærksomhed, da de fleste af Deltagerne
paa illegitim Maade befandt sig i Tyskland — skulde man
synes, at Kongressen var tilstrækkelig repræsentativ til at
træffe bindende Beslutninger for U.-I.s Organisationer.
Men den fattedes det allervigtigste: Det russiske kommu
nistiske Ungdomsforbund var ikke repræsenteret, fordi det
havde været umuligt for deres Folk at komme over Grænsen
til Tyskland.
Naa, i Fortrøstning til den Selvstændighed, der af 3. In
ternationale var garanteret U.-L, tog man fat paa Kongres

arbejdet, indtil Politiet i Jena fik Nys om Kongressen, der
derfor efter to Dages Forløb skyndsomst blev forlagt til Ber
lin, hvor man lettere kunde skjule Forehavendet for generende
»Panserøjne«.
Men takket være de manglende Russere, fik man heller
ikke Lov til her at føre Kongressen til Ende.
Den 13. April kom der Telegram fra 3. Internationales
Eksekutivkomité om øjeblikkelig at standse Kongressen og
indkalde den paany til Afholdelse i Moskva samtidig med
3. Internationales Kongres. Man havde nemlig i Jena haft den
uhørte Dristighed at forkaste et Forslag om, fordi Russerne
manglede, at ændre Kongressen til en Konference uden bin
dende Myndighed (hvorved den vilde blive ganske betydnings
løs), og denne »Hensynsløshed« overfor det russiske Forbund
skulde straffes paa denne Maade.
Kongressisterne var lamslaaede, men da man alt i lang
Tid havde vænnet sig til indenfor U.-I. lydigt at bøje sig for
Moskva-Diktaturet, parerede man ogsaa denne Gang Ordre
(ganske vist under Protest) og opløste Kongressen, der saaledes havde været ganske unyttig.
Yndigt er det at læse den Kommentar, hvormed A. D. Hen
riksen ledsagede Referatet af disse Begivenheder i »Fremad«:
»----------- Helst havde vi naturligvis set Kongressen fort
sat, men som Sektion af 3. Internationale er Ungdoms-Inter
nationale jo nødt til at underordne sig Hovedorganisationens
Beslutninger, hvor uheldige disse saa end kan være.«
Han følte sig endvidere overbevist om, at man ingen Steder
i S. U. F. vilde føle sig tilfreds med 3. Internationales Stilling
overfor U.-I. Ak nej! Man maatte nok med Grund spørge,
hvad der var blevet af de af Miinzenberg saa stærkt paaberaabte Garantier for »den organisatoriske Selvstændighed
for den kommunistiske Ungdomsbevægelse og dens Organi
sationer«.
Den før omtalte Kamp i S. U. F. mellem Tilhængerne af
»det frie og uafhængige S. U. F.« og Tilhængerne af et rent
kommunistisk U. F. tilspidsede sig mere og mere.

Verdenskongressen, hvis Beslutninger Hovedbestyrelses
mødets Resolution havde afventet, gav af de lige omtalte
Grunde ingen Klarhed i dette Spørgsmaal, og man lod da fra
Forbundsledelsens Side Spørgsmaalet yderligere belyse gen
nem en ny Diskussion blandt Medlemmerne i »Fremad«. Det
maa erkendes, at denne Diskussion klart viste et Ønske om
at komme bort fra »det frie og uafhængige Ungdomsforbund«
til et rent kommunistisk Grundlag for Bevægelsen.
Det blev ogsaa mere aabenbart, at det »uafhængige«
S. U. F. var en Formalitet. En Del Kammerater rundt om i de
forskellige Afdelinger var vel Tilhængere af et Ungdomsfor
bund, der som socialistisk Oplysningsorganisation kunde om
fatte baade Socialdemokrater og Kommunister (altsaa Stand
punktet af 1919), men som Forholdene siden da havde ud
viklet sig med Socialdemokratiets Kamp mod S. U. F. og med
D. s. U.s Dannelse, kunde det ikke være anderledes, end at
S. U. F. i sin Agitation og i sin praktiske og ideelle Stilling
optraadte som en reel kommunistisk Organisation. Næsten
alle Forbundets aktive Kræfter tilhørte Kommunistisk Parti, og
en stor Del af dem havde fremskudte Poster i dette Parti.
Der maatte altsaa træffes en Afgørelse senest til Efteraaret, og at denne — hvad enten den blev truffet af en
Kongres eller ved en Urafstemning — vilde give Flertal for
den absolute Overgang til Kommunismen var udenfor al Tvivl,
men lige saa sikkert var det ogsaa, at vi vilde tabe de Med
lemmer og Afdelinger, for hvem det frie og uafhængige S. U.
F. var mere end en Frase.
Men da Forbundet allerede nu var saa svækket økonomisk
og med Hensyn til Arbejdskrafter, at der intet var at give
væk af, forstaar man, at Forbundsledelsen ikke ønskede dette
Spørgsmaal skudt i Forgrunden, før Sommervirksomheden
havde stabiliseret og styrket Forbundet saa meget, at det
kunde taale det Tab, der vilde komme.
Sommervirksomheden tegnede ogsaa godt. Foraaret havde
vist en god Grøde i de københavnske Afdelinger, og fra For
bundsledelsens Side arbejdedes med stor Energi.

