
“Krigens økonomiske og sociale følger vil
være så alvorlige, at der ikke vil blive nogen
plads for reformer, som kan indgyde arbejder-
ne falske illusioner (...). Mulighederne for en
kontrarevolutionær intervention vil være me-
get begrænsede, krigens følger rammer denne
gang alle lande dybt, og de revolutionære ry-
stelser vil derfor få en langt mere udpræget in-
ternational karakter.”1

Sådan formulerede de danske trotskister
under Anden Verdenskrig de fremtidsudsig-
ter, der styrede deres egne fælles handlinger.
Den socialistiske arbejderrevolution syntes
ikke som en fjern drøm, men var en umid-
delbar forventning. Anden Verdenskrigs ka-
lamiteter, mente trotskister verden over,
kunne bringe de langtrækkende, gennemgri-
bende samfundsforandringer inden for ræk-
kevidde – ligesom Første Verdenskrig havde
udløst revolutioner ikke kun i Rusland, men
også Tyskland, Ungarn og andre euro-
pæiske stater, nu blot i større format.2

Man kan understrege betydningen af
dette ved at inddrage den tyske filosof Ernst
Blochs kategorier: Fjernforventningerne om
et socialistisk samfund syntes her for trots-
kisterne at komme i berøring med nærfor-
ventningerne – og de fjerne mål med de
nære. Dermed blev socialismen, for atter at
bruge Blochs begreber, i mindre grad en
‘abstrakt utopi’, dvs. en blot og bar vision
eller drøm, og i højere grad en ‘konkret uto-
pi’, dvs. en historisk medieret vision i over-
ensstemmelse med virkelige udviklingsten-
denser og i forbindelse med den aktuelle til-
stand.3 I denne situation blev det særligt
presserende for trotskisterne at afgøre,
hvordan man skulle agere i det nære per-
spektiv for at fremme mulighederne for en
samfundsrevolution i retning af socialis-
men.

Krigen sluttede. Men revolutionen ude-
blev. Trotskisterne fik ikke den epokegøren-
de rolle, de havde tænkt sig. Tvivl og splid
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revolution i både øst og vest var
bærende for de danske trotskister
under og umiddelbart efter besæt-
telsen 1940-45. Da revolutionen
udeblev, måtte de søge nye måder
at videreføre en revolutionær 
socialistisk politik på. I denne 
situation viste sig vidt forskellige
samtidsopfattelser, fremtidsfor-
ventninger og handlingsformer.



dukkede op: Hvad måtte der nu gøres?
Hvad kunne man gøre? Var der nogen chan-
cer for en socialisme, der ikke var den auto-
ritære sovjetiske? Nyttede det at engagere
sig i revolutionær politik? Var det overhove-
det muligt længere at tænke sig et samfunds-
alternativ til både den vestlige kapitalisme
og stalinismen i øst?

Ved at undersøge de små danske trots-
kistgruppers organisatoriske og politiske
udvikling i årene omkring 1945 med hen-
blik på deres varierende fremtidsforventnin-
ger og handlingsperspektiver kan man også
åbne for et særligt perspektiv på mere gene-
relle fænomener: de kampe om samfunds-
mæssige fremtider og om grænserne for po-
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litiske handlingsmuligheder, der ligger gemt
i historiske brydningstider og forbigående
mulighedsåbninger. Dette er denne artikels
ærinde. Den handler om en lille skare af
dybt engagerede mennesker, der på bag-
grund af bekendelser til de samme overord-
nede politiske principper – ikke mindst sats-
ningen på en international socialistisk revo-
lution samt kritikken af den stalinistiske
kommunisme – stræbte efter at agere i fæl-
lesskab, men dog gang på gang måtte skil-
les. Ved at se på deres historie i 1940’erne
kan man pege på, hvorledes vidt forskellige
vurderinger af mulighederne for at realisere
det fælles program og vidt forskellige for-
skydninger af de masserevolutionære hand-
lingsmuligheder i tid og rum opstod i et
særegent samspil mellem store politisk-soci-
ale udviklinger og personlige relationer på
småplan.

Trotskismen
Selv efter at være blevet sendt i eksil af  sin
ærkerival, Stalin, forblev revolutionsvetera-
nen Lev Trotskij en central figur i den inter-
nationale offentlighed – ikke mindst på de
dele af venstrefløjen, der forholdt sig kritisk
til Socialdemokratiernes og de Moskvatro
kommunistpartiers politik. Op gennem
1930’erne lykkedes det ham og hans støtter
at opbygge et vidt forgrenet netværk af
sympatisørgrupper i mange lande. Alle dis-
se grupper var små, men de viste sig i stand
til at tiltrække kritiske medlemmer af par-
tikommunistiske og socialdemokratiske or-
ganisationer.

Resultaterne stod langtfra mål med ambi-
tionerne. Ikke desto mindre stillede Trotskij
i 1938 sin autoritet bag etableringen af en ny
international sammenslutning af revolu-tio-
nære socialistiske grupper: Fjerde Interna-
tionale. Organisationen var svag fra begyn-
delsen, men han mente, at stiftelsen var nød-
vendig for at skabe en klart defineret kim til
et nyt lederskab i den internationale arbej-
derbevægelse – et lederskab, der skulle kun-
ne udnytte de revolutionære potentialer.4

Også i København dukkede der små trot-
skistiske grupper op i denne periode.5 Trots-
kisterne var ikke talrige i 1930’erne og
1940’erne – omtrent fyrre organiserede, når
de var flest, men oftest nærmere det halve
eller færre, hvortil der dog oftest lagde sig
en kreds af nærtstående personer uden for-
mel tilknytning til grupperne. Selv inden for
disse små grupper kan man udpege en ræk-
ke mindre netværk – tæt forbundne, men
dog distinkte – hver kendetegnet ved særlige
personlige bekendtskabskredse, politikop-
fattelser, temperamenter, interesser og ar-
bejdsformer. Disse netværk var forbundne,
og de samarbejdede ofte ud fra deres fælles
politiske grundlag, men der var hyppige
gnidninger og fløjdannelser, som var med til
at forme trotskisternes ofte meget omskifte-
lige politiske og organisatoriske praksis.

