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Forord
Dr. P. Munch efterlod sig ved sin død 12. januar 1948 et meget stort 

erindringsværk, bestående af ca. 10.000 med egen hånd skrevne manu
skriptsider, fordelt på henved 200 kollegiehæfter. Dr. Munch begyndte 
at skrive på dette værk i marts 1941 og fortsatte arbejdet lige til sin død. 
De egentlige erindringer omfatter tiden fra dr. Munchs barndom til 
krigsudbruddet 1939; en art fortsættelse danner en række optegnelser fra 
krigs- og besættelsestiden.

Dr. Munch øvede, navnlig som forsvarsminister under den første ver
denskrig og som udenrigsminister 1929—1940, meget stor indflydelse på 
dansk indre og ydre politik; det er klart, at hans udførlige memoirer og 
politiske optegnelser har betydelig historisk interesse og fortjener at ken
des af en større kreds. Nyt nordisk forlag Arnold Busck besluttede derfor 
efter forhandling med dr. Munchs søn, cand. polit. Ebbe Munch, at ud
give erindringerne og optegnelserne. Der kunde imidlertid ikke være tale 
om at trykke manuskriptet, som det foreligger fra forfatterens hånd. På 
bagsiden af erindringernes første hæftes første blad havde dr. Munch an
bragt følgende efterskrift, dateret 2. januar 1947:

„Disse Optegnelser er ikke i saadan Form, at de er beregnede til Ud
givelse som Erindringer. Det er en Stofsamling, paa Grundlag af hvilken 
jeg har tænkt mig at forme Erindringer, hvis Tid og Kræfter slaar til. 
De kræver en indgaaende Bearbejdelse; navnlig gælder dette Tiden efter 
1914. Bearbejdelsen maatte bringe en stærk Forkortelse, saa der ikke 
medtages mere af det alment tilgængelige Stof end der er nødvendigt til 
Forstaaelse af det øvrige. Fremstillingen er stærkt kronologisk af Hensyn 
til mit eget Overblik; den maatte noget mere samles om Emner.“

Cand. polit. Ebbe Munch har overladt mig sammen med mine med
udgivere at foretage den af hans fader ønskede nødvendige bearbejdelse 
af erindringerne, som dr. Munch ikke selv nåede at gennemføre. Den 
består i mange forkortelser, i omplaceringer af store dele af manuskriptet 
og i en almindelig tekstrevision, hvorved en række formelle skødesløs
heder uden betydning for sammenhængen er søgt fjernet. Inddelingen af 



teksten i kapitler skyldes udgiverne ligesom de oplysende noter, navne
registre og en udførlig indholdsfortegnelse til hvert af de otte bind, vær
ket efter den foreløbige plan skulde omfatte; fælles navneregister for 
bind I—II vil findes i bind II, som skulde udkomme i foråret 1960. For 
sammenhængens skyld har udeladte dele af originalmanuskriptets tekst 
enkelte steder måttet erstattes med et par liniers referat. Det har — først 
og fremmest på grund af de talrige omplaceringer — ikke været praktisk 
gennemførligt i detaljer at angive, på hvilke punkter udgaven afviger fra 
dr. Munchs manuskript; det er dog en selvfølge, at intet af betydning 
for vurderingen af dr. Munch som politiker er eller vil blive udeladt 
eller ændret. I nærværende første bind har forkortelserne især ramt en 
meget detaljeret redegørelse for studenterforeningslivet, nogle afsnit med 
almindeligt kendte faktiske oplysninger om historiske begivenheder og 
forhold og en del citater og referater af dr. Munchs korrespondance 
med religionshistorikeren dr. J. P. Jacobsen, det sidste bl. a. under hen
syn til at dr. Lis Jacobsen forbereder en udgave af brevvekslingen mellem 
de to ungdomsvenner.

I udgaven af erindringerne er dr. Munchs retskrivning principielt be
varet, således formen I. C. Christensen for J. C. Christensen. Andre per
sonnavneformer, som kunde give anledning til misforståelse, og enkelte 
stavemåder, der virker påfaldende for en nutidslæser, er normaliseret. 
Tegnsætningen er lempet.

Udgifterne til bearbejdelse af manuskriptet og til kommentering af ud
gaven dækkes for hele værkets vedkommende af en bevilling fra Under
visningsministeriet til „Udgiverselskab for Danmarks nyeste historie" 
(DNH), for hvilket udgivelsen sker; værket vil tillige nyde godt af en 
bevilling til mig fra Tuborgfondet, der skulde muliggøre en detaljeret 
registrering af dele af dr. Munchs øvrige efterladte papirer. For denne 
støtte bringer jeg på selskabets og egne vegne de bevilgende instanser 
min ærbødige tak.

Megen tak skylder udgiverne den unge historiker Lorenz Rer up for en 
række værdifulde kritiske bemærkninger til tekst og kommentar.

Povl Bagge.



Barndomshjemmet og Kathedralskolen i Viborg 
1870-89

De første 4-5 Aar af mit Liv var mit Hjem en Købmandsgaard 
paa Mors. Min Fader, Chresten Munch, tilhørte en Proprietærfamilie, 
der ejede store Gaarde paa Øen. Faders Part deraf blev Peterslund 
i Øster-Assels; men han foretrak tidlig at forpagte den bort og drive 
en Købmandsforretning noget derfra ved Thuringhus. Min Moder, 
Johanne Jacobsen, var svensk født i Uddevalla, hvorfra hun som ung 
var kommet til København.

Jeg har ingen klar Erindring fra Thuringhus. Derfra flyttede vi til 
en Møllejendom ved Randers, hvor vi boede en kort Tid. Da jeg var 
5-6 Aar flyttede vi til Skabermølle ved Rindsholm, en lille Mil fra 
Viborg, og det blev mit Hjem, til jeg var 18 Aar.

Der var her Landejendom, Mølle, Savværk og Fiskeri. Haven gik 
ned til en stor Sø; der var Aa, Bæk og Kanal, lidt Skov og lidt Hede. 
Landevejen gik gennem Ejendommen, forbi Savværket, mellem Mølle 
og Stuehus. Der var Jernbanestation og Kro en halv Snes Minuter 
derfra, saa vi saa mange passere ad Landevejen gennem vor Gaard. 
Men der var langt til Egnens Gaarde og Huse. Søen, en stor Skov og 
nogle Hedestrækninger skilte os derfra. Det gjorde vel sit til, at vi kun 
kom meget lidt sammen med Naboer.

I Barneaarene tog jeg lidt Del i Arbejdet i Mark, Mølle og Sav
værk, passede Ænder og Høns og var med at fiske. Vi havde rig Lej
lighed til at ro og sejle, bade om Sommeren, løbe paa Skøjter om Vin
teren. Indtil jeg var 11 Aar blev jeg undervist hjemme af Lærerinder. 
Trods alt, der ellers kunde fængsle Interesserne, var jeg ivrig for at 
læse. Ikke blot de sædvanlige Drengeromaner, men Historie og Geo
grafi. Mest optog de historiske Romaner mig, stærkest af alle Inge- 
manns. Den Stemning, der bar disse, fæstnede sig dybt hos mig. I et 
Foredrag, jeg som 26-aarig Kandidat holdt om „Skeptisk Ungdom“, 
talte jeg om de Idealer, vi som Børn lærte hos Ingemann, „disse 
Idealer, der trods alt er groet saa fast i os allesammen, at selv de mest 
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forhærdede Skeptikere blandt os aldrig bliver dem rigtig kvit.“ Jeg 
kan i Grunden sige det samme endnu.

Min første Erindring om Begivenheder i den store Verden gælder 
den russisk-tyrkiske Krig 1877-78, der fandt Sted, da jeg var 7-8 
Aar. Indtrykket kom til mig gennem Familiejournalernes Billeder, 
navnlig af Osman Pashas Forsvar af Plewna. Dertil føjede sig Ind
trykket af Tscherkessernes Rejsning mod Russerne ved samme Tid, 
deres haarde Kamp i Kaukasus’ Bjerge. Der var den Gang en vis 
Tilknytning mellem Rusland og Danmark i Kraft af Prinsesse Dag- 
mars Ægteskab med den russiske Tronfølger, og Russernes Kamp 
fremstilledes som de Kristnes Kamp mod de vantro Tyrker. Men alli
gevel: Min Sympati var fuldt og helt paa deres Modstanderes Side, 
for de Svage, mod de Stærke, der kuede dem.

Da jeg var 11 Aar, kom jeg sammen med min halvandet Aar yngre 
Broder i Skole i Viborg. Den egentlige „Kathedralskole“ havde den 
Gang 6 Klasser, beregnede paa Alderen fra 12 til 18 Aar, men forud 
gik to Aars Forberedelsesskole, der holdtes i samme Bygning og med 
de samme Lærere. Jeg gik saaledes 8 Aar i denne Skole, fra jeg var 
11, til jeg var 19 Aar. Den kom til at betyde overmaade meget for mig.

Vi tog til Skole med Toget. Det kom til Viborg lidt over 8 om Mor
genen, og da Turen fra Stationen til Skolen tog en halv Snes Minu
ter, kom vi et Kvarters Tid for sent. Hyppig var den tyske Grammatik 
eller andet ubehageligt Lærestof afgjort, før vi naaede frem. Skolen 
varede til Kl. 2, men først ved 5-6 Tiden gik der Tog til Rindsholm. 
De 3-4 Timers Ophold i Viborg gik med Lektielæsning og Samvær 
med Kammerater. Udenfor Fridagene var vi da som oftest kun hjem
me nogle Aftentimer. Det kunde hænde, at der var Vogn i Byen, og 
at vi tog med den hjem. Cykler havde vi jo ikke den Gang. Jeg min
des, hvilken Opsigt en Mand, der kørte paa en mægtig Væltepeter, 
gjorde i Viborg. En sjælden Gang spadserede vi hjem; det tog en god 
Time. Af og til fulgte Kammerater med. Vi havde jo fortrinlige For
hold til al Slags Leg ved Skabermølle.

Viborg Skole var noget for sig blandt Datidens Kathedralskoler i 
Kraft af sin Rektor, H. H. Lefolii. I sin Afskedstale som Rektor 1892 
nævnede Lefolii to Mænd, der dybt havde paavirket ham: Søren 
Kierkegaard og Grundtvig. Kierkegaard havde givet ham dybe Be
kymringer, han var taknemmelig for den Bølgegang, de havde skabt 
i hans Sind, men glad ved at være kommet fri deraf igen. Derimod 
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blev han varigt grebet af „det grundtvigske Livssyn og dets Glæde 
Det førte ham til det dybeste aandelige Frisind, til Forstaaelse ogsaa 
af de Anskuelser, der ikke var hans. Det gjorde ham til Venstremand 
paa en Tid, da det meget store Flertal af den lærde Skoles Mænd saa 
Venstres Fremtrængen som en Trusel mod al Dannelse. Han søgte til 
Sammenkomsterne paa Askov, saa tit Lejlighed bød sig.

En tredie Mand havde dog øvet megen Indflydelse paa ham ved 
Siden af de to, han nævnte i 1892. Det var Madvig. Det var som Uni
versitetslærer i Latin, denne havde paavirket ham. Men Madvigs Paa- 
virkning gav dog ogsaa Lefolii, der, udgaaet fra et københavnsk Hjem, 
fuldt og helt havde tilegnet sig Universitetsdannelsen, en Forstaaelse af 
nationalliberal Tankegang, som hverken Grundtvigianisme eller Ven- 
stresind dræbte hos ham. Han var i Pagt med begge de to store Bevæ
gelser, der i hans yngre Aar havde ført det danske Folk fremad.

Overfor de Skolespørgsmaal, der i de Dage delte Sindene, kunde 
man være sikker paa at træffe Viborgs Rektor paa venstre Fløj. Det 
hændte af og til, medens Jacob Scavenius var Kultusminister, at der 
til Skolerne udgik Spørgsmaal om deres Stilling til de Reformkrav, der 
dukkede op. Rektorernes kompakte Majoritet gik altid imod, men lige- 
saa sikkert var det, at vor Rektor i en lang, omhyggelig udarbejdet Be
tænkning anbefalede at prøve det nye. Han var mod Latinens og Græ- 
skens herskende Plads i Skolen, for Undervisning i Sløjd, vilde prøve 
Fællesundervisning for Drenge og Piger. Han indførte Danseundervis
ning og svensk Gymnastik i Viborg, de daglige Karakterer fik han er
stattet med Vidnesbyrd. Han var ogsaa for Afskaffelsen af de store Be
gyndelsesbogstaver i Hovedordene og for den nyeste Retskrivning lige 
til „sejsten“. De smaa Begyndelsesbogstaver brugte han selv, men 
i Skolen maatte vi jo ikke bruge dem.

Rektor Lefoliis Ry for Frisind naaede ud over Landet, til Forargelse 
for mange, til Glæde for andre. Dette Ry fik den Følge, at Elevernes 
Kreds i Viborg blev langt mere alsidig sammensat end i Landets andre 
lærde Skoler. Viborg blev „Bondestudenteme“s By. De jydske Bønder, 
der ønskede, at deres Sønner skulde gaa til Universitetet, sendte dem 
til Viborg. De var her saa talrige, at de kunde hævde sig overfor de 
Sønner af Embedsmænd og fra det velhavende Borgerskab, der ellers 
var det overvældende Flertal i de lærde Skoler. Af de 12 Elever, som 
tog Studentereksamen i 1889, var de 7 fra Gaardmands- og Husmands
hjem, naar jeg regner mig selv med til denne Gruppe. Der blev derved 
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Mulighed for en langt rigere gensidig Paavirkning mellem Eleverne 
end i Skoler med mere ensartet Elevkreds.

Rektor var den sikre Leder af den uensartede Elevskare. Han var paa 
een Gang myndig og mild. Han havde sine egne, skarpt udformede 
Anskuelser, men han fandt sig i, at andre, selv umodne Skoledrenge, 
mente noget andet. I Grunden glædede han sig over den Selvstændig
hed, der derved kunde lægges for Dagen, hvilket dog ikke hindrede, at 
det kunde smerte ham, naar en af de Elever, han satte Pris paa, gav 
Udtryk for Meninger, der fjernede sig altfor langt fra hans. Han var 
stolt af, at grundtvigske Bondestudenter i saa stort Tal søgte til hans 
Skole, men han foretrak dem ikke for de andre Elever. Han fulgte med 
utrættelig Omhu „Disciplenes" Færd og Arbejde i og udenfor Skolen.

Før min Skoletid var til Ende opgav mine Forældre Skabermølle og 
tog kort Tid derefter til København. Jeg boede fra Foraaret 1888 i en 
Familie, hvor jeg læste Lektier med Sønnen, men det var svært at skaffe 
Penge, og fra Begyndelsen af 1889 kom jeg til at bo i Rektors Hjem 
paa Skolen, hvor jeg kunde betale med opsparede Stipendiebeløb. Jeg 
kom ham derved meget nærmere end før. Han og jeg fik om Mor
genen før Skoletid vor Morgenmad i hans Studereværelse, og før 
Skoletimerne tog fat, havde vi mangen Diskussion om Tidens Spørgs- 
maal. Han læste hver Morgen „Morgenbladet", og tit var der deri Stof 
til Drøftelser.

Rektor var for os i usædvanlig Grad Skolens Midtpunkt. Men vi 
satte i det hele Pris paa vor Lærerkreds. Meget forskellige Anskuelser 
var repræsenterede indenfor denne, fra den konservative Klubs For
mand, Chr. Ramsgaard, til den skarpe Talsmand for yderste Venstre 
paa snart sagt alle Omraader, Arthur Feddersen, der dog forlod Sko
len saa tidlig, at han ikke ret fik Betydning for os. Den af Lærerne, jeg 
satte mest Pris paa næst Rektor, var vor Lærer i Matematik og Fysik, 
Fr. Petersen.

Historie var og blev mit Yndlingsfag. Jeg fik i Forberedelsesskolen 
et stærkt Indtryk af A. Heise, der en kort Tid var vor Lærer deri, før 
han blev Overlærer i Roskilde. Han anvendte den Fremgangsmaade at 
holde Foredrag for os i Tilknytning til en lille Oversigtsbog. Det viste 
sig udmærket for de enkelte, der var stærkt interesserede, men - i hvert 
Fald i vor Klasse - haabløst for de fleste. Efter Lefoliis Afgang i 1892 
blev han Rektor i Viborg. Vor Historielærer fra hans Bortrejse til Sko
lens Slutning blev J. E. Olsen, der siden fulgte Heise som Rektor. Han 
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var en omhyggelig, overmaade samvittighedsfuld Lærer. Jeg bevarede 
siden nogen, om end ikke stærk Forbindelse med ham.

Historien genfandt jeg i adskillige andre Fag. Det gjaldt i høj Grad 
Dansk, som Rektor underviste i. Hans Undervisning var i saa over
vejende Grad historisk med Hovedvægten paa dansk Aandslivs Histo
rie, medens vi jo den Gang i Historietimerne næsten udelukkende be
skæftigede os med den politiske Historie, i første Række Magtkampe
nes Historie. I Græsk og Latin saa vel som i de levende Sprog var det 
først og sidst den historiske Side af Undervisningen, der interesserede 
mig. Jeg havde let nok ved at oversætte fra de forskellige Sprog til 
Dansk, men meget svært ved at bevæge mig den omvendte Vej; det 
kneb med Grammatiken, og Tilløb til at tale Sprogene forsøgtes jo 
ikke den Gang i Skolerne.

Mit andet Yndlingsfag var Regning, Matematik og Fysik, hvor Fr. 
Petersens Undervisning højlig tiltalte mig. Det var en Fryd at løse de 
matematiske Opgaver. Havde vi haft matematisk Eksamen i Skolen, 
havde jeg sikkert valgt denne. Skolen var jo den Gang tvedelt i en 
klassisk Gren og en matematisk-naturvidenskabelig, men i Viborg 
fandtes endnu kun den første. Matematiken holdt op med 4. Klasse, 
i de to sidste Klasser før Studentereksamen, 5. og 6. beholdt vi kun 
Fysiken tilbage. Geografi og Naturhistorie fulgte os ogsaa kun til 
4. Klasses Eksamen. Geografien var kun politisk Geografi, og den reg
nede jeg med til Historien. Naturhistorien var rent beskrivende, og 
jeg havde ikke større Interesse for den.

Ved Sommertid marcherede Klassen i Gymnastiktimerne til Borge
vold, Byens store Anlæg, der laa mellem de to Søer, og hvor Skolen 
havde sin Svømmeflaade. Ogsaa Roning var der, men det foregik me
get tidlig om Morgenen før Skoletid, og sandt at sige fristede det ikke 
mange. Megen Interesse havde jeg og mine nærmeste Kammerater 
heller ikke for de Skydeøvelser, der var knyttede til Gymnastikunder
visningen. Rektor fik gennemført, at der uden for Skoletiden var tvun
gen Danseundervisning. Den var meget omstridt blandt Eleverne, hvil
ket ikke hindrede, at vi, da Byens Stiftsprovst drog i Leding mod den, 
sluttede Kreds om Rektor som sædvanlig. En Gang om Aaret havde vi 
Skovtur til Rindsholm Skov. Enkelte Gange gik Skovturen til fjernere 
Skove.

Det var Rektors Undervisning i Dansk, der prægede Skoletiden for 
os. Han havde skrevet to Lærebøger i dansk Grammatik; men jeg min- 
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des kun een Gang, hvor han plagede os dermed. Næste Time var det 
glemt igen. Vi vendte tilbage til Problemerne fra de danske Stile og fra 
Gennemgangen af Litteraturværkeme, og Diskussionen gik atter saa 
livlig som sædvanlig. Der blev fra disse Dansktimer tilbage et dybt 
Indtryk af det Krav om personlig Sandhed, som han selv mente, Stu
diet af Søren Kierkegaard havde gjort saa stærkt hos ham.

For mig kom hans Undervisning og hans Eksempel til at betyde 
overmaade meget. En Gang voldte han mig dog Sorg. Det var i anden 
Forberedelsesklasse, da jeg var 12-13 Aar gammel. En Dag under Om
talen af Ingemann forklarede han os, at dennes Romaner ikke stem
mede med den historiske Virkelighed. Det overvældede mig ganske, og 
jeg forsøgte at gøre Indvendinger, men han blev ved sit. Jeg følte mig 
ikke rigtig overbevist, men Tvivlen havde dog meldt sig for Alvor. Den 
kom siden til at brede sig til mangt og meget andet. Men de Stemnin
ger, der knyttede sig til Ingemann, svækkedes ikke hos mig. De styr
kedes ved den Gennemgang af nationale Sange, som Rektor lagde saa 
megen Vægt paa.

Danske Stile skrev jeg med megen Iver, større jo højere op i Skolen 
jeg kom. Jeg kan ikke sige, at jeg lagde megen Vægt paa Formen, men 
des mere paa at give en fyldig Fremstilling og paa at faa Luft for de 
Tanker, der optog mig. Dertil kunde de Ordsprogsstile benyttes, der den 
Gang var saa yndede, men ogsaa historiske Stile om Kejser og Pave, 
om Enevælden, om Gustav Adolf og mange andre Emner. Jeg mindes, 
at jeg skrev et Stilehæfte med over 100 Sider fuldt, da vi fik en Opgave 
om Polens Deling. Stilen om Kejser og Pave i Middelalderen blev til 
en Skildring af Pavernes dristige, men mislykkede Forsøg paa at bringe 
Kristendommens Lære til for Alvor at præge Menneskenes Liv.

Jeg udtrykte den Gang altid mine Meninger meget stærkt; atter og 
atter advarede Rektor i sine Bemærkninger til Stilene derimod. Det er 
siden blevet en udbredt Opfattelse, at jeg har skyet de stærke Ord. Det 
er jo muligt, at Rektors Formaning har bidraget sit dertil. Mest faldt 
ham for Brystet en Stil om den gyldne Middelvej, hvor jeg erkendte, at 
det var nødvendigt at følge den, men gav en næsten lidenskabelig Bit
terhed over denne Nødvendighed Udtryk. Han læste Dele af den op 
i Klassen, stærkt advarende derimod. Jeg opfattede selv denne Stil som 
en Art Bekendelse af Livsopfattelse, drøftede den med de Kammerater, 
jeg satte mest Pris paa, og vendte ogsaa i senere Aar tilbage til den 
som et Udtryk, om end afdæmpet, for min Indstilling til Tilværelsen.
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Rektors Undervisning i Litteraturhistorie fra 19. Aarhundrede førte 
frem i vor Bevidsthed en Række filosofiske Problemer, der optog nogle 
af os stærkt. Han skildrede for os i Hovedtræk den Opfattelse, der var 
gjort gældende af den Række tyske Filosofer, der havde spillet saa stor 
en Rolle for dansk Aandsliv i Tiden før 1870: Kant, Fichte, Schleier- 
macher, Hegel, og tit gav disse Skildringer Anledning til interessante 
Drøftelser. Derimod kom han kun i ringe Grad ind paa fransk og en
gelsk Tænkning. Den havde jo ikke i de Aartier, det her gjaldt, præget 
de danske Forfattere.

I 1884 kom J. P. Jacobsen og Aage Friis ind i Skolen. De blev mine 
nærmeste Kammerater. Indbyrdes drøftede vi i de følgende Aar alle 
de Spørgsmaal, der optog os. J. P. Jacobsen var godt et halvt Aar æl
dre, og han kom til at begynde med ind i Klassen foran vor. Han var 
fra et Gaardmandshjem, stærkt præget af Tankegangen i Gaardmæn- 
denes Kreds. Aage Friis var jævnaldrende med mig; han var fra et 
Præstehjem. Blandt dem, der stod os nærmest, var den senere Præst 
Peder Severinsen og i de sidste Skoleaar den meget begavede Kr. Jo
hansen, der døde som ung Student. Men ogsaa med adskillige andre 
havde vi nært Kammeratskab, deriblandt Overlærer Bangs to Sønner 
og Herredsfoged Bruhns to Sønner.

Vi modtog tidlig Paavirkning af de Bevægelser, der den Gang satte 
danske Sind i stærke Svingninger. 1870’erne havde paa mangfoldige 
Omraader været en Gennembrudstid. Indenfor Landbruget var be
gyndt det store Omslag, som de billige oversøiske Komtilførsler til Eu
ropa fremtvang, Industrien havde sit Gennembrud, Handel og Skibs
fart var i stærk Udvikling. Det af Bondestanden prægede Folketing be
gyndte Kampen for Folketingsparlamentarismen, Arbejderne droges 
til Socialismen. Den grundtvigske Højskolebevægelse, der havde taget 
Fart straks efter 1864, slog nu helt igennem. Og endelig skete det litte
rære Gennembrud, hvis ildnende Fører var Georg Brandes.

Alt dette hørte dog vore Bameaar til, og vi vidste kun lidt derom, 
før vi kom i Skole, og ikke meget i de første Skoleaar. Men snart naaede 
Dønningerne os. Navnlig var det Tilfældet fra 1884, altsaa samtidig 
med at J. P. Jacobsen og Aage Friis kom ind i Skolen. De var begge 
fra deres Hjem tidlig inddragne i det Røre, der gik over Landet. Det 
var ikke de økonomiske Forskydninger, der lagde Beslag paa vore Tan
ker. Jeg havde i mit Hjem for Øje de Vanskeligheder, der fra 70’emes 
sidste Aar brød ind over Landbruget. Men jeg kan ikke sige, at det ret

13 



gik ind i min Bevidsthed som fælles Vanskeligheder for hele vort Land
brug. Arbejderbevægelsen optog ogsaa kun i ringe Grad vore Tanker, 
skønt vi hørte og læste om Socialismens Farer. Vi hørte nok om Smede- 
og Maskinfabrikantemes Lockout i 1885, under hvilken Venstrebøn- 
derne samlede ind til Svendene. Men det var os noget fjernt og frem
med; i Viborg var der intet Arbejderrøre. Noget større Indtryk gjorde 
det paa os, da Frelsens Hær i Foraaret 1889 kom til Viborg som en 
mærkelig Blanding af en religiøs og en social Bevægelse. Nogle af os 
gik til deres Møder, men de ubeherskede Udbrud, vi dér fik at høre, 
syntes os Udtryk for Forvirring og Mangel paa Selvbeherskelse.

De to Sider af Tidens Liv, der fangede vor Interesse, var den poli
tiske og den litterære.

Vor Klasse var delt i forskellige Lejre overfor Tidens Spørgsmaal. 
Der var en Gruppe, som havde deres Præg fra Embedsmandshjem. De 
var i Anskuelser konservative baade politisk og litterært. Deres politi
ske Interesse var imidlertid svag, deres litterære Interesser vel i Grun
den ogsaa. De var kun lidet med i de Drøftelser, der optog os andre. 
Men det gjorde i øvrigt intet Skaar i det Kammeratskab, der omfat
tede hele Klassen.

Eleverne fra Bondehjemmene var Venstre, men med ret forskellig 
Indstilling overfor Retningerne indenfor Venstre og overfor litterære 
og religiøse Spørgsmaal.

Aage Friis var udpræget og ivrig Bergianer og Grundtvigianer, en 
Tid dog med Tilbøjelighed for Indre Mission. Hans Familie var i For
bindelse med Ghr. Berg. Severinsens Anskuelser var omtrent de samme. 
J. P. Jacobsen tilhørte det yderste Venstre, var Hørupper og Brandes- 
ianer, stærkt interesseret for det litterære Gennembrud. Hans Onkel 
var den indflydelsesrige moderate Folketingsmand Thomas Nielsen. 
Jeg var Højremand, Beundrer af Estrup, Tilhænger af Fæstnings- 
politiken. Under Indflydelse af J. P. Jacobsen blev jeg imidlertid snart 
stærkt interesseret for Georg Brandes og den Bevægelse, hvis Fører 
han var.

I de sidste Skoleaar læste og drøftede vi med Iver de Digterværker, 
der i de Dage satte Sindene i Bevægelse. I 1883 var Georg Brandes 
vendt hjem efter 5 Aars Ophold i Berlin. Den Strid, der stod om ham 
i dansk Litteratur og Presse, naaede et Højdepunkt. Samme Aar slog 
han til Lyd for de nyeTankers Forfægtere i Danmark og i Norge i „Det 
moderne Gennembruds Mænd“. 1888 gjorde hans Bøger om Polen og 
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om Rusland et stærkt Indtryk paa os. Det var den Tid, da Bjørnstjerne 
Bjørnson udsendte „En Handske“, „Over Evne**, „Det flager i Byen 
og paa Havnen“, „Paa Guds Veje“, den Tid, da han drog gennem 
Danmark med sit Foredrag om „Engifte og Mangegifte“. Det var i Fir
serne, Henrik Ibsen offentliggjorde „Gengangere“, „En Folkefjende“, 
„Vildanden4*, J. P. Jacobsen „Niels Lyhne“.

Der var Stof nok for vore ungdommelige Diskussioner, og helt natur
lig førte disse os til Læsning ogsaa af denne Forfatterkreds’ Værker fra 
60’eme og 70’erne. Dog stod i de to sidste Skoleaar i hvert Fald jeg ret 
kritisk overfor denne Digtning.

Det er mit Indtryk, at vi den Gang læste Digterværkerne paa anden 
Vis, end de Unge nu læser Samtidens Litteratur. Men maaske er dette 
ikke rigtigt. Vist er det, at for os var denne Læsning et betydningsfuldt 
Led i vore Bestræbelser for at skabe os en Art Livsanskuelse, en Op
fattelse af den Verden, hvori vi færdedes. Det var Problemdiskussionen 
i Værkerne, der optog os; den kunstneriske Form, hvori de fremførtes, 
interesserede os mindre. I hvert Fald gjaldt dette i meget udpræget 
Grad for mit Vedkommende, selv om jeg under vore Diskussioner og
saa talte med derom.

Mest betød for os Bjørnstjeme Bjømson og Henrik Ibsen. Jacobsen 
og jeg foretrak den sidste, Friis den første. Blandt deres Bøger virkede 
paa mig ubetinget stærkest „Brand** og „Over Evne**. Mine danske 
Stile bar Præg deraf. Det Hovedproblem, der her sattes under Debat, 
førte mig i det sidste Skoleaar, helt ind i Eksamensugeme, til en an
spændt Læsning af Søren Kierkegaard, der siden fortsattes i mit Rus- 
aar. Ogsaa J. P. Jacobsen læste med Iver hans Værker, og vore Dis
kussioner derom var mangfoldige. Tit førte jeg dem videre i Morgen
samtalerne med Rektor.

Min Tankegang prægedes ubetinget mest af Søren Kierkegaard. 
Ikke saaledes, at jeg sluttede mig til hans religiøse Opfattelse. De re
ligiøse Forestillinger, hvormed jeg var vokset op, undergravedes tvært
imod allerede helt gennem Arbejdet med hans Værker. Men saaledes, 
at det „Enten-Eller**, han opstillede, gjorde det dybeste Indtryk paa 
mig. Først førte det til, at jeg med Stolthed stillede mig som Opgave at 
indrette Tilværelsen derefter. Men i det sidste Skoleaar kom jeg til det 
Resultat, at det var umuligt at anlægge dette „Enten-Eller** paa Livet. 
Stilen om Middelvejen, der den Gang saa stærkt optog mig, var Ud
tryk derfor. Jeg saa Halvheden, Uklarheden som Tilværelsens hersken- 
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de Princip. Jeg erkendte Nødvendigheden af at bøje mig derfor, men 
kunde ikke forsone mig dermed. Følgelig syntes Tilværelsen mig me
ningsløs, baade Handlinger og Tanker prægede af Uklarhed og Selv
modsigelser. Jeg gjorde mit Arbejde og tog energisk Del i Kammera
ternes Drøftelser, men altid med en Følelse af at staa udenfor, altid 
tvivlende og kritisk og derfor tilbageholden overfor det, der for andre 
var fuld Alvor, hvad enten de byggede paa religiøst Grundlag eller 
paa de filosofiske Ideer, der nys var brudt igennem i Danmark.

Nogle af Henrik Ibsens Verslinier gik saaledes ind i min Bevidsthed, 
at jeg siden stadig vendte tilbage til dem. Det gælder Digtet til Revo
lutionstaleren:

„Jeg går ikke med på at flytte brikker, 
Slå spillet over ende, da har De mig sikker. “

Ogsaa hans „Ballonbrev“ skrevet i Dresden 1870 under Paris’ Be
lejring med Modsætningen mellem det disciplinerede, traditionsbund
ne Ægypten og de fri Personligheders Grækenland og de skarpe Ord 
om den fransk-tyske Krig:

„Just i sejren bor forliset, 
Preussens sværd biir Preusser-riset. 
Aldrig svulmer der en løftning 
af et regnestykkes drøftning. 
Intet dåds-digt biir at tolke 
fra den stund af, da en folke- 
rejsning, skønheds-fyldt og fri, 
blev et stabs-maskineri, 
spækket ud med kløgtens dolke, - 
fra den stund da herr von Moltke 
myrded kampens poesi. “

Eller Linierne fra hans Digt om Studentertoget til Uppsala 1875:

„Held over al eders sorgløse flok! 
Held over eder, hvem legen er nok!

Langt borte jeg ser eder stryge forbi; 
jeg hører den velkendte melodi!

Og dog så forunderlig fjernt og fremmed 
mig tykkes det jublende tog gennem hjemmet.
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Genfærd af afdøde tider og mænd 
går i vor ynglinge-skare igen.

Af frasernes tåger og festernes røgelse 
formes et verdenshistoriens spøgelse/4

Med Modsætningen: Italiens og Tysklands Enhedsbevægelse:

„De vilde sin drøm; så kom sejren siden.
Europa er voksent, og vågen er tiden!“

Jeg har siden erkendt, at Digteren gjorde den nordiske Studenter
bevægelse Uret. Ingen Vilje kunde for den have skabt Muligheder 
som dem, de to store Folk i Italien og Tyskland havde. Og disses En
hedsbevægelse sejrede jo kun,

„da en folkerejsning skønhedsfyldt og fri 
blev et stabs-maskineri/4

Ogsaa af Digteren J. P. Jacobsen var der Linier, jeg atter og atter 
vendte tilbage til, saaledes:

„For alle gode Tanker de kan slet ikke dø,
Før endnu bedre Tanker er spired’ af deres Frø!44

Og de to Linier, der blev som et Feltraab for den Kreds, han tilhørte:

„Lys over Landet, -
det er det, vi vil.44

Politisk naaede i disse Aar Spændingen et Højdepunkt. Den for
enede Opposition vandt sin store Valgsejr i 1884, Provisoriernes uaf
brudte Række tog sin Begyndelse i 1885, Fæstningsbyggeriet fandt 
Sted, Processerne var talrige, Gendarmkorpset blev til og vakte Uro 
vidt omkring i Landet, Skytteforeningerne søgtes omskabt til Riffel
foreninger, der var Forsvarsadresse og Selvbeskatning til Gunst for Kø
benhavns Fæstning. Striden mellem det herskende Højre og Opposi
tionen naaede en for danske Forhold uvant Skarphed. Men samtidig 
førtes megen Strid i Venstre. „Morgenbladet44 og „Politiken44 stod fra 
1884 overfor hinanden. I den Tid, jeg boede hos Rektor, læste jeg 
„Morgenbladet44, J. P. Jacobsen var allerede begyndt med „Politiken44. 
Ellers var jeg vokset op med „Jyllandsposten44 og „Viborg Stiftstiden-
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de“, medens Friis og Jacobsen læste stedlige Venstreblade. Jeg læste 
desuden, naar jeg ventede paa Toget i Rindsholm og Viborg, „Vort 
Forsvar“, der da fremlagdes rundt om paa Landets Jernbanestationer.

Kristiansborgs Brand i Oktober 1884 gjorde et stærkt Indtryk paa 
os. Jeg mindes i Dagene derefter af Kammerater fra udprægede Ven- 
strehjem at have hørt den Nemesisopfattelse af Branden, der var saa 
udbredt i Venstrekredse. Aaret derefter kom Provisoriet ved Foraars- 
tid og den 14. Juni Bergs Møde i Holstebro, hvor Politimesteren blev 
sat ned af Talerstolen. Dagen efter holdt Chr. Berg Møde ved Rinds
holm Skov lige tæt ved vort Hjem. Han maatte holde det paa en Mark, 
da Skovens Ejer ikke vilde give ham Adgang til Skovens Festplads. 
Jeg var med ved Mødet, 15 Aar gammel, og jeg var meget optaget af, 
om det vilde gaa vor Herredsfoged, som det var gaaet Politimesteren 
i Holstebro. Det skete ikke. Herredsfogden var ganske vist Højremand, 
men han var en fredsommelig Mand, der ikke havde Lyst til at blive 
indviklet i Stridigheder. Det fortaltes bagefter, at da et „Ned med 
Estrup" hilstes med rungende Hurraraab og Hattesvingning, beholdt 
han Hatten paa, hvilket førte til, at en ivrig Venstremand slog den af. 
Men jeg ved ikke, om det virkelig var Herredsfogden, det gik ud over. 
„Viborg Stiftstidende" fortæller kun, at en „ Viborggenser" fik Hatten 
slaaet af. Om Efteraaret kom saa Julius Rasmussens Attentat paa 
Estrup. Med nogen Forfærdelse hørte vi en ivrig Venstremand i Klas
sen erklære, at det kun havde været retfærdigt, om Kuglen havde ramt. 
Det Gendarmkorps, der oprettedes efter Attentatet, optog meget vor 
Fantasi.

Januarvalget i 1887 satte Sindene stærkt i Røre i Viborg. Den sid
ste Nationalliberale, Højesteretsassessor Klein, var Viborgs Rigsdags
mand. Han havde stillet sig meget kritisk overfor den estrupske Poli
tik, og da han nu atter stillede sig i Viborg, fandt Byens ivrige Højre- 
mænd det fornødent mod ham at opstille Herredsfoged Faber. Til 
Gengæld støttede Venstre Klein. Jeg var lidt i Vildrede. Jeg var jo 
Højremand, men jeg var det i Kraft af de gamle nationalliberale Stem
ninger. Og Klein var ved sin Personlighed meget overlegen. Jeg erin
drer et bevæget Møde paa Byens Raadhus, hvor der opstod Uenighed 
mellem Klein og „Stiftstidende“s Redaktør, Sophus Angelo, om, hvad 
Klein havde sagt ved et tidligere Møde. Jeg har en tydelig Erindring 
om den Blanding af Forbavselse og krænket Værdighed, hvormed 
Klein tilbageviste den mærkelige Mand, der tillod sig at betvivle hans 
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Udsagn. Klein valgtes med 1044 Stemmer mod 464, men iøvrigt var 
Valget i 1887 jo et af de faa Valg, der gav Højre Opmuntring. Det 
stod for os som et Resultat af Venstres Splidagtighed og den Handle
kraft, Ministeriet Estrup havde vist ved paa egen Haand at paabe
gynde Københavns Befæstning.

Ogsaa Skolen inddroges i den standende politiske Strid. Rektor var 
jo kendt som udpræget Venstremand, og i 1887 satte „ Jyllandsposten“ 
ind med et hæftigt Angreb paa ham. Man klagede over „den grundt
vigianske Aand, der gennemtrænger alle de Forhold, hvori Skolens 
Rektor personlig griber ind", og fortsatte: „Skolens Disciple paavirkes 
tillige i politisk Retning saaledes, at de allerede i de mellemste Klasser 
er udviklede til Politikere af radikal-grundtvigiansk-socialistisk Ret
ning. Som et Eksempel paa, hvorledes Rektor Lefolii leder Undervis
ningen, kan tjene følgende: Disciplene i en af Skolens øverste Klasser 
blev for nylig af Rektor forelagte den Opgave i dansk Stil at behandle 
Begrebet „Drama“. Som en Vejledning til Opfattelsen af Opgaven 
føjede Rektor derpaa til, at efter hans Mening maatte det betragtes 
som et Drama, naar tre af Byens Matadorer: Prokurator Esmann, 
Mægler Markussen og Redaktør Angelo, kjører i lukket Vogn for at af
hente Krigsministeren til et politisk Møde paa Borgevold.“ „Det kunde 
kun være interessant at vide, om Hr. Lefolii, naar han naar til at lade 
Disciplene behandle Begrebet „Farce" i en Stilopgave, da vil tydelig
gøre denne Opgave ved at belære dem om, hvorvidt det var en Farce 
eller ikke, at han, Skolens Rektor, drog med Byens Socialister til Møde 
i Undalslund, samtidig med at Byens øvrige Borgere holdt Grundlovs
fest paa Borgevold." Siden fortsatte „Jyllandsposten" med bitter Klage 
over, at en Bog af Strindberg var givet som Præmie ved en Skydeprøve, 
og da en Elev tog til Orde for Rektor, tilsluttede en konservativ Folke
tingsmand sig kraftig Klagerne i „Viborg Stiftstidende".

Det var i vor Klasse, det Spørgsmaal, der syntes Klagerne saa for
masteligt, var fremsat. Grundlovsfesten var ikke Socialdemokraternes, 
men Venstres, og blandt Talerne var en grundtvigsk Præst, Rektor 
satte megen Pris paa.

Overfor saadanne Angreb sluttede vi, uanset hvilke Meninger vi 
havde, fast op omkring Rektor. Mig var det unægtelig noget pinligt, 
at det var i de to Blade, med hvilke jeg var vokset op, at Angrebene 
fremkom.

I de to sidste Skoleaar spillede vor Skoleforening „Minerva" en be-
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tydelig Rolle for os. Vi havde ivrige Diskussioner, dels ved Møderne, 
dels i Foreningens lille Blad. J. P. Jacobsen klagede stærkt over, at jeg 
var altfor fanatisk i mine Udtalelser, baade med Hensyn til det sønder- 
jydske Spørgsmaal og overfor Venstre, og han havde unægtelig Ret i, 
at jeg tog disse Spørgsmaal meget lidenskabeligt. Meget glade var vi 
ved, at Rektor undertiden mødte til Diskussion med os. Jeg har Erin
dring om Diskussioner med ham om Højskolerne, som han jo satte 
meget højt, medens nogle af os havde bevaret Edt af den i akademiske 
Kredse saa stærkt udbredte Følelse af Overlegenhed overfor dem.

I 1888 fejredes Kristian IX’s 70 Aarsdag med Fællesspisning og 
Bal i Viborg, men jeg mindes ikke, at det interesserede os noget videre. 
Derimod føltes Kejser Wilhelms Besøg i København meget haardt 
i vor Kreds paa Baggrund af Forholdene i Sønderjylland. Og det gjaldt 
end mere Jubilæumsfesten den 15. November 1888 for Kristian IX’s 
Tronbestigelse. Venstremændene blandt os var harmfulde paa Grund 
af Mindretalsstyret, vi andre beherskedes af de nationalhberale Fore
stillinger om Begivenhederne i 1863 og 1864. Vi vilde meget have fore
trukket en Sørgefest til Minde om Frederik VII, der stod meget højt 
i vor Bevidsthed. Det var med stor UvilEe, vi saa Byen illumineret paa 
Jubilæumsaftenen og læste Festreferateme bagefter. Det syntes os 
haardt, at der skulde festes paa den Dag, der stod for os som Indled
ningen til de følgende Ulykker.

I vort sidste Skoleaar gæstede Krigsministeren, General Bahnson, 
Viborg konservative Klub. Jeg fik Lov at komme med til Mødet, men 
det blev en stor Skuffelse for mig. Jeg var ikke meget stolt, da jeg bag
efter skulde fortælle den meget kritiske J. P. Jacobsen, hvad jeg havde 
faaet ud af det.

Der var i de Aar kun faa Verdensbegivenheder, der var i Stand til 
at vække vor Interesse. Stærkest virkede vist i Grunden Nihilistatten
taterne i Rusland. Kejser Alexander II dræbtes i 1881, nogle Maa- 
neder før jeg kom i Skole, og i de følgende Aar fulgte Attentater og 
grusomme Straffe hinanden. Det stod dog altsammen for os som noget 
fremmed, der hørte hjemme i et Land med helt andre Kulturforhold 
end vore.

I mit sidste Skoleaar interesserede en Bevægelse i Udlandet os 
stærkt. Det var Boulanger-Bevægelsen i Frankrig, der syntes os at true 
hele det republikanske System. Med megen Spænding ventede vi paa 
Udfaldet af det store Valg i Seinedepartementet i Januar 1889, der 
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ansaas for afgørende. Jeg husker, at vi bad Skolens Pedel skaffe os Be
sked om Udfaldet endnu i Skoletiden. Han afviste os overlegent med 
et: „Den Ballademand bliver sgu ikke valgt." Det blev han nu alligevel 
med 244.000 Stemmer mod 163.000, men det varede ikke længe, før 
Pedellens Vurdering af Manden bekræftedes af hans Flugt og Sam
menbrud.
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Universitetsstudier
1889-95

I Sommeren 1889 tog jeg Studentereksamen, og samme Efteraar 
begyndte jeg Universitetsstudierne. Mit Hjem var vanskelig stillet, 
jeg maatte fra første Færd være med til at holde det oppe. Det lod sig 
gøre dels ved Hjælp af Legater, der muliggjordes ved den Eksamens
karakter, jeg havde opnaaet, dels ved Undervisning, privat og i Skoler. 
Saadan Undervisning var den Gang meget daarlig betalt, saa jeg 
maatte have mange Timer, om det skulde forslaa noget. Alligevel lyk
kedes det mig at finde Tid til at høre mange Forelæsninger, være med 
til talrige Øvelser og læse meget, samt til stærk Deltagelse i Studenter
livet. Det lettedes ved, at Begrebet „Forlystelser" laa helt udenfor mine 
Interesser; ikke heller deltog jeg i nogen Art af Sport; og Ferierne be
tød for mig først og fremmest mere Tid til selvstændigt Arbejde. Jeg 
besøgte i Sommerferien 1889 J. P. Jacobsen i hans Hjem, det følgende 
Aar baade ham og Friis, ligesom jeg da gæstede nogle Fætre, der havde 
Gaarde ved Struer, og besøgte Rektor i Viborg; men ellers gjorde jeg 
ikke Ferieture. Det var for dyrt og tog for megen Tid.

I Breve til J. P. Jacobsen fra disse Aar fortalte jeg, at jeg underviste 
4-6 Timer om Dagen og havde Forelæsninger 3-4 Timer. Jeg skildre
de for ham, hvorledes min Dag gik i Sommerferietiden: Op Kl. 6 % 
om Morgenen, Læsning til Kl. 3 med Maaltideme som eneste Afbry
delse. Saa i Studenterforeningen for at læse Aviser, Middag Kl. 4 
Læsning til 8 %. Paa den Vis kunde jeg komme igennem 3-400 Sider 
om Dagen, for en stor Del paa fremmede Sprog og endda med lidt 
Latin iblandt.

Det var en stærk Overgang at komme fra det lille, stille Viborg til 
Hovedstaden. København var jo allerede en stor By; selve København 
havde over 300 000 Indbyggere, med de nærmeste Forstæder omkring 
400 000. Der var stor Fremgang i Industri og Handel, en hurtig vok
sende Arbejderbefolkning, der mere og mere blev sig sin Ret bevidst.
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Og der var et kraftigt politisk og aandeligt Røre. Det hørupske Venstre 
og Socialdemokraterne var paa god Vej til at præge Byen, de rykkede 
frem ved Valg til Rigsdag og Borgerrepræsentation.

Jeg har dog ingen Erindring om, at Byen som saadan, selve dens 
Storhed har gjort noget videre Indtryk paa mig. Mine Interesser knyt
tedes i de første Aar helt overvejende til Universitetet og Studenter
verdenen.

Mit første Indtryk af det nye Liv var ikke meget gunstigt. I et Brev 
til Rektor skrevet i Begyndelsen af mit første Studenteraar, beretter jeg 
ham, at Studenterne fra Viborg er enige om „at det er morsommere at 
være skoledreng i Viborg end student i Kjøbenhavn“.

Vort Studenterhold fra Viborg blev i den første Tid ved at komme 
meget sammen. Snart fandt jeg dog nye Kammerater, foreløbig mest 
Studiekammerater, men efterhaanden ogsaa blandt dem, der tog inter
esseret Del i Studenternes Foreningsliv.

Den, der i Rusaaret uden Sammenligning betød mest for mig, var 
J. P. Jacobsen, der var blevet Student samtidig med mig. Aage Friis 
blev først Student Aaret derefter. J. P. Jacobsen og jeg fortsatte gen
nem mangfoldige Drøftelser det i Skoletiden begyndte Arbejde for at 
fæstne vor Opfattelse af den Verden, hvori vi levede. Skriftlig førte jeg 
en tilsvarende Drøftelse med Aage Friis i mange og lange Breve, hvor 
vi med stor Aabenhjertighed skiftede Ord om de smaa og store Spørgs
maal, der laa os paa Sinde.

Det antages tit, at Datidens Studenter stod overfor et Valg mellem 
to klart udformede Livsanskuelser. Paa den ene Side Traditionerne: 
den kristne Tro, den idealistisk-romantiske Litteratur, den konservative 
Politik. Paa den anden Side de nye Tanker: Darwinismen, den natura- 
listisk-realistiske Litteratur, Flertalsstyret. For os var det den Gang ikke 
saa klart og ligetil. Darwinismen var for de allerfleste af os paa ingen 
Maade den videnskabelige Løsning af Tilværelsens Gaader, men - som 
for de fleste af dens Talsmænd herhjemme - kun en Arbejdshypotese, 
hensigtsmæssig som Udgangspunkt under Bestræbelserne for at forstaa 
nogle Sider af Udviklingens Gang. De to Litteraturretninger syntes os 
ikke heller klare Modsætninger. Georg Brandes, der efterhaanden blev 
vor Fører i Litteraturens Verden, havde vel slaaet til Lyd for Naturalis
men, men i sine Værker paakaldte han vor Interesse for romantisk præ
gede Forfattere saa godt som for de realistiske; og vi syntes, at der ikke 
var saa lidt Romantik i ham selv. For ikke at tale om, at Holger Drach- 
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maim og Karl Gjellerup, der oprindelig havde sluttet sig saa ivrig til 
ham, forkyndte deres Tilbagevenden til Romantiken.

Politisk var det Opløsningens og Forvirringens Aar. Højre havde ta
get sit stærke Tilløb i de første Provisorieaar. Det svækkedes nu allerede 
ved indbyrdes Stridigheder, det gav ikke Indtryk af den Intelligensens 
Overlegenhed, der skulde give det Ret til at handle mod Flertallets Vil
je. Og hvad Venstre angik, var det stærkeste Indtryk, vi fik, Indtrykket 
af Gruppernes Splidagtighed. De syntes ved den Tid mere optagne af 
at bekæmpe hinanden end af Stræben mod det fælles Maal. Ikke heller 
ude i Europa syntes der at være et saadant Fodslag blandt Fremskrid
tets Venner, at det kunde virke dragende paa os. Socialismen fristede 
os ikke. Den var os alt for dogmatisk.

Vi stod da foreløbig som frie Iagttagere. Vi fortsatte i Rusaaret med 
Iver Læsningen af Søren Kierkegaard, en Læsning, der ikke just var 
egnet til at stemme vore Fordringer til dem, vi skulde følge, ned. J. P. 
Jacobsen blev ved at være Venstremand, jeg regnede mig for Højre
mand, men det hindrede ikke, at vi havde nogenlunde fælles Syn paa 
de fleste af de Spørgsmaal, der optog os. Vi var begge, men mest jeg, 
særdeles kritiske overfor de Retninger, vi mødte, de Personligheder, vi 
stod overfor. For mit Vedkommende dømte jeg saa skarpt baade om 
Ideer og Personer - ogsaa Ideer, jeg siden kom til at forfægte, og Per
soner, jeg kom til at værdsætte højt - at jeg nu ingenlunde med Til
fredshed kan se tilbage paa den Tilbøjelighed til meget skarp Vurde
ring, jeg den Gang havde. Noget skyldes den vel, at jeg paa alt og alle 
anlagde den kierkegaardske Maalestok. Jeg tror næsten, at de eneste, 
jeg ikke anvendte min skarpe Kritik paa i de Aar i Samtale og i Breve, 
var Søren Kierkegaard, Rektor Lefolii og Kr. Erslev. Selv Henrik Ibsen 
kunde det gaa haardt ud over, naar jeg og J. P. Jacobsen eller Aage 
Friis vekslede Ord om hans Værker.

Forberedelsen til Filosofikum interesserede os begge, men tog ikke 
meget af vor Tid. J. P. Jacobsen valgte Høffding, der ansaas for at staa 
længst til Venstre, jeg foretrak Kroman, der lagde Vægt paa Logiken 
og behandlede Spørgsmaalene saa matematisk som mulig. Hans Frem
stilling af Stuart Mills Tanker interesserede mig meget. Forøvrig holdt 
ingen af os sig strengt til den af dem, han vilde gaa op hos. Jeg hørte 
ikke sjeldent Høffding, Jacobsen undertiden Kroman.

I et Brev, som jeg skrev til Rektor Lefolü efter at have hørt Kromans 
første Forelæsninger, fortalte jeg, at han hidtil kun havde talt om
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„Hvad er filosofi?"; men det tiltalte mig meget, at det kunde lade sig 
gøre „at være professor i filosofi uden at tro paa filosofiens ufejlbar
hed." Jeg fremhævede Kromans interessante Gennemgang af Darwin, 
og med Tilfredshed noterede jeg, at han omtalte Hegel med Ringeagt. 
Om denne havde Rektor jo i vore Timer talt ikke saa lidt, forøvrig med 
mere Sympati, end jeg nogensinde kunde nære for denne Forkynder af 
Prøjsens daværende Standpunkt som det højeste, Mennesker kunde 
naa. Jeg havde altid næret Uvilje mod ham, ikke mindst paa Grund af 
hans skadelige Indflydelse paa dansk Aandsliv.

Ogsaa Kromans pædagogiske Samtaleøvelser og Samtaler i smaa 
Hold om „Vor Naturerkendelse" interesserede mig meget. Rektor 
spurgte med Iver om min Mening om Kromans Bog om Undervisning, 
„Maal og Midler". Jeg fandt den udmærket, langt over, hvad der ellers 
fremkom i den pædagogiske Debat. Men kritisk, som jeg var, skrev jeg 
dog: „Han tænker meget klart, for eksempel meget klarere end Høff- 
ding, men tillige meget snevert, hans hele tankegang bevæger sig inden
for visse skarpt afstukne grænser. Han tror paa een eneste ting: den lo
giske tankes næsten uendelige magt til at reformere menneskene og hele 
deres natur, og denne tro er bestemmende for hele hans betragtning af 
pædagogiken." Det er mit Indtryk, at mange har ment, at jeg selv 
havde denne Tro paa den menneskelige Tankes Muligheder. Men det 
havde jeg hverken den Gang eller siden.

En Diskussion optog baade J. P. Jacobsen og mig meget. I August 
1889, kort efter at jeg var kommet til København, og kort før Jacobsen 
kom derover, havde Georg Brandes i „Tilskueren" offentliggjort sin: 
„Aristokratisk Radikalisme. En Af handling om Friedrich Nietzsche", og 
i Novbr.-Decbr.hæftet svarede Høffding med „Demokratisk Radika
lisme. En Indsigelse". Siden fortsatte de med Indlæg i Hæfte efter 
Hæfte til Maj 1890. Et af Georg Brandes’ Indlæg bar Titlen: „Det 
store Menneske. Kulturens Kilde “

Da Striden begyndte, var Indtrykket det, at Georg Brandes drog 
fuldt og helt i Leding for Nietzsche, at han gjorde sig til Talsmand for 
de Stærke mod de Svage, medens Høffding tog til Orde for de Syns
punkter, hvis Talsmand Brandes havde været, da han førte an i Halv
fjerdsernes Gennembrud. Utvivlsomt var det, at Brandes’ personlige 
Beundring for Historiens store Skikkelser, hans umiddelbare Uvilje 
mod den uforstaaende Mængde havde givet hans Fremstilling en Var
me, der til en vis Grad gjorde dette Indtryk berettiget. Men efterhaan- 
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den som de to Forfattere i deres Indlæg fik taget alle Forbeholdene, fik 
forklaret, hvad de havde ment med deres Udtalelser, svandt unægtelig 
Modsætningen mellem deres Anskuelser meget stærkt ind. Tilbage blev 
i Grunden kun Billedet af to i Temperament stærkt forskellige Person
ligheder. Den ene følsom og modtagelig til det yderste, æggende og dra
gende, den anden forsigtig overvejende, altid afdæmpet. Jeg saa i 
Brandes ikke Forkynderen af en bestemt Livsanskuelse. Det store ved 
ham syntes for mig at være hans Evne til helt at leve sig ind i de For
fatteres Tankegang, hvorom han skrev; derfor var hans Karakteristik 
af dem, der havde vakt hans Interesse, altid helt glimrende. Han havde 
baade før og siden givet Udtryk for sin stærke Beundring for „de store 
Mennesker", men han, der atter og atter havde taget til Orde for de 
Svage, hvad enten det gjaldt Klasser eller Nationer, stod i Virkelig
heden fjernt fra den Herremoral, Nietzsche forkyndte. Han blev ved 
at staa sammen med de Kredse i vort Folk, hvis hele Arbejde gik direk
te imod den.

For os, der som helt unge fulgte denne Diskussion vort Rusaar igen
nem, betød den, at Georg Brandes atter havde fristet os til at stifte Be
kendtskab med en Personlighed, der satte vore Tanker i anstrengt Virk
somhed. Vi læste, stærkt optagne, Værk efter Værk af den Forfatter, 
han skildrede for os med saa betagende Veltalenhed, det meste dog 
først, efter at Diskussionen mellem Brandes og Høffding var forbi!Vort 
Udbytte blev noget forskelligt, J. P. Jacobsen fattede en varig Interesse 
for Nietzsche som den skarpe Tænker, der saa utrættelig søgte at træn
ge til Bunds i de Problemer, hvormed han syslede. Denne Interesse før
te ham dog ikke bort fra det dybt forskellige Grundsyn, der var hans. 
Et Par Aar senere vendte han med Iver tilbage til Nietzsche efter i no
gen Tid at have været optaget af Paul Bourget. Jeg husker, hvorledes 
han stræbte at faa mig til at dele hans stærke Interesse; han forærede 
mig et tysk Værk, „Rembrandt als Erzieher", der gav lignende Tanker 
Udtryk, og som Georg Brandes holdt Forelæsning om. Jeg læste da 
grundigere en Række af Nietzsches Værker, men Sandheden er, som 
jeg gav Udtryk for i Breve til Jacobsen, at jeg læste dem med meget be
grænset Interesse og fandt hans mangfoldige Indfald særdeles selvmod
sigende. Endnu i 1895 læste jeg ham dog paa J. P. Jacobsens kraftige 
Opfordring, men blev aldrig meget optaget deraf. Jeg havde vel været 
og var vedblivende meget tilbøjelig til at beundre Historiens store Skik
kelser, men allerede i min Skoletid havde jeg haft en vis Tvivl om, hvor- 
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vidt de virkelig var saa store, eller meget af deres Storhed skyldtes sene
re Tiders Fantasi. I hvert Fald kunde jeg ikke forsone mig med, at den
ne Storhed skulde give dem Ret til at tilsidesætte det Hensyn til andres 
Velfærd, der kræves af almindelige Mennesker. Grundstemningen hos 
Nietzsche var mig paa det dybeste imod, og hans Form tiltalte mig ikke.

I Rusaaret og den nærmeste Tid derefter læste jeg med anspændt 
Interesse Georg Brandes’ Hovedværker: Hovedstrømninger, Det mo
derne Gennembruds Mænd, Skildringerne fra Polen og Rusland. Det 
var, som om Europas Aandsliv det 19. Aarhundrede igennem derved i 
sjelden Fylde oprulledes for mig. I øvrigt læste jeg i denne Tid, netop 
under Indflydelse af Georg Brandes’ Værker, megen Skønlitteratur, 
baade dansk og fremmed. Mest betød for mig den fortsatte Læsning 
af Henrik Ibsen og Bjømstjeme Bjømson samt af de tre store russiske 
Forfattere Dostojevski, Turgenjev og Tolstoj. Af disse tiltalte Turgen- 
jev mig mest, selv om jeg erkendte, at Tolstoj var en stærkere Person
lighed.

Imidlertid varede det ikke længe, før Læsningen af Skønlitteratur for 
mit Vedkommende traadte meget tilbage. Jeg havde allerede i Rusaaret 
i fuldt Omfang taget fat paa Forelæsninger og Læsning, der tog Sigte 
paa mit Fagstudium. Jeg havde længe været klar over, at jeg vilde stu
dere Historie. Helst havde jeg taget Magisterkonferens i dette Fag. 
Men jeg regnede med, at jeg vilde komme til at leve af Skoleundervis
ning, og at det derfor vilde være bedre at have tre Fag, som det kræve
des til almindelig Skoleembedseksamen. Til Historie som Hovedfag 
skulde da føjes to Bifag. Havde det været muligt som det ene af disse at 
tage mit andet Yndlingsfag fra Skolen: Matematik, havde jeg sikkert 
gjort det. Men det laa helt udenfor Universitetets Ordning. Det ene 
Bifag skulde efter de gældende Regler være Latin. Jeg var ikke meget 
glad derved. Medens de græske Værker, vi dér læste, havde fængslet 
mig meget, gjaldt dette ingenlunde de latinske Værker, vi skulde igen
nem. Det laa efter alle mine Interesser nær for mig at tage Dansk som 
det frit valgte Bifag. Jeg søgte Raad hos Rektor Lefolii. Jeg skrev til 
ham, at jeg erkendte, at Fransk vilde være et bedre Fag med Hensyn 
til at faa Undervisningstimer, jeg kunde ogsaa interessere mig for 
Studiet deraf saa godt som for Studiet af Dansk. Men jeg mente, at 
Dansk vilde være interessantere at undervise i, da jeg vilde kunne lægge 
det til Rette som Aandslivets Historie, som han havde gjort. I et Brev 
udviklede jeg imidlertid, at jeg ikke rigtig havde Interesse for Lærer- 
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gerning. Maaske vilde jeg have det, hvis det gjaldt „den ideale skole", 
der lagde Vægt paa Aandsudviklingen, ikke paa Lektieremserne. Men 
jeg troede ikke paa en saadan Skole. Ikke paa Grund af de Hindringer, 
der kunde lægges i Vejen af „rektor-, bispe- eller ministerfordomme", 
men fordi hverken Lærere eller Elever vilde kunne magte den. Det 
syntes mig, at det var „en forsvindende minoritet", der havde „følelse 
for og forstand paa aandsliv". Det vilde vel blive flere, „menneskene 
gaar jo i alle henseender frem". Men der var langt igen. Alligevel vend
te jeg stadig i Brevene tilbage til, at jeg vilde foretrække Dansk, hvis 
ikke Læreren i den Del af Faget, der interesserede mig, Julius Paludan, 
var saa haabløst umulig, at det ikke var til at holde ud at være med ved 
hans Undervisning. „Jeg kan bedre finde mig i at kede mig i en latin
eller fransktime end i en time i litteraturhistorie". Med Tilfredshed 
berettede jeg om den Kamp, Høffding og andre frisindede Universi
tetslærere førte mod de Professorer, der i Forbitrelse mod Georg Bran
des ønskede Paludan, som nu var Docent, gjort til Professor, en Kamp, 
der var sejrrig ved Universitetet, men til sidst blev tabt i Kultusministe
riet.

Efter mange Overvejelser valgte jeg, dog først efter to Aars Forløb, 
Fransk. J. P. Jacobsen tog Fransk som Hovedfag, Historie og Latin 
som Bifag, og da Aage Friis kom til i 1890, bestemte han sig for Magi
sterkonferens i Historie. Det havde utvivlsomt for mig været det bedste, 
om jeg havde valgt det samme. Jeg havde da ikke i min Studentertid 
været tynget af det sproglige Arbejde, for hvilket jeg aldrig havde An
læg.

Det var en virkelig Blomstringstid for Universitetet, ikke mindst for 
det filosofiske Fakultet. Et nyt Slægtled præget af Halvfjerdsernes Gen
nembrud var ved at holde sit Indtog ved Universitetet, men de kom her 
i godt Samarbejde med en Kreds af noget ældre, der ogsaa talte meget 
dygtige Forskere og Lærere.

Af Professorerne i Historie blev Kr. Erslev vor Lærer frem for alle. 
Da jeg blev Student, var han 37 Aar, men havde allerede været Dr. 
phil. i 10 Aar, Professor i 6 Aar. Hans Undervisning stod for os som 
det helt ypperlige. Han lærte os Kildekritikens Regler med en Klarhed 
og en Sikkerhed, som gjorde Øvelserne deri til en virkelig Glæde for os. 
Og gennem sine Forelæsninger om Danmarks Middelalder, den romer
ske Kejsertid, europæisk Middelalder og Renaissance lærte han os en 
fordomsfri Vurdering af den historiske Udviklings Gang, der skænkede 
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os en ny, langt dybere Forstaaelse af denne. Hvad enten det gjaldt Stu
diet af Kilderne eller Vurderingen af Udviklingen indprentede han i 
vore Sind, at Sandheden var Historieforskningens første Bud. Han søg
te den selv utrættet, helt ubundet af tilvante Synspunkter. Erslev hav
de, i hvert Fald senere, en vis Følelse af, at hans Fremstillingsform i 
Skrift og Tale var saa knap, at det blev svært for ham at fængsle Inter
essen hos de mange. Overfor os, der da var hans Elever, var det i hvert 
Fald ikke svært. For mit eget Vedkommende foretrak jeg altid hans 
Fremstillingsform for de øvrige Professorers.

Erslev var for os den altid velvillige Raadgiver. Da jeg skulde til at 
tage fat paa Studierne, var det mit Indtryk, at Universitetet kun havde 
givet os ringe Vejledning med Hensyn til disses Tilrettelæggelse. Alle
rede i min første Universitetsmaaned gik jeg derfor ud til Erslev, som 
vi havde haft som Censor ved Studentereksamen i Viborg, og spurgte 
ham til Raads. Han forklarede mig beredvillig, hvorledes han syntes, 
at det var bedst at gribe Arbejdet an. Allerede da spurgte jeg ham, om 
det gik an at vælge en saa moderne Tid som 1830-63 som den Periode, 
der særlig skulde studeres. Han svarede, at det var der intet i Vejen for, 
men at det vilde blive meget svært. De Bøger, der hidtil forelaa derom, 
var lidet egnede. Han ventede dog snart en bedre, men maatte ikke 
nævne Forfatteren. Det var Neergaards „Under Junigrundloven41, der 
nogen Tid derefter begyndte at udkomme. Det endte med, at jeg valg
te 1814-52 som Periode.

Hvor meget jeg end foretrak Erslev, betød det ikke, at jeg ikke satte 
Pris paa de andre Professorer i Historie, Edv. Holm og Johannes Steen- 
strup.

Edv. Holm var næsten 20 Aar ældre end Erslev og havde i 1889 væ
ret Professor i 22 Aar. Han var en ypperlig Repræsentant for den natio
nalliberale Tankegang, for hvilken jeg havde saa megen Sympati. 
Hans Forelæsninger var prægede af den nationalliberale Form for Vel
talenhed. Han havde omfattende Kundskaber i Verdenshistorie, og 
hans verdenshistoriske Forelæsninger fra Enevældetiden til vore Dage 
fulgte vi med stor Interesse. Da vi blev Studenter, havde han bag sig 
en Række værdifulde Værker om Danmark i Enevældetiden.

Johannes Steenstrup var i 1889 45 Aar gammel, men var først blevet 
Professor Aaret før Erslev. Han var fuldblods Højremand, udpræget 
konservativ ikke blot politisk, men ogsaa paa Aandslivets Omraade, en 
ivrig Bekæmper af „Darwinismen11 og hvad andet, der antoges at høre
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med til Halvfjerdsernes Gennembrud. Han saa med Ængstelse, at næ
sten alle hans Elever mere eller mindre kom til at høre til i den anden 
Lejr. Men dette skadede ikke hans Forhold til os. Han kom os nærmere 
end Holm, da han holdt mange Skriveøvelser med os. Hans skarpt ud
formede Synspunkter interesserede os meget, selv om de ofte gik paa 
tværs af den Tankegang, der mere og mere blev raadende blandt os. 
Han var vor Lærer i Danmarkshistorien. Han gennemgik den paa 
Grundlag af Allens Haandbog i Fædrelandets Historie, som jeg for 
min Del satte meget højt, men hvori der jo var adskilligt at rette, hvis 
den skulde bringes i Overensstemmelse med den senere Forsknings Re
sultater.

Vore Studier lettedes ikke blot ved den ypperlige Undervisning ved 
Universitetet, men ogsaa ved det høje Stade, hvortil dansk Historie
forskning paa det Tidspunkt i det hele var naaet frem. Meget betød for 
os A. D. Jørgensens Værker, og megen Værd havde for J. P. Jacobsen, 
Friis og mig de Indtryk, vi modtog fra Erslevs nære Venner J. A. Fri- 
dericia og Marcus Rubin, selv om deres historiske Hovedværker først 
udkom i den senere Del af vor Studentertid.

Jeg valgte som nævnt Danmark 1814-52 som den Periode, jeg spe
cielt vilde studere. Ingen af Professorerne havde i særlig Grad samlet 
sig om det 19. Aarhundredes Historie, saa jeg maatte arbejde dermed 
nogenlunde paa egen Haand. Det var jo en Tid, hvorfra der forelaa en 
Mængde trykte, let tilgængelige Kilder; Vanskeligheden var nærmest 
at vælge indenfor det rige Stof. Jeg læste overmaade meget, baade dan
ske og slesvigholstenske Værker. Det politiske og nationale Gennembrud 
efter 1830 optog mig stærkt. Den Interesse, jeg paa Forhaand havde 
for Tidens førende Personligheder, fæstnedes og øgedes meget ved dette 
Studium. D. G. Monrad var allerede da den af dem, jeg satte højest, 
men jeg vurderede ogsaa Orla Lehmann højt som den, der i Trediver
ne, før Monrad for Alvor traadte frem, var Bæreren af det første Gen
nembrud baade politisk og nationalt. Ikke mindre var min Beundring 
for Tsoherning. Jeg fik et stærkt Indtryk af A. S. Ørsteds helt overor
dentlige Grundighed, men fandt hans politiske Gerning præget af en 
Veghed, der Gang efter Gang gjorde ham til Redskab for stærkere Vil
jer. Jeg fik ved Kandidateksamen „Ørsted som Politiker“ som min Ho
vedopgave; jeg har den ikke nu, men jeg er bange for, at kom den 
frem, vilde den falde de Jurister, der nu beundrer ham saa meget, 
stærkt for Brystet.
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Det var mest den politiske og nationalpolitiske Side af Tidens Histo
rie, der beskæftigede mig, men allerede da var jeg optaget af den Tan
ke, at Studiet af Statistik og Økonomi maatte føjes til, om man skulde 
forstaa Udviklingen. Bergsøes, Falbe-Hansens og Rubins Værker be
nyttede jeg i meget udstrakt Grad.

I mit andet Studenteraar skrev jeg ved Erslevs kildekritiske Øvelser 
en lille Afhandling om Martsministeriets Dannelse som Eksempel paa, 
hvorledes Kildekritikens Regler virkede anvendt paa helt moderne Kil
der af ikke meget righoldig Karakter.

Foruden Periodestoffet og andre Værker om dansk Historie læste jeg 
i Studenteraarene megen nordisk og fremmed historisk Litteratur: Sars, 
Geijer, Burckhardt, Ranke, Treitschke, Sybel, Mommsen, Duncker, 
Gervinus, Flathe, Tocqueville, Taine, Nitzsch, Hertzberg, Fustel de 
Coulanges, Duruy, Rambaud, Buckle, Macaulay, Carlyle, Gardiner 
o. s. v.

Under Arbejdet med Historien traf jeg en Række Kammerater, med 
hvem jeg fik et varigt Samarbejde. Det gjaldt ikke blot Aage Friis og 
J. P. Jacobsen, men mange andre: M. Mackeprang, Alfr. Krarup, 
Gustav Bang, Nina Ellinger, G. A. Trier, Joh. Knudsen, P. Elmquist 
og Johs. Lindbæk.

Af Lærerne i Latin satte jeg stor Pris paa Professor Gertz og paa 
A. B. Drachmann; ogsaa paa Siesbye, medens Professor Ussing i min
dre Grad interesserede mig. Professor i Fransk var den Gang Th. Sund
by; jeg fulgte hans Forelæsninger med Interesse, men langt mere betød 
dog for mig Kristoffer Nyrops Undervisning. Jeg interesserede mig for 
og læste let alt det i de to Fag, der faldt ind under Kendskab til For
fatning, Samfundsforhold og Litteratur. Læsning og Oversættelse fra 
de to Sprog voldte mig intet Besvær. Men anderledes var det med 
Grammatik og Oversættelse til de fremmede Sprog og med Udtalen 
af Fransk. Siesbye gjorde sig beundringsværdige Anstrengelser for at 
lære mig at skrive latinske Stile, men uden større Resultater. Ikke min
dre bestræbte Kr. Nyrop sig for at lære mig de forskellige franske Lyde, 
som det for ham var saa ligetil at skelne imellem, medens de for mig 
syntes saa nogenlunde ens og haabløse at efterligne tilfredsstillende. 
Undervisningen i Fransk førte mig til Læsning af fransk Litteratur i et 
Omfang langt ud over det, der forudsattes læst ved Eksaminerne.