Takket være Medlemmernes Offervilje var det lykkedes til
denne Sommer at faa realiseret 1920-Sommerens uopfyldte
Drøm. »Den røde Motorcykle« var en Kendsgerning. For
bundets Forlagsvirksomhed, der en lang Tid havde ligget
stille, blev genoplivet. Foruden »Den revolutionære Ungdoms
Program«, der var en ren Agitationspjece, udsendte Forbundet
som de tidligere Aar »Arbejdets Vaar« under Oskar Hansens
Redaktion, en ypperlig Bog om Frederik Dreier af vor afdøde
Kammerat Rudolf Nielsen, og senere paa Sommeren et lettere,
satirisk Sommerhefte, »Snerten«.
Endelig udgav A. D. Henriksen sin første Digtsamling
under den sigende Titel »Strid og Stemning«. Selv om den
udkom paa det berømte »Eget Forlag«, henvendte Forfatteren
sig dog først og fremmest til Kammerater i S. U. F., og Digt
samlingen fik derved ogsaa en vis Betydning for Forbundet.
Men ogsaa paa anden Vis tog man fat. Før den egentlige
Sommeragitation begyndte, afholdtes der i Pinsen et Instruk
tionskursus i København for de københavnske og sjællandske
Afdelinger, hvor der holdtes en Række agitatoriske, organi
satoriske og teoretiske Foredrag. Bemærkelsesværdigt var det,
at Thureby Afdeling, der var en af Forbundets bedste Land
afdelinger, savnedes ved den Lejlighed.
Der laa heri en tydelig Tilkendegivelse af Misfornøjelsen
med Forbundets Kurs mod det kommunistiske Parti. Viggo
Nielsen var en af de bedste Repræsentanter i Provinsen for
det »uafhængige« Standpunkt, og hans Udebliven maatte op
fattes som en Demonstration, der ikke lovede godt for Afde
lingens Forbliven i Forbundet.
Sommeragitationen blev ganske godt gennemført. »Den
røde Motor« fo’r over Landet med en Række af Forbundets
bedste Talere, og det ovenud straalende Vejr, der begunsti
gede hele den Sommer, gjorde det muligt overalt at etablere
Friluftsmøder, ved hvilke denne »amerikanske« Agitationsform
vakte megen Opsigt.
Møderne var gennemgaaende velbesøgt, og der hvervedes
ikke saa faa nye Kammerater til Afdelingerne, ligesom Pjece

salget gik strygende. De fleste Steder havde S. U. F?erne
livlige Sammenstød med D. s. U.’erne, der naturligvis ogsaa
var ude i Sommerslaget. Det svækkede i høj Grad S. U. F.s
Agitation, at Forbundet var opdelt i en ny indbyrdes Strid om
Navn og Principer, og de Artikler, »Fremad« havde bragt om
disse Stridspunkter, toges i høj Grad til Indtægt af D. s. U.
I den egentlige Agitation ud over Landet deltog jeg ikke,
men tog dog et Nap med i de sjællandske Afdelinger, som
jeg kunde besøge uden at forsømme mit Arbejde.
Saaledes blev jeg i Midten af Juni kaldt til Sorø, da
D. s. U. ved selveste sin Formand vilde forsøge at danne en
Afdeling dér. Det var mit første Møde med D. s. U.’s Første
mand, et Møde, der ikke fattedes Spænding og Kampiver fra
nogen af Siderne.
Resultatet af Mødet blev, at det ikke lykkedes Chr. Chri
stiansen ved den Lejlighed at faa oprettet en D. s. U. Afdeling
i Sorø.
Heller ikke dette Aar blev det skandinaviske Samarbejde
forsømt, selv om det ikke fik den storstilede og mere officielle
Karakter, det havde haft de foregaaende Aar. Denne Gang
indskrænkede det sig til, at Edv. Jensen, der ikke var med
paa Motorcykle-Tourneen, drog paa en kortere Tur til Norge
og Sverrig. — De københavnske Afdelinger deltog den 17.
Juli i et Stævne, de skaanske Kammerater afholdt i Høganæs
med paafølgende Udflugt til Kulien.
I Slutningen af August vendte »den røde Motor« tilbage.
S. U. F.s sidste store Agitationstourné var slut.
Man var nu naaet til September, hvor det skulde afgøres,
hvorvidt Forbundet ved Navneforandring og paa anden Maade
skulde besegle sin fuldstændige Tilslutning til den kommuni
stiske Bevægelse, eller om man endnu formelt skulde opret
holde Stillingen som uafhængigt Forbund. Sommeragitationen
var endt. Vinterarbejdet stod for Døren, og det var nødvendigt
efter den lange Drøftelse af Forbundets Stilling at faa en
endelig Afgørelse.
Afstemningen blev berammet til først i Oktober Maaned,