De første trotskistiske grupper i Dan-
mark opstod, da medlemmer af den tyske
trotskistiske organisation Internationale
Kommunisten Deutschlands (IKD) – indtil
maj 1933 kaldet Vereinigten Linken Oppo-
sition der K.P.D. (Bolschewiki-Leninisten)
– kom til landet som del af den store strøm
af flygtninge efter den nazistiske magtover-
tagelse i landet i 1933.6 Mange af disse
flygtninge – ‘emigranter’, som de blev kaldt
– rejste dog videre til andre lande efter nog-
le få måneders eller års ophold. Efter de
første par år, hvor omtrent 15-20 medlem-
mer organiserede sig som formel under-
gruppe af IKD, ‘Ortsgruppe Kopenhagen’,
og udgav tidsskriftet Unser Weg, svandt
miljøet ind fra midten af 1930’erne. Kun en
lille håndfuld tyske trotskister blev i Køben-
havn op gennem besættelsesårene.7

De tilbageblevne blev udgangspunkt for
opbygningen af egentligt danske trotskisti-
ske grupper. Den fremmeste blandt dem var
Georg Jungclas (1902-75), der kom til
København i maj 1933 efter nogle måneder
‘under jorden’ i sin hjemby, Hamburg. Han
havde været en central skikkelse blandt de
tyske trotskister og på den hamburgske ven-
strefløj, og han bragte væsentlige politiske
og organisatoriske erfaringer herfra med
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ind i sit danske politiske virke, der varede
helt frem til 1944, hvor han blev arresteret
af Gestapo og sendt til Tyskland.8

Blandt frugterne af Jungclas’ flittige ar-
bejde var dannelsen af den første lille dan-
ske trotskistgruppe i 1934 omkring typogra-
fen Svend Johansen. Denne lille gruppe for-
søgte at tiltrække flere venstrefløjssocialde-
mokrater med sig ved at operere på partiets
og dets ungdomsorganisations venstrefløj.
Johansen lagde dog allerede i 1936 trotskis-
men bag sig for at engagere sig varigt i det
socialdemokratiske parti.9

Poul Moth og esperantisterne
Sideløbende med den kortlivede Svend Jo-
hansen-kreds opstod dog et andet, yngre
netværk af danske trotskister, der fra 1934
og to årtier frem havde sit centrum i Poul
Moth (1898-1976), men også fra begyndel-
sen talte de noget yngre figurer Tage Lau
(1914-91) og Åge Kjelsø (1914-95) – og ef-
terhånden blev suppleret af flere nytilkom-
ne og sympatisører, der først kaldte sig So-
cialistisk Arbejder Ungdom og fra 1936
sammen med de tyske emigranter betegnede
sig som Leninistisk Arbejdsgruppe.10 Moth-
kredsen havde rødder i den såkaldte ‘trepile-
bevægelse’: unge, venstreorienterede social-
demokrater, som fordrede skarp imødegåel-
se af nazistiske og fascistiske kredse, hvilket
ikke sjældent førte til fysiske sammenstød
med højreorienterede grupper.11 Denne ori-
entering mod en meget håndgribelig radi-
kal, antifascistisk praksis blev blandt andet
videreført, da Lau og Kjelsø i 1936 drog til
Spanien for at kæmpe som frivillige mod
Francos oprørstropper – Lau som medar-
bejder ved det uafhængige venstrefløjsparti
POUM’s propagandaafdeling i Barcelona,
Kjelsø som militsmedlem ved fronten.12

Samtidig var Moth-kredsen kendetegnet
ved en brændende interesse for sprog, især
kunstsproget esperanto, hvormed kredsen
forbandt en særlig politik. Moth, Kjelsø og
Lau var tilknyttet det globale arbejderespe-
rantistforbund SAT (Sennacieca Asocio

Tutmonda) og lagde et stort arbejde i udgi-
velsen af trotskistiske tidsskrifter på espe-
ranto.13 Ligesom andre arbejderesperanti-
ster forbandt Moth sin sprogpolitiske
stræben efter en kulturneutral, ikkehierar-
kisk kommunikationsform med et anationa-
listisk standpunkt, klart skelnet fra venstre-
fløjens traditionelle internationalisme, der
søgte forbindelser mellem nationer ud fra
anerkendelse af dem.14

Også Moth-kredsens dansksprogede po-
litiske praksis var kendetegnet ved det ud-
præget principbetonende og nationalitets-
fornægtende, der ofte kom til udtryk i ka-
rakteristiske forskydninger af den egentligt
revolutionære politiske praksis til andre ti-
der og steder end det aktuelle Danmark.
Kredsens publikationer fokuserede især på
internationale spørgsmål, og selv hvor aktu-
elle danske begivenheder blev omtalt, var
det hovedsagelig som baggrund for at mar-
kere sig imod de aktuelle fænomener og
fremherskende strømninger for dernæst at
bekende sig – i meget almene vendinger – til
behovet for en ikkestalinistisk, verdensbase-
ret socialisme, oftest med en meget eksplicit
identifikation med Fjerde Internationale.

Denne stadige, kraftige identitetsmarke-
ring og den overalt følelige kløft mellem de
begærede fjernmål og de umiddelbare, nære
samfundspolitiske perspektiver – der enten
blev fordømt i almindelighed eller betragtet
som genstand for meget direkte handlings-
former som f.eks. i kampen ved den spanske
front – blokerede for mulige samarbejder
med andre venstrefløjskræfter og for mulig-
hederne for overhovedet at nå et publikum i
den danske arbejderbevægelse. Det var den-
ne tilgang til politisk praksis, snarere end
uenigheder om principper, der hyppigt
bragte Moth-kredsen på kollisionskurs med
de øvrige danske trotskister.

Moth og hans sympatisører var ofte i
stand til at tegne de trotskistiske organisati-
oners ansigt udadtil i 1930’erne og efter be-
frielsen. Under besættelsen synes kredsen
dog for en stund at være gået i opløsning
som politisk samlingspunkt. Poul Moth
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anså flertallet af  de øvrige trotskister for at
gøre utilladelige tilnærmelser til den natio-
nalt baserede modstandskamp under besæt-
telsen og forlod gruppen, vistnok allerede i
april 1940.15 Nogle af de andre – i hvert fald
Kjelsø og Børge Nielsen (’Trotskij’-Børge) –
videreførte derimod den mere militante ind-
sats ved i besættelsens sidste år at arbejde
inden for den væbnede modstandsgruppe
P6.16 Dette stod i skarp modsætning til den
linje, der blev formuleret af flertallet af  be-
sættelsestidens danske trotskister, som jeg
vil se på nu.

