
En vågen fynsk, kris ten ungdom 

De danske Ungdomsforeninger på Fyn 

Af Peter Ramskov Andersen 

De første ungdomsforeninger 
I det foreningsglade Danmark er det let a t finde foreninger, der kan 
opfylde selv specielle behov og interesser. Det er mere sjældent at finde 
foreninger, der i deres arbejde sigter mod at give medlemmerne en almen 
menneskelig udvikling. Blandt dem, der havde dette formål, var en række 
ungdomsforeninger, som begyndte at skyde frem i den sidste fjerdedel af 
forrige århundrede, og som var inspireret af Grundtvigs tanker og af 
højskolen. 

De første grundtvigsk prægede ungdomsforeninger blev stiftet i 
l870'erne og l880'erne af tidligere højskoleelever, som ønskede at del
agtiggøre andre unge i, hvad de selv havde modtaget. Den sandsynligvis 
ældste ungdomsforening blev dannet i 1875 i Tvilum sogn i Midtjylland, 
og de fleste af dens medlemmer var unge mænd, der havde været på 
højskole. 1 

I 1880'erne kom også Fyn med. Olaf Nielsen, der havde været elev på 
Mellerup og Askov højskoler, kom til Nørre Åby som friskolelærer og 
overtog her et bestående gymnastik- og aftenskolearbejde fra sin for
gænger. I 1887 stiftede OlafNielsen Nørre Åby Ungdomsforening, og i 
formålsparagraffen blev der udtrykkeligt henvist til højskolen. En for
ening kunne dog også opstå på andet grundlag, idet Tåsinge Ungdoms
forening- også fra 1887- som formål bl.a. havde »at samle de unge til 
værn om det danske folks grundlovsmæssige frihed ... «. I denne forening 
spillede politik en vigtig rolle, hvad der hang sammen med den udbredte 
modvilje mod konseilspræsident (statsminister) Estrup og hans styre, der 
byggede på provisoriske love, der ikke var vedtaget af Folketinget.2 

I de to ovennævnte tilfælde var det tidligere højskoleelever og en lærer, 
der stod som foreningsstiftere. Disse typiske foreningsgrundlæggere kan i 
mange tilfælde suppleres med den lokale præst som værende aktiv ved 
oprettelsen af en ungdomsforening. Det var derimod sjældent, at kvinder 
tog initiativet i så henseende. Et af de få tilfælde er fra Fyn, hvor 
ungdomsforeningen i Øster Skerninge blev oprettet af Laura Larsen, der 
ifølge sin egen senere beretning var blevet inspireret til at starte denne af 
et ophold i København, hvor hun jævnligt kom i Vartov kirke. 3 I Øster 
Skerninge sogn var der i forvejen en sangforening, der efter en senere 
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Olaf Nielsen (1864-1944). Som aktiv 
ungdomsforeningsleder i flere årtier og 
som formand for De damke 
Ungdomsforeninger 1903-23 fik Olaj 
Nielsen mulighed fin at påvirke et 
stor/ antal unge i overensslemmeise 
med DdU's formålsparagraffers ord 
om folkelig og kristelig oplysning. 

ungdomsforeningsformands beretning hovedsageligt bød på dilettant
forestillinger og selskabelige sammenkomster. Da Laura Larsen i som
meren 1889 første gang samlede en lille flok unge, var det til et helt andet 
program, nemlig leg, sang og samtale. Endvidere blev det hurtigt en fast 
aftale, at friskolelærer Gundersen fra Sørup en gang om måneden skulle 
holde et foredrag. 

Tilslutningen voksede, men det viste sig, a t en del af de unge ikke kom 
af interesse for legen og sangen m .m., og a t det kneb for formanden at 
magte situationen. Rammerne for sammenkomsterne blev derfor ændret 
og formaliseret med vedtægter til a t regulere arbejdet, hvad der betød 
færre deltagere og en vis lukkethed i foreningslivet, men også ro og 
stabilitet. 

De danske Ungdomsforeningers oprettelse 
Op gennem l880'erne og l890'erne dannedes en lang række ungdomsfor
eninger landet over . Det blev dog de sydøstjyske og fynske foreninger, der 
i kraft af deres ledere fik størst betydning for det, der senere blev til D e 
danske Ungdomsforeninger (DdU). Syv fynske ungdomsforeninger dan
nede i 1894 en fællesorganisation med navnet De sammensluttede fynske 
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Ungdomsforeninger med Olaf Nielsen som formand. De sydøs1jyske 
ungdomsforeninger slog sig sammen i 1900, og formålet var at arbejde på 
kristelig grund for »god, sund, folkelig og kristelig oplysning«. Denne 
formulering kom til at præge formålsparagraffen i De danske Ungdoms
foreninger, der blev til virkelighed i 1903. De jyske og de fynske for
eninger havde laet kontakt med hinanden og ønskede nu et nærmere 
samarbejde. Selv om de fYnske foreninger havde 85% af den nye sam
menslutnings 3500 medlemmer og havde udeladt henvisninger til det 
kristelige i deres formålsparagraffer, gik OlafNielsen fra Nørre Åby med 
på et kompromis, der stort set var en overtagelse af den jyske opfattelse. 
DdU's formålsparagraf fik følgende ordlyd: 

»Formålet er at fremme sammenhold og fællesskabsfølelse mellem de 
unge, der på kristelig grund vil arbejde for god, sund, folkelig og 
kristelig oplysning«. 

Mellem landsforeningen med dens styrelse og de enkelte foreninger blev 
der indskudt et antal hovedkredse, der hver omfattede et større eller 
mindre antal foreninger på en egn . Den første af disse kredse, Vestfyns 
Hovedkreds, blev dannet i 1908. Hovedkredsene skulle hjælpe forenin
gerne med praktiske opgaver: Finde foredragsholdere, arrangere disses 
rejser og fællesmøder, hvor hovedkredsens medlemmer kunne mødes til 
foredrag, guds1jenester, diskussioner og underholdning af forskellig art. 
Hele organisationen var ret løs, hvad der var i god overensstemmelse 
med de grundtvigske idealer om frihed for tvang og ensretning. 