men forinden fejredes midt i September Forbundets 15-aarige
Bestaaen ved Fester og Sammenkomster i saa godt som alle
Afdelinger. I København højtideligholdtes Begivenheden ved
en stor og smuk Kredsfest, hvor Forbundets Topfigurer og
Repræsentanter for D. К. P. (de forhenværende Ledere af
Forbundet) var til Stede. Det var det sidste Jubilæum, det
forundtes S. U. F. at fejre.
— Umiddelbart efter blev jeg sendt til Thureby med det
Formaal at tale de genstridige, der havde truet med Udmel
delse i Anledning af Navneforandringen, til Rette. Det var
paa Grund af min formodede Autoritet i denne vor betydelig
ste Landafdeling, hvor jeg nu havde været flere Gange, at
Johs. Nielsen bad mig tage den Tørn. Glad ved den var jeg
ikke; thi jeg følte, at Afdelingen ud fra sine Forudsætninger
handlede fuldkommen rigtig ved at melde sig ud.
Jeg forefandt da ogsaa min brave Ven, Viggo Nielsen,
ubøjelig, og skønt jeg talte længe og indtrængende til Kam
meraterne og bad dem i det mindste afvente Resultatet af
Urafstemningen, vedtoges det dog — omtrent enstemmigt
— at melde sig ud, idet man (d. v. s. Viggo Nielsen) gjorde
gældende, at det var ikke S. U. F., man vilde forlade; men
at det var et kommunistisk Ungdomsforbund, man ikke vilde
binde sig til. Man gik nu, da Uafhængigheden ikke længere
blev opretholdt. Man var Socialister i Thureby, ikke Kom
munister.
Det var et konsekvent Standpunkt, som jeg maatte aner
kende. Min Rejse havde været forgæves, og jeg maatte —
hvad der gjorde mig personlig meget ondt — vende hjem med
Afdelingens Udmeldelse i Lommen.
Men det blev ikke den eneste. Da Navneforandringen ved
Urafstemningen blev vedtaget, tog ogsaa andre Afdelinger
Reisaus, ligesom en hel Del enkelte Medlemmer, for hvem
den frie Ungdomsbevægelse havde været en Realitet, nu slog
fra. — Mest bedrøvet var vi over Tabet af Harald Jensen.
Denne Kammerat, der i den sidste halve Snes Aar havde
spillet en saa betydelig Rolle i S. U. F., havde trods sin

socialdemokratiske Indstilling alligevel hidtil bevaret sit Med
lemsskab hos os og været Tilhænger af det uafhængige Stand
punkt. Men nu kunde han — selvfølgelig — ikke følge For
bundet længere.
Navneforandringen — saa nødvendig den end kunde synes
— bevirkede altsaa en betydelig Nedgang i Forbundets Med
lemstal og Indtægter og deraf flydende Svækkelse af Stillin
gen. Mismod og Haabløshed bredte sig mere og mere som
en Reaktion efter Sommerens Motorcykleoptimisme.
Samtidig slappedes den Fasthed, der hidtil havde kende
tegnet Forbundsledelsen. Forretningsudvalget blev i Løbet af
Efteraaret rekonstrueret et Par Gange, da Medlemmerne af
forskellige Grunde traadte ud. — Hundredemandsforeningen
havde i den sidste Tid virket meget uregelmæssigt, da en
stor Del af de hundrede var arbejdsløse. Heller ikke syntes
Johs. Nielsen om at modtage sin Løn halvt som en Almisse
fra lige saa fattige eller fattigere Kammerater. Han søgte
derfor tilbage til sit Fag som Maskinarbejder samtidig med,
at han — saa godt han kunde — varetog Ledelsen af For
bundet.
Omtrent samtidig drev Arbejdsløsheden Edv. Jensen til
Tyskland, hvor han et Stykke Tid arbejdede som Typograf,
og endelig nedlagde A. D. Henriksen og A. N. Andersen paa
Grund af forskellige Anker mod »Fremad« deres Tillidsposter
ved Bladet og afløstes af Einar Schultz og Svend Johansen.
Medens Bladet hidtil havde været et godt socialistisk Ung
domsblad, uden udpræget kommunistisk Farve, i Overensstem
melse med Forbundets hidtidige Stilling, forvandledes det
hurtigt under den nye Redaktion til en perfid, flabet og tem
melig barnagtig Udgave af det kommunistiske Dagblad —
«Arbejderbladet« —, og paa en meget stor Del af Forbundets
Medlemmer gjorde det under den nye Ledelse et pinligt Ind
tryk, saa meget pinligere, som Schultz var en god Skribent,
der utvivlsomt kunde lede Bladet, saa det blev læseværdigt.
Ret stødende virkede en Kampagne, Bladet aabnede mod
Georg Brandes i Anledning af 50-Aars Dagen for hans første

Forelæsning. I lange Artikler angrebes Brandes af de værste
Outsidere i vort Aandsliv, for hvem Bladet gæstmildt aabnede
sine Spalter, medens Medlemmer af Forbundet, der havde en
anden (venligere) Opfattelse af Brandes og hans Betydning,
næppe kunde komme til Orde.
Selv Bladets tidligere Redaktør, A. D. Henriksen, maatte
lide den Tort at se sit Brandes-venlige Indlæg anbragt paa
et lidet iøjnefaldende Sted i Bladet under »Klods Hans«Overskriften: »A. D. Henriksen udtaler sig«!! Og der kunde
nævnes mange andre Eksempler paa »Fremad«s uheldige Re
daktion efter dette Redaktørskifte.
— Intet Under, at Johs. Nielsen, der havde kæmpet en
Gigantkamp for sit Forbund under Savn og Ofre, — som ikke
havde skyet nogen Anstrengelse for at holde det oven Vande,
— intet Under, at han blev mismodig og tilbøjelig til at give
op, da han saa, at det stadig gik nedad, at alt blev ringere
og ringere.
Inden Aaret var omme, fandt endnu et Par Rekonstruktio
ner Sted af det snart omtumlede Forretningsudvalg. »Fremad«
fortsatte sin Brandes-Ballade under Medlemmernes komplette
Ligegyldighed. Et nyt »Folkets Jul« blev udsendt under Sigv.
Hellbergs Redaktion. Det var ikke daarligt, men naaede langt
fra op paa Siden af det foregaaende Aars Julehefte.
I November tog jeg endnu en Tørn for Forbundet, idet
jeg havde en Tourné til en Række fynske og jyske Afdelinger.
Overalt i disse konstaterede jeg Nedgang og Svækkelse. Rundt
om var Kammeraterne begyndt at tabe Troen paa Bevægelsens
Livskraft under de ændrede Forhold, og det var med berettiget
Skepsis, vi saa det nye Aar, 1922, i Møde.
*
1922 blev et Kriseaar for Kommunistisk Parti. Det viste
sig hurtigt, at den Sammenslutning, der havde fundet Sted
med Syndikalisterne i Slutningen af 1920, og som havde ført
den gamle Syndikalistfører, Chr. Christensen, til »Arbejder