Revolutionære Socialister
Hen mod slutningen af 1930’erne opstod
nye danske trotskistiske kredse, der distan-
cerede sig fra Moth-gruppens arbejdsfor-
mer. Blandt de centrale figurer var her Bør-
ge Trolle (1917-2004), der havde baggrund i
kommunistpartiets ungdomsorganisation,
og Jacob Vedel-Petersen (1922-98), der bl.a.
indgik i tidsskriftet Clartés redaktion.17 I ef-
teråret 1939 konstituerede denne lidt større
kreds sig – med støtte fra Jungclas og de
øvrige tilbageværende flygtninge – som Re-
volutionære Socialister. 

Revolutionære Socialister stræbte målret-
tet efter at skabe forbindelse mellem nærmål
og fjernmål. I sine publikationer, bl.a. bla-
det Klassekamp, leverede denne gruppe ikke
kun kritiske analyser og politiske perspekti-
ver på store internationale spørgsmål som
den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt og den
sovjetiske krigsførelse i Finland. Gruppen
søgte også at knytte an til mere nærtstående
spørgsmål i dansk samfundspolitik, f.eks.
ved forsøg på at opdyrke spirer til venstre-
fløjsopposition i fagforeningerne under
overenskomstforhandlingerne i 1939.18

Allerede fra april 1940 og op gennem be-
sættelsen stod denne gruppe bag en række
både legale og illegale publikationer, der ud-
lagde perspektiver for en modstandskamp
med internationalistiske og klassepolitiske
fortegn. I modsætning til de små, væbnede
modstandsgruppers sabotageaktioner mod

besættelsesmagten, der voksede frem fra
1942, opfordrede Revolutionære Socialister
til “en bred massebevægelse i arbejderklas-
sen og den udbyttede del af  befolkningen”.
En enkelt “strejke på en krigsvigtig fabrik
kan opveje 100 brande og bombeattenta-
ter”, hævdede de i marts 1943.19

Trotskisterne så sig bekræftet i denne op-
fattelse gennem de store strejkekampe i
Odense 1943 og København året efter. Og
de søgte at udvikle sådanne kontakter gen-
nem den illegale sammenslutning af køben-
havnske tillidsmænd, ‘Arbejderopposition’,
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som blev stiftet i oktober 1943 i et samar-
bejde mellem nogle af de ledende trotskister
og ikke-trotskistiske tillidsmænd fra bl.a.
B&W, senere også det bredere, illegale til-
lidsmandsnetværk Bedriftstillidsmændenes
Udvalg, der skal have spillet en væsentlig
rolle under ‘folkestrejken’ i 1944.20 De sam-
me kontakter blev udnyttet, da trotskisterne
i oktober 1943 – ikke mindst på baggrund
af deres tidlige erfaringer med at bringe ty-
ske flygtninge i sikkerhed i Sverige – spille-
de en væsentlig rolle i københavnske jøders
flugt over Øresund.21 Kort efter folkestrej-
ken blev gruppen dog i praksis opløst og
dens væsentligste aktiviteter indstillet, da en
række af dens ledende medlemmer blev ar-
resteret af Gestapo, og andre måtte flygte til
Sverige. Kun et par fra kredsen, John An-
dersson og Thorvald Jensen, stod i krigens
sidste måneder tilbage. De skrev enkelte ar-
tikler i Arbejderopposition, der stadig ud-
kom, men under andre kræfters kontrol.22
De to mænds væsentligste modstandsaktivi-
tet var dog en række flyveblade med titlen
Die Wahrheit – henvendt til tyske soldater
med fortløbende beretninger om det tredje
riges militære tilbagegang og med stadige
opfordringer til at begå mytteri.23

Revolutionsforventning
Selv om Revolutionære Socialister således i
praksis var opløst ved krigens og besættel-
sens slutning, bidrog de store folkelige pro-
testbevægelser umiddelbart til at støtte dens
forventning om afgørende sociale og politi-
ske brud i krigens kølvand. Allerede i be-
sættelsens første år havde gruppen i et fælles
internt dokument bemærket, at de revoluti-
onære kræfter nok endnu var fåtallige og
svage, men at “forholdene selv” ville hjælpe
dem på vej ved at stille “arbejderklassen
over for en række opgaver, som den må løse,
idet ethvert tilbagetog vil være spærret”.24
Arbejderne ville med andre ord blive nødt
til at vælge revolutionens vej – og dermed
kernen i Fjerde Internationales program.

I foråret 1944, kort før gruppens op-

løsning, blev dette perspektiv udfoldet i
gruppens blad Klassekamp. Den fyldige,
programmatiske artikel med titlen ‘Dagen
derpå’ var forfattet af  Børge Trolle som
modspil til Frihedsrådets efterkrigsprogram
‘Når Danmark atter er frit’. Imod Friheds-
rådets klassesamarbejde imellem den par-
tikommunistisk orienterede og den borgerli-
ge modstandsbevægelse ville trotskisterne
tage udgangspunkt i sociale delkrav, der
umiddelbart kunne fremsættes af de enkelte
arbejdspladser, men samtidig måtte pege
hinsides det bestående samfundssystem: be-
slaglæggelse af alle krigsgevinster og anven-
delse af beslaglagte midler til sociale for-
mål, afvæbning af alle, der havde været i
tysk eller engelsk krigstjeneste, bevæbning
af arbejderne med mere. Hvor Frihedsrådet
ville indkalde rigsdagen, “så snart det lader
sig gennemføre”, fordrede Revolutionære
Socialister “øjeblikkelig valg af en konstitu-
erende forsamling, som skal træffe afgørelse
om landets fremtidige forfatning, og som
skal vælges ved almindelig valgret for alle
personer over 18 år”. Indtil en sådan kon-
stituerende forsamling blev etableret, skulle
arbejderne kun understøtte en provisorisk
regering, såfremt den stillede sig under ar-
bejderklassens kontrol, udøvet gennem en
“kongres af tillidsmænd og arbejderrepræs-
entanter, valgt direkte på arbejdspladserne,
af bedriftsråd og arbejderkomitéer, af  be-
væbnede arbejdermilits-formationer, hus-
mandsorganisationer og lignende revolutio-
nære masseorganisationer, som permanent
kan være samlet i hovedstaden”.25

Dette specifikke bud på mediering af
nærmål og fjernmål rummede en tydelig til-
pasning til aktuelle danske forhold af
bolsjevikkernes fremfærd under den russi-
ske revolution i 1917, filtreret gennem det
karakteristisk trotskistiske fokus på over-
gangskrav, det vil sige, aktuelle delkrav, der
kunne fremsættes her og nu, men hvis ind-
frielse ville indebære et brud med det bestå-
ende, kapitalistiske samfundssystem.26
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Efter krigen: 
Revolutionen udeblevet
Krigsafslutningen levede langtfra op til
trotskisternes revolutionære forhåbninger. I
de første par år efter besættelsen var der
dog ret store protestbevægelser, også blandt
de danske arbejdere. Nogle af disse prote-
ster kunne synes at rumme visse potentialer
for – om ikke i første omgang en revolution
under Fjerde Internationales førerskab, så
dog punktvise udfordringer af Socialdemo-
kratiets og DKP’s dominans i den danske
arbejderbevægelse. Midt i de danske trotski-
sters fundamentale skuffelse vaktes således
også nye, mere beskedne håb – og anlednin-
ger til nye skuffelser. I dette sammensatte
stemningslandskab opstod vidt forskellige
bud på situationens karakter og mulighe-
derne for radikal politisk handling.