Nye formålsparagraffer 
Allerede i 1912 medførte kontakten med de sjællandske ungdomsfor
eninger en ændring i formålsparagraffen. Sjællænderne var imod ordene 
om »unge, der på kristelig grund vil ... «, idet de mente, at forenings
arbejdet i hovedsagen skulle være folkeligt oplysende. Endvidere var de 
skeptiske over for DdU, som blev betragtet som overflødig. 

På årsmødet i 1912 i Sorø forhandlede de delegerede om en ny for
målsparagraf. Den vedtagne formulering blev fremsat af Olaf Nielsen, 
der havde flyttet lidt om på ordene i den gamle paragraf: 

»Formålet er på kristelig grund at virke for al god, sund, folkelig og 
kristelig oplysning og at fremme sammenholdet og fællesskabsfølelsen 
mellem de unge«. 

Ændringen var ikke stor. Den nye ordlyd fastslog stadig, at målet var at 
udføre et kristent ungdomsarbejde. Til gengæld fjernedes de ord, der 
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§ J 
For~ningc!n hører ind under .D. d, u.· 

§ 2. 
Fonmingens Formaal er at s::am1e Ungdommrn 

til en god og &und Anwndtl.lt o f d'trn Fll14d wd 
Afholdelse af forli!drøg, Oplwsning, Forhandlingu 
og Slllskabl!\ig41' SBmmtnkomsh?r. 

§ 3. 
Enhutr hll!derlig Mand og Huinde kan blive 

MC!d11i!m Henwndelsen sker til Bestvrelsen. 

§ 4. 
Bestyrelun har Røt tll 111 nlllgle Optagelsll! . 

§ 5. 
Orrsom nogen oplutdrr uuttrdigt, søasom fører 

daarlig Tale, møder btcustl c. s. u., da har &· 
sryrelstn Ret til • o r lldeluhlu! oedkommende af 
forfnrn.g""n [ot but1ndlg rtl lu fot ft \ll'.tt Tld.uum 

§ 6. 
Gu n ~ lladt 11 diRH .m..,dttnt• Danst w.d 

Forli!ningli!ns Baller dter SÆrliga Regin, der er 
fastsøl af Besrvrelsen og OrR!lstrri. Der holdes 3 
Baller om Aarfl ~' 

§ 7 
Mrdlemsbidragl!l er l Hr 5(l Orc iHlll'lltHiig 0{1 

erlæggli!S 1 Noutrmbcr og Maj M<.~an::J 

§ 8 
Foreningl!n uælgcu en Bl!st~·re-Js .. pa~ 9 M~dll'lll

ll!mmrr. S Herrl!f oq 4 Domer. sacu! 2 Hr:ui~-''"' 

§ 9, 
Det li!r ethuen 8fSI~'relscsmcdicm~ H.-r .'g f',:lt: 

al uarfi8QI! Ordanr 11s Oprl?lholdeobr 

§ JO 
Forening~ns Br.styrelse L"ælgC'r "-11 FNm,utU. re• 

Næstformand og l!n Hassnu. SMmll?l K.cUrudL111) 
paa 3 Medli.!mmu · 

§ J J 
Paø General!orsamlingw. de~ ,l[holdc~ c ~.:!;:b: 

Moaned, og som har den hll;~:-qi' MymJiw·~·.c . fr{!n\
lægges Regnstlabfl for det loriobnr A111 

§ J2 
Ha(h!rqgnskatx!t, der )orrs t~t en ,cf Hi!li;w.h· ::LIC 

l'algt Ri!gnsRabs(..:Jrqr, ouerQiJiH ::\ ,,: H.: 
øars Slutning ui Howdregn~R~tt>r: 

§ J3 
Bes\\'l('l!'\.1!11 er ulønnet, nl('ll r,'llll,liiL:~: '.l.ll 

JO H r aarlig l!• Dll'Rnmq al P. 110 o~ r, .
utigifll?'-

En ungdomsforenings .formålsparagraf behøvede ikke nl!dvendigvis al være identisk med DdU's. l Øster 
Skerninge Ungdomsforening havde man i vedtægterne fra 1919 forudset, at der kunne opstå problemer med 
medlemmerne (paragrafS), måske i forbindelse med et af de tre årlige baller. (De lokalhistoriske Arkiver i 
Stenstrup og Veste~ Skerninge}. 

kunne tydes som et krav om, at det enkelte medlem skulle have en 
personlig, kristen tro. 

Den nye ordlyd holdt kun i få år . I de sjællandske ungdomsforeninger 
syntes man stadig ikke om ordene »på kristelig grund«, selv om deres 
betydning var ændret. Sagen skulle afgøres på årsmødet i Sønderborg i 
1920, og den nye formå lsparagraf blev vedtaget med stort flertal af såvel 
bestyrelsen som årsmødedeltagerne. H ermed var man nået frem til en 
formulering, der viste sig holdbar, og som blev stående længe: 

»Foreningens formål er at fremme sammenhold og fællesskabsfølelse 
mellem de unge og ved folkelig og kristelig oplysning hjælpe dem frem 
mod m ålet: En vågen da nsk, kristen ungdom«. 

I genforeningsåret 1920 føltes det sikkert naturligt, at ordet »dansk« var 
kommet med som supplement til sammenholdet, fællesskabet, det folke
lige og det kristelige. Glæden over Genforeningen bidrog måske til, at 
vedtagelsen gik ret smertefrit, selv om der til det sidste var uenighed om, 
hvorvidt der skulle anbringes et komma mellem ordene ))vågen« og 
))dansk«, altså om, hvorvidt målet, man arbejdede hen imod, skulle have 
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to eller tre led. Der blev ikke sat noget komma, men det viste sig i de 
følgende år undertiden, at DdU-medlemmer og -ledere af vanvare allige
vel satte et. 

De fynske foreninger og foreningsledere 
De fynske hovedkredse blev aldrig store. I 1935 var der på Fyn 4 
hovedkredse med i alt 25 foreninger og 3163 medlemmer, hvad der 
svarede til 6% af det samlede foreningstal og 8,5% af DdU's totale 
medlemstal. Sydfyns Hovedkreds med 9 foreninger og 1349 medlemmer 
var den største, bl.a. fordi Tåsinge Ungdomsforenings 320 medlemmer 
vejede godt til. 4 Al medlemsstatistik vedrørende DdU skal dog læses med 
forsigtighed, idet der i mange foreninger herskede en stærk uvilje mod alt, 
hvad der smagte af kontrol og bogholderi. De medlemstal, der hvert forår 
blev indberettet til landsforeningen, var undertiden blot udtryk for for
mandens skøn over, hvor mange unge han var formand for, ligesom det 
kunne have betydning, at kontingentet til landsforeningen betaltes med 
et fast beløb pr. medlem. 