bladet«’s Redaktørstol, ikke var nogen solid Grundvold for
D. К. P.
Der havde længe været Smaarivninger og Gnidninger mel
lem Syndikalisterne og en Fløj af de gamle »S. A.«-Folk paa
den ene Side og S. U. F.- Folkene paa den anden. — De
»renlivede revolutionære« kunde ikke glemme, at S. U. F.Folkene havde staaet i Socialdemokratiet lige til 1920, og
lod dem stadig høre, at de var »maskerede Socialdemokrater«,
»fyldt med bedsteborgerlig socialdemokratisk Ideologi« o.s.v.,
men hidtil var det dog lykkedes at holde Partiet sammen uden
alt for synlige Rifter.
Nu gik det imidlertid ikke længer. Ved en Nytaarsfest i
Partiets københavnske Afdeling, hvor Chr. Christensen var
Festtaler, langede han drabeligt ud mod »Halvsocialdemokra
terne« og forlangte »klar, revolutionær Handling« efter Pa
rolen fra Moskva.
Det var en Art Krigserklæring til »Højrekommunisterne«,
og den vakte forstaaeligt Røre i Partiets og Ungdomsforbun
dets Afdelinger.
Nu var Revnen i Partiet aabenbar, og et Par Maaneder
senere manifesterede »den klare revolutionære Handling« sig
i en veritabel Paladsrevolution med Storm fra Venstreoppo
sitionens Side paa »Partiborgen« (et gammelt Hus i Mønter
gade), med vildt Slagsmaal, hvorunder det gik i en sørgelig
Grad ud over det sparsomme Bohave, der anvendtes som
irregulært Kampvaaben fra Partifunktionærernes Side mod de
fremstormende Oprørere.
Disse var dog de stærkeste, og Partifunktionærerne blev
lempet ned ad Trappen. »Revolutionen« var fuldbyrdet, og
i de næste 14 Dage residerede Sejrherrerne i Møntergade,
indtil »Borgen« ved Anvendelse af en rent ud Tordenskjoldsk
Krigslist blev dem fravristet af de partitro. Til Gengæld satte
Kupfolkene sig i fast Besiddelse af »Arbejderbladet«^ Kon
torer i Blaagaardsgade.
Sprængningen af D. К. P. var en Kendsgerning. »Venstre
kommunisterne« konstituerede sig i et nyt Parti, som de for

dringsfuldt kaldte »Enhedspartiet«, hvorimod næsten alle
S. U. F.-Folkene og en Del andre blev staaende i det gamle
Parti under Ernst Christiansens Ledelse.
Al denne Splid kunde for den interesserede Partifælle være
sørgelig og bitter nok at se paa; — hvis det endda havde
været en alvorlig paa dybtgaaende principielle Modsætninger
hvilende Uoverensstemmelse. Men hele den taabelige Maade,
hvorpaa Møntergade-Aktionen var lagt an, viste, at det først
og fremmest drejede sig om latterligt smaatsindet Nid og
personlig Lyst til at »komme til« hos det Utal af »Leder
spirer«, der frodigt blev udklækket i det lille Parti.
Denne forsinkede Fastelavnsfest, denne Kompromitteren
af Partiet overfor Arbejderbevægelsen, kunde kun fylde En
med Væmmelse, og de alvorligt tænkende Medlemmer af Par
tiet spurgte med berettiget Undren og Indignation: »Er det
Løjer og Langkaal det hele?«
Møntergade blev i den almindelige Bevidsthed til noget
lignende halvhumoristisk, som naar man i sin Tid sagde
»Qrønttorvsspektakler« og »Kasketdrenge«.
K. U. F. undgik naturligvis ikke at blive draget med ind
i denne Strid. Forbundsledelsen og de fleste Medlemmer under
Johs. Nielsens Ledelse tog Parti for D. К. P. og fordømte
kraftigt Splittelsen, medens den tidligere Opposition i For
bundet under Otto Larsen og Vald. Sahl sluttede op om
»Enhedspartiet«. Striden kom i højeste Grad til at indvirke
paa Forbundets Kongres, der afholdtes i Odense i Pinsen.
I den Tid, der var gaaet siden Aarsskiftet, var det gaaet
yderligere stærkt tilbage for Forbundet. Afdeling efter Af
deling var faldet fra eller slaaet ned, og de øvrige havde
kun Medlemstab at opvise. Begejstringen og Kampviljen var
veget for Tvivl og Mismod. Man stod øjensynlig overfor en
Opløsning og Afvikling af Forbundet, hvis Endeligt fremskyndedes af Partistriden. Det var bittert og haardt at er
kende, men lige saa godt indrømme det først som sidst.
Den Kamp, vi nu i over to Aar havde ført for det gamle
Ungdomsforbund var tabt. Det havde været umuligt at opret