Ved krigens afslutning og den danske be-
frielse var hovedparten af  de danske trots-
kister fra besættelsestiden spredt, enten i
fangenskab eller svensk eksil. Nogle af  de
centrale skikkelser fra Arbejderopposition
– det trotskistisk dominerede tillidsmands-
netværk fra besættelsestiden – søgte allere-
de i sommeren 1945 at etablere en samlet
fagforeningsopposition på grundlag af  den
store strejke og demonstration den 4. juli
for ophævelse af  loven om arbejdsforhold,
for almindelige løn- og arbejdstidskrav og
for oprettelse af  bedriftsråd.27 Men først
fra begyndelsen af  1946 trådte trotskister-
ne atter frem som selvstændigt kollektiv
med tidsskriftet Arbejderpolitik. Organ for
Revolutionære Socialister. Reelt udtrykte
bladet dog hovedsageligt grundopfattelser
hos én bestemt gruppe danske trotskister: I
redaktionen sad Jacob Vedel-Petersen og
John Andersson sammen med den senere
forfatter Børge Madsen. Vedel-Petersen og
Andersson havde begge under besættelsen
både været medlemmer af  Revolutionære
Socialister og siddet i redaktionen af  det
officielt socialdemokratiske, men reelt trot-
skistiske blad Stormfanen, DsU-Sundbys
medlemsblad – i nært samarbejde med
Grethe Hoppe og Niels Jacobsen, der lige-

ledes spillede vigtige roller i det nye tids-
skrift.28
Arbejderpolitik var et lille, trykt tids-

skrift, som var fortrinsvis teoretisk anlagt
og kendetegnet ved selvkritisk eftertænk-
somhed, i nogle artikler endda kendelig pes-
simisme. Åbningsartiklen konstaterede, at
verdenskrigen var endt “uden revolutionære
udbrud af større omfang”. Det revolutio-
nære opgør med kapitalismen stod nu som
“en opgave af uoverskuelige dimensioner,
og de kræfter, som staar til raadighed for
opgavens løsning, er i øjeblikket tilsynela-
dende uendelig smaa”. Derfor skulle Arbej-
derpolitik ikke være “agitatorisk anlagt”,
men skulle bidrage til at “genskabe og mu-
ligvis uddybe den marxistiske ideologi hos
bevidste socialister”.29 Én af udgiverne,
John Andersson, fremhævede tilsvarende i
en vigtig artikel, hvorledes netop skuffelsen
af de revolutionære forventninger til krigs-
afslutningen kaldte på teoretisk selvransa-
gelse hos marxisterne.30 Den nærmeste
fremtid rummede særdeles dystre udsigter,
mente han:

“Den objektive situation frembyder latente
spændinger så stærke, at det mindste tegn på
spontane reaktioner fra massernes side vil re-
sultere i de skarpeste forholdsregler og mulig-
vis fremkalde fascisme på et tidspunkt, hvor
handledygtige revolutionære organisationer
endnu ikke er dannede, og dermed slukke ly-
set for endog al åndelig frihed [sådan som det
var sket] i Tyskland.”31

Arbejderopposition 1946
Over for den bemærkelsesværdige pessimis-
me i Vedel-Petersen-kredsen, især hos John
Andersson, stod mere optimistiske vurde-
ringer af situationen og dens muligheder,
først og fremmest knyttet til de omfattende
strejker under overenskomstforhandlinger-
ne i foråret 1946. Arbejderopposition livede
nu op igen, med Børge Trolle, Børge Mad-
sen, Carl Heinrich Petersen og kusken
Knud Ellegård som drivende kræfter. Det
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søgte at indvirke på bevægelserne gennem
flyveblade og tidsskriftet Arbejderoppositi-
on, som var langt mere agitatorisk anlagt
end det sideløbende Arbejderpolitik, men
også mindre entydigt trotskistisk.32

Da strejkerne fortsat tog til i København
hen mod midten af maj, og da den DKP’s

forretningsudvalg mandag den 13. maj uden
held opfordrede til genoptagelse af arbej-
det, så trotskisternes deres snit til at forsøge
at lede bevægelsen ind i nye retninger. Ar-
bejderopposition indkaldte til stormøde i
Weinolds selskabslokaler om tirsdagen. Fle-
re hundrede københavnske arbejdere mødte
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op, heriblandt en socialdemokratisk udsen-
ding fra Dansk Arbejdsmands Forbund,
som siden gav et formentlig troværdigt sam-
mendrag af mødets forløb: Hovedtaleren
Børge Trolle understregede, at strejkerne og
fremmødet viste, at arbejderne havde mistet
tilliden til deres ledere. Man måtte nu gå vi-
dere til en generalstrejke og etableringen af
permanente strejkekomiteer, som skulle
bygge direkte på arbejdspladserne. Mødet
endte ifølge den socialdemokratiske iagtta-
ger i “vild uenighed og spektakel”, og man-
ge af deltagerne udvandrede. Alligevel lyk-
kedes det at nedsætte et centralt ‘strejkekon-
taktudvalg’, som indkaldte til demonstrati-
on foran Christiansborg dagen efter. Udval-
get publicerede en løbeseddel med budska-
bet: “Vi går ikke i arbejde, før Knud Kri-
stensen er gået! Ingen bod til de strejkende
arbejdere”.33

Men den stort anlagte demonstration
blev en slem fiasko. Socialdemokraten talte
“et halvt hundrede ganske unge mennesker,
anført af (...) forfatter Børge Madsen”.34
Forsamlingen forsøgte at nå til havnen for
at få arbejderne der til at gå med, men poli-
tiet opløste hurtigt demonstrationen – og
tilbageholdt Børge Trolle og Børge Madsen
for “forstyrrelse af offentlig ro og orden”.35
På de fleste arbejdspladser begyndte arbej-
det igen onsdag den 15. maj. Efter dette ne-
derlag synes det bredere Arbejderoppositi-
on-netværk hurtigt at være gået i op-
løsning.36