Alle de fynske foreninger fandtes i landsogne og ingen i købstæderne. 
Dette var et forstærket udtryk for et forhold, der var gældende i hele 
DdU, idet der nok fandtes en række foreninger i byerne, men deres 
medlemstal udgjorde kun en ringe del afDdU's samlede medlemstal. Det 
grundtvigske ungdomsarbejde havde altid sin største tilslutning i landdi
strikterne, specielt i Jylland, mens byernes unge aldrig viste større inter
esse for DdU, hvis ledere uden held søgte at ændre på dette forhold. 

Lederne af de fynske ungdomsforeninger var i 1935 for ca. halvdelens 
vedkommende landmænd, hvad der ikke kan overraske i betragtning af, 
at de fleste foreningsmedlemmer arbejdede ved landbruget. Fire af for
eningerne havde en lærer som formand, en formand var præst, mens to 
formænd var kvinder, hvad der var ualmindeligt. Jo højere man kom op i 
DdU's organisation, jo mere dominerede skolefolk og præster, mens 
kvinderne forsvandt som ledere. DdU's øverste ledelse var gennem årene 
præget af lærere og gejstlige, og formandsposten blev gennem mange år 
besat med fynboer. 5 

Den første af disse var som nævnt Olaf Nielsen fra Nørre Åby. Han 
startede her som lærer i en ganske lille friskole. Den voksede, og det 
samme gjorde hans arbejde med ungdomsforeningerne. Dette arbejde 
blev præget af erfaringerne fra hans højskoletid, og det var hans ind
stilling, at ungdomsforeningerne skulle være »børn af den danske højsko
le« med brug af sang, foredrag og oplæsning. Olaf Nielsen var til
bageholdende med at bruge direkte religiøs påvirkning, som han selv 
erkendte, at han ikke magtede. 

Det var denne indstilling, der kom til udtryk i den første formålspara-
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Dansk Ungdoms første "hoved" afspqlede både del nationale og del kristelige indhold i DdU's arbqde. 
(Dansk Ungdom 26. marts 1965). 

graf for de fynske ungdomsforeninger. I denne blev der talt om kristelig 
oplysning og ikke om forkyndelse . At OlafNielsen i 1903 alligevel bøjede 
sig for det jyske forslag til formålsparagraf, kan dels skyldes, at for
skellene ikke var så store, dels at den jyske leder, pastor Mads Ring fra 
Taps, var en mere dominerende personlighed end Olaf Nielsen. Det var 
dog OlafNielsen, der blev den nye landsforenings formand, hvad han var 
til 1923. Det var næppe altid let for ham at arbejde sammen med den 
temperamentsfulde Mads Ring, der blev næstformand i DdU. En af 
Rings præstekolleger, Edvard Eller fra Varde, udtrykte det ved at skrive 
således: »Det vidner om et kønt storsyn, at han (Olaf Nielsen) altid gav 
plads, så Ring kunne få lov til at folde vingerne ud. De skyggede jævnligt 
over Olaf Nielsen, men han glædede sig over deres bærekraft«.6 

Olaf Nielsens energi blev ikke opbrugt af lønarbejdet som lærer og 
fritidsarbejdet som foreningsformand. Han havde længe gået med tanken 
om at lave et ungdomsblad. Det samme havde højskoleforstander Ras
mus Nielsen i Særslev; han ville gerne lave et underholdende blad for 
unge, mens Olaf Nielsen mente, at et ungdomsblad kunne bruges som 
forbindelsesled mellem foreningerne og virke fremmende på forenings
arbejdet. 

De to enedes om at gøre et forsøg og om at dele arbejdet, således at 
Rasmus Nielsen tog sig af det underholdende stof, mens Olaf Nielsen, der 
var bedre som taler end som skribent, skulle stå for den del af bladets 
indhold, der havde med foreningsarbejdet at gøre. 

Det første nummer kom i september 1902. Første årgangs indhold var 
opbyggelige stykker, omtaler af bøger, forfattere og nationale helte, samt 
noveller og digte. I overensstemmelse med redaktørernes programer
klæring holdt man sig fra at skrive om politiske og sociale forhold, 
ligesom der var meget lidt debat på bladets sider. 

I 1907 købte DdU bladet af ejerne, idet OlafNielsen dog fortsatte som 
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Peder Jacobsen Skriver (1875-
1916). Den kendte skoleleder fra 
Glamsbjerg fik kun en kort tid som 

formandfor DdU (1928-1931). 
Han oprettede et kursus til 
præliminæreksamen, hvad der var en 
sjældenhed ved en grundtvigsk 
friskole. Skrivers store arbejdsbyrde 
med at passe både skolen og 
formandsskabet i to foreninger fik 
ham til at give afkald på ledelsen 
afDdU. 

redaktør. Abonnementstallet steg noget, men ikke mere, end at økono
mien stadig var stram, hvad den fortsatte med at være gennem hele 
bladets levetid. I 1918 ønskede Olaf Nielsen at gå som redaktør, og 
Dansk Ungdom blev slået sammen med de nordvestsjællandske ung
domsforeningers blade. Det nye blad fortsatte under navnet Dansk Ung
dom og blev ved med at udkomme til 1965. 

OlafNielsens efterfølger som formand blev Mads Ring, der fungerede i 
fem år, indtil endnu en fynbo blev formand for DdU. Peder Jacobsen 
Skriver var jyde af fødsel, men overtog i 1904 en friskole i Glamsbjerg, 
hvor han var skoleleder i 40 år. I 1918 kom P.J. Skriver med i ledelsen af 
DdU og blev formand fra 1928 til 1931. At han kun var formand i tre år 
hang sammen med, at han også var aktiv som leder i De danske Gym
nastikforeninger, hvor han var formand fra 1929 til 1943. Da arbejdet 
med at passe både skolen i Glamsbjerg og de to formandsposter blev for 
meget, var det ungdomsforeningerne, der blev valgt fra. 