holde det som uafhængigt. Det viste sig endnu mere umuligt
at have det som Appendiks til D. К. P. Det var D. s. U. og
ikke os, der havde vundet Arbejderungdommen. Vi havde kun
det solide og gode Materiale, vi tog med ved Sprængningen,
men som to Aars uafbrudt Kamp og Strid havde slidt op, uden
at det kunde fornyes. K. U. F. var paa det Tidspunkt saa
marvhulet, at det kun var et Tidsspørgsmaal, naar vi maatte
give op. Vor Politik var slaaet fejl, vor Kamp var endt med
Nederlag og Ødelæggelse.
Intet Under, at vi, der havde gjort Felttoget med og troet
at kunne fastholde et venstresocialistisk Ungdomsforbund, var
nedslaaede, skuffede og bitre.
Klarest gav denne triste Stemning sig Udtryk i et stort
og skønt Digt af Oskar Hansen, »Slagen Ungdom«, der alle
rede var skrevet i Marts (altsaa et godt Stykke Tid før
K. U. F.’s Pinsekongres), og hvori han nænsomt skildrer vor
Sorg over at se vor engang saa stolte Ungdomsbevægelse
segne i Gruset.
Det lyder saaledes:
SLAGEN UNGDOM!
Vi har levet vort Liv fra de grønneste Aar
i en evig og stormende Strid,
vore Sind var som Strenge af Staal og Metal,
der klang af ungdommeligt Vid.
Vi lo, naar det suste omkring os af Slag,
og vi hilste med Jubel hver vaagnende Dag,
vi var Garden, den unge, hvis Øjne var Glød,
og hvis Fane var knitrende rød.
Og vi elsked’ den Fane saa rød som vort Blod,
den var forrest hver Gang, naar det gjaldt,
og vi stod aldrig slappe og vaklende, naar
vi hørte og saa, der blev kaldt;
og vi drømte en Drøm om at bygge et Slot
fjernt fra Dage og Timer i grædende Graat,
hvor der gemtes en Plads til hver bøjet Morlil
og hver Mand fra Maskinernes Spil.

Der var nogle, der raabte: Far lempelig frem,
det gaar ikke som susende Storm.
Der skal tænkes og grubles og tales en Del
om hvorledes, hvordan og hvad Form.
Men vi saa rundt omkring os vor Fa’r og vor Mo’r
vandre bøjet af Savn mod den naadige Jord,
og vi raabte i Suset fra blodrøde Flag:
Nej, tag fat, vi vil bygge i Dag.

Men vi raabte i Ørkner, vi bygged paa Sand,
der var ingen, der fulgte vort Kald.
De vandred’ som aitid, en jordbunden Stand,
der frygtede Trælpiskens Knald;
og vi stod der, en lille ungdommelig Hær
og alene i Stormenes piskende Vejr
paa Ruinen af det, som vi ofred’ vort Slid,
i Haab om en lysere Tid.
Og nu er vi Mænd uden Haab eller Tro,
Og vi er jo dog unge af Aar,
men Tanken er stum, og ved Tindingens Kant
har vi smaa bitte, graanende Haar.
Og de Drømme, vi drømte, de Haab, vi har haft,
ligger dødsmattet hen uden Marv eller Kraft,
og vor Haand hænger evneløst, sygnende, slapt,
ja, nu ser vi det klart: Vi har tabt.

Og vi glider, vi glider mod Afgrundens Rand,
mod det store og bundløse Dyb.
Vi vil gaa til Grunde og se os en Dag
mellem Slapsindets kravlende Kryb.
Vi har kæmpet en Kamp, vi har tabt, vi skal dø,
og vi haabed’, vi engang var spirende Frø,
der en Dag skulde rankes i Soldages Skær.
Vi er knækket i stormende Vejr.
Men endnu, mens vi gaar mod den yderste Dag
paa den pegende Skæbneaands Bud,
lad os bare en sidste, en eneste Gang
se et Blink af vor blodrøde Klud.
Lad den bare et eneste, stakket Minut
smelde om vort Hoved, før Dagen er slut;
lad os føle og sanse og se den igen,
saa veed jeg, vi falder som Mænd.
(Oskar Hansen, Marts 1922.)

Det var ikke mærkeligt, at Johs. Nielsen efter halvtredje
Aars sejg og uafbrudt Kamp nu gav op og erklærede, at
han med Kongressen i Pinsen vilde trække sig tilbage. Han
vidste, at det nu gik mod Afgrunden, og ingen vil vel for
tænke ham i, at han ikke ønskede at begrave den Ungdoms
bevægelse, han mere end nogen anden havde virket, ofret og
kæmpet for.
1 denne dumpe Forvisning om Haabløsheden i at fortsætte
maa man søge Forklaringen, og delvis ogsaa Undskyldningen,
for en Handling, jeg og mange med mig den Dag i Dag har
svært ved at tilgive ham: Hans altfor vellykkede Arbejde for
at gøre den tidligere Formand for Brønshøj og Glostrup Af
delinger, Aage Wiinblad, til sin Efterfølger som Forbunds
formand.
Denne Mand skal der ikke spildes meget Blæk paa. Han
kan karakteriseres i faa Ord: En opblæst, selvglad Ignorant,
hvis »Virksomhed« overalt, hvor han er kommet frem, har
været at nedbryde og ødelægge det, andre har bygget op.
Mærkelig sent og meget for sent gennemskuede Johs. Nielsen
ham og har senere bittert maattet angre, at han tog sig af
Fænomenet Aage Wiinblad.
K. U. F.s sidste Kongres, som imidlertid ingen Lighed
havde med S. U. F.s tidligere Kongresser, afholdtes som
nævnt i Pinsen i Odense og var selvfølgelig i høj Grad præget
af Kup-Situationen.
Hvor langt man nu var nede, fremlyste klart af Johs.
Nielsens Beretning, der oplyste, at Forbundet havde 42 Af
delinger og godt 3000 Medlemmer. Men selv disse diminutive
Tal (set i Forhold til, hvad Forbundet havde været blot et
Par Aar i Forvejen) gav et alt for lyst Billede af Stillingen
og svarede heller ikke til den sørgelige Regnskabsoversigt,
der blev forelagt af Hans Nielsen.
Man naaede hurtig til Brændpunktet paa Kongressen:
Partistriden, der under en voldsom Debat skilte Kongresdel
tagerne i to Fløje. Efter en langvarig Forhandling lykkedes
det dog til sidst ved U.-I.s Repræsentant, den norske Kam