I Forsommeren 1895 tog jeg Embedseksamen.
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Studenterforeningen og Studentersamfundet 
1889-95

I disse Studenteraar deltog jeg meget i Foreningslivet. Jeg meldte 
mig straks ind i baade Studenterforeningen og Studentersamfundet. 
Studenterforeningen var den gamle Forening fra 1820 med de store 
Minder. Dens Medlemstal var vel 12-1400. Den havde egen Bygning 
med gode Lokaler paa Gammelholm, et anseligt Bibliotek og bød i det 
hele ikke faa praktiske Fordele. Af de ca. 400, der aarlig blev Studen
ter, gik et Par Hundrede ind i Studenterforeningen. Det var mest de 
unge Studenter, der kom i denne, men Foreningen havde dog talrige 
Medlemmer fra ældre Aargange. Studentersamfundet havde ved den 
Tid vel 4-500 Medlemmer. Kun et halvt Hundrede Russer indmeldtes 
aarlig, men ikke faa søgte derover fra Studenterforeningen, naar de 
havde været Studenter et Par Aar. Samfundet havde Lokaler i Bad
stuestræde. Det var en gammel, stor Lejlighed, man havde lejet, og 
Lokalerne var lidet tilfredsstillende.

Studenterforeningen var helt behersket af Højre, Studentersamfun
det af Venstre. Jeg kom mest i Studenterforeningen, J. P. Jacobsen 
mest i Samfundet. De fleste af mine Klassekammerater fra Viborg 
holdt til i Studenterforeningen.

Ingen af de to Foreninger tilfredsstillede os. Studenterforeningen 
syntes os helt stivnet i Former fra svundne Tider, der nu var uden Liv 
og Indhold. Der var Fester i Mængde, alle holdt i visse, én Gang for 
alle fastslaaede Former. Rusfesten 1889 fik en særlig glansfuld Karak
ter, fordi Prins Kristian, der samme Aar havde taget Studentereksa
men, tog Del i den. Jeg var ikke med til den. Det var mig for dyrt, og 
min Interesse for Fester var jo i det hele ringe. Der var undertiden Fo
redrag i Foreningen, saa godt som altid af Folk fra den konservative 
Lejr. Derimod var der næsten aldrig Diskussioner. „Politik" var band
lyst, men heller ikke om Spørgsmaal fra Aandslivet eller om sociale 
Problemer fandt Diskussioner Sted. For os, der kom med store For
dringer, syntes Livet dér helt uddødt. Marcus Wesenbergs Vers, skre
vet et Par Aar tidligere: 
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„Der ligger en Bygning, gammel og graa, 
paa Hjørnet af Holmens Canal, 
de grønne Træer omkring den staa, 
og Vinden lader sin Luftning gaa, 
ind under den mørke Portal;
men indenfor i den lune Krog 
hyggelig gjemt bag Avis og Bog, 
hvor Punchebolleme venter; - 
der sover de danske Studenter“

giver et Billede af Studenterforeningen, der nøje svarer til det Indtryk, 
vi modtog af den i 1889.

I Studentersamfundet var det anderledes. Dets stiftende Medlem
mer var i 1882 udvandrede fra Studenterforeningen, fordi denne næg
tede fri Diskussion. Der var her store Aftener, hvor fremragende 
Mænd talte, af og til med Deltagere af anden Partifarve. Jeg mindes 
fra de første Aar en bevæget Aften, hvor Pingel bittert angreb Ed
vard Brandes’ Bog „En Politiker“, og en anden Aften med stor Dis
kussion med Vilhelm Beck. Studentersamfundet var ogsaa med, da 
Studenter og Arbejdere ved Jubilæumsfesten for Georg Brandes i 1891 
bragte ham et Fakkeltog. Det var en af Studentersamfundets Mænd, 
Oskar Johansen, der holdt Hyldesttalen. Hans skarpe Ord mod den 
spidsborgerlige, konservative Verden, hans Forkyndelse af Frihed og 
Retfærdighed virkede stærkt paa den Kreds af Studenter, hvortil jeg 
hørte. Virkningen blev ikke mindre, da Talen i den konservative 
Presse modtoges med skummende Forbitrelse.

Men Glansen fra Samfundets første Aar, da det bar frem for Gen- 
nembrudets Mænd baade i Aandsliv og Politik, var svundet. I den 
nye litterære Verden var der Brud og Strid; Venstre var delt i ind
byrdes fejdende Grupper og syntes ude af Stand til at finde en Politik 
overfor Provisoriestyret. Til daglig var Besøget ringe i Samfundet og 
Stemningen mismodig; der klagedes regelmæssig over Bestyrelsens 
Mangel paa Energi, over Samfundets Tilbagegang.

Vi blev hurtig en lille Kreds, der satte os det ærgerrige Maal at 
bringe Liv i Studenterverdenen. Vi tog fat i Studenterforeningen, der 
frembød den store Arbejdsmark. Af Aarets Russer havde 238 meldt 
sig til Studenterforeningen, 22 til Studentersamfundet. Den Interesse
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for Politik, der havde draget til Samfundet, var meget svækket; Stu
denterforeningens materielle Fordele drog mere.

I Studenterforeningen styrede paa det Tidspunkt Senioratet Klinge- 
mann. Bag det stod en Kreds af Konservative under Førerskab af 
H. C. A. Lund, „De 30 Tyranner" kaldtes de. Der var blandt de yng
re Studenter megen Misfornøjelse med Senioratet, og i Løbet af Vin
teren kom skarp Kritik til Orde. Oppositionens Program var dog be
skedent: Ytringsfrihed paa alle Omraader undtagen paa det politi
ske, Diskussioner for yngre, men ogsaa afvekslende og fornøjelig Un
derholdning og billigere Fester.

Jeg sluttede mig til Oppositionen og tog Del i Diskussionerne. Jeg 
var allerede da Talsmand for Sammenslutning med Studentersamfun
det og anbefalede som et første Skridt dertil Fællesmøder. Mærkelig 
nok fik jeg Klingemann til at gaa ind derpaa. Han og jeg forhandlede 
derom med Studentersamfundets Bestyrelse, og der kom et Møde 
i Stand om Græskens mulige Afskaffelse som Skolefag. Men i øvrig 
gik det vor Opposition ilde. Iltre Medlemmer, hvoriblandt C. G. Clau
sen, der forlangte den ene Generalforsamling efter den anden, og 
L. Birck, opponerede atter og atter med saa voldsomme Ord, at det 
drev Medlemmerne bort ogsaa fra os, skønt vi ikke stod sammen med 
disse meget stridbare. Noget lignende virkede Viggo Christiansens om
hyggelig udarbejdede, ironiske Taler, der oftest var lagt an paa at 
være saa udfordrende som mulig. Ved Aarets Slutning stod Opposi
tionen i Opløsningens Tegn; Klingemann sejrede over hele Linjen.

I Foraaret 1890 oprettedes en konservativ akademisk Forening, der 
skulde danne et Samlingspunkt for Studenterforeningens Konserva
tive. Jeg meldte mig ind, men gik ud efter det første Møde, da det 
krævedes, at man ikke maatte være Medlem af nogen anden For
ening, der kunde antages at modarbejde Højres Sag, og det kunde jo 
unægtelig Studentersamfundet.

Jeg kom snart i Forbindelse med A. C. Larsen, som i Aarene efter 
Studentersamfundets Stiftelse havde søgt at opretholde en „liberal" 
Opposition i Foreningen. Vi spillede Skak sammen og drøftede mang
foldige Problemer. I Forstaaelse med ham tog jeg hen paa Foraaret 
Initiativet til Dannelsen af en Diskussionsklub med Navnet „Sfinx“. 
Den 5. Maj 1890 holdt vi Stiftelsesmøde. Jeg holdt Indledningstale 
og desuden det første Foredrag over Emnet: „Studenter og Politik". 
Jeg fremhævede her de Pligter overfor Samfundet den højere Uddan- 
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nelse gav dem, der modtog den, og den Nytte, Akademikerne kunde 
gøre i Samfundets Tjeneste i Kraft af denne Uddannelse.

Sfinx viste en for saadanne Klubber usædvanlig Levedygtighed, idet 
den holdtes gaaende i en halv Snes Aar. Den holdt ca. 10 Møder om 
Aaret samt en aarlig Fest. Vi begyndte med 3CM:0 Deltagere ved Mø
derne, men kom til Tider op paa 100 til 150. De allerfleste af Del
tagerne var helt unge, men af og til var der lidt ældre Foredragshol
dere. I de første Aar holdt vi vore Møder paa en Restaurant, fra 1892 
fik vi Tilladelse til at holde dem i et Lokale i Studenterforeningen, og 
fra 1893 kunde vi efter et sejgt Tovtrækkeri med Senioratet have 
kvindelige Studenter med ved Møderne. Ikke helt faa af dem deltog 
fra nu af.

Indenfor Sfinx skabtes et meget stærkt Sammenhold. Vi diskuterede 
dér med en Frejdighed, der var udelukket ved de officielle Sammen
komster. Mangfoldige dristige Paastande udslyngedes her og forsva
redes med Argumenter, der virker helt forbløffende, naar man nu tæn
ker tilbage derpaa. Anskuelserne blandt Medlemmerne var meget for
skellige, gennemgaaende var de meget lidt bundne af Partier eller 
Retninger; disse syntes i de Aar alle i en vis Opløsningstilstand, saa 
de Unge arbejdede sig frem til deres Synspunkter med større Selvstæn
dighed, end Tilfældet oftest er.

Til den faste Stamme, der hyppig deltog i Diskussionerne, hørte 
Aage Friis, J. P. Jacobsen, P. Severinsen, H. Tillge, Sophus Agerholm, 
Viggo Christiansen, Erik Waage, Thordur Tomasson, C. N. Starcke, 
C. Brorson, C. Arctander, Axel Anthon Christensen, G. Schütte, 
P. Heegaard, H. Steinthal, Bransager, J. Lindbæk, Hendrik Stein, 
H. Green, Hans Høffding, Ingemann-Ottosen, Hartvig-Møller, I. G. 
Kall, H. Liitzhøft, C. V. Petersen, L. Salomonsen, Oscar Geismar, 
Raf. Meyer, Anton Thomsen, A. Henriques. Ogsaa L. Birck var med; 
han tog en Tid livlig Del i Studenterforeningens Diskussioner, naar 
der overhovedet bødes Mulighed for Diskussion; han var altid til Ven
stre for alt og alle, en sand Forfærdelse for Studenterforeningens kon
servative Medlemmer. Mange flere var med; Kredsen skiftede ikke 
saa lidt i Aarenes Løb. Medlemmerne holdtes sammen ved den fælles 
Interesse for fri Drøftelse af Aandslivets Spørgsmaal. Siden sluttede 
de sig til meget forskellige Partier.

Vi nøjedes imidlertid ikke med at skabe os dette Fristed for indbyr
des Diskussion mellem Jevnaldrende. Vor Ærgerrighed var at gøre
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Studenterforeningen selv til en Valplads for alle Tidens Brydninger, 
saa at Studenterne dér kunde faa de rigest mulige Indtryk og selv 
vælge og vrage mellem de Anskuelser, der stod overfor hinanden. Da 
Aage Friis i Efteraaret 1890 blev Student, gik han straks med Iver ind 
i dette Arbejde. Han var den fødte Organisator med store Evner til 
at komme i Lag med Kammeraterne.

Ved Begyndelsen af 1891 stiftedes Studenterforeningspartiet „Cen- 
trum“ i det væsentlige af den samme Kreds, som samledes i Sfinx. 
Partiets Program blev til under Forhandlinger med A. C. Larsen. Af 
Hensyn til ham blev en Del af det vagere, end vi yngre havde ønsket. 
Det gik ud paa, at man krævede et Seniorat, 1) der ved sin Karakter 
og Optræden vilde fjerne ethvert Partipræg fra Studenterforeningen,
2) der vilde søge at gøre Foreningen til Samlingssted for alle Studen
ter uden Hensyn til religiøse, sociale, politiske og æstetiske Anskuelser,
3) der vilde foranstalte Diskussioner om Emner fra alle Aandslivets 
Omraader, hvortil Repræsentanter for forskellige Anskuelser indbødes, 
og 4) som vilde søge oprettet et Repræsentantskab valgt ved Forholds
talsvalg. I andet Punkt lagde vi to Ting: de kvindelige Studenters Op
tagelse og Sammenslutning med Studentersamfundet. Naar det ikke 
blev sagt rent ud, var det af Hensyn til A. C. Larsen.

Det lykkedes os med Besvær at faa en Senioratsliste sammensat alle
rede i Foraaret 1891 med en af A. C. Larsens Liberale, Oscar Leh
mann, som ledende Senior. I April 1891 stod vort første Valgslag. Vi 
var et halvt Hundrede, der ivrig samlede Stemmer. Resultatet var ikke 
ringe. Gennemsnitlig havde vor Liste 278 Stemmer mod de 348, hvor
med den konservative Liste, stadig med Klingemann i Spidsen, sejre
de. Vi var fra nu af klare over, at vi kunde regne med et Par Hundre
de Meningsfæller; de fleste af dem hørte vel nærmest til i Venstres 
Lejr, men ikke helt faa regnede sig for Højremænd, selv om de ønske
de, at alle Anskuelser skulde nyde Frihed indenfor Studenterforenin
gen. Blandt de Studenter, der var Medlemmer, var vi fra første Færd 
Flertal. De Konservatives Magt hvilede paa et Hundrede Stemmer 
fra ældre Medlemmer, helt prægede af Traditionerne. De fleste af 
dem deltog kun i Foreningens Liv ved at møde frem ved Senioratsval- 
gene, der foregik skriftlig i de to sidste Dage før selve Generalforsam
lingen. Det betød, at vi altid var stærkere ved Generalforsamlingerne 
end ved Valgene. Vi havde tidlig Muligheder for at blive Flertal, 
naar der paa Generalforsamlingsaftenen stemtes om Dagsordener.
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Valgets Udfald gav os det Indtryk, at Partiet var stærkt nok til at 
fortsætte. Vi fejrede Resultatet med en Skovtur til Skodsborg med 
henved 100 Deltagere. Den foregik efter Tidens Skik i Char-å-bancer, 
hvilket betød, at Hjemkomsten blev overmaade sen. Vi havde faaet 
en helt statelig Skare af ældre med: A. C. Larsen, H. Høffding, Kr. 
Erslev, C. N. Starcke og N. Neergaard. Professor Høffding talte for 
vort nye Parti, Professor Erslev for Radikalismen d. v. s. Tankens Fri
hed, og det vrimlede med yngre Talere, hvoriblandt L. Birck og Viggo 
Christiansen. Vi var helt stolte af Dagen.

Da Efteraaret kom, og det konservative Seniorat holdt den sædvan
lige Linie, søgte vi selv at iværksætte Diskussioner af alsidig Karakter. 
Efter mange Forhandlinger gik Senioratet ind paa at overlade Cen
trum den store Sal til enkelte Diskussioner. Blandt Betingelserne var, 
at hvis der i Aviserne fremkom Meddelelser om, at Studenterforenin
gen nu havde indført politiske Diskussioner, da skulde vi dementere 
og forklare, hvorledes det hang sammen.

Vi fik foranstaltet to Diskussioner; den ene politisk med Svend 
Høgsbro som Indleder, den anden om „Kirke og Skole“, hvor Pastor 
Jungersen talte. Saa uskyldige disse Diskussioner efter senere Tiders 
Forhold var, vakte de stor Opmærksomhed og fik meget livlig Tilslut
ning. Dette bevirkede, at Senioratet erklærede, at nu vilde det selv for
søge at foranstalte saadanne Diskussioner. Vi havde en Aftale med 
Jacob Scavenius om en ny politisk Diskussion. Den tilbød Senioratet 
os at overtage, og vi gik ind paa det, men Mødet blev udsat til Efter
aaret.

I Juni 1892 opstillede de Konservative et Seniorat med Overrets
sagfører Carl Meyer som ledende Senior. Det valgtes med gennem
snitlig 239 Stemmer mod vore 165. Vi havde opstillet en Liste med 
Dr. Starcke som ledende Senior. Blandt de andre Kandidater var L. 
Moltesen.

Det nye Seniorat blev en Overraskelse. Det udfoldede en stor Ener
gi paa Fornøjelsernes Omraade, men det nøjedes ikke dermed. Det 
stillede sig udenfor Partierne med det Resultat, at det hurtig fik de 
Konservative mod sig, medens vi til Gengæld støttede det. Det blev et 
livligt Aar med mange Fester, med nogle gode Møder og med et Vir
var af Partistridigheder, der førte til bevægede Generalforsamlinger. 
Da Hostrup døde i November, gik Senioratet ind paa at optræde sam
men med Studentersamfundets Bestyrelse ved hans Begravelse. Det
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var nok til, at de Konservative indkaldte ekstraordinær Generalfor
samling og foreslog Mistillidsvotum, ivrig støttede af konservative Avi
ser. Vi sluttede selvfølgelig op om Senioratet, og Dagsordenen for
kastedes med overvældende Flertal.

Allerede i Oktober havde Senioratet stillet Forslag om en Lovæn
dring, der gav de kvindelige Studenter Adgang til Foreningen. Det 
var et af mange Grunde stærkt omstridt Spørgsmaal. Vi hævdede, at 
da Lovene gav alle akademiske Borgere Adgang, og Universitetet god
kendte Kvinder som akademiske Borgere, var Sagen dermed afgjort; 
de havde uomtvistelig Ret til at indmelde sig. De Konservative hen
viste til, at der ingen kvindelige Studenter havde været, da Lovene 
blev til; det vilde derfor være hensynsløst at optage dem, naar mange 
var imod det. Skulde det ske, maatte det i hvert Fald samle %’s Fler
tal; det krævedes der jo til Lovændring. Det var klart, at dette var 
særdeles vanskelig at opnaa; de allerfleste Konservative vilde i alle 
Tilfælde stemme imod, kun ganske faa Konservative var for, og en 
Del af de yngre, der ikke sluttede sig fast til noget af Partierne, var be
kymrede for, at kvindelige Studenters Tilstedeværelse skulde lægge et 
vist Baand paa det tilvante Fornøjelsesliv. Senioratets Lovændrings
forslag opnaaede 319 Stemmer mod 291; vi kunde saaledes fremtidig 
fastslaa, at Flertallet ønskede Adgang for de kvindelige Akademikere, 
men de % naaedes jo ikke, saa alt blev ved det gamle.

Overfor et andet af Centrums Ønsker viste Senioratet sig imøde
kommende. Det traadte i Forhandling med os om Oprettelsen af et 
ved Forholdstalsvalg udpeget Repræsentantskab. De Konservative 
nægtede at forhandle derom, men Senioratet og vi blev enige om det. 
Forslaget kunde da forelægges paa Foraarsgeneralforsamlingen i April 
1893. Her lykkedes det imidlertid de Konservative ved A. C. Larsens 
Hjælp at faa Flertal for at henvise det til en særlig, efter Forholdstal 
valgt, Lovkommission, saa foreløbig blev der ikke noget ud af det.

I April det Aar stillede vi igen op ved Senioratsvalget med en Liste 
med Oscar Lehmann i Spidsen. Vor Modstander som ledende Senior 
var denne Gang den konservative H. P. Hansen, som sejrede. De æl
dre Medlemmer blev som sædvanlig de afgørende. Det lykkedes ikke 
dette Seniorat at skabe et Liv i Studenterforeningen, der kunde maale 
sig med det, der havde været under det foregaaende, politisk farveløse 
Seniorat.

38



Vi tog nu Spørgsmaalet om Fællesmøder indkaldt af Studenterfor
ening og Studentersamfund op. Ved en Generalforsamling i Novem
ber 1893 spurgte Dr. Starcke Senioratet, om det var villigt til at op
fordre Studentersamfundets Bestyrelse til at være Medindbyder til saa- 
danne Møder. H. P. Hansen svarede: „Det var dem, der gik ud, det 
er dem, der maa vende tilbage. “ Vi foreslog da en Dagsorden, der op
fordrede Senioratet til en forsonligere Holdning. Den forkastedes med 
148 Stemmer mod 146. Resultatet maatte naturligvis opfordre os til at 
fortsætte.

Studentersamfundet skulde paa det Tidspunkt flytte fra Badstue
stræde til Nørrevold, hvor det kunde faa Arbejderforeningen af I860’ 
store Sal til Raadighed til sine Møder. Den 1. Febr. 1894 foregik Flyt
ningen med megen Højtidelighed. Om Aftenen talte Georg Brandes 
om „Nationalfølelse“ ved et Møde, hvor alle Studenter havde Ad
gang. Det blev et Foredrag, af hvilket der kom til at staa Gny. Det 
skildrede Stilstanden i Danmarks Politik efter 1864, det Tryk, som 
Retsbrudet lagde ogsaa paa dansk Aandsliv. Brandes erkendte Frem
skridtene i Landbrug og Industri, men hævdede, at det ikke var nok. 
Man hørte i Udlandet, sagde han, atter og atter „Le Danemark s’effa
ce". Hans Foredrag mundede ud i et lidenskabeligt Krav om, at det 
skulde blive anderledes, at Danmark skulde lære at hævde sig i Eu
ropas Aandsliv. Foredraget fulgtes af en livlig Diskussion; i denne del
tog bl. a. Kr. Erslev, Herman Trier, C. N. Starcke og Erik Henrich- 
sen. Ogsaa jeg vovede mig frem mellem de ældre Talere.

Der var Kredse, der opfattede dette Foredrag som en Krænkelse af 
dansk Nationalfølelse. Artikler og Pjecer fyldt med vrede Ord myld
rede frem. Paa mig og vel paa de fleste i vor Kreds virkede det mod
sat. Ogsaa vi havde et mistrøstigt Syn paa Danmarks Stilling efter 
1864, præget som den var af Nederlagetog Forfatningens Skibbrud. Og 
Brandes’ ildnende Ord om ny Anspændelse talte stærkt til vore Sind.

Da Senioratet ikke var til at bevæge i Spørgsmaalet om Fællesmø
der, forlangte vi ekstraordinær Generalforsamling, hvor vi stillede For
slag til en Dagsorden, der krævede ufortøvet Henvendelse til Studen
tersamfundets Bestyrelse derom. Belært af Erfaringen fra November
generalforsamlingen kaldte de Konservative sammen alt, hvad de kun
de faa fat paa af yngre og ældre, men ogsaa vi anstrengte os paa det 
bedste. Det blev en bevæget Aften, men vor Dagsorden vedtoges.

Senioratet Hansen traadte nu tilbage, men det stillede sig igen i
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Haab om at faa Oprejsning ved et Valg, hvor de ældre kunde stemme 
skriftlig. Vi opstillede et Seniorat med Starcke som ledende Senior; 
jeg var med paa Listen. Valgdeltagelsen blev usædvanlig stor. Vor 
Liste valgtes med ca. 380 mod ca. 365. Da den skriftlige Afstemning 
sluttede om Eftermiddagen, havde de Konservative endnu et Flertal 
paa omtrent en Snes Stemmer, men vi var forhaabningsfulde. Vi 
plejede at have Flertal blandt dem, der først stemte paa Generalfor
samlingen om Aftenen; og vi fik det ogsaa denne Gang. Med mægtig 
Jubel hilstes vor første Valgsejr. Vi gjorde op, at omkring 350 aktive 
Studenter havde stemt paa vor Liste, imod kun 200 paa den konser
vative. Det blev Indledningen til et særdeles livligt Aar i Studenter
foreningen.

Vi tog straks fat med en Række Foredrag og Diskussioner, som vi 
syntes, de skulde være. Endnu i Marts talte Georg Brandes. Han hav
de ikke talt i Studenterforeningen siden 1881, og da var det endt med, 
at Senioratet nægtede at holde den sædvanlige Sammenkomst efter 
Foredraget, hvilket medførte, at Oppositionen vandrede ud i et lejet 
Lokale og hyldede ham dér. Nu var det lige to Maaneder efter Fore
draget om „ Nationalfølelse", der havde vakt et saa hæftigt Røre i den 
konservative Lejr. Vreden var stor over, at han nu skulde høres i selve 
Studenterforeningen. Baade han og vi fik rigeligt af anonyme Breve. 
Man fortalte os, at der vilde blive begæret ekstraordinær Generalfor
samling, saa det formastelige Seniorat kunde blive styrtet, før det fryg
telige skete, som det i 1883 var lykkedes de Konservative at styrte 
A. C. Larsen, da han dristede sig til at indbyde Chr. Berg. Eller man 
bebudede, at Brandes vilde blive modtaget med en saadan Piben og 
Hujen, at Foredraget ikke kunde gennemføres. Men da Aftenen kom, 
syntes al Vreden at være blæst bort. Brandes havde valgt at tale om 
Shakespeare, et forholdsvis uskyldigt Emne. Han modtoges i den over
fyldte Sal med det mest bragende Bifald, der fomyedes Gang paa 
Gang i Aftenens Løb. Ved Sammenkomsten bagefter hyldedes han af 
en Række Talere, hvoriblandt Valdemar Vedel.

En Uge derefter havde vi Diskussion om „Kristendommen og de 
sociale Forhold". Pastor Steinthal, der var Formand for den kristelige 
Forening „Studenterhjemmet", var Indleder. Blandt Diskussionsdel
tagerne var, for første Gang i Studenterforeningens Historie, Social
demokrater: A. C. Meyer og Borgbjerg. Blandt de øvrige Talere var 
Dr. Fraenkel og Professor Fr. Nielsen.
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Dagen før havde vi haft det første Fællesmøde med Studentersam
fundet. Det var ikke uden Vanskelighed, vi havde faaet Samfundet 
med hertil. Der var her efterhaanden skabt en lignende Tilbøjelighed 
til at være sig selv nok som den, der raadede blandt Studenterfor
eningens Konservative. Nogle frygtede, at for megen Forbindelse med 
Studenterforeningen vilde volde Forstyrrelse i det praktiske Arbejde, 
Studentersamfundet udførte gennem Retshjælp og Arbejderundervis
ning, og vanskeliggøre det Samarbejde med Oppositionen, hvori 
Samfundet stod. Man hyggede sig i en Nuancediskussion mellem 
Folk, der i Hovedsagen var enige. Og i mange sad den Vrede, som 
Stridighederne i Studenterforeningen før Udskillelsen havde voldt. 
Paa den anden Side var der i disse Aar i Samfundet en stigende Fø
lelse af, at det var i Stilstand, ja i Tilbagegang. Formand var Erik 
Skram, der paa dette Tidspunkt indtog en yderliggaaende radikal 
Holdning, og som ivrig tog til Orde mod enhver Tanke om Sammen
slutning med Studenterforeningen.

Da vort Seniorat straks efter Valget foreslog Samfundet at være 
Medindbyder til fælles Studentermøder, besluttede dets Bestyrelse at 
indkalde ekstraordinær Generalforsamling og dér udbede sig Sam
tykke til at følge Opfordringen. Der viste sig at være megen Mod
stand. Johan Ottosen, O. Rode og Erik Henrichsen anbefalede dog 
at give Bemyndigelsen, hvilket da ogsaa vedtoges med 80 Stemmer 
mod 10.

Det første af Fællesmøderne havde som Emne „Studenternes Frem
tid", og Indlederen var Herman Trier. Mødet holdtes paa neutral 
Grund i Larsens Lokaler paa Skt. Annæ Plads og samlede ca. 1000 
Tilhørere. I den livlige Diskussion, der fulgte Foredraget, deltog Pro
fessor Erslev, Dr. Starcke, Dr. Edv. Larsen og Erik Skram. Af kendte 
Konservative tog kun Retsformand Madvig Del; han indtog i det 
hele en selvstændig Stilling indenfor den konservative Lejr. Erslev 
anbefalede ved dette Møde, at Universitetet ofrede et Par Aar paa 
Almendannelsen og til Gengæld slog noget af paa Specialuddannel
sen. Desværre har Universitetet i Tiden siden da fulgt lige den mod
satte Vej.

Det næste Fællesmøde holdtes den 11. April. Det havde til Emne 
de Dages store Stridsspørgsmaal „Forliget", der just var beseglet 
gennem en Række Rigsdagsbeslutninger i Dagene l.-ll. April. Det 
havde ogsaa en Baggrund i Borgerrepræsentantvalgene den 30. Marts.
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Aaret før havde de forenede Liberale og Socialdemokrater for første 
Gang sejret ved disse Valg. Det havde vakt en saadan Forfærdelse, 
at ansete Mænd af det københavnske Borgerskab, der ellers stod „Po
litiken" meget nær, gik sammen med Højre om en „Borgerliste", der 
med en hidtil uhørt Valgdeltagelse sejrede med ca. 12 000 Stemmer 
mod ca. 8000. Der var da Højspænding i Byen, og ogsaa i Studenter
kredse mærkedes denne. 1400 mødte frem den Aften.

Indlederen var Jacob Scavenius, Højres tidligere Kultusminister, 
der var stærkt kritisk indstillet overfor Forliget. De rettroende Højre- 
mænd havde ikke villet give Møde som Talere. I Diskussionen deltog 
C. Th. Zahle, Edv. Brandes, N. Neergaard og Lektor Ellinger. De
batten spidsede sig efterhaanden til som en Duel mellem Neergaard 
og Edv. Brandes. Neergaard saa et Hovedforsvar for Forliget deri, at 
det ved den nye Hærlov var lykkedes at sætte en Grænse for den aar- 
lige Udskrivning. Han understregede stærkt, hvor afgørende man 
derved havde ramt hele Militærvæsenet. Det blev et Møde, der va
rede til Kl. 3.

Vi nøjedes dog ikke med de store Diskussionsmøder; der var i disse 
Foraarsmaaneder en Række stærkt besøgte festlige Sammenkomster. 
Og endelig fik vi Tid til at holde ekstraordinær Generalforsamling 
om det Forslag til Indførelse af et Repræsentantskab, som de Kon
servative Aaret før havde faaet henvist til en Lovkommission. I Mel
lemtiden var vi naaet til Enighed derom.

Dertil kom Agitationen til det nye Senioratsvalg, der skulde finde 
Sted i Slutningen af April 1894. Den forberedtes ved energiske Be
stræbelser af begge Partier for at faa Meningsfæller til at melde sig 
ind. Anstrengelserne derfor lettedes for vort Vedkommende ved den 
Interesse, Møderne vakte. Brandesaftenen alene bragte saaledes 60 
nye Medlemmer. De Konservative opstillede et Seniorat med Lektor 
Ellinger i Spidsen, vi stillede det samme Seniorat som i Marts. Resul
tatet blev, at vor Liste valgtes med ca. 590 Stemmer mod ca. 480.

Ogsaa ved Repræsentantskabsvalget havde vi stort Flertal; vi 
valgte bl. a. Carl Meyer sammen med en af hans Medseniorer og 
gjorde ham derpaa til Formand for Repræsentantskabet. Desuden 
indvalgtes 4 fra selve Centrum, hvoriblandt Aage Friis og Sophus 
Agerholm.

Tilbage af Foraarssæsonen var endnu et Besøg af lundensiske Stu
denter. 350 fra hver Side deltog. Det var jo ellers en udpræget Bølge-
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dal for de nordiske Interesser i de Aar. Tilbageslaget fra 1864 vir
kede endnu 30 Aar derefter med fuld Styrke. Alle værgede sig derfor 
mod den Tanke, at der her skulde være Tale om en Genoplivelse af 
Studentermøderne fra den store Tid, da Studenterne følte sig som 
Deltagere i en Bevægelse med vidtgaaende Maal. Jeg var vist den, 
der lagde mest ind deri; jeg nærede i disse Aar Ønske om en virkelig 
Forening af de tre nordiske Riger, men jeg skrev dog forsigtig:

„Dette Fællesskab er ikke nu som forhen et Fællesskab i en politisk 
Stræben; det er den Fællesfølelse, der omslutter Mennesker, der staa 
hinanden saa nær, at de har Muligheden for at forstaa hinanden og 
lære af hinanden.

Det er næsten utroligt, saa lidt vi danske Studenter nu kende til, 
hvorledes der leves og tænkes ved de øvrige nordiske Universiteter. 
Det er her, der skal slaas en Bro; vi skal lære at kende hinandens Me
ninger og Stemninger; der vil da af dette Kendskab voxe en Fælles
følelse frem, stærk nok til at faa Værd og Betydning, ogsaa i det Øje
blik, hvor den ene trænger til den andens Hjælp.“

Men selv dette beskedne Ønske fremkaldte Indsigelse, endda fra 
en Senioratskollega. O. Lehmann svarede, at Sammenkomsten ikke 
havde haft andet Maal „end at tilbringe en munter Dag i fri Luft/4 
Det var „en af de Adspredelser", Senioratet bød Medlemmerne.

Fra svensk Side deltog ca. 30 Universitetslærere, fra dansk Side 
ingen. Professor Erslev, som vi ellers havde kunnet gøre Regning paa, 
var i de Dage bortrejst. Der var i det hele meget faa ældre Danske 
med. De ældre Konservative havde ikke Lyst til at være med, naar 
det var deres Modstandere i Studenterforeningen, der satte Mødet 
i Scene. I Studentersamfundet havde man drøftet, om man skulde 
deltage i Sammenkomsten, men det blev ikke til noget.

Da Efteraaret kom, tog vi igen fat med stor Iver; Diskussionerne 
fulgte Slag i Slag. Vi lagde for med Foredrag af C. St. A. Bille om 
„Det nationalliberale Parti". Derpaa fulgte et Foredrag af H. L. 
Møller, der var tænkt som Svar paa Georg Brandes Foredrag „Om 
Nationalfølelse". Titlen var: „Danmarks Fremgang 1864-94". Ge
org Brandes gav selv Møde og tog Diskussionen op. Snart derefter 
fulgte A. D. Jørgensens Foredrag om Kristian VIII.

Dernæst talte J. Jensen, den senere Overpræsident, om „Den mo
derne Fagforeningsbevægelse". Det var det første Møde i Studenter
foreningen med en Socialdemokrat som Indleder. I Diskussionen del- 
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tog en Række Talere fra begge Sider: Johannes Hage, Dr. Fraenkel, 
Ludvig Bramsen, Gustav Philipsen, Niels Neergaard, P. Knudsen, 
Sigvald Olsen og Borgbjerg.

Ogsaa Emnet „Hær og Folk“ sattes til Diskussion. Indleder var 
Kaptajn Axel Larsen, og i Diskussionen var baade General Bahnson 
og Oberst N. P. Jensen med. Efter Diskussionen var det Skik, at Del
tagerne deri samledes med Senioratet. General Bahnson valgte imid- 
tid til nogen Fortrydelse for os at drikke Kaffe sammen med de le
dende Konservative. Da han omsider tog hjem, dannede unge Stu
denter Spalier ned ad Trappen og sagde ham Farvel med en Om
skrivning af en af Studenterforeningens Yndlingssange:

„Nu er det stille, 
Han har os forladt, 
Bahnson, den gamle Urostifter/6

Højdepunktet naaedes den 9. Februar 1895, da Hørup talte om 
„Det politiske Resultat“. Det var svært at faa ham til det. Nogle 
Maaneder tidligere havde han i Havdrup sagt sin Valgkreds Farvel; 
han følte Forliget som en sviende Ydmygelse, et Sammenbrud af den 
Selvstændighedens Aand, han havde sat sit Liv ind paa at rejse hos 
Folkets Flertal, og han var ingen Beundrer af den broget sammensatte 
Kreds, der i Folketinget var gaaet mod Forliget. Jeg var sendt til 
ham for at bevæge ham til at komme, og det holdt haardt, før det 
lykkedes.

I Studenterforeningens konservative Kredse vakte Indbydelsen af 
Hørup stor Vrede. Det vrimlede med Protester, som da vi havde 
indbudt Georg Brandes. En særlig vred juridisk Kandidat lod os vi
de, at han havde tænkt at give 5 Kr. til en Buste af Hartmann, men 
naar Senoriatet kunde optræde saaledes, vilde han ikke. Da Seniora
tet samledes en halv Time før Mødetid, gik Gassen pludselig ud. Vi 
blev unægtelig noget bekymrede, men heldigvis kom den igen, lige 
før Hørup kom. Og da han talte, gik det som ved Mødet med Georg 
Brandes. Under Diskussionen fremhævede Hørup som Vidnesbyrd 
om det Sindelagsskifte, der var sket, siden han et kvart Aarhundrede 
før som ung Kandidat havde været i Studenterforeningen, at han nu 
stod med et Flertal i dennes Sal. Georg Brandes var mødt som Til
hører, og efter Foredraget fulgte en livlig Diskussion med Talsmænd 
fra begge Sider.
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Ved Møde efter Møde var Salen overfyldt, og ogsaa Studenterfor
eningens Fester lykkedes det at lægge saaledes til Rette, at Tilslutnin
gen blev meget stor. Derimod faldt to Fællesmøder med Studenter
samfundet meget mat ud, helt anderledes end de to Foraarsmøder. 
Der var dog i Studenterforeningen denne Sæson i det hele et Liv og 
Røre, der ingenlunde stod tilbage for det, Foraaret havde bragt. Men 
der var alligevel ikke samme Tilfredshed, heller ikke i vor egen 
Kreds. De alsidige, livlige Diskussioner var nu blevet noget selvfølge
ligt, hvis Berettigelse ingen bestred, men hvis Værdi ikke føltes saa 
stærkt af Aarets Russer, der ikke havde kendt Studenterforeningen i 
den tidligere Tilstand. Der var en Trang til, at der skulde ske noget 
mere. Dette kunde være opnaaet, hvis et virkeligt Samarbejde med 
Studentersamfundet var kommet i Stand. Men derfor var Betingel
serne ikke til Stede. Studentersamfundet stillede sig mere og mere 
køligt; mange dér følte Studenterforeningens Virksomhed som en 
Konkurrence, der kunde true Samfundet.

I 1894, omtrent samtidig med „Centrums" første Sejre, var „Stu
denterbladet" begyndt at udkomme. Initiativtagerne var to unge 
Studenter Green og Stein, den første senere Nationalbankdirektør, 
den anden senere Redaktør af „Børsen". De søgte vor Medvirken, og 
vi gjorde, hvad vi kunde for at faa Bladet i Gang. Redaktør blev et 
af Studentersamfundets ivrige Medlemmer, Carl Behrens. Jeg skrev 
ikke saa lidt deri, mest om Studenterforeningsemner. De Konservati
ve stillede sig straks meget uvillige overfor Bladet.

Senioratet havde straks efter Valget 1894 begyndt Forhandlinger 
med Repræsentantskabet om de kvindelige Studenters Optagelse. Vi 
mødte her Modstand ikke blot fra de Konservative, men ogsaa fra 
Carl Meyer, der vel vedblivende var Tilhænger af Optagelsen, men 
under Forudsætning af at der kunde blive %’s Flertal, hvad der ikke 
kunde. Vi henvendte os til det juridiske Fakultet for at faa en Ud
talelse om Spørgsmaalets retlige Side. Professor Matzen svarede ikke, 
men de tre andre juridiske Professorer erklærede, at de kvindelige 
Studenter havde lovmæssig Ret til Optagelse. Saaledes rustet ind
kaldte vi til 15. November en Generalforsamling, hvor vi foreslog 
en Dagsorden, der skulde bane Vej for Optagelsen. Vi foreslog, at 
Generalforsamlingen skulde udtale, at det stemte med Foreningens 
Stilling som Samlingssted for alle Studenter, at de kvindelige Stu
denter havde Adgang, og tillige, at det juridiske Spørgsmaal skul- 
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de afgøres ved Voldgift af det juridiske Fakultet. Men ved General
forsamlingen samlede alle Modstanderne, Carl Meyers Fløj ogsaa, 
sig om en af ham stillet Dagsorden, der kun udtalte, at man ikke vil
de tage Stilling til Ønskeligheden af de kvindelige Studenters Opta
gelse, før Spørgsmaalet forelaa til Afgørelse. Denne Orakeldagsorden 
vedtoges med 428 Stemmer mod 326.

Senioratet havde erklæret, at det ikke gjorde Sagen til Kabinets- 
spørgsmaal for ikke at lægge Baand paa Afstemningen, men vi var 
straks besluttet paa inden længe at forsøge igen. Vi spurgte Repræ
sentantskabet, hvis Formand var Forslagsstilleren, hvad Dagsorde
nens Mening var, men fik ingen Forklaring ud af ham. Vi tog da 
Spørgsmaalet op ved en ny Generalforsamling den 2. Marts 1895. 
Før denne fandt Sted var en kvindelig Student blevet foreslaaet som 
Medlem. Det var givet, at Senioratet ikke mod sin Opfattelse af Lo
vene kunde afvise hende. Spørgsmaalet forelaa nu uomtvistelig til 
Afgørelse.

Ved Generalforsamlingen meddelte Senioratet, at det agtede at 
optage kvindelige Studenter, som maatte blive foreslaaede til Opta
gelse, efter de sædvanlige Regler. Professor Erslev, der nu var be
gyndt at tage Del i Studenterforeningens Liv, foreslog paa Grundlag 
af Meddelelsen et Tillidsvotum til Senioratet. Dette forkastedes med 
386 Stemmer mod 329. Forskellen var mindre end ved November
generalforsamlingen, men det var en Selvfølge, at Senioratet traadte 
tilbage.

Ved det følgende Valg opstillede de Konservative et Seniorat med 
Thulstrup som ledende Senior. Han erklærede, at han vilde fortsæt
te i det af Senioratet Starcke angivne Spor, blot med større Hensyns
fuldhed overfor traditionelle Følelser. Han brugte under Diskussio
nen forud for Valget som Eksempel paa Hensynsfuldheden, at han 
vilde være betænkelig ved at indbyde Hørup, da han ikke var sikker 
paa, at Talerstolens Prestige ikke vilde lide derved, en Ytring, hvor
om jeg siden sagde, at den svarede til, om en Konservativ i Fyrrerne 
havde sagt det samme om D. G. Monrad. Thulstrup erklærede sig 
for Tilhænger af de kvindelige Studenters Optagelse, men ved Lov
ændring.

Fra vor Side opstilledes et Seniorat Tillge med samme Program 
som Senioratet Starcke. Valgkampen førtes med Iver, men for vort 
Vedkommende var der en Vanskelighed, der havde gjort sig gæl- 
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dende hele Vinteren. Vor oprindelige Styrke var Studenterne af Aar- 
gangene 1888-90, men af disse stod nu de fleste overfor at tage Eksa
men. Fra konservativ Side satte man, opmuntret af Afstemningen om 
de kvindelige Studenter, alle Kræfter ind med energisk Udnyttelse 
af den Vrede, Indbydelsen af Hørup havde vakt blandt ældre kon
servative Medlemmer. Resultatet blev, at Senioratet Thulstrup valg
tes med ca. 470 Stemmer mod ca. 380.

Vore Bestræbelser var da foreløbig endt med Nederlag, men aner
kendt var dog nu fra alle Sider den frie Diskussions Princip i Stu
denterforeningen.

Et Par Maaneder derefter skulde jeg op til Embedseksamen. Det 
var i saa Henseende nyttigt, at jeg nu blev fritaget for Arbejdet i 
Studenterforeningen. Det kunde jo ikke nægtes, at den stærke Del
tagelse deri det sidste Aar før Eksamen i det hele havde været en 
Vanskelighed. Man kan spørge, om det var rigtigt at ofre saa meget 
Arbejde paa Deltagelsen i Studenterlivet. J. P. Jacobsen kritiserede 
i disse Aar tit min Deltagelse deri. Han frygtede, at Gennemførelsen 
af vore Krav i Studenterforeningen skulde true Studentersamfundet, 
som han ansaa for værdifuldere. Men navnlig gjorde han Indvending 
imod, at jeg tog saa stærkt Del i saadant Arbejde, i Stedet for at holde 
mig til de Grublerier over vor Livsopfattelse og vor egen Personlig
hed, der havde optaget os begge saa stærkt. Han havde en stærk 
Uvillie mod, at vi skulde beskæftige os med det, han kaldte „Livet“, 
navnlig mod, at vi skulde tage det alvorligt.

Jeg har dog altid været af den Opfattelse, at de Indtryk, de unge 
Studenter modtager gennem Foreningslivet, er af stor Værdi for deres 
hele Udvikling. Skabes der i de Aar hos dem Interesse for Samfunds
livet, da tager de siden helt anderledes Del i det almindelige Sam
fundsarbejde, end hvis deres Studentertid er en død Periode. I Op
lysningsarbejdet ude i Landet, Bestræbelserne for at bygge Bro fra 
Klasse til Klasse, har jeg senere i Tiden atter og atter truffet dem, 
der var med i Studentersamfundet i dettes første Aar eller i Centrum 
i Halvfemserne. Og virksom Deltagelse i dette Arbejde fra Akademi
kernes Side anser jeg vedblivende for meget betydningsfuld. Men og
saa for mit eget og mine nærmere Arbejdsfællers Vedkommende me
ner jeg, at Udbyttet svarede til Anstrengelserne. Jeg vænnedes til at 
deltage i Forhandlinger, tit af indviklet og besværlig Karakter, men 
derfor ikke mindre lærerige. Vi stredes jo i Studenterforeningen ikke
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blot om de Hovedspørgsmaal, der var os imellem. Tit og ofte satte 
ogsaa smaa Spørgsmaal Sindene i Bevægelse: Udgifterne paa Senio
raternes Raadighedssum, Bødesager, personlig Fornærmelse eller per
sonlige Stridigheder, som det gjaldt at bringe ud af Verden. Mangt 
og meget deraf har jeg siden genkendt i det politiske Liv, unægtelig 
i forstørret Maalestok, men tit ikke meget forskelligt i Karakter. Jeg 
fik Øvelse i at deltage i Diskussioner, mundtlig og skriftlig. Og ende
lig lærte jeg personlig at kende en Række af de førende Personlighe
der fra Aandslivets, Samfundslivets og det politiske Livs Omraade. 
Dertil kom værdifuldt Kammeratskab med den Kreds, med hvilken 
jeg havde nært Samarbejde.
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Livsanskuelse og Politik
1889-95

I disse Studenteraar foregik der en stærk Udvikling i mine Ansku
elser. Noget bestemtes den af Drøftelser med dem, med hvem jeg 
samvirkede, noget ved Studierne og noget ved den Udvikling, som 
fandt Sted i disse Aar. Bevægelserne i min Tankegang fik Udtryk i 
Foredrag og Diskussionsindlæg dels i Sfinx, dels i Studenterforenin
gen, men klarest maaske i min Brevveksling i disse Aar, især med 
Rektor Lefolii, Friis og J. P. Jacobsen.

Med Rektor brevvekslede jeg især 1889-92, da han endnu var i 
Viborg. Da han i 1892 flyttede til Charlottenlund hørte jo Brevene 
op og erstattedes af mundtlig Meningsudveksling under mine mange 
Besøg hos ham. Med Friis brevvekslede jeg mest 1889-90, da han 
endnu var i Viborg; siden var vi jo sammen herovre; i de følgende 
Aar er navnlig de Breve, jeg vekslede med J. P. Jacobsen, talrige. 
Sygdom i hans Familie bevirkede, at han i lange Perioder maatte op
holde sig i sit Hjem paa Salemgaard i Vejleegnen, og desuden holdt 
han lange Ferier hjemme. Mest afdæmpet er det Indtryk af mine 
Meninger, Brevene til Lefolii giver. Frimodigst, tit i tilspidset, over
dreven Form træder de frem i Brevvekslingen med J. P. Jacobsen.

Til Rektor skrev jeg om mangt og meget. Jeg holdt ham, om end 
lidt ufuldkomment, underrettet om, hvorledes det gik Studenter fra 
Viborg. Jeg gjorde rede for mine Studier, for, hvorledes jeg syntes 
om Professorerne. Jeg fortalte og sendte Aviser med Diskussioner om 
Skoleforhold. Og ikke mindst berettede jeg om mit Indtryk af Stu
denterforholdene, af de litterære Stridigheder, og om min Opfattelse 
af de politiske Begivenheder.

Ogsaa om mit Indtryk af Pressen skrev jeg til ham. Det var kri
tisk, som Vurdering af Aviser oftest er. Mest misfornøjet var jeg med 
„ Aftenbladet “, der den Gang regnedes for det mest udbredte Blad 
med et Oplag paa 25 000. Brevene viser ogsaa, at det nye Blad „Kjø- 
benhavn", som Ove Rode og Johan Knudsen den Gang havde skabt,
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vakte en. vis Opmærksomhed blandt os. Men ogsaa overfor det var 
jeg meget kritisk. I et Brev fra 1889 siger jeg om det, at det gør 
Indtryk af „at være skrevet af en ung politiker, der finder, at hans 
egne meninger er meget bedre end alle andres, men som ikke rigtig 
ved, hvori hans egne meninger bestaar.“

I et Lykønskningsbrev til Rektors Jubilæum 21. August 1891 
skrev jeg: „Denne tak gælder ikke saa meget det, jeg lærte i de en
kelte fag, som den gælder den indflydelse paa hele min udvikling, 
som De personlig har haft. Medens jeg vel af naturen var tilbøjelig 
til at sætte mig fast i en mening, drage dens yderste konsekvenser 
og ud fra den fordømme alle andre, lærte De mig at se en sag fra 
mere end een side, at forstaa, at vi aldrig har ret til fuldt ud at for
dømme noget eller nogen, men at enhver har sine gode sider. De har 
derved givet mig et langt videre og friere blik paa livet, end jeg 
maaske ellers vilde have faaet, noget som har haft og sikkert vil ved
blive at have stor betydning for mig.“

Stærkt prægedes mine Interesser og Anskuelser vedblivende af de 
højt spændte Krav, Søren Kierkegaard havde paavirket os til at 
stille. Jeg fyldtes af megen Bitterhed ved at se, hvor lidet den Virke
lighed, der omgav os, svarede til Kravene.

Mod Velfærdsmoralen drog jeg saaledes i Leding ud fra de af 
Kierkegaard bestemte Synspunkter. Efter Læsningen af Høffdings 
Etik skrev jeg 27. Juni 1890, altsaa 20 Aar gammel, til J. P. Jacobsen 
om Velfærdsmoralen: „Den forklarer, hvordan alle „ædle følelser“ er 
opstaaede langsomt, tilfældigt eller, om man vil, nødvendigt, og saa 
paastaar den, de beholder deres værdi! Som om en religiøs værdi ik
ke er borte i det øjeblik, da den ikke længere er en aabenbaring, men 
et resultat af den udviklingsproces, som skal være foregaaet fra ur- 
taagen til menneskene paa Kristi tid. Som om ikke kulturen tabte 
sin værdi, hele livet var meningsløst i det øjeblik, da alt er resultatet 
af kampen for tilværelsen og intet andet. Som om ikke enhver teori, 
der sætter livets maal i livet selv, er absurd. Det er muligt, at der ikke 
er mere end livet, men saa er der heller ikke noget maal, saa er ver
denshistorien en meningsløs farce.“

Det er jo unægtelig en Opfattelse, der er noget fjernt fra den Er
kendelse, at Etiken er Summen af Menneskenes gennem Tiderne op- 
samlede Sum af Livserfaringer, underbygget ved de til hver Tid raa- 
dende Religioner eller filosofiske Systemer.
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Hovedvægten i de brevlige Diskussioner og i mangfoldige mundt
lige, som J. P. Jacobsen og jeg førte i disse Aar, laa i vore Bestræbel
ser for at faa Klarhed over vor egen Indstilling til Tilværelsen og dens 
Gaader. Vi gik ud fra, at det ikke var lykkedes os at finde nogen Me
ning i Tilværelsen, og at vi dybt følte Savnet deraf. I Mangel deraf 
syntes alt os Forfængelighed. Vi førte en Diskussion, hvis Indhold 
ikke er let at forklare, og som vel faa nu vil forstaa, men som den 
Gang betød overmaade meget for os. Vi anklagede gensidig hinan
den for at lade os lokke bort fra det Grundsyn, at alt var intetsigende, 
naar vi ikke fandt det absolute. Jacob opstillede en Modsætning mel
lem „Tankens og Drømmenes Verden“ og „Livets". Naar jeg fortalte 
ham om Studenterforeningens Kampe og om de politiske Begiven
heder, da hævdede han, at jeg var taget af „Livet", at jeg tog dette 
Arbejde som ramme Alvor til Trods for vor fælles Erkendelse af, at 
der egentlig ingen Mening var i det hele. Jeg svarede: „Saa længe 
jeg kan huske tilbage, og det er i den henseende mindst 10 aar, har 
min følelse af ikke at være med i de andres liv, en ofte alt andet end 
behagelig følelse, været saa stærk, at neppe noget vil bringe den til at 
svinde". „Intet skulde være mig kærere, end om Centrum, patrioter
ne o. s. v. kunde blive mig en livsopfattelse, som du tror, det er; jeg 
maa beklage, at du i saa henseende tager sørgelig fejl."

I Sommerferien 1891 skrev jeg til Jacob: „Min eneste virkelige 
interesse er den religiøse; naar den ikke tilfredsstilles, er resten lige
gyldig." I et langt Brev fra Sommeren 1892 talte jeg om det, som jeg 
ikke vil kalde min Livsanskuelse, men „den tankegang, som raader og 
som ret længe har raadet og rimeligvis vil blive ved at raade i min 
hjerne." Det gaar ud paa, at „betingelsen for at tage noget alvorligt, 
d. v. s. have en religion, er for mig den at have en urokkelig overbe
visning, fuld sikkerhed for, at der findes et absolut princip, uafhæn
gigt af menneskenes tankegang, uafhængigt af de skiftende tider, 
kort sagt uafhængigt af alt, og jeg tror tillige overbevisningen om, at 
jeg kendte dette princip. Jeg kender det imidlertid ikke, ved ikke, om 
det eksisterer..."

I Efteraaret 1893 vendte Jacob tilbage til, at min „serenitas" over
for Verden var forsvundet, at jeg reves med af Trangen til at blive 
„beklappet". Jeg bestred dette og hævdede, at jeg slet ikke var Gen
stand for „Beklappen". Havde jeg været det, da var det i det sidste 
Skoleaar og maaske den første Tid i Studenterforeningen; nu var
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det forbi, selv Meningsfæller var bange for at blive kompromitterede 
ved mig, Modstandernes Agtelse var forsvundet. Med Hensyn til den 
Tro paa „Tanken", Jacob hævdede, jeg havde, skrev jeg: „Jeg tror 
ikke paa min tanke mere end paa andres; den synes mig uklar, in
konsekvent og magtesløs som alle andres tanker." Jeg kendte kun mig 
selv som Led i et Hele, hvis Mening jeg ikke fattede, men det var mig 
til Trods derfor „muligt at gaa ind i samme samfund som nyttig bor
ger, at jeg kan arbejde for positive maal, hvis absolute værd jeg ikke 
anerkender, ligesom jeg kan blive ved at opstille tankerækker og be
stræbe mig for at naa konsekvens i dem, skønt jeg paa forhaand ind
rømmer, at ingen tanker er konsekvente." Jeg fik derefter et Brev 
fra Jacob, hvori han fralagde sig, at han syslede med „Tanken" i For
ventning om at finde Tilværelsens Mening. Jeg svarede, at vi nu nær
mede os hinanden i Grundopfattelsen, selv om han foretrak at arbej
de med Tænkernes Grublerier, jeg at være med i Tidens Begiven
heder. Det er blot en forskellig Smag, en forskellig Interesse.

I et af Brevene taler Jacob med Foragt om „den hjærtebævrende 
overbevisningskvalme Varme", som mange har, men som han fra
lægger sig. Han skriver med Haan om Tidens „Pjalteri" og „Senti
mentalitet". Jeg svarede: „Jeg skal ikke nægte, at begrebet „senti
mentalitet" ogsaa for mig er et af de ubehageligste fænomener... 
men jeg vil sikkert medregne under begrebet „sentimentalitet" en hel 
del mere end almindelig .... Det forekommer mig saaledes, at der 
hører en del sentimentalitet til at anvende ordet „Pjalteri". Det hø
rer som alle de andre ord, bag hvilke indignationen, foragten eller 
begejstringen dirrer, til de gamle pompøse ord." „Jeg bruger aldrig 
den slags ord selv, eller jeg maa maaske for at være forsigtig hellere 
sige, naar jeg en enkelt gang af politiske grunde lader mig narre til 
at bruge dem, saa kommer jeg ynkelig fra det." „Manglen paa slige 
ord er faktisk det, som mest vanskeliggør virkningen af mine dybsin
dige taler; ligesom manglen af den „overbevisningskvalme" varme 
i det hele vil vanskeliggøre og maaske umuliggøre min politik."

Disse Ungdomsgrublerier vil nu synes uforstaaelige for dem, der 
ikke mindes den Baggrund, de havde i Søren Kierkegaards Værker, 
men jeg tror, at de baade for J. P. Jacobsens og mit Vedkommende 
satte dybe Spor i hele vor senere Udvikling.
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I et Foredrag, jeg holdt i Sfinx i Begyndelsen af 1891 om „Livsan
skuelser", stillede jeg overfor hinanden de Livsanskuelser, der saa 
Maalet for Tilværelsen i en anden Verden, og de Livsanskuelser, der 
holdt sig til denne Verden. Jeg tog som Udtryk for den første Gruppe 
de i Danmark fremherskende religiøse Anskuelser, for den anden det, 
jeg lidt spottende kaldte „Fremskridtsreligionen". Det var min Op
fattelse, at ingen af dem løste Tilværelsens Gaader, og at ingen af 
dem gav tilfredsstillende Maal at stræbe efter. Jeg drog deraf den 
Slutning, at vi ikke havde anden Ledetraad at gaa efter end vore 
egne Følelser, og at det for hver enkelt gjaldt at vise Troskab mod 
den Følelse, der dybest svarede til hans Personlighed.

Denne Grundbetragtning bevarede jeg siden, ligesom J. P. Jacob
sen. Den gav i hvert Fald mig en vis Følelse af ligesom at staa uden
for det, der foregik omkring os, ikke at være med deri paa samme 
Maade som de andre, der var mindre skeptiske. Men det svækkede 
ikke min Energi til at gennemføre mine Studier og være med, først 
i Foreningsarbejde, siden i politisk Virksomhed.

I de følgende Aar ændredes vel noget min Opfattelse af „Frem
skridtsreligionen". Ikke saaledes, at jeg mere nu end før fandt, at 
denne løste Gaaderne eller gav sikker Grund at bygge paa, men saa
ledes, at jeg forstod, at den Kreds af Mennesker, der ansaas for dens 
Talsmænd, ingenlunde hævdede dette. De havde langt snarere netop 
valgt de Anskuelser, der sammenfattedes i Programmet: „Den størst 
mulige Lykke for de flest mulige", fordi dette Maal stemmede med 
deres egne dybeste Følelser uden at bygge paa det ene eller andet filo
sofiske System. Og mere og mere saa jeg selv i disse Ord et Udtryk 
for det Maal, mod hvilket jeg ønskede at stræbe.

Det varede ikke længe, før jeg maatte erkende, at jeg ikke ved
blivende kunde regne mig for Højremand. Allerede i Februar 1890 
skrev jeg til Rektor Lefolii om Parlamentarismen: „Jeg tror ikke, at 
nogensomhelst statsform er fuldkommen, ikke heller, at der er en, 
som til alle tider er den bedste, men derimod, at der til enhver tid og 
til ethvert lands forhold svarer en statsform, der passer bedst netop 
under disse forhold." „Til de forhold, som nu hersker i Danmark, 
tror jeg, den parlamentariske statsform passer meget godt." Det er 
Betragtninger, jeg til enhver Tid har kunnet staa ved. „Statsformens 
formaal," udviklede jeg, „maa være et dobbelt, dels maa den sikre 
saa god en styrelse som mulig, dels maa den opdrage folket." Det
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første mente jeg den Gang bedst opnaaedes ved at lade „de dannede" 
have Styrelsen, det andet krævede den almindelige Valgret. Da de 
dannedes Flertal som Regel var for konservativt, maatte de drives 
frem af begavede Mænd, der støttede sig til den almindelige Valgret. 
Jeg ansaa det dog for bedst, at Ministeriet byggede paa Landstinget, 
der var det besindigste. Den almindelige Valgret burde fremmes, men 
ikke være eneraadende. Grundlovens Fædre havde ikke tænkt sig, at 
provisoriske Love kunde bruges som Kampmiddel, men heller ikke, 
at Finansloven kunde det.

Jeg sluttede mig altsaa heller ikke ubetinget til Venstre. Det stod 
for os, som om dette Parti var i fuld Opløsning. Da Studentersam
fundet efter Valget i 1890, hvor H. Trier og Hage genvandt de i 1887 
tabte Kredse, fejrede de valgte med en Fest, hvor Edv. Brandes, Hol
stein og Pingel talte, var jeg kritisk overfor dem alle, og jeg mindes 
en Aften samme Foraar, hvor Georg Brandes med megen Bitterhed 
fortalte om, at han ved et Møde forud for Provisoriet i 1885 havde 
spurgt Vens tref ørerne, hvad de vilde gøre, hvis Estrup gik til Provi
soriet. Da havde de svaret, at det var utænkeligt. Saa gjorde han det 
alligevel, Førerne stod uden Midler, Folket havde sat sig paa sin 
Hale. Dér sad det endnu, medens Forvirringen bredte sig.

Min Sympati gik tilbage til de Nationalliberale; den samlede sig 
først og sidst om D. G. Monrad. Denne Sympati underbyggedes 
stærkt gennem mine Studier. 1864 optog mig meget. Jeg var stærkt 
paavirket af Monrads Krav om en Fortvivlelsens Kamp, hvor hele 
Folkets Tilværelse sattes paa Spil.

Dette stemmede med min nationale Interesse, der var saa liden
skabelig, at den meget vel vilde kunne betegnes som Nationalisme. I et 
Brev til J. P. Jacobsen 5. Juli 1890 klagede jeg saaledes over, at Vel
færdsmoralen ved sit „humanitetsvrøvl og sit kosmopolitiske anstrøg" 
var en Hindring for den „blinde, egoistiske, bornerte nationalitets
følelse, som er nødvendig, hvis der skal være mulighed for „hand
ling"." Ogsaa i Brevvekslingen med Rektor Lefolii træder det stærkt 
frem, saaledes i et Brev fra Oktober 1891: Aarhundredet tilhørte Na
tionalitetsfølelsen, udviklede jeg her, men Tiden var tillige nivelle
rende. Et lille Folk som det danske var udsat for at faa sit nationale 
Særpræg udslettet ved Forbindelsen med sit store, mægtige Nabo
folk, hvis det ikke udviklede en meget stærk Nationalfølelse; den 
Verdensborgerfølelse, Hørupperne var Talsmænd for, forslog ikke til 
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at holde vort nationale Særpræg oppe. Jeg var yderst misfornøjet 
med den Høflighed, man viste Tyskerne, samtidig med at de saa 
haardt kuede Sønderjyderne. Mit Ønske var, at vi skulde slutte For
bund med Sverige og Norge og sammen med dem gribe enhver Mu
lighed for at erobre Sønderjylland tilbage. Nationalfølelsen kunde 
ikke alene bygges paa Bedrifter, der var 600 Aar gamle og „paa ind
bildte bedrifter af nyere dato“. Den historiske Kritik vilde ikke lade 
meget tilbage deraf, som man kunde begejstres for. Der maatte være 
en Mulighed for national Bedrift, selv om den kun kunde øves ved, 
at vi efter fortvivlet Modstand erobredes af Tyskerne. Nu lod man 
blot modstandsløst Sønderjyderne gaa til Grunde. Vi maatte holde 
op med at tale om Neutraliteten, der mislykkedes atter og atter.

Naar jeg havde udviklet saadanne Betragtninger for Rektor, ind
rømmede jeg, at det var Kandestøberier uden Grundlag, og sikkert 
er det, at jeg ligesaa lidt kunde paavise Midlerne til at gennemføre 
noget af alt dette, som andre, der har troet paa det effektive Forsvar. 
Men disse Stemninger prægede dybt min hele Tankegang.

I 1893 sluttede 4 af os: Aage Friis, Aage Sorterup, Thordur To- 
masson og jeg os sammen om at skrive Artikler til danske Blade af de 
forskellige Retninger om sønderjydske Forhold. Aage Friis var Driv
kraften deri, men vi gik alle 4 stærkt op i dette Arbejde. Ved Anbe
faling af Gustav Johannsen og siden A. D. Jørgensen og H. Høffding 
opnaaede vi, at et meget stort Antal Blade tog vore Artikler. Der er 
neppe noget andet Tidsrum, hvor den danske Presse i saadant Om
fang har fulgt Begivenhederne i Sønderjylland, som i de Aar, vi ud
sendte disse Artikler.

Da Forhandlingspolitiken begyndte i 1890, var jeg for den. Men 
jeg krævede ganske vist, at denne Forhandlingspolitik skulde føres 
saaledes igennem, at den bragte en Løsning i Grundlovsstriden. Jeg 
tænkte mig en eller anden Form for Fællesafstemning af Folketing 
og Landsting, der kunde danne Grundlag for en Rigsdagsparlamen
tarisme som i Sverige. J. P. Jacobsen, derimod, var tidlig meget uvil
lig stemt overfor denne „materialistiske Sammensmeltningspolitik".

Forøvrig vidner mine Breve om, at min Interesse for Dagens po
litiske Strid i 1890 var meget mindre, end den var i de sidste Skoleaar. 
Jeg var i Folketinget til den store Debat om Alderdomsunderstøttelse 
i December 1890, men Hørups med Statistik mættede Tale interes- 
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serede mig ikke, og I. C. Christensens Indlæg syntes mig meget ringe; 
siden har jeg læst begge de to Taler med langt mere Tilfredshed; 
I. C. Christensen tog den Gang ganske anderledes klart Standpunkt 
end siden hen.

Da der var Tale om, at Scavenius skulde afløses af en Gejstlig som 
Kultusminister for selv at blive Udenrigsminister, var jeg meget mis
fornøjet dermed. Naar vi dog ingen Udenrigspolitik skulde have, pas
sede ingen bedre dertil end Rosenørn, og jeg frygtede, at Scavenius’ 
Afløsning af en Gejstlig skulde betyde en Standsning af enhver fri
sindet Skolepolitik. Scavenius havde jo tit været enig med Rektor 
Lefolii, saaledes ogsaa med Hensyn til Afskaffelsen af Græsk. Jacob, 
der for enhver Pris vilde beholde Græsk, saa derimod et Haab for 
denne, hvis vi fik en Teolog til Kultusminister. Da Scavenius siden 
gik af, beklagede jeg det, og jeg fulgte hans senere Virksomhed med 
Sympati. Jeg søgte ham nogle Gange for at forhandle med ham om 
et politisk Møde, Centrum paatænkte at afholde. Scavenius spaaede, 
da jeg talte med ham, et stort Tab for Hørupperne ved Valget 1892, 
Hørups eget Fald, maaske Edv. Brandes’. Han beklagede det ud fra 
sin Uvillie overfor de Moderate. Som Helhed slog det jo til. Blot 
havde man taget Fejl af Langelænderne. Neergaards Spaadomme gik 
i samme Retning. Nogen Tid efter Valget sagde han til Friis, at han 
til Foraaret - altsaa 1893 - ventede et Ministerium af Moderate sam
men med Nellemann og Ingerslev.

I et Foredrag i Sfinx i Efteraaret 1893 sammenstillede jeg „Kon
servativ, liberal og radikal Politik". Jeg gik ud fra, at konservativ og 
radikal Politik nu i 20-30 Aar havde præget dansk Politik i Mod
sætning til den tidligere liberale, d. v. s. nationalliberale Politik. Jeg 
betegnede mig selv som den sidste Mohikaner, der holdt fast ved den
ne. Jeg holdt paa et Tokammersystem, der gav almindelig Valgret til 
det ene Ting, men i det andet skabte en Modvægt mod et rent Masse
herredømme. Dog var jeg meget imod Landstinget af 1866, som jeg 
ansaa for et Stænderting, skabt til at dele Folket efter Klasseinteres
ser uden Hensyn til de fælles nationale Interesser. Hvorledes Lands
tinget skulde være, var mig aabenbart ikke klart. Ogsaa med Hensyn 
til den økonomiske Politik holdt jeg paa Liberalismen i Modsætning 
til baade Statssocialisme, Agrarbevægelse og Socialisme. Det var dog 
her mit Indtryk, at de bestaaende Partier ikke stod Liberalismens 
Synspunkter meget fjernt. Jeg fandt det fuldt berettiget, at Arbej- 
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dernes Fagforeninger hævdede deres Interesser overfor Arbejdsgiver
ne, men var imod, at nogen af Parterne tog Staten i sin Tjeneste; 
Staten skulde være Udtryk for de fælles nationale Synspunkter. Paa 
Aandslivets Omraade ønskede jeg ikke blot fuld retlig Frihed, men 
ogsaa en gensidig Tolerance, som jeg ikke fandt i tilstrækkeligt Om
fang i nogen af Lejrene.

I Sommeren 1893 skrev jeg til „Tilskueren" en Artikel om „Cen
trum, Venstre og Højre 1848-54". Udgangspunktet derfor var før
ste Del af Neergaards „Under Junigrundloven", der just var udkom
met. Artiklen mundede ud i, at Højres og Venstres Politik „har bragt 
os samme Nederlag i vor indre Politik, som vi i 1864 fik i den ydre", 
at Faren nu var en økonomisk Klassekamp, overfor hvilken der 
i Danmark savnedes „en fælles national Opgave". Den nationallibe
rale Politik havde derimod „skaffet os Grundloven, stillet Danmarks 
Bondestand lige med det øvrige Folk og bevaret Danskheden i Nord
slesvig".

Da denne Artikel blev trykt, næsten halvandet Aar senere, i Fe
bruar 1895, var jeg dog allerede rykket Venstre et Stykke nærmere. 
Jeg hørte i 1891 Berg og Hørup sammen ved den store Grundlovs
fest paa Vodroflund, hvor de saa skarpt angreb det ventede Forlig. 
De to Talere gjorde personligt et stærkt Indtryk paa mig. Men dette 
hindrede ikke, at jeg endnu i de følgende 2 Aar ønskede et For
lig for at faa skabt Muligheder for at komme ud af Opløsnings
tilstanden.

Den moderate Politik skuffede mig dog, saa jeg efterhaanden blev 
enig med Jacob i Vurderingen af den. Den bragte jo ingen Løsning 
af Grundlovsspørgsmaalet, og de Reformlove, den bragte, syntes mig 
ikke at være tilstrækkelig fremskridtsvenlige.

Hørups Fald ved Valget i 1892 for Alberti føltes af mig som af 
hele vor Kreds som en Forsmædelse, den Valgkamp, der førte dertil, 
som en Nedværdigelse af hele vort politiske Liv. Det var dog først fra 
1893-94, at jeg i højere Grad begyndte at komme under Paavirkning 
af Hørups overlegne Personlighed. Fra 1893 begyndte jeg at holde 
„Politiken" i Stedet for „Dagens Nyheder".

Da Forliget sluttedes i Foraaret 1894 var min Stemning imod det. 
Det syntes mig tvetydige Aftaler, der paa ingen Maade klarede For
holdene, og da Hørup efter Flertalsskiftet i 1895 rejste Krav om en 
Løsning af Grundlovsspørgsmaalet, var jeg ganske enig med ham
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i hans Artikler. Fra 1895 kan det i det hele siges, at jeg betragtede 
Hørup som den Fører, vi kunde følge, selv om der stadig kunde være 
Punkter, hvor jeg ikke sluttede mig rigtig til den Opfattelse, der 
mentes at være hans. Jeg samlede ikke i samme Grad Interessen om 
Forfatningsspørgsmaalet; jeg bevarede, som Johan Ottosen og andre 
af Hørups Meningsfæller, min stærke Interesse for Sønderjydernes 
Sag og vedblev at være ivrig for nordisk Samarbejde. Derimod op
gav jeg Troen paa dansk Militærvæsen. Jeg var saaledes paa det po
litiske Omraade naaet til at blive enig med Jacob.
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Historisk Forfatterskab 
1895-1900

Da jeg havde taget Embedseksamen, gik jeg ud fra som en Selvfølge, 
at jeg vilde fortsætte mine historiske Studier, og jeg var paa det rene 
med, at jeg maatte skaffe mig økonomiske Muligheder derfor ved 
Undervisning og ved at skrive Artikler om historiske Emner. Jeg kom 
efterhaanden ind i en ret omfattende Undervisningsvirksomhed, ho
vedsagelig ved Efterslægtsselskabets Skole, Frøken Kruse’s Skole og 
Galster og Holbølls Officerskursus. Det viste sig for saa vidt overflø
digt, at jeg havde bekvemmet mig til at tage Skoleembedseksamen 
i Stedet for at nøjes med Magisterkonferens i Historie, idet jeg ikke 
gjorde noget Forsøg paa at undervise hverken i Fransk eller Latin, 
men udelukkende holdt mig til Historie.