P.]. Skrivers formandstid var rent talmæssigt en nedgangstid for DdU, 
og først da højskoleforstander Jens Marinus Jensen- der havde været 
lærer hos Skriver i Glamsbjerg- blev formand, kom DdU for alvor ind i 
fremgang. P.J. Skriver havde stort set fortsat foreningarbejdet i de gamle 
spor, mens J.M. Jensen førte en mere udadvendt linie og tog en række 
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nye initiativer. Fremgangen skyldtes dog ikke udelukkendeJ.M. Jensens 
personlige indsats, men var i høj grad forårsaget af den tyske besættelse 
af Danmark i 1940. 

Foreningerne under besættelsen 
Situationen efter den 9. april 1940 betød, at vilkårene for ungdomsfor
eningsarbejdet på mange måder blev ændret. Besættelsen medførte i 
første omgang, at mange møder måtte aflyses, hvad der for eksempel 
skete i Øster Skerninge den 25. april 1940. 7 Men det viste sig også 
hurtigt, at ungdomsforeningerne mange steder fik en næsten eksplosiv 
tilslutning, hvad de næppe ville have fået under normale forhold. For
eningen i Øster Skerninge afveg dog fra det almindelige mønster ved at 
have et faldende medlemstal i årene 1940-45, idet der i 1940 var 134 
medlemmer og i 1945 kun 103. 

For de fynske ungdomsforeninger som helhed var der tale om frem
gang, idet de fYnske hovedkredse i 1940 kunne stille med 2932 med
lemmer, mens tallet i 1945 var 4467. Denne stigning på 52% nåede ikke 
helt op på de 60%, som DdU voksede med på landsplan.8 

Forklaringen på den øgede tilslutning til det grundtvigske ungdoms
arbejde er, at besættelsen skabte nogle behov for at være sammen, for at 
give udtryk for nationale følelser og for at forsøge at give udtryk for, hvad 
det ville sige at være dansk. DdU's formålsparagraf passede fint til disse 
behov med dens understregning af sammenhold, danskhed og kristen
dom. 

En del af trangen til at være sammen fik afløb i Dansk U ngdomssam
virke, der fungerede som en overbygningsorganisation for ungdomsfor
eninger af næsten alle slags. Ungdomssamvirket blev- omend indirekte
sat i gang af forstander Niels Bukh fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Niels 
Bukh havde allerede i l930'erne slået tillyd for en samling af ungdoms
arbejdet, og han havde nu planer om, at der skulle oprettes et »Dan
marks Ungdomssamfund« bestående af både politiske og upolitiske ung
domsforeninger. · 

Vedersøs sognepræst, Kaj Munk, afslørede i en artikel i Nationalti
dende Niels Bukhs planer i utide og foreslog ham som ungdomsminister. 
Der var ingen grund til at vente, at DdU skulle vise begejstring for en 
ungdomsorganisation, der ville lægge mere vægt på den fysiske end på 
den åndelige udvikling. Niels Bukhs ideer var præget af forbilleder syd 
for grænsen, og tanken om at se ham som en slags dansk rigsungdoms
fører vakte ikke den store glæde, heller ikke i DdU. 

Bukhs planer medførte, at Dansk Ungdomssamvirke trådte frem for 
offentligheden, førend det egentlig havde .været meningen, og for De 
danske Ungdomsforeninger lå sagens betydning i, at den fik DdU's 
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ledelse til at træffe et valg mellem Bukhs ungdomsforbund og Dansk 
U ngdomssamvirke. 

Landsforeningen DdU blev tilsluttet Ungdomssamvirket i efteråret 
1940, idet denne tilslutning dog ikke forpligtede de enkelte foreninger. 
Det viste sig da også, at det landet over var ret få af de grundtvigske 
ungdomsforeninger, der formelt stod som medlemmer af Samvirket. Men 
det udelukkede ikke, at mange ungdomsforeninger deltog i sammen
komster, der blev arrangeret afUngdomssamvirket. Ungdomsforeningen 
i ØsterSkerninge var med i et typisk møde af denne art den 20. november 
1940, da der blev afholdt en »dansk aften«. Sådanne aftener havde tit et 
ret ensartet indhold: Fædrelandssange, taler med nationalt indhold, op
læsning af dansk litteratur, hyldest til kongen m.m. 

Mødeprogrammet i Øster Skerninge lignede i det hele taget program
met i talrige andre foreninger. I Øster Skerninge kunne medlemmerne 
således i november 1940 høre højskolelærer Rask Nielsen fra det nærlig
gende Ollerup fortælle om tiden efter 9. april. Et halvt år efter fortalte 
løjtnant Clauson Kaas om sit ophold i Finland i 1939-40. Foreningens 
forhandlingsprotokol oplyser ikke noget om, hvilket udbytte tilhørerne 
havde af foredragsholderen, men protokolførerem noterede, at gæsten 
skulle have 195 kr i honorar, og at han dermed sikkert var den dyreste 
taler i foreningens historie. Entreen til mødet var da også sat så højt som 
2 kr. 

Det var dog ikke altid aktuelle emner, der var på programmet. Højsko
lelærer Marinus Jensen fra Ollerup holdt i november 1941 et foredrag 
med titlen »Om lykken«. Tre uger senere blev der holdt endnu en »dansk 
aften«, hvor der blev opført et nationalt skuespil, mens emnet Finland 
blev brugt igen i 1942, da den senere kendte modstandsmand Peter de 
Hemmer Gudme, der havde været soldat i Finland i 1918, var i Øster 
Skerninge og talte om »Finland i dag«. 

Selv om den nationale bølge var kraftigst i besættelsens første tid, da 
f.eks . højtideligholdelsen af Christian X's 70-års dag den 26. september 
1940 blev en landsomfattende begivenhed, som også ungdomsforenin
gerne tog del i, blev der også senere slået på de nationale strenge med et 
foredrag om »Kongen og det danske folk« i begyndelsen af 1943. 