merat Ingvald Larsens Mellemkomst, at faa stablet en Reso
lution paa Benene, der søgte at samle de stridende i en Be
klagelse af Møntergade-Kup’et og en Henstilling om at samles
i Endrægtighed, men som i sin Slutning alligevel varmt støt
tede »Enhedspartiet«.
Dette Parti havde nemlig siden Kup’et i højere Grad formaaet at gøre sig gældende i Moskva og havde nu Udsigt til
fremfor det Ernst Christiansen’ske Parti at opnaa Anerken
delse som den virkelige »Sektion af 3. Internationale«.
For Johs. Nielsen, Kup-Partiets bitreste Modstander, var
Ingvald Larsens Resolution en bedsk Pille, og han fastholdt
Forretningsudvalgets skarpt fordømmende, uforsonlige Reso
lution, som fik 13 Stemmer mod 14, der faldt paa Ingvald
Larsens.
Til Gengæld fik Johs. Nielsen — om end ikke med Glæde
— gennemført, at Aage Wiinblad, som han havde bundet til
sig i Kup-Spørgsmaalet, valgtes til Forbundsformand, ligesom
Einar Schultz, der ogsaa var Modstander af »Enhedspartiet«,
genvalgtes til »Fremad«s Redaktør. Desværre var dette Hverv
mere blevet en titulær Virksomhed, da Bladet udkom højst
uregelmæssigt, fordi det næsten var umuligt at betale Bog
trykkeren.
Hans Nielsen, den hæderkronede Forbundskasserer, be
nyttede Lejligheden til sammen med Johs. Nielsen at sige den
synkende Skude Farvel, og som nyt Medlem af Forretningsud
valget valgtes Charles Palbo, der var decideret Modstander
af Kup-Folkene, samt en hidtil ret ukendt Kammerat, Dalsgaard-Petersen, der dengang hørte til de mest yderliggaaende
indenfor Enhedspartiet, og Otto Larsens Broder, Christian,
der ligeledes var »Enhedsmand«.
Endnu var to Pladser ledige, som man besluttede at lade
de københavnske Afdelinger besætte under Hovedbestyrelsens
Sanktion. Dermed sluttede den sidste Kongres i det dødsdømte
Forbund.
— Forbundet styrede under den nye Ledelse ud paa sin
sidste Sejlads. Endnu et Nummer af »Fremad« (med Kon-

gresreferatet) fik Lov at se Lyset. Med et vist Galgenhumor
havde Schultz forsynet dette Referat med Overskriften: »Den
socialdemokratiske Fase er afsluttet — og vort Forbund træ
der nu over paa rent kommunistisk Grund med klart kommu
nistisk Program«.
Ja, den socialdemokratiske Fase var afsluttet, men sam
tidig dermed ogsaa Forbundets Eksistensmulighed, saa sandt
som det at være »paa ren kommunistisk Grund« her i Dan
mark var at sætte sig udenfor al Indflydelse paa Arbejder
klassen og den politiske Udvikling, hvad D. K. P.s Skæbne
var et sørgeligt Bevis paa.
Med Aage Wiinblad som Formand og med en Ledelse, der
hverken var ensartet eller saglig værdifuld, henslæbte K. U. F.
da sine sidste Maaneder i naturlig Ubemærkethed.
Vi var naturligvis en Del Kammerater, der fulgte denne
Udvikling med Sorg, men ansaa den for uafvendelig. Jeg for
mit Vedkommende ble' i den følgende Tid optaget af andre
Ting, og kom efterhaanden Forholdene paa Afstand. Med
Johs. Nielsen, der i Mellemtiden var blevet gift, Oskar Hansen
og enkelte andre bevarede jeg et varmt Venskab, men min
Interesse for Wiinblads Ungdomsforbund var forbi.
I denne Sommer og dette Efteraar, hvor jeg stod Ung
domsbevægelsen ret fjernt, benyttede jeg Lejligheden til at
underkaste mit politiske Syn en indgaaende Prøvelse.
Tiden siden Sprængningen i S. U. F. havde forandret
meget ogsaa i den »revolutionære« Arbejderbevægelses Men
talitet og Ideologi. Mange af de Ideer, hvorpaa den venstre
socialistiske Opfattelse var bygget, brasede sammen under
den særlige russiske Indflydelse. Den kraftige Antimilitarisme
med den konsekvente Militærnægtelse som Udløber var afløst
af »Rød Hær« og Arbejdermilitarismen. Kravene om det yderliggaaende Folkestyre med Etkammersystem, Referendum,
Nedsættelse af Valgretsalderen o. s. v. havde maattet vige
Pladsen for den specielt russiske Foreteelse: »Proletariatets
Diktatur«. Kort sagt: Venstresocialismen havde i Danmark