En Forstyrrelse dannede Soldatertjenesten. Jeg havde taget Ud
sættelse, indtil Eksamenen var forbi, men det lod sig ikke ordne saa
ledes, at den fulgte umiddelbart efter Eksamen. Først et Aar der
efter, i April 1896, blev jeg indkaldt til Forplejningskorpset. De før
ste Uger tilbragte vi med Gymnastik og March, indkvarterede i Ka
stellets gamle Lokaler. Øvelserne interesserede mig ikke. Jeg havde 
ikke siden Skoletiden deltaget i nogen Art af Gymnastik og Sport. 
Senere fik vi paa Wildersgades Kaserne Undervisning i Militærvæse
nets Organisation og Regnskabsmetoder. Det hele syntes mig ufor
holdsmæssig omstændeligt, men ingenlunde uden Interesse, og jeg ar
bejdede ivrig dermed. Det gjaldt jo, naar Efteraaret kom, at tage saa 
god en Eksamen, at man kunde være sikker paa straks efter denne at 
blive hjemsendt som Korporal. Det lykkedes nu let nok.

Jeg traf i min Soldatertid gode Kammerater, bl. a. de senere Amt- 
mænd i Sønderjylland Lundbye og Haarløv; den sidste kendte jeg 
allerede som en af vore Modstandere i Studenterforeningen. Blandt 
dem var ogsaa Franz Norstrand, senere Leder af en af vore store Kul
forretninger; et nærmere Bekendtskab mellem ham og mig oprethold
tes gennem adskillige Aar til Trods for, at vi kom til at virke paa saa
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forskellige Omraader. I Efteraaret 1896 var Soldatertiden omme, 
bortset fra en kort Indkaldelse i Efteraaret 1897.

Fra 1897 underviste jeg ved Statens Lærerkursus. Disse Kursus, 
der i sin Tid var oprettede af D. G. Monrad, dannede Kernen i den 
senere Statens Lærerhøjskole. Det var Feriekursus, og Deltagerne var 
den Gang ikke mange. Men desmere kom man i Forbindelse med de 
Enkelte. Jeg havde særdeles meget Udbytte af at undervise dér og fik 
derved Bekendtskab med stærkt interesserede Lærere rundt om i 
Landet. Jeg lagde Undervisningen saaledes til Rette, at jeg gennem
gik Synspunkterne for den historiske Udvikling gennem Redegørelse 
for de Hovedpunkter, hvor den nye Historieforskning havde sat ny 
Opfattelse i Stedet for den nedarvede, saaledes den romerske Kejser
tid, Folkevandringerne, Korstogene, Renaissancen. Og tilsvarende 
gennemgik jeg de omstridte Synspunkter vedrørende dansk Historie. 
Derefter fulgte en nøjere, mere sammenhængende Fremstilling af 
Danmarks Historie efter 1814. Undervisningsformen var Foredrag, 
hvortil der knyttede sig Spørgsmaal og Diskussion.

I disse Aar begyndte jeg ogsaa en meget interessant Virksomhed 
som Censor i Historie ved Gymnasieskolerne, et Arbejde, der gav 
megen Lejlighed til personlig Forbindelse med Rektorer og Historie
lærere.

Endvidere deltog jeg ikke lidet i Studentersamfundets Foredrags
virksomhed, og til Samfundets Korrespondancebureau skrev jeg ad
skillige Artikler, deriblandt om Dansk Historieskrivning i 19. Aar- 
hundrede, A. S. Ørsted, P. G. Bang, Balthazar Christensen, Tscher- 
ning, J. A. Hansen og om „Studenternes Glansperiode

I 1896 havde jeg begyndt et siden fortsat Medarbejderskab ved 
„ Salmonsens Leksikon" med en større Artikel om Europas Historie. 
Senere skrev jeg om Frankrigs Historie og iøvrigt fortrinsvis om Em
ner fra denne.

Endelig begyndte jeg i Foraaret 1900 ved Folkeuniversitetet en 
Foredragsrække om „Det danske Folks politiske og nationale Gen
nembrud efter Julirevolutionen".

Straks efter Eksamen havde jeg genoptaget min Læsning af frem
med og dansk Historie. Af fremmed Historie læste jeg nu i første 
Række Renan, Fustel de Coulanges, d’Avenel, Hanotaux, Treitsch- 
ke, Sybel, Scherr og Sorel, af dansk Historie de betydningsfulde Vær
ker, der i denne Tid udkom af Erslev, Holm, Fridericia, A. D. Jørgen- 
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sen og Rubin. Men desuden fortsatte jeg Læsningen af Memoirer, 
Breve, Stændertidende, Rigsdagstidende og Aviser fra 1814 og frem
efter. Og jeg begyndte at gennemgaa Stof i Rigsarkivet, som vedrørte 
denne Tids Historie. Det var egentlig min Tanke efter at have udvidet 
mit Kendskab til dansk Historie 1814-66 at fortsætte med Studium 
og Skildring af Tiden efter 1866. Jeg forudsatte jo, at N. Neergaard 
naaede at føre sin Beretning om Junigrundloven frem til 1866, saa 
der mest vilde være Brug for en Fremstilling af Aarene efter 1866. 
Det var stadig saaledes, at min Interesse ikke saa meget gjaldt Gransk
ningen af det ene eller andet Detailproblem som Undersøgelsen af de 
Hovedspørgsmaal, der havde haft indgribende national Betydning. 
Oprindelig mente jeg, at det var muligt at skrive en Doktordisputats 
om Aarene fra 1866 til 1875. Jeg raadførte mig imidlertid med Erslev 
derom, og efter Samtale med de andre Professorer fraraadede han det. 
Det kunde jo med Rette siges, at Behandlingen af et saa overvældende 
Kildestof som det, der forelaa for Tiden efter 1866, vilde være van
skelig, naar de Krav til metodisk Behandling, der stilledes til Doktor
disputatser, skulde fyldestgøres, og der var ogsaa hos de to ældre 
Professorer en Tvivl om, hvorvidt et saa omstridt Stof kunde behand
les med fornøden Objektivitet.

Efter megen Overvejelse valgte jeg da et helt andet Emne: Køb
stadsstyrelsens Historie i Danmark fra 1619 til 1848. I Efteraaret 
1896, da Soldatertiden var forbi, tog jeg fat derpaa. Det var et Emne, 
der krævede baade megen Læsning af trykte Værker, By historier, Re
skript- og Lovsamlinger samt almene Skildringer af Enevældens Tid 
og et omfattende Studium af Arkivstof. Noget deraf fandtes i Rigs
arkivet, saaledes A. S. Ørsteds meget grundige Forstudier til det For
slag om Købstadsstyrelsen, der blev Lov i 1837. Men meget maatte 
søges i Provinsarkiverne i København, Viborg og Odense, andet var 
endnu ikke kommet til disse Arkiver, men fandtes ude i Byerne, hvor 
det tit laa under de mest primitive Forhold. Det havde for mig den 
Vanskelighed, at jeg kun i Ferierne kunde komme bort fra Køben
havn, saa jeg maatte samle Arbejdet i disse om Arkivsagerne ude 
i Landet. Det var min Plan stadig at sammenligne Udviklingen i Dan
mark med Udviklingslinien i vore nordiske Nabolande og Hertug
dømmerne samt i Tyskland, England og Frankrig for at blive klar 
over Forskel og Lighed og mulig Paavirkning. Naar jeg valgte at be
gynde med 1619, var det efter Aftale med M. Mackeprang, hvis Hen- 
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sigt det var at skrive om Købstadsstyrelsen i Middelalderen. Han be
handlede saa Tiden fra vore Byers Opstaaen til 1619.

Det Emne, jeg havde valgt, gav ikke megen Anledning til Gennem- 
granskning af Enkeltheder. Ikke heller til Beretning om Personlig
heder, om frodigt Liv med stærke Brydninger. Derom var der ikke 
meget Stof i vore smaa og fattige Købstæders Historie i Enevældens 
Dage. Men det gav Betingelser for at følge Linien i dansk Udvikling 
fra 1619 til 1848 helt anderledes end ved Gennemgangen af den mere 
almene Historie. Hovedtrækkene afspejledes klart i Købstædernes 
Protokoller. De giver Besked om den gode Tid, førend Kristian IV 
kastede sig ud i Trediveaarskrigen i overdreven Tro paa Danmarks 
Magt. De viser os den overordentlige Ødelæggelse, materielt og kul
turelt, der blev Følgen af Kristian IV’s og Frederik Ill’s Krige, den 
unge Enevældes svage Bestræbelser for Genrejsning, afbrudt af Kri
stian V’s og Frederik IV’s Krige. Dernæst i Fredstiden fra 1720 til 
1807 Fremgangen, først usikker og saare langsom, siden fra Aarhun- 
dredets Midte med voksende Fart og Styrke. Og derpaa igen Ødelæg
gelsen 1807-14 med den fortsatte Lammelse til 1830, og endelig Tre
divernes og Fyrrernes Gennembrud. Megen Oplysning kan af Køb
stædernes Historie hentes om Enevældens Bestræbelser for at skabe 
Orden, dens forsigtige, men ikke betydningsløse Bestræbelser for at 
formindske Uligheden, og endelig det Tryk, den lagde paa enhver 
Form for Frihed. Søger man fra Byernes særlige Forhold til Landets, 
ser man, i hvilken Grad de bærer samme Præg, undergaar de samme 
Svingninger.

Sammenligningen med Udlandets Købstadstyre viser klart to Ho
vedlinier: den engelske, præget af Frihed, men ogsaa af Uorden og 
Overklassens Vilkaarlighed, som blev fulgt i Sverige, og den franske, 
præget af Ufrihed, men ogsaa af mere Orden og mindre Vilkaarlig
hed, der fulgtes i Norge og Danmark. Og endelig den tyske Linie, der 
gik usikkert mellem de to andre. Mit Indtryk her faldt i nogen Grad 
sammen med den Opfattelse, Steenstrup havde fremsat i det Letter- 
stedtske Tidsskrift i 1885 i sin Artikel om „Borgerlig Frihed i England 
og Danmark-Norge i forrige Aarhundrede“.

Et meget stærkt Indtryk modtog jeg af, i hvilken Grad de sidste 
fire Aartier før 1807 havde været en paa snart sagt alle Omraader 
grundlæggende Gennembrudstid i Danmark. Det styrkede min In
teresse for Frankrig, der var Arnestedet for de Idéer, der førte fremad 
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ogsaa herhjemme. Jeg var klar over, at Tyskland dannede et meget 
betydningsfuldt Gennemgangsled paa Vejen til os, men følte tillige 
stærkt Værdien af Forbindelsen med Norge, der holdt en Vej aaben 
mod Vest.

I 1899 var jeg færdig med Skildringen. Fremstillingen fra 1619 til 
1745 blev anset som tilstrækkelig til Disputats, men Fortsættelsen til 
1848 tryktes samtidig. Jeg var egentlig ked af, at det mere levende 
Tidsafsnit fra 1745 til 1848 ikke var med i selve Disputatsen. Ernst 
Bojesen fandt en Salgsmetode, der muliggjorde Trykningen uden Ud
gift for mig, og den 10. Marts 1900 kunde Disputatshandlingen finde 
Sted. J. A. Fridericia og Johannes Steenstrup var Opponenter.

De fremførte begge den Anke mod Bogen, at den i saa ringe Grad 
berettede om de Mennesker, der havde levet i Byerne, deltaget i deres 
Styrelse og ført deres indbyrdes Kampe. De mente, at det i hvert Fald 
havde været muligt at faa noget med herom, hvis jeg havde taget Kø
benhavn med i Skildringen. Jeg kunde jo dertil sige, at der ikke i de 
paagældende Afsnit af vore Købstæders Historie fremtraadte stærke 
Personligheder, der satte deres Præg paa Udviklingen af Styrelsesfor
holdene, i hvert Fald ikke som den kendes fra det Kildemateriale, der 
var til Raadighed. Der var egentlig kun een Undtagelse, en Viborgbor- 
ger i sidste Halvdel af 18. Aarhundrede, og ham havde jeg gjort ud af, 
hvad jeg kunde. Jeg var ikke sikker paa, at det i saa Henseende havde 
hjulpet stort at have København med. Jeg havde udeladt denne af to 
Grunde. For det første fordi der forelaa store trykte Værker derom 
i Forvejen, for det andet fordi der var saa ringe Fællesskab, saa liden 
gensidig Paavirkning mellem Hovedstad og Købstæder, hvad Styrel
sen angik. Men jeg undrer mig nu bagefter over, at jeg dog ikke den 
Gang anstillede en kort Sammenligning mellem Styrelsen i Køben
havn og i Provinsbyerne; jeg havde jo netop medtaget saadanne Sam
menligninger mellem Styrelsen i vore Købstæder og de tilsvarende 
Forhold i vore Nabolande og i Tyskland, Frankrig og England.

Fridericia hævdede, at jeg havde været for anerkendende overfor 
Enevældens Indsats. Ganske vist havde jeg stærkt understreget dens 
Kriges ødelæggende Følger ogsaa for Byerne og deres Styre, men jeg 
havde fremhævet dens Indsats for at skabe Orden og formindske 
Uligheden. Han vilde have haft en Undersøgelse af, om det samme 
ikke kunde være naaet uden helt at lamme Friheden. Dette kunde jo 
ikke paa Forhaand nægtes, men jeg kunde henvise til, at i England
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og Sverige var Ligheden blevet langt mindre og Uordenen stor, og at 
det samme gjaldt i Hertugdømmerne, hvor Enevældens Indsats havde 
været langt ringere.

Professor Steenstrup sluttede med Ønsket om, at jeg maatte faa 
Lejlighed til en større Udenlandsrejse, medens Fridericia sagde, at 
han ikke var paa det rene med, om jeg vilde vælge Historie eller Poli
tik som Livsopgave. I første Tilfælde vilde et godt Grundlag være 
skabt ved det Arbejde, hvis Resultat nu forelaa.

Valget af Disputatsemne betød ikke, at jeg havde opgivet Studiet 
af den nyeste Tids danske Historie. Jeg vedblev at uddybe mit Kend
skab til Perioden 1814 til 1866 og tog ogsaa saa smaat fat paa For
beredelser til Behandling af Tiden efter 1866. Jeg samlede saa vidt 
mulig Papirer vedrørende denne Tid, gennemgik Samlinger i Rigs
arkivet og søgte Oplysning om den gennem Samtaler med Hørup, 
Georg Brandes o. a. Foreløbig kom jeg dog ikke langt dermed.

I Aarene efter Skoleembedseksamen havde jeg skrevet et betydeligt 
Antal Artikler, først i „Tilskueren", senere i Tidsskriftet „Land og 
Folk", som Chr. Krabbe udgav i 1895, dernæst enkelte i „Politiken", 
hvor J. A. Fridericia imidlertid da sædvanlig anmeldte historiske 
Værker. Nogle af Artiklerne var Anmeldelser, andre var mere selv
stændige historiske Afhandlinger, der knyttede sig til Tiden 1814— 
1866. Det gælder om dem alle, at de ikke lagde an paa Detailunder
søgelser, men paa Belysning af Spørgsmaal af mere almen Interesse.

I Begyndelsen af 1897 fik jeg en Henvendelse fra „BerlingskeTiden- 
de"s nye Redaktør C. Rothe. Han var traadt til med det Program at 
give Bladet et mere alsidigt Præg, og efter Samraad med Direktør 
Mollerup opfordrede han nu mig til at skrive Artikler dertil om histo
riske Emner. Jeg var paa det Tidspunkt blevet udpræget Venstre
mand, men det fandt han ikke, at der var Grund til at tage Hensyn 
til; vi forudsatte begge, at Artiklerne vilde blive rent historiske, hvil
ket dog ikke betød, at han ængstedes ved, at jeg berørte historiske Em
ner, om hvilke der kunde blive Strid. I de følgende halvandet Aar 
skrev jeg da en Række Artikler til Bladet, sædvanlig en eller to om 
Maaneden. De fremkom under Navn, bortset fra et Par Artikler om 
Valgene i Sønderjylland 1898. Jeg skrev bl. a. om betydningsfulde 
franske Værker, d’Avenels Bøger om Richelieu og om Frankrigs øko
nomiske Udvikling, Hanotaux’s Richelieu-Biografi og om adskillige 
danske historiske Værker. I Foraaret 1898 skrev jeg desuden en Ræk- 
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ke Artikler „For 50 Aar siden" om Mærkedagene i Europa og Dan
mark i 1848, ligesom jeg efter særlig Opfordring af Redaktør Rothe 
skrev om Dronning Victorias Regering paa 60 Aarsdagen for hendes 
Tronbestigelse. Det hændte, at der i Artiklerne var en og anden Ven
ding, som Redaktør Rothe bad mig ændre eller udelade af Hensyn 
til ømfindtlige Læsere. Vi enedes uden Vanskelighed derom, skønt 
jeg af og til havde mine Skrupler; jeg mindes, at J. P. Jacobsen ivrig 
formanede mig til at tage de fornødne Hensyn, da han fandt disse 
Artikler nyttige.

Men i Foraaret 1898 begyndte Vanskelighederne. I Oktober 1897 
havde André Liitken paa Gads Forlag begyndt Udgivelsen af „Nord 
og Syd", der skulde bringe Skildringer fra Historiens, Geografiens og 
Naturvidenskabernes Omraade. Han bad mig være en Art Medhjæl
per med Hensyn til de historiske Artikler, dels selv skrive, dels skaffe 
andre Medarbejdere. Jeg skrev da i den følgende Tid dér adskillige 
Artikler, hvoriblandt en større Skildring af Fustel de Coulanges.

I Martshæftet 1898 af „Nord og Syd" skrev jeg en Artikel om 
„Dansk og slesvigholstensk Martsbevægelse". Jeg brugte varme Ord 
om Gennembrudsaaret 1848. Jeg skildrede, hvorledes det for de Æl
dre var og blev det store Aar, de „vendte deres Blik tilbage til", naar 
Udviklingen skuffede dem, og fortsatte: „Men ogsaa for de yngre, 
over hvis Sind Halvfjerdsernes Tanker vandt Magt, beholdt Aaret 
1848 noget af sin Glans. Man dømte haardt, ofte ubillig haardt om 
Nationalliberalismen og dens Mænd; i historiske Værker fandt den
ne Dom intet Udtryk, fordi ingen, der gik til Bunds i Sagerne kunde 
fastholde den, men enhver der har færdedes i disse Kredse, ved, hvor 
haard og skarp Dommen over det foregaaende Slægtleds Politik har 
været. Men denne Dom ramte sjældent 1848, den gjaldt National
liberalismen i dens Herskertid." „Aaret 1848 derimod var ogsaa for 
frisindede Danske Gennembrudsaaret, hvor vort Folk naaede frem til 
national og politisk Selvbevidsthed, hvor de politiske Tanker, de selv 
nærede, første Gang brød sejrrigt igennem." „Og endelig var for vo
re Bønder 1848 Frigørelsens Aar; med Glæde og med Stolthed min
dedes de den Tid, da den Frihed vandtes, de nu førte deres lange, 
sejge Kamp for at bevare".

„Saaledes mødtes og mødes de forskelligste Lag af vort Folk i Fø
lelsen af, at til 1848 knytter der sig de bedste og lyseste Minder, som 
nyere dansk Historie rummer."
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Deroverfor stillede jeg Samtidens Vurdering af Slesvigholstenerne 
som „mensvorne Oprørere“, men føjede til: „Denne Kampøjeblik
kets uretfærdige Dom over Modstanderne har naturligvis ikke siden 
da staaet uændret; Forfattere som M. Rubin, A. D. Jørgensen, Neer- 
gaard og J. Ottosen have i deres Omtale af Slesvig-Holstenerne ydet 
dem den Ret, de havde. “

Jeg paaviste nu Lighedspunkterne mellem den danske og den sles- 
vigholstenske Bevægelse: Frihedsrøret baaret af Akademikerne, det 
nationale Røre. Jeg understregede de danske Føreres Overlegenhed 
sammenlignet med de slesvigholstenske, Sikkerheden i Martsbevægel
sen i København i Sammenligning med Bevægelsen i Kiel. Ensartede 
Grundtanker førte de to Parter „i deres nationale Krav til noget nær 
de samme Overgreb. De Danske krævede Slesvig til Ejderen, Tysker
ne Slesvig til Kongeaaen, ingen af dem vare villige til at nøjes med 
den Halvdel, der billigvis tilkom dem.“ Jeg forklarede disse overdrev
ne Krav som svarende til andre Folks Holdning i samme Tid, viste 
Vanskelighederne ved den nationale Deling, der vilde været den na
turlige Konsekvens af begge Parters Idéer, Vanskeligheder, der førte 
dem bort fra disse Idéer.

Jeg samlede mit Resultat i disse Ord: „Saaledes bliver paa alle Om- 
raader Indtrykket dette, at den danske og slesvig-holstenske Marts
bevægelse var ensartede Bevægelser. Der kan være Forskel paa et og 
andet Punkt, og taget som Helhed synes det mig, at den danske har 
over sig et fuldt saa tiltalende Præg som den slesvig-holstenske. Men 
nogen Artsforskel findes ikke. Danske og Tyske have ingen Grund 
til i den Anledning at rette Anklager for Vold og Overgreb, List og 
Bedrag mod hverandre; der var paa begge Sider Overgreb, paa ingen 
af Siderne List og Bedrageri.

For Danske kan der ikke være nogen Betænkelighed ved aabenlyst 
at erkende dette, og for mange hører vel denne Opfattelse forlængst 
til de trivielle Sandheder. Der er kun Grund til at glædes over, at de 
Fjender, vi da stode overfor, vare værdige Modstandere. Og endelig, 
Indrømmelsen deraf medfører ingen Svækkelse for det danske Stand
punkt i den Strid, som nu føres for Bevarelsen af Nordslesvigs Dansk
hed. 1864 satte her Skellet mellem gammelt og nyt, fjernede Betyd
ningen af alt det, Danske og Slesvig-Holstenere før stredes om. De 
danske Nordslesvigeres Ret bliver hverken større eller mindre, enten 
der bevises det ene eller det andet om 1460 og 1721 eller om 1848 og 
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1852. Den Kamp, de nu føre, hviler paa en højere Ret end den, der 
hentes af gamle „Pergamenter og Krøniker“, eller af nye Traktater 
og Aftaler. Det er nu nulevende Menneskers Ret til at raade over de
res egen Skæbne, Befolkningens fri Ret til selv at vælge, hvilken Stat 
den vil tilhøre, hvilket Sprog den vil tale. Dybere og dybere gror 
Anerkendelsen af denne Ret ind i de civiliserede Folks Bevidsthed. 
Derpaa beror Haabet om, at den Genforening af det hele danske 
Folk, som trods alt var Maalet for Martsbevægelsens Mænd, en 
Gang kan naas.“

Artiklen fik Kr. Erslevs usædvanlig varme Tilslutning, men den 
var nok til at bringe en Del af den konservative Presse i Harnisk. 
„ Nationaltidende“ for straks ud med en Anmeldelse af en Artikel, 
Neergaard havde skrevet i „Tilskuerens“s Martshæfte, og min Arti
kel i „Nord og Syd“. Neergaards roste man, men min angreb man 
hæftigt. Den var skrevet „uden national Følelse" „med en ætherisk 
Overlegenhed, der ene lader sig lede af kold Forstand." Betragtningen 
stempledes som „ganske hjerteløs og derfor uhistorisk." Den var egnet 
til at skade de danske Sønderjyder.

Redaktør Rothe fik aabenbart Vanskeligheder med „Berlingske 
Tidende"s Udgivere. Og værre blev det siden. Midt i Juni bragte en 
Række konservative Blade en Korrespondanceartikel, hvori man gik 
stærkt løs paa „Berlingske Tidende", fordi den bragte Artikler af 
mig- Jeg havde talt ved den liberale Vælgerforenings Grundlovsfest 
paa Vodroflund, og jeg havde skrevet den angrebne Artikel om 
Martsbevægelsen. Andre Angreb paa „Berlingske Tidende" kom til. 
Et Sted betegnedes det som „Højreblad" i Anførselstegn.

Redaktør Rothe besluttede sig da til at give kraftigt Svar paa Til
tale: han bad mig skaffe sig A. D. Jørgensens Udtalelser om Slesvig- 
holstenerne. Jeg kunde da give ham disse Ord: „Det er et mærkeligt 
fejlsyn, at Slesvigholstenerne skulde være særlig slette mennesker, der 
mere end andre vilde forholde deres medborgere en naturlig ret. På 
samme måde, som det skete her, har de nationaliteter, der sad inde 
med det nedarvede herredømme, overalt modsat sig folkesprogenes 
krav på ligeberettigelse." „Vi kan ikke blive stående ved opfattelsen 
af den slesvigholstenske bevægelse som et ondsindet oprør fra første 
færd, lige så lidt som vi ønsker, at vore modstandere skal slå sig til ro 
med at opfatte danskheden i Nordslesvig som frugten af en „dansk 
propaganda". Begge de nationale strømninger voksede op samtidig
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og havde begge såvel en historisk som en folkelig ret.“ Udtalelserne 
var fremsatte i „Sønderjydske Aarbøger“ udgivne af H. P. Hanssen, 
Gustav Johannsen og P. Skau. Byggende herpaa tog Redaktør Rothe 
med Styrke til Genmæle. Hvad der var Ret for den ene, maatte og
saa være det for den anden, hævdede han. „Berlingske44 maatte hævde 
sin Ret til at have Anmeldere paa faglige Omraader uden Hensyn til 
deres politiske Anskuelser, naar disse ikke kom til Orde i Bladet. Om 
mig hed det: „Hans Dygtighed paa hans Fagstudiums Felt yder fuldt 
Forsvar for hans Virksomhed som historisk Anmelder/4 Man havde 
intet kunnet finde at angribe i Artiklerne. Mine politiske Meninger 
tog „Berlingske Tidende44 al mulig Afstand fra. „Men,44 sluttede Ro
the, „vi nærede det Haab, at vi vare komne bort fra denne modbyde
lige Kasten Boldt med Ordet Fædrelandskjærlighed; det var et Fejl
greb.44

Saa stærkt end Bladets Redaktør her tog til Orde, viste det sig dog 
hurtig, at Udgiverne ikke var tilfredse. Mit Medarbejderskab ebbede 
lidt efter lidt ud. Dog ansaas det endnu ikke for helt ophørt, da Red
aktør Rothe i Foraaret 1899 opgav „Berlingske Tidende44. Jeg havde 
kun Grund til at være tilfreds med Samarbejdet med Rothe, frisin
det og forstaaende, som han var. Jeg kan heller ikke sige, at jeg paa 
nogen Maade tog mig Sagen nær. Jeg hverken undredes eller forarge- 
des ved Angrebene. Jeg var paa det rene med, at man maatte finde 
sig i saadanne, naar man deltog i politisk Arbejde. Fra 1899 skrev 
jeg igen af og til Artikler i „Politiken44 om historiske Emner.

I 1898 fik jeg af H. P. Hanssen Opfordring til at skrive Artikler til 
„Sønderjydske Aarbøger44. Vort lille Udvalgs sønderjydske Korre
spondancer til Bladene fortsattes endnu paa dette Tidspunkt.

Om den nye Opfattelse af Slesvigholstenerne skrev jeg i Aaret 
1899 i „Sønderjydske Aarbøger: „Denne Opfattelse kan i det hele 
siges nu at være eneherskende blandt danske Historikere, og intet 
bærer vel stærkere Vidnesbyrd om dansk Historieskrivnings over
legne Forstandighed end netop denne ærlige Vilje og store Evne til 
uforbeholdent at give Modstanderne, hvad deres er. Den vandtes ved 
det Nederlag, der lærte danske Historikere, at det var en god patrio
tisk Gærning at fjærne de overspændte Forestillinger om egen Ret og 
Magt, om Modstandernes Uret og Afmagt, som det havde kostet os 
saa meget at leve paa. Men naar denne billige, rolige Vurdering nu 
er mulig, saa er den tillige et Vidnesbyrd om, hvor stærkt det danske 
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Standpunkt nu er. For danske Historikere er det nu nok, dette ene 
og simple, at enhver Befolkning har en umistelig Ret til at tale sit 
eget Sprog, til at tilhøre den Stat, den ønsker at tilhøre/6

En af de historiske Diskussioner, der førtes i disse Aar, optog mig 
meget, og jeg tog med ikke ringe Iver Del i den. Den fremkaldtes ved 
A. D. Jørgensens Fremstilling af Kristian VIII og siden af hele Ud
viklingen 1814-1852.

Ved Askov Højskoles Jubilæumsfest i Efteraaret 1894 til Minde 
om Rødding Højskoles Grundlæggelse 50 Aar tidligere holdt A. D. 
Jørgensen Foredrag om Kristian VIII. Han skildrede ham som den 
fremragende Statsmand, der dybest forstod og bedst tjente den na
tionale Sag i Sønderjylland, og vendte sig stærkt mod hans national
liberale Kritikere. Hans Grundlag var i første Række Kristian VIII’s 
Dagbogsoptegnelser og andre Papirer. Det var i Senioratet Starckes 
Tid, og det faldt naturligt, at vi bad ham indlede en Diskussion der
om i Studenterforeningen. Den fandt Sted i November 1894. I Dis
kussionen deltog Professor Høffding, Johan Ottosen, Professor Wei- 
bull fra Lund, Retsformand Madvig og Kaptajn Axel Larsen. Alle Ta
lerne hævdede med al Anerkendelse af hans nye Synspunkter, at disse 
var overdrevne. Ogsaa jeg deltog i Diskussionen. Jeg var endnu kun 
Student, men Emnet var fra den Periode, der var mit Speciale til 
Eksamen, og hørte til dem, der havde interesseret mig meget, og jeg 
nærede særdeles megen Sympati for det nationalliberale Gennem
bruds Mænd, der saa stærkt havde kritiseret Kristian VIII. Det Syns
punkt, jeg nu tog til Orde for, var dette, at det vel var af den største 
Interesse, at A. D. Jørgensen havde oplyst os om, hvorledes Kristian 
VIII havde opfattet sig selv og sin Gerning, men at der ogsaa maatte 
lægges megen Vægt paa, hvilket Indtryk han havde gjort paa sin 
Samtid; det var jo dette, der var afgørende for, hvilken Betydning 
han havde faaet for dansk Udvikling.

Samme Aar offentliggjorde A. D. Jørgensen i „ Sønder jydske Aar- 
bøger66 sit Foredrag, og Aaret derefter fulgte sammesteds Offentlig
gørelsen af de Papirer, paa hvilke han havde bygget sin nye Opfat
telse. Jeg skrev nu derom i „Tilskueren66.

A. D. Jørgensen karakteriserede Kristian VIII ved Ordene: „den 
overlegne Personlighed, den Styrke i Overbevisningen og den uimod- 
staaelige Veltalenhed66. Han hævdede, at Tidens Vanskeligheder, om 
Kristian VIII havde faaet Lov at virke længere, kunde have været
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overvundet ved „en jævn og naturlig Udvikling« uden „afgørende 
Brud med Monarkiets tyske Indbyggere". I Stedet fik vi i 1848 „en 
Kuldkastelse af det i Aarhundreder nedarvede" baade nationalt og 
politisk.

Jeg anførte i Modsætning til den meget stærke Lovprisning en 
Række Udtalelser af Personligheder, der havde kendt Kristian VIII, 
og som tilhørte meget forskellige Lejre, men mente ogsaa, at Kongens 
Optegnelser ikke gav et Indtryk meget forskelligt fra Samtidens. Jeg 
erkendte, at A. D. Jørgensen havde paavist Kongens Interesse for det 
danske Sprog i Sønderjylland, men fremhævede, at denne Interesse 
efter Udtalelserne i Dagbøgerne beroede paa, at han i Bevarelsen af 
det danske Sprog i Sønderjylland saa et Middel til at bevare Forbin
delsen med Danmark og dermed, da Holsten og Slesvig var saa nært 
sammenknyttede, til ogsaa at holde Holsten fast ved Samhørigheden 
med Kongeriget. Hverken i den nationale eller den indre Politik 
kunde jeg da hos Kristian VIII se den overlegne Sikkerhed, A. D. 
Jørgensen mente at finde hos ham. Selve Opretholdelsen af Helstaten 
syntes mig et for Kongen særdeles naturligt Maal, men et haabløst 
Maal overfor den Friheds- og Nationalitetsbevægelse, der maatte 
sejre her som i det øvrige Europa. Tiden krævede „Kuldkastelse og 
Brud", den langsomme Udvikling kunde ikke opretholdes.

Da de første Afsnit af A. D. Jørgensens Fremstilling i „Danmarks 
Riges Historie", omfattende Tiden 1814-38, var udkommet, anmeld
te jeg i Maj 1897 disse i „Berlingske Tidende. Jeg betegnede Frem
stillingen som „et tiltalende Exempel paa, at det er muligt med en 
stærk personlig Opfattelse af en Tids Udvikling at forene en Alsidig
hed i Forstaaelsen, som gjør Skildringen retfærdig og billig, hvad en
ten det gjælder de Mænd og de Bevægelser, der have Forfatterens 
Sympati, eller de modsatte". Men jeg stillede mig forbeholden over
for hans Forkyndelse af en jævn Udvikling uden Spring som den ene
ste naturlige. Jeg hævdede, at den Tid, han beundrede saa stærkt, 
Aarene 1814-30, var en Stilstandstid i Forhold til de Fremskridts
tider, hvor „der skjer den Art Fremskridt, der ere store og gjennem- 
gribende nok til at ændre bestaaende sociale og politiske Magtfor
hold". Jeg sluttede mig i det væsentlige til det fra A. D. Jørgensens 
afvigende Synspunkt, Marcus Rubin havde givet Udtryk i sin Bog 
om 1814-39, og som han fastholdt i en Anmeldelse i „Tilskueren" af 
A. D. Jørgensens Fremstilling i „Danmarks Riges Historie".
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Men var der end adskillige Punkter, hvor min Opfattelse afveg 
meget fra hans, hindrede dette ikke, at jeg lod Anmeldelsen munde 
ud i en meget stærk Anerkendelse: „A. D. Jørgensens Forskerevne ny
der fra alle Sider den mest ubetingede Anerkjendelse, og er der 
mangt et Punkt, hvor andre ikke kunne følge hans Dom, saa betyder 
dette dog ikke for nogen et Forbehold i Beundringen for hans Evner. 
For mit personlige Vedkommende sætter jeg ikke mindst Pris paa 
netop den Side af hans Forfatterpersonlighed, der gjør, at hans Vær
ker saa ofte ægge til Modsigelse."

A. D. Jørgensen tog mig mine Indvendinger mod hans Synspunk
ter ilde op, maaske især mit Indlæg som 24aarig Student. Jeg bekla
gede meget, at mine Udtalelser kom til at virke stødende. Jeg værd
satte i højeste Grad den Gerning, han havde øvet, ved at lære det 
danske Folk et mere nøgternt Syn paa dets Muligheder, en mere for- 
staaende Vurdering af de Modstandere, det havde haft. Denne nye 
Vurdering ansaa jeg allerede den Gang for at være en Gave til Folket 
af uvurderlig Betydning. Han var her Banebryderen. Kr. Erslevs Ind
læg i samme Retning kom jo betydelig senere. Og ingen anden havde 
som A. D. Jørgensen Mulighed for at bringe dette nye Syn ud til de 
Kredse af Folket, hvor det var mest tiltrængt. Og den Virksomhed 
for Sønderjydernes Sag, der for ham var Opgaven fremfor alle, til
talte i højeste Grad mig, der fra min tidligste Tid havde været stærkt 
optaget af det sønderjydske Spørgsmaal. Da Max Müller havde skre
vet sin overfladiske, uforstaaende Artikel i „Nineteenth Century" om 
det slesvigholstenske Spørgsmaal, opfordrede jeg i en Artikel i „Ber- 
lingske Tidende" derom A. D. Jørgensen til at tage til Genmæle, og 
da hans Artikel kom, skrev jeg „Ingen anden Dansk havde i samme 
Grad som han Betingelserne for at træde frem."

I 1898, Aaret efter A. D. Jørgensens Død, fik jeg i det af Vilh. 
Østergaard udgivne Værk: „Vort Folk i det nittende Aarhundrede" 
Lejlighed til at give en samlet Redegørelse for min Opfattelse af Kri
stian VIII.

Samme Aar talte jeg ved Aarsfesten i Efterslægtsselskabet om Gen
nembrudet i dansk højere Skole i det 18. Aarhundredes sidste Aar- 
tier. Jeg understregede her stærkt, at jeg havde faaet en Opfattelse 
af denne Tid, meget forskellig fra den, til hvilken vi var blevet op
draget. Jeg fremhævede, at den Skønlitteratur, der var Grundlag for 
Vurderingen af det 18. Aarhundredes Slutning i vor Skoletid, kun
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var „et ikke altfor rigtigt Udtryk for en Tids Kultur, og at paa de 
mange andre Omraader var disse Aar en Fremgangens Tid, som har 
faa Sidestykker.** Jeg saa Tidens store Fremskridt i den overordent
lige „Udvidelse af Medfølelsen mellem Menneskene/*

Da Carl Bruun døde i 1899 uden at have fuldført sit Værk om 
Københavns Historie, paatog jeg mig paa Forlagets Opfordring at 
føre dette frem til 1807 paa Grundlag af det omfattende Materiale, 
han havde efterladt. Det var et stort Arbejde, men meget interessant. 
Det styrkede end mere hos mig den Beundring for disse Aartiers Ger
ning, jeg havde faaet ved Undersøgelserne af Købstadstyrelsen med 
Doktordisputatsen for Øje. Til „Danmarks Kultur ved Aar 1900“, 
der udgaves paa Dansk og Fransk til Verdensudstillingen i Paris 
1900 skrev jeg om „Folkets Deltagelse i Styrelsen af Stat og Kom
mune/*

I disse Aar fæstnedes hos mig min Opfattelse af Historieforsknin
gens Muligheder og den historiske Udvikling. Det Slægtled af Histo
rikere, der var vore Lærere, havde jo forladt det traditionelle Histo
riesyn med dets Tro paa, at det skiftede brat mellem lyse og mørke 
Tider i Kraft af enkelte Begivenheder eller i Kraft af toneangivende 
Personligheders gode eller daarlige Egenskaber. Jeg sluttede mig helt 
selvfølgelig til denne nye Opfattelse.

Jeg havde i og for sig nok en Tilbøjelighed til at tage Parti for og 
mod historiske Personligheder, men jeg havde helt opgivet at dele 
disse i gode og onde, var i det hele uvillig overfor Tilbøjeligheden til 
at fælde stærke Domme over Fortidens Personer uden tilstrækkelig 
Hensyn til de Vilkaar, hvorunder de havde virket. Det maa erkendes, 
at jeg overhovedet var og siden blev ved at være ikke saa lidt kæt
tersk overfor de Personskildringer, der er baade Forfattere og Læsere 
saa kære. Det gjaldt ikke blot de Tilfælde, hvor Kilderne er saa faa, 
at der er frit Spillerum for Forfatternes Fantasi, men ogsaa hvor der 
synes at være en Rigdom af Kilder, men hvor en senere Tids For
fattere dog paa den ene Side har svært ved at sætte sig ind i de For
udsætninger, ud fra hvilke der handledes, og paa den anden Side er 
tilbøjelige til at dømme paa Grundlag af en Viden om Resultaterne, 
som Fortidens Personer ikke kunde have, da de skulde træffe deres 
Beslutninger. Jeg ansaa derfor Personskildringerne for den usikreste 
Del af Historien. De stadige Omvurderinger, de skiftende Domme, 
der, som Hørup en Gang sagde, gælder til den næste Historiker af- 
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siger en anden Dom, bestyrkede denne Skepsis. Sammen dermed gik 
megen Tvivl om de Billeder af Historiens store Mænd, der er over
leverede. Jeg havde vel bevaret en umiddelbar Trang til Beundring 
for Historiens store Skikkelser, men tidlig tvivlede jeg om Berettigel
sen af denne Beundring.

I sine Erindringer fortæller Marcus Rubin om en Samtale med 
Hørup om Bismarck og Gladstone, hvor Hørup om begges Virke ud
talte: „Naa ja, tror De, det er saa stort? Under gunstige Forhold kan 
der jo udrettes meget.“ Rubin saa deri Hørups Længsel efter selv at 
faa „gunstige Forhold“, under hvilke der kunde „udrettes meget". 
Det er maaske rigtigt nok. Hørup følte dybere, end det oftest antages, 
at der for Flertallets Ledere ikke blev Lejlighed til at vise, hvad de 
kunde udrette. Men hans Bemærkning var i sig selv rammende. Den 
er jo ikke en Benægtelse af Personlighedernes dybt indgribende Ind
flydelse paa Begivenhedernes Gang, men kun en Understregning af, 
hvor svært det er at vurdere Samspillet mellem Personlighedernes 
Indflydelse og de ydre gunstige eller ugunstige Vilkaar, hvorunder de 
virkede. End mindre er det en Undervurdering af den Betydning for 
Folkenes Udvikling, det har, at der i Bevidstheden nedfældes et Fan
tasibillede af Fortidens store Mænd, som bliver ved at leve og paa
virke Sindene gennem Aarhundreder, stundom gennem Aartusinder, 
uanset om det er nærmere eller fjernere fra Virkeligheden. Den folke- 
opdragende Betydning, der laa heri, værdsatte jeg højt.

Min Skepsis overfor Personskildringerne hindrede ikke, at jeg er
kendte Nødvendigheden af at forske Personlighedernes Historie for 
at naa Sandheden saa nær som mulig og gøre Begivenhederne for- 
staaelige. Tvertimod ansaa jeg dette for meget værdifuldt i Betragt
ning af de sagnagtige eller æstetiske Personskildringer, der saa ofte 
giver et falsk Indtryk af Historiens Gang. Og heller ikke veg jeg selv 
tilbage for Personskildringer. Jeg skrev netop i disse Aar ikke saa faa 
Smaaskildringer af Personer, mest dem, der havde ydet betydnings
fuld Indsats i dansk Historie efter 1814. Men jeg viste her en vis Sky
hed overfor de karakteriserende Tillægsord, der saa ofte anvendes. Jeg 
foretrak at nøjes med at berette om Personernes Handlinger, gengive 
Udtalelser af dem og berette samtidige Forfatteres Vurdering af dem, 
i Stedet for selv at forsøge en Forklaring af Bevæggrunde og Ka
rakter.
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Mine Interesser knyttedes meget tidlig til Ideernes og den sam
fundsmæssige Udviklings Historie, saavel den politiske som den øko
nomiske Side af denne. Derfor fordybede jeg mig med særlig Iver 
i Værker som Montesquieus og Tocquevilles og af de nyere Forfat
teres, Fustel de Coulanges’, d’Avenels og Taines. Jeg delte ikke de tre 
sidstes stærke Begejstring for den helt jævne Udvikling, deres Tro 
paa Traditionernes alt overvejende Værdi, men deres Stofvalg og 
Stofbehandling tiltalte mig i høj Grad. Ogsaa mit Valg af Doktor
disputatsemne var Udtryk for, hvilke Sider af Historien der interes
serede mig mest.

I en Anmeldelse af d’Avenels „Histoire économique“ i „Berlingske 
Tidende" i 1897 skrev jeg: „I stedse højere Grad har Historien og den 
socialøkonomiske Forskning nærmet sig hinanden. Økonomerne har 
følt Lyst til at underbygge deres tit altfor teoretiske Systemer med 
Tal, ikke blot fra Nutiden, men ogsaa fra Fortiden, og Historikerne 
har følt sig dragne til de Sider af de gamle Tiders Forhold, hvoraf 
man kunde vente at finde Belæring for de Spørgsmaal, Nutidens Po
litik sysler med."

Herhjemme fandt jeg tilsvarende Behandling af den historiske Ud
vikling knyttet til Ideer og Samfundsudvikling fortrinsvis hos Erslev, 
Fridericia og Rubin. Meget tidlig saa jeg i Statistiken et Hoved
grundlag for al nyere Historie, ligesom jeg mente, at det vilde være 
af største Værdi, om Nationaløkonomerne langt mere end før vilde 
tage Historien til Hjælp.

Min Erkendelse af de økonomiske, samfundsmæssige Forholds 
fremherskende Betydning medførte imidlertid ikke, at jeg tilsluttede 
mig Marxismens Historieopfattelse. I vor Kreds var der vel i de Aar 
ikke andre end Gustav Bang og hans Hustru Nina Bang, der sluttede 
sig til denne. Selvsagt bestred ingen af os, at baade Personernes Ud
vikling og Ideernes Karakter til syvende og sidst hviler paa det ma
terielle Grundlag, der overhovedet betinger Livet. Men vi ansaa det 
for umuligt at klarlægge Aarsagsforholdet mellem disse materielle 
Forhold og Personernes Evner og Karakter og de Ideer, der bevægede 
deres Sind. Vi kunde ikke anerkende, at de økonomiske Interesser 
var den eneste, eller blot den alt beherskende Drivkraft for Menne
skenes Handlinger. Vi saa atter og atter Ideer, byggede paa Religion 
eller Logik, paa personlig og national Selvhævdelsestrang eller paa 
Medfølelsen mellem Menneskene, virke stærkere paa Begivenheder- 
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nes Gang end Massernes økonomiske Interesser. Og vi kunde ikke 
lukke Øjnene for de enkelte Personers udslaggivende Indgriben i 
Handlingsforløbet. Det var klart, at baade Personer og Ideer havde 
et vist materielt Grundlag til Forudsætning, men det syntes os, at alle 
Forsøg paa at forklare Personer og Ideer udelukkende ud fra disse 
materielle Forhold glippede. Det syntes os, at Historien vidnede om, 
at Udviklingen ingenlunde overvejende bestemtes ved, at de Folke- 
lag, der var længst nede, satte deres Kræfter ind paa at naa frem, 
men i meget høj Grad derved, at Personligheder fra bedre stillede 
Klasser hjalp de daarligere stillede Klasser frem, bevægede af reli
giøse eller logiske Betragtninger eller af umiddelbar Medfølelse. Man
ge af dem, der regner sig for Marxister, vil vel forøvrig være enige 
heri og hævde, at Marxismen ikke er saa massiv og uforbeholden, 
som vi ansaa den for at være.

Forestillingen om, at Historiens Gang skulde være for hvert Folk, 
hver Kultur en Bevægelse som det enkelte Menneskes fra Barndom 
gennem Manddom til Alderdom og Død, laa mig fjernt. Jeg er ikke 
sikker paa, at den paa saadan Vis beherskede Grundtvigs Historie
opfattelse, som ofte antaget. I hvert Fald var dens Uholdbarhed 
iøjnespringende. Langt snarere kan det siges, at Historiens Gang er 
et ustandseligt frem og tilbage, op og ned, dog saaledes, at Skridtene 
fremad i det hele blev længere end Skridtene tilbage. Atter og atter 
ser vi jo Folk og Kultursamfund efter lang Tids Svækkelsestilstand 
rejse sig til nyt Liv. Folkedøden er sjelden i Historien, findes vel 
i Grunden kun i de faa Tilfælde, hvor et Folk nogenlunde helt er ud
ryddet med Vaaben.

Det var fra første Færd min Opfattelse, at det maatte være den 
historiske Forsknings Opgave af Fortidens Begivenheder og Forhold 
at uddrage nyttig Lære for Nutid og Fremtid. Det syntes mig aldrig 
tilfredsstillende blot at forske Fortiden for at løse Opgaver eller for 
at kunne fortælle spændende Begivenheder. Det syntes mig Opgaven 
at se Begivenhedernes Sammenhæng for saa vidt gørlig at naa frem 
til visse Historiens Love, der kunde skænke nyttig Lærdom. Netop 
fordi Erslev i hele sin Undervisning stadig paapegede „Sammenhæn
gen" i Historien, satte jeg denne Undervisning saa højt. Denne Op
fattelse førte naturlig til Interessen for det statistiske Stof, for den 
forfatningsmæssige eller økonomiske Udvikling i lange Tidsrum. Jeg 
ansaa det for givet, at Historieforskning og Historieskrivning øvede
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betydelig Indflydelse paa Folkenes Tanker og dermed paa deres Ud
vikling, snart til det onde, snart til det gode. Det gjaldt at sætte 
Kræfterne ind paa, at det maatte blive til det gode. Og dertil hørte 
den dybeste Respekt for Historieforskningens Sandhedsbud: Frigø
relse for alle Fordomme.

Foreløbig syntes det mig, at det kun var meget faa Love, der kunde 
uddrages af Historien, meget lidt, der kunde sluttes fra Fortiden til 
Fremtiden. Men jeg nærede en vis Forventning om, at man skulde 
kunne naa videre, efterhaanden som man for Alvor tog op til Be
handling den nyere Tids Historie, hvor Kildematerialet var saa rigt, 
at der blev nye Muligheder for at drage Slutninger.

En Hovedlov for Historiens Gang syntes mig at ligge i det ibsenske 
Ord, der allerede i Skoletiden havde prentet sig dybt i min Bevidst
hed: „Just i Sejren bor Forliset". I Anmeldelserne i „Berlingske Ti
dende" af de store franske Historikeres Værker understregede jeg 
stærkt, hvilke overordentlige Fremskridt fransk Historieforskning 
havde gjort efter 1870, netop under Indtryk af Nederlaget mod 
Tyskland. Jeg citerede med Tilslutning Fustel de Coulanges’ Ord: 
„Il n’est pas impossible que cette guerre soit le commencement de 
notre régénération."

I en Artikel i „Politiken" i 1896, hvor jeg anbefalede „Danmarks 
Riges Historie", hvis første Hæfter lige var udkommet, fremhævede 
jeg tilsvarende, hvorledes det for danske Historikere efter 1864, un
der Indtryk af dette Aars Begivenheder var blevet Opgaven at „ska
be en ny, ædrueligere Opfattelse af dansk Historie." Jeg mente, at 
der forelaa Arbejder nok af det nye Værks Forfattere til, at man 
med Sikkerhed kunde gøre Regning paa, at denne Opgave vilde bli
ve løst.

Omvendt var det min Opfattelse, at de tyske Historikere, selv 
Sybel, efter 1870 havde mistet deres rolige Vurdering under Indtryk 
af Sejrene.

I det hele saa jeg en Forklaring paa Magtforholdenes Omskiftelig
hed baade mellem Nationer og Folkegrupper deri, at stor Magtfor
øgelse sædvanlig førte til Overmod og overdreven Selvhævdelse og 
dermed til store Fejlgreb, medens Nederlagene oftest fulgtes af øget 
Anspændelse og derigennem lagde Grundlaget for ny Fremgang. Dog 
kunde dette aldrig blive ene afgørende. Geografiske Forhold, Æn
dringer i Folketal, selv tekniske Ændringer kunde bringe Magtæn- 
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dringer, der ikke kunde afbødes ved Anspændelse, og som ikke kunde 
undergraves ved Overmod og Fejlgreb.

I mine Slutningsord ved min Doktordisputats udtalte jeg det Haab, 
„at Historieforskningen i større Grad end hidtil maatte træde i Poli
tikens Tjeneste og frembringe Værker, der ikke blot skildrede For
tiden, men ogsaa ydede deres Bidrag til at bygge Fremtiden op.“

De Hovedlinier i dansk Historie, hvoraf der efter min Opfattelse 
kunde drages Lære i Danmark, var nu ogsaa temmelig fæstnede 
i min Bevidsthed. Det nationalliberale Slægtleds Syn paa dansk Ud
vikling var paa Grundlag af dybtgaaende Studier med overlegen 
Dygtighed udformet af C. F. Allen. Sammentrængt og derved sat 
lidt paa Spidsen var det dette: Oldtiden var den gyldne Tid, da Dan
marks frie Bønder styrede sig selv. Da fulgte i Middelalderen et stedse 
mere udpræget Adels- og Kirkevælde. I den første Tid var det ikke 
saa overmægtigt, at det gjorde Skade; endnu i de store Valdemarers 
Tid var der taalelig Ligevægt mellem Befolkningsklasserne, men efter 
1241 bøjede Adel og Gejstlighed baade Bonde og Borger under deres 
Aag til stort Fordærv for Land og Rige. I denne Tid glippede det 
forjættende Forsøg paa at grundlægge et samlet Norden, og det dan
ske Sønderjylland kom under den holstenske Adels Tryk. Reforma
tionen brød Gejstlighedens Magt, men Adelens blev des større og 
voksede stadig til 1660. Først da den havde paaført Danmark de 
tunge Nederlag 1625-1660, faldt dens Magt for Kongens, den nye 
protestantiske Gejstligheds og Borgernes Magt. Men Kongemagten 
blev den eneste Arving, og foreløbig røvede den Folket al Frihed og 
lod Bonden synke endnu dybere end i Adelsvældets Dage. Først i det 
18. Aarhundredes sidste Aartier bar det fremad igen, Saa brødes 
Fremgangen i 1807 for først at genoptages efter 1830 under det store 
Fremgangsværk, der bar Nationalliberalismens Mærke, og som ret 
bragte dansk Folkeaand til Udfoldelse, en Fremgang, der næsten stod 
for Bevidstheden som en Tilknytning til den stolte Oldtid.

Dette Helhedssyn paa dansk Historie var i væsentlig Grad ændret 
ved det Forskerarbejde, der var udført af Slægten efter 1864. Vi, der 
var dette Slægtleds Elever, var paa det rene med, at det straalende 
Billede af Oldtiden som en Frihedens Tid, der dannede Grundlaget 
for Romantikernes Digtning, og som Allen saa nogenlunde opret
holdt, ikke var holdbart. Derimod stod ogsaa for os Valdemarernes 
Tid som en Ligevægtens Tid, trods alt en Blomstringens Tid. Og og- 
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saa vi opfattede taget som Helhed Aarhundrederne derefter som en 
Tid, hvor Opløsningstendenserne gjorde sig gældende med truende 
Styrke, og hvor de højere Stænder kuede Bondestanden mere og 
mere. Men paa vigtige Punkter var vi paa det rene med, at National
liberalismens Mænd altfor meget saa denne Tid ud fra deres egen 
Tids Forudsætninger. Det gjaldt baade Karakteren af Dronning 
Margrethes Skandinavisme og Stridighederne om Slesvig. Vi var, ved 
Kr. Erslevs Forskninger, blevet opmærksomme paa, at ikke blot 
Gejstligheden i 1536 tabte sin Magt, men at ogsaa Adelen da led et 
stort Magttab overfor Kongen. Kongerne maatte da med Adelen dele 
Ansvaret for, at den økonomiske Blomstring, som europæiske Pris
forskydninger bragte Danmark i Aarhundredet før vor Deltagelse 
i Trediveaarskrigen, afbrødes, og Landet kastedes ud i de Krige fra 
1625 til 1660, der førte til baade økonomisk Ruin og store Landetab. 
Jeg for min Del vurderede højere end de nationalliberale Forskere 
Enevældens Bestræbelser i dens første Aarhundrede for at skabe Or
den og begrænse, om end kun i ringe Maal, den Ulighed, der præ
gede det danske Samfund.

Beundringen for den Gerning, der øvedes i det 18. Aarhundredes 
sidste Aartier og frem til 1807, delte jeg i fuldt Maal. Men jeg saa 
den mere end de nationalliberale Forskere som en Virksomhed, der 
omfattede alle Omraader, og som var i nøje Overensstemmelse med 
de Tanker, der paa den Tid satte Sindene i Bevægelse næsten overalt 
i Europa. Jeg lagde megen Vægt paa, at den bares af en talrig Kreds 
af Embedsmænd, der havde Ledelsen, nogle hentede fra det tyske 
Aristokrati, andre fra Universitetsverdenen. Særlig værdsatte jeg det 
Bidrag norskfødte Akademikere ydede dertil. Endelig saa jeg, at Ar
bejdet understøttedes af en offentlig Mening, som ved denne Tid var 
ved at blive skabt.

Aarene fra 1807 til 1830 syntes mig en død Tid for dansk Sam
fundsliv, uanset Fortsættelsen af den romantiske Digtning, der alle
rede var kommet til Gennembrud i den store Fremgangstid før 
1807.

De Nationalliberales Indsats efter 1830 satte jeg højt, meget højere 
end de fleste i de Kredse, hvori jeg færdedes. Men jeg var klar over, 
at det paa afgørende Punkter var glippet for dem. Det gjaldt i den 
indre Politik, hvor det Brud med Bønderne, der saa hurtig kom, førte 
mange af de Nationalliberale bort fra Ideerne fra 1848 og tidlig 

78 



lammede Fremskridtsarbejdet. Og det gjaldt i den ydre Politik, hvor 
de Liberale stillet overfor Vanskelighederne ved at finde Tilslutning 
til den udadtil rimeligvis, eller dog muligvis gennemførlige Politik, 
Sies vigs Deling, gled over i Ejderpolitiken, der var ligesaa haabløs 
som den Helstatspolitik, mod hvilken de kæmpede. Grundskaden saa 
jeg i den Overvurdering af Danmarks Muligheder og Styrke, som de 
gjorde sig skyldige i. I den Artikel jeg i 1896 skrev om „Danmarks 
Riges Historie44 i „Politiken44, udtalte jeg herom: „Da Sejrene kom 
i ydre og indre Politik i 1848-50, da kastede de en Straaleglans over 
dansk Historie i Fortid, Nutid, ja selv i Fremtid, som gjorde Folket 
og dets Førere svimle og bragte dem ind i Forestillinger, Virkelig
heden kun lidet svarede til. Det blev Historien om det lille tapre og 
frisindede danske Folk, der lærtes i Skolerne, og rundt om paa Mø
derne blev sunget og talt ind i Folkets Bevidsthed/4

Som Konge og Folk da tænkte og følte, maa det erkendes, at det 
er tvivlsomt, om det havde været muligt i Danmark at føre en Politik, 
der kunde afværge Ulykkerne; men det er sikkert, at Farerne øgedes 
afgørende, fordi de Mænd, der styrede Landet, lod sig drive ind i en 
Politik, der maatte ende med Sammenbrud.
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Studenterforeningen og Studentersamfundet 
1895-1900

Ogsaa i Kandidataarene deltog jeg i stort Omfang i Studenterfor
eningens Liv og i nogen, om end mindre Grad i Studentersamfundets.

I April 1895 stillede Thulstrups Seniorat sig igen. Det konserva
tive Program var, at en „virkelig studenterlig Tone“ skulde raade 
i Stedet for Senioratet Starckes „philosophiske LedelseMan vilde 
give Medlemmerne Lejlighed til at tage Stilling til de kvindelige Stu
denters Optagelse „i Overensstemmelse med Lovens Bestemmelser<c. 
Vi opgav at stille noget Seniorat op, da flere af vore var bundne ved 
nær forestaaende Eksamen, og det ikke lykkedes at faa andre, lidt 
ældre til at træde til. Ved Repræsentant valgene besatte vi 5 af de 
11 Pladser; det blev Kr. Erslev, C. N. Starcke, Chr. Brorson, L. A. 
Grundtvig og mig.

Der var indenfor hele vor Kreds Enighed om at fortsætte vort Ar
bejde i Studenterforeningen, og det var en stor Fordel for os, at Pro
fessor Erslev var rede til i ikke ringe Omfang at tage Del deri. I øvrig 
skiftede Kredsen efterhaanden noget. Oscar Lehmann, Chr. Brorson 
og Tillge blev ved, Starcke ogsaa, men dog mindre end tidligere. Aage 
Friis, der giftede sig i 1896, optoges saa stærkt af Studier og Arbejde, 
at hans Deltagelse efterhaanden kun blev ringe, selv om han blev 
i Foreningen. Men adskillige Yngre traadte nu til. Mest kom jeg 
blandt disse til at samvirke med Anton Thomsen, den senere Profes
sor, der var klar, skarp og virksom. Desuden med den senere Over
retssagfører Arthur Henriques, hvis Ro gjorde ham egnet til For
handling med Modstanderne. Dernæst Erling Stensgård, senere 
Bibliotekar i Aarhus. Blandt de lidt ældre tog nu Overretssagfører 
H. Steinthal og den senere Seminarieforstander P. Elmquist virksom 
Del i Arbejdet.

Thulstrup var vel mere personlig imødekommende end konserva
tive Seniorer oftest var, desuden for sit eget Vedkommende ret for
domsfri; men han gled straks ind under de ældre Konservatives Ind- 
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flydelse. Foreløbig gjorde han ikke Tegn til at søge Spørgsmaalet om 
de kvindelige Studenter løst, og med Senioratets Stilling som hævet 
over Partier og Retninger var det kun smaat bevendt. Efter hævd
vunden Skik skulde alle det foregaaende Aars Foredragsholdere in
viteres til Rusgildet, men det nye Seniorat undgik at tage Hørup 
med.

Efteraaret 1895 bragte en Række Festligheder i Anledning af Stu
denterforeningens 75 Aars Jubilæum, men ellers blev Virksomheden 
ringe. Medlemstallet, der var steget med 150 i Senioratet Starckes 
Tid, begyndte at gaa ned. Imidlertid gjorde Senioratet et Forsøg paa 
i Henhold til sit Foraarsløfte at tilvejebringe en Løsning af Spørgs
maalet om de kvindelige Studenters Adgang. Paa to Generalforsam
linger i Aarets Løb rejstes det af de Konservative selv, men stadig 
under den Forudsætning, at der dertil krævedes en Lovændring og 
altsaa % Stemmeflerhed. Dette var det naturligvis ikke muligt at 
opnaa.

Næste Foraar forhandlede vi meget indbyrdes om Opstilling af et 
Seniorat, men det lykkedes ikke at finde Kandidater. Thulstrup blev 
da uanfægtet i Spidsen for Senioratet. Resultatet var, at vi ved Val
get til Repræsentantskabet, hvor vi stillede op som før, mistede en af 
vore Pladser. Det blev Grundtvig, der gik ud.

I Efteraaret 1896, efter at jeg var blevet færdig med Soldatertjene
sten, begyndte vi at tage fat igen. Centrums Organisation kom atter 
i faste Former, og vi genoptog vore Overvejelser om Opstilling af et 
Seniorat. I Februar 1897 trak Thulstrup sig tilbage, han var træt af 
Anstrengelserne, der ikke havde tilvejebragt den Forstaaelse mellem 
Partierne, han havde gjort sig til Talsmand for, og heller ikke skabt 
det Liv i Studenterforeningen, han havde tænkt sig. Til Afløsning 
opstilledes et rent konservativt Seniorat med cand. polyt. Helms 
i Spidsen. Vi havde meget Besvær med at finde Kandidater, og det 
endte med, at jeg maatte stille mig som ledende Senior. De andre paa 
Listen var cand. jur. Heine, der var Højremand, men stadig havde 
fulgt Centrum, cand. jur. Chr. Brorson, stud, theol. S. Gundel, siden 
Lektor i Aarhus, og Anton Thomsen. Det var efter Studenterforenin
gens Maalestok en svag Opstilling: man var vant til at have en ældre 
i Spidsen for Senioratet. I deres Valgopraab samlede de Konservative 
Angrebene om mig. Ankerne var, at jeg egenmægtig vilde gennem
føre øjeblikkelig Optagelse af kvindelige Studenter, opretholde et
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partisk radikalt Styre som i Senioratet Starckes Tid og lægge ensidig 
Vægt paa Diskussioner paa Bekostning af „de fornøjeligere Sider af 
Livet i Studenterforeningen". I Modsætning dertil vilde de Konser
vative hævde Traditionerne fra Thulstrups Tid. De vandt med gen
nemsnitlig 382 Stemmer mod gennemsnitlig 292.

Resultatet virkede ret opmuntrende paa vore, der først for hylig 
havde taget fat igen, og man besluttede at fortsætte ved Aprilvalget. 
Vi opstillede her omtrent den samme Liste, medens de Konservative 
udskiftede ledende Senior og opstillede cand. theol. Hedemann. De
res Liste sejrede atter, men mindre overbevisende end sidst.

Skønt Stemmeforskellen kun var ringe, opstod der nu i vort Parti 
og i „Studenterbladet" en ret livlig Diskussion om, hvorvidt det kun
de nytte at fortsætte. Nogle spurgte mig, om jeg ikke snart var træt 
af at løbe Panden mod Muren. Fra en Side hævdedes det, at Hoved
punktet paa Centrums Program, den frie Diskussion, var gennem
ført. Skulde der være Mening i at blive ved, maatte vi som vort Maal 
forkynde Studenterforeningens Erobring for Venstre. Kravet om de 
kvindelige Studenters Deltagelse var haabløst, fordi det stadig vilde 
strande paa Striden om Lovene; det sidste om Samarbejde med Stu
dentersamfundet ligeledes, fordi ikke blot de Konservative, men i 
Virkeligheden ogsaa Studentersamfundets Folk var imod. Nogle an
befalede at gennemføre Samlingen af Studenterne ved i samlet Flok 
at gaa ud af Foreningen og ind i Samfundet, der just havde faaet 
Mulighed for at bygge sit eget Hus lige ved Universitetet.

Men Partiets store Flertal holdt sig til vort Slagord fra 1891:

„Vort Løsen bliver seigt at holde ud,
Med Tiden falder alt paa Ungdoms Bud."

Anton Thomsen, der betød meget for mange unge, var ivrig der
for, Professor Erslev tog samme Standpunkt, og det sejrede stort i 
Partiet.

Dette viste sig at være vel begrundet. Et Aarstid derefter gennem
førte vi det Krav om de kvindelige Studenters Optagelse, over hvil
ket der efterhaanden var faldet et Haabløshedens Skær.

I Virkeligheden havde Spørgsmaalet pint det konservative Parti 
lige fra den Tid, da vi rejste det for 6 Aar siden. Partiets store Fler
tal var imod, ikke mindst de ældre, men de Folk, Partiet opstillede 
som ledende Seniorer, tog sædvanlig et mere imødekommende Stand- 
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punkt. Forud for sit Valg havde Hedemann lovet at sætte et Arbejde 
ind paa denne Sag, og vi støttede ham energisk. Men selv ikke da 
den foreslaaede Lovændring paa en Generalforsamling i Marts 1898 
blev gjort til Kabinetsspørgsmaal, lykkedes det at samle de nødven
dige % af Stemmerne, og Senioratet traadte derfor tilbage.

Vi bevægede denne Gang Oscar Lehmann til at stille sig som le
dende Senior, hvorved vor Liste blev noget mindre udfordrende end 
sidst, og den anbefaledes af enkelte udenfor Centrum som Middel til 
de kvindelige Studenters Optagelse; men baade i Marts og ved det 
ordinæreValg i April opnaaede den konservative Liste et lille Flertal.

Vi begyndte straks en stærk Offensiv mod det nye Seniorat Mar- 
tensen-Larsen for at gennemtvinge, at de kvindelige Studenter nu 
blev optaget i Foreningen. Til en ekstraordinær Generalforsamling 
den 11. Maj 1898 havde vi anmeldt en Dagsorden, som udtrykte 
Mistillid til Senioratet, hvis det ikke bøjede sig for vore Krav, me
dens Senioratet mødte med et Forslag om Lovændring, som skulde 
overflødiggøre vor Dagsorden. Vi greb Lejligheden og fik General
forsamlingen til at sætte Lovændringen som første Punkt, fordi Se
nioratet paa denne Maade stod og faldt med dens Vedtagelse.

Denne Optakt overbeviste de Konservative om, at skulde de be
vare Senioratet og dermed Ledelsen i Foreningen, var der ikke andet 
for end at lade Lovændringen vedtage. Nogle, men ikke mange af 
dem stemte for den; jeg saa konservative Professorer, man ikke skul
de have troet det om, vandre gennem Dørene sammen med os andre 
ved Afstemningen; flere lod være at stemme, medens den faste Garde 
nu som altid stemte imod. Resultatet blev 363 Stemmer mod 167. 
De % var naaet. Det havde taget næsten 21 Aar, siden den første 
kvindelige Student med det konservative Universitets Anerkendelse 
som akademisk Borger meldte sig ind i Studenterforeningen og mod
tog dens Afvisning. Endeløse Stridigheder havde staaet derom siden. 
Nu havde vi sejret. Centrum holdt Sejrsfest paa Salen efter General
forsamlingen og hyldede det første kvindelige Medlem, der havde 
holdt sig rede og blev hentet, saasnart Stemmetallene forelaa.

Efter denne Sejr følte vi os sikre paa at kunne gaa videre frem, og 
saa snart Russerne om Efteraaret kom til Byen, tog vi Arbejdet op. 
Vort Krav var nu Forhandling med Studentersamfundet og andre 
Studentersammenslutninger om Rejsning af en ny, virkelig tilfreds
stillende Studenterbygning, hvor alle Lejre i Studenterverdenen kun- 
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de holde til. Vi mente, at det var af Betydning, at det skete, før 
Sagen var foregrebet ved, at Studentersamfundet byggede sin egen 
Bygning. Vor Tanke var ikke, at de forskellige Foreninger skulde 
forsvinde. Men vi tænkte os en Fællesledelse, der ordnede de rent 
praktiske Spørgsmaal og foranstaltede fælles Møder om store Spørgs
maal af akademisk og almen Interesse, medens hver af de særlige 
Foreninger uforstyrret varetog de Interesser, om hvilke den samlede 
sig.

Vi foranstaltede et Sfinxmøde derom, og opfordrede de Konserva
tive til Samarbejde. Ved Forhandlinger i Repræsentantskabet enedes 
man om at foreslaa at nedsætte en Kommission om Byggesagen, mens 
der var Uenighed om Kommissionens Sammensætning og om, hvor
vidt Foreningen skulde henvende sig til Studentersamfundet.

Generalforsamlingen holdtes den 13. December 1898. Til den hav
de Fr. Ricard, der var en meget skarp Kritiker, og som snart var 
gaaet sammen med Centrum, snart med Carl Meyer eller de Kon
servative, nu stillet Forslag om et Mistillidsvotum til Senioratet Mar- 
tensen-Larsen, som han fandt for ringe. Det vedtoges med overvæl
dende Flertal, næsten uden Forsøg paa Modstand.

Men Hensyn til Hovedspørgsmaalet stillede Retsformand Madvig 
et Mæglingsforslag. Der skulde efter dette nedsættes et Byggeudvalg 
med Fuldmagt til at henvende sig til andre akademiske Foreninger. 
Vi sluttede os til dette. De Konservative stillede et Ændringsforslag, 
men det forkastedes med 3-400 Stemmer mod ca. 50, hvorefter Mad
vigs Forslag vedtoges næsten enstemmigt. Udvalget blev sammensat 
saaledes, at dets Flertal maatte komme til at afhænge af det nye Se
niorat, der nu kunde ventes.

Senioratet traadte straks tilbage, og Nyvalg fandt Sted endnu før 
Jul. Det lykkedes mig at bevæge Professor Erslev til at stille sig som 
ledende Senior og derpaa at faa Oscar Lehmann og P. Elmquist til 
at gaa med. Dertil kom saa Arthur Henriques og jeg. Denne Gang 
havde vi let Spil; de Konservative opgav helt at opstille en Modliste. 
I vore Kredse føltes det som et meget stort Resultat, at en saa frem
ragende Mand som Professor Erslev paatog sig denne Opgave.

Tilbage stod imidlertid at finde Ørenlyd hos Studentersamfundet, 
og her rejste der sig straks hæftig Modstand. Allerede før Generalfor
samlingen i Studenterforeningen den 13. December udtalte Samfun- 
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dets Formand Ivar Berendsen sig i et Interview i „Politiken" med 
største Voldsomhed mod enhver Sammenslutningstanke. Efter Senio
ratsvalget gav Professor Erslev i en Udtalelse til „Politiken" Grun
dene for, at han havde ladet sig vælge paa dette Program, men Sam
fundets tidligere Formand Herman Trier, hvis Ord havde særdeles 
stor Vægt i Samfundskredse, udtalte sig til „København" bestemt 
imod Tanken. Hørup var i Virkeligheden vel stemt overfor Samar
bejde; han interesserede sig mere for Debat mellem Modstandere 
end for den Nuancediskussion mellem Meningsfæller, for hvilken 
Samfundet var Hjemsted, men han blandede sig ikke gerne i saadan- 
ne Spørgsmaal. Og i „Politiken"s toneangivende Kreds var Stemnin
gen afgjort imod. Det gjaldt ogsaa Ove Rode. Stemningen fik et me
get skarpt Udtryk i en lille Artikel af Edv. Brandes. Han skrev i den
ne Tid hver Dag en „Dagens Tekst", og i en saadan vendte han sig 
med skarpe og spottende Ord mod Tanken.