Trolle, Madsen og andre af de mere agi-
tatorisk indstillede trotskister havde følt sig
tæt på et gennembrud over for bredere
kredse, men var blevet skuffede. De kunne
dog fortsat se deres forholdsvis optimistiske
vurdering af situationens muligheder be-
kræftet, for strejkerne fortsatte hen over
sommeren 1946. I Arbejderpolitik hævdede
én fra denne kreds samme efterår, at de
mange strejker i de forudgående måneder
viste, at arbejderne nu var stærkere og stille-
de større krav, end de socialdemokratiske
og kommunistiske ledere var villige til at
honorere. Heri lå der ifølge skribenten “mu-

ligheder for en styrkelse af arbejderklassens
bevidsthed og slagkraft som ingen sinde før
i dansk arbejderbevægelses historie”.37

Disse vurderinger af situationens mulig-
heder lå formentlig til grund for beslutnin-
gen om at standse Arbejderpolitik i slutnin-
gen af 1946 for i stedet at etablere en ny,
partilignende organisation.

Revolutionære Kommunister
1947
Revolutionære Kommunister blev stiftet på
en konference i Smallegade i København
den 18. og 19. januar 1947 med deltagelse af
et halvt hundrede mennesker.38 Arrangører-
ne søgte tydeligvis at favne forholdsvis
bredt. Deltagerne omfattede ikke blot figu-
rerne fra Revolutionære Socialister, Arbej-
deropposition og en lille kreds omkring Po-
ul Moth, men også folk uden for disse cirk-
ler, ikke mindst ældre, markante venstre-
fløjsskikkelser som Marie Nielsen, Alfred
Kruse og Mogens Boserup.

Ideen om et nyt parti fik en blandet mod-
tagelse i forsamlingen. Én af de trotskisti-
ske deltagere, Gunner Jensen, erindrede se-
nere Smallegade-konferencen som “et for-
færdeligt møde”, præget af gensidige be-
brejdelser.39 Ikke desto mindre blev organi-
sationen stiftet. Dens organisatoriske struk-
tur med celler på op til 20 medlemmer, der
atter skulle indgå i større afdelinger, røbede
forventninger om en ganske stor organisati-
on.40 Ved sin start havde Revolutionære
Kommunister dog kun omtrent 40 medlem-
mer, alle i hovedstadsområdet. Derfor slog
ledelsen også kort efter de 3-4 københavn-
ske celler sammen til én.41 Organisationens
nye 14-dagesblad, Det ny Arbejderblad – tit-
len syntes at henvise til DKP’s Arbejderbla-
det, der nu kaldte sig Land og Folk – viste
imidlertid fortsatte forhåbninger om en di-
rekte tilknytning til bredere kredse blandt
arbejderne. Bladet udkom i foråret 1947 i et
oplag på mellem 1000 og 3000, afhængigt af
mulighederne for at skaffe papir og penge
til trykningen – altså ganske mange eksem-
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plarer for en så lille organisation.42 Ønsket
om at distancere sig fra trotskisternes tilba-
gevendende smågruppekarakter og sekteri-
ske træk kom også til udtryk i bladets ud-
formning. Det rummede ingen referencer til
Fjerde Internationale, og overhovedet synes
danskerne i foråret at havde nedtonet deres
kontakter til Internationalen.43 Revolutio-
nære Kommunister satsede først og frem-
mest på at fungere som venstrefløjsalterna-
tiv til Socialdemokratiet og DKP, og over
for offentligheden begrundede organisatio-
nen først og fremmest sin egen eksistens
med disse ældre organisationers politiske
fallit.44

Denne meget almene begrundelse anty-
dede dog også de underliggende politiske
uenigheder, der fortsat plagede trotskister-
ne, også efter dette seneste kursskifte. Kred-
sen omkring Vedel-Petersen fastholdt sine
pessimistiske fremtidsvurderinger i sit ud-
kast til den nye organisations program. Ud-
kastets erklærede sigte var at give generelle
retningslinjer for at mediere mellem de
dagsaktuelle krav og arbejderklassens magt-
overtagelse – altså det samme grundformål
som i Trotskijs Overgangsprogram fra 1938
og Trolles ‘Dagen derpaa’ fra 1944.45 Men
denne medieringsbestræbelse prægede ikke
teksten som helhed. Tværtimod klingede al-
lerede åbningsfanfaren klart i mol:

“Den anden verdenskrig endte uden nogle re-
volutionære magtkampe. Den internationale
kapitalisme beherskede krigens afslutning helt
suverænt og havde allerede forberedt afslut-
ningen under krigen.”46

Denne formulering blev i andet udkast nu-
anceret med en anerkendelse af, at der dog
havde fundet afgørende kampe sted, både i
Europa og mange kolonilande – formentlig
en indrømmelse til organisationens mere
optimistiske fløj omkring Trolle. Konklusi-
onen forblev imidlertid den samme: En so-
cialistisk revolution var nok bydende nød-
vendig, men såre usandsynlig i den nære
fremtid, der snarere ville byde på “kapita-

lens herredømme i fascistisk form”.47 Trolle
kritiserede denne tekst for at mangle “revo-
lutionær glød”.48 Kritikken blev efter alt at
dømme delt af  organisationens flertal, der
undlod at vedtage en programtekst i denne
omgang – en implicit erkendelse af organi-
sationens rådvildhed, indre uenighed og
marginalisering.

I de første måneder syntes Revolutionære
Kommunister dog at opnå en vis medvind.
Medlemstallet voksede ganske vist ikke
nævneværdigt, men den langvarige typo-
grafstrejke i foråret 1947, der forløb uden
opbakning fra De samvirkende Fagforbund,
gav en overgang Det ny Arbejderblad et no-
get større publikum, end trotskisterne var
vant til. Da strejken efter tre måneder måtte
afsluttes, fordi der ikke var pengemidler til
at videreføre den, mistede også det nye blad
læsere, og Revolutionære Kommunister føl-
te atter den politiske marginalisering som et
meget akut problem. Da trådte trotskister-
nes gamle forskelle i både politiske grund-
forståelser og aktuelle mulighedsvurderin-
ger atter frem.49

Man kan se disse grunduenigheder i refe-
ratet af et ledelsesmøde i august 1947, hvor
man diskuterede fremtiden for Det ny Ar-
bejderblad – og derigennem også organisati-
onen. Der var almindelig skuffelse over de
foreløbige resultater, men vild uenighed om
den videre kurs.