som andet Steds maattet give op overfor den »rene Kom
munisme«.
Men dette Brud med tidligere Opfattelse huede mig —
saavel som mange andre Kammerater — temmelig ilde. Vi
kunde ikke i Længden føle os tilfredsstillet ved de idelige
kommunistiske Beskyldninger mod Socialdemokraterne for
»Socialpatriotisme«, »Klasseforræderi« og alle de andre haa
nende Clichéer, der var i Brug — dette saa meget mindre,
som selve Sovjet-Rusland siden 1917 havde gennemgaaet en
betydelig Udvikling bort fra det rene statssocialistiske Pro
gram hen imod »Nep«, den nye Politik, som Lenin allerede i
1920 havde inaugureret.
Denne Politik gav Rum for en betydelig udenlandsk ka
pitalistisk Koncessionering og Udnyttelse af Ruslands Er
hvervskilder og deraf flydende udenlandsk Magt over Produk
tionskræfterne. Det var utvivlsomt nødvendigt for det langt
tilbagestaaende Land at gaa den Vej for at redde Industrien
— og delvis ogsaa Landbrugsproduktionen; men »den nye
Politik« betød ogsaa et afgørende Brud med selve den sociali
stiske Tanke, ligesom den bolschewikiske Jordpolitik havde
betydet en Befæstelse af Bøndernes private Ejendomsret til
den Jord, der ved Revolutionen var frataget Godsejerne.
De russiske Kommunister kunde ikke længere med synder
lig Ret bebrejde den øvrige Verdens Socialdemokrater Mangel
paa socialistisk Indstilling og Politik, da de selv var langt
inde med Udlandets Kapitalisme.
Det var umuligt, at »Nep«-Politiken — milelangt fjernet
fra de Ideer, der havde bragt Revolutionen af 1917 til Sejr
— kunde begejstre de unge Socialister, der havde hilst No
vemberrevolutionen. Og det maatte gøre en Socialist smerte
ligt ondt at se den Svækkelse af Arbejderbevægelsens Magt,
nationalt som internationalt, de sidste Aar havde bragt, og
som blandt andet skyldtes den kommunistiske Sprængning af
de enkelte Landes Socialdemokratier.
Jeg tænkte jævnlig over disse Spørgsmaal, som bl. a.
Viggo Nielsen, hvis venstresocialistiske Syn jeg ikke kunde

drage i Tvivl, havde fremsat overfor mig, da han og hans
Fløj forlod S. U. F., og min Overbevisning tvang mig mere
og mere til at give ham Ret.
Oskar Hansen, der i denne Tid var i Gang med en lignende
Tingenes Omvurdering, sagde engang træffende: »Hvis den
af Lenin saa foragtede »halvtredje Internationale« (den ven
stresocialistiske Wiener-Internationale) havde eksisteret, da
vi i sin Tid dannede V. S. P., da var vi gaaet til Wien og
aldrig til Moskva.«
Det var utvivlsomt Sandheden. S. U. F.s Stilling gennem
Aarene var netop venstresocialistisk — men demokratisk og
absolut ikke indstillet paa nogen Form for Diktatur, hvorfor
Indordningen under den kommunistiske Ideologi — som skil
dret foran — heller ikke var gaaet for sig uden voldsomme
Brydninger i Forbundet.
Nu var Forbundet jo imidlertid under ‘kommunistisk Le
delse kørt i Grøften og for adskillige af os gjaldt det, at naar
vi stadig stod som Medlemmer, var det mere Aarenes varme
Kammeratskab og Venskab, der bandt, end det, at vi var
politisk enige. Det blev mere og mere klart for mig, at vi
ikke kom udenom en Likvidering af den »revolutionære« Ar
bejderbevægelse, der jo iøvrigt, hvad Ungdomsbevægelsen
angik, var kaput.
Et Bekendtskab, jeg gjorde paa dette Tidspunkt, bevirkede
ogsaa, at jeg kom i nærmere Berøring med mine gamle Mod
standere i D. s. U. og kom til at se den nye Ungdomsbevæ
gelse i et andet og mere sympatisk Lys.
I Studentersamfundet traf jeg den unge stud, polit. Ib
Kolbjørn, og gennem Disputer, hvor vi først stod som Mod
standere, førtes vi ind i et gennem Aarene varmt, gensidigt
Venskab.
Kolbjørn var dengang trods sin unge Alder — kun 17
Aar — allerede en særpræget og afgjort Førerskikkelse inden
for den københavnske D. s. U.
Han var saa ung, at han ikke havde levet Kampen og