Det var i det hele taget foredragene, der var grundpillen i ungdomsfor
eningsarbejd et. Ved utallige møder startede man med en sang, hvorefter 
taleren besteg talerstolen og afleverede, hvad han havde på hjerte. Det 
drejede sig ofte om et litterært eller religiøst emne, eller om det, der med 
en fællesbetegnelse blev kaldt et »folkeligt foredrag«. Under besættelsen 
kom en ny samlebetegnelse i brug, idet tilhørerne ofte lyttede til et 
»nationalt foredrag«. 

Efter foredraget fulgte det fælles kaffebord- hvis kvalitet var præget af 
krigsforholdene - og efter endnu en sang måtte foredragsholderen igen i 
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Ungdomiforeningemes ledere fastslog j ævnligt, 

al mm1 i arbejdet til siadighed burde have 
formåle t fm oje. Delle vm rent bogstaveligt en 

mulighed fo r medlemmeme af Camborg 
Ungdomiforening . (Kauslunde-Gamborg 
Lokalhis/miske Arkiv) . 

De danske Ungdomsforeninger 
Det er Foreningens For

mnat at fremmeSammen
hold og Fælle!skab!{ø/e!Je 
mellem Ungdommen og 
ved fol k e lig og kri&lelig 
Oplysning hjælpeden frem 
mod Maalel: En vaagen 
dansk, krislen Ungdom 

Garnborg 
Ungdomsforani ng 

MEDLEMSKORT 
tor 

(J~ .... M.#.C.~. 

ilden. Nu drej ede det sig om oplæsning. Hovedvægten lå på uforpligtende 
stykker af f.e ks. Morten K orch, Anton Berntsen og Zakarias Nielsen. 
Besættelsen førte dog til en ændring i det vante mønster , idet Kaj Munk 
opnåede en hidtil ukendt popularitet. H an blev også brugt før 9. april 
1940, men efterhånden, som han tog afstand fra fascism e og nazisme, 
kunne hans værker bruges til at udtrykke en afvisende holdning over for 
besættelsesmagten. 

For mange ungdomsforeninger var økonomien en konstant kilde til 
vanskeligheder. Selv om langt fra all e blev betalt så overdådigt som 
Clauson K aas, var foredragsholdernes honorarer en tung post på ethvert 
foreningsbudgeL Da medlemskontingentet som regel var sat for lavt i 
forhold til udgifterne, måtte der findes andre indtægter, og her spillede 
den årlige dilettantforestilling en væsentlig rolle. Repertoiret i ungdoms
foreningerne var præget dels af ægteparret Johanne Louise og Joh an 
Ludvig H eibergs og Christia n Hostrups stykker, dels af dilettantkome
dier, som ikke foregav at have litterær betydning, men som blot skulle 
bruges til a t give tilskuerne en munter aften. 

DdU's ledelse var klar over, at skuespillenes kvalitet kunne højnes og 
udskrev derfor i 1939 en konkurrence om et godt amatørskuespiL Det 
præmierede stykke »På Børglum kloster« blev dog aldrig nogen større 
succes. D et samme gjaldt stykket »Hvad udad tabes .. . « fra forlaget 
Fjordvang i Otterup, selv om en annonce i Dansk Ungdom i slutningen 

79 

Fynske årbøger 1992



Den årlige di letlaniforestilling gav mange foreninger uundværlige indtægter. Stykket behøvede ikke at have 
større Litterær værdi; det var vigtigere, at de optrædende havde moret sig under indstuderingen, og at de gav 
publikum en underholdende aften, i dette tilfælde med "Under hammeren« og "Store Bededagsaften«. 
(Kauslunde Ungdomsforening, Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv). 

af 1940 reklamerede med, at her var det nationale skuespil, som tiden 
havde krav på. Forlaget søgte at udnytte tidens tendens til nationalt 
sammenhold ved at beskrive stykket som en åndelig brobygger mellem 
land og by. Det behandlede tiden omkring 9. april og sluttede med 
kongens fødselsdag, hvor Dansk Ungdomssamvirke holdt fest. 9 

Reklamen hjalp ikke. De fleste steder holdt man sig til det gammel
kendte. 

I Øster Skerninge opførte man ud over det før omtalte nationale 
skuespil under besættelsen også »En ildebrand« og »Det gamle guld«. 

Andre problemer, som det var lige så vanskeligt at gøre noget ved, 
skyldtes besættelsen. Ved mange møder frøs man med anstand, idet det 
var svært at skaffe tilstrækkeligt brændsel af en ordentlig kvalitet, og 
situationen blev forværret af besættelsestidens isvintre. Ud over kulden 
måtte mødedeltagerne ofte også døje med dårlig belysning, idet der skulle 
spares på strømmen. For foredragsholderne kunne transporten være et 
problem, efterhånden som togtrafikken blev indskrænket, og det blev 
svært og dyrt at ffi fat i en bil. Når afstandene ikke var for store, klarede 
mange sig med cyklen, selv om dæk og slanger af krigstidskvalitet gav 
stor risiko for punkteringer. 

Trods alle de besværligheder, som foreningsformændene kunne op-
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regne i den årlige indberetning til landsforeningen, udtryktes det fra 
mange sider også, at man var klar over, at de praktiske problemer trods 
alt var for småting at regne. Alt i alt blev mødevirksomheden kun 
forstyrret i ringe grad under besættelsen, og uanset alle gener erkendte 
mange af DdU's medlemmer og ledere da også, at besættelsestiden i 
mange henseender havde været et højdepunkt i DdU's tilværelse. Med
lemstallet og tilslutningen til møderne havde aldrig været større, og 
lysten til at lytte til foredragene havde- i hvert fald i de første 2-3 år efter 
den 9. april- nået nye højder. Men stemningen fra den nationale samling 
i 1940 havde ikke kunnet holde sig alle steder, og der var flere for
eningsledere, der indberettede, at de unges lyst til at komme i ungdoms
foreningerne dalede. Pastor Erik Spur fra Husby udtrykte det ved at 
skrive, at »det i årenes løb kan være svært at holde sig på åndens 
højder«. 10 

Ikke desto mindre havde De danske Ungdomsforeninger under be
sættelsen arbejdet i god overenstemmelse med deres formålsparagraf og 
stræbt efter at skabe en »vågen dansk, kristen ungdom«, omend der 
under indtryk af krigsbegivenhederne var blevet lagt mere vægt på det 
nationale indslag i formålet end tidligere. 