Poul Moth og et par andre insisterede på
at fortsætte det agitatorisk anlagte blad
uanset omstændighederne. Kredsen om-
kring Jacob Vedel-Petersen så sig derimod
bekræftet i deres efterhånden traditionelle
holdning: at en masseorienteret, agitatorisk
indsats var en umulighed for organisationen
lige nu, og at et teoretisk månedsskrift sva-
rede bedre til gruppens behov.

Børge Trolle, der ellers havde stået for
den mere udadvendte linje, støttede nu for-
slaget om et grundigere månedsblad, men
med andre argumenter: Den manglende
succes med Det ny Arbejderblad vidnede ik-
ke om umuligheden af en revolutionær poli-
tisk handling, men skyldtes, at organisatio-
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nen havde måttet lægge størstedelen af sine
kræfter i det rent tekniske arbejde med bla-
det. Derfor havde man ikke kunnet “deltage
i aktioner, være i nøje kontakt med arbejds-
pladserne m.v.”, som man nødvendigvis
måtte for at kunne udvikle et vellykket poli-
tisk agitationsorgan.50 I denne trods alt op-
timistiske vurdering af den politiske situati-
ons muligheder synes det at have ligget, at
Trolle ikke forestillede sig et rent teoretisk
månedsblad, men snarere et organ for mere
detaljerede analyser og videreudviklinger af
det programmatiske perspektiv.

Ryparkens Venner
De karakteristiske fløjkampe fik et beslæg-
tet, men dog på væsentlige punkter anderle-
des udtryk i stridighederne kort efter stiftel-
sen om forbindelser til en lille gruppe, Ry-
parkens Venner.51 Denne gruppe forstod sig
som en forlængelse af den gamle mod-
standsgruppe P6, og i begyndelsen af 1947
gennemførte den en stribe væbnede aktio-
ner, bl.a. kidnapning af folk, der havde
været i berøring med nazistiske kredse. Da
nogle af gruppens medlemmer blev arreste-
ret i februar samme år, viste der sig forbin-
delser til det nystiftede Revolutionære
Kommunister – forbindelser, som navnlig
DKP’s dagblad Land og Folk selvsagt gerne
fremhævede.52

En lille kreds inden for Revolutionære
Kommunister havde i hemmelighed plejet
kontakter til aktionslystne, tidligere mod-
standsfolk med henblik på at oprette et ille-
galt ‘proletarisk hjemmeværn’. Udgangs-
punktet for kontakterne var sandsynligvis
Børge Nielsen, der som nævnt havde været
med i P6 under besættelsen. Men inden for
Revolutionære Kommunisters ledelse var
det Jacob Vedel-Petersen, der stod som
kontaktperson.53

At forbindelsen til den væbnede gruppe
blev formidlet af netop denne ellers så mar-
kant teoretisk inklinerede figur med en pes-
simistisk vurdering af handlingsmulighe-
derne, kan umiddelbart forekomme para-

doksalt. Det var imidlertid næppe kun et
tilfælde. Vedel-Petersen og hans kreds gav
ganske vist langtfra nogen udtrykkelig støt-
te til væbnet kamp i den aktuelle situation.
Det forhold, at han alligevel tolererede
sådanne kampformer i omegnen af Revolu-
tionære Kommunister, synes ikke desto
mindre at være betinget af Vedel-Petersen-
kredsens prognoser om en snarlig fascistisk
udvikling i Vesten. I det mindste kunne
denne prognose levere et vist rationale for
opretholdelsen af væbnede grupper med
henblik på at afværge farer fra væbnede
kredse blandt nazister og kollaboratører –
eller for den sags skyld fra en fremtidig stat
med fascistiske træk.

Til trods for de markante forskelle mel-
lem Moths virkelighedsfornægtende opti-
misme og Vedel-Petersen-kredsens dybe
pessimisme kan man her ane visse struktu-
relle ligheder mellem dem: For begge parter
stod fjernmålene så fjernt, at de aktuelle
handlinger og deres nærmål fik en ganske
uklar relation til det, der var trotskisternes
erklærede sigte: at samle arbejderklassens
umiddelbare delkampe til et grundopgør
med kapitalismen.

Hovedparten af Revolutionære Kommu-
nisters ledelse synes intet at have kendt til
Vedel-Petersens militante kontakter, før de
kom frem i pressen. Og navnlig Børge Trolle
søgte af al magt at få organisationen til at
tage klart afstand fra Ryparkens Venner. I
et resolutionsudkast understregede han, at
Revolutionære Kommunisters virke måtte
henvende sig åbent til arbejderne, og at dan-
nelsen af små væbnede aktivistgrupper “ik-
ke alene er udsprunget af en fejlagtig poli-
tisk vurdering, men desuden eventuelt kan
komme til at betyde en overhængende fare
for hele vores organisation og dens arbej-
de”.54 Her var tråde tilbage til den fordring
om massebaseret modstandskamp, som Re-
volutionære Socialister havde formuleret
under besættelsen.

Trolles skarpe afstandtagen mødte dog
modvilje fra ledelsens flertal. Han blev an-
klaget for fraktionsskabende virksomhed,
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idet han havde sikret sig opbakning til reso-
lutionen i organisationens Sundby-celle for-
ud for ledelsesmødet.55 Poul Moth udarbej-
dede i stedet en kompromisformulering,
som blev publiceret i Det ny Arbejderblad.
Her udtalte ledelsen, at den ikke støttede
kidnapningsaktionerne, men at den frem for
at fordømme de arresterede ville forsøge at
inddrage dem i Revolutionære Kommuni-
sters rækker for at lede deres aktivitet ind i
“mere resultatrige baner”.56

At hensynet til den lille kreds af kontak-
ter med Ryparkens Venner hermed vandt
over orienteringen mod masserne kan ses
som udtryk for Revolutionære Kommuni-
sters nye erkendelse af sin isolerede positi-
on, men det bør nok også forstås ud fra
Moth-kredsens almindelige komplementære
relatering af abstrakt-utopiske fjernmål og
en vilje til radikal handling her og nu – uan-
set de nærmere omstændigheder. Dette be-
tyder langtfra, at Moth-kredsen nærede di-
rekte tilbøjeligheder til væbnet kamp under
de danske omstændigheder, men her var
dog vilje til at vise forståelse for væbnet
kamp – og måske også at lade denne sym-
patiserende forståelse få forrang frem for
den kritik, som Trolle fordrede.