Da Byggeudvalget saa snart det var nedsat og kommet i Gang 
henvendte sig til Studentersamfundet, indkaldte dettes Bestyrelse en 
ekstraordinær Generalforsamling. Den fandt Sted den 16. Februar, 
og for en Gangs Skyld var en Generalforsamling i Studentersamfun
det virkelig stærkt besøgt. Stemningen var paa Forhaand meget imod 
vore Planer. Erslev, Bransager, Elmquist og jeg talte for, men ellers 
rykkede en respektindgydende Styrke frem derimod: Herman Trier, 
Ivar Berendsen, Alfr. Christensen, Julius Schiøtt, Edv. Larsen, Aakjær 
o. s. v. Nogle af dem ønskede blankt Afslag. Tid sidst stillede Ove 
Rode og J. A. Fridericia en Dagsorden, der afviste Tanken om Sam
menslutning, men bemyndigede Bestyrelsen til Overvejelse af hen
sigtsmæssige Former for Samarbejde med Studenterforeningen.

Det var de gamle Stemninger fra Brudets Tid i Firserne, der atter 
viste sig herskende. Den Hovedbetragtning, der førtes i Marken, var, 
at Studentersamfundets væsentlige Opgave ikke laa i Arbejdet blandt 
Studenterne, men i Virksomheden udadtil: Retshjælp og Aftenunder
visning, Foredrags- og Korrespondancevirksomhed, og endelig Agi
tation for Ideerne fra 70’erne og for den politiske Opposition ude i 
Befolkningen. Det kunde jo nok siges, men vist er det, at den Beslut
ning, der den Aften blev truffet, for meget lang Tid ødelagde Mulig
heden for tilfredsstillende Foreningsforhold i Studenterverdenen. 
Studentersamfundet fik, da den nye Bygning et Par Aar derefter 
stod færdig, en Blomstringstid, men den blev kun kortvarig.
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Trods Nederlaget i det Hovedspørgsmaal, for hvis Skyld Seniora
tet var blevet til, gik vi imidlertid med fuld Energi i Lag med at gøre 
det bedst mulige ud af Studenterforeningens Liv. Det lykkedes os at 
skabe en Sæson, der i hvert Fald ikke stod tilbage for den, vi havde 
tilvejebragt under Senioratet Starcke 5 Aar tidligere. Aften efter Af
ten var der overfyldt Hus.

Vi kunde dette Aar ikke faa Georg Brandes som Foredragsholder. 
Han laa syg paa Hospitalet. Men under Indtryk af de Udvisninger 
af Danske, som i denne Tid fandt Sted i Sønderjylland, dannede vi 
et Fællesudvalg for Studenterforening og Studentersamfund, der op
fordrede ham til som den i Udlandet mest kendte Danske at tage til 
Orde for Sønderjydernes Sag. Det gav Stødet til en Artikel i „Til
skuerens" Martshæfte, der næsten helt optryktes i „Politiken" og si
den spredtes vidt omkring. Hans varme Indlæg for Sønderjyderne 
vakte megen Opmærksomhed ude i de store Lande, og her hjemme 
bragte det i mange Kredse en ny Forstaaelse af hans stærke natio
nale Følelse.

Straks ved Juleferiens Slutning begyndte vi med en Diskussion 
om „Folket og Hæren", hvor General Bahnson indledte. Det blev et 
bevæget Møde med overfyldt Sal og stærke Bifalds- og Mishagsytrin
ger. Baade Talere og Tilhørere holdt ud til Kl. 3. Blandt Deltagerne 
i Diskussionen var I. C. Christensen, Ove Rode og en Række Offi
cerer. Ogsaa jeg tog Del deri.

Siden fulgte Hørup, hvem jeg atter med megen Anstrengelse fik 
bevæget til at komme ned til os. Han talte om „Det konservative 
Parti". Han forklarede Aarsagerne til dets hurtige Tilbagegang, 
fandt en Hovedgrund i dets haardnakkede Fastholden af Regerings
magten og spaaede fortsat Tilbagegang, hvis Partiet efter at have 
mistet den i Stedet vilde klynge sig til Landstinget. Han trøstede de 
Konservative med, at naar de først vilde arbejde paa lige Fod med 
andre,vilde Udsigterne ikke være ringe for konservativ Politik: „Den 
konservative Aand er mægtig i Danmark, den er stærk som selve 
Ringens Aand, den venter kun paa en Mand, der forstaar at gnide 
paa Ringen." I Diskussionen deltog bl. a. I. G. Christensen og en hel 
Skare Højremænd med Jacob Scavenius i Spidsen. Senere havde vi 
Foredrag bl. a. af Vilh. Beck og af Johan Ottosen.

Vi satte iøvrig særlige Diskussioner for Yngre i Gang, der blev som 
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en Art Fortsættelse af Sfinx. Her talte Bransager om Studenterne og 
Landets øvrige Ungdom.

Og endelig var der de Fællesmøder, der holdtes med Studenter
samfundet. Dettes Bestyrelse opfordrede mig til at indlede en Dis
kussion i Studentersamfundets Sal, men med Deltagelse af Studenter
foreningen. Emnet skulde være „Halvfjerdsernes Mænd og Nutidens 
Studenterungdom". Jeg var en Smule bekymret ved Opgaven, men 
gik ind paa det, og jeg valgte i Halvfjerdsernes Mænd ikke at se 
dem, der havde hersket i Aarene efter 1870, ikke heller Højskolens 
Mænd eller dem, der havde ført an i det store Gennembrud i vort 
Erhvervsliv, og heller ikke Førerne for Arbejdernes Rejsning. Nav
net betegnede den Kreds omkring Georg Brandes og Hørup, som 
havde skabt det Gennembrud, der stærkest havde optaget den akade
miske Ungdoms Sind. Jeg sammenfattede den Lære, de havde givet 
os, i Ordene: „De har gjort Livet jævnere og naturligere for os, vor 
Tanke ædrueligere og klarere og derfor mere ærlig. De har ført os 
bort fra Fortidens storstilede Fantasier, lært os Resignationen, lært 
os at tage Konsekvenserne af den beskedne Stilling, der nu en Gang 
er os givet som Mennesker, som Danske og som Studenter."

Før havde man opstillet det storstilede Ideal, der pegede frem 
mod det evige Liv i Gudsriget, men levet et Hverdagsliv langt fra 
dette Ideal. Ud af denne Halvhed havde Havfjerdsernes Mænd ført 
os ved „ærligt og bevidst at vælge Verdensriget". Maalet blev ikke 
det fjerne ubestemmelige, men det nære „at fremme Livet og Lykken 
paa denne Jord, Lykken for de mange". Dette var nok at leve paa.

Dernæst som Dansk. Man havde ikke villet slippe Troen paa Dan
marks Magt; haardnakket havde man lukket Øjnene for Virkelig
heden. Her var Hørup trængt igennem med det klare, skarpe Spørgs
maal, der havde gjort ham saa hadet blandt dem, der ikke kunde 
slippe Fantasierne. Jeg erkendte, at det var en bitter Sandhed, han 
havde lært os; paa intet andet Punkt havde jeg saa sent og saa 
vanskelig opgivet de gamle Forestillinger.

Georg Brandes havde lært os, hvad vi skulde sætte i Stedet for 
Troen paa vor Magt: Tilliden til den danske Kulturs Evne til at 
give vor Nationalitet den Sikkerhed, det ikke var muligt at skabe 
for den danske Stat. Og samtidig var han blevet Kulturens Fornyer 
ved at føre den store Verdens Strømninger ind i det Danmark, der 
just da var ved at lukke sig af i sit eget.
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Og endelig vor Opfattelse af Akademikernes Stilling. Den akade
miske Embedsstands Kamp for at bevare Magten overfor de nye 
Lag: Bønder og Arbejdere var blevet Kernen i de sidste Decenniers 
politiske Strid i Danmark. Ogsaa her havde Halvfjerdsernes Mænd 
lært os at erkende de ændrede Vilkaar.

Halvfjerdsernes Mænd havde gjort sig til Herrer over den offent
lige Mening, men det var det foregaaende Slægtled og dets troende, 
fanatiske Arvtagere, der styrede og prægede Landets Lovgivning. 
Det naturlige Skifte fra Slægtled til Slægtled var ikke foregaaet. For 
os, der nu var unge, blev da Opgaven at føre den ældre Slægts Tan
ker ud i Livet.

J. P. Jacobsen gennemlæste min Kladde, som han plejede at gøre, 
naar det gjaldt Foredrag, jeg lagde Vægt paa. Han var paa Vagt 
overfor alt, der kunde synes Indrømmelser til Modparten. Jeg havde 
sagt, at jeg ikke betragtede Forligspolitiken som baaret af Tanken 
om personlig Fordel, men som et alvorligt Forsøg paa at komme ud 
af Uføret, der ganske vist i 1894 var endt med Fiasko. Han bemær
kede, at det gjaldt vist kun mig, der kendte Neergaard personlig, i 
hvert Fald ikke ham.

Jeg havde udtalt mig ret skarpt om de mere forstaaende, imøde
kommende Konservative, „de vigende Standpunkters Mænd“, som 
Redaktør Carstensen nys havde kaldt dem. J. P. Jacobsen føjede her
til i Randen en meget skarp Notits fra sin Dagbog fra 1895 om 
Vejrhanepolitiken. Den mundede ud i disse Ord: „Nej, Hørup er og 
bliver Manden, den store Forarger, den store Sædemand, den stær
ke troende, ønskende, villende, - dette er den rette Optimisme.“ 
Notitsen er skrevet et Par Dage efter Hørups Studenterforeningsfore
drag, hvor man havde angrebet ham for negativ Pessimisme.

En Udtalelse har jeg undret mig over, at J. P. Jacobsen lod gaa 
ubestridt med. Det var Ordene: „Jeg for min Del ser tvertimod i 
30’ernes Mænd en Kreds af Gennembrudsmænd ganske svarende til 
70’ernes. Jeg betragter Monrad og Kierkegaard med samme Be
undring som Hørup og G. Brandes og ser med Sympati ogsaa paa 
Hall og Ploug.“

Siden fulgte Fællesmøde i Studenterforeningen. Indleder var her 
Højres mest betydende Socialpolitiker, og hans Emne var „Social
demokratiet og Kapitalstaten". I Diskussionen deltog Gustav Bang 
og Borgbjerg, Ivar Berendsen og Ellinger.
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Denne Senioratsperiode gav Lejlighed til min første Tur udenfor 
Landets Grænser. Den gik ikke længere end til Haderslev, hvor jeg 
var med til at repræsentere Studenterforeningen ved Stiftsfysikus 
Madvigs Begravelse. Jeg kom der til at mødes med de sønderjydske 
Førere, som jeg forøvrig i Forvejen kendte dels fra „4 S“, dels fra 
Studenterforeningen.

I Slutningen af April gik vi til Aarets Senioratsvalg. Erslev kunde 
selvsagt ikke fortsætte, men han gik ind paa at lade sig vælge til Re
præsentantskabet. Vi opstillede en Liste med Oscar Lehmann i Spid
sen. De andre var Tillge, Højremanden Heine, Gundel, og endelig 
var jeg atter med.

I een Henseende var vor Stilling svag. Senioratet var gaaet til 
Valg paa Sammenslutningen med Studentersamfundet, men dette 
havde afvist vore Planer saa afgjort, at der ikke var Udsigt til deres 
Gennemførelse. Derimod kunde vi med Henvisning til Listen over 
Foredragsholdere og Diskussionsdeltagere med Styrke hævde, at vort 
Styre havde været særdeles upartisk, at det havde bragt en helt 
usædvanlig Tilslutning til Møderne og stor Fremgang i Medlemstal.

De Konservative forsømte ikke at understrege, at Løsningen af 
vor Hovedopgave var glippet. Dernæst hævdede de, at vort Maal var 
at „ radikalisere “ Studenterne, Erslevs og min Radikalisme var Bevi
set derfor. De støttedes ivrig af A. C. Larsen. Alt dette prellede dog af 
paa Indtrykket af det Røre, disse Maaneder havde skabt i Studen
terforeningen. Vor Liste valgtes med ca. 350 Stemmer mod ca. 320.

I Efteraaret 1899 holdt A. C. Larsen i Studenterforeningen et 
Foredrag „Om Dannelse og Halvdannelse". Det mundede ud i et 
Angreb paa Georg Brandes som Dannelsens Ødelægger, og i den 
Tale, hvormed A. C. Larsen sluttede af efter Diskussionen blev det 
til et særdeles bittert Angreb paa Georg Brandes. Foredraget, men 
ikke Afslutningstalen offentliggjordes i Januarhæftet 1900 af „Dansk 
Tidsskrift", der da redigeredes af L. Moltesen. Jeg fandt det rigtigt 
at give et Svar og drøftede det som sædvanlig med J. P. Jacobsen. 
Han var ivrig derfor, og jeg skrev da i „Dansk Tidsskrift“s Februar
hæfte et Indlæg, hvor jeg tog til Orde mod Grundbetragtningerne 
i A. C. Larsens Foredrag.

Hans Grundopfattelse af Tidens Dannelsesforhold var, „at Til
standen nu er værre end nogensinde før, og at det i den sidste Men
neskealder stadig er gaaet mere og mere ned ad Bakke."
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Jeg vendte mig mod denne saa almindelige Tale om Tidernes 
Elendighed. Jeg ansaa den baade for skadelig og uholdbar, og jeg 
gennemgik hans Grunde derfor een for een. Et Hovedargument fandt 
A. C. Larsen i den raadende „Blaserthed". Jeg understregede nu, at 
saa man ud over Landet, fandt man ikke „Spor af, at Blasertheden 
har svækket Befolkningens Livsmod og Handlekraft". Paa alle Om- 
raader saa man tvertimod en Iver og Virksomhed endnu større end 
i den nationalliberale Tid. Ikke heller kunde jeg erkende, at han 
havde Ret, naar han talte om „den sørgelige Mangel paa politisk 
Dannelse", der skulde præge Vælgerne.

Aarsagerne til Tilbagegangen søgte A. C. Larsen dels i Demokra
tiet, dels hos Georg Brandes, hvem han bebrejdede, at han havde 
kastet Fortidens æstetiske, moralske og filosofiske „Systemer" over
bord uden Forsøg paa at sætte andre i Stedet.

Det gav mig Lejlighed til at fremsætte min Opfattelse af „Sy
stemerne". Jeg skrev derom: „For os er det en af G. Brandes’ store 
Fortjenester, at han befriede os for Systemerne uden at lappe et nyt 
sammen til os. Det er sandt nok, at det ville føles som en Lykke, om 
vi evnede at skabe et System, der løste „Tilværelsens Gaade" .. ., men 
det er mindst ligesaa sandt, at det er en Illusion, at vi kan opnaa 
det." Og „fordi man ikke evner at løse Tilværelsens Gaade og for- 
smaar at slaa sig til Ro med Illusioner om at have gjort det, kan 
man meget vel klare en Del af de Livets Gaader, vi har praktisk 
Brug for at faa løst."

„Man kan ogsaa meget vel paa denne Vis skabe sig et Sæt af 
Leveregler, Moralregler om man vil. Disse er ikke for os uomtviste
lige og uangribelige, de faar ikke deres Værd ved at knyttes til nogen 
filosofisk eller religiøs Dogmelære. Men de har den ingenlunde rin
gere Værdi, at de er hensigtsmæssige og nyttige, at Livet bliver 
lettere og lykkeligere ved at følge dem end ved at bryde dem."

Jeg saa i dette friere Standpunkt en afgørende Fordel for Dan
nelsen, og om Georg Brandes sagde jeg:

„Han er da for os ikke Partiføreren, der har samlet os om et nyt 
System, men Frigøreren, der mest af alle bidrog til at befri os for 
de gamle Systemers Spændetrøje," og derfor „er der god Grund til at 
give G. Brandes sammen med Demokratiet ikke Ansvaret for Dan
nelsens Tilbagegang, men Æren for den store Fremgang i Dannelse, 
den sidste Menneskealder har bragt vort Folk ved mægtig at udvide 
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de dannedes Kreds og gøre deres Dannelses Indhold saa meget 
rigere. “

Fællesmøderne med Studentersamfundet fortsatte. Ogsaa Diskus
sionerne for Yngre holdt vi i Gang. Unge Studenter indledte om 
„Forsvarssagen“ og om „De politiske Partier", og ved Lejlighed 
indbød vi Arbejdernes Karl Marx-Klub til Drøftelse med Studen
terne oppe i Studenterforeningen. Jeg mindes det Indtryk, jeg der 
fik af, hvor meget frejdigere de unge Arbejdere i deres Tro paa de 
marxistiske Teorier styrtede sig ud i Diskussionen end Studenterne, 
der var opøvede til at se Spørgsmaalene fra flere Sider og derfor 
mindre sikre. Sfinx havde tidligere givet Eksemplet for saadan Dis
kussion.

Aaret gav mig Lejlighed til som en af Studenterforeningens Re
præsentanter at deltage i det andet nordiske akademiske Møde i 
Göteborg i Forsommeren 1899. Disse Møder var begyndt i 1896 i 
Kristiania. Dér havde jeg ikke kunnet være med, da jeg paa det 
Tidspunkt var Soldat. I Møderne deltog en fyldig Repræsentation 
for de tre nordiske Landes Universiteter og Studenterorganisationer, 
og Tanken var at skabe et nærmere Samarbejde mellem dem. Jeg 
var personlig i højeste Grad interesseret i disse Bestræbelser, der 
førte til Aftaler om Udveksling af Lærere og om Studenterophold 
ved de andre Landes Universiteter.

Ved Valget i 1900 kunde jeg ikke være med længere. Jeg skulde 
nogle Maaneder derefter rejse til Paris. Oscar Lehmann mente ikke 
at kunne fortsætte som ledende Senior, og vi opstillede da et Seniorat 
med Overretssagfører Steinthal i Spidsen. Han havde længe virk
somt deltaget i baade Sfinx og Centrum. Vor Liste sejrede trods de 
Konservatives Agitation med ca. 385 Stemmer mod ca. 365. Oscar 
Lehmann valgtes til Økonomiudvalget, og Professor Erslev viste sin 
usvækkede Interesse ved atter at lade sig vælge til Repræsentant
skabet.

Ogsaa i disse Kandidataar havde jeg da anvendt meget Arbejde 
paa Studenterforeningens Liv. Jeg har ikke siden fortrudt det. Meget 
værdifuldt for mig var det Samarbejde, jeg havde med Professor 
Erslev, her - som paa saa mange andre Omraader fra 1889, da jeg 
blev hans Elev, til jeg 40 Aar senere som Udenrigsminister drøftede 
Spørgsmaalet om de norsk-danske Arkivsager med ham.
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Politisk Modning 1895-1900
I det sidste Studenteraar 1894-95, da jeg saa stærkt deltog i Stu

denterforeningens Stridigheder og Arbejde, havde jeg nogenlunde 
fundet mit fremtidige politiske Standpunkt. Jeg havde ønsket, at et 
Forlig skulde skabe nyt Grundlag for det politiske Arbejde, tilveje
bringe Betingelser for en politisk Nydannelse, der kunde optage 
Udviklingslinien fra Trediverne og Fyrrerne. Forliget i 1894 fik en 
saadan Karakter, at det syntes mig at ødelægge disse Muligheder, 
fordi det ikke bragte den fornødne Klaring af Forfatningsgrundlaget. 
Valget i 1895 stod for mig som et Nederlag, Forligspartierne havde 
fortjent. Jeg satte Pris paa en af det moderate Venstres Mænd, Niels 
Neergaard, ikke mindst som Følge af hans historiske Virksomhed, 
men ogsaa paa Grund af den Maade, hvorpaa han slog til Lyd for 
den sociale Lovgivning, der i denne Tid spirede ude i Storstaterne. 
Men den Begyndelse til en social Lovgivning herhjemme, der forbe
redte Forliget, syntes mig altfor ringe. Det var jo først den langt 
senere Udvikling, der gav den Rækkevidde. Og jeg kunde ikke føl
ge Neergaard i hans Begrundelse af Forliget.

Den Højremand, vi i vor Kreds mest værdsatte, var Jacob Sca
venius. Han syntes os i Forhold til de andre Aandsfrihedens Mand; 
men ham drev Forligspolitikens Venner i 1891 ud af Ministeriet. 
Han stemte 1894 for Forliget, men kritiserede det skarpt, ikke mindst 
ved det fælles Studentermøde, vi i 1894 foranstaltede med ham som 
Indleder. Og i 1895 gik han foreløbig ud af Folketinget. I Højre var 
der intet tilbage, som kunde holde mig fast; allerede et Par Aar 
tidligere havde jeg fjernet mig stærkt derfra.

Det blev som tidligere nævnt det hørupske Venstre, jeg sluttede 
mig til. Hørup selv var faldet i 1892; han var efter Forliget dybt 
mismodig. Edv. Brandes havde i 1894 trukket sig ud af Folketinget, 
og de Venner, de havde i Rigsdagen, sluttede sig til det broget sam
mensatte Venstrereformparti. Der var ikke over dettes Politik megen 
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Fanfare, der kunde virke dragende, men sammen med det endnu 
faatallige Socialdemokrati dannede det dog det Folketingsflertal, 
hvorpaa Fremtidens Muligheder beroede, og der kom i Aarene efter 
1895 en ikke ringe Fasthed eller i hvert Fald et Sammenhold, der 
ikke før fandtes i Venstre. Hørup var vel gaaet ud af Rigsdagen, 
men i „Politiken" og ved store politiske Møder lod han sin Stemme 
høre. Han gjorde det paa en saadan Vis, at det paavirkede os stærkt, 
uanset at jeg for mit Vedkommende var vokset op med Højres hade
fulde Opfattelse og først efterhaanden kunde frigøre mig for den. 
Hans Form virkede paa alle, selv Modstanderne. Men for mig betød 
dette vel ikke mest. Tungere vejede det, at han var Tænkeren blandt 
Tidens Politikere. I Skrift og i Tale stillede han Dagens Begiven
heder i Belysning af den historiske Udvikling, der var foregaaet i 
Danmark fra det politiske Livs Begyndelse i Trediverne, og klarlagde 
de politiske Bevægelsers Forbindelse med Forholdet mellem de for
skellige Folkegrupper og med Omskiftningerne i Aandslivets Verden. 
Ikke mindre paavirkedes min Opfattelse i disse Aar deraf, at hele 
den Kreds af Universitetets Mænd, der syntes mig bærende i dette 
Arbejde, hørte den hørupske Lejr til. Det gjaldt ogsaa den af vore 
Lærere, jeg satte højest, Kr. Erslev. Og endelig var Georg Brandes, 
der for mig var den store Budbringer om europæisk Aandsliv, knyt
tet til denne Politik, hvor frit han end ofte stillede sig til Partiets 
Læresætninger.

Min Opfattelse fandt i November 1895 Udtryk i en Tale i Sfinx 
om „Vore politiske Partiers Opløsningstilstand og dens Konsekven- 
ser .

Jeg tog Udgangspunktet i Forvirringen, der efter 25 Aars Kampe 
raadede baade i Højre og Venstre. Højre var i indbyrdes Strid, de 
Moderate foreløbig ude af Sagaen, Venstrereformpartiet et Kaos, 
der spændte fra Hørup til Alberti. Skulde noget nyt skabes, syntes 
det mig fornødent, at der tilvejebragtes et brugbart forfatnings
mæssigt Grundlag. Det kunde, som Forholdene var, kun gøres ved 
at give Regler for en Afgørelse i de Tilfælde, hvor Landsting og 
Folketing ikke kunde komme overens.

Jeg udtrykte min Glæde over, at Christopher Krabbe i denne 
Situation var vendt tilbage til Rigsdagen valgt paa det Program, 
at der skulde sikres en Beslutning, naar de to Ting ikke kunde kom
me til Rette. Nogle Dage før havde jeg hørt ham udvikle sit Stand- 
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punkt ved en Diskussion i Studentersamfundet, hvor han var Ind
leder. Det gik ud paa, at der skulde være et Fællesudvalg af % 
af hvert af Tingene til at afgøre Strid om Finansloven. Det betød 
jo imidlertid, at der skulde et overordentlig stort Flertal til i Folke
tinget, hvis det ikke skulde føre til, at Landstinget regelmæssig sat
te sin Vilje igennem. Det kunde da ingen Tilslutning vente i Ven
stre. Men ved samme Møde tog Hørup til Orde for en anden Tanke, 
som han tidligere havde fremsat i „Politiken" og ved Møder. Den 
gik ud paa, at kunde Tingene ikke enes om en ny Finanslov, da 
skulde det foregaaende Aars Finanslov gælde. Det svarede til hans 
Opfattelse af Grundloven af 1866. I mit Foredrag betegnede jeg 
ham som „den betydeligste politiske Personlighed, der har deltaget 
i den sidste Menneskealders politiske Kamp“, som „den danske Po
litiker, der er gaaet mest uskadt og rankest gennem den Skærsild, 
som i de sidste Aar ryddede op i Højres og Venstres Rækker", og jeg 
citerede hans Svar ved Studenterforeningsdiskussionen i Februar til 
dem, der bebrejdede ham Negativitet og Pessimisme: „Jeg tror, 
der er mere Optimisme hos dem, der efter 25 Aars Nederlag tager 
fat forfra for at genvinde, hvad der er tabt ved Kampfællers Svag
hed, end hos dem, der er blevet trætte paa Halvvejen og løbet fra 
det hele."

Jeg sluttede mig nu til hans Grundlovsplan. Det syntes mig vel 
ikke at være nogen for Fremtiden tilfredsstillende Grundlov, man der
ved kunde faa. Den gav ikke gode Vilkaar for Fremskridt, men den 
betød dog retsordnede Tilstande i Landet. Jeg havde den Gang den 
Forventning, at det skulde blive muligt at faa begge Ting til at an
tage dette Forslag, der syntes at byde begge Parter samme Fordele.

Dette slog jo imidlertid ikke til. Venstreref ormpar tiet interesserede 
sig ikke derfor, men foretrak at vedligeholde en Forhandling paa 
Tinge, der i Aarenes Løb kunde tænkes at gøre Højre træt; og Højre 
foretrak at sygne hen, fremfor at tage en Ordning. Krabbe fremsatte 
sit Forslag i Tinget; Hørup fik Chr. Hage til at stille Ændringsforslag 
dertil efter den hørupske Plan; i Udvalget lykkedes det at samle et 
lille, broget sammensat Flertal for det, men baade Socialdemokrater
ne, I. C. Christensens nærmeste og Højre gik imod. Ministeriet gik 
imod, og Forslaget døde stille hen. Der var da ikke andet for end at 
fortsætte Udmattelsesarbejdet.

I Oktober 1897 talte jeg i Studentersamfundet om „Venstre og So- 
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cialdemokr atiet “. Jeg var lidt usikker overfor denne Opgave. Der 
havde efterhaanden udviklet sig en Række Smaastridigheder mellem 
de to Partier, der maatte staa sammen for at have Flertal i Folketin
get ; man irriterede mere og mere hinanden. Det bidrog vel til dette, 
at man nærmede sig Valg, og dertil kom Fagforeningernes stærke 
Fremrykning, der satte ondt Blod blandt Arbejdsgiverne ogsaa uden
for Højre. Det havde derfor syntes mig bedre, om aktive Politikere af 
de to Partier havde lagt Diskussionen til Rette. Men jeg var dog alt- 
saa gaaet ind paa at gøre Begyndelsen.

Personlig var jeg i sin Tid opdraget med de jyske Højreblades strid
bare Opfattelse af Begrebet „ Socialister og da jeg kom til Køben
havn, var mit første, umiddelbare Indtryk af Arbejderbevægelsen in
genlunde gunstigt. Men dette havde ændret sig i de mellemliggende 
Aar under Indtryk af det rolige, faste Arbejde, de socialdemokratiske 
Foreninger gjorde for at føre Arbejderne frem baade i økonomisk 
Henseende og i Oplysning. Jeg tog da ogsaa stærkt til Orde for Sam
arbejdets Bevarelse ikke blot i den øjeblikkelige Forfatningssituation, 
men ogsaa ud over denne, naar Folketinget havde sejret.

Jeg delte Oppositionen i tre Grupper: det akademiske Venstre, 
Landbodemokratiet og Socialdemokratiet. Jeg understregede meget 
stærkt det akademiske Venstres Betydning for begge de to andre 
Grupper, saa stærkt, at jeg nu maa erkende, at der var rigelig megen 
akademisk Selvfølelse deri. Jeg saa Akademikernes Hovedfortrin deri, 
at de var fri for Klasseinteresser, at de lededes af den rent logiske Ret
færdighedsfølelse, der havde ført dem til Erkendelsen af alle Folke
gruppers lige Ret. Udgangspunktet derfor fandt jeg i den franske Re
volutionstids Ideer, der havde præget baade det 18. Aarhundredes og 
Tredivernes og Fyrrernes Gennembrud i Danmark. Jeg omtalte vore 
radikale Akademikere som de nationalliberale Gennembrudsmænds 
Arvtagere. Jeg saa Vanskeligheder baade for vort Samarbejde med 
Landbodemokratiet, der i mangt og meget var traditionsbundet, og 
hvoraf mange nu syntes, at de var kommet saa langt, at de var inter
esserede i at holde paa det bestaaende, og for vort Samarbejde med 
Socialdemokraterne, hvis Teori vi ikke troede paa, hvis Iver for Sta
tens Indgriben ikke kunde forliges med vor Tvivl om, at den menne
skelige Indsigt var naaet vidt nok til at magte en saadan Indgriben 
tilfredsstillende. Men jeg mente ikke, at disse Vanskeligheder var af
gørende overfor den fælles Interesse i Folketingsparlamentarismen og
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for en retfærdigere Fordeling af Livets Goder, og jeg opfordrede til 
at holde sammen om Forfatningsspørgsmaalets Løsning, der syntes 
nær, naar Venstre og Socialdemokrater forenedes om at slaa Højre 
ud i Kreds efter Kreds. Men jeg ønskede Samarbejdet bevaret ogsaa 
ud over den Dag, da Sejren var vundet i den parlamentariske Kamp.

Kort Tid derefter holdt jeg, foranlediget af et Foredrag af Valde
mar Vedel om „Konservative Værdier", et Foredrag om „Traditio
ner". Jeg gik her ud fra, at der rundt om i Landene omkring 1870 
var foregaaet en Bevægelse, der brød med Traditionerne, men at der 
ved Slutningen af 80-erne var kommet en Modbevægelse. Som Eks
empel derpaa tog jeg d’Avenel og Taine med deres Iver for den lang
somme traditionsbundne Udvikling, for den Harmoni, der skabes af 
Milieuet, og jeg opfattede dem som Talsmænd for en Tankegang, der 
var udbredt her og andetsteds.

Jeg opstillede derimod Logiken som den Kraft, der førte Menne
skene nærmere og nærmere frem mod Idealet: Lige Ret og lige Vil- 
kaar, et Ideal, der vel aldrig naaedes, men som gennem Aarhundreder 
havde været det Maal, mod hvilket man stræbte, tit paa tværs af den 
historiske Ret, der saa ofte var ensbetydende med hævdvunden Uret. 
Jeg forsvarede det angrebne 18. Aarhundrede, „den store skabende 
Tid, Gennembrudstiden, hvis Tanker Verden siden uafbrudt har ar
bejdet med at føre ud i Virkeligheden". Men først og sidst vendte jeg 
mig mod det traditionelle politiske Magtforhold i Danmark: Em- 
bedsmændenes Styre, støttet paa de 1070 Hartkornsbesiddere, der be
herskede Landstinget. Jeg hævdede, at der i den sidste Menneskealder 
var foregaaet en meget stærk Ændring i sociale Magtforhold, mate
rielle Livsvilkaar og Livsformer saa vel som i Tankegang og Kund
skabernes Udbredelse, alt uden at Lovgivningen var fulgt med. Deraf 
udsprang en Ligegyldighed for fælles Anliggender, som var af øde
læggende Art. Ingen Gerning var mere patriotisk end at bekæmpe 
den.

Et Udtryk for den politiske Opfattelse, hvortil jeg nu var naaet, 
gav jeg ved Studentersamfundets og Studenterforeningens Fælles
møde i Foraaret 1899 i mit ovenfor refererede Foredrag om „Halv
fjerdsernes Mænd". Jeg sluttede mig her til Hørups Opfattelse af 
Danmarks militære Muligheder, og i lignende Retning udtalte jeg 
mig samme Foraar i en Diskussion i Studenterforeningen med Ge
neral Bahnson. Men ellers har jeg ingen Erindring om, at jeg i denne 
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Tid i større Omfang har beskæftiget mig med Militærspørgsmaalet. 
Efter Fæstningsanlæggene laa dette jo ret stille. Den Opfattelse, jeg 
sluttede mig til med Hensyn til Militærvæsenets Opgaver, var den 
i Venstre raadende Anskuelse, som Hørup havde gjort Rede for i 1890 
i en Debat med Marineminister Ravn. Her udtalte han bl. a.: „Hvad 
vi kunne, er at konstatere og demonstrere og udføre de internationale 
Forpligtelser, der paahvile os som selvstændigt Land, til at værne om 
den internationale Orden ved vore Grænser og i vore Farvande."

Det er den samme Opfattelse, der noget skarpere formedes af 
I. C. Christensen i 1899: „Vi kan nemlig ikke værne vor Neutralitet, 
og vi maa gøre os klart, at det ikke kan nytte, at vi vil gøre det; vi 
maa ikke bilde os noget saadant ind.“ „Nej, hvad vi kan gøre og ogsaa 
bør gøre, er, at vi har vore Sager saaledes indrettede, at vi maa kunne 
konstatere vor Neutralitet, at vi alvorligt maa kunne konstatere det 
Retsbrud, som finder Sted, naar en fremmed Magt krænker vor 
Neutralitet/'

Kort før jeg i 1900 skulde rejse til Paris, kom Landsarkivar Saxild, 
hvem jeg kendte godt fra Studieophold ved Viborg Landsarkiv og 
satte særdeles højt, til mig for at spørge, om jeg kunde tænke mig at 
være Reformpartiets Kandidat i Viborgkredsen ved Folketingsvalget 
i 1901. Tanken kunde være fristende nok efter de Interesser, jeg 
havde, men jeg stod jo overfor en Rejse, der skulde vare ud over Valg
tiden, og jeg maatte da svare, at det ikke var mig muligt. Saxild 
maatte til sidst gaa ind paa selv at blive opstillet. Han kom til at 
mangle nogle faa Stemmer i at blive valgt.

I 1900 talte jeg ved Venstres Grundlovsfester i Rønne og Neksø.
Der foregik i disse Aar Begivenheder, der gjorde stærkt Indtryk 

i de Kredse, med hvilke jeg samstemmede. Herhjemme gælder det det 
Røre, der opstod i Foraaret 1899, vendt mod „Politiken" og navnlig 
mod Edvard Brandes. Han havde efter Forligets Vedtagelse i 1894 
trukket sig tilbage fra Folketinget og tilbragte derefter et Par Aar 
i Norge. Saa kom han tilbage og genoptog sit Forfatterskab i „Po
litiken". Hans Anmeldelser og Skuespilkritik dér forbitrede mange, 
og i 1899 fortættedes dette til et større Angreb paa den moderne Pres
ses Metoder, i Virkeligheden samlet om ham. Femten kendte Mænd 
med Professor Høffding i Spidsen opfordrede til en Art Protestmøde 
i Koncertpalæet. Et Brev fra Hørup til Bjørnstjerne Bjørnson vidner 
om den dybe Vrede, han følte derover, ikke mindst paa Grund af det
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Brud i Rækkerne, det betød paa et Tidspunkt, hvor det syntes ham, 
at alt maatte sættes ind paa at splitte Højres Rækker. I vor Kreds var 
Opfattelsen den samme som Hørups. Det hele blev imidlertid til intet, 
da Ministeriet anlagde Sag mod Edv. Brandes i Anledning af hans 
Bog „Ungt Blod“. Det førte til, at Indbyderne aflyste Mødet.

Af større almen Rækkevidde var den store Lockout fra Maj til Sep
tember 1899. Der var efterhaanden i Arbejdsgiverkredse kommet en 
stærk Harme over Fagforeningernes stigende Krav og stedse større 
Resultater. Da „De samvirkende Fagforbund“ var stiftet i 1898, 
fandt man det fornødent at sætte haardt mod haardt, og i Foraaret 
1899 kom da den store Lockout. Det Arbejdertal, den omfattede, var 
beskedent i Forhold til Tallene fra senere Storkonflikter; men jeg 
mindes, hvorledes det af os den Gang føltes, som om hele det be- 
staaende Samfund truedes ved Standsningen af saa overmaade store 
Dele af Arbejdet. I vore Kredse øgede Striden i høj Grad Sympatien 
for Arbejderne, og den kom til at præge Aarets Grundlovsfester, der 
var 50-Aarsfester for Junigrundloven. Ved Festen i Sorø sagde Hø
rup: „I jævne Ord synes Lock-outens Tanke at være denne: Arbej
derne er i gode Tider vokset os over Hovedet, de er blevet vanskelige 
at tumle. Livet er for en Arbejdsgiver fuldt af Plage og Ubehag, og 
da Konjunkturerne ikke er til at bekæmpe dem paa Arbejdsløn og 
Arbejdstid, vælger vi denne mægtige Udelukkelse, der tømmer deres 
Kasser, splitter, hvad de har samlet, og øder deres Velstand, fordi en 
tom Pung ikke kan staa oprejst, og fordi fattige og sultne Folk er 
medgørlige og nemme at regere. Men dette er Militarisme/' „Jeg si
ger det paa Grundlovsdagen, fordi det er min Overbevisning, at den
ne Lock-out ikke var kommet, eller dog ikke var kommet saadan, 
dersom ikke Retten i vort offentlige Liv i alle disse Aar havde siddet 
i Spydstagen og i Overklassen fremkaldt en urimelig Overtro paa 
Magt og Magtmidler og en Uge saa urimelig Blindhed for, at der 
i dette er noget, der slaar tilbage, og at Ord, man siger, og Veje, 
man vælger i Dag, i Morgen kan vende sig mod dem, der først fandt 
paa dem.“

Sommeren igennem fulgte vi med Spænding de mange indviklede 
Forhandlinger, og det var med en Følelse af Befrielse, vi i September 
modtog Meddelelsen om, at Mæglingen var lykkedes og et nyt Grund
lag skabt for Arbejdsgivernes og Arbejdernes indbyrdes Forhandling.

Blandt Begivenhederne ude i Verden gjorde Boerkrigen, der be- 
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gyndte i 1899, et stærkt Indtryk paa os. I vore Kredse holdt vi med 
Boerne. Afgørende for os var, at de var de Svage mod de Stærke.

Langt ringere var Opmærksomheden for den Haagkonference, der 
traadte sammen i 1899. Det var for os noget underlig fjernt og frem
med, der foregik i en Juristernes og Diplomaternes Verden, i hvilken 
vi ingen Del havde, og om hvilken vi kun i ringe Grad fik Besked.

Det dybeste Indtryk paa os gjorde dog Dreyfus-Af færen. I de 5 Aar 
fra Anklagens Rejsning i 1894 til Benaadningen i 1899 holdt den os 
i den stærkeste Spænding, stærkere og stærkere, jo mere Striden spid
sedes til i Frankrig. Det staar for mig, som om Indtrykket deraf paa 
mange af os, der da var unge, var stærkere, end Indtrykket paa man
ge unge siden har været af de mægtige Ulykker, Storkrigene bragte 
over Menneskene; det hele havde jo her en mere personlig Karakter, 
fordi det gjaldt en enkelt Persons Skæbne. Men maaske er dog denne 
Forestilling fejlagtig.



Rejse til Frankrig 1900-1901. Franske Historikere. 
Dreyfussagen. Folkeuniversitet og Skole

Indtil jeg var 30 Aar gammel, havde jeg kun ganske faa Dage været 
uden for Danmark. Da jeg var færdig med min Doktordisputats, øn
skede jeg at faa det ordnet saaledes, at jeg kunde tilbringe et Aarstid 
eller op derimod i et af de store Lande. Det var jo sædvanligt for 
yngre, der havde gjort Historie til deres Studium, og Professorerne 
tilskyndede mig ivrig dertil. Det laa lige for, at jeg foretrak at tage til 
Frankrig. Friis tog vel omtrent ved samme Tid til Rom, men det, der 
kunde være at se og studere i Italien, laa mine Interesser fjernt. 
J. P. Jacobsen havde i 1898 tilbragt en længere Tid i Paris. Han var 
ret kritisk overfor de Indtryk, han da modtog dernede, men trods alt 
satte han Pris paa Opholdet dér og anbefalede det afgjort til mig. 
For mig laa det nær at vælge Frankrig. Jeg var optaget af Ideerne fra 
1789, den Klarhed, der udmærkede fransk Tænkning tiltalte mig, og 
jeg ansaa den ved Nederlaget i 1870-71 lutrede franske Historieforsk
ning og Historieskrivning for den ypperste i Storstaterne.

Det lykkedes mig at opnaa to Rejsestipendier fra Universitetet og 
Kultusministeriet paa tilsammen 800 Kr., og lidt efter Midten af Ok
tober 1900 kunde jeg da tage til Paris.

Jeg har endnu en Erindring om Køreturen ved Ankomsten fra 
Nordbanegaarden til venstre Seinebred. Det var i Drosche, og den 
gik med en imponerende Fart mellem en Vrimmel af andre Droscher 
og af Mennesker. Det gik ikke af uden et lille Sammenstød med en 
Drosche, der skulde samme Vej, og det gjorde et vist Indtryk paa mig 
at se, hvorledes de to Kuske derefter holdt sig saa nær ved hinanden, 
at de var i Stand til at udveksle en overdaadig Strøm af Skældsord. 
Jeg tog ind paa et Hotel i Studenterkvarteret, som J. P. Jacobsen 
havde anbefalet mig, men det syntes mig lidet tiltalende, og Dagen 
derefter fandt jeg efter en Adresse hjemmefra et bedre Pensionat lige 
ud til Luxembourghaven, hvortil jeg hurtigst mulig flyttede. Det 
holdtes af en Enke, der havde Søn og Datter hjemme, og der var 6-7 
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Pensionærer, som dannede et meget internationalt Selskab. Der var 
oftest en Times Samtale paa Fransk efter Maaltiderne, saa der var 
god Lejlighed til at komme i Gang med Sproget. Værtinden var ivrig 
katolsk og konservativ, men altid rede til Diskussion, saa man kunde 
faa et udmærket Indblik i Tankegangen i konservative Bourgeoisi
familier.

Jeg var kommet til Paris i den store Verdensudstillings sidste Maa- 
ned og i en politisk stærkt bevæget Tid, præget af Stemningerne efter 
Dreyfussagens foreløbige Afslutning.

Foreløbig besøgte jeg Udstillingen ret ofte. Meget af det var jo 
Teknik, der ikke interesserede mig stærkt, men det morede mig at 
drage Sammenligninger mellem de forskellige Landes Udstillinger. 
Det var mit Indtryk, at Danmark indtog en meget beskeden Plads. 
Dets Hus var det mindste blandt Nationernes Bygninger, men det 
syntes mig det mest tiltalende, og den danske Landbrugsudstilling 
forekom mig at være alle de andre meget overlegen.

Jeg kom hurtigt i Forbindelse med forskellige danske Familier, som 
boede dernede. Der var Grosserer Erichsens, som var i Familie med 
Dr. Starcke, og der var Øjenlæge M. Tscherning og Professor N. C. 
Frederiksen, Monrads Svigersøn. Hos de to første Familier traf jeg 
adskillige Danske, Norske og Svenske, hos Tschernings saaledes ret 
ofte Jonas Lie. Disse gæstfrie Landsmænd var mig en stor Hjælp til 
at forstaa mange franske Forhold, som de jo var inde i efter et lang
varigt Ophold dernede. De bidrog ogsaa elskværdigt til at sætte mig 
i Forbindelse med Franske, som det var af Interesse for mig at komme 
sammen med. N. G. Frederiksen hjalp mig til at træffe franske Na
tionaløkonomer, med hvem han var i Forbindelse. Ogsaa den danske 
Gesandt Hegermann-Lindencrone var mig til Hjælp, naar der var 
Anledning dertil, saaledes med Hensyn til Adgang til Deputeretkam
meret. Det samme gjaldt enkelte jævnaldrende Danske, jeg traf der
nede, navnlig P. Aage Madsen, som jeg kendte fra Studentersamfun
det. Mest værdifuld med Hensyn til Tilrettelæggelsen af mit Arbejde 
var dog Danmarks særlige Ven mellem Franskmænd Paul Verrier, 
der allerede da var nøje kendt med sønderjyske Forhold og i 1898-99 
under Køllerperioden gennem Dagbladet „La Volonté“ havde søgt 
at vække Interesse for Sønderjylland i Frankrig. J. P. Jacobsen kendte 
ham godt fra sit Ophold i Paris, og jeg kom straks i nær Forbindelse 
med ham. Han var Lærer ved et af de store Gymnasier og kendte
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Universitetsforholdene grundig, og han lagde med redebon Hjælp
somhed meget til rette for mig.

Det var ikke min Tanke i Paris at optage et Studium af et eller 
andet Enkeltproblem. Mit Formaal var i første Række at faa et Ind
tryk af de Metoder, der anvendtes ved Universitetet i Historieforsk
ning og Historieundervisning. Dernæst at skabe mig et Billede af den 
franske Skole, baade højere Skole og Folkeskole, der havde faaet Form 
gennem Firsernes Skolelovgivning, Statens Skoler i Brydning med 
Kirkens Skoler. Men endelig, og ikke mindst, at sætte mig ind i Frank
rigs politiske, sociale og aandelige Udvikling efter 1870. Denne var jo 
dybt præget af Striden om Skolen mellem Stat og Kirke. Universite
tets og Skolens Mænd tog levende Del i alle Tidens Brydninger og 
havde navnlig taget fremtrædende Andel i den Strid om Dreyfus- 
sagen, der var ført saa bittert i de nærmest foregaaende Aar.

I November, da jeg syntes, at jeg nogenlunde kunde klare mig med 
Sproget, begyndte jeg at søge de Professorer, som jeg særlig havde In
teresse af, og følge deres Forelæsninger. Til nogle af dem havde jeg 
Anbefaling fra Professor Steenstrup, der havde nær Forbindelse med 
Universitetet i Paris. Hos dem alle blev jeg modtaget med største 
Elskværdighed.

Der var først Gabriel Monod, hvem Professor Steenstrup særlig 
havde anbefalet mig at søge. Han tilhørte en huguenottisk Slægt, der 
havde hørt hjemme i København, men havde forladt Danmark under 
Napoleonskrigene. Han havde studeret i Tyskland i et Par Aar. Han 
var en stille Lærd af særdeles samvittighedsfuldt og upartisk Sindelag. 
I 1870-71 havde han fulgt en Ambulance som frivillig Sygeplejer, og 
efter Krigen havde han skrevet sine Erindringer fra Felttoget i den 
lille Bog: „Allemands et Frangais". Han var en af Frankrigs mest an
sete Historikere, en Mester i kildekritisk Forskning, Professor ved 
Paris’ fornemste Læreanstalt „École normale“, Redaktør af „Revue 
historique“. Han var den af de franske Videnskabsmænd, der tidligst 
havde taget stærkt til Orde for Dreyfus.

Jeg traf ham i hans Hjem i Versailles, og han gav mig beredvillig 
de Oplysninger, jeg kunde ønske, og sørgede for, at jeg fik Adgang 
til at følge Undervisningen ved „École normale". Ivrigst talte han om 
Dreyfussagen, hvis Betydning han satte højt ved dens Eftervirknin
ger i Frankrig som ved det Indtryk, den havde gjort i andre Lande. 
Han havde bevaret en varm Interesse for Danmark, spurgte om Ind- 
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trykket her af Dreyfussagen og forhørte sig om, hvorledes det gik 
Georg Brandes.

Dernæst Ernest Lavisse. Han havde været Fustel de Coulanges’ 
Medhjælper og havde skrevet en hel Række Værker om vigtige Afsnit 
af tysk Historie. Han var en stor Organisator, Redaktør af en bind
stærk Verdenshistorie og en stor Frankrigs Historie. Desuden af det 
meget læste Tidsskrift „Revue de Paris“. Han var ved Sorbonne en 
meget afholdt Professor med stor Indflydelse paa de Studerende. 
Hans Veltalenhed var overordentlig og drog tætte Skarer ogsaa af det 
almindelige Bourgeoisi til hans Forelæsninger. Det Aar, jeg var der, 
holdt han Forelæsninger om Ludvig XIV i Sorbonnes største Lære
sal. Vi maatte slaas om Pladserne dér, som vi i Studentertiden hjemme 
havde gjort det ved Kr. Erslevs Forelæsninger om Dronning Margre
the, og som man gjorde det Aar efter Aar ved Georg Brandes’ Fore
læsninger. Samtidig tog Lavisse energisk Del i Organisationen af 
fransk Undervisning paa Grundlag af Firsernes Skolelove, og han var 
Talsmand for en nøje Forbindelse mellem alle Undervisningens Trin 
fra Folkeskole til Universitet. Som Gabriel Monod var han en ivrig 
Deltager i Kampen for Dreyfus; han fortalte mig, at en Del af hans 
Familie havde brudt med ham i den Anledning.

Stor Interesse for mig frembød ogsaa A. Aulards Virksomhed. Han 
var Professor ved Sorbonne i den franske Revolutions Historie, og han 
samlede om sig en Kreds af Historikere, der forskede Revolutions
tidens Historie; en hel Forening med eget Tidsskrift dannede de. Selv 
udgav han en mægtig Samling af Revolutionsaarenes Akter, og sin 
Opfattelse af deres Historie gav han i sin „Histoire politique de la 
revolution frangaise“, der udkom, medens jeg var i Paris. Mod Taines 
fantasirige, skarpt kritiske Værk satte han en saare nøgtern, paa Do
kumenterne bygget Skildring af Datidens Ideer og deres Udvikling. 
Som Taines Værk var et skarpt Angreb, var hans et ikke mindre liden
skabeligt Forsvar, men det var langt mere behersket i Formen og me
get mere underbygget med Akterne. Som Monod og Lavisse tog han 
ivrig Del i Arbejdet til Fordel for Dreyfus.

Men mest kom jeg i Forbindelse med Charles Seignobos. Medens 
de tre andre var i Halvtredserne, var han endnu i Fyrrerne. Han 
havde i Tyskland gjort sig fortrolig med dette Lands metodiske, kilde
kritiske Forskning, og han havde sammen med Langlois udgivet en 
Lærebog i Kildekritik: „Introduction aux etudes historiques", som
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Erslev havde rost meget for os. Ved den Tid, jeg var i Paris, udgav 
han: „La méthode historique appliquée aux sciences sociales“, et 
Emne, der interesserede mig meget. Nogle Aar før havde han udgivet 
et samlet Værk af usædvanlig Klarhed om Europas politiske Historie 
1814-96. I den Tid, da jeg opholdt mig dernede, holdt han Forelæs
ninger ved en nys oprettet Skole for Journalister; dem var der ikke 
mange af blandt Tilhørerne, men vi var en Kreds af Udlændinge, der 
med megen Interesse fulgte dette Forsøg paa at bidrage til en Jour
nalistik, som i højere Grad end før byggede paa Kundskaber.

Jeg opsøgte Seignobos kort efter, at jeg var kommet til Paris, og 
blev modtaget med største Imødekommenhed. Han inviterede mig til 
at komme saa ofte som mulig til hans Modtagelsesaftener; han holdt 
aabent Hus hver Onsdag, og han samlede en talrig Kreds af Histo
rikere og Politikere, som han holdt i Aande med aldrig trættet Livlig
hed. Jeg lærte her at kende en Kreds af yngre Historikere, der havde 
dannet en Forening for moderne Historie. Saa tit jeg siden i Tiderne 
kom til Paris, søgte jeg ham og traf ham stadig i Besiddelse af samme 
sprudlende Livlighed, selv da han var naaet op omkring de 80 Aar. 
Ogsaa han hørte selvsagt til i Dreyfusardernes Kreds. Blandt de yngre 
Historikere, jeg kom mest sammen med, var Alb. Métin og Ch. 
Schmidt, begge dygtige, meget tiltalende og meget hjælpsomme.

Fra November fulgte jeg da en halv Snes Forelæsningsrækker ved 
de højere Læreanstalter. Dernæst hørte jeg Forelæsninger ved for
skellige Læreanstalter, der just i de Aar var skabt til Fremme af For- 
staaelsen af sociale og politiske Forhold, saaledes „l’École des hautes 
études sociales“ og „École libre des sciences sociales". Lærerne her 
hørte til Universitetsverdenens venstre Fløj, den samme Kres, jeg i det 
hele fortrinsvis var i Forbindelse med. Desuden blev jeg Medlem af 
den fælles Studenterforening, hvor jeg genfandt de livlige, forvirrede 
Generalforsamlinger, som jeg kendte hjemmefra, men som syntes mig 
at virke under meget beskednere Forhold end vor egen Studenter
forening. Den havde just mistet et Tilskud fra det konservative Kom
munestyre, fordi den efter tidligere i god nationalistisk Aand at have 
fjernet Zolas Billede fra sine Lokaler, nu var gaaet over til Dreyfus
arderne. Endvidere var jeg Medlem af en katolsk, en protestantisk og 
en socialistisk Studenterforening for at hente Indtryk fra dem alle. 
Endnu i Efteraaret 1900 begyndte jeg at følge Forholdene i de Folke
universitetsforeninger, der i denne Tid skød frem rundt om, og ende- 
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lig stræbte jeg at søge til politiske Møder for at erhverve mig klare 
Forestillinger om, hvorledes det gik til dér. Da jeg samtidig maatte 
skrive Artikler til „Salmonsens Leksikon", et større Afsnit af „Folke
nes Historie", hvortil Johan Ottosen ivrig forlangte Manuskriptet, 
gennemgaa Registret til Carl Bruuns „København" og skrive enkelte 
Artikler til „Politiken", havde jeg fuldt op at gøre. Jeg klagede 
undertiden over, at jeg ikke fik Tid til at læse saa overvættes meget 
dernede, men jeg trøstede mig nogenlunde med, at de fleste Bøger, 
jeg havde Brug for, kunde faas i København, og at det vilde være 
billigere at købe mulig manglende Bøger end at forlænge Opholdet 
i Paris. Det syntes mig det vigtigste at benytte Tiden til at faa det 
rigest mulige personlige Indtryk af Personer og Forhold.

Jeg var kommet dertil i en højst interessant Situation, hvor Stem
ningerne endnu prægedes af Kampen om Dreyfus. J. P. Jacobsen 
havde, da han opholdt sig dernede i 1898, faaet det Indtryk, at der 
ikke var megen Interesse for hele denne Strid i den store Befolkning, 
ja ikke heller i den akademiske Verden. Det var før Sagens Kulmina
tion, og rigtigt var det naturligvis, at helt til Bunds i Folket gaar ingen 
saadan Sag. Mit Indtryk, da jeg kom der, et Aar efter at Dreyfus var 
frigivet, var dog, at Sagen gik usædvanlig dybt. Jeg hørte atter og 
atter derom blandt Nordboerne, der færdedes i meget forskellige 
Kredse dernede, som i det Pensionat, hvor jeg boede. Værtinden gav 
„les Normaliens", Lærere og Elever fra Monods École Normale i Sær
deleshed og „les Intellectuels", Universitetsverdenen som Helhed, 
Skylden for, at Fædrelandskærligheden undergravedes. Det var det 
intellektuelle Aandshovmod, der ødelagde det hele, mente hun. Jeg 
havde et stærkt Indtryk af, at det var en i Bourgeoisiets Verden vidt 
udbredt Opfattelse. Det var Stemningen mod „Fjenden i vor egen 
Lejr", som vi hjemme kendte i meget mere afdæmpet Skikkelse. Helt 
modsat var jo Opfattelsen i den Kreds fra den franske akademiske 
Verden, som jeg fortrinsvis kom sammen med. Jeg traf Tilhængere 
af Dreyfus ikke blot i disse Universitetskredse, men hos Joseph Rei- 
nach, hos Paul Berts Enke, hos en Familie Dreyfus, der ikke var 
i Slægt med den omstridte Officer. I alle disse Kredse mødte der mig 
en dyb Følelse for Retfærdighedens Sag, en stærk Skuffelse ved at se, 
hvorledes Lidenskaberne endnu kunde tage Magten over Sindene, 
men ogsaa en fast Villie til at modvirke den Art Stemningsbølger ved 
at forbedre alle Grene af fransk Undervisning og ved at tage en Op- 
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dragergerning op, der tog Sigte baade paa Bourgeoisi og Arbejder
kredse med det Formaal for Øje at frigøre dem for Kirkens og Offi
cersverdenens Indflydelse. Et Middel hertil mente man at have fun
det i Folkeuniversitetsbevægelsen, som var opstaaet i England i Halv
fjerdserne og i 1899 bredte sig til Frankrig. Bevægelsen udgik fra de 
samme Universitetskredse, der Aaret før havde stiftet „Menneskeret
tighedernes Liga“, og man lagde Vægt paa ikke blot at meddele 
Kundskaber, men først og fremmest at virke opdragende. I disse Kred
se traf jeg atter og atter Bekymringen for, „at alle Slags middelalder
lige Instinkter var ved at bryde frem paany gennem Kulturskallen og 
rive Befolkningen med til et stort Spring tilbage". Deroverfor tog 
man Arbejdet op for „at skærpe og klare Tanken, mildne og forædle 
Følelsen; Midlet dertil skulde være at indvie Tilhørerne i den vi
denskabelige Kritiks Fremgangsmaade, saa de blev fornuftigere og 
ædrueligere i deres Meninger, og stille dem for Øje det Ideal af Med
følelse og Samfølelse, de bedste blandt Menneskene har skabt, saa de 
derved kunde faa Lyst til at følge i samme Spor." Saaledes skildrede 
jeg det i en Artikel om Folkeuniversiteterne, som jeg skrev efter min 
Hjemkomst.

Først og fremmest vendte man sig til Arbejderne. Med bitter Over
legenhed, der nu vilde synes svær at forstaa, sagde Anatole France 
den Gang: „I en Arbejderhjerne er der paa den Plads, hvor Borger
folk gemmer deres taabelige og grusomme Fordomme, et stort Hul. 
Det staar endnu tilbage at fylde det. Man vil komme dertil. Det vil 
vare længe, men i Mellemtiden er det bedre at have Hovedet tomt end 
at have det fyldt med Skrubtudser og Slanger".

Det blev en Arbejder, en Typograf ved Navn Deherme, der satte 
Bevægelsen i Gang. Et Par Aar før havde han begyndt et lille Tids
skrift „La Cooperation des Idées", i 1898 fik han en Foredragsfor
ening i Stand, og i 1899 blev det til det første franske Folkeuniver
sitet. Det fik Tidsskriftets Navn og grundlagdes i St. Antoine, den 
i Revolutionernes Historie navnkundige Arbejderforstad. Han satte 
Maalet højt. „Som I er vi Arbejdere" hedder det i hans Indbydelse, 
„men vi tror, at Menneskelivet har Glæder, der er stærkere, varigere, 
ædlere og dog mindre kostbare end dem, man søger i Beværtninger
ne". „Vi vil, at Sandheden, Skønheden og det moralske Liv skal være 
til for alle; vi vil, at alle skal have Del i disse Goder, der danner Men
neskehedens dyreste Eje, vi vil, at som Solen er til for ethvert Øje, 
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skal Tankens Lys være det for enhver, der tænker. Vi vil en virkelig 
Kultur, der ikke lader Flertallet af Menneskene blive udenfor den, 
en Kultur, som ikke er skabt af og til Fordel for nogle enkelte, men 
som alle yder deres Bidrag til og nyder Fordelene af.“

Det var ikke forgæves, at han vendte sig til Videnskabens Mænd 
med Opfordring til at hjælpe. De var rede til at yde baade Raad 
og Daad, og i Løbet af et Aarstid oprettedes 30-40 Folkeuniversiteter 
rundt om i Paris’ forskellige Kvarterer. Et lignende Antal fulgte hur
tig i Provinsbyerne.

En Fløj af Socialdemokraterne, de rigtige Marxister, hvis Leder var 
Jules Guesde, advarede i det hele ivrig mod Folkeuniversiteterne; de 
saa deri blot et nyt Forsøg fra Bourgeoisiets Side paa at vildlede Ar
bejderne, føre dem bort fra den Klassekamp, der syntes dem den ene
ste Frelse. Men Jaurés hilste Folkeuniversiteterne som et Led i „den 
aandelige Frigørelse, der er Omvæltningens Betingelse". I hvert Fald 
gik Arbejderne med i stort Tal. I Paris var Tilhørerne næsten alene 
Arbejdere og aktiv medvirkende Studenter; det almindelige parisiske 
Bourgeoisi stod langt til Højre, og desuden laa Lokalerne mest i By
kvarterer, der ikke fristede det. Langt mere broget sammensatte var 
Forsamlingerne ude i Provinsbyerne, hvor en stor Del af Borgerska
bet hørte til det radikale Parti. Her kunde man i Forsamlingerne se 
velstaaende Borgere, Lærere og Lærerinder, Elever fra de højere Sko
ler, Side om Side med Arbejdere.

Folkeuniversiteternes Virksomhed blev langt mere omfattende end 
i andre Lande. Man skaffede sig faste Lokaler med Læsesal, Bibliotek 
og Aviser. Der var Sammenkomster noget nær hver Aften; snart var 
der Foredrag eller Undervisning, snart Oplæsning, Skuespil, Musik 
eller selskabeligt Samvær. Lokalerne var beskedne, og Foredragshol
dere og andre Medvirkende fik som Regel ingen Betaling. Undervis
ningen omfattede meget forskellige Emner: Sprog, Naturfag, Historie, 
Samfundskundskab, men ogsaa Sang, Musik, Sløjd, Sundhedslære, 
Fotografering. En talrig Kreds af Foredragsholdere var til Raadig- 
hed. En Aften kunde man høre en af Bevægelsens højt ansete Univer
sitetslærere holde Foredrag om et Emne hentet fra hans Fag, en anden 
hørte man Anatole France læse op af „Monsieur Bergeret" eller 
„Crainquebille"; en Aften læste en af Arbejderne, medens Anatole 
France hvilede sig mellem de forskellige Stykker, Afsnit af Voltaire 
om Missionærerne i Kina; det var just i de Dage, da der rundt om
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i Paris holdtes Møder til Protest mod Stormagtshærenes Grusomheder 
i Kina. De Skuespil, man opførte, var ofte franske, men ogsaa meget 
ofte fremmede. Henrik Ibsens „En Folkefjende“ maatte dog ledsages 
af den Forklaring, at som „Folkefjenden“ var Zola og Picquart dri
stig gaaet mod Strømmen, men til syvende og sidst maatte dog den 
almindelige Valgret træffe Afgørelsen.

Mange Diskussioner fandt Sted i „La Goopération des Idées“ og 
i Foreningerne om, hvilken Karakter man skulde give Arbejdet. 
I Principet var der Enighed om, at det skulde være uden Partipræg. 
Man skulde bygge paa Videnskabens Grund og derigennem vænne 
Tilhørerne til fordomsfri rolig Vurdering. Men Maalet skulde dog 
først og sidst være at hæve de hidtil forurettede Folkegrupper. Ved 
øgede Kundskaber og sikrere Dømmekraft skulde de dygtiggøres til 
at blive de andre Folkegrupper jævnbyrdige. Med megen Iver drøf
tedes det, om Upartiskheden kunde strækkes saa vidt, at man tog ka
tolske Gejstlige med blandt Foredragsholderne. Deherme mente det, 
men for mange af de deltagende Arbejdere var dette for meget for
langt, og Diskussionens Bølger gik højt herom.

Folkeuniversitetsbevægelsen foruroligede i øvrigt de katolsk-kon- 
servative Kredse alvorligt, og snart besluttede de sig til at forsøge en 
Modbevægelse. Jeg havde Lejlighed til i den katolske Studenterfor
ening at høre det Foredrag, der blev Optakten dertil. Det holdtes af 
Føreren for en katolsk Ungdomsbevægelse, der havde optaget et Ar
bejde af social Karakter med Studiekredse, som skulde uddanne Ar
bejdere til Propaganda for den katolske Kirke blandt deres Kamme
rater. Han forklarede at „les intellectuels“ under Dreyfusaffæren var 
blevet grebet af Frygt for at miste deres Herredømme over Masserne; 
derfor havde de skabt Folkeuniversiteterne. Nu gjaldt det at sætte 
en Modbevægelse i Gang ved Oprettelse af „Instituts populaires“, 
hvor Mænd fra „l’Institut catholique“, □: det katolske Universitet 
i Paris, skulde søge at drage Arbejderne til sig. Et stort Opraab under
skrevet af en Række Berømtheder fra Universitetsverdenen og For
fatterverdenen kaldte til Arbejde. Aabningsmødet var lidt af en mon
dæn Begivenhed. Der var overfyldt. Medlemmer af „Académie fran- 
gaise“ mødte sammen med Bourgeoisiets elegante Damer, talrige Præ
ster, Munke, katolske Studenter og Skoleelever, og en lille Kreds af 
Arbejdere. Men desuden en Flok socialistiske Studenter. Det blev en 
af de livligste Aftener, jeg havde dernede. Det endte med, at de stri- 
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dende Parter i Munden paa hinanden sang Internationale og Mar- 
seillaisen, som Katolikerne i denne Tid var ved at falde tilbage paa 
som deres Slagsang.

Man fortsatte imidlertid under ikke ringe Tilslutning, men ret ofte 
gik det livlig til. Undertiden gav Talerne selv rigelig Anledning. Jeg 
hørte saaledes en Aften en juridisk Professor ved Navn Chenon, der 
i denne Tid under ikke lidt Spektakel i sine Forelæsninger forkyndte 
Kongedømmet af Guds Naade, hævde, at Kirken havde afskaffet 
Slaveriet. Det blev ivrig bestridt af en socialistisk Student, der mente 
at vide bedre, hvilket ogsaa førte til megen Uro, indtil Mødet hæve
des, og Socialisterne drog af under det Raab, Katolikerne saa tit 
maatte høre, „Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy“.

Disse Møder gav i usædvanlig Grad Indtryk af de lidenskabelige 
Modsætninger, der bestod. Efterhaanden blev der dog Ro ogsaa her, 
men samtidig svandt Tilhørernes Tal ganske vist meget ind.

Jeg anvendte megen Tid paa Folkeuniversiteternes Foredrag og 
Diskussioner for ret at leve mig ind i de Stemninger, der raadede 
i disse Kredse, og jeg traf hos Arbejderne en overordentlig Modtage
lighed og megen Interesse. Parisiske Arbejdere var, for deres Vedkom
mende, som kunde tænkes at gaa med til noget saadant, opøvede til 
hurtig Forstaaelse og aarvaagen Kritik gennem mangfoldige Diskus
sioner paa Værksteder, i Klubber og i Beværtningerne. De havde et 
helt usædvanligt Øre for alle Nuancer.

I en vis Forstand fik jeg selv Lejlighed til at medvirke i Folkeuni
versitetsarbejdet, dog ikke det franske. Der var i Paris ved den Tid 
en skandinavisk Arbejderforening, hvor de fleste Medlemmer var 
Danske. Jeg kom i Forbindelse med dem, og vi blev enig om at foran
stalte en Forelæsningsrække paa 4 Foredrag, hvor jeg talte om Frank
rig efter 1879. Vi lagde det til Rette saaledes, at der skulde fortsættes 
med tilsvarende Foredrag ogsaa i den følgende Tid. Blandt dem, jeg 
herved samvirkede med, var Pastor Söderblom, den senere Ærkebi
skop i Uppsala, som den Gang var Præst for den svenske Menighed 
i Paris, og Nordmanden Kr. B. R. Aars, der holdt Foredrag om Hyp- 
notismen i Frankrig; begge var de lidt ældre end jeg.

Fra Begyndelsen af 1901 fik jeg Adgang til at gøre mig bekendt 
med Undervisningen paa Skolens forskellige Trin. Her gjorde lig
nende Modsætninger sig gældende som under Dreyfussagen og i Fol
keuniversitetsforeningerne.
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En Snes Aar tidligere var der paa Skolens Omraade sket et helt af
gørende Gennembrud. Den første Mand havde her været Jules Ferry, 
men en hel Kreds af dem, der bar den tredje Republik frem, Univer
sitetsverdenens Mænd, deltog i hans Anstrengelser. Allerede i 1870 
før Krigen havde han sagt: „Jeg har lovet mig selv, at jeg mellem alle 
de Krav, som Tiden stiller, mellem alle de store Spørgsmaal vil vælge 
eet, som jeg ofrer alt, hvad jeg har af Sjæl og Hjerte, af fysiske og 
moralske Kræfter. Det er Folkets Opdragelse". En storstilet Lovgiv
ning derom toges op, saasnart Republikanernes Overmagt var sikret 
i 1879.

Det var mit Ønske at faa et personligt Indtryk af de forskellige 
Skolegruppers Karakter ved Besøg i Skolerne og Samtaler med Læ
rere og Elever. Jeg fik beredvillig Tilladelse dertil fra Undervisnings
ministeriet og fik ogsaa Adgang til katolske Skoler. Jeg besøgte da 
baade Gymnasier og Folkeskoler i Paris, de nye Pigeskoler og ikke 
mindst Lærerskoleme, hvor Lærere uddannedes til Folkeskolen, eller 
fik den videregaaende Undervisning, som krævedes for Lærerinderne 
ved den højere Pigeskole. Rundt om hørte jeg paa Timer, læste Stil
opgaver og drøftede paa Grundlag deraf Fremgangsmaaden med Læ
rerne. Det kunde hænde, at en eller anden Skolebestyrer var højlig 
forbavset over et saadant Besøg, hvortil han ikke kendte Sidestykke, 
men de fleste var yderst interesserede; ikke mindst gjaldt dette Be
styrerinder og Lærerinder ved de højere Pigeskoler og de store Sko
ler, hvor Uddannelsen af Lærerinder foregik. De følte sig som Del
tagere i en ny og betydningsfuld Gerning, der sigtede mod at skabe 
Grundlag for et ensartet Aandsliv for Kvinder og Mænd i Frankrig.

For den højere Skoles Vedkommende var det mit Indtryk, at den 
stillede større Krav til Eleverne og ikke mindst til deres selvstændige 
Arbejde, end vi var vant til i Danmark. Langt mere end her anvend
tes Foredrag af Eleverne om historiske, naturvidenskabelige og filo
sofiske Emner, som Regel fulgt af Diskussioner med Lærere og andre 
Elever. Som Helhed kan det siges, at de Emner, der hos os behand
ledes ved Filosofikumundervisningen, her inddroges i Skolens øverste 
Klasses Undervisning. Dertil kom overalt den den Gang hos os helt 
ukendte Undervisning i Samfundskundskab. Overalt lagde man den 
største Vægt paa at udvikle Evnen til klar, levende og elegant Frem
stilling baade mundtlig og skriftlig, og Resultaterne var store.

Jeg havde Indtryk af en bestemt Forskel mellem Statens og Kir- 
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kens Skoler. I de første udvikledes først og fremmest Evnen til selv
stændig Tænkning, i de sidste aldeles overvejende Evnen til at tilegne 
sig bestemte Læresætninger i nøjagtig Form. Tit faldt Svarene i Kir
kens Skoler sikkert og uden Tøven, medens man i Statens Skoler mær
kede, hvorledes der krævedes Tid til Overvejelse. Dernæst havde man 
det Indtryk, i hvert Fald i de verdslige Drengegymnasier i Paris, at 
Lærerne vel underviste i deres Fag med meget stor Dygtighed, men 
at de ellers ikke havde stort med Eleverne at gøre. Mindre gjaldt dette 
i Pigegymnasierne, hvor Lærerinderne gik saa stærkt op i deres Op
dragergerning. I de kirkelige Skoler var det paa alle Undervisningens 
Trin helt anderledes. Her var jo Lærerkræfterne Munke og Nonner, 
og de ligesom smaapuslede om Eleverne hele Tiden, underholdt sig 
med dem i en barnlig Tone, der tit syntes mig meget anstrengt og 
lidet egnet til at bringe Eleverne frem. Men det blev sagt mig, at 
denne gemytlige Form af mange Mødre opfattedes som Udtryk for en 
særegen Omhu.

Særlig Interesse havde jeg for Undervisningen i Moral og den der
med sammenknyttede Undervisning i Samfundskundskab. I Folke
skolen var det, som om dette var blevet Skolens bærende Fag. En 
Vrimmel af Lærebøger var skudt frem, de fleste af dem var skrevne 
af de mest fremragende Videnskabsmænd, hvilket forøvrigt ogsaa 
gjaldt Historielærebøgerne. Mænd som Lavisse, Seignobos, Aulard, 
Monod holdt sig ikke for gode til at være Deltagere i Udgivelsen af 
smaa Lærebøger for Folkeskolen.