Hovedkredsarbejdet 
Hovedkredsene var oprindelig tænkt som en hjælper for enkeltforeninger
nes arbejde, hvad de da også i nogle tilfælde var. Men ofte var hoved
kredsens vigtigste funktion at forestå nogle større arrangementer, som 
den enkelte forening ikke magtede økonomisk eller organisatorisk. 

Formanden for den gamle Vestfyns Hovedkreds, pastor Erik Spur, 
beskrev i DdU's årsskrift, hvordan hans kreds arbejdede, idet der blev 
holdt tre møder om året. Et møde lå i maj måned, og værtsskabet gik på 
omgang blandt kredsens foreninger. Oktober-mødet holdtes som regel i 
Nørre Åby og indledtes med en gudstjeneste, mens vintermødet fandt 
sted i marts . Denne placering skyldtes dels, at februar måned i mange 
foreninger blev brugt til indstudering af dilettantforestillinger, dels at de 
fynske hovedkredse holdt et stort fællesmøde i Odense i januar. 11 

I 1942 blev dette traditionelle møde holdt søndag den 18. januar i Fyns 
Forsamlingshus, og næste dag blev begivenheden refereret i de store 
fynske aviser. Den dækning, bladene gav ungdomsmødet, afspejler meget 
godt, at ungdomsforeningerne hentede hovedparten af deres medlemmer 
på landet, få i byerne og sandsynligvis endnu færre i kredse, der stemte 
på Socialdemokratiet. Venstrebladet Fyns Tidende gav langt det fyldig
ste referat, der strakte sig over det meste af fire spalter med billeder af 
talerne. Artiklens overskrift var: »Dansk ungdoms store opgave er at 
være tro i de ringe dage«. Historikeren og højskolemanden Hans Lund 
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Det fynske Ungdomsmøde. 
De danske Ungdomsforeningers fynske Hovedkredse holder sit Vin

termøde 
SØndag den 18. Januar i Fyns ForsamHngsbus' store Sal. 

Kl. 2Y2 holder Højskoleforstander H a n s L u n d, RØdding, et 
Ungdomsforedrag. 

Kl. 4!/2 taler Provst H e r m a n s e n, Hjørring (tidligere Ryslinge): 
.,Et Tidehverv i Danmark". 

Kl. 7 bliver der Aftenunderholdning. 
Koncertsangerinde, Fru A g n e , G a r n æ synger et stort Ud

valg af vore gode Folkesange, og der bliver Optræden af den kendte 
Danseinstruktør H a n s J Ø r l i og hans Elever i Ballet og Akrobatik. 

Der afsluttes med fælles Kaffebord. 
Billette~!. der gælder til begge Foredrag og til Aftenunderholdnin

gen, å l JU. ialt og,_ om ønskes Kaffebillet å l Kr. 20 Øre og Sana-
hæfter (gratis) faas i Fyns Forsamlingshus' Billetkontor. "' 

Der er Adgang for alle. 

Flere hovedkredse havde traditionfor store møder. Dejjnske hovedkredse samlede ijanuar1942 over 1000 

tilhørere, der blev budt dels på foredrag, der var præget af besættelsen, dels på Lettere underholdning. 
(Dansk Ungdom 16. januar 1942) . 

holdt først et »ildnende foredrag om ungdom og indvielse«, og om 
eftermiddagen sammenlignede den senere kirkeminister, provst Carl 
Hermansen, den kritiske tid under krigene mod England i begyndelsen af 
1800-tallet med Danmarks situation i 1942. Om aftenen var der under
holdning med opvisning i akrobatik og dans, og en koncertsangerinde 
sang nationale sange. 

Fyens Stiftstidende gav et væsentligt kortere referat. Til gengæld op
lystes det, at der var 1200 mødedeltagere. Fyns Social Demokrat brugte 
kun l /3 af en spalte og nøjedes med at kalde foredragene opbyggende og 
tankevækkende. 

Dagligdagen og dens problemer 
Ikke alt var idyl ved ungdomsforeningsmøderne. Pastor Spur omtalte i 
sin redegørelse for hovedkredsens arbejde, at mange af ungdomsfor
eningerne havde vanskeligheder med unge, der kun kom for ballernes 
skyld. Problemet med fester var lige så gammelt som DdU. Allerede i 
1903 blev det på årsmødet i Odense hævdet, at »Vore fester er efterhån
den blevet et vrængbillede af, hvad de skulle være ... «. Vanskelighederne 
hang sammen med spiritusnydelse, men også dans var diskutabel. Pastor 
Mads Ring mente, at der dansedes alt for meget i nogle foreninger, og at 
»Leg og dans kan ikke føre de unge til åndeligt arbejde«. 

Af en eller anden grund havde især de fynske ungdomsforeninger et 
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dårligt ry, hvad der ikke altid var retfærdigt mod DdU, idet mange af de 
udskældte foreninger slet ikke var med i sammenslutningen. På årsmødet 
i 1942 sagde formanden for Sydfyns Hovedkreds på årsmødet, at balfore
ningerne var stærkt udbredte på egnen. Selv om disse foreninger ikke 
hørte til DdU, betød de en generende konkurrence, idet nogle DdU
foreninger var udsat for pres fra den gruppe af deres medlemmer, der var 
mere interesseret i at danse end i at høre på foredrag. 

DdU's ledelse var ikke særlig tilbøjelig til at indrømme offentligt, at 
foreningsfesterne udgjorde et problem, men i mere lukkede kredse kom 
det frem, at angrebene ikke var helt grundløse. På et styrelsesmøde i 1944 
blev det diskuteret, hvad man skulle gøre for at bremse det drikkeri, der 
fandt sted ved mange sammenkomster i forsamlingshusene. Det lykkedes 
ikke at finde nogen effektiv løsning. 

Når nogle foreninger ikke holdt tilstrækkelig justits, kunne det hænge 
sammen med, at selv mindre velkomne medlemmer repræsenterede en 
indtægt, som det var svært at være foruden. Mange foreningers budget 
var stramt, og skulle der blive råd til arrangementer af en rimelig 
kvalitet, måtte der ekstraindtægter til. En af udvejene var at arrangere en 
pakkefest, hvor nogle af medlemmerne- som regel de kvindelige- mødte 
op med pakker af ukendt indhold. Pakkerne blev så solgt på auktion til de 
højestbydende, og overskuddet endte i foreningens kasse. 