Opløsning
Da Revolutionære Kommunister den 5. ok-
tober 1947 holdt sin anden konference, hav-
de både Trolle-kredsen og Vedel-Petersen-
kredsen forladt organisationen – og med
dem formentlig også andre medlemmer
med løsere tilknytning til det trotskistiske
miljø. Tilbage var en ganske lille kreds om-
kring Poul Moth, der førte Det ny Arbejder-
blad videre og ansøgte om formel tilknyt-
ning til Fjerde Internationale.57

Denne stærkt decimerede udgave af Re-
volutionære Kommunister udgav også et
kort, sigende programskrift. Det sammen-
fattede elementer fra tidligere programud-
kast med en række detaljerede punkter og
delkrav om boligpolitik, kvinderettigheder
og børneopdragelse – programpunkter, der

således synes i hvert fald delvis at stamme
fra de øvrige trotskistiske netværk. Den ab-
solutte præmis for alt dette var dog et end-
nu ikke eksisterende system af arbejderråd.
Samtidig rummede programmet en karakte-
ristisk blank afvisning af alle eksisterende
organisationer i arbejderbevægelsen, ikke
kun Socialdemokratiet og DKP, men også
fagforeningerne, der ifølge programmet var
“vokset ind i den borgerlige stat” og var ble-
vet rene “forhandlingsorganer med kapitali-
sterne”.58

Her var et symptomatisk fravær af analy-
ser af den aktuelle situation og dens politi-
ske handlingsbetingelser samt angivelser for
etableringen af sådanne arbejderråd, for ik-
ke at nævne bestemmelsen af den revolutio-
nære organisations egen rolle i en sådan
proces – den type medieringer fra den aktu-
elle situation hen mod videre, mere afgøren-
de fremtidsforandringer, som havde været
en systematisk bestræbelse for især Revolu-
tionære Socialister under besættelsen og
Trolles programlignende skrifter, men også i
Vedel-Petersens mere pessimistiske form.
Det korte programskrifts system af arbej-
derråd fungerede snarere som et tanke-
spring, en abstrakt-utopisk forudsætning,
der nok åbnede for radikal kritik af det be-
stående og hævdede den principielle mulig-
hed af et mere ønskværdigt alternativ, men
ikke anviste en vej fra det ene til det andet.

De øvrige trotskistiske netværk gled i de
følgende par år ud af det politiske arbejde.
Vedel-Petersen-kredsen synes ganske vist at
have deltaget i Fjerde Internationales ver-
denskongres i april 1948. Endnu i begyndel-
sen af 1949 deltog repræsentanter for den
også i møder, hvor man sonderede mulighe-
derne for atter at samle de danske trotskisti-
ske kræfter. Her gentog Vedel-Petersen-
kredsen dog, at den anså det for “temmelig
håbløst at lave noget i øjeblikket”.59 Dette
var det sidste, man hørte til denne kreds.

Børge Trolle og en lille gruppe af folk
med en fælles fortid i Revolutionære Socia-
lister under besættelsen – Carl Heinrich Pe-
tersen, Peder Pedersen og Kaj Andersen –
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dannede i efteråret den interimistiske grup-
pe Internationale Kommunister i Danmark.
I lyset af de ugunstige betingelser for hand-
ling ville denne gruppe arbejde hen mod de
teoretiske refleksioner og analyser af situa-
tionen, som navnlig Trolle havde efterlyst.
Til det formål publicerede de det duplikere-
de tidsskrift Arbejderpolitik – Marxistisk
tidsskrift. Men også her syntes energien
svigtende – i hvert fald standsede dette tids-
skrift efter nogle få måneder.60

Da Trolle i efteråret 1948 fik kontakt
med en lille ny gruppe, Venstresocialistisk
Ungdom, forsøgte han atter at samle kime-
ne til en mere samlet, uafhængig venstrefløj.
Venstresocialistisk Ungdom bestod af unge
med baggrund i den Tysklandsbrigade, der
deltog i besættelsen af Tyskland i årene
umiddelbart efter 1945, men her udviklede
stærkt antimilitaristiske, venstreorienterede
synspunkter, vistnok ud fra kontakter med
det nye svenske Vänstersocialistiska Parti-
et.61 Ved Trolles hjælp blev der etableret en
‘samarbejdskomité’, der skulle koordinere
den nye gruppe med Trolles egen lille kreds,
foruden Moths Revolutionære Kommuni-
ster, der i efteråret 1948 var nået helt ned på
kun fire aktive medlemmer og derfor var
blevet nødt til at gøre en pause i udgivelsen
af Det ny Arbejderblad.62

Uenighederne om, hvordan man skulle
agere under den kolde krigs ugunstige poli-
tiske betingelser, dukkede dog hurtigt frem
igen og fik effektivt lukket for ethvert for-
søg på at bryde med isolationen. Trolle nåe-
de i 1949 frem til, at man i lighed med de
britiske trotskister burde træde ind i det so-
cialdemokratiske parti for at skabe forbin-
delser med dets venstrefløj. Hans nære be-
kendte, Carl Heinrich Petersen, der snarere
var syndikalist og til trods for sit flerårige
engagement i de trotskistiske grupper ikke
brød sig om politiske partier, mente deri-
mod, at man hellere burde kaste kræfterne
ind i bredere organisationer som Een Ver-
den, Kvindernes internationale liga for fred
og frihed eller Frit Danmark. Den mest
markante blandt de få VSU’ere, der ikke al-

lerede i de første måneder var blevet skræmt
bort af trotskisternes heftige indbyrdes stri-
digheder, Preben Kinch, forfærdedes over
Trolles imødekommenhed over for Socialde-
mokratiet og ville i stedet engagere sig i
DKP for at udnytte indre utilfredsheder
der.63

Poul Moth vandt derimod opbakning til
en enklere og klarere udvej: at afvise ethvert
arbejde inden for de store partier og i stedet
proklamere en selvstændig organisation.
Omkring første december 1949 stiftedes In-
ternationale Socialister.64 Hovedresultatet af
hele manøvren var en videreførelse af
Moth-kredsen, udvidet med nogle få med-
lemmer, hvoraf kun ét – Kinch – holdt fast
i engagementet i længere tid. Den nye orga-
nisation genoptog udgivelsen af Det ny Ar-
bejderblad og opretholdt det indtil 1954, da
gruppen – endnu engang reduceret til en lil-
le håndfuld aktive – måtte indstille sine ak-
tiviteter. Først nogle år senere, med det sov-
jetiske ‘tøbrud’ og fremvæksten af ‘det nye
venstre’, indgik nogle af folkene fra Moth-
kredsen atter i nye trotskistiske grupper.