Selve Moralundervisningens Indhold var ikke væsentlig forskellig 
fra det, vi kender fra andre Lande, hvor den knyttes til Religionen. 
De Morallove, der er bygget paa Aarhundreders Erfaringer, kan tages 
som et Udtryk for Samfundets gennem Tiderne opsparede Livsvis
dom, langt mere end de Religioner og filosofiske Systemer, hvormed 
de begrundes, og de er nogenlunde ens for alle civiliserede Samfund. 
Dog var der her overalt en bestemt Tendens: Man forkyndte alle 
Menneskers lige Ret, Samfølelsen mellem Individer og mellem Folk. 
En stærk Fædrelandskærlighed prægede hele Undervisningen, men 
det betonedes ivrig, at Kærligheden til Frankrig ikke maatte betyde 
Had til andre Folk. Frankrigs Opgave var netop at føre an til et Fre
dens Samarbejde omfattende alle Folk. Stillingen til Religionerne 
skiftede efterhaanden. I de første Lærebøger fra Firserne var der et 
Afsnit om Gud, selv om det var et vagt Gudsbegreb, der her opstille- 
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des, og der ikke toges Parti for nogen bestemt af de bestaaende Re
ligioner. I nyere Lærebøger forsvandt dette.

Udgangspunktet for Undervisningen dannede Menneskerettig
hedernes Erklæring, denne „det menneskelige Højmods Grundlov", 
som jeg ofte hørte den benævnt. Den benyttedes næsten som Luthers 
Katekismus, hvert Punkt ledsagedes af Forklaringer. Det gælder saa
ledes en Udgave af Menneskerettighedserklæringen af Léon Bour
geois og Albert Métin. Ogsaa her er der Læsestykker, men man har 
valgt dem mellem de Filosofer, der forberedte Revolutionen. Rundt 
om i Klasseværelserne fandt jeg Menneskerettighedernes Erklæring 
ophængt i Glas og Ramme.

I de katolske Skoler skulde der jo ogsaa undervises i Moral, men 
den knyttedes her tæt til Religionen. Hovedvægten lagdes paa at be
vise, at den katolske Kirke var den eneste rette. I et Tilfælde, hvor 
man gennemgik Begrebet „Tyveri", nævnedes som Eksempel, at det 
vilde være Tyveri, hvis Staten konfiskerede Ordenernes Ejendom.

I den højere Skole tog Moralundervisningen Form af en Undervis
ning i Filosofi, selv om Indhold og Tendens forblev det samme. 
I Seineskolen for Lærerinder ved de højere Pigeskoler hørte jeg en af 
Universitetsprofessorerne, Jacob, undervise i Moral. Han lod en af 
Eleverne holde Foredrag om Kants Pligtlære og fortsatte i en føl
gende Time med Diskussion, hvor man gled ind i en Drøftelse af 
Stuart Mills Teori om Jeg’et som det eneste, om hvis Eksistens vi ved 
noget. Det mindede mig levende om vore gamle Diskussioner hos Kro
man. I en anden Højskole for Lærerinder til Folkeskolens Lærerinde
seminarier hørte jeg Jacob paa tilsvarende Vis føre an i en Diskussion 
om Spencers Lære om Altruisme og Egoisme. Her havde Dagen før 
Lavisse holdt Foredrag om Ludvig XIV til stor Glæde for Eleverne. 
I to af de højere Pigeskoler hørte jeg tilsvarende Drøftelser af Stoicis
men og af Idéassociationen; ogsaa her maatte jeg mindes Kroman, 
men medens han holdt os strengt til de rent psykologiske Begreber, 
gled man her ud i Overvejelser af Forskellen i Idéassociationens Ka
rakter i fransk og i engelsk Litteratur.

Ogsaa Undervisningen i Samfundskundskab fik en helt anden Ka
rakter i de højere Skoler end i Folkeskolen. I Stedet for den ganske 
korte Skildring af Forfatningen og enkelte Sider af de offentlige In
stitutioner som Hær, Flaade, Retspleje, Skole, kom der indgaaende 
Skildringer af Frankrigs Forfatning, Kommunestyre, Administration, 
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men ogsaa et helt Kursus i Nationaløkonomi, alt langt mere omfat
tende end det, vi er naaet til, efter at Samfundskundskaben er ind- 
gaaet i Undervisningen herhjemme. Ogsaa her skreves Lærebøgerne 
af de mest ansete Universitetsprofessorer.

Jeg nøjedes ikke med at besøge Skoler i Paris og Omegn, men tog 
ogsaa en Tur til Nancy paa et Par Uger. Her besøgte jeg Universite
tet, højere Skoler for Drenge og for Piger, Seminarium og Folkeskole 
i Byen samt en Folkeskole i en nærliggende Landsby. Desuden gik jeg 
til Folkeuniversitetsforedrag. Det almindelige Præg var det samme 
som i Paris, dog fik man her et mere umiddelbart Indtryk af Mod
sætningerne. Til den sædvanlige Modsætning mellem Konservative 
og Radikale føjedes her Brydningerne mellem Katoliker og Prote
stanter. Særlig paa den højere Pigeskole var Bestyrerinde og Lærer
inder ivrige for at fortælle om, hvorledes de maatte kæmpe sig igen
nem. Et frisindet Byraad var efter deres Opfattelse faldet ved Val
gene, fordi det havde kaldt Katolikernes Vrede over sig ved at anbe
fale denne Pigeskoles Oprettelse. Men den havde nu 150 Elever og 
var i hurtig Fremgang. Jeg havde det Indtryk, at Eleverne i Nancy 
i det hele gjorde et frejdigere Indtryk end i de fleste Skoler i Paris, 
hvor Skolerne jo oftest var saa store, at Forbindelsen mellem Lærere 
og Elever blev lovlig svag.

Desuden tilbragte jeg en Ugestid i en Landsby ved Navn Flogny 
i Bourgogne. Ch. Schmidt havde sat mig i Forbindelse med Læreren 
der, og jeg boede hos denne. Jeg fulgte hans Undervisning, deltog 
i Timer i den stedlige Pigeskole og besøgte sammen med Læreren 
5 andre Landsbyer og deres Skoler. Skolerne var med en enkelt Und
tagelse godt udstyrede; Klasselokaler og Undervisningsmidler var 
gode. Jeg fik overalt et stærkt Indtryk af Modsætningen mellem Læ
rerne og Præsterne. Lærerne var økonomisk stillede som i Danmark 
og havde en god Seminarieuddannelse; Præsternes Uddannelse og 
Løn var meget beskednere end sædvanlig hos os. Der var en Jevnbyr- 
dighed mellem Præster og Lærere, som bevirkede, at de ikke, som den 
Gang endnu i Danmark, opfattedes som hørende til to forskellige Lag. 
Men Modsætningen mellem dem var meget skarpere end mellem vore 
Højrepræster og Venstrelærere; den gjaldt jo i Frankrig ikke blot 
Politik, men ogsaa Religion. Særlig skarp var Stemningen i Flogny. 
Navnlig Lærerens Svigermoder var utrættelig til at udøse sin Vrede 
over Katolikerne. Hun fortalte, at kun % af Børnene blev døbt og kon-
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firmerede, og det skete kun, fordi Familierne var afhængige af Stedets 
Herremand. Der var kun ganske faa troende i Landsbyen, sagde hun, 
og hun regnede ikke Præsten med dertil. Hun var noget krænket over, 
at jeg vilde overvære Gudstjenesten om Søndagen, og end mere over, 
at jeg kom tilbage og sagde, at der havde været ikke saa faa Tilhørere; 
hun forklarede det med, at det var sidste Søndag før Konfirmationen, 

løvrig diskuteredes i den Tid, jeg opholdt mig i Frankrig, med 
megen Iver en Reform af den lærde Skoles Lærestof og Undervis
ningsmetoder. Med Styrke klagede mange over, at Latin og Græsk 
i altfor høj Grad var Skolens Grundlag, at den bestaaende Under
visning i mere moderne Fag førte en Askepottilværelse. Baade Lavisse, 
Seignobos og Leon Bourgeois forfægtede den Opfattelse, at den mo
derne Undervisningsgren skulde have en fuldt ligeberettiget Plads. 
Jeg fulgte med Interesse denne Diskussion, der rejste Spørgsmaal, som 
vi ogsaa drøftede hjemme. I 1902 kom Lovgivningen herom i Frank
rig, et Aar før vi naaede dertil med Almenskoleloven af 1903.

Ogsaa af de kommunale Forhold fik jeg et vist Indtryk. I Flogny 
var der i Sogneraadet 7 Republikanere og 3 Konservative; blandt de 
sidste var Herremanden og hans Forvalter. Mairen var en republi
kansk Bonde, der gjorde et meget intelligent Indtryk. Skolelæreren, 
der var Sogneraadets Sekretær, var ivrig Socialist. Af de andre Læ
rere, jeg traf, var endnu een Socialist, Resten udpræget radikale. 
Sogneraadene var radikale, undtagen i en Kommune, hvor der var 
5 mod 5. Det syntes en særlig livlig Landsby, hvor hvert Parti holdt 
til i sin Kro, og hvor der nys havde staaet et veritabelt Slagsmaal 
mellem Parterne om Sprøjtemandskabets Udstyrelse.
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Fransk Politik. De social-radikale Ideer
I Paris fulgte jeg ogsaa adskillige politiske Forhandlinger. Paa de 

store Dage søgte og fik jeg Adgang til Deputeretkammeret. De offent
lige politiske Møder var mest socialdemokratiske, allerede fordi der 
var flere socialdemokratiske Retninger, som ivrig kappedes om at 
vinde Arbejdernes Øre, fra Jules Guesdes rettroende Marxister, der 
skyede alt Samarbejde med borgerlige Partier, til Jaurés’ Tilhæn
gere, der vel ogsaa ansaa Marxismen for den rette økonomiske Lære, 
men dog mere hentede Anskuelser og Følelser fra Revolutionen af 
1789, og som villigt samarbejdede med det borgerlige Venstre. En 
særlig Stilling indtog Talsmændene for Generalstrejken som det bed
ste Middel; til dem hørte den Gang Briand, der ivrig uddelte en Ge
neralstrejkepjece. Striden mellem de forskellige socialistiske Grupper 
spidsedes ved den Tid meget til, fordi Millerand var traadt ind i Mi
nisteriet Waldeck-Rousseau.

Jeg fik Lejlighed til at følge en typisk Valgkamp. Den stod i et af 
Arbejder kvart er erne og beherskedes helt af Dreyfusaffæren. Dreyfus- 
modstanderne havde dannet et Parti, der kaldte sig nationale So
cialister, og de opstillede en ivrig Antisemit Max Regis, der havde 
vundet sine Sporer i Kampen med Jøderne i Algier. Mod ham opstil
ledes Allemane, Føreren for en Socialistgruppe, der kaldte sig revo
lutionær og havde sit Udspring i Kommunardkampenes Dage. Nu 
var han dog i Modsætning til Guesde Tilhænger af Ministeriet. Men 
ved Siden af ham var der en anden socialistisk Kandidat og desuden 
en Radikal. Det fortaltes den Gang, at rige katolske Damer fra Algier 
lod læse Messer for Régis’ Sejr. Selv erklærede han, at han var Til
hænger af Adskillelsen mellem Stat og Kirke; han tilbageviste som 
en infam Beskyldning, at han skulde være Katolik. Men først og 
fremmest gik det ud over Waldeck-Rousseau og Jøderne. Han fik 
flere Stemmer end nogen af de andre Kandidater, men ved Omvalget 
samledes de andre Grupper om Allemane, og denne valgtes.

8* 115



Tre af de Politikere, der var i Forgrunden under mit Ophold 
i Paris, gjorde et særligt Indtryk paa mig. Det var Waldeck-Rousseau, 
Jean Jaurés og Léon Bourgeois. Derimod vakte Clémenceau ikke den 
Gang større Interesse hos mig. Han var i de Aar udenfor Rigsdagen 
og virkede kun gennem sit Blad „F Aurore". Her tog han skarpt til 
Orde for Dreyfus, og han var ogsaa med i det Arbejde, der udførtes 
af „Menneskerettighedernes Liga"; men i dennes Indsats for Folke- 
opdragelse tog han ikke fremtrædende Del. Endnu var hans Virk
somhed helt overvejende kritisk.

Waldeck-Rousseau var disse Aars Ministerpræsident. Elev af Gam- 
betta, dennes og Ferrys nære Medarbejder, havde han nu taget den 
Opgave op at sikre Arven efter dem. Han var mere maadeholden end 
de fleste i de franske Kredse, jeg fortrinsvis kom sammen med, men 
han var fast og udholdende, og det stemte godt med min Opfattelse 
af en styrende Politikers Pligter, at han ikke satte Sagerne ufornødent 
paa Spidsen. Han gav fransk Politik den Fasthed, den hidtil syntes at 
have savnet. Hans Ministerium, som kom til at sidde 3 Aar, blev Re
publikens varigste. Han ejede Evnen til at samle hele sit Arbejde om 
det i Øjeblikket fornødne; han havde sine Teorier, men var aldrig 
Slave af dem; han arbejdede let sammen med andre, der ikke havde 
de samme Teorier, naar de blot var enige om det, som i Øjeblikket 
laa for. Han var fri for Fordomme, uimodtagelig for Fraser. Han be
varede altid Koldblodigheden; hans lidt kølige Skepsis tillod ham at 
høre baade paa Angreb og Taabeligheder uden at vredes eller for- 
bavses. Han var Opportunist i Valget af Midler, men urokkelig paa- 
lidelig i de afgørende Grundspørgsmaal; enhver Mulighed for, at han 
bevidst eller ubevidst kunde drages bort fra den Vej, han havde valgt, 
var paa Forhaand udelukket. Alt det var Egenskaber, der i høj Grad 
tiltalte mig.

Hans Taleform svarede dertil. I det ellers saa bevægede, urolige 
Deputeretkammer saa man Waldeck-Rousseau staa stille, ubevæge
lig paa Talerstolen uden at bevæge Krop eller Arme under Talen. 
Hans Tale var rolig, klar og kold, uden Billeder, uden Stemningsud
brud. Tonefaldet ændredes kun lidet; han talte som i Samtale, Til
hørerne blev nødt til at tie stille og høre efter. Med uimodstaaelig 
Logik knyttedes Led til Led, saa Tilhørerne lempelig førtes derhen, 
hvor han vilde have dem. Hans Angreb var mild Ironi. Naar han 
sluttede, havde selv Modstanderne det Indtryk, at naar de ikke var 
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overbeviste, saa skyldtes det glippende Opfattelsesevne. Leon Bour
geois skildrede ham ved Lejlighed som „den Mand, som giver Frank
rig, Republiken, hele Verden et beundringsværdigt Eksempel paa den 
daglige Overtalelses Kunst“. En anden siger om ham: „Tanken var 
helt tilfredsstillet, naar man hørte ham, og hvis Hjerterne ikke i sam
me Grad blev sat i Bevægelse, saa var det, fordi Waldeck-Rousseaus 
Veltalenhed efter dens Natur og Karakter alene henvender sig til For
standen; men over denne bliver den helt Herre, og faa Talere har 
i vor Tid øvet et stærkere Herredømme over den.“

Disse Egenskaber talte ikke til Massernes Fantasi; han havde ikke 
den Stemningsfylde, for hvis Skyld de mange tilgiver saa meget. Men 
alle bøjede sig for ham, og de klogeste fulgte ham med en Tillid, der 
var sjælden i det kritiske franske Folk.

Meget forskellig fra Waldeck-Rousseau var Jean Jaurés. Vokset op 
med litterærfilosofiske Studier havde hans varme Følelse bragt ham 
til at omfatte Folkets brede Lag med den stærkeste Sympati. Først slut
tede han sig til det radikale Parti, siden gled han videre til Social
demokraterne. Han blev Marxist, og han lagde stedse megen Vægt 
paa at samle Arbejderne rundt om i Landene paa et fælles Grundlag. 
Men hverken hans Aand eller Følelse kunde lukkes inde i et snævert 
økonomisk System. Hans Tanke var stærkere præget af Ideerne fra 
1789 end af den tyske økonomiske Dogmatik, og det var uforeneligt 
med hans alt menneskeligt omfattende Samfølelse at samle alt om 
Klassekampen. Han var i 1898 faldet i sin Valgkreds, men han fort
satte Arbejdet i sit Blad „La Petite République“ og ved store Folke
møder. Han bar personlig Arbejdernes Interesse for Dreyfussagen, og 
hans Støtte til Waldeck-Rousseaus Ministerium betød overmaade 
meget for Gennemførelsen af dettes Politik. Han var stærkt stem
ningspræget, men dette betød ingenlunde Usikkerhed i Anskuelser. 
Han fulgte sin Linie med samme Fasthed som Waldeck-Rousseau, og 
som denne forenede han dermed et ikke ringe Maadehold i de Midler, 
hvormed han søgte at naa sit Maal.

Hans Veltalenhed var af en helt anden Art. Ved de store Folke
møder saa man ham vandre rundt fra Sted til Sted paa den store Tri
bune, der ved den Art Møder dannede Talerstolen. Hele Tiden i hæf- 
tig Bevægelse, arbejdende med Krop og Arme, slyngende sine pragt
fulde Sætninger ud snart fra et, snart fra et andet Hjørne af Tribu
nen. Hans Taler havde baade Logik og Klarhed, men det var ikke for
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ham det afgørende. Det var den Stemningsfylde, han gav Udtryk i en 
Rigdom af Billeder. Som Folketaler overfor store Masser overgik han 
langt alle andre Talere, jeg har hørt. Han rev Tilhørerne med til be
gejstret Jubel. Ogsaa ved Møderne af Partiets Delegerede saavel 
som i Deputeretkammeret kunde hans Indlæg blive afgørende for 
Afstemningerne, men Virkningen var dog her ikke saa sikker som 
ved de store Møder. Han var i usædvanlig Grad afholdt af Menings
fæller, og i Grunden velset ogsaa blandt Modstandere. Alle forstod 
rent uvilkaarlig den Karakterens Renhed og Sindelagets Godhed, der 
kendetegnede ham.

Léon Bourgeois var næppe saa stærk en Personlighed som Waldeck- 
Rousseau og Jaurés, men han var i højere Grad Udtryk for den Tan
kegang, der raadede i de Universitetskredse i Frankrig, som stræbte 
fremad. Han ejede en personlig Elskværdighed, som let vandt ham 
Venner og gjorde Samarbejdet med andre let for ham. Han stod for 
Bevidstheden som det mægtige radikale Partis ubestridte Fører, skønt 
han selv foretrak at holde sig saa meget tilbage som mulig. Hans Vel
talenhed var klar og formfuldendt, ikke skarp som Waldeck-Rous- 
seaus, ikke præget af den stærke Stemningsfylde som Jaurés’. Den var 
stemningsbetonet, men behersket, i høj Grad vindende og tiltalende.

Han havde i de nærmest foregaaende Aar udformet en Samfunds
teori, der ligesom dannede Grundlaget for de Bestræbelser, der ud
foldedes af Menneskerettighedernes Liga. Den fandt Udtryk i hans 
lille Bog „La Solidante", der udkom i 1897, Aaret før Ligaen stif
tedes. „Samhørigheden" var for ham en videre Udvikling af Revolu
tionens „Broderskab". Han stillede den overfor „Liberalismen" og „So
cialismen", de to kæmpende økonomiske Retninger, ikke som en Mel
lemvej, men som en højere Opfattelse. Grundtanken er denne: „Der er 
mellem hvert Individ og alle de andre et uundværligt Samhørighedens 
Baand". „Den er Resultatet af en dobbelt Bevægelse i Tankens og 
Samvittighedens Verden, der paa een Gang tog Sigte paa at frigøre 
Sindene for de „aprioriske Systemer", Anskuelser antagne uden Un
dersøgelse, og at erstatte dem med en Forstaaelse udsprunget af fri 
Undersøgelse og Genstand for stadig Kritik, men som samtidig i Ste
det for de uholdbare Systemer søgte at sætte Leveregler, hvis Magt 
simpelthen byggede paa Overensstemmelse mellem Følelsen - Maale- 
stokken for det gode - og Fornuften - Prøvestenen paa Sandheden." 
Grundlaget er Erkendelsen af, at Mennesket ikke er et abstrakt En- 
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keltvæsen, men knyttet til det Samfund, hvori det lever, dets Nutid, 
dets Fortid, dets Fremtid. Menneskene lever i gensidig Afhængighed 
af hinanden. Den enkelte skylder Samfundet sin Del i Udvekslingen 
af de gensidige Tjenester, hvorpaa dets Liv hviler, men ogsaa sin Med
virken i Skabelsen af det Fremskridt, hvoraf Fremtiden afhænger. 
Samfundet maa hvile paa Individets Frihed, kun begrænset af Hen
synet til andre Individers Frihed, paa lige Ret for de enkelte, og i Ste
det for Kristendommens Barmhjertighed eller Revolutionens abstrak
te Broderskab paa Solidariteten som Resultat af Menneskenes Gæld 
overfor hinanden.

Med Hensyn til de praktiske Følger af Solidaritetslæren angav 
Bourgeois dem kortelig i sin Udgave af Menneskerettighedserklærin
gen: Lettelse af de Svages Byrder, Undervisning for alle Børn, Arbej
dernes Beskyttelse mod Ulykkestilfælde, Hjælp til deres Enker og 
Børn, hvis de rammes deraf, tilstrækkelig Hjælp til at leve ordentlig 
til dem, hvem Alder eller Svaghed hindrer i selv at skaffe sig det for
nødne. I en Artikel i Januar 1902 udførte han det videre. Han under
stregede her, at der burde være fri Adgang for alle ikke blot til Folke
skolens Undervisning, men til den højeste Undervisning, saa kun Ev
ner og Interesser afgjorde, hvor man standsede. En Forudsætning for 
den fulde Adgang til fortsat Kundskabstilegnelse saa han i Arbejds
tidens Forkortelse. Han erklærede alle Privilegier og Monopoler for 
stridende mod Samhørighedens Principer.

Léon Bourgeois lod imidlertid ikke sine Solidaritetsidéer standse 
ved Opbygningen af de enkelte Samfund. Han anlagde det samme 
Synspunkt paa Nationernes Samfund. Allerede paa det Tidspunkt, 
her er Tale om, havde han som Frankrigs Talsmand ved Fredskon
ferencen i Haag i 1899 lagt sin Indflydelse i Vægtskaalen til Fordel 
for de spirende Tanker om et internationalt Retssamfund.

Det var Tanker af lignende Art, jeg den Gang traf overalt i Folke
universiteter og Læreanstalter. Intetsteds tog de Karakter af Syste
mer, men de prægede Opfattelsen af de Samfundsopgaver, der meldte 
sig. Disse Synspunkter samlede ikke visse Folkeklasser i Tro paa, at de 
tjente netop deres Interesser, men medens Striden mellem „Liberalis
men" i gammel Forstand og den til Karl Marx’ Dogmesystem knyt
tede Socialisme fortsattes, blev det dog i Praksis i de følgende Aartier 
denne nyliberale eller social-radikale Tankegang, der satte Præg paa
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Lovgivningen rundt om i Landene, oftest under Samarbejde mellem 
de Partier, der samledes om disse Ideer, og Arbejderpartierne.

Hele dette Sæt af Idéer har deres Rod i det 18. Aarhundredes Filo
sofi og dermed længere tilbage hos det 17. og 18. Aarhundredes en
gelske Tænkere. Og der er atter Udgangspunkt for den paa denne 
Verden byggede Opfattelse af Menneskers Rettigheder og Pligter 
helt tilbage hos de bedste af Athens og Roms Tænkere.

Et af de Breve, jeg sendte Ottosen, gav han et Afsnit af til Rode 
og lod ham offentliggøre det i „Politiken". Jeg var lidt forskrækket 
derover, da Formen var, som man skriver et Brev, ikke afpasset til en 
Artikel. Det var en kort Redegørelse for den Indsats, der i Frankrig 
ydedes af radikale Universitetskredse, der var i den enestaaende Stil
ling at have Landets Regering for sig; de kunde her øve deres Indfly
delse „paa Trods af Hær og Kirke og Aristokrati i Fornuftens og den 
aandelige Overlegenheds Navn." Det syntes mig et Eksperiment uden 
Sidestykke. Fridericia havde i Forvejen opmuntret mig til at skrive 
nogle Rejsebreve, og han fortsatte, da han havde set dette, ligesom 
J. P. Jacobsen føjede sine Opfordringer til.

Lige henimod Slutningen af mit Ophold i Frankrig fulgte jeg den
ne Opfordring. Jeg fik i Maj-Juni 1901 Adgang til i „Politiken" at 
skrive 4 større Artikler om franske Stemninger. Den første handlede 
om „Interesseskifte". Den gik ud paa, at det dobbelte Feltraab „Vi
denskaben for Videnskabens Skyld" og „Kunsten for Kunstens Skyld" 
havde tabt sin Klang i Frankrig under Striden om Dreyfus. Aands
livets bedste Mænd havde kastet sig ud i Styrkeprøven; den blaserte 
Overlegenhed, hvormed mange havde vænnet sig til at behandle Sam
fundslivets Spørgsmaal, var afløst af Alvor og Iver. Jeg paastod ikke, 
at dette Interesseskifte i fuldt Omfang vilde blive varigt, men regnede 
med, at det i alle Tilfælde vilde sætte dybe Spor hos ældre og yngre, 
der havde været med deri. Jeg gjorde en lidt mismodig Bemærkning 
om, at jeg paa interesserede Spørgsmaal i Paris om Danmark ikke 
havde turdet paastaa, at der hos os var sket et saadant Gennembrud 
i Interessen for Folkets fælles Anliggender.

Den næste Artikel gjaldt de Radikale. Det var min Opfattelse, at 
de nu havde Overtaget i Universitetsverdenen og, om end i mindre 
Grad, i Forfatterverdenen, men at de ingen af Stederne var ene- 
raadende. Jeg forklarede deres Meninger ved at sige, at det var de 
samme, „Politiken" var Talsmand for i Danmark, og sagde derom: 
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„Den bærende Grundstemning er en ejendommelig Blanding af fint 
forstaaende Skepticisme og dyb Medfølelse i Betragtningen af Men
nesker og menneskelige Forhold, forenet med en maalbevidst Iver for 
at forbedre dem.“ Det klareste Udtryk derfor fandt jeg i Anatole 
Frances senere Værker, men jeg mente, at Grundstemningen var den 
samme, enten man regnede sig til det radikale Parti eller til Jaurés’ 
Socialister. Jeg pegede paa den særlige Stilling, fransk Radikalisme 
havde. „Intet andet Sted raader et baade aandeligt, socialt og politisk 
radikalt Parti over Regeringsmyndigheden. Fra Kritikens forholdsvis 
lette Stadium er man gaaet over til Handlingens betydeligt vanske
ligere. “

De to sidste Artikler handlede om Nationalisterne og de Vaklende.
J. P. Jacobsen var meget interesseret i disse Artikler, men i een 

Henseende var han utilfreds. Han fandt dem for „aabne, for lige- 
fremme“. Han var bekymret ved, at jeg havde skrevet, at de Radikale 
i Frankrig havde samme Anskuelser som „Politiken“s Kreds, og un
derstreget det Mod til Handling, som franske Erfaringer gav. Det 
skulde være sagt mere indirekte. Nu vilde det vække Ængstelse og 
blive benyttet af Højrebladene, ikke mindst, hvis jeg til Efteraaret 
holdt Forelæsninger om Frankrig. Jeg forsvarede Aabenhjertigheden 
og sagde, at jeg troede ikke paa Muligheden af Forelæsninger for et 
„umistænksomt publikum".

Det Indtryk, jeg modtog af fransk Udvikling, var for de fleste Om- 
raaders Vedkommende gunstigt. Men der var Omraader, hvor dette 
ingenlunde var Tilfældet. Jeg var klar over, at Frankrigs Udvikling 
i materiel Henseende ikke holdt Trit med Englands og Tysklands. 
Frankrig havde saa godt som de andre Lande ydet sit Bidrag til Aar- 
hundredets Opfindelser; men det var, som om det ikke tilnærmelses
vis saa stærkt som de andre udnyttede disse til tekniske Fremskridt, 
til større Produktion. Hvorfor? Fordi Folketallet ikke tog til. Der var 
ikke i samme Grad som i Lande med voksende Folketal Brug for at 
skabe nyt. Derfor kom der noget stillestaaende over fransk Produk
tion og Erhvervsliv.

Det var tidlig mit Indtryk, at denne Stilstand ikke blot var af af
gørende Betydning for Frankrigs Forhold, men at der var Udsigt til, 
at den vilde brede sig ogsaa til andre Lande, og følgelig, hvis ingen 
Ændring indtraadte, vilde faa de mest vidtrækkende Følger for hele 
den civiliserede Verden. Jeg stræbte derfor med megen Iver at sætte
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mig ind i dens Aarsager og Følger. Grundlaget derfor forelaa. Fran
ske Videnskabsmænd havde en rum Tid beskæftiget sig med Spørgs- 
maalet, og just i 90’eme samlede Statistikernes og Socialøkonomernes 
Interesse sig stærkt om dette Spørgsmaal. De paaviste, at Børnetallets 
Tilbagegang ikke skyldtes Nedgang i Ægteskabshyppigheden eller 
Væksten af barnløse Ægteskaber, men alene Tilbagegangen i det sæd
vanlige Antal Børn indenfor Ægteskaberne. De viste dernæst, at Bør
netallet i Byerne var lavest i de velhavende Kvarterer, at det i det 
hele var lavest i de mere velhavende Provinser. Deres Slutning var, at 
Tilbagegangen beroede paa en bevidst Indskrænkning af Fødselstallet 
indenfor Ægteskaberne, fremkaldt af Ønsket om at skaffe Børnene 
den bedst mulige, den mest sikrede økonomiske Stilling og i det hele 
at hæve Familiens sociale Niveau, et Ønske, der først for Alvor traad- 
te frem, naar Familien levede i en vis Velstand. De saa derfor Hoved
midlet i en Skattelettelse for børnerige Familier, men Side om Side 
dermed skulde gaa en Paavirkning af Befolkningen. Man skulde tale 
til den i Fædrelandskærlighedens Navn; Tilvækstens Ophør betød jo, 
at det franske Folk fik en stedse beskednere Plads i Folkenes Række. 
Man skulde paavise, at det stagnerende Folketal betød økonomisk 
Stilstand for Landet, men Virkningen deraf svækkedes jo ved, at man 
maatte indrømme, at det for den enkelte Familie kunde betyde lettere 
Kaar. Men man skulde ogsaa indprente de Vanskeligheder for Bør
nenes Opdragelse, der meldte sig i Familier, hvor der kun var et eller 
to Børn.

Det er vel svært at sige, om disse Anstrengelser i nævneværdig Grad 
paavirkede Bevægelsen. Fødselstallets Tilbagegang fortsattes i Aar- 
tierne efter 1900, men ikke stærkt, og da Dødeligheden samtidig for
mindskedes, blev Folketallet staaende nogenlunde ved det samme. Det 
slog til, at Bevægelsen vilde brede sig til andre Lande, efterhaanden 
som der kom lidt bedre sociale Vilkaar.

Enkelte af de storpolitiske Begivenheder satte omkring Aarhun- 
dredskiftet Sindene i Bevægelse i Paris og optog ogsaa mig.

Det gælder Boerkrigen, der var brudt ud i 1899. Transvaals Præ
sident, Krüger, kom i Slutningen af 1900 til Paris. Han modtoges af 
de største Menneskemasser, jeg ved nogen Lejlighed har set samlede, 
og han hyldedes med megen Begejstring. Jeg delte denne Stemning. 
I England var Gladstones Retfærdspolitik brudt sammen omtrent ved 
den Tid, da Dreyfussagen begyndte i Frankrig; nu raadede Joseph 
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Chamberlains Magtpolitik. Underkuelsen af Irland saa jeg ud fra de 
Stemninger, Køllerpolitiken i Nordslesvig fremkaldte i Danmark, og 
Erobringspolitiken i Sydafrika omfattede jeg med Uvillie. Særlig 
stærk var min Uvillie mod R. Kiplings Kampdigte. De syntes mig at 
svare til Maurice Barres’ og Fr. Coppées Rasen mod Dreyfus. Jeg 
naaede aldrig dertil, at udsøgt Form i et Værk forsonede mig med et 
forkasteligt Indhold. Jo større Evnerne var, des mere var Misbruget 
af dem mig imod.

Dernæst var der de Grusomheder og Plyndringer, hvormed Stor
magtshærene i Kina ved denne Tid besvarede Boxernes Rejsning mod 
Europæerne og Angrebet paa Legationskvarteret i Peking. Det frem
kaldte i Paris talrige Protestmøder af Arbejdere og Studenter. Med 
ikke mindre Iver protesterede Studenterne mod de Forfølgelser, der 
ved den Tid fandt Sted af russiske Studenter, medens talrige Profes
sorer trods Alliancen sendte Protestbreve til russiske Kolleger. Ogsaa 
det nye, haardere Styre, der just var indledet i Finland, vakte i disse 
Kredse megen Uvillie. Finland var et ikke sjeldent Emne ved Folke
universiteterne.
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Mit Udbytte af Rejsen. Fremtidsplaner
Da jeg tog til Paris var det med Formaninger fra Professorerne om 

at sprede mine Interesser over videre Omraader, end jeg hidtil havde 
gjort. Disse Opfordringer fornyedes under Opholdet dernede i Breve 
fra Erslev og Fridericia. Friis, der opholdt sig i Italien, føjede sit til 
ved Beretninger om dettes Herligheder. J. P. Jacobsen sluttede sig 
lempeligere dertil; han havde aabenbart mindst Tro paa Virkningen. 
Jeg gjorde nogle Tilløb. Jeg gik nogle Gange til Skuespil paa „Théatre 
Frangais“ og „l’Odéon“; det ansaas for nyttigt for Sprogets Skyld. 
Jeg gik ogsaa til en Opførelse af Bjørnsons „Over Evne“ paa et af de 
Teatre, der med Iver spillede fremmede Stykker. Mit Indtryk af Op
førelsen af første Del deraf var en fuldstændig haabløs Mangel paa 
Forstaaelse af Stykkets Problemer baade hos Skuespillere og hos de 
ikke skandinaviske Tilskuere. Lidt bedre syntes det mig at gaa med 
anden Del, hvor de mere internationale Problemer af social Art traad- 
te frem.

Jeg saa naturligvis ogsaa Kunstsamlinger og Arkitektur. Jeg havde 
et almindeligt tiltalende Indtryk af det parisiske Bybillede, navnlig 
fra Seinen og venstre Seinebred, men Enkeltheder i Kunst og Arki
tektur vakte ikke større Interesse hos mig. Men derimod det parisiske 
Folkelivs ejendommelig vindende Præg.

Til Friis, der havde sendt mig en begejstret Skildring af „italienske 
huse, statuer og billed er svarede jeg: „Her er jo ogsaa en overvættes 
mængde af slige ting, baade i og udenfor samlingerne for ikke at tale 
om udstillingen; utvivlsomt har ogsaa befolkningen megen fornøjelse 
deraf, fattigbefolkningen indbefattet, som i det hele gør et civiliseret 
indtryk, men ser fattigere ud end hos os; sammen med musik, theater 
o. s. v. er det en fortræffelig tidsfordriv for de allerfleste.“ Men jeg 
forklarer, at jeg ikke har faaet meget ud deraf. Og da han siden be
rettede om sine Granskninger af romerske Bygninger, svarede jeg „Jeg 
kunde paa samme vis her studere kristendom og ridderaand i himmel- 
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stræbende gotiske kirker og borge, og alle mulige tiders aand i bille
der og statuer, og en gang imellem foretager jeg lidt i den retning, 
men dels kan jeg ikke aftvinge det nogen større interesse, dels er ud
valget her jo saa mange gange større end i Rom, saa det er haabløst.“

I Breve til Erslev, Fridericia og Johan Ottosen skildrede jeg mine 
Indtryk fra Opholdet, og fra Erslev og andre fik jeg Besked om, hvor
ledes det udviklede sig i Studenterforeningen, af og til ogsaa lidt om 
den politiske Udvikling. I Begyndelsen af 1901 skrev Ottosen, der 
skulde opstilles i den meget omstridte Kreds, Frederiksberg Første, 
i hvilken jeg boede, om jeg ikke kunde tage en Tur hjem og støtte 
ham under Valgkampen mod Professor Ellinger, der var de Konser
vatives Kandidat. Opfordringen fristede mig; Valget ventedes ved 
Begyndelsen af April, det var første Gang jeg havde Valgret; vi lagde 
i vor Kreds megen Vægt paa at faa Ottosen ind i Folketinget; han 
var den af Politikerne, vi var i nærmest Forstaaelse og Samarbejde 
med. Aprilvalget opfattedes sædvanlig som afgørende for det ventede 
Systemskifte, og Frederiksberg Første var vel den Kreds, der vilde gø
re den stærkeste psykologiske Virkning. Udfaldet antoges at staa paa 
saa faa Stemmer, at jeg kunde tænke mig, at Deltagelsen i Organi
sationsarbejdet kunde blive afgørende. Desuden var der Ting i vort 
Hjem, der gerne skulde ordnes. Jeg skrev til Erslev derom, men han 
fraraadede det efter Samtale med Fridericia meget stærkt. Han ansaa 
det selv for urimeligt, han mente, at det for andre vilde staa som et 
Vidnesbyrd om, at jeg havde valgt Politiken i Stedet for Historien, 
og at det kunde hindre Fornyelsen af mine Rejselegater, som var en 
Forudsætning for, at jeg kunde blive i Frankrig til Slutningen af Juni. 
De Penge, jeg kunde tjene, gik til mit Hjem, og Stipendiernes 800 Kr. 
foreslog da daarlig til mere end 4 Maaneder. Ogsaa Friis advarede 
stærkt. Jeg bøjede mig forsaavidt for Argumenterne, som jeg opgav 
at deltage i Valgkampagnen, men da Valget udskreves til Uge før 
Paaske, tog jeg en Tur hjem i Paaskeugen, hvor der dog intet var 
at gøre i Paris. Selve Rejsen var jo den Gang meget billig. Jeg kom 
da til København Aftenen før Valget, kunde stemme og paa Valg
aftenen være med til at modtage Sejrsbudskaberne fra Kreds efter 
Kreds, deriblandt fra Ottosens Kreds; han fik 58 Stemmers Flertal, 
saa han kunde jo have undværet min.

Med Hensyn til Stipendierne gik det saaledes, at jeg fra Univer
sitetet fik 600 Kr., medens jeg fik Afslag fra Ministeriet. Det var
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noget knebent til at gennemføre Opholdet til Juni, men jeg beslut
tede dog at forsøge det. Jeg gjorde Ture ud til Bourgogne og Nancy, 
og det var min Plan paa Hjemvejen at besøge Strassburg. Det 
maatte jeg dog opgive, da Hensynet til Censorvirksomheden ved 
Aarets Eksaminer bevirkede, at jeg maatte være i København ved 
Midten af Juni. Det havde utvivlsomt været nyttigt, om jeg kunde 
være blevet noget længere i Frankrig, men Tiden fra 15. Juli til Ok
tober var jo Ferietid, der ikke vilde være meget værd for det Ar
bejde, jeg var i Gang med. Værdifuldt vilde det have været, om jeg 
kunde være vendt tilbage i Oktober eller et af de nærmest følgende 
Aar, medens Forbindelsen med den Kreds, i hvilken jeg færdedes, 
endnu var frisk. Udbyttet af Opholdet vilde være blevet meget for
øget derved. Men der meldte sig ingen Muligheder derfor. Der kom 
til at gaa adskillige Aar, før jeg atter saa Paris, og det var da for 
ganske kort Tid, saa jeg maatte nøjes med at besøge helt faa af 
dem, jeg før havde kendt, navnlig Seignobos. Udviklingen i Frank
rig maatte jeg følge paa Afstand. Jeg maa i øvrigt indrømme, at 
mine Breve fra Paris viser, at jeg, hvor interessant jeg end fandt Op
holdet der, dog var lidt utaalmodig efter at komme hjem og tage et 
mere direkte Arbejde op i Stedet for vedblivende at gaa omkring og 
samle Indtryk.

Det var min Opfattelse, at jeg havde betydeligt Udbytte af mit 
Ophold i Frankrig. Jeg kan ikke sige, at det bragte nogen Ændring 
i mine Anskuelser, som var fæstnede i Halvfemsernes sidste Aar. 
Men den Samklang, jeg fandt mellem dem og de Stemninger, der 
i Aarene omkring Aarhundredskiftet satte Sindene i Bevægelse 
i Frankrig, styrkede min Opfattelse og gav den videre Baggrund 
i min Bevidsthed. Jeg saa tydeligere end før Sammenhængen mellem 
vore hjemlige Forhold og den almene Udvikling ude i Verden.

I en Brevveksling med J. P. Jacobsen og Friis lagde vi i Fælles
skab Planer om, hvorledes vi skulde tage fat, naar vi igen alle tre 
var samlede i København.

Det begyndte med nogle Betragtninger af J. P. Jacobsen i et Brev 
i Anledning af Aarhundredskiftet. Nytaarsnat det Aar var i Køben
havn sat i Scene som en stor Folkeforlystelse. Dertil føjedes Fester 
med Taler og Aarhundredartikler i Bladene. I sit Brev til mig kla
gede han over, at han følte sig udenfor det hele. Kun Hørups Artikel 
om det nittende Aarhundrede, der havde „taget Bonden op i dansk 
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Politik som intet andet Sted i Verden“ og derefter „vendt sig mod 
det sidste og bredeste Lag", tilfredsstillede ham. Men medens han 
under vor Brevveksling i Halvfemserne første Gang med Tilfredshed 
havde fastslaaet, at han holdt sig udenfor, levede i sin Tankeverden, 
og havde bebrejdet mig, at jeg gik op i Dagens Gerning, dvælede 
han nu ved de Vanskeligheder, det voldte ham, at han følte sig saa 
meget udenfor og derfor havde svært ved at være med i Arbejdet. 
Han var nu optaget af, at jeg burde se at komme ind i Folketinget, 
og diskuterede med Interesse Muligheden for, at jeg kunde blive op
stillet i hans Hjemegns Kreds, Vejlekredsen, med hvis Folketings
mand han var meget utilfreds. Han havde tidligere skrevet om Mu
ligheden for en københavnsk Kreds, hvorom han havde hørt Rygter.

Jeg svarede i Tilslutning til hans Betragtninger om Deltagelsen 
i Dagens Gerning:

„Vi maa tage fat paa bestemte ting, vi kan magte. Mer eller min
dre har jeg begyndt derpaa, og der er ikke tvivl om, at jeg agter at 
fortsætte." Jeg udtalte Forventning om, at han vilde gøre det samme. 
For mit Vedkommende mente jeg dog ogsaa, at der var Vanskelig
heder, især Følelsen af at staa udenfor det, der optog andre, den 
samme Følelse, han havde klaget over for sit Vedkommende. „Bort
set fra de personlige fornemmelser, det medfører, har det sine prak
tiske følger; det bevirker nemlig, at jeg i ret stort omfang savner den 
instinktmæssige samfølelse med de andre, som er en saa umaadelig 
vigtig forudsætning for at paavirke dem." Jeg mente, at Folkeuni
versitetet kunde gøre Nytte med Hensyn til at udbrede den Viden og 
Forstaaelse, vi interesserede os for, dernæst et Tillæg til „Politiken" 
med dertil egnet Stof; men det vilde ikke blive let at faa Hørup og 
Aktionærerne til at gaa med dertil, saa det var Fremtidsmusik.

Som Formaal for vort Arbejde havde jeg i et tidligere Brev op
stillet „at formindske Smerten i Danmark". Han fandt dette meget 
beskedent, men jeg forklarede det med Henvisning til en Udtalelse 
af Georg Brandes i hans Bog om den tyske Romantik: „Under al 
den Uvished og Utryghed og Tvivl, hvoraf vi er omringede, er der 
Et, som er vist og ubortdisputerligt, det er Smerten. Og som Smerten 
er vis, saaledes er ogsaa Lindringens og Befrielsens Gode vist. Det er 
vist, at det er højst ubehageligt at være lidende, bunden eller fængs
let; det er vist, at det er en stor Vederkvægelse at blive helbredet, at 
faa sine Baand løste, at faa sit Fængsels Dør slaaet op paa vid Gab.
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Hie Rhodus, hie salta! Her er en Frihedens Gerning at gøre . . . Der 
er nok, der lider, nok, der sidder i alle Arter af Fængsler, Uviden
hedens, Dumhedens og Trældommens Fængsler. Dem maa vi have 
ud, og derpaa maa vort Liv være rettet. “

Med Hensyn til Valgkreds vilde naturligvis Vejle være nyttigere 
end en københavnsk Kreds, men jeg troede ikke paa Muligheden. 
Jeg havde jo afvist Tanken om Viborg, fordi jeg ansaa det for rigtigt 
at føre Opholdet i Paris igennem til Juni.

Jeg opstillede et helt lille Program for mit Arbejde, naar jeg kom 
hjem: Folkeuniversitetsforedrag fra September, i November en paa 
2-3 Semestre beregnet Universitetsforelæsning om Frankrig efter 
1870, et Aars forsøgsmæssig Undervisning i Samfundskundskab ved 
Frk. Kruses Skole, dernæst en Lærebog deri, og endelig Optagelse af 
Studiet af Tiden fra 1866, begyndende med en Skildring af det dan
ske Folk ved den Tid. Det vilde da være bedre at komme i Rigsdagen 
om tre Aar, naar jeg havde udført dette Arbejde.

J. P. Jacobsen klagede i andre Breve over, at han ikke kunde ud
holde saa mange Undervisningstimer, men heller ikke bekvemme sig 
til at bryde af i nogen af de Skoler, hvortil han var knyttet; han 
trykkedes af Arbejdet med den Disputats, han var i Gang med, men 
ikke kunde beslutte sig til at slutte af med; han havde Planer om at 
skrive en Roman, tænkte en Tid ogsaa at gøre Forsøg paa at komme 
til Rom, hvortil danske Historikere i den Tid sendtes for at afskrive 
Pavebreve. Det sidste fraraadede jeg ham, medens jeg opmuntrede 
ham til at gøre sig fri af de Timer, der var ham for meget, og gøre 
Ende paa Disputatsen; jeg gik ind paa hans Idé om en Roman, men 
han bestemte sig jo aldrig dertil.

Vi indviede Friis i vore Overvejelser og Planer, og han samstem
mede deri, men han var paa det Tidspunkt for sit eget Vedkommen
de indstillet paa helt overvejende at samle sig om sine egne Studier. 
Han var i Foraaret meget stærkt optaget af de Stridigheder, der op
stod om Fru Wildenrath-Krabbes Blad i Sønderjylland og Krabbes 
Valg i Kalundborg i April. Han var meget misfornøjet med, at Ven
stre blev ved at holde paa Krabbe. For J. P. Jacobsen og mig stod 
det som et Spørgsmaal, der trods alt traadte tilbage i Betydning 
i Forhold til det afgørende at samle alt om Opnaaelsen af det Sy
stemskifte, der syntes os den afgørende Betingelse for, at en nyttig, 
ny Gerning kunde tages op i dansk Politik.
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Foredrags- og Undervisningsvirksomhed 
1901-1903. Samfundslære indføres i Skolen.

Almenskoleloven
Det var midt i Juni 1901, jeg kom tilbage fra Paris, rede til at 

tage fat paa Arbejdet herhjemme. Fem Uger derefter kom det po
litiske Systemskifte, hvortil vi i de Kredse, hvor jeg nu hørte til, saa- 
længe havde set hen som det Vendepunkt, hvorefter der kunde ven
tes nye og bedre Vilkaar for politisk Virksomhed i Danmark. Fore
løbig betød dette ikke, at der umiddelbart laa et politisk Arbejde for, 
som jeg havde Grund til og Mulighed for at tage op. Jeg regnede 
med, at der politisk foreløbig maatte komme en vis Afventningstid, 
hvor man saa, hvorledes det hele udviklede sig.

Derimod var der usædvanlig godt Grundlag for den Virksomhed 
til Udbredelse af Kundskab med Hensyn til Samfundslivets Udvik
ling her og ude i Verden, som i saa høj Grad havde min Interesse.

Aarene omkring Aarhundredskiftet var i Danmark en rig Grotid. 
Landbruget havde overvundet de Vanskeligheder, oversøiske Tilførs
ler fra 70’erne havde skabt for Europas Landbrug. Gaardmandsstan- 
den, der under Halvfjerdsernes og Firsernes politiske Kampe for An
erkendelse af dens Ligeret havde levet under et stærkt økonomisk 
Tryk, saa nu i Halvfemserne ny Velstand melde sig, som lidt efter 
lidt voksede. Nu kom dertil Følelsen af at have sejret i den lange og 
haarde politiske Strid, at have naaet den endelige Anerkendelse af 
Bondens Jevnbyrdighed.

Ogsaa i Handel og Industri var der Liv og Fremgang; dansk Bor
gerstand ligesom fik videre Syn og mere Handlemod, ikke blot i Kø
benhavn, hvor Fremgangen ret længe havde været stærk, men ogsaa 
rundt om i Købstæderne.

Dernæst begyndte Husmændene at rykke frem. Omkring 1900 
groede Husmandsforeninger op rundt om i Sognene; i 1901 stiftedes 
en Husmandsorganisation for hele Landet, og gik den end hurtig
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i Stykker, saa levede Landsdelsorganisationer videre og voksede sig 
stærkere og stærkere.

Endelig var Arbejderne naaet langt frem. 1000 Fagforeninger om
spændte Landet, i 1898 stiftedes „De samvirkende Fagforbund", 
i 1899 var de stærke nok til i Lockoutkampen at vinde den „Arbej
dets Grundlov", der fra nu af var Grundlaget for Forhandlingerne 
mellem Arbejdsgivere og Arbejdere. Arbejderforeningerne følte sig 
nu stærke nok til ikke blot at interessere sig for Dagens Lønstridig
heder, men ogsaa til at tage en Virksomhed op for at bringe almene 
Interesser og almen Viden ud til deres Medlemmer.

Ogsaa blandt Kvinderne voksede en vaagen Opmærksomhed for 
almene Spørgsmaal frem langt mere end før. Halvfjerdsernes og Fir
sernes Røre om Kvindespørgsmaalet havde nedfældet megen Iver for 
at hævde deres Uge Adgang til Kundskab og Indflydelse. Tilløb til 
Valgretsforeninger fandt Sted, selv om der først kom Styrke i Valg
retskravene nogle Aar ind i Aarhundredet.

Dertil kom endelig et Røre hos de Unge med Krav om Delagtig
hed i politisk Indflydelse. Foreningen „De Unges Valgret" stiftedes 
i Slutningen af Aarhundredet.

Alle disse Bevægelser foregik i en vis tryg Følelse af, at var der vel 
Strid mellem Stormagterne, saa kunde man med Rimelighed indrette 
sig paa en regelmæssig Udvikling, der vilde give Ro og Tid til Fol
kets Dygtiggørelse til Løsning af de Opgaver, der laa for, nu da Fol
ket selv syntes at holde Afgørelserne i sin Haand. Deraf udsprang 
i vide Kredse en stor Lydhørhed, en oprigtig Iver for at skabe sig 
Viden og Forstaaelse.

Tilsvarende var der stor Bered villighed til at komme denne Trang 
i Møde. I Universitetets Verden var der megen Iver for at udbrede 
Viden om de mangfoldige Nyerobringer, der efter 1870 var sket paa 
Videnskabernes Omraade; den højere Skoles Lærerverden delte 
i betydeligt Omfang denne Iver. En praktisk Form havde dette Ar
bejde just fundet i Folkeuniversitetsbevægelsen, der fra 1898 efter
haanden omspændte Landet med et Net af Foreninger, tit i Sam
arbejde med stedlige Arbejderforeninger. Endnu videre naaede det 
Arbejde, der udgik fra Højskolerne. De betød ikke blot, at nogle 
Tusind unge Elever hvert Aar fik Interesser vakt og Viden øget, men 
hver af disse Skoler var som et Centrum for Egnens Oplysnings
arbejde. Mangfoldige Foredragsforeninger virkede sammen med dem.
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Folkeskolens Lærere tog deres Part med; selv tørstede de efter Kund
skab og Forstaaelse, rede til at bringe den videre. Ogsaa Pressen tog 
mere end før den Opgave op at udbrede lødig Viden om Samfunds
livets Forhold, og dertil kom i stigende Grad populærvidenskabelige 
Værker. „Frem“, der var begyndt at udkomme i 1897, spredte over- 
maade megen nyttig Viden; „Danmarks Riges Historie" og den store 
„Folkenes Historie" naaede trods deres udpræget videnskabelige Ka
rakter Oplag, som ingen faa Aar tidligere havde tænkt sig muligt. Der 
var baade vid Arbejdsmark og rige Virkemidler.

Jeg gik ind i dette Arbejde med megen Tilfredsstillelse. Min dag
lige Virksomhed blev foreløbig af lignende Karakter som i den sidste 
Tid, før jeg tog til Frankrig. Dagen efter, at jeg var kommet hjem, 
begyndte jeg Censuren til Studentereksamen, og da dette var forbi, 
tog jeg fat paa Feriekursus paa Statens Lærerkursus. Da Efteraaret 
kom, overtog jeg det nyoprettede Fag: Statsforfatningslære ved det 
etaarige Lærerkursus. Derimod genoptog jeg af de almindelige Skole
timer kun Timerne hos Frøken Kruse.

Medens jeg var borte, havde min Moder lejet en Villa paa Frede
riksberg, hvor ogsaa J. P. Jacobsen skulde bo, og hvor siden ogsaa 
Adam Bøving flyttede ind. Vi gik her over til et Forsøg paa at arran
gere Sammenkomster af samme Slags, som jeg havde lært at kende 
i Paris. Dér fandt de Sted under to Former. I det velhavende Bour
geoisi tog man imod om Eftermiddagen til Te; der samledes da mest 
Mennesker, der frit kunde raade over deres Tid. I Universitetskred
sene var det Aftensammenkomster med Te og tørre Smaakager for 
Folk, der var fuldt optagne om Dagen. Det var naturligvis denne 
Form, vi valgte, blot foretrak vi let Vin, der i de Tider var meget 
billig, for Teen og føjede Frugt til Smaakagerne. Paa denne Maade 
havde vi „aabent Hus" hver Fredag. Vi samlede her en talrig Kreds 
til meget livlige Diskussioner. Der kom Bekendte fra Universitet, Stu
denterverden og Skoleverden. Fra Frøken Kruses Skole var ogsaa de 
ældste Elevhold med. Enkelte Politikere deltog allerede fra Begyndel
sen. Alt i alt blev det en meget broget Kreds, indenfor hvilken der dog 
bestod et stærkt Sammenhold.

Folkeuniversitetet var i fuld Gang under Kr. Erslevs Ledelse, og de 
Emner, jeg behandlede, vakte megen Interesse. Efter Foredragene om 
Tredivernes Gennembrud, fortsatte jeg med en Række om Tiden fra 
1848-64, men desuden hentede jeg nu Emner fra mine Iagttagelser
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i Frankrig; først talte jeg om „Det moderne Frankrig", siden om 
„Krigen 1870-71", „Pariserkommunen", „Dreyfusaffæren". Halv
anden Maaned i hvert Semester havde jeg sædvanlig optaget med 
saadanne Foredrag rundt om i Landet. Undertiden kom dertil en 
Række i den københavnske Folkeuniversitetsforening paa Universi
tetet. Snart føjedes, hvor der var Ønske derom, til Foredragstimerne 
særlige Undervisningstimer for snævrere Kredse, mest Lærere og 
Lærerinder.

Selve Foredragene fulgtes altid af Spørgetimer, hvor Tilhørerne 
spurgte med megen Iver og Opfindsomhed. Ved Siden af disse fast 
ordnede Foredrag var der ikke saa faa andre: Studentersamfundets 
Foredragsrækker, særlige Rækker foranstaltede af interesserede Kred
se uden Forbindelse med Folkeuniversitetet, saaledes en i Køgeegnens 
Husmandsforeninger, iværksat af Husmandsorganisationens første 
Formand Karl Hansen, Ankerstræde, som jeg dér lærte at kende. 
I andre Tilfælde toges Initiativet af Lærere, som jeg havde haft som 
Elever paa Feriekursus; med adskillige af disse bevarede jeg siden 
Forbindelsen.

Denne Foredragsvirksomhed tog megen Tid, og Rejserne kunde 
være besværlige nok, naar man maatte tage Natten til Hjælp for 
i rette Tid at naa fra Sted til Sted; men Besøgene ude i Landet var 
yderst interessante. Foreningerne lededes oftest af Mænd, der var 
toneangivende i deres Kreds. De faldt hovedsagelig i to Grupper: 
dels Mænd fra akademiske Kredse, der var prægede af Halvfjerdser
nes Gennembrud, tit af Studentersamfundets Virksomhed i dets aller
første Aar, og som nu sad ude i Landet som Læger, Sagførere og La
tinskolelærere, og dels Højskolelærere eller Folkeskolelærere, som var 
paavirkede af Højskolebevægelsen. Af og til traf man dog ogsaa 
blandt dem Mænd, hvis Tankegang var formet ved Læsning af Hø
rup, undertiden ogsaa af Georg Brandes. Stedse mere kom ogsaa 
Fagforeningsledere med blandt dem, der satte Oplysningsarbejdet 
i Scene. Det var Skik, at man før Foredragene blev inviteret til Mid
dag hos Formanden sammen med enkelte andre, og hyppig samledes 
man bagefter til Kaffe med en større Kreds. Der var usædvanlig rig 
Lejlighed til at lære hinanden godt at kende, og jeg traf paa disse 
Rejser mange særprægede Personligheder, der øvede en nyttig Ger
ning, hver i sin Kreds.

Som Helhed var man rede til fordomsfrit at høre paa de oplysende 

132 



Foredrag uden ængstelig at spørge om Foredragsholderens Anskuel
ser. Dog kan det ikke nægtes, at der af og til i Højskolekredse duk
kede en vis Frygt frem for, at disse Universitetsfolk med deres Viden
skab skulde komme til at svække Højskolens Indflydelse og under
grave det Livssyn, om hvilket den samlede sig. Det gjaldt særlig, da 
Georg Brandes i 1902 ved Studentersamfundets Udflugt til Sorø i sin 
Tale kom ind paa Forholdet mellem det akademiske Frisind og Høj
skolens.

„Ved Højskolerne", sagde han, „har man nu og da set paa den 
nylig i Værk satte Foredragsvirksomhed med mindre venlige Øjne. 
Hvor dette er Tilfældet, turde det være et Svaghedstegn. Vi for vor 
Del ser ikke paa Højskolerne med nogen Uvilje." „Vi ved nemlig, at 
Højskolerne har banet os Vejen; vi ved, at Grundtvigs Livsværk er 
en af de Hjørnestene, paa hvilke det Danmark, som bestaar, er byg
get. Vi anerkender hans geniale Blik og hans Tilhængeres frugtbare 
Stræben. Grundtvigianerne svarer til Troen og Fortiden; vi er Haa- 
bet og Fremtiden." Han gjorde nogle Bemærkninger om Højskoler
nes religiøse Synspunkter i Modsætning til de rent videnskabelige. 
„Vort Syn gaar da dybere og er mere omfattende end Højskolernes. 
Men vi har kun gode Følelser for dem."

Blandt os, der hørte Talen, var der neppe nogen, der opfattede 
den som udfordrende overfor Højskolen. Men det viste sig, at der i en 
Del af Højskoleverdenen var saa megen Følsomhed, at den vakte 
stærkt Røre. Artikel fulgte efter Artikel, og ved en Diskussion i Stu
denterforeningen hen paa Efteraaret udtalte Jacob Appel, at han 
herefter ikke vilde fortsætte sin Deltagelse i Folkeuniversitetets Virk
somhed. Han havde ellers været blandt Foredragsholderne ligesom 
Ludvig Schrøder, Dr. L. Moltesen og Dr. Marius Kristensen. Røret 
blev saa stærkt, at Universitetets Folkeuniversitetsudvalg fandt det 
fornødent at rykke frem med en Erklæring. Denne sagde, at der be
stod en principiel Forskel mellem Folkehøjskolen og Folkeuniversi
tetet. Folkehøjskolen vilde ikke blot udvide Elevernes Horisont og bi
bringe dem Kundskaber, men ogsaa gennem Undervisningen virke 
for „en bestemt kristelig Livsanskuelse". Dette sidste laa uden for 
Folkeuniversitetets Opgave. „Al Indgaaen paa religiøse Stridsspørgs- 
maal eller Tagen Parti i konfessionel Henseende er principielt ude
lukket fra Undervisningen." Georg Brandes havde ikke talt paa 
Folkeuniversitetets Vegne, og man havde intet fundet i hans Tale,
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der karakteriserede den folkelige Universitetsundervisning som rettet 
mod Folkehøjskolen.

Erklæringen virkede efter Hensigten. Appel meddelte, at han atter 
var villig til at være Foredragsholder, og ogsaa de andre Foredrags
holdere fra Folkehøjskolens Verden vedblev at deltage i Folkeuniver
sitetets Arbejde. Nogen Mistænksomhed bestod vel stadig, men jeg 
kan ikke sige, at jeg mærkede noget til det ved mine Besøg ude 
i Folkeuniversitetsforeningerne.

Foruden disse Rækkeforedrag holdt jeg i den nærmeste Tid efter 
Hjemkomsten fra Frankrig adskillige enkelte Foredrag med Emner 
hentede derfra i interesserede Foreninger.

Straks ved Efteraarets Begyndelse 1901 talte jeg i Studentersam
fundet om „Det franske Universitet i Strid med Klerikalisme og Mi
litarisme"; ved den højere Skoles Lærerforenings Oktobermøde 1901 
holdt jeg Foredrag om „Den højere Skole i Frankrig", i „Socialøko
nomisk Forening" om Befolkningsstagnationen i det franske Folk, i 
„Historisk Samfund" om „Historieundervisningen ved franske Univer
siteter", i „Københavns Kommunelærerforening" om „Den franske 
Skole". Dertil kom i Aarene 1902-03 Artikler i „Tilskueren" om 
„Franske Folkeuniversiteter" og „Moralundervisningen i de franske 
Skoler", i „Dansk Tidsskrift" om „Den franske Kulturkamp" og om 
„Waldeck-Rousseau", i „Vor Ungdom" om „Frankrigs højere Pige
skole". Desuden lejlighedsvis Artikler i „Politiken". Adskillige Aar 
senere fik jeg Lejlighed til i „Folkenes Historie" at give en samlet Be
retning om fransk Udvikling fra 1870 til 1910. Men den maatte jo 
blive af rent oversigtsmæssig Karakter.

Der viste sig i det hele stor Interesse for Oplysning om de franske 
Forhold. Jeg optog da ogsaa Planen om Universitetsforelæsninger 
over Frankrigs Historie efter 1870. Jeg begyndte disse Forelæsninger, 
der fandt stor Tilslutning, i Efteraaret 1901. Jeg tog mit Udgangs
punkt i en lille Historie af Anatole France om Perserkongen Zénim, 
der havde paalagt Landets Historikere at skrive en Verdenshistorie 
saa fuldstændig som mulig, for at han deraf kunde lære, hvorledes 
han skulde styre. De mødte 20 Aar efter med 6000 Bind; han bød 
dem forkorte, saa det blev til at overkomme. Dette gentog sig Gang 
efter Gang, til han 55 Aar senere laa paa Dødslejet. Da var den sid
ste Lærde kommet ned til ét Bind, og da Kongen klagede til ham, at 
han altsaa ikke lærte Verdenshistorien at kende, svarede den Lærde: 
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„Herre, jeg skal sammentrænge den for Dem i tre Ord: De fødtes, de 
led, og de døde.“

Det syntes mig, at der i hvert Fald burde indskydes Ordet „de 
glædede sig“, men jeg erkendte, at den lille Historie med nogen 
Grund understregede Vanskeligheden ved at drage Lære af Histo
rien. Og dog saa jeg dette som Historieforskningens Maal. Jeg haa- 
bede, at noget i hvert Fald kunde naas ved at samle Interessen om 
visse betydningsfulde Begivenheder og benytte disse som Eksempler, 
og dertil ansaa jeg netop Frankrigs Historie i de tre sidste Aartier for 
egnet: den eneste Krig, hvorfra der var blot nogen Mulighed for at 
drage Slutninger med Hensyn til Fremtiden, sejrrige og mislykkede 
Revolutioner, haard Forfatningsstrid, Omskiftning fra Højrestyre til 
Venstrestyre, folkeligt Selvstyre i Stat og Kommune gennemført mod 
Bureaukrati og Finansvælde, Strid mellem civil og militær Tanke
gang sat paa Spidsen, mellem Stat og Kirke, Forsøg paa at bygge et 
Samfund paa verdslig Moral, Standsning i Folketilvæksten og der
med en Bevægelse, der var ved at melde sig overalt.

Min Tanke var da den, jeg fra Paris havde drøftet med J. P. Ja
cobsen: at føre Skildringen af de 30 Aar med deres mangeartede 
Historie nogenlunde hurtig igennem. Men desværre lykkedes dette 
ikke. Trods Zénims Historie tog jeg Krigen og Pariserkommunen saa 
grundig, at det varede 4 Semestre at komme igennem dem. Det an
det havde sikkert været bedre. Havde jeg gjort disse Skildringer kor
tere og derpaa fortsat med de Fremstillinger, jeg gav ved Folkeuni
versitetsforedragene, i noget udvidet Skikkelse, vilde det have været 
muligt at give et samlet Billede af fransk Udvikling i de tre Aartier 
og udgive det hele som en samlet Bog.

Som det nu gik, blev jeg, da de 4 Semestre var gaaet, optaget af 
andet Arbejde. Jeg havde de to Fremstillinger af Krigen og Pariser
kommunen færdige, men gjorde intet Forsøg paa at faa det udgivet.

I øvrig behandlede jeg det bevægede Aars Historie som en Række 
lærerige Eksempler. Krigen stod for mig som et Stykke Sygehistorie. 
Det er almindeligt at gaa ud fra, at to Stormagter ikke gaar til Krig, 
uden at de mest afgørende Interesser staar paa Spil. Det blev min 
Opfattelse, at Forsøg paa at opstille saadanne Grunde for Krigen i 
1870, - som i saa mange andre Tilfælde - var uholdbare. I Paris 
talte man i Ministerraad som i Kammer og Senat kun om een 
Grund: Æren. Det gjaldt at hævde Frankrigs Prestige for at styrke
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Kejserdømmet indadtil. Derfor tumlede man i Løbet af en Ugestid 
under stadige Svingninger i Stemningerne ud i en Krig, som i hvert 
Fald Kejseren og de klogeste af hans Raadgivere, der kendte Styrke
forholdet mellem Frankrigs og Tysklands Hære, havde al mulig 
Grund til at tro, Frankrig maatte tabe.

Bismarck havde vel et bestemt Formaal med Krigen: at benytte 
den som Løftestang for Tysklands Samling under Prøjsen. Men han 
vilde den kun, hvis han kunde give de andre Skylden. Og det var 
min Opfattelse, at selv for ham gik det ingenlunde saa planmæssig 
som antaget i den bevægede Uge. Ogsaa for ham gyngede det op og 
ned, og kun franske Fejlgreb af uforudseeligt Omfang gjorde det 
muligt for ham at naa sit Maal.

Jeg understregede stærkt de Farer for Folkenes Tilværelse, som 
den nationalistisk farvede Æresfølelse, der drev Frankrig ind i den 
ulykkelige Krig, kun altfor ofte rummer, og viste ved Eksempler an
detsteds fra, at den Usikkerhed, der prægede de toneangivende i de 
afgørende Øjeblikke, snarere er Reglen end Undtagelsen i saadanne 
Situationer.

I Fremstillingen lagde jeg i øvrig Hovedvægten paa Krigens Art, 
ikke blot med Hensyn til Kampmidler og Forsyninger, men ogsaa 
med Hensyn til Forholdet mellem Soldaterne og Befolkningen, de 
Stemninger, Begivenhederne fremkaldte. Overfor den Opfattelse, at 
der, naar Krig nu en Gang maatte være, ikke laa megen Vægt paa, 
om den førtes med større eller mindre Haardhed, stillede jeg de Syns
punkter, som maatte gøres gældende af dem, „der ikke opfatter Li
vet som et Valg mellem Yderligheder, men som en Blanding af Mod
sigelser, en Række af Tilnærmelser og Halvheder, af inkonsekvente 
Tanker og inkonsekvente Handlinger. “ Paa denne Baggrund lagde 
jeg megen Vægt paa, om Krigen i 1870 betød et Led i den Bevæ
gelse, der gav Krigene et mere humant Præg end tidligere, eller den 
gik i modsat Retning.

Mit Resultat var, at det sidste var Tilfældet. Krigen 1870 nær
mede sig fra fransk Side til at have Karakter af Folkekrig mere end 
af Soldaterkrig, og den førtes fra tysk Side med en systematisk 
Haardhed langt større end senere Tiders Krige, noget netop fordi 
den franske Befolkning i saa stort Omfang gik ind i Krigen.

Mit samlede Indtryk var, at Krigen ingenlunde betød den Ud
vikling af Fædrelandssind og Beredvillighed til Opofrelse, den Styr- 
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kelse af Villien, vi var opdraget til at tro paa, men tvertimod virke
de som en Afsløring af den Uforstand og den Haardhed, der endnu 
ligger paa Bunden hos Menneskene.

Med Hensyn til Pariserkommunen var mit Resultat, at Bevægel
sen langt mere havde sit Præg fra 1793 end fra den nye Arbejder
bevægelse. Dens toneangivende Mænd var rodløse Litterater; Til
hængere af „Internationale" var i Mindretal blandt de Ledende og 
de mest maadeholdne. Rejsningen var et Led i Krigens Sygehistorie, 
og Begivenhederne blev en Afsløring af, hvor skrøbeligt det bestaa- 
ende Klassesamfund var bygget op. Ogsaa her rettede jeg fortrinsvis 
Opmærksomheden mod de Stemninger i de forskellige Folkelag det 
store Opgør fremkaldte. De blev et Vidnesbyrd om, at der af Klasse
hadet kunde udspringe lignende Uforstand og lignende Haardhed 
som af de nationale Lidenskaber. Krigen og Kommunen syntes mig 
i samme Grad Eksempler til Advarsel.

Særlig undersøgte jeg om Universitetsverdenen ydede et Bidrag til 
gensidig Forstaaelse, idet jeg hævdede den Opfattelse, at der maatte 
stilles strengere Krav til de akademiske Kredse end til andre. „Vi 
maa vente og kræve af dem et fordomsfriere Syn, der gør dem til 
Talsmænd for hver ny Tids Fremskridtstanker, vi maa vente af dem 
et følsommere Sind, der lader dem være en Art Samvittighed ‘ for 
Folkene og disses forskellige Klasser, saa de lægger deres Indflydelse 
i Vægtskaalen derimod, saa tit et Folk gør Uret mod et andet eller 
den ene Folkeklasse mod den anden." Det burde for dem være en 
Pligt saa godt som Kundskabsindsamlingen og Kundskabsmedde
lelsen.

Men jeg maatte erkende, at disse strenge Krav ingenlunde regel
mæssig opfyldtes. Frankrigs Universitets- og Skoleverden havde gjort 
det under Dreyfusstriden, store Dele af den russiske Universitetsver
den i Striden mod Czarstyret. Derimod stod Englands Universiteter 
tavse eller bifaldende overfor Underkuelsen af Irland og Transwaal, 
og tyske Universitetskredse havde bifaldet, ja krævet den førte Poli
tik i Polen, Sønderjylland og Elsass-Lothringen, saa vel som mod de 
tyske Socialdemokrater.

Med Hensyn til Haardheden i 1870-71 var der Vidnesbyrd paa 
Vidnesbyrd om, hvorledes den billigedes af det tyske Aandslivs 
Mænd. Grundstemningen i Tysklands Universitetsverden havde i de 
to Menneskealdre før Krigen været frisindet og human, men en Be- 
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vægelse i modsat Retning var saa smaat begyndt før 1870, og den slog 
helt igennem under Krigen. En ny og haardere Tankegang blev fra 
da af fremherskende. Helt overvældende syntes mig Udtrykkene der
for i Treitschkes Artikler om Krigen, men mange var fulgt i hans 
Spor.

I Forhold dertil stod Frankrigs Videnskabsmænd lettere. Deres 
Opgave var at føre Klage over de Lidelser, deres Folkefæller gen
nemgik, ikke saa meget at angribe de andre. De gjorde det med et 
vist Maadehold baade Renan, Fustel de Coulanges og Gabriel Mo
nod. Nederlaget blev jo for fransk Historieforskning et stort Opdra
gelsesmiddel.