Her var der god brug for det til bl.a. honorarer til foredragsholdere. 
Mange af disse var lokale lærere og præster, der ofte stillede sig til 
rådighed for en symbolsk betaling, men en kendt taler, der kom langvejs 
fra, var dyr. Under besættelsen, da de offentlige trafikmidler efterhånden 
blev upålidelige, måtte der ofte betales særskilt for bilkørsel. Hvis gæsten 
så i tilgift skulle overnatte på kro eller hotel, var underskuddet næsten 
sikkert. Indkvarteringen kunne dog også foregå privat, hvad der var 
billigere, men ikke uden problemer for gæsten. J.M. Jensen skrev i sine 
erindringer, at når en omrejsende foredragsholder havde opvarmet de 
første 2000 kolde senge i private hjem, klarede han det ikke længere. Det 
kunne blive for dyrt at spare. 

De hyppigst anvendte foredragsholdere var lærere i en eller anden 
skoleform eller præster. Mange højskolelærere havde en biindtægt ved 
foredragsvirksomhed i bl.a. ungdomsforeningerne; honoraret var i 
1930'erne og 1940'erne ofte 25-30 kr til de mindre kendte talere, mens de 
store navne kunne være så dyre, at aftenen gav underskud, hvis frem
mødet svigtede. 

Selv om de unge mødte op, var det ikke altid, de påskønnede fore
draget. En række foreningsprotokoller viser, at formanden på den halv
eller helårlige generalforsamling undertiden opfordrede til, at der i al
mindelighed blev udvist en pænere adfærd ved møderne. Det er dog 
forståeligt, at en tilhørerskare med mange 14-18-årige kunne have svært 
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Ved riden af den almindelige mødevirksomhed med foredrag og oplæsning gav ØsterSkerninge Ungdoms
fo rening som mange andre foreninger medlemmerne mulighed for at være sammen på udflugter som her til 
Glorup i 1904. (De lokalhistoriske Arkiver i Stenstrup og Vester Skerninge). 

ved at forholde sig roligt under et timelangt og tanketungt foredrag med 
religiøst eller litterært indhold. 

Ud over den kvalitetsvurdering, tilhørernes opførsel var udtryk for, 
kan man finde mange foredrag bedømt i forhandlingsprotokollerne. Vur
deringen er næsten altid positiv, idet et foredrag som regel enten var 
»interessant«, »tankevækkende«, »fængslende« eller bare »godt«, men 
næsten aldrig »kedeligt«. Under besættelsen blev der i protokollerne 
enkelte gange hentydet til, at taleren var anti-tysk, idet det f.eks. blev 
bemærket, at han talte »frit og dristigt«. En sådan tale kunne dog også 
blive følt som en skuffelse, hvis foreningen havde forventet en stilfærdig 
oplæsning og i stedet for fik en gang »sabotagesnak« af en aktivistisk 
indstillet højskolelærer. 

Der lød mange klager fra foreningsformænd, der mente, at talerne var 
for dyre, for svære at ra fat i, for ensartede i deres emnevalg eller 
simpelthen for dårlige. DdU's ledelse havde ingen patentløsning. I nogle 
foreninger prøvede man at erstatte en del af foredragene med diskus
sionsaftener og oplæsning af lokale kræfter, hvad der var både billigt og 
en god træning for medlemmerne. Andre steder forsøgte man sig med 
studiekredse, hvad der sjældent blev den store succes, dels fordi med
lemmerne var for ukendte med denne arbejdsform, dels fordi de valgte 
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emner (f.eks. »Penge og penges værdi«) var for tørre. I det store og hele 
måtte man indse, at traditionen i DdU gav foredraget en så frem
trædende plads, at dette - og dermed også foredragsholderne - ikke 
kunne undværes. 

Listen over aktiviteter i ungdomsforeningerne er ikke udtømt med 
sang, foredrag, dilettant, fælles kaffeborde og studiekredse. Der var for
eninger, som arrangerede teaterture, samlede medlemmerne til særlige 
ungdomsgudstjenester, stod for gymnastik og boldspil eller som vedlige
holdt en tradition for store fester, der samlede også ikke-medlemmer til 
såvel foredrag som lettere underholdning. Det betød ikke, at man ikke tog 
den sidste del afDdU's formålsparagraf alvorligt, men en væsentlig del af 
ungdomsforeningernes virksomhed drejede sig om at opfylde medlem
mernes behov for fællesskab med andre unge. 

Nedgangstiden efter befrielsen 
Med tilslutningen til Dansk Ungdomssamvirke havde DdU også mar
keret opbakning bag regeringens forhandlingspolitik og ro- og orden
linien over for besættelsesmagten. Det betød, at DdU efter befrielsen 
måtte vente at blive udsat for kritik af sammenslutningens holdning 
under besættelsen. Der havde under den sidste del af besættelsen været 
røster i ungdomsforeningerne, der krævede en mere aktiv holdning over 
for tyskerne, og DdU's landsformand forudså kritik af den førte linie, der 
bl.a. havde gået ud på, at det var vigtigere for ungdomsforeningerne at 
holde mødevirksomheden i gang end at deltage i fremstillingen af illegale 
blade. 

En del af forsvaret for den førte politik bestod i at anlægge et rumme
ligt syn på, hvad modstand mod besættelsesmagten var, og på, hvem der 
havde været med i modstandsbevægelsen. Dette kom frem i Dansk Ung
dom, hvor redaktøren anmodede læserne om at lægge sig en lederartikel 
fra Fyns Tidende på sinde. Lederen, der var fra 12. maj 1945, henviste til 
»en kendt ungdomslærer«, der havde været ude for, at unge havde stået i 
hans stue og grædt, fordi de ikke var blevet opfordret til at gå ind i 
modstandsbevægelsen. Den kendte ungdomslærer mente, at så godt som 
alle havde »været med i den årelange kamp, om ikke på anden måde, så 
ved trofast at blive på vor post, hvad der så end kom, og gøre vor pligt. 
Også det var jo en kamp for Danmark». 