Alternativets betingelser 
Den handlingslammelse, pessimisme og
svækkelse, der således ramte de små danske
trotskistgrupper i de umiddelbare efter-
krigsår, kan næppe forstås udelukkende
som følge af ugunstige politiske omstæn-
digheder. Den kan næppe heller reduceres
til nogle få individers særlige karakterbund-
ne handlinger. Som det forudgående viser,
efterlod omstændighederne rum for forskel-
lige relateringer af nærmål og fjernmål – og
dermed forskellige konstellationer af det
abstrakt-utopiske over for det konkret-uto-
pisk medierede samt forskellige konstrukti-
oner af politiske handlingsmuligheder. Heri
kan vi formentlig ane grundtræk, som vil
kunne genkendes i helt andre kontekster

Bestræbelserne, navnlig hos Trolle og
blandt de øvrige medlemmer fra Revolutio-
nære Socialister under besættelsen, på at
udvikle et overgangsprogram for en revolu-
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tionær udvikling af krigsafslutningen for
Danmarks vedkommende, var nok betyde-
ligt mere konkret forankret i træk ved den
eksisterende virkelighed end Moths fantasi-
er om verdens frelse gennem kunstsprog og
pludseligt fremtryllede systemer af arbej-
derråd. Her fandtes den mest systematiske
bestræbelse blandt danske trotskister på at
etablere et nyt politisk handlingsrum ved at
søge forbindelser til bredere kredse af dan-
ske arbejdere med afsæt i aktuelle, konkrete
sociale og politiske anliggender – snarere
end den rent overordnede diskussion af so-
cialismens væsen eller aktualitet.

Også Trolle-fløjens udsyn rummede dog
elementer af noget abstrakt utopisk, som
kunne siges at stille sig i vejen for en kon-
kretisering af strategien. Det gjaldt ikke
mindst i den modelagtige, undermedierede
overførelse af den russiske revolutions for-
løb til en dansk kontekst – en tilbøjelighed,
der ikke kun kan findes hos Trolle, men i
store dele af traditionen fra Trotskij. Denne
fløjs satsning på at bryde med marginalise-
ringen betød samtidig, at den fik vanskeligt
ved at opretholde sine aktiviteter – og der-
med den politisk-organisatoriske kontinui-
tet – under den radikale marginalisering,
trotskisterne mødte i slutningen af 1940’er-
ne.

Vedel-Petersen-fløjen synes at have været
langt mere tilbøjelig til kritiske refleksioner
over den revolutionære politiks udviklings-
begrænsninger, ikke mindst fordi dens dybt
pessimistiske vurdering af de politiske kon-
junkturer og dens betragtning af marxis-
men som en teori under kritisk udarbejdelse
– snarere end et færdigt redskab til politisk
handling – en overgang synes at have styr-
ket hinanden gensidigt. Denne kreds’ aktivi-
teter i den umiddelbare efterkrigstid viser
da også, at det i praksis lod sig gøre at fore-
ne – med Antonio Gramscis udtryk – ‘intel-
lektets pessimisme’ med ‘viljens optimisme’.
Men graden af pessimisme i dette lille net-
værk førte også til en suspension af det so-
cialistiske fjernmål fra den aktuelle politik,
der ikke alene kunne danne grundlag for

kontraproduktive nærmål som f.eks. kon-
takten til Ryparkens Venner, men også på
lidt længere sigt syntes at fjerne formålet
med selve det kritisk-teoretiske arbejde.

Moth-kredsens stædige virkelighedsfor-
nægtelse, dens stædige messen om socialis-
mens nødvendighed i al almindelighed og
dens udprægede tilbøjelighed til abstrakt-
utopiske kontrasteringer af nærforventning
og fjernforventning rummede ingen af Trol-
le-fløjens eller Vedel-Petersen-fløjens re-
spektive, relative fortrin. Til gengæld synes
selve det abstrakt-utopiske perspektiv her
også at have fungeret som mulighedsbetin-
gelse for fastholdelsen af ikke blot en vis or-
ganiseret politisk virksomhed, men også
overhovedet evnen til at forestille sig noget
tredje som et samfundspolitisk alternativ i
den kolde krigs bipolære verdensbillede.
Hvor ufrugtbar Moth-linjen end var for en
politisk gruppe med ambitioner om effektiv
handling, var den bedre egnet end de øvrige
til politisk og organisatorisk ‘overvintring’.
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Abstract
Bertel Nygaard: Revolution postponed.
Danish Trotskyists during the 1940’s,
Arbejderhistorie 3/2012, pp. 77-94.
Small groups of Trotskyists – dissident
communists following the ideas of Leon
Trotsky, the exiled Russian revolutionary –
had existed in Denmark since German
Trotskyist refugees arrived in Copenhagen
following the Nazi takeover in 1933. During
the Second World War and the German
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Occupation of Denmark, a core group of
Danish Trotskyists advocated a strategy of
mass-based resistance instead of the type of
guerilla sabotage conducted by the main
resistance movements. This strategy was
premised on anticipations of a great wave of
social revolution in the West as well as the
USSR on the heels of the war.
When this did not occur, the Danish Trot-

skyists were forced to revise their approach.
In the process, a number of tiny networks of
people, held together internally and differen-
tiated from each other by personal as well as
political considerations, expressed widely dif-
ferent anticipations for the immediate future
as well as a variety of political and organiza-
tional tactics considered necessary to the
continuation of revolutionary politics in un-
revolutionary circumstances. One network
around Poul Moth, working to combine Trot-
skyism with the spread of Esperanto and the
‘anationalist’ ideas of the labour Esperantist
movement, SAT, insisted on spiting circum-
stances by continuing mass agitation for rev-
olutionary ideas. Another network, around
Jacob Vedel-Petersen, was markedly pessi-

mistic about the immediate future and revolu-
tionary agitation, predicting the imminent
rise of new forms of Fascism in Western Eu-
rope. These people opted for critical revisions
of Marxist theory and analysis of contempo-
rary society, in order to cope with such antic-
ipations. A third, more heterogeneous net-
work around Børge Trolle strove to continue
their engagement in mass movements, but in
forms adapted to circumstances character-
ized by the immediate impossibility of revolu-
tion. Despite a series of attempts at holding
these factions together, even expanding them
by short-lived attempts to establish a new
communist party, Revolutionære Kommunis-
ter, they found it difficult to sustain collabo-
ration when faced with extremely modest suc-
cess. By late 1947, and, after some attempts
at reviving their collaboration, the three
groups had fallen apart, leaving only the
group around Moth to continue Danish Trot-
skyism.
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