Naar jeg i Frankrig med saa megen Interesse havde fulgt Under
visningen i Samfundskundskab, var dette ikke en Tilfældighed. I 
90’ernes sidste Aar havde vi i de Skolekredse, hvor jeg færdedes, med 
Iver drøftet Muligheden af til Historieundervisningen at føje en 
Undervisning i Samfundskundskab. Ønsket derom blev et Led i de 
Reformønsker, der navnlig raadede indenfor den københavnske høje
re Skole; det var jo overvejende private Skoler. Lærerne i Historie 
var for en stor Del Kandidater prægede af Kr. Erslevs Undervisning. 
I December 1901 indgav „De forenede Latin- og Realskoler i Kjø- 
benhavn og paa Frederiksberg", støttet af andre Skoleledere, et An
dragende om Tilladelse til ved deres Skoler at indføre en tredje Ret
ning. Hovedtanken var, at man til den klassisk sproglige Retning, 
der byggede paa Latin og Græsk, og den matematisk-naturvidenska- 
belige Retning skulde have Lov til at føje en tredje Retning, hvor 
Latin og Græsk i alt væsentlig erstattedes af en udvidet Undervis
ning i de nyere fremmede Sprog. Spørgsmaalet om Latin og Græsk 
som Skolens bærende Fag havde længe været omstridt. Statsskolens 
Rektorer havde stadig holdt derpaa, H. H. Lefolii undtaget. Der
imod var der i den københavnske Skoleverden et stærkt Ønske om 
at komme bort derfra. Man gik ud fra, at kom der en nysproglig 
Retning, vilde denne hurtig tage det store Flertal af Eleverne fra 
den klassiske Retning.

I dette Andragende fremsattes ogsaa et Ønske om til Historie
undervisningen at knytte en Undervisning i Samfundskundskab. 
Der skulde undervises i 1) Danmarks Statsforfatning, 2) Danmarks 
Statsforvaltning (Kommunalforfatning, Retsvæsen, Kirke- og Skole
ordning, Skattevæsen), 3) den almindelige borgerlige Lovgivning i 
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Danmark, 4) Danmarks økonomiske Forhold (Næringsveje, Arbej- 
derspørgsmaal, Befolkningsstatistik). For alle væsentlige Punkters 
Vedkommende droges Sammenligninger mellem Danmarks og Ud
landets Forhold. Muligheden derfor skulde tilvejebringes ved, at 
der ved Studentereksamenen kun skulde eksamineres i Tiden efter 
1789, for Nordens Vedkommende efter 1660, foruden i Samfunds
kundskab.

Dette var en Tanke, for hvilken jeg var ivrig Talsmand. Jeg havde 
længe ment, at der anvendtes altfor meget af det sidste Skoleaar paa 
Repetition af alt det, man tidligere havde lært. I det hele var For
slaget i nøje Overensstemmelse med de Ønsker, der næredes i vor 
Kreds. Vi var jo i nær Forbindelse med de Skoleledere, der her 
førte an. Men allerede før Andragendet indgaves, havde jeg begyndt 
at tilrettelægge en Undervisning i Samfundskundskab og at udarbej
de en Lærebog dertil. Professor Olrik var jo gaaet ind paa at optage 
Undervisning i Statsret paa de etaarige Lærerkursus, og ogsaa ved 
Frk. Kruses Kursus havde jeg Adgang til at forsøge Faget. Allerede 
umiddelbart efter min Hjemkomst fra Frankrig kunde jeg begynde 
dermed de to Steder. Haand i Haand dermed gik Udarbejdelsen af 
en Lærebog.

Det syntes mig ikke, at nogen af de Lærebøger, der anvendtes i 
andre Lande, var egnede til uden videre at efterlignes i Danmark. I 
Frankrig var Undervisningen i Samfundskundskab sat i nær Sam
menhæng med Moralundervisningen, og adskillige Afsnit var af et 
Omfang, som vi ikke kunde drømme om at stille danske Skoleelever 
overfor. I Tyskland var Bøgerne en Blanding af filosofiske Betragt
ninger og en grundig paragrafmæssig Gennemgang af gældende Reg
ler. Det var en Forkyndelse af det bestaaende tyske Samfunds For
trinlighed, en overlegen Afvisning af de socialistiske Ideer som stri
dende mod Menneskenes Natur og en Forherligelse af Krigen som 
det store Opdragelsesmiddel, den retfærdige Dommer mellem Fol
kene.

I England anvendte man en fortællende, halvt romanagtig Frem
stilling, hvor man fulgte en Borger paa hans Vej gennem Livet og 
viste, hvorledes han fik med Staten at gøre. Det var en Form, der 
laa dansk Undervisningsmaade fjernt og i hvert Fald krævede en 
bredere Fremstilling, end man kunde vente godkendt i Dan
mark.
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Jeg maatte da gaa mine egne Veje og søge at lægge Bogen til
rette paa tilfredsstillende Vis ved Hjælp af Drøftelser med interesse
rede Historielærere. Det var som sædvanlig navnlig med J. P. Jacob
sen, jeg drøftede Spørgsmaalene. Der var let Adgang dertil, da vi jo 
i den Tid havde fælles Lejlighed. Jeg spurgte Professor Munch-Peter- 
sen, om han vilde paatage sig Udarbejdelsen af Afsnittet om „Bor
gerlig Ret,“ men han mente ikke at kunne faa Tid dertil.

I Efteraaret 1902 havde jeg Bogen færdig, og jeg fik let Aftale 
med Ernst Bojesens „Nordisk Forlag" om Udgivelsen, saa denne 
kunde finde Sted i Begyndelsen af Oktober. I Fortalen tog jeg mit 
Udgangspunkt i det Forslag, der var stillet Aaret før. Jeg havde 
fulgt det dér opstillede Program for Undervisningen i Samfunds
kundskab, idet jeg gik ud fra, at dette ved den forestaaende Skole
reform vilde blive gennemført ogsaa for de andre Skoleretninger. 
Jeg henviste til, at ved den Omordning af Skoleembedseksamen i 
Historie, der to Aar tidligere var gennemført ved Universitetet, var 
Samfundskundskaben blevet vedtaget som Led i denne Eksamen. 
Forslaget fra Skolerne talte om „Samfundslære". Jeg foretrak „Sam
fundskundskab", det gjaldt „ikke filosofiske Betragtninger over Sam
fundets Natur og Væsen; det er ikke nogen Sociologi". Maalet var 
en Beskrivelse af det bestaaende danske Samfundsliv, belyst ved 
Sammenligninger med Udlandet og nøje knyttet til Historien. Dertil 
var føjet en Redegørelse for de omstridte Spørgsmaal vedrørende 
danske Samfundsforhold. Jeg lagde ved Fremstillingen af de stri
dende Anskuelser i høj Grad Vægt paa den mest gennemførte Li
gelighed.

Et Par Dage efter, at Forslaget om Skolereformen var fremsat i 
Folketinget, holdt „De lærde Skolers Lærerforening" den 20. og 21. 
Oktober sit sædvanlige Efteraarsmøde. Jeg havde her Lejlighed til 
at indlede en Diskussion om Undervisning i Samfundskundskab. 
Jeg mindede om, at Tanken derom havde været fremme i Danmark 
i Skolens store Reformtid omkring 1800 uden dog at blive gennem
ført, at den nu i de sidste Aar var brudt igennem i Land efter Land. 
Det kunde ikke være Skolens Opgave at isolere Eleverne fra det 
Samfund, hvori de levede. I Stedet maatte man „sætte sig som Maal 
at føre Eleverne ind i disse politiske Brydninger paa en saadan rolig 
og overlegen Maade, at de derigennem værnes mod det Snæversyn, 
den naive Fanatisme og den Mangel paa Forstaaelse, de saa tit op- 
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drages til gennem ensidig Familie- og Avispaavirkning“. Jeg under
stregede stærkt den store Fremgang i de sidste 150 Aar og den Vær
di, Erkendelsen deraf vilde have for hos Eleverne at skabe „ikke blot 
et klogere, men ogsaa et lysere og frejdigere Syn paa Vilkaarene i 
det Samfund, de tilhører."

Jeg fandt i Forsamlingen en Tilslutning, der overraskede mig. 
Rektor Hoff fra Sorø fandt Bogen „uendelig interessant". Han kaldte 
den „den morsomste Bog, jeg har læst i de sidste 14 Dage", og da 
denne Tidsbegrænsning fremkaldte megen Munterhed, føjede han 
til, at han læste mindst en Bog om Dagen. Ogsaa Professor Gertz, 
Formand for Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler, erklæ
rede sig som Tilhænger af at indføre Faget i Skolen.

Diskussionen løb ud i et praktisk Resultat, idet et meget stort 
Antal Skoler i de følgende Uger indgav Andragender om Indførelse 
af Samfundskundskab som Led i Historieundervisningen. Der var 
stærk Modstand i Undervisningsministeriet, men Professor Gertz tog 
da meget haardt fat, og 30. December udstedtes Resolution om 
denne nye Eksamensordning. Grundlaget var dermed skabt for hur
tig og almindelig Indførelse af det nye Fag.

Min Lærebog i et nyt Fag havde naturligvis Skrøbeligheder. Det 
havde navnlig voldt megen Vanskelighed at udtrykke Lovregler paa 
en baade kortfattet og klar Maade. Der blev hurtig Lejlighed til at 
rette Manglerne, idet Bogen blev udsolgt paa % Aar, saa en ny Ud
gave kunde udkomme i Sommeren 1903. Forinden havde jeg bedt 
interesserede Lærere, der brugte Bogen, sende mig Forslag til Æn
dringer. Jeg modtog en Del saadanne Forslag og kunde da tage Hen
syn til dem i anden Udgave.

Det var ikke min Hensigt, at dette Fag skulde være forbeholdt 
den højere Skole. Jeg ønskede det indført baade i Realskole og Folke
skole. I Februar 1903 udgav jeg med Henblik paa almindelig For
beredelseseksamen en „Mindre Lærebog i Samfundskundskab". 
Denne fandt hurtig Anvendelse i et meget stort Antal Skoler. Van
skeligere viste det sig at være med Folkeskolen. I Juni 1903 udgav 
jeg en „Lille Lærebog i Samfundskundskab", beregnet paa Folke
skole og Mellemskole. Jeg søgte at faa Undervisningsministeriet til 
at give den sædvanlige Anbefaling, men dette nægtedes. I. C. Chri
stensen bestred vel ikke, at det kunde være rigtigt, at der i Folke
skolen gaves nogen Undervisning i Samfundskundskab, men han var
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imod, at der dertil anvendtes en Lærebog. Nogen Undervisning af 
denne Art trængte i den følgende Tid igennem i Skolerne. Sædvanlig 
tog man det mere spredt, tit hovedsagelig som Hjemstavnslære. Den 
Samling, der kunde være blevet paa Undervisningen ved Hjælp af 
en lille Lærebog, gennemførtes kun faa Steder.

Efter den Opfattelse, som raadede i vor Kreds, blev der med Al
menskoleloven 1903 naaet et meget betydeligt Fremskridt. Vi gik ud 
fra, at den nysproglige Retning vilde drage til sig det store Flertal 
af dem, der hidtil havde valgt den klassiske Retning, og at der der
ved vilde være skabt Betingelser for, at et voksende Antal af Elever 
søgte den højere Skole. Jeg havde altid anset det for et Fortrin, at 
denne søgtes af saa mange som mulig, selv om en Del af dem, der tog 
Studentereksamen, ikke fortsatte ved Universitetet. Og jeg ansaa det 
for en stor Forbedring, at det blev lettere at gaa fra Folkeskole til 
højere Skole. Det stemmede med de Synspunkter, som H. H. Lefolii 
havde gjort gældende i Viborg, og som vi, der var hans Elever, gan
ske havde sluttet os til.

Med Hensyn til Fagene var der en Ændring, jeg kunde have øn
sket. Fransk fik en ret begrænset Plads omtrent som tidligere, medens 
der bevaredes lidt Latin. Jeg havde ønsket, at man helt opgav de faa 
Latintimer, i hvilke dog intet af Værdi kunde læres, og gav dem til 
Fransk. Det var jo det Sprog, gennem hvilket Forbindelsen med den 
romanske Kulturverden holdtes aaben for tredje Retnings Elever. 
Og jeg følte mig ikke overbevist om Rigtigheden af den da gængse 
Paastand, at den romanske Kultur var udlevet og nu vilde blive af
løst af den angelsachsisk-germanske, en Opfattelse, som imidlertid 
Johan Ottosen i nogen Grad delte. Desuden var jeg ikke uden Sym
pati for den af Niels Bang stærkt forfægtede Anskuelse, at man 
burde have Overgangen fra Folkeskole til Gymnasium ved de 14 
Aar, der da var den sædvanlige Afslutningstid for Folkeskolen. Jeg 
regnede med, at Overgangen da vilde blive lettere, og ansaa et sam
let fireaarigt Gymnasium for en Fordel.

Nogle Aar senere, da Skoleloven var traadt fuldtud i Kraft, og 
Virkningerne begyndte at vise sig, rettedes der af Klassikerne med 
Professor J. L. Heiberg i Spidsen en hvas Kritik mod den, fordi den 
viste sig at undergrave Studiet af Græsk og Latin, men denne Kritik 
kunde ikke bringe Resultat. I Hovedtrækkene har Almenskoleloven 
af 1903 nu staaet sin Prøve gennem et halvt Aarhundrede.
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Samtidig med Undervisning og Foredrag genoptog jeg efter Hjem
komsten fra Frankrig Studiet af de Afsnit af Danmarkshistorien, 
med hvilke jeg tidligere havde arbejdet. Det vil i første Række sige, 
at jeg samlede Stof til en Skildring af Tiden efter 1864. Jeg gennem
gik meget trykt Stof: Rigsdagstidende, Aviser o. s. v., desuden talrige 
Brevsamlinger og lignende i Rigsarkivet og andetsteds; og desuden 
søgte jeg Tiden belyst gennem Samtaler med Georg Brandes, Edvard 
Brandes, Holstein-Ledreborg, Chr. Krabbe, Lars Dinesen og andre. 
Jeg naaede meget igennem, men ikke nok til at tage fat paa en Skil
dring af denne Tid. Stoffet var jo saa stort, at det krævede megen 
Tid, og jeg var optaget af meget andet. Havde der været Udsigt til 
en Professorstilling, der kunde tillade mig at samle Kræfterne om en 
saadan videnskabelig Opgave, vilde jeg sikkert have søgt den. Men 
en saadan Udsigt forelaa slet ikke. Det kunde ikke nytte at indrette 
sig derpaa.

Foreløbig blev det da ved Forberedelser til Behandlingen af Tiden 
efter 1864. Efter Opfordring fra den svenske Studenterforening 
„Ver dandi" holdt jeg endnu i Efteraaret 1901 Foredrag i Uppsala 
om den danske Forfatningsstrid fra 1866-1901. Det blev siden ud
givet som et af „Verdandi“s Smaaskrifter, hvilket foranledigede, at 
Edv. Brandes i en Anmeldelse genoptog Hørups gamle Ønske om, at 
en yngre Historiker skulde tage den Opgave op at give en indgaaen- 
de Skildring af denne Tids Historie.

Imidlertid fortsatte jeg i „Folkenes Historie" mine Skildringer fra 
Enevældetiden. Og i forskellige Artikler behandlede jeg Emner fra 
Nationalliberalismens Tid. Saaledes i en Artikel i „Dansk Tidsskrift“ 
i Juli 1902 om „Hall og den nationalliberale PolitikVilhelm Las
sen havde da i Aalborg Amtstidende med stor Voldsomhed talt om 
„Nationalliberalismens politiske Fallitenspillere“. A. D. Jørgensen 
havde ikke levet længe nok til at gøre dem helt umulige, „det, som 
vilde have været det største i hans Liv“, klagede han; derfor burde 
nu „en af vore yngre Historikere for Alvor vove Skindet

Herimod vendte jeg mig. „Der er saa vist ingen Fare for Skindet 
ved at angribe de Nationalliberale", sagde jeg, men „for de yngre 
Historikere vil sikkert Vurderingen af de Nationalliberale være et 
Spørgsmaal, som de ikke føler sig fristede til at afgøre i en Haande- 
vending med en flot Formel". Jeg erkendte, at den nationalliberale 
Politik udadtil som Helhed var forfejlet, fordi den dreves „ud fra
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den Forestilling, at Danmark dog til en vis Grad kunde forhandle 
paa lige Fod med Stormagter, og at en Krig ikke var noget fuldstæn
dig umuligt". Men dette Fejlsyn delte de Nationalliberale med et 
overvældende Flertal af Folket. Selv Andræ sagde i Januar 1864: 
„Vor Maade at føre Krig paa skulde være langsom, saa at vi kunde 
holde ud i flere Aar“. Tscherning var vel den eneste, der helt er
kendte Danmarks Afmagt i Krig.

Jeg understregede stærkt den Usikkerhed, vore toneangivende Po
litikere følte under Krisen i Efteraaret 1863, men saa deri noget, der 
meget hyppigt gælder Politikere i afgørende, kritiske Øjeblikke. Mit 
Resultat var dette: „De Tiders danske Politikere drev Udenrigspoli
tik under haabløse Forhold, og uheldigvis forstod de ikke selv, hvor 
haabløse de var. De begik Fejlgreb, og de overvurderede Mulig
hederne, det er let nok at se nu bagefter". „Men vi bør ikke blive 
staaende derved. Den, som betragter Datidens Begivenheder med 
skønsom Forstaaelse af de Kaar, hvorunder Politikere virker, med 
Indsigt i, hvor lidt selv de største blandt dem evner at lede Begiven
hedernes Gang, vil ikke søge Trøst for Tabene ved at stemple som 
ringe Mænd de Førere, som stod i Spidsen, da vi led dem. Døm dem 
ikke ud fra ideale Krav om, hvordan Politik skulde drives; døm dem 
ikke paa Grundlag af vor Viden nu bagefter. Sammenlign dem med 
andre Landes Politikere, sammenlign dem med vore egne i Fortiden 
og i Nutiden". En lignende Opfattelse forfægtede jeg i en Anmeldel
se i „Nordisk Tidsskrift" for 1903 af Julius Clausens Udgave af 
„Orla Lehmanns Papirer".

Allerede i 1901 havde jeg i en Artikel i „Sønderjydske Aarbøger" 
om „Skandinavismen" gjort et lignende Synspunkt gældende: Fejlen 
i den skandinaviske Bevægelse var, at dens Mænd troede, at de nor
diske Lande kunde faa virkelig militær Betydning overfor Stormag
ter, men hvorledes bebrejde dem det, naar man endnu et halvt Aar- 
hundrede eller saa senere, saa alle mindre Stater ruste i Tro paa, at 
de kunde skabe sig militær Betydning. „Diplomatisk og militært 
tabte Nationalliberalismens Mænd." Men „folkelig, nationalt sejrede 
de." De knyttede Nordslesvigernes Sind varigt til Danmark, de bandt 
de tre nordiske Folk sammen med Baand, der siden holdt, og de 
lagde Grunden til den demokratiske Frihed i Danmark.

Endnu i disse Aar tog jeg Del i Studenterlivet, men alt i alt i min
dre Omfang end før og under andre Former. Da jeg kom hjem fra 
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Paris i Sommeren 1901, fandt jeg Studenterforeningen under kon
servativ Ledelse. Jeg havde ikke megen Forventning om, at dette 
foreløbig kunde ændres. Bevægelsen over til Studentersamfundet var 
aabenbart i Gang, og i Studenterverdenen maatte det ventes, at Sy
stemskiftet dæmpede Uvillien mod de Konservative. Foreløbig fort
satte vi vort Arbejde i Foreningen. Da Senioratet stillede sig ganske 
afvisende overfor Deltagelse i de forskellige Hædersbevisninger over
for Georg Brandes, der 4. Februar 1902 blev 60 Aar, indkaldte vi en 
Generalforsamling med Forslag om Misbilligelse deraf. Professor 
Erslev var endnu en Gang med og førte Ordet for vort Forslag sam
men med Arthur Henriques, men Senioratet erklærede, at det ingen
lunde havde tilsigtet nogen Demonstration mod Georg Brandes, og 
Generalforsamlingen godkendte dette.

Jeg var nu af den Opfattelse, at Centrum samlet skulde gaa over 
i Studentersamfundet for at søge dér at skabe et virkelig stærkt Stu
denterliv. Men det var aabenbart, at det ikke lod sig gøre at samle 
vore yngre Meningsfæller derom. De fleste af dem foretrak at fort
sætte i Studenterforeningen. De opgav dog den gamle Centrums
organisation og dannede i Stedet „Studenterforeningens Radikale", 
som virkede med megen Iver; til Tider var de i Opposition, til Tider 
samarbejdede de med det konservative Parti eller Dele af det. Blandt 
Lederne var Arthur Henriques, J. West, den senere Rektor i Sønder
borg og i Sorø, og den helt unge Chr. Winsløw. Jeg blev ved at være 
Medlem og støttede dem ved Lejlighed, men jeg tog fra nu af mere 
Del i Studentersamfundets Arbejde. For Professor Erslev hørte den 
virksomme Deltagelse i Studenterforeningens Virksomhed op.

Studentersamfundet var ved Begyndelsen af Juni 1901 flyttet ind 
i sit nye Hus, og samtidig overtog Ove Rode Formandskabet. I For- 
aaret 1902 traadte jeg paa hans Opfordring ind i Bestyrelsen, og 
i Vintersæsonen 1902-03 bestræbte jeg mig for at give Studenter
samfundets Diskussioner samme alsidige Karakter, som Diskussioner
ne i Studenterforeningen havde haft de Aar, da „Centrum" styrede 
dér. I Foraaret 1903 sluttede Rodes Formandstid, og jeg gik nu og
saa ud af Bestyrelsen.
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Systemskiftet og Hørups Død
Den 23. Juli 1901, godt en Maaned efter, at jeg var kommet til

bage fra Frankrig, indtraf det Systemskifte, vi saa længe havde set 
frem imod. I de Dage, da det nye Ministeriums Dannelse stod paa, 
havde jeg Lejlighed til at følge Begivenhederne paa ret nært Hold 
gennem Samtaler med Zahle og Rode. Jeg modtog et meget stærkt 
Indtryk af, hvor haardnakket I. C. Christensen virkede for at holde 
Hørup ude af Ministeriet, og hvor stærk hans Iver var for, at dette 
i størst muligt Omfang skulde sammensættes af hans egne og Alber
tis nærmeste Meningsfæller. Baade de andre og jeg følte stærkt den 
Fremtidsfare, der her saa utvetydigt traadte frem, men det endte jo 
med, at Hørup kom med, og det var for os det afgørende. Det var for 
os Udtrykket for, at der var sket et virkeligt Systemskifte, og vi reg
nede ogsaa med, at naar Hørup var med i Ministeriet, vilde hans 
overlegne Personlighed i væsentlig Grad komme til at præge det. Vi 
var paa det Tidspunkt ikke paa det rene med, hvor syg han var.

I det Udkast til en Artikel om Ministerskiftet, Hørup havde skre
vet paa et Tidspunkt, da han gik ud fra, at han selv ikke traadte ind 
i Ministeriet, beklagede han stærkt, at Grev Holstein-Ledreborg ikke 
var med, selv om han iøvrig udtalte sin store Glæde over System
skiftet. For os andre vilde det ikke have betydet saa meget, om Hol
stein havde været paa Listen. Vi saa vel med Sympati paa Grev Hol
stein, men han stod dog for os mere som den slagfærdige Debatør 
end som den faste Villie, der kunde præge den nye Tid.

Det var mit Indtryk, at I. G. Christensens Holdning under For
handlingerne virkede overordentlig stærkt paa Hørup og i ikke ringe 
Grad overraskede ham. „Politiken" havde jo i de foregaaende Aar 
bidraget overmaade meget til i Bevidstheden at fæstne Troen paa 
I. C. Christensens Førerevner, og Hørup var neppe helt klar over, 
i hvilken Grad I. C. Christensen var svinget, efterhaanden som Sy
stemskiftet syntes at nærme sig. Hørup havde ikke ønsket selv at 
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være med, men da Modstanden viste sig, gjorde den ham bitter, og 
da den i sidste Øjeblik brød sammen, var han glad derved.

Hvis Hørup var blevet holdt ude af Ministeriet, vilde Mistilliden 
til dette have meldt sig med megen Styrke fra første Færd. Til Trods 
for, at han var med, meldte den sig stærkt nok, da man besluttede 
sig til Takketoget til Kongen og den dertil knyttede Folkefest i Ro
senborg Have. Hørup var med til at lægge dette til Rette. For ham 
stod Sejren i den 35aarige Forfatningsstrid som noget saa stort, at 
det vel fortjente paa saadan Vis at understreges. Baade Zahle, Rode 
og jeg delte hans Opfattelse, men i Studentersamfundet rettedes der 
skarpe Angreb paa Rode i den Anledning, og Misfornøjelsen raadede 
langt ud i Befolkningen; mange syntes, at der var ingen Grund til 
at takke for den Opgivelse af Højrestyret, Forholdene nu fremtvang, 
men som burde være foregaaet 17 Aar tidligere.

Den Dag, Ministerskiftet fandt Sted, sagde Hørup: „Det er næ
sten, som vi er sprunget over de 17 Aar.“ Sikkert er det imidlertid, 
at baade Vilkaar og Personer nu var andre, end de vilde have været 
17 Aar før, og Stemningen var ingenlunde den samme, som den da 
vilde have været. J. P. Jacobsen, der som jeg hørte til dem, der dybt 
følte Systemskiftets Betydning, skildrede i et Brev til mig med Bedrø
velse den Ligegyldighed, hvormed Budskabet om Systemskiftet var 
modtaget i hans Hjemegn; hvor faa Flag man den Dag saa paa Eg
nens Bøndergaarde.

Det blev os hurtig klart, at Sygdommen havde saaledes Tag i Hø
rup, at vi ikke kunde vente, at han ret længe kunde tage Del i det 
politiske Arbejde. Jeg besøgte ham, medens han laa syg i sit Hjem 
i Nørregade. Jeg modtog under Samtalerne her et meget stærkt Ind
tryk af, hvorledes han saa det som Hovedopgaven for dem, der vilde 
holde Venstres Linie, at standse I. C. Christensens bevidste Stræben 
for at føre Partiet i konservativ Retning. Han ligesom gav denne 
Opgave i Arv til os yngre.

I Februar 1902 døde han saa, og „med ham manges Fortrøstning 
og et stort Fremtidshaab", som Edvard Brandes skrev i sin Minde
artikel om ham. Fra nu af regnede mange af os med, at Systemskif
tet vilde blive en Skuffelse. Men det betød ikke, at vi undervurderede 
dets Betydning. Ikke heller, at vi havde opgivet at deltage i Arbejdet 
for at gøre det bedst mulige ud af det indenfor Venstrereform
partiet.
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For mit Vedkommende stemmede det nøje med min Opfattelse af 
historisk Udvikling, at jeg maatte erkende det uundgaaelige i, at der 
viste sig mange Vanskeligheder, naar det gjaldt Gennemførelsen af 
de Ideer, hvorom Partiet havde været samlet. I hvert Fald var jeg 
af den Opfattelse, at det kun kunde gaa smaat i Begyndelsen, at der 
maatte en Prøvetid til, at vi maatte vise Taalmodighed.

Ud fra dette Synspunkt talte jeg ved den liberale Vælgerforenings 
Grundlovsfest paa Vodroflund i 1902. Jeg sagde her: „Den Dag, 
da den store Kamp om Grundloven endte med Folketingets Sejr, er 
et af de afgørende Vendepunkter i dansk Historie, saadan som 1788 
og 1848 var det. .. Det Aar, som siden er gaaet, har været et Af
ventningens Aar, og det maatte være det. . . Skulde jeg gøre de po
sitive Resultater af denne Rigsdagssamling op, saa vilde jeg sige, at 
for mig vejer det tungere, at der omsider blev gjort Ret mod Island, 
det danske Monarkis andet Hovedland, end at vi fik de Kanoner. 
Og for dem, der interesserer sig for Symboler, vil jeg føje til: der 
ligger mere Vægt paa, at Georg Brandes fik den Statsanerkendelse, 
der tilkom ham, end at Prinsesserne fik den Bryllupsforæring. “

Men paa eet Punkt saa jeg Grund til Bekymring. Det gjaldt For
holdet mellem Demokratiets to Hovedgrupper: Venstre og Social
demokratiet. De stod nu overfor hinanden som Nationalliberale og 
Bondevenner i 1849, de første overmodige, de andre mistænksomme. 
Den Gang gik det galt; det kostede os til sidst Junigrundloven. „Er
faringen advarer, Sporene skræmmer/4 Striden fra denne Vinter 
varsler ilde. Der er Forskel i Klassegrundlag, i Teorier, i mange 
praktiske Spørgsmaal,men vigtigere er det fælles Maal: den alminde
lige Valgrets Eneherredømme, Bevægelsen frem mod større økono
misk Lighed, Modstanden mod at gøre Danmark til et krigsrustet 
Land.

I September samme Aar holdt jeg derefter i Studentersamfundet 
en Tale om „Radikal Politik44. Jeg tog her ikke Ordet radikal Poli
tik i den sædvanlige Betydning, men begrænsede det snarest til „det 
Sæt af Anskuelser, vi i lidt forskellig Form vil genfinde rundt om 
i Landene i de mest fremskredne Kredse af den akademiske Verden.44 
De vil politisk den almindelige Valgrets Eneherredømme, socialt 
Statsmagtens Benyttelse ikke til Værn for bestaaende Rettigheder, 
men til at ændre Rettigheder til Fordel for de forurettede; religiøst 
en virkelig Ligestilling mellem de forskellige Anskuelser. I Danmark 
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er Tilhængerne af dette radikale Livssyn faa. De maa virke indenfor 
Venstre, men stedse modsætte sig Bestræbelserne for Brud mod „det 
Parti, som nyder Tillid hos det store Flertal af den fattigste Befolk
ning. Det er vort Maal, vel det største vi har i Politik, at gavne denne 
Befolkning; vi vil ikke gøre det i Kamp med dem, i hvem de Men
nesker ser deres naturlige Talsmænd. “

De Radikale bør indenfor Venstre tale lige saa højt og lige saa 
selvbevidst som den moderate Fløj. Der kræves ikke længere saadan 
Varsomhed, som da Forfatningskampen endnu ikke var ført til Ende. 
„Venstre er stærkt nok til at taale, at hver Part af det taler i sit 
Tungemaal, det er i hvert Fald lige saa godt, at vi gør det, som at 
Partiets højre Fløj gør det." Men vi kan ogsaa helt udenfor det po
litiske Arbejde optage et „Idéernes Felttog“ for vore Anskuelser, først 
og fremmest ved at udforme og fæstne dem i vor egen Kreds. „Den 
akademiske, udpræget radikale Verden betyder overmaade lidt ved 
egen Magt; dens Indflydelse beror ene paa den Klogskab, hvormed 
den optræder/4 Kun ved rolig og overfor andre forstaaende Optræ
den kan det lykkes at flytte danske Anskuelser et lige saa stort Stykke 
over mod vore, som de flyttedes fra 1870 til 1901.

Foredraget fremkaldte en meget livlig og langvarig Diskussion. Et 
Par Dage derefter fik jeg fra Sigurd Berg et længere Brev derom. 
Han sagde, at han vilde have været ind til Diskussionen, men var 
blevet forhindret. Efter de Referater, han havde faaet, havde han for
st aaet, at jeg havde forkyndt en ny „Gruppepolitik indenfor Ven
stre". I de fleste Spørgsmaal mente han ikke, at han var mindre radi
kal end jeg. Han skulde nu til Vinter dele Lejlighed med Vilh. Las
sen i København. Han haabede da, at der vilde blive rig Lejlighed til 
fri Meningsudveksling os imellem.

I December 1902 blev jeg gift. I den følgende Tid samlede vi om 
vort Hjem paa Frederiksberg, H. C. Ørstedsvej 46, en overmaade tal
rig Kreds. Vi fortsatte med de ugentlige Modtagelsesaftener, J. P. 
Jacobsen og jeg havde haft i den foregaaende Tid. De samme Kred
se som før var vedblivende med, men efterhaanden mange flere. Til 
Deltagere fra Skole, Studenterverden og Universitet kom i stigende 
Grad Politikere. Blandt dem var ikke blot de, der siden blev radi
kale, men en Tid ogsaa Sigurd Berg og Vilhelm Lassen. Vi havde 
megen Tilfredsstillelse ved dette tvangfri Samvær med den brogede 
Kreds.
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„Det ny Aarhundrede“. Uroen i Venstre 
1903-1905

Under den Brevveksling, jeg i den Tid, jeg opholdt mig i Paris, 
førte med J. P. Jacobsen og Aage Friis, drøftede vi Muligheden af at 
finde et egnet Middel til at øge Forstaaelsen af Samfundslivets For
hold i Befolkningen.

Vi tænkte den Gang nærmest paa at opnaa, at „Politiken" udgav 
en Art Tillæg, der kunde bringe større, mere indgaaende Artikler 
i Tidsskriftform, saa det var overkommeligt at opbevare det og ven
de tilbage dertil. Jeg havde tidligere drøftet disse Ideer med Hørup, 
som viste megen Interesse derfor. Nu gav nogle Samtaler om et hi
storisk Tidsskrift, som Fridericia havde talt med J. P. Jacobsen om, 
Stødet til, at jeg tog Tanken op under Forhandlinger med J. P. Ja
cobsen og Friis. Det var i Marts 1903.

Vi havde ude hos os et Møde, hvori ogsaa Rubin, Erslev, Fride
ricia, Edv. Brandes, Rode, Ivar Berendsen, J. P. Jacobsen, Friis og 
Oskar Johansen deltog. Der var her nogen Usikkerhed. Ivrigst var 
Rode, der personlig lagde stor Vægt paa, at der blev et Sted, hvor 
man kunde udtrykke sig friere end i „Politiken". Da det imidlertid 
havde vist sig svært at komme til Rette med Forlagene, optog Edv. 
Brandes pludselig Tanken om at lade „Politiken" udgive et saadant 
Tidsskrift. Vi fik en Samtale, hvor han viste sig meget ivrig. Ved 
nærmere Overvejelse fik han imidlertid Betænkeligheder. Navnlig 
mente han, at hvis et saadant Tidsskrift udgaves af „Politiken", vilde 
det paa Forhaand have de andre Aviser imod sig og i det hele blive 
mødt med Mistænksomhed og Uvilje i vide Kredse.

Jeg var i og for sig ikke overbevist af disse Grunde. Jeg gik ud fra, 
at et Tidsskrift af den Karakter, vi tænkte os, i alle Tilfælde vilde 
faa store Dele af Pressen imod sig, hvad enten det udgaves af „Po
litiken" eller paa anden Maade. Men vi vendte os da til Gyldendal, 
og Peter Nansen, der var stærkt interesseret, satte en Ordning igen
nem, som vi mente at kunne være tilfredse med. Det var Meningen, 
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at det skulde være et større Tidsskrift, der skulde udkomme hver 
fjortende Dag og have en mere folkelig Karakter og et mere om
spændende Emnevalg end „Tilskueren".

I April 1903 kom det til en Aftale om, at vort Tidsskrift, „Det 
ny Aarhundrede", skulde udkomme fra 1. Oktober. Jeg skulde re
digere det, og J. P. Jacobsen og Aage Friis være faste Medarbejdere. 
Samme Aar i September skete der en Sammenslutning mellem Gyl
dendal og Nordisk Forlag, og Peter Nansens Idé var nu, at Til
skueren" skulde gaa ind, saa „Det ny Aarhundrede" blev Forlagets 
eneste Tidsskrift af almen Karakter. Det vakte imidlertid, som for- 
staaeligt var, megen Vrede hos „Tilskueren“s Redaktør, Valdemar 
Vedel, og andre Venner af dette Tidsskrift. Planen opgaves derfor. 
Forlaget skulde da udgive de to Tidsskrifter Side om Side.

Men Bojesen bevarede siden en vis Kølighed overfor „Det ny Aar
hundrede". Personlig arbejdede vi i øvrigt sammen paa det bedste. 
Jeg havde til hans Forlag foretaget Afslutningen af C. Bruuns „Kø
benhavns Historie", min Disputats og mine Lærebøger i Samfunds
kundskab var udkomne paa Nordisk Forlag. Men han bevarede 
aabenbart en Forestilling om, at „Tilskueren" var dog egentlig hans, 
at der kun burde være eet Tidsskrift paa Forlaget, og at det burde 
være det, han længe havde haft. Var Sammenslutningen ikke kom
met, vilde Gyldendal derimod have været stærkt interesseret i at 
have netop sit eget Tidsskrift.

Det nye Tidsskrifts Program blev omfattende, maaske for omfat
tende: Drøftelse af brændende Spørgsmaal fra Samfundsliv, Er
hvervsliv, Politik og Aandsliv. Udbredelse af øget Kendskab mellem 
forskellige Klasser og Retninger i Folket, mellem Provins og Hoved
stad, Universitetets og Folkehøjskolens Verden, Redegørelser for uden
landske Forhold, Oplysninger i lettilgængelig Form fra de forskellige 
Videnskabers Omraade, Meddelelser om indenlandsk og udenlandsk 
Skønlitteratur.

I Sommerens Løb forberedte jeg Tidsskriftet. Det var mit Ønske, 
at det skulde blive Udtryk for begge de to Hovedkræfter, der syntes 
mig bærende i Folkeoplysningsarbejdet: Folkehøjskolen og Univer
sitetet. Valget af Forfattere skulde ske uden Partiskhed, men de en
kelte Forfattere skulde hver for sig have Adgang til at udtale sig 
uforbeholdent.

Det lykkedes at faa Tilsagn om Medvirken fra en lang Række af
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Forfattere. De Svar, jeg modtog paa mine Henvendelser, viser, at 
der paa det Tidspunkt hos adskillige var en ganske stærk Trang til 
at faa et Tidsskrift, der kunde tale frit ud. Særlig værdifuldt var det, 
at Georg Brandes lovede at skrive sine Erindringer til Tidsskriftet. 
Det første Hæfte kunde bringe Indledningen dertil: „Et Barns Op
dagelse af Verden".

Blandt Bidragyderne traf man fem af Højskolens Mænd: 
V. Briicker, Helge Hostrup, Kristensen-Randers, Jakob Knudsen og 
N. Kierkegaard. Til Trods derfor, eller maaske paa Grund deraf, 
brød der et helt Røre løs i Højskolekredse overfor det nye Tidsskrift. 
I „Højskolebladet" og andetsteds tog bekymrede Forfattere til Orde, 
helt forfærdede over, at Mænd fra Højskolens Verden kunde skrive 
Artikler i et saadant Tidsskrift, der antoges at skulle undergrave 
Højskolens Livssyn. Hvorfra denne Antagelse var hentet, var ikke 
klart. Der var i Tidsskriftet intet Angreb paa Højskolens Livssyn og 
kom det heller ikke siden. Men det formindskede ikke Vreden. Iv- 
rigst blandt Angriberne syntes Alfred Ipsen. Han gav i „Højskole
bladet" Udtryk for sin Forfærdelse ved at se, at „gode grundtvigske 
Mænd" „som Ægyptens hellige Dyr lod sig stille i Spidsen for den 
brandesianske og kristendomsfjendske Oplysnings fremrykkende Ar
mé". Han mindede helt angstfyldt om Georg Brandes’ Sorøtale Aaret 
før. Han manede i stærke Ord til Kamp mod „Halvfjerdsernes Livs
syn": „Vi venter at høre et: Klar til Udrykning fra den grundtvig
ske Lejr: _ .J Dag er oprunden,

suse Hanens Fjedre."

V. Briicker gav imidlertid kraftigt Gensvar. Han mindede med 
Styrke om, at Grundtvig aldrig var angst for at arbejde sammen med 
anderledes tænkende om fælles Opgaver, og saa i den Angst, som nu 
fik Udtryk, et Svaghedens Tegn.

Ingen af de Højskolefolk, der havde lovet Bidrag, lod sig forskræk
ke, og flere kom siden til. Men af og til mærkedes Bekymringerne. 
Jeg havde saaledes fra O. C. Molbech faaet Tilsagn om nogle Tiet- 
genske Papirer, men da Røret var begyndt, fik jeg Brev fra ham om, 
at Fru Tietgen efter at have raadført sig med Venner tilhørende den 
Monradske Kreds var kommet til det Resultat, at Tidsskriftet stod 
saa langt fra hendes Livssyn, at hun ikke kunde ønske Papirerne 
trykt dér.
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Paa helt anden Vis tog Jakob Knudsen Spørgsmaalet om de for
skellige Retninger op i en Artikel i „Det ny Aarhundrede“ om „Den 
lærde Skole og Folkehøjskolen”. Han skildrede dem først i Aarene 
før 1870. Det syntes ham, at da var Højskolen fuld af Liv og Men
neskelighed, medens den lærde Skole, Universitetet indbefattet, be
tød „den infameste Forsømmelse af alt menneskeligt”. Men ander
ledes siden. Fra Georg Brandes Optræden i 1871 var „de to levende 
Aandsmagter begge komne til Stede”, og lidt efter lidt prægede i de 
følgende Aar denne nye levende Aandsmagt baade den lærde Skole 
og Universitetet. De kan lære af hinanden, „naar blot ikke Folkehøj
skolen maa kvæles i sit eget fede Fedt, (thi det er vanskeligt at bære 
gode Dage)”, og naar den lærde Skole „kan lade sin forbandede 
Studentervigtighed fare.” Folkehøjskolen maa arbejde med de Resul
tater, der er vundne ved den videnskabelige Metode, den lærde Skole 
maa af Højskolen lære Folkelighed.

Til denne gensidige Udveksling mellem de to Retninger var det 
just min Tanke, at „Det ny Aarhundrede” skulde yde et beskedent 
Bidrag.

Det meste af den konservative Presse gik straks til Angreb. Man 
klagede paa een Gang over den nedbrydende Karakter, Tidsskriftet 
maatte antages at faa, og over, at det trods sit Navn ikke bragte no
get nyt, men mødte med ældre Forfattere som Georg Brandes og 
Bjørnstjerne Bjørnson. For nogle af disse Blade syntes dog Højsko
lens Oplysning lige saa forkastelig som det Oplysningsarbejde, de 
her mente at staa overfor.

I en stor Del af Pressen blev dog Tidsskriftet gunstig modtaget, 
og det fik straks en meget stor Læserkreds. Abonnenttallet naaede 
over 5000. Det var helt usædvanlig paa et Tidspunkt, hvor et Blad 
som „Politiken” ikke havde mere end godt 20 000 Abonnenter. Det 
store Tal skyldtes da ogsaa meget energiske Bestræbelser fra For
lagets Side, og det lykkedes ikke helt at opretholde det. Prisen var 
meget billig, kun 2 Kr. Kvartalet for 6 Hæfter.

Forlaget havde regnet med, at der vilde blive et betydeligt Antal 
Annoncer, men dette slog ikke til. Det lykkedes da ikke at faa Tids
skriftet til at betale sig, og efter to Aars Forløb mente Forlaget at 
maatte opgive det. P. Nansen bevarede sin Interesse. Han skrev en 
Tid anonymt ræsonnerende Causerier dertil, ligesom han, Rode og 
P. Levin samarbejdede om en „Dagbog”, der i ironisk Form be- 
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handlede Dagens Begivenheder. Bojesen var derimod stadig uvil
lig-

Da det blev klart, at Forlaget ikke kunde ventes at fortsætte, dan
nede vi ved Oskar Johansens Hjælp et lille Aktieselskab, der fort
satte Udgivelsen. Poul Levin blev siden Medredaktør. Der blev al
drig fuld økonomisk Balance, men Tabet blev dog meget beskedent, 
og Udgivelsen fortsattes indtil 1909, da jeg indtraadte i det første 
radikale Ministerium. Tidsskriftet forenedes da med „Tilskueren", 
der fik Poul Levin til Redaktør.

Arbejdet med „Det ny Aarhundrede" var for mig baade fornøje
ligt og lærerigt. Det bragte mig i Forbindelse med nye Kredse af 
Skribenter, og det gav mig Mulighed for i disse 6 Aar, der bragte 
saa stærke Brydninger, at hævde mine Anskuelser overfor Offentlig
heden.

Det kan paa den anden Side ikke nægtes, at det var meget an
strengende. En Vanskelighed var der stadig overfor Forfatterne. 
Man traf Aftale i god Tid med disse for at være sikker paa ikke at 
mangle Stof, men Resultatet blev, at dette strømmede ind i saa stor 
Mængde, at det blev svært at skaffe Plads. Tit sattes Forfatternes 
Taalmodighed paa haard Prøve, før deres Bidrag blev trykt, og det 
var ingenlunde let tilfredsstillende at forklare dem, hvorfor de maatte 
vente.

Alt i alt synes det mig, at Tidsskriftet kom til at rumme omfatten
de Stof til Forstaaelse af Udviklingen i de 6 Aar. Men det maa er
kendes, at det spændte over saa mange Omraader, at det kan siges, 
at der var noget splittet over det. Det var imidlertid en naturlig 
Følge af, at det bevidst henvendte sig til en Læsekreds, langt mere 
broget sammensat end den, vore Tidsskrifter ellers har søgt at faa i 
Tale.

Min Kone interesserede sig meget stærkt for Tidsskriftet og hjalp 
mig særdeles meget dermed. Jeg var jo meget paa Rejse ud i Landet 
til Foredrag, og naar jeg var borte, tog hun sig af hele Redaktions
arbejdet: førte Korrespondance med Forfatterne, forhandlede med 
Forlag og Trykkeri, læste Korrektur o. s. v. Det var et Fællesskab i 
Arbejdet, som vi begge i høj Grad satte Pris paa. -

Den Gæring i Venstrereformpartiet, der begyndte umiddelbart 
efter Systemskiftet i 1901, førte i Løbet af 1903 og 1904 til en aaben 
udtalt og vidtforgrenet Urobevægelse indenfor Partiet. I 1903 ved- 

154 



toges en Række Skattelove, hvorved Landbrugerne skulde frigøres 
for de gamle Hartkornsskatter og for den gamle Tiende. Til Gengæld 
skulde der indføres Formue- og Indkomstskatter samt Ejendoms
skyld; de kommunale Skatter skulde ændres ud fra lignende Syns
punkter. Der var ingen Tvivl om, at disse Ændringer vilde blive til 
Gunst for Landbrugerne, til Ugunst for Byerhvervenes Folk. Social
demokraterne gik haardt imod, og Venstrereformpartiets Byrepræ- 
sentanter kunde ikke godt være meget tilfredse. Men stærke Modsæt
ninger kom dog ikke frem i Venstrereformpartiet i den Anledning. 
Ogsaa i københavnske Venstrekredse var der en vis Følelse af, at de 
Afgifter, der nu skulde erstattes, havde været en Art Særskatter paa 
Landbruget; man erkendte, at deres Ophævelse gjorde gammel Uret 
god. Først senere, da det viste sig efter Skattelovenes Udførelse i 
Livet, at de i mange Henseender virkede meget uheldigt, kom der til 
at staa stærkere Diskussion derom.

Aarets Valg bragte derimod Begivenheder, der kunde vanskelig
gøre Sammenholdet. I København blev der i Marts 1903 et Borg
mestervalg efter Finansborgmester Borups Død. Socialdemokraterne, 
der var Borgerrepræsentationens stærkeste Gruppe, gjorde Krav paa 
at vælge den nye Borgmester. De udpegede den meget dygtige Jens 
Jensen, der i en Aarrække havde været Medlem af Borgerrepræsen
tationen og af Folketinget. Det gjorde paa Arbejderne et overordent
lig stærkt Indtryk. Borgbjerg forkyndte Valget fra Raadhusets Al
tan, den nye Borgmester fulgtes til „ Socialdemokratens“ Kontor i 
Nørrefarimagsgade af et mægtigt Fakkeltog, og Jeppe Aakjær hyl
dede ham paa Vers:

„Den Arbejdsmand, de lyste hjem til Borgmesterbo,
han deler med os andre vor barkede Tro;
han leger ej med Løfter og svigter ej sit Ord,
om end det synes Moden nu omkring de kaarnes Bord.“

Alt dette fremkaldte i store Dele af det københavnske Borgerskab 
et Røre, der efterhaanden fik lidt af Panikens Præg. Det styrkedes 
derved, at Borgmester Jensens Valg ogsaa bragte Flertal for Social
demokrater og Liberale i Magistraten. Allerede det foregaaende Ef- 
teraar havde Arbejdsgivere baade af Højre og af Venstre dannet en 
„antisocialistisk Vælgerforening". Denne fik nu Tilslutning af ikke 
helt faa, der ellers stemte liberalt, og af mange ubestemte, som disse
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Begivenheder havde skræmmet op. Og ved Borgerrepræsentantvalget 
i Marts 1903 sejrede den med 16 500 Stemmer mod 14 400. Aaret 
før havde Højre været saa selvopgivende, at det kun mønstrede 7000 
Stemmer mod 13 000.

Et par Maaneder derefter fulgte Folketingsvalgene midt i Juni 
1903. De fandt Sted under megen Forvirring. Nogle Steder stemte 
Socialdemokrater og Venstrereformpartiet endnu sammen, men alt 
i alt opstillede Socialdemokraterne Kandidater i 55 Kredse, 25 mere 
end forrige Gang. Venstrereformpartiets Kandidater udtalte sig me
get forskelligt, nogle meget moderat og meget fjendtlig mod Social
demokraterne, andre meget radikalt. Til de radikaleste hørte Slenge- 
rik. Hans Valgkredsbestyrelse havde bedt mig være Taler sammen 
med ham ved Grundlovsfesten i Middelfart en halv Snes Dage forud 
for Valget. Jeg fremhævede dér stærkt den Forvirring, der gjorde sig 
gældende, men anbefalede at søge at holde sammen længst muligt 
for at holde alle Muligheder aabne.

For Landet som Helhed skete der trods al Forvirring ikke meget 
nyt ved dette Valg. Men i København mistede det liberale Parti af 
dets 7 Folketingsmænd de 5 og deriblandt Finansministeren Chr. 
Hage. Der havde været Forhandling mellem den liberale Vælgerfore
ning og Socialdemokraterne, men disse ønskede i det mindste, at Val- 
bykredsen, hvor Arbejderne var i ubestridelig Flertal, skulde gaa 
over til dem, og Enighed opnaaedes ikke.

Socialdemokraterne stillede da op i Valby og i Hages Kreds og 
vandt i dem begge. I de andre 5 Kredse med liberale Repræsentan
ter stemte Socialdemokraterne paa disse. Men der var ikke den Glans 
over Valget som i 1901, da det gjaldt at gennemføre Systemskiftet. 
Det Højre, der da var saa langt nede, havde nu rejst Hovedet igen 
og drog adskillige vaklende tilbage til sig. Skuffelse over Systemskif
tets Resultater forenedes med Misfornøjelsen med Skattelovene. I 
hvert Fald i tre af de fem Kredse vandt Højre.

I vore Kredse beklagede vi mest af alt, at Johan Ottosen tabte 
Frederiksberg første Kreds til Professor Ellinger, blandt de Ældre 
føltes vel nok Hages Nederlag stærkest.

Der herskede efter dette Valg megen Usikkerhed i den liberale 
Vælgerforening i København. Nogle af dens Medlemmer ønskede, 
at der skulde gøres et Forsøg paa at opnaa fuld Samvirken med alle 
de Kredse, der havde hørt til Venstrereformpartiet, gennem For- 
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handling med Redaktør Secher, der ledede „Dannebrog", og Redak
tør Witzansky, der ledede „København". Forhandlinger kom i Gang 
mellem de to Redaktører og et Udvalg fra Vælgerforeningen. Baade 
Gustav Philipsen, Zahle og Edv. Brandes havde Interesse for dette 
Forsøg. Rode, Edv. Larsen, Berendsen og jeg var stærkt imod, og vi 
havde mange og indgaaende Samtaler med Edv. Brandes derom. Vi 
erkendte de store Vanskeligheder, der var skabt ved Folketingsvalget 
i København, men ansaa et Samarbejde med „Dannebrogs" Folk for 
umuligt. Zahle søgte en Samtale med mig derom, men blev under 
denne overbevist om, at noget saadant var uigennemførligt.

Det Forhandlingsgrundlag, Vælgerforeningens Hovedbestyrelse 
kunde tiltræde: Tilslutning til Venstreref ormpar tiet, Repræsentation 
for de forskellige Retninger i Hovedbestyrelsen og Forholdstalsvalg 
til Forretningsudvalget, tilfredsstillende ikke de to Redaktører, og 
den 14. November stiftedes nu af dem og deres Meningsfæller „Kø
benhavns Venstreforening".

Det blev en meget ringe Del af den liberale Vælgerforenings Med
lemmer, der gik med i den nye Forening. Deres Udvandring betød, 
at der fra nu af var Sammenhold i Vælgerforeningen. Ved Nyvalg 
til Foreningens Hovedbestyrelse kom Rode og jeg ind i denne.

De første Meddelelser om, at der var Forhandlinger under Opsej
ling med „Dannebrog“s og „København“s Redaktører, havde bidra
get til, at en lille radikal Kreds fremskyndede Planer, vi var inde 
paa, om Dannelse af en privat radikal Diskussionsklub. Den 19. Sep
tember 1903 udsendte Ivar Berendsen, Aage Friis, Eduard Larsen, 
P. Munch og Ove Rode til en Snes Ligesindede en Opfordring til 
den 26. September at mødes med dem paa Turisthotellet til Drøftelse 
af Dannelsen af „en lille privat politisk Diskussionsklub". 20 ialt gav 
Møde, og vi enedes om at indbyde 30-40 andre til et Møde med For
handling om det københavnske Venstre. Paa det Tidspunkt frygtede 
vi de Forhandlinger, der var ved at komme i Gang om Vælgerfore
ningens Stilling. Allerede før det næste Møde, der holdtes i Studen
tersamfundet den 2. Oktober, var vi imidlertid nogenlunde paa det 
rene med, at disse Forhandlinger vilde løbe ud i Sandet, og vore 
Drøftelser fik derfor mere almindelig Karakter. Jeg indledte For
handlingerne.

Jeg berørte kun lidet den københavnske Forenings Forhold, holdt 
mig væsentlig til en Undersøgelse af, hvorledes den radikale Klub
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burde virke. Det gik ud paa, at vi burde arbejde som en privat Dis
kussionsklub, der ikke i den nuværende Situation burde blande sig i 
de politiske Partiforhold. Vi skulde derimod tage en Række store 
Spørgsmaal op til Undersøgelse og overveje de Reformer, der paa de 
forskellige Omraader maatte tilstræbes. Jeg nævnede saaledes: For
sikring mod Arbejdsløshed, Afgørelse af Arbejdsstridigheder ved 
Voldgift, Husmændenes Stilling, Toldspørgsmaalet, Forholdstals
valg, Omvalg. Om hvert Emne burde nedsættes et særligt Udvalg.

Naar Resultat af disse Undersøgelser forelaa, kunde der gøres et 
Agitationsarbejde paa hvert Omraade, men det laa allerede noget 
ude i Fremtiden, og end fjernere laa det Tidspunkt, hvor der kunde 
blive Tale om at gribe ind i Valgbegivenheder.

Mødet besluttede i Overensstemmelse hermed „at oprette en pri
vat radikal Diskussionsklub med det Formaal at diskutere den ak
tuelle Politik, at gennemdrøfte og udforme et radikalt Program, at 
samle en Grundstamme af Venstremænd herom, og senere, naar For
holdene er egnet dertil, at optage en Agitation for dette Program".

Klubben skulde, uden at der opstilledes indviklede Regler, ledes 
af et Udvalg. Dette kom til at bestaa af de 5 oprindelige Indbydere 
samt Grosserer Kalckar og Fabriksbestyrer Thorup.

Begivenhederne kom til at udvikle sig hurtigere, end jeg havde 
ventet. I Efteraarets Løb blev der Møder med ca. 14 Dages Mellem
rum. To Ting kom især til at give Klubben Vind i Sejlene: Regerin
gens Stilling til Militærspørgsmaalet og Albertis Pryglelovforslag.

Uenigheden indenfor Venstrereformpartiet om Militærspørgsmaa
let var efterhaanden kommet ret stærkt frem. I Marts 1902 var der 
blevet nedsat en Forsvarskommission til Undersøgelse af hele Mili
tærspørgsmaalet. Venstrereformpartiet havde valgt meget radikalt 
til denne Kommission. Fogtmann, Slengerik og Kristiansen-Beder 
var blandt dens Medlemmer, og ogsaa flere af de andre Medlemmer 
maatte antages at staa klart paa det gamle Venstrestandpunkt. Re
geringen havde ydermere udpeget Herman Trier som Kommissio
nens Formand.

Kommissionens Arbejdstempo blev ikke hurtigt, og det viste sig 
umuligt at holde Diskussionen i Ro, medens den sad. Marinemini
steren Admiral Jøhncke holdt sig, som Forudsætningen var, helt af
ventende, medens Kommissionen forhandlede; men helt anderledes 
stillede Krigsministeren General Madsen sig. Ivrig for en stærk 

158 



Udvikling af Militærvæsenet, som han var, var det umuligt for 
ham at holde sig i Ro, og han savnede enhver Forestilling om 
en Ministers parlamentariske Forpligtelser. Allerede i Sommeren 
1903 drog han rundt til Skytteforeningsmøder, hvor han talte om, 
at det gjaldt for Danmark „at holde Brodden rede“.

Man tog det dog foreløbig med nogenlunde Sindsro, at General 
Madsens Taler havde samme Klang, som Officerstaler før i Tiden 
havde haft. Men stor Opmærksomhed og megen Uro i udprægede 
Venstrekredse vakte det, da I. C. Christensen i Ringkøbing holdt en 
Tale om et Forsvar, der skulde koste Blod. Dernæst fremsatte Gene
ral Madsen, ivrigt støttet af Alberti den Paastand, at Hørup efter 
Ministeriets Dannelse havde ændret sin Opfattelse af Militærvæse
net, en Paastand, der skabte megen Bitterhed i vore Kredse.

Jeg havde i Oktober 1903 to Samtaler med General Madsen. Der 
havde været Kantonnementsøvelse paa Sjælland, hvis forvirrede 
Forløb havde vakt stor Opsigt. Jeg havde Aftale med Bransager om en 
Artikel til Tidsskriftet derom, men ønskede tillige en Redegørelse fra 
militær Side. I den Anledning søgte jeg Krigsministeren; han vilde 
ikke selv skrive, men sendte mig et Indlæg af Oberstløjtnant Lemb- 
cke. I begge Samtaler var han imidlertid meget ivrig for at frem
hæve sit „Venskab“ med Hørup, hvis Billede han havde hængende. 
Han vilde have frelst Forsvarssagen, hvis han havde levet, sagde Ge
neral Madsen.

Jeg svarede, at hans Tro derpaa maatte bero paa Misforstaaelser. 
Hørups Standpunkt som Minister havde været, at han vilde befæste 
det parlamentariske Styre og lade Militærspørgsmaalet hvile, til 
Kommissionen blev færdig, for da at tage Kampen op. Han erkend
te, at dette var rigtigt, men mente, at han kunde have omvendt Hø
rup; det havde han kunnet med Hensyn til forskellige Enkeltheder.

Jeg sagde, at det var meget mulig, naar det gjaldt saglige Enkelt
heder. Men noget helt andet var Hovedspørgsmaalet, der ikke skulde 
afgøres efter Sagkundskab i Detailspørgsmaal. Dér var det udeluk
ket, at Hørup kunde have ændret sin Opfattelse, der hang sammen 
med hele hans Tankegang.

Krigsministeren anvendte iøvrig sin Omvendelseskunst ogsaa paa 
mig. Den nuværende Fæstning duede ikke, men naar den blev af
gørende forbedret, kunde den holdes i alt Fald 3 Maaneder. Kunde 
vi det, ville vi faa Hjælp fra Tysklands Modstandere.
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Samme Efteraar oplystes det, at General Madsen havde benyttet 
en Bevilling til Flytning af nogle Krudtbeholdninger, som laa fare
truende nær Byen, til at indrette kasemeagtige Opholdsrum i Vest- 
enceinten.

Disse forskellige Forhold virkede saa stærkt, at vi i den radikale 
Klub, før Aaret 1903 gik til Ende, besluttede os til at udsende to 
smaa Agitationspjecer om Militærvæsenet. Den ene bar Titlen: 
„Fæstningen er landsskadelig". Den bestod af Udtalelser af Kaptajn 
Rovsing dels i Pjecer, dels i Venstres daværende Hovedorgan, og 
den ledsagedes af Hørups varme Mindeord ved Kaptajn Rovsings 
Død.

Den anden hed: „Det kan ikke nytte". Det var Indlæg af Tscher- 
ning med nogle indledende historiske Bemærkninger af mig og fulgt 
af en lille Redegørelse af Niels Petersen for den danske Nevtralitets- 
politik under Krimkrigen. Allerede ved Klubbens Møde den 16. Ok
tober havde Rode talt om „Radikale Venstremænds Stilling til leden
de Venstrepolitikeres Udtalelser i Sommer over det militære Spørgs
maal".

Kort Tid efter den radikale Klubs Oprettelse fremsatte Alberti i 
Folketinget Forslag om Indførelse af Pryglestraf for forskellige Volds
forbrydelser. To Rigsdagsmedlemmer havde i 1896 taget til Orde for 
Indførelse af Pryglestraf: Højremanden P. G. C. Jensen, der fandt Til
slutning fra nogle af sine Meningsfæller, og Alberti, der ingen Tilslut
ning fandt i Venstre. Tanken blev stærkt imødegaaet, bl. a. af Højres 
mest fremtrædende Jurist, Professor Goos, og blev den Gang afvist. 
Nu havde imidlertid nogle Overfald fremkaldt en Stemningsbevæ
gelse mod Voldsmændene, og en Kvindeadresse var fremkommet 
med Opfordring til Foranstaltninger mod disse. Dette benyttede Al
berti til at optage sin Idé fra 1897. Ogsaa denne Gang fandt den 
stærk Modstand. Ikke blot gik Socialdemokraterne stærkt imod. Men 
ogsaa i Venstrereformpartiets Bestyrelse mødte den fra nogle Sider 
saadan Modstand, at man anbefalede Partiet at stille Medlemmerne 
frit, og dertil sluttede Partiet sig.

Christopher Krabbe advarede under Folketingets Forhandling be
stemt mod denne Straf fra svundne Tider. Og i store Dele af Be
folkningen opstod et kraftigt Røre. „Dansk Kriminalistforening" 
sammenkaldte straks et Møde om Forslaget.
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Aug. Goll oplyste her om Kvindeadressen, der havde samlet 
182 000 Underskrifter, at han selv havde udformet dens Ordlyd, og 
at derved aldeles ikke var tænkt paa Pryglestraf men paa Reform af 
Landpolitiet, Ændring af Underretsdommernes Myndighed og Ad
gang til varig Indespærring. Han sluttede med Ordene: „Pryglestraf
fen er en Straf, som ikke egner sig til at diskuteres i et Land med 
Danmarks Kultur og Retsudvikling."

I den radikale Klub tog vi straks Spørgsmaalet op til Drøftelse. 
Oskar Johansen var Indleder af Diskussionen, og Resultatet blev, at 
vi besluttede at udgive et Flyveskrift imod Forslaget. Det blev Klub
bens Flyveskrift Nr. 1 „Om Prygl som Straf". Det indeholdt en Ræk
ke Udtalelser fra Rigsdagsdebatten 1897 og 1903 af Chr. Krabbe og 
Octavius Hansen, og Ove Rode lagde Skriftet til Rette.

Vi nøjedes imidlertid ikke med at offentliggøre disse Pjecer. Vi 
satte et Arbejde ind paa at faa dem udbredt. Klubbens Medlemstal 
var hurtig vokset til op imod 200, et Tal som vi i December 1903 be
sluttede skulde være Maksimum; vi ønskede jo kun at faa Medlem
mer, fra hvem vi kunde vente virksomt Arbejde. Vore Medlemmer 
kunde gøre adskilligt for Udbredelsen i København, men ude i Lan
det forslog det ikke. Ved Hjælp af Medlemmernes Bekendtskabs
kreds rundt om i Landet og paa anden Maade knyttede vi derfor 
Forbindelse med saa mange Ligesindede derude som muligt og op- 
naaede deres Medvirkning til Uddeling af de smaa Flyveskrifter. Vi 
fik derved et saadant Samarbejde med en Kreds af Meningsfæller, at 
et Grundlag blev lagt for en landsomfattende Organisation, der si
den skulde blive til stor Nytte.

En stor Hjælp til det praktiske Arbejde fik vi af Direktør H. Heil- 
buth, der straks blev et af Klubbens ivrigste Medlemmer. Udefra 
havde vi enkelte Medlemmer, der lejlighedsvis deltog i Klubbens 
Møder, saaledes Redaktør Bransager, der i 1902 var blevet Redaktør 
af Venstres Folkeblad i Ringsted, Johannes Madsen, der i 1903 hav
de begyndt Udgivelsen af „Husmanden", og Anders Larsen, der ind
tog en toneangivende Plads i Holbæks kommunale Liv.

Lige ved Begyndelsen af 1904 fik jeg Henvendelse fra en ung 
Mand, Maskinarbejder A. Kierulff Jensen, der var optaget af Tan
ken om Dannelsen af en radikal Ungdomsforening. Der fandtes fra 
tidligere Tid en Forening „De Unges Valgret", hvis virksomme Med
lemmer stod os nær, men den var lagt an paa at samle alle, der øn-
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skede en lavere Valgretsalder end de 30 Aar, der gjaldt fra gammel 
Tid. Kierulff Jensen blev nu Medlem af den radikale Forening, og 
vi hjalp ham saa vidt mulig til Rette med Stiftelsen af Ungdoms
foreningen. I Februar 1904 kunne denne begynde sin Virksomhed. 
Blandt Bestyrelsesmedlemmerne var, foruden Kierulff Jensen, P. V. 
Pedersen, senere kendt som Redaktør Elmholt ved „Fyens Venstre
blad", og Th. Adler Lund.

Imidlertid havde jeg for min Del begyndt at tage den politiske 
Diskussion op i „Det ny Aarhundrede".

I første Hæfte, Oktober 1903, skrev jeg en Artikel om „Hvad Val
gene betød". Jeg skildrede det som et Uklarhedens Valg, der havde 
givet hvert af Partierne saa nogenlunde det samme som det foregaa- 
ende Valg. Men indenfor Venstrereformpartiet var der sket en For
skydning. Ude i Landet havde det faaet baade nogle Stemmer og 
nogle Rigsdagsmænd, der i Anskuelser i Virkeligheden hørte de Mo
derate til, men i København faldt 5 af de 7 Venstrereformpartirepræ- 
sentanter, der hørte til det „hørupske Venstre". Jeg brugte om dem 
Betegnelsen „Social-radikale". Jeg understregede den Jubel, Neder
laget havde vakt i Højre, der i disse saa deres værste Modstandere, 
men tillige at de Social-Radikale vilde tage Tabet med Sindsro. De 
havde altid vidst, at de ikke havde nogen Klasse bag sig og derfor 
ikke noget stort Vælgertal.

„Deres Indflydelse paa dansk Udvikling", sagde jeg, „er kun i 
ringe Grad knyttet til Mandaterne. Indtil Overdrivelse har Hørup 
indprentet den Sandhed, at det mere kommer an paa Sindelaget end 
paa Lovene. De Social-Radikales Hovedopgave er den langsomme 
Omformning af Befolkningens Tænkevis i moderne Aand." De maat
te under det Reformarbejde, der forestod, „lægge i Vægtskaalen de 
vægtige Grunde, Sagkundskab og Fordomsfrihed giver dem at raade 
over, til Fordel for det mest frisindede, det humaneste, det klogeste 
og det dristigste Fremskridtsforslag." De maatte gøre det indenfor 
Venstrereformpartiet, men tage Stilling efter saglige Grunde, selv 
om dette undertiden kom Partiets taktiske Interesser paa tværs. Men 
de maatte undgaa ethvert: vi alene vide; erkende, hvad der var af 
F remskridtsmulighed.

Jeg sluttede med det Haab, at det styrende Venstreflertal vilde 
vise sig „klogt og dristigt, men først og fremmest ængstelig retfærdigt 
mod Mindretalspartierne til Højre og Venstre for det." 

162



Denne Artikel fremkaldte en Artikel i næste Hæfte af Skolebesty
rer Neisig. Han fremhævede stærkt, „at der trindt om i vort Land 
blandt Vælgere, der altid trofast har stemt med Venstre, er en sti
gende Lede ved Partiet" paa Grund af dets „bløde" Politik. Blev der 
ikke skabt „et nyt Parti", vilde de, der ikke havde glemt, hvad der 
var „Venstrefærd" blive nødt til, hvor vantro de end var overfor So
cialismen, at stemme for socialdemokratiske Kandidater. Han mente, 
at jeg havde trukket for snævre Rammer for et saadant Parti ved 
at tale om et moderne Syn paa alle Forhold. Mange, der ikke delte 
det moderne Syn med Hensyn til Livsanskuelse, var efter hans Me
ning enige med mig i det Reformprogram, jeg havde udviklet.

Jeg svarede herpaa i andet Novemberhæfte med en Artikel om 
„Uroen i Venstre". Jeg nævnede her de Taler og Begivenheder, der 
i den sidste Tid havde øget Uroen: Kultusministerens Ringkøbing- 
tale om et Forsvar, der skulde koste Blod, Krigsministerens og Justits
ministerens Paastande om Hørup, Krudttaarnshistorien, Kultusmini
sterens svage Holdning overfor en Præst, der nægtede at vie en Fra
skilt, Konsejlspræsidentens Tale mod en retfærdigere Valgkredsord
ning, Justitsministerens Anlæggelse af en Blasfemisag mod „Social
demokraten" og hans Tale om „læsterlige Prygl" til Voldsforbrydere.

Jeg udtalte endnu det Haab, at Ministeriet vilde beslutte sig til 
at tage store Reformforslag op. Hvis ikke vilde Hr. Neisig faa Ret i, 
at der „lidt efter lidt skabes en Lede ved Partiet, som i Løbet af nogen 
Tid virker lammende, opløsende og ødelæggende." Det er rimeligt, 
at han og andre kritiserer, naar Ministeriet griber fejl. Men det sy
nes mig ikke rigtigt at forsøge at skabe „et nyt Parti", som han vil. 
Det bør først ske, hvis Ministeriet begaar større Fejl end hidtil. Jeg 
har da heller ikke talt om det fælles moderne Syn som Grundlag for 
et nyt Parti, men kun som kendetegnende den fra gammel Tid be- 
staaende københavnske Fløj af Hørupperne. Jeg anser det for en 
Selvfølge, at disse kan arbejde sammen med andre med et andet Livs
syn. Skulde det siden ske, „at en Del af Venstre kom Højres Vej for 
nær, saa vilde dog sikkert og let Samarbejdet bevares mellem alle de 
Dele af Partiet, som blev dets politiske og sociale Traditioner tro, 
uden Hensyn til Livssynet, uden Hensyn til deres forskellige Menin
ger om Religionen og om den moderne Litteraturs Betydning."

Under den Debat, der opstod i Anledning af „Det ny Aarhundre- 
des" Fremkomst, blev forøvrig Vendingen „i moderne Aand" et
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Slagord, der stadig kom igen. For de bekymrede Angribere betød 
det det kristelige Livssyns Ødelæggelse. Paa noget saadant havde jeg 
selvsagt aldeles ikke tænkt, da jeg skrev det farlige Ord. Mit Ønske 
var jo netop et nært Samarbejde mellem vor Kreds og de Grundt
vigianere, der havde fastholdt Grundtvigs aandelige Frisind.

Mine Artikler i „Det ny Aarhundrede« sammen med en Maaneds- 
oversigt i samme Hæfte fremkaldte ikke mindre end 7 Artikler i 
Vilhelm Lassens „Aalborg Amtstidende« November 1903 til Januar 
1904. Artiklerne, der formentlig var skrevne af Vilhelm Lassen selv, 
stillede de radikale Akademikere og Bønderne op overfor hinanden, 
klagede bittert over Kritiken af Ministeriet og krævede Disciplin og 
Lydighed i Rækkerne. Jeg svarede i andet Januarhæfte, at jeg var 
rede til at stille mig Side om Side med Vilh. Lassen mod alt akade
misk Hovmod, men saa ogsaa haabede, at han vilde følge den gamle 
Grundsætning at dele efter Anskuelser, ikke efter Klasser. Jeg hæv
dede Retten til fri Kritik og fastholdt, at der havde været megen 
Grund til at øve denne Kritik. Jeg udtalte endnu en Gang det Haab, 
at Venstrereformpartiet dristig vilde tage Spørgsmaal op, der var 
egnede til „at samle hele det Demokrati, som Forfatningen bankede 
sammen.«

Jeg stod da vedblivende paa det Standpunkt, at der ikke skulde 
dannes nyt Parti, men virkes inden for Venstrereformpartiet. Vi hav
de i det hele i vor Kreds ikke endnu opgivet Haabet om, at Vilh. 
Lassen og Sigurd Berg skulde tage stærkere Standpunkt i Partiet og 
da sammen med det Dusin Folketingsmænd, med hvilke vi følte os i 
Overensstemmelse, være i Stand til at føre Partiet ind paa en stær
kere og klarere Venstrepolitik.