Det var dog næppe debatten om deltagelsen i rnodstandsarbejdet, der 
førte til, at årene efter 1945 blev trange for ungdomsforeningerne. Den 
ulyst til at være med i foreningsarbejdet, der nogle steder var konstateret 
allerede i 1944--45, blev ikke mindre efter befrielsen. Sydfyns Hovedkreds 
klagede i 1946 over tilslutningen til foredragene, og fra Vestfyn indbe-
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rettede pastor Spur, at en del foreninger mærkede konkurrence fra for
lystelser, der kun havde til formål at la fat i de unges penge. 12 

I de kommende år diskuterede DdU-medlemmer og -ledere ivrigt, 
hvad man kunne gøre for at holde på de unge, der forsvandt i hastigt 
tempo. Fra 1945 til 1953 mistede DdU 30% af sine medlemmer. På Fyn 
gik det værre. De tre fynske hovedkredse havde i 1945 4467 medlemmer, i 
1953 var der 2210 tilbage, hvad der var en nedgang på lidt over 50%. 
Særligt hårdt ramt blev Vestfyns Hovedkreds, der i denne periode måtte 
sige farvel til 63% af medlemmerne og fem af de ni foreninger. 13 Med
lemsstatistikkerne viser imidlertid, at DdU's medlemstal i 1953 var høj
ere end i 1940, og at det ikke på noget tidspunkt nåede under besættelses
årets tal. Nedgangen kan derfor betragtes som en tilpasning efter den 
unaturligt høje tilslutning under besættelsen., og krisen og den udbredte 
modløshed i DdU, som bladet Dansk Ungdom vidnede om, må derfor 
også forklares på anden måde. 

Foreningslederne var klar over, at der var ting, det ikke var muligt at 
ændre på, således det dalende antal unge på landet. Endvidere kæmpede 
det grundtvigske ungdomsarbejde mod mange andre tilbud til de unge i 
deres fritid, og også den tiltagende amerikanske indflydelse på ungdoms
kulturen fik sin del af skylden for, at det ikke længere var muligt at samle 
tilhørere til de traditionelle foredragsmøder. Nogle mente, at ungdoms
foreningsarbejdet simpelthen var stivnet i former, som ikke tiltrak ung
dommen, og at den eneste vej ud af krisen var fornyelse og samarbejde 
med andre organisationer. 

De organisationer, der var tale om, var De danske Skytte-, Gymnastik
og Idrætsforeninger (DdSGI) og De danske Gymnastikforeninger 
(DdG), som mange ungdomsforeninger allerede havde samarbejde med. 
Medlemsskaren var i nogen udstrækning fælles, hvad der var endnu en 
grund til at samarbejde, og den første officielle kontakt mellem de tre 
organisationer kom i april 1960. Forhandlingerne blev langvarige, og 
undervejs faldt DdSGI fra, mens DdG og DdU fra den l. aprill965 blev 
til De danske Gymnastik- og U ngdomsforeninger. 

DdU var langt mindre end DdG, og det var derfor naturligt, at 
gymnasterne kom til at præge den nye forenings formålsparagraf. I den 
nye formulering var ordene om »en vågen dansk, kristen ungdom« væk, 
hvad der blev beklaget af mange, nu forhenværende DdU-medlemmer. 
For dem betød den nye forenings formålsparagraf en udvanding, idet 
folkelig og kristelig oplysning nu blev sidestillet med gymnastik og idræt. 
Mange frygtede, at arbejdet i den nye forening ville blive domineret af 
idrætten, og at det folkelige og det kristelige ville komme til at føre en 
tilbagetrukket tilværelse. DdU's sidste formand, pastor Helge Grell, var 
klar over, at denne risiko fandtes, men han mente også, at sammen
slutningen var en nødvendighed. Det blev fra anden side udtrykt, at 
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sammenslutningen var et forsøg på at redde, hvad der kunne reddes, før 
DdU's endelige skibbrud. 

Det var pessimisterne, der fik mest ret. Der er næppe nogen tvivl om, 
at De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger hovedsageligt kom til 
at fungere som gymnastik- og idrætsforeninger. Denne udvikling blev 
understreget af, at foreningerne i 1973 ændrede formålsparagraf, så det 
kristelige i indholdet blev fjernet. Det ungdomsarbejde, der med ud
gangspunkt i Grundtvigs tanker havde haft et af sine kraftigste udspring 
på Fyn, var nu væk. 

Noter 
l. Artiklen bygger, hvor ikke andet er nævnt, på Peter Ramskov Andersen: En vågen 

dansk, kristen ungdom. De danske Ungdomsforeninger under besættelsen. Odense 
1992. 

2. Elsebeth H. Villadsen: De danske Ungdomsforeninger ca. 1900-1965 med særligt 
henblik på deres opfattelse af forholdet mellem det folkelige og det kristelige, s. 2-4. 
(3-måneders opgave i kirkehistorie ved Århus Universitet). 

3. ØsterSkerninge Ungdomsforenings forhandlingsprotokol 1916--69. (De lokalhistoriske 
arkiver i Stenstrup og Vester Skerninge). Protokollen indeholder Laura Larsens be
retning, dateret 6. november 1924, og også en senere formand fortalte om foreningens 
første år. 

4. Tallene findes i DdU's årsskrift 1934-35. 
5. DGU's årsskrift 1934-35. 
6. De biografiske oplysninger om DdU's tre første formænd findes i E. Spur og J. M . 

Jensen: Tre foregangsmænd i ungdomsforeningerne. 1950. 
7. Denne og følgende oplysninger om mødeaktiviteten i Øster Skeeninge Ungdomsfor

ening stammer fra foreningens forhandlingsprotokol 1916--69. 
8. Medlemstallene for såvel enkeltforeninger som hovedkredse findes i DdU's årsskrifter. 
9. Dansk Ungdom 15. november 1940, s. 426. 

l O. DdU's årsskrift 1944-45, s. 88. 
l l. DdU's årsskrift 1942-43, s. 45-46. 
12. DdU's årsskrift 1945-46, s. 61 og s. 70. 
13. Procenttallene er beregnet på grundlag af tallene i DdU's årsskrifter. 
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