Sprængningen i S. U. F. med, og var derfor i Modsætning
til mange ældre D. s. U.’er i Stand til at bedømme Forholdene
ganske anderledes uhildet.
Tilmed var han ved sine Studier, navnlig af den tyske
Arbejderbevægelse, paa dette Tidspunkt ret venstresocialistisk
orienteret og havde en faible for de tyske uafhængige Social
demokrater, som jeg ogsaa saa op til. Naar han med disse
Synspunkter, der ingenlunde dulgtes dybt i hans Sind, men
tværtimod ofte offentligt aabenbaredes (bl. a. i »Socialisten«),
kunde spille en saa fremtrædende Rolle i D. s. U., gik jeg
ud fra, at Bevægelsen ikke kunde være saa »forbenet« og
intolerant, som jeg hidtil havde troet.
Intet Under, at der da Tid efter anden kom en Tilnærmelse
i Stand mellem den unge Socialdemokrat og den lidt ældre,
stærkt blakkede »Kommunist«, og vor Forbindelse førte mig
nærmere og nærmere til D. s. U. og tilbage til Socialdemo
kratiet.
Mit Ræsonnement for denne Frontforandring var følgende:
Din Anskuelse og Idé har aldrig i Realiteten været kommu
nistisk, men venstresocialistisk, og du har ofte bekendt din
Uvilje mod, at S. U. F. gjordes til Lydslave af Moskva og
gik til sidst kun med, fordi du troede, at S. U. F.s Redning
krævede det, at ingen anden Udvej for at opretholde Forbun
det var mulig. Forbundet var trods Overgangen til Moskva
— eller maaske netop derfor — alligevel ikke levedygtigt og
eksisterer nu nærmest kun af Navn.
Du er med dine 23 Aar for ung til at »ligge død« politisk
og mener endnu at kunne udføre et Stykke Arbejde for og
blandt Arbejderungdommen. Som Landet ligger, er der ingen
anden Vej end at melde sig tilbage til Socialdemokratiet og
D. s. U.
Ergo: Meld dig til Arbejdet og se, om man har Brug for
din Arbejdskraft. Der er intet at betænke sig paa.
I Februar 1923 udarbejdede jeg efter nogen Tids Over
vejelse et Foredrag, betitlet: Evolution—Revolution, hvori jeg,
støttet paa historiske Kendsgerninger, gav en Udredning for

de Synspunkter, der førte mig tilbage til Socialdemokratiet.
Foredraget blev holdt i Studentersamfundet og i »18. Marts«Klubben og opfattedes — rigtigt — af mine tidligere Menings
fæller, som dér tog en Dyst med mig, som min Svanesang til
den kommunistiske Bevægelse.
Umiddelbart efter udmeldte jeg mig af D. К. P. og K. U. F.
og ca. en Maaned efter var jeg Medlem af D. s. U. og Social
demokratiet.
Omtrent samtidig med mig holdt Oskar Hansen et lig
nende Opgør med sin »revolutionære Fortid« i »Socialisten«,
og kort Tid derefter var baade han og — Skjoldbo — atter
Medlemmer af Socialdemokratiet.
For os alle tre var en saare begivenhedsrig Epoke i den
socialistiske Ungdomsbevægelse til Ende. De to af os —
Oskar og jeg — gik over i D. s. U., hvor vi traf adskillige
gamle S. U. F.-Kammerater (bl. a. Viggo Nielsen, Thureby),
og hvor vi har været mere eller mindre aktive siden da.

*
Det ligger ikke indenfor dette Arbejdes Rammer at for
tælle om D. s. U.-Tiden, men jeg vil dog til Slut pege paa,
at havde S. U. F. sin store, kulturelle Betydning for Arbejder
ungdommen og med smaa økonomiske Midler udførte et mæg
tigt Oplysningsarbejde, saa har D. s. U. i de forløbne Aar
paa dette Ungdomsarbejdets vigtigste Felt været en værdig
Arvtager.
Til den heldige Udvikling af dette Arbejde har Oprettelsen
af Arbejdernes Oplysningsforbund i 1924 bidraget væsentligt.
Men her er Tale om en Vekselvirkning, idet A. O. i udstrakt
Grad har benyttet Ungdomsbevægelsens Folk (ogsaa mange
S. U. F.’er) i sit Arbejde.
Sideordnet med Oplysningsarbejdet har D. s. U. i den
forløbne Tid ydet en Indsats paa Ungdomsarbejdets andre
Omraader, der maa aftvinge Respekt. Allerede kendte Former
for dette Arbejde er videreført og udvidet og nye (bl. a.
Lejrlivet, som S. U. F. ikke kendte) er taget op.

Paa Ruinerne af den tidligere socialdemokratiske Ung
domsbevægelse har rejst sig en ny, snart lige saa talstærk og
kulturelt værdifuld som den, der brast sønder i Efterkrigs
tidens Brænding. Formerne er andre, de Døgnspørgsmaal,
der nu interesserer, ligesaa; men Maalet: Socialismens Virke
liggørelse og Arbejderungdommens kulturelle Højnelse er det
samme, og den Tid, vi nu oplever, synes at være løfterig og
forjættende for den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse.

Brydningsaarene er endt. Enigheden og Enheden i den
danske Arbejderbevægelse er bevaret og styrket under de
sidste Aars voldsomme politiske og sociale Reaktion. Fore
løbig har Folketingsvalget i April 1929 sat en Stopper for
videre Reaktion og skabt Mulighed for en ny Periode i Over
ensstemmelse med Arbejderklassens Interesser og med dens
Mænd ved det danske Statsror. Kommunistisk Parti fører en
stedse mere hensygnende Tilværelse og vil sandsynligvis om
føje Tid helt tilhøre Historien.
Men for os fra S. U. F. staar Tiden omkring Krigens
Afslutning med dens vældige verdenshistoriske Tildragelser,
dens Kampe og Brydninger som nogle af vore lykkeligste
Aar, hvor vi kæmpede for en Idé, hvor der skete noget,
hvorfra vi — trods Skuffelser og Nederlag — har vore bedste
og dyrebareste Minder.
Derfor dette Forsøg paa en Skildring og Vurdering af
S. U. F., som vi for en stor Del kan takke for vor aandelige
Udvikling og ideelle Indstilling.
Vi nævner med Stolthed at have tilhørt denne Bevægelse.