Jeg mindes, at Johan Ottosen, der stod os nær, og som fra gammel 
Tid var i nøje Forbindelse med Vilh. Lassen, den 6. December 1903 
foranledigede en Sammenkomst mellem ham og mig med den Hen
sigt at naa til Forstaaelse. Det var altsaa midt under denne Diskus
sion med „Aalborg Amtstidende«. Samtalen blev baade fortrolig og 
venskabelig, men den bragte ikke det ønskede Resultat. Jeg fik den 
Opfattelse, at Vilh. Lassen var bestemt paa at følge I. C. Christen
sen, selv om denne skulde gaa et stort Stykke til Højre. Saa betaget 
var han af Styrken i I. C. Christensens Holdning, og saa optaget var 
han af Kravet om ubetinget Disciplin.

Den Dag, jeg var hos Lassen, søgte Borgbjerg mig i Anledning af 
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en kommunal Valgkamp paa Frederiksberg, hvor Socialdemokrater
ne støttede vor Kandidat. Han traf min Kone og udviklede for hende 
sine Ideer om Samarbejde mellem Socialdemokraterne og den radi
kale Fløj af Venstre. Han hævdede siden i Tiden, at det var Begyn
delsen til det Samarbejde, der i Aartier har været afgørende for 
dansk Udvikling. Nogen Tid derefter foranledigede jeg efter Rodes 
Ønske, at han og Borgbjerg en Aften kom sammen ude hos os. Vi 
lagde her Planer om fælles Opstilling til Borgerrepræsentantvalget i 
Marts.

Imidlertid mødte vor Bevægelse Modstand fra en Side, hvorfra 
man egentlig ikke skulde have ventet den. Valdemar Vedel skrev i 
„Tilskueren"s Hæfte for Januar 1904 en Artikel om „Akademikerne 
og Folket", der var præget af megen Bitterhed mod de radikale Aka
demikere. Disse burde holde sig udenfor Valgpolitiken og „forlægge 
Virksomheden til de Omraader, hvor Debatten ikke afgøres af det 
højeste Brøl og det største Stemmetal". I Stedet skulde „Dannelsen" 
og „Intelligensen" holde sig til den Virksomhed, der var dem forbe
holdt, Ö: „udsmelte nye aandelige Værdier, støbe og præge de Ti
dens Tanker, der senere som Mønter skal gaa fra Haand til Haand, 
at tumle med de store moralske, religiøse, sociale Spørgsmaal, saa 
Verdensbilledet efterhaanden omdannes og Livsværdierne omvurde
res, at bygge nye Forestillinger op og omfarve Følelserne." Han talte 
spottende om „populære Agitationsforedrag og populære Agitations
skrifter, der i Øjeblikket kan fange „Folkets Øren" men i Længden 
kun populariserer Agitatorerne selv deres Kultur fra." Artiklen var 
ingenlunde klar, men det var aabenbart, at det var Hensigten at 
ramme de Anstrengelser, vi udfoldede i den radikale Klub.

Marcus Rubin skrev under Mærket Quídam en Artikel til Svar 
i „Det ny Aarhundrede". Han hævdede, at „Intelligensfolkene" skal 
give deres Ord med i Laget saa kraftigt de formaar; de er ingenlun
de for gode til at kæmpe med, og der gaar ikke ad den Vej „Forraa- 
else" i dem, medens der trods al Lærdom „gaar en veritabel Raahed 
i dem ved at gøre sig til Kaste.",, „Tilskueren" Dr. Vedel vil blive 
i sin Højde, i sin tynde Luft og lave de fine Essenser, Høkerne siden 
kan faa udleveret og opspæde til Brug for Folket; han kan da altid 
med tørre Taarer begræde de Personers Udskejelser og velfortjente 
Straffe og Nederlag, som ikke har fulgt hans Raad, men er bleven i 
Dalføret og Uføret. Der er andre, som efter Erfaring og Tempera- 
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ment vil mene, at man kan hædre og dyrke Videnskaben og hævde 
for Sagkundskaben alt, hvad dens er, og endda saa vil popularisere 
alt det i sin Videnskab, man evner, og nogen ønsker Besked om.“

Under den Diskussion, jeg ved samme Tid havde med „Aalborg 
Amtstidende", gjorde jeg ogsaa nogle Bemærkninger til Vald. Vedel. 
Det kunde jo ikke nægtes, at „Aalborg Amtstidendens stadige Paa
stand om Akademikernes Aandshovmod kunde finde noget Grundlag 
i Vald. Vedels Artikel. Jeg skrev i Modsætning til denne, „at mangen 
god Gang, naar de akademiske Lags kompakte Majoritet stod som 
de nye Kulturtankers sejgeste og hadefuldeste Modstandere, var det 
„Folkets Masse", der dannede den Hær, som gav de dristigste Frem- 
skridtsmænds Tanker Magt."

Erik Henrichsen fortsatte i et følgende Hæfte af „Tilskueren" Vald. 
Vedels Betragtninger. Han gav Udtryk for adskillig Bitterhed mod 
„Politiken" og „Det ny Aarhundrede". Hans Tankegang var, at 
Akademikerne ved at holde sig udenfor Partierne bevarede Mulighe
den for i afgørende Tilfælde at gribe ind, som de efter hans Mening 
havde gjort det i Frankrig under Dreyfusaffæren.

Jeg fik siden Lejlighed til at tage dette Spørgsmaal om Dreyfus
affæren op i et Foredrag, jeg i Begyndelsen af Februar 1905 holdt i 
Studenterforeningen. Jeg viste dér, at Akademikerne havde staaet 
delt i denne Sag, ligesaavel som i andre Sager, og at en stor Indsats 
var ydet af Akademikernes venstre Fløj, der i Frankrig var saa me
get stærkere end andetsteds, men at det kun blev muligt for dem at 
sætte noget igennem, fordi de i stort Omfang var gaaet eller gik ind 
i det politiske Arbejde og samvirkede med Arbejdere og Bønder. Det 
var „Demokratiet", der gennemførte Befrielsen af Dreyfus.

„Tilskueren" vedblev i den følgende Tid med Vald. Vedel som Red
aktør at stille sig meget uvillig til vore Bestræbelser. Den Ide, der her 
forfægtedes var, at Akademikerne blev trukket ned ad ved Deltagel
sen i den politiske Gerning. Men i Iveren for at kritisere os gled man 
tit ud i et Forsvar for dem, vi vendte os imod.

For den Udvikling, som var i Gang indenfor Venstrereformpartiet, 
fik jo imidlertid disse Synspunkter hos enkelte af dem, der havde 
staaet vor Kreds nær, ikke større Følger. Den gik sin Gang.

I Vinterens Løb kom Kritiken stedse mere uforbeholden til Orde. 
Venstres Redaktørmøder blev livlige Sammenkomster, hvor navnlig 
Bransager talte særdeles aabenhjertig til I. C. Christensen og Alberti, 
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der gjorde min Artikel om „Uroen i Venstre" til et Hovedpunkt i 
deres Klager.

Om I. C. Christensens passive Holdning overfor Pastor Ifversen, 
der nægtede at opfylde sine Embedsforpligtelser, skrev Bransager i 
„Venstres Folkeblad": „Der indtræffer i enhver ledende og ansvarlig 
Politikers Tilværelse Øjeblikke, hvor det er nødvendigt for ham at 
sætte meget eller alt i Vove. Det har ikke saa meget at sige, om han 
sejrer eller taber; at han gør den store Indsats er tilstrækkelig til at 
opretholde Respekten for hans Navn. Men det kan hænde, at han, 
hvis han ikke vover den, slaar sig selv død i den offentlige Mening." 
Ogsaa mod Prygleloven og mod General Madsens Taler og Handlin
ger tog han klart Standpunkt.

Men ogsaa i Rigsdagen kom Misfornøjelsen til Orde. Da den rus- 
sisk-japanske Krig brød ud, mødte General Madsen med den som 
Grund i Venstres Bestyrelse og i Finansudvalget med en Række For
slag om store Indkaldelser og om Forbedring af Fæstningen. Ven
stre afviste det allermeste af Forslagene, men gik ind paa nogle be
skedne Indkaldelser og nogle Smaabeløb til Udbedringer. Dette god
kendtes i Februar 1904 med 85 Stemmer mod Socialdemokraternes 
16, men under Debatten udtalte Slengerik og Kristiansen-Beder sig 
direkte mod, hvad der var sket, og Zahle sagde, at Venstre burde 
genoptage sit gamle Krav om en civil Krigsminister. Det ene bevæge
de Partimøde fulgte i denne Tid det andet. Denne Gang traadte 
Uenigheden klart frem i Venstres Presse. Mere end et Dusin Blade gik 
imod Krigsministeren, deriblandt „Politiken", „Østsjællands Folke
blad", „Venstres Folkeblad", „Fyns Venstreblad" og „Middelfart 
Avis".

Endnu tydeligere traadte Modsætningerne frem under Striden om 
Prygleloven. Flertallet i det Udvalg, der drøftede den, stillede i Ste
det for det albertiske Forslag et helt nyt Forslag, der indførte for
skellige Fremskridt, derunder betinget Benaadning, men som beholdt 
Pryglestraffen, om end i begrænset Form, for at det hele ikke for 
tydelig skulde se ud som et Nederlag for Justitsministeren. Overfor 
Flertallets Forslag stillede imidlertid et Mindretal i Udvalget For
slag, der fjernede Pryglestraffen. Blandt dem, der talte stærkt imod 
den, var N. Neergaard. „Det, der nu her er Tale om,“, sagde han, 
„er at gøre et voldsomt Brud paa hele den store, humane Bygning, 
man ogsaa paa dette Omraade i Tidens Løb har været med til at op- 
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føre, og som det danske Folketing hidtil enstemmig har lagt Sten 
paa Sten til."

Alle Partier undtagen Socialdemokraterne delte sig ved Afstemnin
gen. Af Venstrereformpartiet fulgte 40 Alberti, 25 gik imod; blandt 
dem var Vilh. Lassen.

Forslaget gik nu til Landstinget, men dér trak Behandlingen ud. 
Folketinget var færdig med sit Arbejde. Det havde ikke andet at 
bestille end at vente. Spottende gav Bransager sit Blads Rigsdags
rubrik Overskriften: „Mens vi venter paa Pryglene“, og han minde
de om, hvorledes J. K. Lauridsen en Gang i Forligspolitikens Dage 
havde foreslaaet, at Venstre skulde nøjes med en Gang hver fjor
tende Dag at sende en Mand ind i Rigsdagen, der kunde sige til de 
forsamlede Sammensmeltere: „Guds Langmodighed er stor. Sidder 
I der endnu, I Skurke?"

Til sidst satte Konsejlspræsidenten igennem, at Rigsdagen sendtes 
hjem, uden at Loven blev gjort færdig, men vi ventede alle, at den 
alligevel vilde komme til Efteraaret. I. C. Christensen havde taget 
stærkt til Orde for den.

Paa Baggrund af den Udvikling i Sindelaget, der rundt om er 
blevet Verdenskrigens Følge, kan det synes mærkeligt, at dette For
slag, der efterhaanden havde faaet ret begrænset Karakter, kunde 
skabe saa stærkt et Røre. Men de Stemninger, der vendtes mod det, 
var dybtfølte.

Huskes maa det, at vi dengang levede i en Periode, hvor den hu
mane Tankegang, selv om brutale Stemninger ingenlunde var udryd
dede, syntes rundt om i Verden at gøre den ene Erobring efter den 
anden. I den lange Fredstid efter 1871 var Sindelaget mildnet, Men
neskeheden var i en af dens lyseste Fremgangstider. Her hjemme 
havde vi regnet med, at Systemskiftet for Alvor skulde føre Danmark 
med i Fremgangen, og saa stod vi nu pludselig overfor et kraftigt 
Forsøg paa at føre Udviklingen baglæns.

Den, der læser Juristernes Indlæg uden for Tinget eller den Debat, 
der i Folketinget førtes i Ugevis, vil faa et levende Indtryk af, hvor 
dyb en Kløft, der var i Sindelaget mellem de to Lejre, der delte Folke
tinget omtrent ligelig.

Jeg skrev i Marts 1904 i „Det ny Aarhundrede", at nu maatte 
Ministeriet træffe sit Valg. Enten maatte man genvinde Befolknin
gens Tillid ved at lade Krigsministeren gaa og ved at opgive Prygle- 
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loven, „eller ogsaa vilde Valgperiodens to sidste Aar bringe ikke blot 
Uro og Splid i Venstre, men Partiets Sprængning, sandsynligvis paa 
Rigsdagen, sikkert i Befolkningen.“ Det var første Gang, jeg nævnede 
Skabelsen af et nyt Parti som en nærliggende Mulighed, hvis Mini
steriet fortsatte i det hidtidige Spor. Noget lignende sagde jeg ved 
samme Tid ved et Diskussionsmøde for Studentersamfundets Yngre 
i Marts Maaned. Det gjaldt „Radikalismens Generationer". En urig
tig Gengivelse deraf blev senere i Agitationen Udgangspunkt for den 
ofte gentagne Paastand, at jeg allerede da havde haft til Hensigt at 
fremkalde Dannelsen af et nyt Parti, medens det virkelige Forhold 
var det, at jeg hele 1904 igennem holdt fast ved den Opfattelse, at vi 
vedblivende maatte gøre vor Indsats indenfor Partiet, saalænge det
te i det hele var gørligt.

I Foraarets og Sommerens Løb traadte Modsætningerne klart 
frem ved en Række Møder.

Begyndelsen blev gjort allerede, før Rigsdagssamlingen sluttede, 
ved et Foredrag af I. C. Christensen i Marts i den nystiftede, mode
ratprægede „Københavns Venstreforening", der just sammen med 
Højre var med i Agitationen for den antisocialistiske Borgerrepræ
sentantliste. Baade her og i sin store Paasketale i Thim tog han til 
Orde for General Madsen og end stærkere for Prygleloven. Han 
talte om „Uroen i Venstre", men forklarede sine vestjydske Vælgere, 
at det var blot noget, der var lavet af nogle Københavnere, der vilde 
drive Kommunalpolitik sammen med Socialdemokraterne. Han slut
tede med nogle Ord om, at naar andre svigtede, saa stod Venstre paa 
Landet nok fast. Det var som det direkte Modstykke til Chr. Bergs 
Ord ved Grundlovsfesten 1891, da han sagde, at Københavnerne kun
de tage sig det let, at andre nu gav op; de selv havde aldrig svigtet.

Det var en Tale, der vakte Modsigelse ogsaa i Blade, der hørte 
Venstrereformpartiet til. Ogsaa Anders Nielsen udtalte sig for en 
noget radikalere Politik, der kunde skabe nyt Grundlag for Sam
menhold. Han udsendte til Partifællerne en fortrolig Pjece om „Uro
en i Venstre". Hvis man fortsatte til Efteraaret som i den forløbne 
Vinter, mente han, at det allerede til Efteraaret vilde være umuligt 
„at opretholde en taalelig Tilværelse som Parti". Naar I. C. Chri
stensen søgte Vanskeligheden i den københavnske Kommunalpolitik, 
mente han ikke, at den Forklaring var udtømmende. „Der er Ven- 
stremænd - mere udenfor end inde paa Rigsdagen, - for hvem Tran- 
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gen til „Bevægelse", Kritik og Kamp er stærkere end Følelsen af 
Nødvendigheden af med Lempe og Varsomhed at udnytte den Posi
tion, som Venstre endelig efter 30 Aars Forløb naaede frem til den 
23. Juli 1901. Med andre Ord: Man keder sig."

Det lykkedes i Juni at samle 16 af Landets ca. 80 Højskoleforstan
dere om et Opraab til det danske Folk til Gunst for Københavns Be
fæstning. Nogle af dem havde altid været interesserede i Militær
væsenet, men der var ogsaa blandt dem gammelmoderate og nymode
rate Venstremænd. Til dem hørte J. Appel, P. la Cour, J. Lund, J. 
Nørregaard, Alfr. Povlsen, H. Rosendal, Ludv. Schrøder. De begrun
dede deres Fremtræden med den radikale Klubs Flyveskrifter.

Omtrent samtidig førtes en ivrig Diskussion om, hvilke Forplig
telser General Madsen havde paataget sig, da Ministeriet dannedes. 
„Politiken" meddelte, at der forelaa et „Dokument", hvorefter Gene
ral Madsen var forpligtet til at indskrænke sig til en nevtral Admini
stration af Militærvæsenet, saa længe Forsvarskommissionen sad. Det 
fremkaldte Udtalelser af General Madsen, Alberti og I. C. Christen
sen om, at de intet kendte til et saadant Dokument, „Politiken" fast
holdt sit, Deuntzer og Chr. Hage tav.

Efter Rodes Meddelelser til os andre havde Chr. Hage, da de to 
den sidste Dag under Ministerkrisen sammen kørte fra Rigsdagen 
til Hørup for at bede ham indtræde i Ministeriet, vist ham „Doku
mentet", der begyndte med Ordene „Hr. Oberst Madsen: De har 
erklæret..." og indeholdt Forudsætningerne for hans Tiltræden. 
Der er i øvrigt ingen Tvivl om disse Forudsætninger; I. C. Christen
sen meddelte jo i sin Thimtale i 1905, at General Madsen havde er
kendt, at der i Forsvarskommissionens Tid ikke skulde nye Bevillin
ger til Fæstningen.

Det var aabenbart at den hele indbyrdes Strid begyndte alvorlig 
at svække Venstrereformpartiet. Alberti, Ole Hansen og Enevold 
Sørensen tog til Orde for at rense Partiet for de genstridige. I. C. 
Christensen slog Striden hen som mindre betydningsfuld, men et Aar 
senere oplyste han i sin Paasketale, at han i Foraaret 1904 overfor 
Konsejlspræsidenten havde rejst Spørgsmaalet, „om det ikke var 
bedre, at Ministeriet traadte tilbage for at give Plads for et andet, 
hvori Enigheden var større, og om hvilket man derfor turde haabe, 
at det bedre kunde føre noget igennem." „Min Henstilling vandt 
imidlertid ingen Tilslutning." 
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Fra vor Side tog vi livlig Del i Sommerens Møder. Vi tog ikke til 
Orde for en Deling af Partiet, men hævdede vor Ret til at tale rent
ud om de toneangivende Lederes Fejlgreb. Der viste sig i Befolknin
gen stor Interesse for hele denne Diskussion.

Sidst i Maj talte jeg efter Opfordring fra en Foredragsforening i 
Vejlby ved Aarhus sammen med en troende Regeringstilhænger og 
en Socialdemokrat. Jeg erkendte, at en Ventetid efter Systemskiftet, 
før der begyndte en Reformæra i Venstres Aand, kunde være for
svarlig, men efter Valget i 1903 burde Reformarbejdet være taget 
op i den følgende Rigsdagsamling. Det skete ikke, de Fremskridts
forslag, der forelagdes, førtes saa svagt frem, at det var let for 
Landstinget at sætte sig imod.

Vilhelm Lassen havde søgt at bringe Trøst for, at der intet skete, 
ved at henvise til, at der nu administreredes ud fra Venstres Syns
punkter. Det havde saa nogenlunde været Tilfældet de første to Aar, 
men nu gik baade Krigsministerens og Justitsministerens Virksom
hed i direkte modsat Retning. Vilh. Lassen havde siden sagt, at vi 
maatte fare varligt med dette Ministerium, ellers udsatte vi os for 
at faa Højreministerium i Stedet.

Jeg svarede, at Ministeriet vilde være for dyrt købt, hvis det kun 
kunde styre paa Betingelse af, 1) at det administrerer i militær-kon
servativ Aand, 2) at det gennemfører Højrelove, Højre ikke kunde 
sætte igennem, 3) at der skal raade Gravens Stilhed over Venstre. 
Men jeg afviste hele dette Skræmselsforsøg.

Kongen havde i en Menneskealder lidt under at være Konge for et 
Parti, nu var han blevet Folkekonge, han ønskede sikkert ikke at op
give denne Stilling. Ministeriet vilde sidde stærkere, hvis det klart hæv
dede det gamleVenstrestandpunkt. Fortsatte det den sidsteTids Poli
tik, da gik det mod Venstres Sprængning, lod det General Madsen 
gaa, helst Alberti med, og tog det med Styrke Arbejdet op for et om
fattende Reformprogram, da vilde det være meget stærkt. Rundt om 
fra Vælgermøderne lød nu til det: „Vend om. Før Venstres Politik.“

Talen gav Anledning til hæftige Angreb i „Aalborg Amtstidende". 
Det var jo i det hele Vilh. Lassen, der ivrigst førte Forsvaret for 
Ministeriet, til Trods for, at han var meget mod Krigsministerens 
Bestræbelser og havde stemt mod Pryglestraffen.

Den radikale Klub bestræbte sig for at vore Synspunkter skulde 
blive gjort gældende ved Grundlovsfesterne, og det lykkedes i ret
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betydeligt Omfang at faa Forbindelse med ligesindede ude i Landet, 
saa vi havde 15 Meningsfæller som Grundlovstalere. Paa et Møde i 
Forvejen i mit Hjem drøftede de 15 de Synspunkter, ud fra hvilke 
de burde udtale sig.

Jeg kom til at tale i Esbjerg. Venstrereformpartiet var her delt i 
to Retninger, en moderat og en radikal. De holdt imidlertid Grund
lovsfest i Fællesskab.

Talere skulde være Kredsens Folketingsmand Kommandør Bluh- 
me og en fra hver Side. Det skulde være den gamle Madsen-Mygdal 
og mig. Da Madsen-Mygdal blev klar over, hvem han skulde sam
men med, trak han sig tilbage og hans Meningsfæller derovre med 
ham. Men Bluhme lod sig ikke afskrække, og Festen holdtes med 
stor Tilslutning. Jeg tog mit Udgangspunkt i Hørups Tale om 
„Svampens Aand“ ved Grundlovsfesten i København i 1891. Det 
syntes mig, at denne Svampens Aand nu var vendt tilbage. Mod den 
lød nu rundt om fra Folket Bergs og Hørups dristige Ord op mod 
Lederne.

Der var opstaaet et Misforhold mellem det danske Samfund, der 
havde været i fuld Udvikling siden 1864, og den danske Lovgivning, 
der havde staaet stille i Forfatningskampens Tid og saa nogenlunde 
gjorde det endnu. Det gjaldt nu at skabe et dybtgaaende, vidtskuen
de Reformprogram og føre det frem med saadan Vægt overfor 
Landstinget, at dette forstod, at det maatte bøje sig.

Skarpest af os alle tror jeg Oskar Johansen udtalte sig ved Grund
lovsfesten i Asserbo. Oskar Johansen havde dengang Sommerhus 
i Kregme. Han sagde, at han havde troet paa Kultusministeren, og 
havde hans Valgsprog: „Øv Ret og kræv Ret“ særlig kært, men 
efter at han i Thim havde forklaret os, „at den Ret, vi skal øve, er 
Retten til at prygle, og den Ret vi skal kræve, er Retten til at enes 
med Højre om Fæstningen, kan jeg ikke nægte, at jeg for Fremtiden 
vil kræve et mere detailleret Valgsprog, før jeg viser Tillid paa det 
Grundlag. “ Han forsvarede stærkt Alliancen med Socialdemokra
terne, men advarede dem ogsaa:

„Men naturligvis, skulde Socialdemokraterne ønske Spørgsmaalet: 
For eller mod Socialismen? afgjort, før vi faar bragt Spørgsmaalet: 
Demokrati eller Hofministerium? helt paa det rene, ja saa kan vi 
lige saa godt med det samme proviantere til en Ørkenvandring, som 
næppe bliver ret meget kortere end Jødernes/6 
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Kort Tid efter Grundlovsfesten, den sidste Søndag i Juni 1904, 
holdt jeg for første Gang Møde paa Langeland og knyttede dermed 
den Forbindelse, der siden skulde føre til, at jeg blev valgt dernede. 
I Humble og de nærmeste Sogne deromkring havde der samlet sig 
en Kreds af højskoleinteresserede Unge, der var stærkt optagne af 
Henry Georges Grundskyldsteorier. De var i stærk Opposition til 
Kredsens Folketingsmand, Guldbrandsen, der før havde hørt til de 
mest radikale Venstremænd, men som nu var blevet den ivrigste 
Talsmand for, at de Venstrereformmænd, der ikke vilde vise Mini
steriet Lydighed, skulde sættes ud af Partiet. De støttedes i deres 
Opposition af adskillige andre, der ikke hørte selve Kredsen til, og 
ogsaa Ejeren og Redaktøren af „Langelands Avis“ Bro var meget 
kritisk overfor Guldbrandsen.

Humblekredsen henvendte sig nu til „Husmanden“s Redaktør, Jo
hannes Madsen, der var udpræget Georgeist, og bad ham komme 
til Møde dér og opnaa, at Rode eller jeg kom med. Johannes Mad
sen skrev til mig, og jeg foreslog da, at vi skulde tale ved Mødet alle 
tre. Det blev Resultatet. Mødet holdtes i Humble Forsamlingshus, 
hvor der før og siden udkæmpedes saa mangen politisk Dyst. Der 
var mødt vel 300 Mennesker, ivrig optagne af Svingningen i Ven- 
strereformpartiets Politik. Johannes Madsen talte om Grundværdi
skylden, Rode og jeg havde delt Emnerne mellem os, saaledes at han 
talte om den almindelige politiske Situation, jeg om Militærspørgs- 
maalet.

Bagefter samledes vi hos en af Lederne, den unge Keilgaard, med 
en Kreds af ivrig interesserede. Personlige Forbindelser knyttedes 
den Aften, som fik stor Betydning for mig i Fremtiden.

Kort Tid derefter kom jeg til to særlig livlige Møder i Vendsyssel. 
Her var der allerede i 1901 opstaaet en Bevægelse, der betegnedes 
som „Uroen i Vendsyssel". Den var oprindelig rettet imod Vilh. Las
sen. Ved et Suppleringsvalg i Efteraaret 1901 var den daværen
de Folketingsmand for Sæbykredsen blevet valgt til Landstinget. 
I Kredsen bredte sig den Forestilling, at „Lederne" havde faaet 
dette ordnet, for at Lassen kunde blive valgt i Sæby. Dette bragte 
en Del af Vælgerne i Harnisk. Et Flertal i Vælgerforeningen opstil
lede Vilh. Lassen, men et Mindretal samledes om Gaardejer Chr. 
Thomsen, Fæbroen. Bevægelsen mod Vilh. Lassen var fra først af 
præget af Agrarstemninger og af det gamle Krav om en Mand fra
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Kredsen, men i de følgende Aar paavirkedes den mere og mere af 
den almindelige Misfornøjelse, som Ministeriets af Vilh. Lassen saa 
stærkt forsvarede Svingning fremkaldte.

I 1901 valgtes Vilh. Lassen med et knebent Flertal. Ved Valget 
i 1903 var det stærkt forøget, men Oppositionen mod ham samlede 
samme Tal som sidst. Og den fik Tilslutning rundt om fra Vend
syssel blandt Mænd, der stod paa udpræget radikalt Stade. Tone
angivende blandt dem var Bygmester Jens Andersen fra Frederiks
havn, Lærer Markus Hansen fra Brønderslev, Gaardejer Anders 
Hedegaard, Gaardejer Jørgen Hald, Hugdrup. Flere af dem kendte 
jeg som rent radikale. Ogsaa tidligere moderate som den meget strid
bare Skribent Chr. Ledet var med.

I 1904 henvendte denne Kreds sig til mig med Opfordring til at 
tale ved en Fest i Donsted Skov. Min Kone og jeg skulde paa Ferie
ophold paa Skagen ligesom Aaret før, og det aftaltes da, at vi skulde 
tage til Donstedmødet den 10. Juli paa Vejen derop.

Mødet fandt uventet stærk Tilslutning. Jeg talte om Vælgerne og 
Ministeriet og samlede Resultatet i Ordene: „Et Tillidens og For
trøstningens Ministerium var det, da det traadte til, et Uroens og 
Tvivlens Ministerium er det forlængst blevet; fortsætter det en Vin
ter til som i Fjor, vil det blive et Splittelsens og Sprængningens Mi
nisterium. “

Bagefter fulgte en livlig Fællesspisning, hvor Markus Hansen talte 
for Fællesskabet mellem Vendelboerne og Københavnerne.

Tre Uger derefter kaldte Vilh. Lassen til Fest paa Dannerhøj. 
Han vilde komme selv sammen med Anders Nielsen og Pinstrup. 
Uroens Folk skrev til mig og spurgte, om jeg ikke kunde tage dertil 
paa Hjemvejen fra Skagen, og jeg lovede det.

Det blev det første rigtig store Kampmøde mellem de stridende 
Venstreretninger. Vilh. Lassen advarede stærkt mod „indbyrdes Kiv 
og Strid om Ingenting “ og erklærede, at han havde ikke forandret 
sit Syn paa Fæstningen. Anders Nielsen angreb stærkt Kritikerne, 
Pinstrup sagde, at der undertiden hændte noget i Sæbykredsen, der 
undrede ham højlig. „Det undrede ham saaledes at se nogle vendsys- 
selske Bønder hylde Københavneren Dr. P. Munch. “

Jeg talte ud fra de sædvanlige Synspunkter mod den Splittelses
politik, der førtes af Justitsminister og Krigsminister. Siden fulgte 
en lang Række af Vælgerindlæg. Da Taletiden hurtig sattes ned til 
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5 Minutter meldte der sig flere og flere Talere; flere af dem brugte 
de 5 Minutter til at klage over, at de ikke fik mere Tid.

„Aalborg Amtstidende" spottede mig bagefter kraftigt for Allian
cen med „Partiet fra Fæbroen", men sagde forøvrig, at jeg havde 
talt „i blide Toner og formelt godt." Allerede efter Donstedfesten 
havde Sigurd Bergs Blad i Hillerød bittert klaget over Alliancen mel
lem „Fæbropartiet" og de københavnske Akademikere. Som vi fra 
vor Side særlig beklagede, at Vilh. Lassen og Sigurd Berg gjorde 
I. C. Christensens Svingning med, saa forargede det særlig de to at 
se os i Samarbejde med Vilh. Lassens vendsysselske Modstandere.

Jeg deltog i den følgende Tid endnu i nogle Møder. Saaledes talte 
jeg sammen med Fogtmann, der var vor nære Meningsfælle, i Hol
bæk ved et Møde, hvor han trods Sygdom gav Tilsagn om at stille 
sig endnu en Gang. Og i Stenløse havde jeg en meget fordragelig 
Diskussion med Sigurd Berg.

Det Efteraar, der fulgte denne Mødesommer, blev yderst uroligt. 
Lige fra Rigsdagens Sammentræden stredes man bittert i Ministe
rium og i Parti. Rygter om Stridighedernes Forløb og om Spræng
ning af Partiet svirrede ustandselig. Efterretningerne om Stillingen 
og om, hvilket Standpunkt de enkelte tog, skiftede stadig. Det var 
mit Indtryk, at det nu vilde være heldigt, om det gik nogenlunde 
hurtigt med den aabenbart uundgaaelige Sprængning, men jeg men
te stadig, at vi ikke skulde tage Initiativet. Det var bedre, at I. C. 
Christensen og hans foretog Sprængningen.

Da Rigsdagen traadte sammen, forelagdes Prygleloven paany. 
Deuntzer har senere, i Sommeren 1905, sagt mig, at efter hans Op
fattelse havde I. C. Christensen og Alberti ved at gennemtvinge dette 
haabet at kunne faa ham til at gaa af, men da Loven Aaret før var 
vedtaget i Folketinget, havde han ikke ment at kunne modsætte sig 
Forelæggelsen.

Under I. C. Christensens Ledelse forsøgtes det at styrte Chr. Krab
be som Tingets Viceformand, men baade Anders Nielsen, Berg og 
Lassen modsatte sig det, før I. C. Christensen havde talt for, og det 
forkastedes i Partiet, efter Sigende med 33 Stemmer mod 25. Des
uden forsøgtes det at sætte baade ham og Fogtmann og Alfr. Chri
stensen ud af Partiets Bestyrelse.

Dette lykkedes for Krabbes Vedkommende, ikke for de to andres. 
Deuntzer holdt en Tale med større Myndighed end ventet, hævdede
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Nødvendigheden af, at Parlamentarismen „bliver det styrende og 
ledende Princip i vort politiske Liv“; han sagde, at med Hensyn til 
den almindelige Valgret i Kommunerne kunde Regeringen ikke 
slaa af.

Vi modtog denne Del af Talen med megen Tilfredshed, men be
klagede, at han samtidig gik imod Kravet om en ligeligere Fordeling 
af Valgkredsene. Det var i alle Tilfælde klart for os, at der var 
en afgjort Uoverensstemmelse mellem Konsejlspræsidenten og I. C. 
Christensen-Alberti.

I den radikale Klub fandt vi det nu fornødent at søge at fæstne 
Forbindelsen med Meningsfæller rundt om i Landet. Formaalet var 
endnu ikke Dannelsen af et nyt Parti, men at iværksætte et samlet 
Arbejde for vore Ideer ude i Vælgerbefolkningen. Med dette For- 
maal søgte vi at tilvejebringe mindre Møder til Overvejelse af Frem- 
gangsmaaden i de forskellige Landsdele. Det første af disse Møder 
holdtes den 13. November hos Ivar Berendsen.

Der var mødt en halv Snes Deltagere fra København og en Snes 
fra Amterne: København, Holbæk, Frederiksborg og Præstø. Blandt 
Deltagerne udefra var Anders Larsen, der indtog en ledende Plads 
i Holbæks kommunale Liv, Sofus Berthelsen, der var den ivrige Tals
mand for Grundskyldsteorierne, og Bransager. Vi aftalte at søge af
holdt lignende Møder i andre Landsdele og derpaa at samle Tals
mænd for alle Landsdelene til et Møde i København i Januar-Fe
bruar. I København havde vi et nyt tilsvarende Møde den 27. No
vember.

Det gik ret let at faa Møderne tilrettelagt. I Vendsyssel var der 
jo allerede en Organisation. I Aarhusegnen virkede Højskoleforstan
der Nielsen-Svinning og Ingeniør Glaudi Westh, i Viborgegnen Ar
kivar Saxild, paa Fyen cand. pharm. P. A. Kruuse. I alt blev der 
fire Møder i Jylland, eet paa Fyen, tre paa Sjælland-Lolland-Falster.

I Aarhus holdtes den 29. December et snevert forberedende Møde 
for Jylland syd for Limfjorden. Direktør Heilbuth og Anders Larsen 
var her til Stede sammen med nogle faa Jyder.

Endnu her, efter at Ministeriets Sprængning var indledet, men før 
dette var kendt, var der overvejende Stemning for, at man skulde 
organisere sig til Arbejde indenfor Venstrereformpartiet og i det 
længste søge at undgaa Sprængning. Landsdelsmøderne i Jylland og 
paa Fyen fandt først Sted i Januar-Februar 1905. Da var jo Mini- 
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steriets og Partiets Sprængning en Kendsgerning. Paa hvert af Mø
derne valgtes et Femmandsudvalg til Deltagelse i Fællesmødet i Kø
benhavn.

Før vi mødtes i København havde afgørende Begivenheder fundet 
Sted. I December 1904 oplystes det, at General Madsen atter havde 
handlet i Strid med Aftaler trufne i Finansudvalget. Det gjaldt den 
Maade, hvorpaa han havde gennemført nogle Skanseanlæg paa Salt
holmen. Denne Gang var Vilh. Lassen under Foraarets Forhandling 
ligesom gaaet i Borgen for, at Aftalerne skulde blive overholdt. Det 
sagdes os, at han nu stillede sig Side om Side med Zahle i Kravet 
om, at General Madsen skulde gaa før anden Behandling af Finans
loven; skete det ikke, da vilde Finansudvalget i Loven indføje en 
Anmærkning, der misbilligede hans Adfærd. Det fortaltes, at Vilh. 
Lassen havde sagt: „Jeg gør Jens Busks Ord til mine“.

Anders Nielsen har hævdet, at Finansudvalget ikke havde Planer 
om andet end at tage Afstand fra det skete. Men den 18. henvendte 
Deuntzer sig til General Madsen og opfordrede ham til at træde til
bage. Juleaften indgav Krigsministeren sin Afskedsbegæring, men han 
føjede det ejendommelige Krav til, at Admiral Jøhncke, der havde 
været i skarp Modsætning til ham og i god Forstaaelse med Rigs
dagen, samtidig skulde gaa.

Deuntzer søgte i de følgende Dage at finde en Løsning, men det 
lykkedes ikke. Og nu traadte 6 Dage efter Nytaar 1905 I. C. Chri
stensen, Alberti, Ole Hansen og Enevold Sørensen tilbage.

Det første Venstreministerium var saaledes sprængt. I. G. Chri
stensen har siden hævdet, at han havde haabet, „at Ministeriet maat
te blive siddende Rigsdagssamlingen ud og muligt arbejde sig ud af 
de Uoverensstemmelser, som var til Stede. “ Han maa i saa Fald 
være kommet til en anden Opfattelse end i Foraaret 1904, da det 
var ham, der rejste Spørgsmaalet om Ministeriets Tilbagetræden.

De Medlemmer af Partiet, med hvem vi var i Forbindelse, havde 
en anden Opfattelse af hans Stilling. De forstod det saaledes, at hans 
Maal var en Ændring af Ministeriet, der kunde give ham fuld Magt 
over dette. De saa i de Fires Afskedsbegæring et bevidst Træk med 
dette Formaal for Øje.

Mange af de Enkeltheder, der den Gang voldte Strid, kan synes 
smaa, set i Lys af senere Tiders Begivenheder. Men Striden om dem 
var Udtryk for en dybtgaaende Forskel i Anskuelser.
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I. C. Christensen og de, der fulgte ham, vilde udsone sig med de 
gamle Kræfter i Samfundet, de vilde nøjes med de Reformer, der 
kunde naas i god Forstaaelse med disse; efterhaanden gled de ind 
i Synspunkter, Venstre før havde bekæmpet; de havde ingen Skrup
ler ved Brud med Socialdemokraterne. Vi andre vilde Gennemførel
se af de Ideer, der i Kampaarene havde samlet Venstre, selv om dette 
betød haard Strid med de gamle Samfundsmagter. Vi fordrede ikke 
hovedkulds Kamp derfor, men vi vilde i hvert Fald ikke være med 
at vandre i de gamle Modstanderes Spor; og vi troede ikke, at bitter 
Strid med Arbejdernes valgte Tillidsmænd var Vejen til Fremskridt 
til Smaafolks Tarv. Af denne Modsætning udsprang den Deling, 
som blev bestemmende for dansk Politik i de Aartier, der er gaaet 
siden da.

Aaret 1904 bragte endnu et Redaktionsskifte ved „Politiken". Ed
vard Brandes havde redigeret Bladet siden Hørups Indtræden i Mi
nisteriet. Hans Stilling var ikke let. Han var enig med os i vor Kritik 
af den Politik, der førtes, men foreløbig delte han kun delvis vor For
ventning om at kunne komme op mod den; endnu mere end vi andre 
ønskede han, som naturligt var, at undgaa Brudet saa længe som 
mulig, og han følte stærkt de Forpligtelser, Partifællesskabet, saa 
længe det bestod, paalagde „Politiken". Det hindrede dog ikke, at 
„Politiken", alt som Modsætningen indenfor Venstrereformpartiet 
i 1903-04 traadte frem, klart og stærkt tog til Orde for Partiets ra
dikale Fløj baade gennem Artikler af Edv. Brandes selv og i O. Rodes 
Artikler.

Den Medvind, Bladet havde haft, da det gjaldt Angrebet paa det 
affældige Højre, blev imidlertid svagere i den uklare Overgangs
situation. I litterære og journalistiske Kredse var der adskillig Uvilje 
mod Edv. Brandes personlig. Bladets Abonnenttal begyndte at gaa 
lidt tilbage.

I denne Situation fattede en af „Politiken"s fremragende Med
arbejdere, Henrik Cavling, den Plan at skabe et nyt Blad og skaf
fede saa mange Penge, at et Forsøg i hvert Fald kunde gøres. Han 
regnede med Vilhelm Andersen og P. Levin som litterære Medarbej
dere, ønskede Bransager som politisk.

Oskar Johansen, der var Edv. Brandes’ nære, højt skattede Raad- 
giver, bragte da Forhandlinger i Stand om en Ordning, hvorefter 
Cavling skulde overtage Redaktionen af „Politiken" i Stedet for 
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Edv. Brandes. Brandes var længe uvillig, men lod sig til sidst over
tale af Oskar Johansen.

Dennes Opfattelse var, at Bladet ved Siden af Cavling som den 
journalistiske Leder maatte have en politisk Redaktør, og han øn
skede dertil Ove Rode, der længe havde taget fremtrædende Del 
i Bladets Virksomhed. Brandes var ikke interesseret for Rode, og 
Cavling ønskede ham ikke; han mente, at der egentlig ikke var Brug 
for nogen politisk Redaktør, men forhandlede dog med Bransager 
om at blive politisk Medarbejder.

Efter Johansens Beretning var der en Tid Tale om, at Rode skulde 
tage til New-York som Bladets Korrespondent. Bransager havde na
turlig nok Lyst til Stillingen, men han havde ogsaa Betænkelighed 
derved. Han bad om en Forhandling hos Fogtmann med denne, 
Anders Larsen og mig.

Som alt laa, ønskede vi, at Rode skulde blive Bladets politiske Red
aktør, og Bransager havde megen Forstaaelse for vore Synspunkter. 
I hvert Fald tog Oskar Johansen saa haardt fat over for Cavling, at 
han satte denne Ordning igennem.

Fra 1. Januar 1905 udkom „Politiken" under den nye Ledelse. 
Det fik sit nye Format og førtes hurtig meget stærkt frem. -

I de to Aar, her er Tale om, havde jeg iøvrig fortsat min Virksom
hed fra den foregaaende Tid. Jeg opgav Timerne hos Frk. Kruse, da 
jeg begyndte „Det ny Aarhundrede“, men jeg fortsatte Undervis
ningen ved Statens Lærerhøjskole og Censorvirksomheden ved Stu
dentereksamen, ligesom jeg vedblivende holdt talrige Foredrag i Fol
keuniversitetet og Foredragsforeninger. Der var i denne Tid stærkt 
Begær efter saadanne.

Jeg skrev vedblivende Anmeldelser af historiske Værker og lignen
de i „Politiken“ og fortsatte Medarbejderskabet ved „Salmonsens 
Leksikon". Da Gyldendal begyndte at udgive to Rækker Smaabøger, 
een tilrettelagt af Folkeuniversitetsudvalget, een af Studentersam
fundet, udgav jeg i 1904 i den første Række den lille Bog „Det dan
ske Folks politiske og nationale Gennembrud efter Julirevolutionen 
(1830-48)".

I Foraaret 1904 døde Johan Ottosen efter kort Tids Sygdom, et 
Tab, der føltes meget haardt i vore Kredse. Han var da nær Fuld
endelsen af sin Bog i „Frem": „Vor Historie", men Tiden fra Fyr
rerne i det 19. Aarhundrede manglede; jeg paatog mig da efter Jul.
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Schiøtts og Forlagets Opfordring at føre Skildringen frem til 1864 
og dertil føje en Tidstavle for de følgende Aar.

Jeg arbejdede i disse Aar vedblivende med Tiden efter 1866, men 
det maa jo erkendes, at megen Tid lykkedes det mig ikke at faa der
til under hele min øvrige Virksomhed.

Det kan ikke nægtes, at min og min Kones daglige Tilværelse 
i denne Tid, som forøvrig siden, var af ret urolig Karakter. Mine 
mangfoldige Foredrag, mit Redaktionsarbejde og min Undervisning 
bragte mig i Forbindelse med overmaade mange Mennesker. Vi del
tog meget i Studentersamfundets Møder, undertiden ogsaa i Studen
terforeningens, i Møder i den liberale Vælgerforening og i den radi
kale Klub.

Vi havde desuden en stor Omgangskreds. Svært mange kom til 
vore Fredagsaftener, og hos nogle af dem kom vi igen. Det gjaldt 
ikke blot Meningsfæller i snevrere Forstand. Vi vedblev saaledes at 
komme sammen med P. Vedel og Moltesen, var ogsaa ikke sjeldent 
sammen med S. Berg og Vilh. Lassen, mest hos Bergs til „Skænde- 
aftener", som S. Berg kaldte det.
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Venstrereformpartiets Sprængning 
1905

Endnu efter at I. C. Christensen og hans Meningsfæller indenfor 
Ministeriet havde indgivet deres Afskedsbegæring den 5. Januar, 
søgte Konsejlspræsident Deuntzer at finde en Udvej. Til sidst fore
slog han, at ogsaa Jøhncke skulde træde tilbage, hvis I. C. Christen
sen vilde tage begge de militære Ministerier.

Men I. C. Christensen sagde Nej. Hans Maal var aabenbart nu, 
at Ministeriet skulde opløses og han selv have Frihed til at danne det 
nye Ministerium, som han vilde. Vore Meningsfæller i Partiet havde 
det Indtryk, at han regnede med at kunne have det hele i Orden, 
før Rigsdagen mødtes igen efter Juleferien. Dette hindrede dog 
Deuntzer. Han holdt Ministeriets Opløsning hen, til Rigsdagen sam
ledes den 10. Januar. Derved sikredes Overholdelsen af de parla
mentariske Former.

Endnu den 10. Januar Kl. 1% var der Møde i Venstrereformpar- 
tiet. Her berettede Deuntzer, hvad der var sket, og hans Fremstilling 
efterlod det Indtryk, at han ikke mente, at han kunde genrejse Mi
nisteriet uden I. C. Christensens Medvirkning, og at han gik ud fra, 
at denne ikke kunde opnaas. Meddelelsen skabte stærkt Røre i Ven
streref ormpartiet. Samme Aften enedes 21 af Partiets Folketings- 
mænd om en Erklæring, forfattet af Herman Trier. Den lød saa
ledes :

„Gaaende ud fra, at det, saaledes som de politiske Forhold fore
ligger, kun vil være muligt for et Ministerium, der er dannet ud fra 
Venstrereformpartiet, at overtage Regeringen, og at det kun, naar 
det er dannet med samme Hensyn til alle Sider af Partiet, som det, 
der vistes ved Ministeriet Deuntzers Dannelse, vil være i Stand til at 
lede Landets politiske Udvikling sikkert og varigt, tilsiger Partiet et 
saadant Ministerium sin Støtte.“ Det var Triers Tanke, at denne 
Udtalelse skulde forelægges i Venstrereformpartiet som Forslag til 
Beslutning, og hvis den vedtoges, da af den kommende Konsejlspræ- 
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sident meddeles Kongen. Partiets Bestyrelse nægtede imidlertid at 
lade Forslaget komme til Behandling, og i et Partimøde 11. Januar 
sagde Deuntzer, at han vilde indgive Ministeriets Afskedsbegæring 
og henvise Kongen til I. C. Christensen.

I. C. Christensen kaldtes til Kongen, og i Dagens Løb holdt Be
styrelsen atter Møde for at drøfte Stillingen. Det førte til, at Anders 
Nielsen om Eftermiddagen skriftlig meddelte de 21, at Bestyrelsen 
ikke kunde anbefale Forslaget til Behandling og Vedtagelse i Partiet, 
og opfordrede dem til at tage det tilbage. Samme Aften mødtes de 
21 igen, og her meddelte en af dem, at han havde sagt til I. C. Chri
stensen, at han fortrød sin Underskrift. De 21 besluttede da at til
skrive Bestyrelsen, at de, efter at deres Forslag var meddelt I. C. 
Christensen, nærede Tillid til, at han vilde handle efter Partiets Tarv 
i Overensstemmelse med Forslaget, og derfor frafaldt Kravet om en 
Afstemning om det i Partiet.

I. C. Christensen havde foreløbig ikke lovet Kongen at danne Mi
nisteriet. Han vilde først have Partimøde. Det holdtes den 12. Ja
nuar Kl. 10. Det skulde gaa hurtig, da han skulde svare Kongen 
ved Middagstid.

I Partiet redegjorde han for sit Program. Hvis han ikke fik til
fredsstillende Flertal i Partiet, vilde han afslaa Kongens Opfordring. 
Programtalen gik ud paa, at væsentlig Nedgang i Militærudgifterne 
ikke kunde naas ved en Nyordning, men først i Tidernes Løb engang, 
naar Forholdet mellem Nationerne var blevet et andet. De yngre 
Løjtnanters Løn skulde forhøjes, og han vilde have Ret til at be
nytte Penge, der sparedes paa en militær Konto, paa andre militære 
Konti. Valgkredsordningen var uretfærdig, men den burde ændres 
ved en Grundlovsforandring, og dertil var Tiden ikke belejlig.

Otte Folketingsmænd: Chr. Krabbe, Kristiansen-Beder, Kr. Pe
dersen, L. Pedersen, Slengerik, Zahle, Alfr. Christensen og Fogtmann 
erklærede heroverfor, at de ikke vilde være med til at svigte Ven
stres Program; de vilde derfor sige „Stemmer ikke“ til Spørgsmaalet 
om Tilslutning til I. C. Christensen og hans Program. Andre stemte 
vel Ja, men tog Forbehold med Hensyn til Ministeriets fremtidige 
Handlinger. Blandt dem var H. Trier, Doose, J. J. Jensen, Poul Chri
stensen og Rørdam. Der blev ialt 62 „Ja“, nogle faa Stemmer over 
Halvdelen af Tingets Medlemmer.

I. C. Christensen betragtede dette som tilstrækkeligt, og to Dage 
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derefter var det nye Ministerium dannet. I. C. Christensen havde 
spurgt Chr. Hage, om han vilde blive enten som Finansminister eller 
Trafikminister. Han stillede sig paa det Standpunkt, at han kun 
vilde blive, naar han kunde beholde begge de to Ministerier, han 
hidtil havde haft.

Vi gik alle ud fra, at den afgørende Aarsag var, at han fandt det 
nye Ministerium altfor ensidigt. Og ensidigt var det unægtelig. For
uden de 4, der var traadt tilbage den 5. Januar, optog I. C. Chri
stensen tre Folketingsmænd, som han mente i et og alt at kunne 
regne med: Vilh. Lassen, Sigurd Berg og Svend Høgsbro. Desuden 
som Udenrigsminister Grev Raben-Levetzau, der i hvert Fald til 
kort Tid forud havde været Højremand; vi erfarede den Gang intet 
om, hvad der havde bevirket, at han kom med.

Jeg mindes, at jeg umiddelbart efter, at Listen var blevet bekendt, 
paa Kongens Nytorv mødte Vilh. Lassen og Fru Lassen. De skraaede 
over mod mig, og jeg sagde da: „Ja, jeg kan jo ikke lykønske Dem 
til, at De er gaaet ind i det Ministerium.“ Lassen lod overrasket og 
sagde, at nu havde jeg jo opnaaet, hvad jeg vilde; I. C. Christensen, 
der var Modstander af Københavns Befæstning, kom jo nu i Stedet 
for Madsen, der var Tilhænger af den.

Jeg svarede, at andre, der havde hørt Christensens Udtalelser, 
havde opfattet ham modsat, men hans Udtalelser plejede jo at være 
til at forstaa paa to Maader. Lassen svarede, at da Christensen op
fordrede ham til at gaa ind i Ministeriet, havde han sagt, at han var 
Modstander af Københavns Befæstning, ellers var Lassen ikke gaaet 
med. Jeg spurgte, hvorledes I. C. Christensen havde sagt det i Parti
bestyrelsen, og Lassen forklarede da, at det, I. C. Christensen havde 
sagt, var, at han personlig vedblivende ansaa Landbefæstningen for 
uheldig. Vi vekslede endnu nogle Ord om Militærudgifternes Opret
holdelse, som han ansaa for uundgaaelig, og Samtalen sluttede med 
min Bemærkning: „Ja, vi bliver jo ikke enige mere.“

I den Artikel, jeg skrev om Vilh. Lassen i „Politiken46 ved hans 
Udnævnelse, gik jeg ud fra, at han endnu var Modstander af Fæst
ningen. Jeg skrev her: „Hr. Vilh. Lassen har nu naaet al den Magt 
og al den ydre Anseelse, som hans rige Evner og beundringsværdige 
Arbejde gav ham Ret og Adkomst til. Men han har købt denne Magt 
dyrt, for dyrt. Den har kostet ham gamle Meningsfællers og gamle 
Beundreres Tillid. Han selv maa vel tænke sig Muligheden af at
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kunne holde igen indenfor Ministeriet, hindre, at det drives ind 
i Fæstningspolitiken. Det bør ikke undre ham, at andre ikke kan 
dele denne Illusion/6

Et Par Aar senere skrev jeg ved given Lejlighed, at der endnu 
i vor Kreds vel nok fandtes enkelte, der tænkte sig Muligheden af, 
at det kunde gaa med Vilh. Lassen som med Svend Trøst, der vel 
tog Orlov, men før Aften tjente sin Herre allerbedst. Men jeg maa 
erkende, at jeg selv helt havde opgivet Haabet herom.

Megen Bladmagt tilførte Vilh. Lassen og Sigurd Berg unægtelig 
Ministeriet, og stærk Klang havde Navnene Berg og Høgsbro vidt 
omkring i Landet. Det var klart, at hvis Vilh. Lassen og Sigurd Berg 
havde stillet sig paa deres Side, som krævede et Ministerium, der var 
et alsidigt Udtryk for Venstrereformpartiet, da havde I. C. Christen
sen været nødt til at bøje sig derfor. Medens vi i vor Lejr forstod, at 
dette kunde være svært for Sigurd Berg - I. C. Christensen var jo 
Bergianer, og de bergske Blades Ledere stod hans Politik nær, - da 
saa vi med større Bitterhed Vilh. Lassen nu tage det afgørende Skridt 
i moderat Retning. Jeg for min Del saa Forklaringen deri, at han, 
den nervøse Mand, der vel aldrig følte sig helt hjemme blandt de 
jydske Bønder, var som betaget af I. C. Christensens Styrke.

Stærkt var utvivlsomt det nye Ministerium, men aabenbar var 
ogsaa dets Vilje til Udsoning med alle Samfundets gamle Magter, 
uanset om dette skulde koste Opgivelsen af betydningsfulde Ven- 
strekrav.

Det var for os givet, at vi nu maatte gaa til Dannelsen af et nyt 
Parti, og et Grundlag derfor skabtes ved den Deling af Venstre- 
reformpartiet, der nu fandt Sted paa Rigsdagen.

Den 17. Januar tog I. C. Christensen Ordet for at gøre Rede for 
det nye Ministeriums Politik. Det blev en Gentagelse af de Syns
punkter, han havde fremsat ved Partimødet. Det blev Indledningen 
til to Dages Opgør.

For at opnaa større Klarhed stillede Krabbe paa de 8’s Vegne 
Dagsordenen: „Idet Tinget gentager, at en Ordning af Forsvars
væsenet bør medføre en virkelig Nedsættelse af de militære Udgifter, 
og udtaler, at en inden en saadan Ordnings Tilvejebringelse fore
tagen Forøgelse af visse af disse Udgifter bør ledsages af tilsvarende 
Nedsættelse af andre af disse, gaar Tinget over til Dagsordenen/6

Anders Nielsen svarede straks med Dagsordenen: „Idet Folketin- 
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get udtaler sin Tillid til Ministeriet og tilsiger sin Støtte til Gennem
førelsen af dets Program, gaar det over til næste Sag paa Dagsorde- 

c« nen.
Under Forhandlingen om Dagsordenerne sagde I. C. Christensen de 

siden atter og atter gengivne Ord: „Og jeg har udtalt, at jeg ikke 
havde nogen stor Tro til, at vi kunne opnaa væsentlige Besparelser i 
de militære Udgifter, før der sker en Samvirken mellem alle Lande
ne, saa man kan komme til en Overenskomst mellem Landene."

Det endte med, at de 8’s Dagsorden forkastedes med 74 Stemmer 
mod 27; Anders Nielsens Dagsorden vedtoges med 63 Stemmer, her
af 51 fra Venstrereformpartiet, medens 38 samt de 7 Ministre ikke 
stemte. Ministeriet havde da tilbage 58 af Venstrereformpartiet, en 
over Halvdelen af Tingets Medlemmer. 12 af Venstrereformpartiet 
undlod at stemme.

Endnu var Partiets endelige Deling ikke sket. I. C. Christensens 
Modstandere vilde ikke melde sig ud. De holdt sig til, at det var dem, 
der opretholdt Partiets Program. Vilde Flertallet ikke have dem i Par
tiet, maatte det udelukke dem.

Men først den 26. Januar stillede Bestyrelsen Forslag om at ude
lukke de 8 og Rørdam. H. Trier, Poul Christensen, J. Jensen Onsted 
og Doose sagde nu, at vedtoges det, vilde de følge de 9. Udelukkel
sen vedtoges med 49 Stemmer. De 12 dannede samme Aften „Folke
tingets Venstre", med hvilket Herman Trier gik i Valggruppe. Siden 
sluttede Anton Jensen sig til de 12, og Deuntzer sluttede sig til deres 
Valggruppe, saa de blev 15 Mand i alt. H. Trier nedlagde derefter 
sit Hverv som Folketingets Formand.

Det nye Parti valgte Zahle til Formand. Han havde længe været 
i nær Forbindelse med os. Han havde stedse hævdet, at man burde 
blive i Partiet saalænge som mulig, og deri var vi jo enige med ham. 
Men nu var Grænsen altsaa naaet. „Den mere radikale Fløj", skrev 
jeg derom, „har taalmodig fundet sig i, at vi stod stille. Den har i det 
længste - efter manges Mening for længe - vist sin Beredvillighed 
dertil for Partisammenholdets Skyld. Den kunde umulig finde sig i 
en Politik, der fører tilbage i de mest afgørende Spørgsmaal."

Partiet udsendte den 27. Januar et Manifest med enkelte Pro
grampunkter. Jeg deltog lidt i Forhandlingerne derom.

Dagen før havde Venstrereformpartiet udsendt et Program. Bort
set fra de vage Ord om Militærvæsenet, - „ en Plan, der sikrer Lan- 
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det et efter dets Størrelse og Forhold afpasset Værn paa Grundlag 
af Neutralitetsgrundsætningen og Hensynet til vore finansielle Vil- 
kaar,“ - kunde man sige, at Programmet laa langt til Venstre. Men 
i de Kredse, der var ved at rejse sig til Opposition, gjorde det kun 
ringe Indtryk. Efter de Erfaringer, man havde gjort, gik man ud fra, 
at der ingen Alvor var deri. Interessen samlede sig om Brudet i Mi
nisterium og Parti og de Programudtalelser, I. C. Christensen havde 
fremsat.

Ved tredje Behandling af Finansloven i Marts forelaa I. C. Chri
stensens Forslag om en Anmærkning, der gav ham Ret til at overflyt
te Penge fra een Konto til en anden; blandt disse Konti var den, af 
hvilken Udgifterne til Fæstningens Vedligeholdelse toges.

Ikke blot Zahle og K. M. Klausen talte stærkt imod, men ogsaa 
Neergaard. Han fremhævede stærkt, at der derved blev Mulighed 
for i Strid med Folketingets Ønsker at overføre Penge til Anvendelse 
paa Fæstningen. Det var øjensynligt, at den moderate Gruppe lagde 
Vægt paa at understrege, at Venstrereformpartiet havde bevæget sig 
saa langt til Højre, at de moderate nu stod til Venstre for det. I alt 
øgedes Militærudgifterne ved I. C. Christensens forskellige Forslag 
med 600 000 Kr.

Ogsaa Prygleloven gennemførtes i dette Foraar. Ved den afgøren
de Afstemning i Folketinget stod 56 Stemmer mod 46. Grupperne 
splittedes som Aaret før, men med enkelte Ændringer. A. Nielsen, 
der sidst ikke havde stemt, stemte nu for, Vilh. Lassen, der forrige 
Gang havde stemt imod, blev nu borte.
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Det radikale Venstre dannes. 
Odensemødet 1905

Ministeriets og Folketingspartiets Sprængning i Januar 1905 førte 
naturlig til, at vi fremskyndede de Bestræbelser, vi havde begyndt en 
Maanedstid før Jul for at tilrettelægge et organiseret Samarbejde 
rundt om i Landet mellem dem, der delte vore Synspunkter.

Da vi tog fat, havde Maalet været at tilrettelægge et Arbejde in
denfor Venstrereformpartiet. Nu maatte det blive at skabe en Væl
gerorganisation til Samarbejde med „Folketingets Venstre", med 
hvilket vi nu var i nær Forbindelse. Møderne i Landsdelene frem
skyndedes, hvor de endnu ikke havde fundet Sted, og 29. Januar 
holdtes et nyt Møde hos Ivar Berendsen af den samme Kreds, som to 
Maaneder tidligere havde været samlet hos ham.

Vi stilede nu mod et Møde af Repræsentanter for Landsdelsmø
derne den 20. Februar. Det var vor Tanke, at der her skulde fore
lægges et foreløbigt Udkast til Program, der senere skulde behandles 
ved et større Delegeretmøde i Odense.

Ove Rode, Oskar Johansen og jeg havde en Tid arbejdet med For
beredelser dertil, og det overdroges nu os at udarbejde det nærmere. 
Arbejdet dermed var gaaet paa nogenlunde Egnende Maade som si
den ved saa mange Lejligheder, hvor jeg har samvirket med Rode 
ved Udarbejdelsen af Udkast til Landsmødeudtalelser, Lovforslag 
og Dagsordener.

Det vil sige, at jeg først skrev et Udkast og saa sendte dette til 
Rode. Jeg var altid tilbøjelig til at begynde i god Tid, Rode tog nødig 
fat før i sidste Øjeblik, delvis med den Begrundelse, at først da kend
te man ret Situationen. Til Gengæld arbejdede han da med febrilsk 
Hurtighed og overordentlig Opfindsomhed og blev ved at forbedre 
til allersidste Øjeblik. Mange Gange, naar vi var skiltes med et For
slag, vi havde slaaet os til Ro med, er jeg en Timestid derefter blevet 
ringet op af ham med ivrig Forklaring om, at der var dog nogle Ud
tryk, som han syntes burde ændres.
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Ofte gik mine Udkast, naar Rode havde gjort sine Bemærkninger, 
siden til Oskar Johansen, der saa stillede sine Forslag, undertiden 
med det Forbehold, at han ikke havde kunnet tyde de stenografiske 
Tegn, hvormed Rode havde udstyret Forslaget. De opklaredes saa 
først, naar vi kom sammen til Møde derom. Oskar Johansen bidrog 
ikke blot med Hensyn til Indhold, men hjalp meget til at give For
slaget den faste, skarpe Form, der siden virkede til at vække Inter
esse for Programmet.

Jeg begyndte allerede i Juledagene med at sætte selve Program
punkterne op i en Form, der var et stort Stykke til Venstre for det, 
der siden blev gennemført. Jeg tror ikke, at dette første Udkast kom 
til Drøftelse mellem os. Det gjorde derimod mit følgende Udkast. Det 
var vistnok Grundlaget, da Rode, Oskar Johansen og jeg den 4. Ja
nuar første Gang mødtes til Forhandling derom.

Dette Udkast begyndte med en Indledning, der tog sit Udgangs
punkt i Venstres Program af 1872 og gav Grundene for, at det nu 
var blevet nødvendigt at skabe et nyt Parti med et nyt Program. Og
saa her blev Programpunkterne et godt Stykke til Venstre for det en
delige Program.

Jeg begyndte med Forfatningen. I Overensstemmelse med Juni
grundloven skulde baade Folketing og Landsting vælges ved lige og 
almindelig Valgret, Folketinget ved direkte Valg, Landstinget af 
Sogneraad og Byraad. Mindretallenes Ret skulde betrygges ved For
holdstalsvalg til begge Ting. Valgretten skulde indtræde med 22 
Aarsalderen, baade gifte og ugifte Kvinder have Valgret lige med 
Mændene, Tyendet skulde have samme Ret som andre Borgere. De 
kommunale Raad skulde vælges ved lige og almindelig Valgret. Det 
kommunale Selvstyre skulde udvikles, en Ministeransvarlighedslov 
gennemføres.

Rode gik i sine Randbemærkninger imod Forholdstalsvalg til Fol
ketinget; han ønskede i Stedet en retfærdig Fordeling af Folketings
kredsene og Indførelse af Omvalgssystemet. Jeg var enig i, at denne 
Ordning maatte kræves, hvis man ikke kunde faa almindelig Valgret 
til Landstinget, men Programmet gik jo ud derpaa, og i saa Fald 
mente jeg, at Forholdstalsvalget var det bedste, selv om jeg erkendte 
de Fordele, der knyttede sig til Enkeltmandskredsene. Han vilde have 
ændret de 22 Aar til 25. Han gjorde en Bemærkning om Kontrol med 
Bevillinger.
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Oskar Johansen foreslog: Gennemførelse af en Forfatningsforan
dring i Junigrundlovens Aand. Han havde først skrevet: 1) Lands
tingets Sammensætning blive Udtryk for saglig Indsigt og omfatten
de Interessekredse og 2) Landstingets Beføjelser i Forhold til Folke
tinget fastsættes bestemt og begrænses. Men han gik selv bort fra 
denne Tanke og skrev i Stedet: „Landstingets Sammensætning æn
dres i folkelig Retning, og dets Magtomraade begrænses.“ Han fulg
te Rode med Hensyn til Folketingskredsene og Omvalgssystemet. 
Ogsaa med Hensyn til de 25 Aar. Han formede Sætningen: „Kvin
der faar politiske Rettigheder Uge med Mænd, Tyende lige med an
dre Borgere.“ Han foreslog: „Kontrol med Bevillingers Anvendelse 
sikres ved Statsrevisionens Omdannelse til en Regnskabsret,44 og fore
slog, at Rigsrettens Sammensætning skulde ændres.

I Spidsen for det følgende Afsnit om den sociale Lovgivning satte 
jeg det Krav, at det skulde være dens bevidste Formaal „at formind
ske den bestaaende økonomiske Ulighed/4 løvrigt foreslog jeg Forsik
ring mod Arbejdsløshed med Statshjælp, Udvidelse af den tvungne 
Ulykkesforsikrings Omraade, gradvis Forkortelse af Arbejdstiden, 
Tyendelovens Afløsning af en Beskyttelseslovgivning, Husmandslov
givningens Videreførelse med Lodder store nok til at ernære en Fa
milie, Udstykning af Præstegaarde og Storgodser.

Rode nævnede her Omdannelse af Alderdomsforsørgelsen, Mono
poler og Len og Stamhuse. Oskar Johansen angav som Emne for 
dette Afsnit: Næringslivet, Sparsommelighed i Statshusholdningen, 
Statsfæste, Boligspørgsmaalet, Statens Overtagelse af Monopolvirk
somheder, Alkoholspørgsmaalet. Han tilføjede Anerkendelse og Støt
te af Fagforeningsbevægelser, men rettede det i Parentes med Spørgs- 
maalstegn ved.

Ogsaa i Indledningsordene om Skatterne angav jeg som Formaal 
„at formindske den økonomiske Ulighed.44 Jeg foreslog Ejendoms
skyldens Omdannelse til en Jordværdiskat og stærkere Progression 
for Formue- og Indkomstskat ligesom for Arveafgiften. Dernæst grad
vis Indskrænkning af Beskyttelsestolden og gradvis Afskaffelse af Tol
den paa almindelige Livsfornødenheder. Rode foreslog, at Progres
sionen i Arveskatten navnlig skulde ramme Sidelinier, og at Nedsæt
telsen af Beskyttelsestolden skulde ske under Hensyntagen til bestaa
ende Virksomheder.

Med Hensyn til Aandslivet foreslog jeg fuld Frihed til uden Sta-
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tens Indblanding at slutte sig sammen i religiøse Samfund, alminde
ligt borgerligt Ægteskab, Civilregistre, Ligestilling i Skolen af de for
skellige religiøse Retninger, Statsskolens Udvikling til at blive en En
hedsskole søgt af alle Folkeklasser. Der er i Manuskriptet sat Paren
tes om det borgerlige Ægteskab og Civilregistrene, vistnok af Rode. 
Han tilføjede som Emne: det kirkelige Tilsyn og foreslog navnlig 
Sætningen: „Rigsdagens fulde Lovgivningsmagt i kirkelige Sager bør 
opretholdes i samme Omfang som hidtil.“ Oskar Johansen foreslog: 
„Skolen unddrages Gejstlighedens Tilsyn.44

Med Hensyn til Militærvæsenet foreslog jeg, at det skulde ind
skrænkes til en Politivagt, der i Tilfælde af Neutralitetskrænkelse 
kunde konstatere Retsbrudet og protestere mod det. Dernæst, at Kø
benhavns Land- og Søbefæstning skulde nedlægges og Militærudgif
terne stærkt indskrænkes.

Rode foreslog at sige: „Danmark erklærer sig vedvarende neutralt. 
Landets Militærvæsen indrettes med dette for Øje.44 Det ses ikke, om 
han tænkte sig denne almindelige Sætning nærmere udført. Oskar 
Johansen foreslog her en samlet Formulering: „Danmark erklærer 
sig vedvarende neutralt og slutter sig til og støtter de internationale 
Retsbestræbelser, særlig ved Indgaaelse af Voldgiftstraktater. Køben
havn erklæres for en aaben By, og den bestaaende Fæstning nedlæg
ges. Hærens Opgave bliver at danne en Politi vagt med det Formaal 
at konstatere Neutralitetskrænkelser og protestere mod Retsbrudet. 
Militærudgifterne nedbringes til det for dette Formaal Fornødne.44

Endelig var der Retsplejen. Her foreslog jeg Omdannelse i Over
ensstemmelse med Grundlovens Løfteparagrafer, Krigsretternes Ind
skrænkning til militære Tjenesteforseelser. Straffelovene ændres ved 
Afskaffelse af Dødsstraffen og Gennemførelse af Forebyggelses- og 
Forbedringssynspunktet i Stedet for Gengældelsesprincipet. Desuden 
Indførelse af betingede Straffedomme. Rode foreslog her Tilføjelsen: 
„Titler og Ordensvæsen afskaffes/4 Oskar Johansen føjede hertil: 
Rang, desuden Omdannelse af Krigsretterne og Ophævelse af de 
gejstlige Retter. Efter Programpunkterne havde jeg tilføjet en Sæt
ning om, at man i Øjeblikkets Politik i Samarbejde med andre demo
kratiske Partier vilde søge at opnaa den størst mulige Tilnærmelse til 
Gennemførelsen af dette Program.

Som Navn havde jeg taget: „Det radikale Venstre44. Rode foreslog 
„Venstres Folkeparti44.
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Rode, Oskar Johansen og jeg drøftede nu, navnlig i en Sammen
komst hos mig den 23. Januar, Spørgsmaalet paa Grundlag af Ud
kast og Ændringsforslag, og i Overensstemmelse med vor Samtale 
skrev jeg et nyt samlet Udkast, der dog atter ændredes noget.

Særlig Besvær havde vi med Udtalelserne om Kirkeforholdene. Fo
reløbig samledes vi her i det væsentlige om en Formulering. Oskar 
Johansen skrev: „Aandslivets Frihed anerkendes paa ethvert Om- 
raade. Skolen unddrages det gejstlige Tilsyn. Undervisning i Religion 
bliver en frivillig Sag og overgaar til Præsterne. Fortsættelsesskoler 
og Højskoler støttes af Staten. Adgang til højere Undervisning gøres 
afhængig af Barnets Dygtighed, ikke af Forældrenes Stand, Enheds
skolen tilstræbes i Statsskolen. Menighedslivet unddrages Statens 
Indflydelse/4 Vi ændrede dog atter dette, saaledes at Tanken om at 
overlade Præsterne Religionsundervisningen opgaves.

Om Menighedslivet foreslog vi nu: „Der gives Menighederne den 
størst mulige Frihed og Indflydelse, saaledes at Overgangen til et frit 
Menighedsliv uden Statens Indblanding lempelig forberedes.44 Des
uden indsatte vi: „Rigsdagens Lovgivningsmyndighed paa det kirke
lige Omraade opretholdes.44 Desuden satte jeg nu i Spidsen for Af
snittet om Skolen en almindelig Principsætning ligesom ved andre Af
snit: „Det sættes som Maal for Statens Virksomhed for Folkeoplys
ning og Aandsliv at udjevne den bestaaende Forskel i Oplysning og 
give alle, selv de fattigste Folkelag virkelig Del i vor nationale Kultur.44

Vi sendte Udkastet til forskellige Meningsfæller; jeg ser saaledes, 
at det har været gennemgaaet af Edv. Larsen og Fogtmann. Drøftel
ser fandt Sted i den videre Kreds den 29. Januar, og den 2. Februar 
holdt vi Møde i den radikale Klub om Programudkastet, som Oskar 
Johansen, Rode og jeg Dagen efter igen drøftede hos Rode.

Paa Grundlag af alle disse Overvejelser skrev Oskar Johansen og 
jeg endnu hver et Udkast nogenlunde ensartet. Vi havde nu med
taget Tanken om Borgmestre, valgt af Byraadene, om Stats- eller 
Kommunefæste for Husmandslodder, og om Støtte til frivillig Af- 
holdsbevægelse. Desuden om et Ministerium for Handel, Skibsfart, 
Haandværk og Industri. Vi fulgte her fremkomne Ønsker om at sæt
te Afsnittet om Militærvæsenet i Spidsen. Johansen havde i dette 
Udkast endnu „Landstingets Sammensætning ændres, dets Magt
stilling begrænses44; jeg derimod: „Den privilegerede Valgret til 
Landstinget afskaffes44. Det blev dette sidste, vi beholdt. I mit sidste
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Forslag indføjedes et almindeligt Synspunkt for Straffelovgivningen, 
som min Tanke oprindelig havde været. Det fik den knappe Form: 
„Straffelovgivningen bringes ved en gennemgribende Forandring i 
Overensstemmelse med Nutidens Opfattelse af Forbrydelse og Straf. " 
Den 15. Februar mødtes vi endnu en Gang hos Johansen.

Efter alle disse Forberedelser naaede vi omsider frem til at erstatte 
vore haandskrevne Udkast med et maskinskrevet Udkast, der kunde 
forelægges Mødet den 20. Februar. I Kravet om Finanstoldens Bort
fald for almindelige Livsfornødenheder var her tilføjet, at det ogsaa 
skulde gælde Raastoffer. Men efter „bortfalder" var tilføjet „eller 
nedsættes". Bestemmelsen om Ejendomsskyldens Omdannelse til en 
Grundværdiskat havde vakt Betænkelighed og ændredes til sidst til 
„Ejendomsskylden omdannes under Hensyntagen til Principerne for 
en Grundværdibeskatning." Om Len og Stamhuse hed det med Ud
gangspunkt i mit sidste Forslag: „Ved en Lovgivning om Lehn, 
Stamhuse og Fideikommisgodser sikres Samfundets Andel i disse 
Værdier."

Det hele var jo blevet betydelig mere afdæmpet end det Udkast, 
hvormed jeg havde begyndt. Det var ikke meget langt fra det, der 
blev det endelige Odenseprogram.

Den 20. Februar 1905 samledes da henved 60 Mænd fra de for
skellige Landsdele i Wivels Mødelokaler. Jeg aabnede Mødet. Vi 
drøftede først Udsendelsen af et Opraab, paa Grundlag af hvilket der 
skulde indkaldes til et Møde af Meningsfæller i Odense. Som Rette
snor for Opraabet hed det „I Opraabet angives den politiske Stillings 
Hovedlinier, der udtales Tilslutning til „Folketingets Venstre" i Mili- 
tærspørgsmaalet og en sikker Forvisning om, at dette Parti vil kunne 
danne Udgang for en ny stærk, aandelig frisindet og social fremskre
den Venstrepolitik, der bevarer det værdifulde i Venstres tidligere 
Program og optager de nye Krav, som Tiden har modnet."

Derefter naaede vi til Programudkastet. Det oplæstes af Nielsen- 
Svinning. Efter en indledende Drøftelse af Programmet delte For
samlingen sig i 3 Udvalg. Det ene tog Forfatnings- og Retsspørgs- 
maal, dér var Oskar Johansen med; det andet: Skatter og Sociallov
givning, dér var Rode med; det tredie: militære og aandelige Spørgs
maal, dér deltog jeg. Langvarig Drøftelse fandt Sted i Udvalgene og 
derefter i det samlede Møde. Mest om Skolespørgsmaalet. Nogle Æn
dringer fandt Sted. Det tilføjedes saaledes, at Nedgangen i Beskyttel- 
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sestolden skulde være „planmæssig66, og at der skulde indføres faste 
Minimumstakster for Alderdomsunderstøttelsen. Med Hensyn til 
Aandslivet gik Stemningen i Retning af at skærpe Kravene om Fri
hed. Man drøftede Tilføjelsen: „De bestaaende Rester af Censur af
skaffes/1 Den kom først senere med. „Folkeskolens Lærere løses fra 
deres tvungne Forhold til Kirken/6 „Vejledende Tillidsmænd udgaa- 
ede fra Skolens egen Kreds indføres. Forældrenes Indflydelse paa 
Skolen udvides.66 „Frie Skoler kan støttes af det offentlige, naar de 
staar Maal med den offentlige Skole og ikke skønnes at fremme Klas
seinteresser/6

Vi havde i Udkastet opgivet at sige noget om Arbejdstiden. Her 
tilføjedes: „Staten gaar som Arbejdsgiver i Spidsen for en Begræns
ning af Arbejdstiden." Der var Tale om at tilføje: „Hvor Arbejdets 
Natur kræver det, begrænses Arbejdstiden ved Lov66, men det skete 
først senere.

Vi havde ventet adskillig Uoverensstemmelse om Skatterne, men 
den viste sig ikke. Man tilføjede i god Forstaaelse: „Den Grundværdi
stigning, som skyldes Samfundets Foranstaltninger og Vækst, beskat
tes indtil videre særskilt.66

Det overdroges et Udvalg senere at forme Sætningerne om Hus
mandsjord. De formedes saaledes: „Oprettelsen af selvstændige Hus
mandsbrug fremmes ved Indførelse af offentlig Fæste under betryg
gende Brugsvilkaar. Lodderne gøres som Regel saa store, at de drev
ne som almindeligt Markbrug kan sikre Brugerne en økonomisk selv
stændig Tilværelse. De tilvejebringes ved Udstykning af Jord, som 
Stat og Kommune ejer eller indkøber dertil.66

Med Hensyn til Valgkredsordningen valgte man Formen: „En ret
færdig Ordning af Folketingsvalgkredsene gennemføres ufortøvet en
ten ved en Grundlovsændring eller ved Opfyldelse af Grundlovens 
Bud. Fremtidige Ændringer sker efter faste Regler. Omvalgssystemet 
med Kommuneafstemning indføres."

Den stærke Stemning, Pryglelovsdiskussionen havde skabt, med
førte, at man talte om til Ordene om Straffelovgivningen at føje: 
„Legemlige Straffe afskaffes". Det skete først senere.

Sætningen om Militærudgifterne i Afsnittet om Militærvæsenet 
lød i Udkastet: „Militærudgifterne nedbringes til det for Varetagel
sen af vor Neutralitet fornødne." Det vedtoges i Stedet at sige: „Hæ
rens og Flaadens militære Opgave er at konstatere Neutralitetsbrud
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og nedlægge den folkeretlig fornødne Indsigelse derimod. Militær
udgifterne nedbringes til, hvad dette Formaal nødvendig kræver. “

Ogsaa enkelte andre Ændringer fandt Sted. Alt i alt betød For
handlingerne et Ryk til Venstre i Forhold til Udkastet, men ingen
lunde saa stort, at man naaede det Standpunkt, hvormed jeg var 
begyndt.

Der nedsattes et Forretningsudvalg, der skulde tilrettelægge Dele- 
geretmødet i Odense. Desuden oprettede vi nu et Kontor, hvis Leder 
blev Direktør Heilbuth.

Siden holdt Forretningsudvalget den 15. April Møde i Fredericia 
til Forhandling om Delegeretmødet og Organisationsarbejdet. Her 
drøftedes Vedtægterne for det nye Partis Organisationer, og paa 
Grundlag deraf udarbejdede vi Udkast til Vedtægterne. Oskar Jo
hansen, Rode og jeg gennemgik den 24. April atter det i Køben
havn vedtagne Programudkast for at se, hvilke Redaktionsændringer 
der kunde være fornødne. Desuden udformede vi nærmere Indled
ningen til Programmet, hvortil jeg oprindelig havde skrevet et Udkast. 
Det blev kortere og fyndigere.

Samtidig samlede vi Underskrifter paa et Opraab, der opfordrede 
til at skabe Organisationer rundt om i Kredsene. Opraabet skreves 
af Bransager. Det udtalte Tilslutning til Folketingets Venstre, „anti- 
militaristisk Holdning" og Forvisning om, at det ny Parti vilde blive 
„Udgangspunkt for en dybtgaaende demokratisk Fornyelse af dansk 
Venstrepolitik". De nye Organisationers første Opgave vilde blive at 
vælge Delegerede til et Møde for hele Landet. Forbindelsen mellem 
Rigsdagsmænd og Vælgere, der var blevet mindre og mindre, skulde 
nu genoprettes.

Opraabet udsendtes i April med over 600 Underskrifter. Mødet 
i Odense fastsattes til 20.-21. Maj, saa et travlt Organisationsarbejde 
var fornøden i de mellemliggende Uger for at blive færdige i rette 
Tid.

Den 19. Maj mødtes Forretningsudvalget i Odense for endnu en 
Gang at gennemgaa Program og Vedtægter og fastsætte Delegeret- 
mødets Forretningsorden og Dagsorden. Og endelig samledes den 20. 
Maj Kl. 1 i Odense Deltagerne i Mødet den 20. Februar for at gen
nemgaa Programmet, godkende Udkastet til Vedtægter og træffe 
Bestemmelse om, hvilket Navn man skulde foreslaa Landsmødet. Her 
fastsloges de endelige Sætninger om Militærvæsenet: „Hærens og 
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Flaadens Hovedopgave er som Grænse- og Søpolitivagt at varetage 
Landets Nevtralitetspligter." Det var nogenlunde den Form, hvorved 
Rode, Oskar Johansen og jeg var standset.

I Forfatningsafsnittet indsattes: „I vigtige Spørgsmaal gives Ad
gang til direkte Folkeafstemning" og „Hvor Kommunevælgernes 
Flertal ønsker det, indføres Kommunestevner." Om Udvidelsen af 
Kommunernes Selvstyre indsattes, at det særlig skulde gælde Beskat
ningen.

I Ordene om Rang, Titel- og Ordensvæsen ændredes „søges af
skaffet" til „afskaffes". Sætningen om Grundværdistigningsafgift æn
dredes til: „Naar offentlige Foranstaltninger medfører en Stigning af 
Grundværdien, sikres der Stat og Kommune Andel i Værdistig
ningen."

Ordene om Len o.s.v. ændredes til: „Ved Lovgivningen om Len, 
Stamhuse og Fideikommisgodser sikres Samfundets Interesse i Ord
ningen af Jordbesiddelsen og dets Andel i disse Værdier."

Sætningerne: „Hvor Arbejdets Natur kræver det begrænses Ar
bejdstiden ved Lov“ „Legemlige Straffe afskaffes" og „De bestaaende 
Rester af Censur afskaffes" blev tilføjet.

Vort Udkast til Indledning til Programmet godkendtes, og man 
besluttede at nævne 4 Navne til frit Valg: Venstres Folkeparti, Det 
radikale Venstre, Det sociale Venstre og Det social-radikale Venstre.

Saa var da Forberedelserne til Ende, og vi kunde samles paa Fyens 
Forsamlingshus til selve Landsmødet Kl. 5^2 om Eftermiddagen. 
Det ejendommelige Tidspunkt var valgt af Hensyn til Togenes An
komst. Paa Odenseudvalgets Vegne bød Kruuse Velkommen, og der- 
paa tog Forretningsudvalgets Formand Jørgen Hald fra Hugdrup 
Ordet. Han oplyste, at der var anmeldt 538 Delegerede: 53 fra Kø
benhavn, 154 fra det øvrige Sjælland, 2 fra Bornholm, 21 fra Lol- 
land-Falster, 136 fra Fyen, 172 fra Jylland. Det var da ca. 5 for hver 
Valgkreds, men ikke alle Kredse var repræsenterede.

Derpaa oplæste Helge Hostrup Udkastet til Program. Det fulgtes 
Punkt for Punkt af Forsamlingens Bifald. Vi tog Afsnit for Afsnit 
og valgte Udvalg til at drøfte hvert af dem. Det første Afsnit om 
Militærvæsenet indledtes af mig. Forfatningsafsnittet af Møller Aa- 
gaard, Aastrup; Skatteafsnittet af Landbrugslærer Jens Johansen. 
Det sociale Afsnit deltes i to, det ene indledet af Ove Rode, det andet
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af Bransager; Retsafsnittet tog Oskar Johansen, Forslagene om Skole 
og Kirke Nielsen-Svinning.

Diskussionen førtes igennem med usædvanlig Klarhed og Hurtig
hed. Det gjaldt om at blive færdig, saa Udvalgene kunde tage fat. 
Der skulde være samlet Møde igen næste Morgen Kl. 9. Mest Tid 
tog Skolespørgsmaalet; der var en vis Brydning mellem dem, der 
var ivrige for den private Friskole, og dem, der troede mest paa den 
offentlige Skole; Modsætningen var dog mest en Forskel i Stemnin
ger; kom man til de mere konkrete Spørgsmaal, kneb det lidt at faa 
klaret, hvad man egentlig var uenig om.

Den 21. Maj begyndte man med Vedtægterne. Det Udkast, der 
forelaa, vedtoges i alt væsentlig uden megen Diskussion. Man ønskede 
at naa til det vigtigste: Programmet. Derpaa skulde der vælges mellem 
de 4 Partinavne, det forberedende Udvalg havde foreslaaet. Stem
ningen samlede sig hurtig og stærkt om „Det radikale Venstre", det 
Navn, jeg havde brugt i det første Udkast, og saa kom man atter til 
Programmet. Der skete en Del Ændringer i dette.

Ordene om Militærvæsenet blev, som Mødet den 20. af de 60 
Deltagere i Februarmødet havde formet dem, med en enkelt Und
tagelse. Vi havde talt om at støtte de internationale Bestræbelser for 
Fred og Ret. Der rejstes Spørgsmaal om Støtte til Fredsforeningen, 
og Tanken derom optoges, idet vi foran internationale indskød „hjem
lige og".

Efter Sætningen: „Valgret indtræder med Fuldmyndighed“ til
føjedes: „Fattighjælp ydet paa Grund af Sygdom og Arbejdsløshed 
berøver ikke Valgret". I Ordene om Kvindernes politiske Rettig
heder tilføjedes „kommunale". Sætningen om Kommunestævne blev 
ændret.

Ordene om Toldafgifterne skærpedes. Om Finanstolden paa al
mindelige Livsfornødenheder og Raastoffer stod der „bortfalder eller 
nedsættes". Det blev til „nedsættes efterhaanden, indtil den ganske 
kan bortfalde". Om Beskyttelsestolden hed det, at den skulde „ind
skrænkes" med billigt Hensyn til bestaaende Virksomheder og deres 
Arbejdere; det skærpedes til „ophæves planmæssig gradvis med bil
ligt Hensyn til bestaaende Erhverv". Det gik videre, end vi havde 
dristet os til under vore Overvejelser i København. Med Hensyn til 
Husmandsbrugene ændredes „offentlig Fæste" til „offentlig Arve
fæste".
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I det sociale Afsnit tilføjedes: „Statens Omsorg for forsømte Børn 
gennemføres i videst muligt Omfang."

Vi havde haft Sætningen: „Domstolenes Myndighed i Forhold til 
Administrationen udvides". Der opstod Frygt for, at dette kunde 
misforstaas som et Ønske om at styrke Domstolene overfor de poli
tiske Myndigheder, og det ændredes derfor til: „Adgangen til at bringe 
Administrationens Afgørelser for Domstolene udvides."

I Afsnittet om Aandslivet tilføjedes: „Det tilstræbes at bevare og 
udvikle den nationale Samfølelse med vore Landsmænd udenfor Dan
mark." Den ivrige Diskussion om Skolen førte til, at der føjedes til: 
„Det er Forældrene tilladt at fritage deres Børn for Religionsunder
visningen. Naar Læreren ønsker det, fritages han for Religionsunder
visningen. Den fornødne Tid til Religionsundervisning gives." Des
uden blev Ordene om Opgivelse af Statens Indblanding i Menig
hedslivet stærkere: „Ved den videregaaende Udvikling af Valgme
nighedernes Frihed og Menighedernes Selvstyre muliggøres Overgan
gen til et frit Menighedsliv uden Statens Indblanding."

Jeg gjorde ved denne som ved saa mange andre Lejligheder den 
Erfaring, at selv de omhyggeligst forberedte Forslag forbedres, naar 
de kommer til Behandling i større Forsamlinger, ikke blot med Hen
syn til Indhold, men ogsaa med Hensyn til Formen. Ved denne Lej
lighed blev Indholdet dristigere, jo større Forsamling vi kom til.

Den endelige Vedtagelse af Programmet og det Opraab, der ind
ledede det, fandt Sted under overvældende Bifald. Dets Ordlyd blev 
denne:

„I 1872 skabte „det forenede Venstre“ det Program, som blev 
Grundlaget for et Slægtleds politiske Arbejde. I Spidsen derfor satte 
det Ordene: Juni-Grundloven er Folkets moralske Ret.

Ingen over og ingen ved Siden af Folketinget var Hørups skarpe 
Form for dette samme Krav.

Her overfor satte Højre Tingenes Ligeberettigelse, og de Moderate 
Overenskomsten med Landstinget. Højres Opfattelse førte ud i 
Provisoriet, medens de moderates førte til Forliget. Det betød i begge 
Tilfælde Folketingets Ydmygelse.

Det andet Hovedpunkt i det forenede Venstres Program var Kravet 
om, at Samfundsudviklingen skulde føres fremad i Juni-Grundlovens 
Aand. Under Forfatningskampen lykkedes dette ikke. Efter System
skiftet af 1901 kom Prøvetiden for Venstreflertallet. Man kunde have
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ventet, at Regeringen med Folketinget i Ryggen havde vendt sig mod 
Landstinget og med Iver og Styrke havde hævdet og fremmet Ven
stres Krav. Dette skete ikke. I Stedet for et Folketingsnnnistenurn fik 
vi et AføgZzngmiinisterium, det lagde sig til Ro i „den givne Magt
fordeling". Forliget med Landstinget blev Maal og Middel.

Resultaterne af denne Politik siden Systemskiftet ligger deri, at 
Landstinget langt mere end Folketinget har præget Lovgivningen. Vi 
har i den økonomiske Politik faaet Reformer, der har lettet Besiddel
sen og tynget Arbejdet. I det Væsentlige har vi kun opnaaet, hvad 
Venstre ikke vilde unde de sidste Højreregeringer. Derimod venter 
vi bestandig paa de Reformer, som vi aldrig fik, fordi Højre ikke 
vilde dem.

Da J. C. Christensen svigtede paa det militære Spørgsmaal og ved 
sit Ministeriums Dannelse valgte til højre i sit Parti med Forbigaaelse 
af venstre Fløj, hidførte han bevidst den Sprængning af Reform
partiet, som i længere Tid var ventet.

Følgen blev den Kamp, der allerede nu er i fuld Gang over det 
hele Land og har bragt Vælgernes politiske Interesse op til en Højde 
og Styrke, som er ukendt her i Landet siden Firserne. Og i Dagene 
20.-21. Maj 1905 har 5-600 Repræsentanter for Venstrevælgere i 
Landets Folketingskredse været samlede til et Landsmøde i Odense 
og har vedtaget at danne Det radikale Venstre, som Udtryk for en 
hele Landet omfattende Vælgerorganisation.

I nedenstaaende Program har vi fremsat vore Hovedkrav i mili
tære, forfatningsmæssige, økonomiske og aandelige Spørgsmaal.

Det danske Samfund er nu et andet, end det danske Samfund i 
1872. Livet har skabt nye Former og har paa mange Punkter givet 
os en ny Lære. Og navnlig har det givet os den sikre Erkendelse, at 
den økonomiske Frigørelse er det første og største af Demokratiets 
Bud.

I vort Program, som i vort Arbejde, vil vi holde os dette Maal for 
Øje. Vi vil betrygge vort Folks Tilværelse ved at fastslaa, at vi vil 
leve i ubrydelig Fred. Vi vil føre det fremad mod fuld Frihed og gen
nemført Selvstyre.

Vi opfordrer da Vælgerne til at samle sig om Det radikale Venstre 
i faste Organisationer. Troskab mod Principperne, Aabenhed i den 
politiske Færd, Plan og Kraft i Arbejdet, - og vi vil atter skabe en 
høj og klar Dag om Demokratiet i Danmark.
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DET RADIKALE VENSTRES PROGRAM
I. Danmark erklærer sig vedvarende neutralt.

Danmark støtter og fremmer de hjemlige og internationale Be
stræbelser for Fred og Ret, særlig ved Indgaaelse af Voldgifts
traktater.
Hærens og Flaadens Hovedopgave er som Grænse- og Søpoliti- 
vagt at varetage Landets Neutralitetspligter. Militærudgifterne 
nedbringes til hvad dette Formaal nødvendigt kræver.
Kjøbenhavn erklæres for en aaben By. Den bestaaende Fæst
ning nedlægges.

II. En Forfatningsforandring gennemføres i Juni-Grundlovens 
Aand. Den privilegerede Valgret til Landstinget afskaffes. I 
vigtige Spørgsmaal gives Adgang til direkte Folkeafstemning. 
Valgret indtræder med Fuldmyndighed. Fattighjælp ydet på 
Grund af Sygdom og Arbejdsløshed berøver ikke Valgret. Kvin
der faar kommunale og politiske Rettigheder lige med Mænd, 
Tyende lige med andre Borgere.
En retfærdig Ordning af Folketingsvalgkredsene gennemføres 
ufortøvet enten ved en Grundlovsændring eller ved Opfyldelse 
af Grundlovens Bud. Fremtidige Ændringer i Valgkredsindde
lingen sker efter faste Regler. Omvalgssystemet med Kommune
afstemning indføres.
En Ministeransvarlighedslov gennemføres.
De kommunale Raad vælges ved hemmelig Afstemning med lige 
og almindelig Valgret og Forholdstal.
Kommunernes Selvstyre udvides, særlig med Hensyn til Beskat
ning og i Forholdet til Amtsraad og Regering. Byraadene vælger 
selv Borgmestre. Hvor Kommunevælgernes Flertal forlanger det, 
skal vigtige Sager forelægges aarligt Kommunestevne.
Rang, Titel- og Ordensvæsen afskaffes.

III. Ved Paaligningen af de fornødne Skatter tilstræbes en Formind
skelse af den bestaaende økonomiske Ulighed.
Indkomst- og Formueskatten saavelsom den kommunale Beskat
ning ændres med dette Formaal for Øje. Ejendomsskylden om
dannes under Hensyntagen til Principperne for en Grundværdi
beskatning. Naar offentlige Foranstaltninger medfører en Stig-
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ning af Grundværdien, sikres der Kommune og Stat Andel i 
Værdistigningen.
Arveafgiften gøres progressiv.
Finanstolden paa de almindelige Livsfornødenheder og Raa- 
stoffer nedsættes efterhaanden, indtil den ganske kan bortfalde. 
Beskyttelsestolden ophæves planmæssig gradvis med billigt Hen
syn til bestaaende Erhverv.
Overfor de Virksomheder, der er faktiske eller retlige Mono
poler, værnes Samfundets Interesser, om fornødent ved Virk
somhedernes Overtagelse af Kommune eller Stat.
Der oprettes et Ministerium for Handel, Skibsfart, Haandværk 
og Industri.

IV. Den bestaaende økonomiske Ulighed formindskes gennem en 
planmæssig social Reformlovgivning.
Oprettelsen af selvstændige Husmandsbrug fremmes ved Ind
førelse af offentligt Arvefæste under betryggende Brugsvilkaar. 
Lodderne gøres som Regel saa store, at de drevne som alminde
lige Markbrug kan sikre Brugeren en økonomisk selvstændig Til
værelse. De tilvejebringes ved Udstykning af Jord, som Stat 
eller Kommune ejer eller indkøber hertil.
Ved Lovgivning om Len, Stamhuse og Fideikommisgodser sikres 
Samfundets Interesse i Ordningen af Jordbesiddelsen og dets 
Andel i disse Værdier.
Der ydes Bidrag af Kommune eller Stat eller af begge i Forening 
til Forsikring mod Arbejdsløhed.
Lovgivningen om Ulykkesforsikring udvides til alle Arbejdere i 
By og paa Land.
Forsikring mod vedvarende Arbejdsudygtighed indføres.
Staten gaar som Arbejdsgiver i Spidsen for en Begrænsning af 
Arbejdstiden. Hvor Arbejdets Natur kræver det, begrænses Ar
bejdstiden ved Lov.
Tyendeloven ophæves og erstattes med en human Lovgivning. 
Loven om Alderdomsunderstøttelse forbedres. Det umiddelbare 
Understøttelsesprincip bevares. Der indføres faste Minimums- 
taxter.
Statens Omsorg for forsømte Børn gennemføres i videst muligt 
Omfang.
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Skærpet og mere omfattende sanitært Tilsyn med Boliger og 
Næringsmidler tilvejebringes.
Staten yder de frivillige Ædruelighedsbestræbelser virksom Støtte.

V. Grundlovens Løfter om Retsplejen gennemføres.
Adgangen til at bringe Administrationens Afgørelser for Dom
stolene udvides.
Krigsretterne omskabes. Deres Virksomhedsomraade indskræn
kes til militære Tjenesteforseelser.
De gejstlige Retter ophæves.
Straffelovgivningen bringes ved en gennemgribende Forandring 
i Overensstemmelse med Nutidens Opfattelse af Forbrydelse og 
Straf. Legemlige Straffe afskaffes.
I den civile Lovgivning tilstræbes nordisk Fællesskab.

VI. Ved Statens Virksomhed for Folkeoplysning og Aandsliv sættes 
som Maal at give alle Ege Adgang til Kundskab og gøre alle 
delagtige i vor Kultur. Det tilstræbes at bevare og udvikle den 
nationale Samfølelse med vore Landsmænd udenfor Danmark. 
Aandslivets Frihed anerkendes paa ethvert Omraade.
De bestaaende Rester af Censur afskaffes.
I den offentlige Skole tilstræbes Enhedsskolen.
En virkelig Undervisningsreform i Folkeskolen gennemføres.
Skolen unddrages det gejstlige Tilsyn. Folkeskolens Lærere løses 
fra deres tvungne Forhold til Kirken. Det er Forældrene tilladt 
at fritage deres Børn for Religionsundervisningen. Naar Lære
ren ønsker det, fritages han for Religionsundervisningen. Den 
fornødne Tid til Religionsundervisning gives. Vejledende Til- 
lidsmænd udgaaede fra Skolens egen Kreds indføres. Forældre
nes Indflydelse paa Skolen udvides. Frie Skoler kan støttes af 
det offentlige, naar de staar Maal med den offentlige Skole og 
ikke skønnes at fremme Klasseinteresser.
Ved den videregaaende Udvikling af Valgmenighedernes Frihed 
og Menighedernes Selvstyre muliggøres Overgangen til et frit 
Menighedsliv uden Statens Indblanding. Rigsdagens Lovgiv
ningsmyndighed paa det kirkelige Omraade opretholdes.
Borgerlige Embedshandlinger foretages af borgerlige Myndig
heder. “
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Derpaa delte Forsamlingen sig landsdels vis og valgte en Hoved
bestyrelse paa 24 Medlemmer. Det blev Mølleejer Aagaard, Byg
mester Jens Andersen, Redaktør Bransager, Overlærer Carl Christen
sen, Gaardejer Jørgen Hald, Husmand Karl Hansen, Lærer Hede- 
gaard, Direktør Heilbuth, Gaardejer Jeppesen, Landbrugslærer Jens 
Johansen, Overretssagfører Oskar Johansen, Gaardejer I. C. Jør
gensen, Pastor Keiser-Nielsen, Materialist P. A. Kruuse, Købmand 
Anders Larsen, Fabrikant A. Leerbeck, Dr. P. Munch, Højskolefor
stander Nielsen-Svinning, Gaardejer Niels Petersen, Proprietær Ole 
Rasmussen, Redaktør Ove Rode, Arkivar Saxild, Husmand Knud 
Thøgersen og Ingeniør Claudi Westh. Formand blev Jørgen Hald.

Partiet var dermed skabt, men ved Femtiden Søndag den 21. 
samledes man igen for at mødes med „Folketingets Venstre“. De 
fleste af dettes Medlemmer var kommet til Stede i Odense, men de 
havde ikke deltaget i Landsmødet. Opfattelsen var, at denne Gang 
skulle der skabes et Vælgerparti med en af Rigsdagsmændene uaf
hængig Bestyrelse, og det skulde selv skrive sit Program. Der var da 
heller ingen af Rigsdagsmændene med i Hovedbestyrelsen. Allerede 
ved det forenede Venstres Delegeretmøder i Slutningen af Firserne 
havde forøvrig Rigsdagsmændene ligeledes været udenfor Forhand
lingerne. Men dette udelukkede naturligvis ikke, at vi under Forbe
redelserne stadig holdt os i Forbindelse med dem, saa vi var paa det 
rene med, at de billigede det Program, vi vedtog.

Nu kom de da til Stede i Forsamlingen. Jørgen Hald bød dem 
Velkommen: „Idet vi paa Vælgernes Vegne fremsætter vort Pro
gram, opfordrer vi Folketingets Venstre til at søge Tilslutning til 
den Organisation, vi har skabt. Vor Bevægelse har taget forøget Fart 
ved Dannelsen af Partiet paa Rigsdagen. Dette vil drage ny og be
tydningsfuld Styrke af et Forbund med Vælgernes Organisation og 
ved at føre Det radikale Venstres Sag frem paa Rigsdagen. Vi øn
sker at dele med Dem Arbejdet og Ansvaret for en retlinet demokra
tisk Politik efter de Maal, som Vælgerne har sat eller godkendt. Vi 
hilser Dem velkommen til et trofast og varigt Samarbejde/6

Zahle, der var Rigsdagsgruppens Formand, svarede paa dens Vegne 
med en lille fastbygget Tale. Det hed deri bl. a.:

„De Herrer, som her er forsamlede, og som begyndte deres Orga
nisationsarbejde, medens Folketingets Venstre endnu var venstre 
Fløj af Reformpartiet, kan spørge mig: Hvorfor blev I saa længe i det 
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Parti? Herpaa vil jeg benytte Lejligheden til at svare i Dag: Vort 
Synspunkt, da vi var med til at danne Reformpartiet, var dette: Alle 
Venstremænd bør samles om den Politik, der skaffer os af med Min
dretalsministerierne og grundlægger den Statsskik, at Ministerier skal 
være i Overensstemmelse med et Flertal i Folketinget. Vi ansaa dette 
Maal for saa vigtigt, at vi ikke kritiserede den Politik i Enkelthederne, 
som forekom os tjenlig til dets Opnaaelse. De radikale Medlemmer af 
Folketinget havde derfor indtil Systemskiftet kun den ene Tanke for 
Øje at skabe en Fører for Venstre og under hans Ledelse et enigt 
Parti. Derfor bidrog vi alt, hvad vi formaaede, til at løfte I. C. Chri
stensen højt og bære ham frem/4 Derved naaedes Systemskiftet.

„Jeg tror, at vi har handlet Ret ved at være taalmodige og give 
den ny Statsskik god Tid til at fæstne sig, inden vi krævede den an
vendt til en demokratisk Politik. Et Aarstid eller to har ikke meget 
at sige i et Folks Liv. Vi vilde derfor sikkert have ventet noget endnu, 
hvis ikke Bruddet var blevet os paatvunget." „De har selv skabt 
Deres Program, og det er rigtigt. Hvor der er folkeligt Selvstyre, skal 
Vælgerne selv pege paa Maalet for deres Repræsentanters Politik." 
„Vi er villige til at arbejde mod de Maal, som denne Organisations 
Program angiver, idet vi naturligvis i denne øjeblikkelige Politik 
selv maa vælge Veje og Midler efter, hvad Rigsdagspolitikens Gang 
gør muligt og ønskeligt." „Vi begynder fra i Dag et nyt Kapitel i 
Demokratiets Historie, som skal hvile paa folkeligt Selvstyre i Aand og 
Sandhed. Fremtiden hører os til. Et Leve for et folkeligt Selvstyre, 
som hviler paa et vaagent og viljestærkt Vælgerfolk og udøves gennem 
overbevisningstro Repræsentanter."

Om Aftenen fulgte saa en Fællesspisning, hvor det store Flertal af 
de Delegerede var med. Jeg indledte: „Det radikale Venstres Pro
gram ser videre ud i Fremtiden og gror dybere ned i Samfundet, end 
noget borgerligt dansk Parti hidtil har gjort. Idéen er sat i Skam
mekrogen i de sidste Tiders Politik. Vi vil give den Ærespladsen 
igen! Dette Parti er mindre end noget andet Parti et Klasseparti."

Blandt Talerne var iøvrig: Skjoldborg, Bransager, Professor 
Tscherning, Zahle, den københavnske Vælgerforenings Formand, 
Leerbeck, Helge Hostrup, Professor Levison og Ove Rode.

Der kom for Deltagerne i dette Odensemøde til at ligge en usæd
vanlig Glans over det. De opfyldtes af den stærkeste Følelse af, at nu 
var der skabt en Fællesvillie til at raade Bod paa det, der var tabt, da
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Venstrereformpartiets Ledere gradvis gled ind i Modpartens Tanke
gang.

Odenseprogrammet tilsigtede som det hed i Indbydelsen til Lands
mødet at være Udtryk for „en Venstrepolitik, der bærer ind i Frem
tiden det bedste, som fandtes i Venstres gamle Program, og fører 
mod sin Løsning de nye Krav af politisk, social og aandelig Karakter, 
som Udviklingen har rejst og modnet."

Med Hensyn til Landets Stilling udadtil og Militærvæsenet fast
holdt det den Opfattelse, der var fæstnet som Venstres gennem Fir
sernes og navnlig Halvfemsernes Drøftelser i Rigsdagen. Ingen af os 
regnede vel med, at der derved kunne skabes Sikkerhed for Danmark, 
hvis det kom til blodige Opgør mellem Stormagterne, men vi haa- 
bede ved at følge de her angivne Veje i nogen Grad at begrænse 
Farerne. Derimod regnede vi med, at Folkets nationale Særpræg 
kunde sikres under skiftende Magtforhold i Europa derved, at Folke
klasserne kom hinanden nærmere, at alle Lag mere og mere ind
droges i den fælles nationale Kultur.

Et Middel dertil skulde være at give alle de forskellige Folke
grupper ensartet Ret til at øve Indflydelse paa Landets Styre. Derfor 
skulde alle Forrettigheder fjernes, og Valgretten skulde skænkes nye 
Grupper: Kvinderne og Tyendet og dem, der uden egen Skyld 
havde maattet søge Samfundets Hjælp. Det var saa vist ikke vor 
Mening, at naar man indførte almindelig Valgret og Parlamenta
risme, da var alle Vanskeligheder klaret, da fik man et Styre uden 
Fejlgreb; men vi mente, at heller intet Valgsystem, hvor man saa 
end søgte Vælgerne, sikrede mod Fejlgreb, at ingen kunde pege paa 
en bestemt Valggruppe og sige: det er de klogeste, de kyndigste, de 
bedste. Og det var vor Opfattelse, at Valgret for alle i sig selv var 
det naturlige, at den gav alle Grupper en Følelse af, at de var an
svarlige for Statens Vel, og at den endelig vilde medføre en Ud
jævning til Gunst for de Folkeklasser, der hidtil havde haft de rin
geste Kaar. Naar Landstinget byggedes paa samme Valgret som 
Folketinget, vilde desuden naas den Enhed i Forfatningen, den 
Handlekraft i Statsstyrelsen, man saa bittert havde savnet efter 1866.

Programkravene vedrørende Skatter og sociale Forhold tog Sigte 
paa at løfte de to nye Lag, Arbejdere og Husmænd, hvis Fremryk
ning just var begyndt, opad, gøre dem til ligeberettigede Borgere helt 
anderledes end før. Denne Opgave havde ikke faaet Liv for Halv- 
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fjerdsernes Venstre, og kun langsomt gik den i Firserne og Halvfem
serne ind i Bevidstheden. Chr. Berg havde haft Øje for den. Hørup 
havde i sine Aarhundredartikler 1901 peget paa den som den store 
Opgave for det 20. Aarhundredes første Aartier. Nu tog vi i disse 
Afsnit af Programmet først og fremmest Sigte paa den. Og vi glemte 
ikke heller de Tjenestefolk, der fortrinsvis udgik just fra Husmands- 
og Arbejderhjem. Vi vilde Frihed i det økonomiske Liv, men begræn
set af Hensyn til andres Vel; vi vilde Orden til Værn for de Svage.

Derimod troede vi ikke paa, at de sociale Spørgsmaal kunde løses 
under eet ved Rejsning af en ny Samfundsbygning i Overensstem
melse med de marxistiske Teorier. Vi mente ikke, at Menneskene var 
naaet saa vidt, at de evnede at skabe et saadant samlet System, men 
vel, at der var mangfoldige Mangler ved den gamle Samfundsbyg
ning, til hvis Afhjælpning vi meget vel kendte Midlerne.

Mange af dem, der var virksomme ved Partiets Dannelse, saa med 
megen Tillid hen til Henry Georges Tanker om Samfundets Om
skabning ved en Grundværdiskat som eneste Skat. Andre stod tviv
lende overfor dette som overfor andre Teorier om et enkelt Middel 
egnet til at løse de store Samfundsproblemer. Men alle var paa det 
rene med, at Ejendomsskylden fra 1903 var forfejlet og burde er
stattes med en Grundværdiskat. Dette blev Programmets Krav.

Paa Retsplejens og Strafferettens Omraade gjaldt Kravene de 
gamle Tanker om Folkets Deltagelse, Adskillelse af Administration 
og Domsmyndighed og Offentlighed. Og endelig Opgivelsen af Gen
gældelsesprincippet, Gennemførelse af Forebyggelses- og Forbed
ringssystemet.

Paa Aandslivets Omraade var Tanken om alles Inddragning i den 
nationale Kultur den bærende Tanke. Men dernæst Kravet om Fri
hed for den enkelte overalt, hvor ikke Hensynet til andre krævede en 
Begrænsning. Det var den samme Tanke, som vi havde samlet os 
om i Økonomiens Verden. Men tørnede Friheds- og Ordenshensynet 
uforligeligt sammen, da var det vor Opfattelse, at Ordenen maatte 
have første Ret i Økonomien, Friheden i Aandslivet. Det er et Syns
punkt, jeg ofte har hævdet i Taler og i Artikler, og Forsamlingen i 
Odense delte fuldt og helt denne Opfattelse.
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Det radikale Venstres Vælgerkorps, 
dets Ledere og Modstandere

De Kredse, der samledes om Odenseprogrammet, faldt ingen
lunde sammen med den Kreds, jeg i 1903 havde betegnet som so- 
cial-radikal. Denne var vel med ret faa Undtagelser med, men den 
mødtes med langt videre Kredse ude i Landet. Rent politisk blev 
de to Hovedgrupper i det nye Parti „Hørupperne“ og en bety
delig Del af „Bergianerne". Høruppeme var ikke blot de køben
havnske Høruppere, men ogsaa det hørupske Venstre paa Sjælland, 
hvis Oprindelse gik tilbage før Hørups Tid, i Virkeligheden helt til
bage til Bondevennerne. Ogsaa paa Lolland-Falster var der ikke faa, 
der regnede sig for Høruppere; og spredt rundt om i Landet sad 
Enkeltmænd, der regnede Hørup for deres Læremester, baade i By 
og paa Land. Talrige, alt i alt vist flere end Hørupperne, var de Til
hængere af Traditionerne fra Chr. Bergs Tid, hvem det syntes, at 
disse nu kun varetoges af det radikale Venstre; de saa med dyb 
Uvilje, at de Politikere, der betegnedes som Bergianere, de Blade, 
Chr. Berg havde skabt, fulgte Veje, der syntes dem meget forskellige 
fra hans. I nogle Egne var der ogsaa en Del af dem, der havde hørt 
til den moderate Gruppe efter 1890, der nu syntes, at baade Rege
ringen og deres gamle Partifæller var kommet for langt til højre; 
mange blev de dog aldrig. Men endelig var der adskillige, mest de 
yngre, der ikke havde regnet sig til nogen af de gamle Venstregrup- 
per men blot i al Almindelighed havde været Venstremænd; det 
gjaldt saaledes dem, der havde samlet sig om Henry Georges Idéer, 
og Deltagerne i den nye Husmandsbevægelse.

Den Deling i Venstre, der nu fandt Sted, var saa lidt som tidligere 
Delinger en Deling efter „Livssyn", skønt der taltes adskillig derom i 
den følgende Tid fra deres Side, der var det nye Parti imod. Der 
var københavnske Akademikere med, men der var ogsaa mange, vel 
de fleste, som følte sig i Pagt med Højskolen. Der var Professorer 
og Dr. phil.’er, men der var ogsaa Højskoleforstandere og Præster og 
Folkeskolelærere i nær Tilknytning til Højskolebevægelsen. Blandt 
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Højskoleforstanderne var Nielsen-Svinning og Helge Hostrup, blandt 
Præsterne: Morten Pontoppidan og Keiser-Nielsen. Men først og 
fremmest var der et stort Antal Gaardmænd og Husmænd, som følte 
sig nær knyttede til Højskolen, som under Højskoleophold var grebet 
af de Frihedsideer, i hvis Tjeneste de nu stillede sig.

Ikke mindst traf vi mange Gaardmænd, der følte det som en 
Ærespligt ikke nu, da Gaardmandsstanden var blevet den politisk 
set mægtigste i Landet, at svigte de Friheds- og Fremskridtstanker, i 
hvis Navn de havde sejret.

Partiet var i ringere Grad end noget andet dansk Parti et Klasse
parti. I usædvanlig Grad hentede det sine Tilhængere fra alle Klasser. 
Vi selv havde en Følelse af, at det var Idealisterne fra alle Folke
grupper, der fortrinsvis samledes hos os. Det gamle: Del Jer efter 
Anskuelser, havde her bevaret sin Magt i en Tid, hvor der i mange 
Henseender var Tilbøjelighed til en Deling efter Klasseinteresser. 
Det vanskeliggjorde at naa op til de meget store Vælgertal, der kan 
naas, naar en af de talstærke Folkeklasser nogenlunde samlet rykker 
ind i et Parti.

Naar vi mønstrede de Arbejdskræfter, der var rede til at føre 
Partiets Idéer frem, da var de ikke smaa. I Rigsdagen havde vi Zahle, 
der allerede en rum Tid havde indtaget en betydelig Plads i Venstre- 
reformpartiets Rækker. Han var helt inde i Rigsdagsarbejdet, besad 
en meget stor Evne til at vurdere, hvilke Krav der kunde føres frem 
paa Tinge, en ypperlig Leder af Rigsdagsgruppen, egnet til at knytte 
dem alle til sig i Hengivenhed. Der var Fogtmann, en fortrinlig Tals
mand for de Idéer, der var hans, højt anset i Folketinget og ude 
blandt Vælgerne. Der var den utrættelige, altid slagfærdige Slengerik, 
en Agitator som faa andre, og der var Alfr. Christensen, munter i 
sine Indlæg, meget afholdt i København. Og der var den aldrende 
Krabbe, der en Menneskealder havde haft et overmaade anset Navn 
i Venstre. Og uden for Gruppen, men i nær Forbindelse med den 
stod Systemskiftets Konsejlspræsident Deuntzer og endelig Herman 
Trier, indtil Brudet Folketingets Formand, afholdt i København som 
ikke mange andre.

Og uden for Rigsdagen havde vi „Politiken“s politiske Redaktør 
Ove Rode, altid raadsnar, raadende over en særpræget Veltalenhed, 
Oskar Johansen, en overlegen sikker Jurist, skarp i Tanken, klar og 
fast i Standpunkter. Og der var Bransager vokset ud af den frisindede
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sjællandske Bondestand, lys og frejdig, i Besiddelse af umiddelbar 
Samfølelse med de Folkelag, det gjaldt at vinde. Dernæst Anders 
Larsen fra Holbæk, en Fører i sin By, en utrættet Arbejder for sine 
Idéer, altid opfyldt af Bekymring for, at noget skulde være forsømt, 
som kunde tjene dem. Lederen af Partiets praktiske Arbejde blev 
Heilbuth, der organiserede Bevægelsens Kontor i København, op
fyldt af den mest brændende Iver for dets Sag og i Besiddelse af 
sjeldne Evner til at lægge dets Arbejde til rette.

Det var vel dem, der i den følgende Tid mest deltog i det daglige 
Arbejde, i Agitationsarbejdet rundt i Landet. Men mange andre 
virkede hver i sin Kreds med megen selvopofrende Iver og megen 
Dygtighed.

Det blev ogsaa en ret anseelig Del af Pressen, der sluttede sig til 
vort Parti. Først og fremmest „Politiken", der havde et efter Tidens 
Forhold usædvanlig stort Oplag og beundrende Læsere langt ud over 
Partiets egen Kreds. Rode havde jo nu den politiske Ledelse af Bla
det, og jeg skrev lejlighedsvis deri.

Vanskelighederne var i og for sig ikke overvundne ved Redaktør
skiftet. Det kneb tit mellem Cavling og Rode, og af og til kom Mod
sætning op mellem Oskar Johansen, der var Bestyrelsens Formand, og 
Rode. Det hændte jo, at Rode, naar de saa forskellig paa et eller 
andet Spørgsmaal, i den Overbevisning, at det nødvendigt maatte 
behandles, netop som han syntes, tog stærkt fat ogsaa overfor Oskar 
Johansen, og denne kunde da føle sig krænket derved. Ikke helt 
sjeldent havde jeg den Opgave at bringe det i Orden igen mellem 
dem. Oftest var det ikke altfor svært. Rode var jo altid rede til at 
erkende, at han havde taget for stærkt paa Vej, og dermed slog 
Oskar Johansen sig da til Ro.

Vanskelighed kunde ogsaa opstaa derved, at Edv. Brandes, der var 
Storaktionær i Bladet, foreløbig fulgte dets Veje med megen Kritik. 
Han havde jo ikke rigtig Tillid til den nye Bevægelses Bærekraft. Jo
hansen følte sig efter den Indsats, han havde ydet ved Ordningens 
Tilvejebringelse, meget forpligtet overfor Brandes, men delte ikke 
hans Tvivl med Hensyn til den Politik, der nu førtes. Imidlertid, alt 
dette kom man over, og „Politiken" fik overordentlig Betydning for 
Partiet.

Af Provinsblade, som sluttede sig til det nye Parti, var „Venstres 
Folkeblad" i Ringsted med Bransager som Redaktør, „Roskilde Ti- 
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dende", „Helsingør Dagblad", „Nordre Birks Tidende", „Stubbekø
bing Avis", „Fyns Venstreblad", „Middelfart Venstreblad", „Hobro 
Avis" og „Vendsyssel Folkeblad".

Dertil kom fra første Færd de lolland-falsterske Venstreblade. Men 
derom stod der haard Strid. Tre af Øernes Rigsdagsmænd af Venstre 
fulgte I. C. Christensen, om end ikke uden Skrupler, kun een, Holger 
Rørdam, gik med det radikale Venstre. Stemningen mellem Aktio
nærerne syntes meget delt. Den 30. Maj, en halv Snes Dage efter 
Odensemødet, var der Generalforsamling med Spørgsmaalet: „Hvil
ken af de to Venstregrupper skal vore Blades Politik følge?" paa 
Dagsordenen. Det var den almindelige Opfattelse, at de tre Rigsdags- 
mænds Venner vilde blive de fleste, men det gik anderledes. Redak
tøren J. A. Jensen og Keiser-Nielsen samt flere af Egnens ansete 
Mænd tog stærkt til Orde for det radikale Venstre, og de sejrede 
med 98 Stemmer mod 57. De 5 Blade, der udsendtes af Selskabet, 
kom da til at staa paa radikal Side.

Men nye Blade maatte til, om vore Anskuelser i nogenlunde Om
fang skulde føres ud i Landet. Endnu i Foraaret 1905 stiftedes „Den 
Frie Presse" med det Formaal at skaffe Penge til Oprettelse af Blade. 
Sjælen deri var Heilbuth. Meget blev det vel aldrig, der blev ud deraf, 
men det lykkedes dog at faa nok til at støtte de Bestræbelser, der ad
skillige Steder i Landet sattes i Værk.

I Aarhus oprettede ivrige Jyder „Jysk Morgenblad". Det tog fat 
med stor Energi, drevet frem af Nielsen-Svinning og Helge Hostrup 
og støttet af „Den Frie Presse“. Men Pengene, der var til Raadighed, 
var beskedne i Forhold til de Krav, der stilledes til et Blad beregnet 
paa hele Jylland. I Foraaret 1905 oprettedes „Holbæk Amts Venstre
blad". Her bares Arbejdet af Anders Larsen, Fogtmann og Kr. Pe
dersen, og i den meget radikale Egn var der godt Grundlag derfor, 
saa Bladet hurtig slog igennem. Omtrent samtidig begyndte „Nord
sjællands Venstreblad" i Hillerød; Arbejdet derfor bares af Over
lærer Carl Christensen og Kunstmaler Kr. Kongstad. Ogsaa i Næs
tved sattes Arbejdet for et nyt Blad i Gang allerede i 1905, og fra 
1. Januar kunde det udkomme. Og endelig begyndte „Langelands 
Folkeblad", hvorom mere siden.

Tre ældre Venstreblade stod endelig fra første Færd ret velvillige 
overfor vort Parti. „Østsjællands Folkeblad", ejet og ledet af den 
meget uafhængig tænkende Søren Svarre, „Møens Folkeblad", hvis
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Ejer Hans Jensen var i Modsætning til den paa Øen fremherskende 
bojsenske Retning, og endelig „Kalundborg Dagblad", der udkom 
i Krabbes Valgkreds.

Alt i alt kunde vi da regne med en Snes Blade. Det var noget, 
men ikke meget overfor den talstærke og stærkt udbredte Presse, der 
fulgte Venstrereformpartiet.

De Kræfter, vi raadede over, da vi begyndte vort Arbejde, var da 
ingenlunde smaa. Og dertil kom, at just i de Aar var en Bevægelse 
i Fremmarch, som vi maatte kunne samvirke med. Det var Hus
mandsbevægelsen. Det 19. Aarhundrede igennem havde der kun 
været ringe Røre blandt Husmændene. Politisk fulgte de Gaard- 
mændene, men deres Fremmøde paa Valgdagene var svagt nok. Og 
ogsaa fagligt overlod de Ledelsen til Gaardmændene. Et Grundlag 
for deres følgende Rejsning lagdes ved Andelsforeningerne, hvor de 
i Kraft af den herskende demokratiske Tankegang kom med paa 
lige Fod med Gaardmændene uden dog at gøre sig meget gældende. 
Men Kravet om Selvstændighed groede i Husmændenes Sind i 
Aarene omkring Systemskiftet.

I 1902-03 dannedes der Husmandsorganisationer for de enkelte 
Landsdele. Allerede i 1901 havde man opstillet et Program i mere 
almene Ord: „Vi vil være myndige. Kundskab er Magt. Ved denne 
Magt vil vi hævde vor Plads. Ikke ved vort Flertal. Fremfor alt vil 
vi opøve os i Selvhjælp. Vi vil staa paa egne Ben. Vi vil absolut ikke 
danne et politisk Parti. Vi vil ikke sætte Skel mellem Husmænd og 
Gaardmænd. “

I 1902 vedtog den sjællandske Forening efter Forslag af Godsfor
valter Berthelsen, der var en ivrig Talsmand for Henry Georges Idéer, 
den saakaldte Køgeresolution. Den gik ud paa, at Told og andre 
Forbrugsafgifter skulde afskaffes; „de offentlige Fornødenheder" 
skulde dækkes af en „Skat paa den Jordværdi, som ikke skyldes En
keltmands Arbejde, men som hidrører fra Samfundets Vækst og Ud
vikling, og som særlig ophober sig i Storbyerne"; derved skulde Jor
den blive billigere og Adgangen lettes for hver Mand til at faa eget 
Hjem.

Dette Krav blev vel ikke et fælles Program for Husmandsforenin
gerne, men det kom dog i de følgende Aar til at spille en betydelig 
Rolle for deres Arbejde.

I 1905 havde Husmandsforeningerne 11 000 Medlemmer; Land- 
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boforeningerne talte den Gang 75000 Medlemmer. De prægedes helt 
af Gaardmændene, men et betydeligt Antal Husmænd var Medlem
mer af dem.

Det siger sig selv, at vi i vore Kredse allerede før Partispræng
ningen omfattede Husmændenes Vilkaar med den største Interesse. 
I 1904 skrev Bransager om deres Bevægelse: „Denne et nyt Folkelags 
Hævning er det væsentligste, der skal ske i de næste tredive Aars 
Danmark". I „Det ny Aarhundrede" bragte jeg Artikler af Hus
mandsforfattere og andre om Husmandsspørgsmaalene; jeg var tidlig 
i Forbindelse med Karl Hansen, Ankerstræde, idet jeg holdt en Fore
dragsrække, han havde foranstaltet i sin Egn. Johannes Madsen, „Hus
manden'^ Udgiver, hørte jo til vor Kreds. Zahle havde tidlig om
fattet Husmandsforholdene med varm Interesse; 1901 udgav han 
„Den danske Husmand", en lille men særdeles velunderbygget Bog 
om Husmandsforholdenes Udvikling.

I Odenseprogrammet indtog Husmandsspørgsmaalet en meget 
fremskudt Plads, og vi vendte os dér mod Ejendomsskylden, en Skat, 
der vakte megen Uvilje blandt Husmændene, fordi Husmandsbrug i 
Kraft af Bygningers og Besætningers større Værdi vurderedes ufor
holdsmæssig højt i Sammenligning med andre Landejendomme. Det 
var da naturligt, at der tidlig bestod en stærk Forbindelse mellem os 
og Husmandslederne, selv om disse ikke gav deres Foreninger poli
tisk Præg. Husmandsbevægelsens Ledere: Karl Hansen, Ankerstræde, 
Jørgen Nielsen, Viby, og R. Jensen Vandman fra Lolland var med 
ved vort forberedende Møde den 20. Februar i København. Hus
mændenes beundrede Digter, Skjoldborg, var med i Odense.

Ogsaa Tyendebevægelsen spirede i disse Aar. Allerede i 1899 
havde Marie Christensen stiftet en Forening for Tjenestepiger. Chr. 
Westergaard fik oprettet de første Foreninger, der 1906 samledes til 
„Tyendeforbundet", selv om Tilslutningen kun var svag. Der be
gyndte at udkomme et „Tyendeblad“, og man nærede Planer om Op
rettelsen af en særlig Højskole for Tyende, der i højere Grad end de 
sædvanlige Højskoler skulde bygge paa Kundskabsmeddelelse. I den 
radikale Klub nedsatte vi et særlig Udvalg til at overveje Tyende
forholdene; „Det ny Aarhundrede" bragte en Enquete om disse med 
Udtalelse af en lang Række kyndige, deriblandt flere Landarbejdere.

I disse grøderige Aar tog ogsaa Bevægelsen for Kvindernes Valgret 
Fart. Den havde Tilhængere i forskellige Folkelag og i de forskellige
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Partier, men den var i nøje Samklang med det Idéer, vort Parti 
fik frem om lige Ret for alle til Indflydelse paa Samfundets An
liggender.

I 1904 stiftedes i København en „Politisk Kvindeforening", der 
tog Spørgsmaalet om Kvindernes Valgret op. Min Kone var med i 
dennes Arbejde og bidrog meget til, at den fra 1906 tog Initiativet 
til Stiftelse af Foreninger rundt om i Landet, der skulde samle sig 
helt om den Opgave at skaffe Kvinderne Valgret. I 1907 sluttede 
disse sig sammen til „Landsforbundet for Kvinders Valgret". Min 
Kone tog meget ivrig Del i det store Agitationsarbejde, dette i den føl
gende Tid udfoldede. Det naaede op til 11000 Medlemmer. Op
mærksomheden for Bevægelsen øgedes i 1906 derved, at Kvindevalg
retsforeninger rundt om fra Landene holdt international Kongres i 
København. Da Hjælpekasseloven vedtoges i 1907, fik Kvinderne 
Valgret under samme Betingelser som Mænd. Valgretsforeningerne 
tog ikke Parti mellem de politiske Partier, men det blev af sig selv 
saaledes, at langt den største Del af Arbejdet udførtes af vore Me
ningsfæller.

Det var imidlertid klart, at vi stod overfor stærke Modstandere: 
Regering, Folketingsflertal, en overmægtig Presse, mangeartede stærke 
Organisationer prægede Venstrereformpartiet. Alligevel var der man
ge, der regnede med meget stor og hurtig Tilslutning. Det syntes 
dem, at fra det Øjeblik det blev aabenbart, i hvilken Grad Magt
haverne gled bort fra de gamle Anskuelser, da maatte overmaade 
mange, tro mod Ideerne, vende sig fra dem. Zahle, der næsten altid 
var Lysseer, delte i ikke ringe Grad denne Opfattelse. Under et Op
gør ved Finanslovsdebatten i Foraaret 1905 sagde han, at han under 
Anders Nielsens Tale havde hørt en Tilhører nynne:

„Det er ej den danske Tunge, 
Det er ej de vante Ord. 
Ikke dem, jeg hørte s junge, 
Hvor ved Hytten Træet gror.“

Naar blot dette blev oplyst for Vælgerne, ventede han det store Op
brud. Det samme gjaldt i høj Grad Slengerik, i denne Tid i nogen 
Grad ogsaa Rode.

Jeg var mindre forhaabningsfuld. Ogsaa jeg regnede vel med, at 
det skulde blive muligt at bryde igennem, men jeg gik ud fra, at det 
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vilde tage lang Tid og Arbejdet blive haardt. Gang efter Gang frem
hævede jeg dette i Artikler og i Taler. Jeg gik ud fra, at store Dele 
af Venstre i Forfatningskampens Tid var draget længere frem, end 
de egentlig vilde. Da I. C. Christensen i August 1905 havde holdt en 
Skyttetale og dertil knyttet et Skyttedigt, alt samlet om Ordene: 
Forsvar og Religion, Skjold og Kors, skrev jeg derom: „A. Alberti 
og I. C. Christensen er Symbolet paa hver sin Side af Reformpartiets 
Politik. Alberti er Udtryk for det materielle Grundlag, hvorpaa Par
tiet hviler: Ønsket om at bevare Magten og dens Goder for Magtens 
og Godernes egen Skyld, det herskende Partis og den herskende Klas
ses Ønske om at have det hele for sig selv. I. C. Christensen repræ
senterer de ideelle Kræfter, der bærer Partiets nye Politik, hvilket dog 
ingenlunde hindrer ham i at skatte det materielle Grundlag. De to 
har fundet hinanden fuldt og helt og i Forening skabt den besynder
lige Blanding af materiel Interessefølelse og ideel Rørelse, som binder 
Partiet sammen, og som trods alle dets iøjnefaldende Mangler giver 
det en Styrke, som det vilde være uklogt at undervurdere." „Som 
den Magtglæde og Klassegoisme, Alberti paakalder, er dybt rodfæstet 
i den menneskelige Natur, saaledes har den religiøst farvede Krigs- 
aand, til hvilken I. C. Christensen taler, dybe og stærke Rødder i vort 
som i andre Folks Følelsesliv. Derfor vil Arbejdet blive haardt og 
langvarigt for dem, der ikke var med i det store Frafald fra Venstres 
Sag."

Det radikale Venstre og dets Program modtoges fra Regerings
partiet med overlegen Haan. „Smaa Mænds store Skrig", sagde 
Alberti. „Mildest talt barnlige Fantasterier," sagde Svend Høgsbro. 
„En sammenløben Horde" hed det i et af de bergske Blade om 
Odensemødet. Helt anderledes tog dog endnu nogle af Partiets Med
lemmer, der tilhørte Partiets venstre Fløj, det nye Program; det gjaldt 
den gamle Bluhme, Ole Olsen og Jungersen. Straks efter Bruddet 
var Regeringstilhængernes Navn for Folketingets Venstre blevet „Re
bellerne", og det Navn blev længe ved at være fæstnet til Partiet. 
Med lignende Ringeagt og Uvilje modtoges vi af Højrepressen. Den 
satte jo nu i ikke ringe Grad sin Lid til I. C. Christensen, og for den 
var og blev vor Kreds Modstanderen fremfor alle, endnu værre end 
Socialdemokraterne. Derimod var der en vis Forstaaelse blandt de mo
derate Venstremænd.

I Socialdemokratiet var der to Stemninger. Den ene fandtes hos
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dem, der saa overordentlige Muligheder for Partiets Fremgang i Ven- 
strereformpartiets Politik og ikke var meget tilfreds med, at et nyt 
Parti traadte frem som Arvtagere til den gamle Venstrepolitik. Den 
anden traf vi hos dem, der var paa det rene med, at skulde Social
demokratiet naa store Forbedringer af Arbejdernes Kaar, da maatte 
det ske i Samarbejde med andre, der delte Ønsket derom, selv om 
de ikke var Tilhængere af de socialistiske Samfundsteorier. Denne 
sidste Stemning blev den fremherskende. Borgbjerg, med hvem nogle 
af os i Forvejen havde personlig Forbindelse, knyttet under Diskus
sioner i Ungdomsforeninger og under Samarbejde ved kommunale 
Valg i Hovedstaden, kom til at bidrage meget dertil.

Straks efter Adskillelsen af de to Grupper i Folketinget havde der 
hos Vælgerne vist sig stor Iver for at faa Møder, hvor de kunde faa 
Besked om Adskillelsens Aarsager. Møde holdtes efter Møde i de 
følgende Maaneder. Det var Kampmøder med een eller to Talere fra 
hver Side. Af og til kunde en Socialdemokrat eller en Højremand, 
sjeldnere en Moderat blande sig i Diskussionen. Men det var Op
gøret mellem Regeringens Tilhængere og de Radikale, der interesse
rede Tilhørerne. Folk strømmede til Møde i stort Tal, og tit gik Bøl
gerne højt. Man fik det Indtryk, at Tilslutningen til det radikale 
Venstre var stærk, men noget overdrevent var der vist nok i dette Ind
tryk; de Radikale var de ivrigste, Regeringens Tilhængere var ikke 
rigtig tilpas og gav kun i beskedent Omfang deres Mening til Kende.

Det faldt svært nok for mig at finde Tid til disse Møder, men jeg 
deltog dog i mange af dem. To af disse vakte særlig Opmærksomhed. 
Det ene var et Møde med Alberti i Jersie i Slutningen af April. Hen
ved 700 Tilhørere pressedes sammen i Forsamlingshuset, der langt 
fra var beregnet paa saa stor en Forsamling. Selv paa Talertribunen 
var vi stuvet tæt sammen. Det var Regnvejr; Folk kom i vaadt Over
tøj; Belysningen var Petroleumslamper, og før vi sluttede af, blev 
unægtelig Luften i Salen af mindre behagelig Karakter. Mødet va
rede i 5 Timer fra 3 til 8 og sluttede kun af, fordi der skulde være 
Bal i Salen om Aftenen.

Stemningen var Alberti stærkt imod, men han optraadte frejdig 
og sejrssikker som sædvanlig. Han lovpriste Prygleloven som „for
træffelig", og erklærede glædestraalende, at nu var der kommet Ro 
i Ministerium og Parti, medens der i de foregaaende halvfjerde Aar 
„havde været mindst 27 Ministerkriser, vel at mærke, naar vi ikke 
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regner de smaa med". Da jeg gjorde opmærksom paa, at han for et 
Aar siden havde sagt, at Ministeriet var saa enigt, at der ikke kunde 
klemmes en Knappenaal ind mellem Ministrene, svarede han: „Det 
er rigtig, at jeg i Folketinget erklærede, at der ikke var den mindste 
Sprække i Ministeriet. Lige en Time i Forvejen havde der nemlig 
været en vældig Sprække, men den var blevet klistret sammen, saa 
der var ingen Sprække mere." Da vi kom i Diskussion om Misbru
gene af Ordener og Titler, sagde han: „Munch selv er Dr. phil., 
hvilket ogsaa er en Titel. Tror De, Hr. Munch kan saa meget som 
kurere en Vorte? Alligevel gaar han rundt og kalder sig Doctor." 
Alberti og jeg talte det meste af de 5 Timer, men Kredsens socialde
mokratiske Kandidat Oscar Jørgensen tog dog ogsaa Livtag med 
Alberti. Desuden greb Vilh. Rasmussen og flere Vælgere ind.

Det andet var et Møde i Skjerne Skov paa Falster. Det var ind
kaldt af Regeringspartiet med Kredsens Folketingsmand Jens Stub, 
Vilh. Lassen og Anders Nielsen som Talere, men misfornøjede Væl
gere havde bedt Slengerik og mig komme til Stede. Det var i Slut
ningen af Juni, 3 Uger efter at de lolland-falsterske Venstreblade 
havde besluttet at følge os, saa Stemningen var sat op paa Forhaand. 
Ca. 1500 Tilhørere var kommet til Stede. Slengerik tog sig af Anders 
Nielsen, medens jeg fortrinsvis tog Diskussionen med Vilh. Lassen. 
Vilh. Lassen klagede bittert over Splittelsen og talte for Forlig om 
Militærvæsenet. Jeg svarede, at Ministeriet havde spængt Partiet; 
Forlig om Fæstningen var umulig; blev den liggende, og gik Mili
tærudgifterne op, havde Højre sejret, blev den revet ned, og gik Mi
litærudgifterne ned, Venstre.

Ogsaa her varede det fra Kl. 3 til Kl. 8. „Derefter Fællesspisning 
i Bælgmørke og med 1*4 Times Skaaltaler og Diskussion," siger Re
feratet. Det er vist sjeldent, at ret mange omvendes ved en Møde
diskussion, men A. M. Hansen har siden sagt mig, at den Dag blev 
han klar over, at han hørte til det radikale Venstre. Det Resultat var 
i hvert Fald Mødet værd.

Paa Grundlovsdagen det Aar talte jeg i Herthadalen sammen 
med Lars Pedersen, Annisse og Asger Karstensen for en meget stor 
Forsamling. Jeg talte her om Junigrundloven, der fulgtes af den 
store Gennembrudslovgivning, og Juligrundloven, der blev Stilstan
dens og Stridens Grundlov. Jeg satte som Maal: „Generobringen af 
Folkets Grundlov, af Junigrundloven".
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Det Forsvar, der fra Regeringspartiets Side førtes, gik i første 
Række ud paa at benægte, at der var sket nogen Svingning. Militær- 
spørgsmaalet laa ikke for, og Ministeriet fortsatte en rolig Reform
politik i Traad med Venstrereformpartiets Politik lige fra 1895. Der
imod satte vi den skarpe Forskel mellem I. C. Christensens Udta
lelser før 1901 og de militære Stemninger, han nu gav Udtryk. Des
uden Vilh. Lassens Tale om Forlig som en af Forfatningen skabt 
Nødvendighed. Det var netop dette, vi i vore Kredse ikke kunde slaa 
os til Ro med. Vi havde kunnet vente et Par Aar efter 1901, se med 
Ro, at man i den Tid samlede Kræfter og forberedte sig, men saa 
maatte ogsaa Tiden være kommet til en gennemgribende Lovgiv
ning, der kunne give Systemskiftet Værdi. I Stedet havde vi set be
gyndende Tilbageskridt, truffet en stedse mere udtalt Vilje til at bøje 
sig ind under de gamle Samfundsmagter.

Med særlig Iver førte Vilh. Lassen og Sigurd Berg vedblivende 
Hensynet til Parlamentarismen i Marken; man var udsat for, at den 
tabtes igen ved Splittelsen, hævdede de; den maatte sikres ved en rolig, 
forsigtig Anvendelse; den maatte bæres af et enkelt Parti. Jeg hæv
dede deroverfor, at Erfaringen andetsteds viste, at Parlamentarismen 
meget vel kunne trives, selv om Flertal kun tilvejebragtes ved Sam
virken mellem forskellige Grupper. Men i hvert Fald var en virkelig 
Parlamentarisme ikke naaet, saalænge Ministeriet fandt sig i Lands
tingets Nej i store Spørgsmaal eller søgte Forlig med det om saadanne 
Spørgsmaal, saalænge Ministrene nøjedes med at købe „Magtens ydre 
Tegn med Opgivelse af Magten til at gennemføre det, de før talte 
og skrev for“.

Af og til drøftedes i denne Sommer mulig Samvirken mellem flere 
af de bestaaende Partier. I moderate Kredse syntes der at være en 
vis Tilbøjelighed for et Flertal, hvor de Moderate var med som et 
Centrum mellem Reformpartiet og det radikale Venstre. Fr. Bojsen 
talte overfor Forkyndelsen af det enkelte Partis Flertal som en Nød
vendighed lidt spottende om „den nervøse Parlamentarisme“. Redak
tør Svarre tog i sit Blad til Orde for Samvirken mellem Reform
partiet og det radikale Venstre. Han mente, at fælles Ideer endnu 
forenede de to Gruppers Vælgere.

Jeg svarede, at det var rigtigt, at mange Vælgere ikke var klare 
over Modsætningen, men for det første var Reformpartiets Fører
skab en Hindring, for det andet var der virkelig sket en Deling. „Et 
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ikke helt ringe Tal af Venstres Vælgere føler sig nu selv som her
skende Overklasse og vil stride saa haardt, som Højre nogensinde 
gjorde, for at bevare sit Overtag". Og paa den anden Side stod ny 
Kredse med Husmænd, Smaahandlende og Smaahaandværkere og 
Unge af alle Lag, der vilde et dristigere Fremskridt. Desuden Ideali
sterne i Gaardmændenes Kreds. Jeg regnede med, at den kommende 
Tid under den ene eller den anden Form vilde bringe et Samarbejde 
mellem Reformpartiet, Hovedmassen af de Moderate og en stor Del 
af Højre. Og overfor denne „Overklassernes Alliance" maatte da Det 
radikale Venstre og Socialdemokraterne stræbe frem mod et Flertal 
i Folketinget.

To Valg virkede det Aar opmuntrende for vore Meningsfæller. Det 
ene var Borgerrepræsentantvalgene i København. Antisocialisterne 
havde sejret i 1903 og 1904. Vandt de ogsaa denne Gang, da vilde 
de genvinde Flertallet i Borgerrepræsentationen. Højre og den ny
stiftede Reformforening i København stod sammen. Den konserva
tive Presse, „Dannebrog" og „København" førte Kampagnen med 
en Voldsomhed, der overgik, hvad vi hidtil havde kendt. Den libe
rale Vælgerforening og Socialdemokraterne stod sammen om en Liste 
med Mænd af de to Partier og med Herman Trier i Spidsen. Vi satte 
det størst mulige Arbejde ind i Følelsen af, hvor meget Valgets Ud
fald betød.

Valgarbejdet naaede sit Højdepunkt ved et Massemøde af Radi
kale og Socialdemokrater i Cirkus Søndagen før Valget. Jeg var 
blandt Talerne, og jeg spidsede mine Ord skarpere til, end jeg ellers 
havde for Skik. „Antisocialismen er skabt af Egennyttens og Forfal
dets Aand. Aar efter Aar var Venstremænd og Socialdemokrater 
gaaet til Valg sammen i denne By. I Fællesskab drev de Højremænd 
ud af Byens Raad, af Folketinget, ja selv af Landstinget. Til sidst 
drev de dem ud af Ministeriet. Venstremænd tog deres Plads. Men 
i samme Øjeblik det skete, var Forvandlingens Lov over en Del af 
Venstre, den Del, der ikke duede noget". „Valget paa Tirsdag gæl
der ikke blot det Spørgsmaal, om vi skal have Antisocialister at træk
kes med endnu et Aar. Det er det første Valg, hvor danske Vælgere 
har Ordet, efter at Flertallet af Venstres Repræsentanter paa Tinge 
med det nye Ministerium i Spidsen, har svigtet de Løfter, for hvis 
Skyld Vælgerne gav dem Magten. Ministeriet I. C. Christensen-Al
berti, det er for hele Danmark, hvad Antisocialismen er for Køben- 
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havn“. „Sejr her, det betyder friskt Mod og godt Humør til det Ar
bejde, der skal gøre næste Valgdag til en haard og bitter Regnska
bets Dag for dem, der sveg Demokratiets Sag, en glad og lys Sejrens 
Dag for alle Frisindets Venner

Resultatet blev over Forventning. 22 000 Stemmer mod godt 
18 000. 1 000 Stemmers Fremgang for Antisocialisterne men over 
5 000 for vor Liste. Noget skyldtes det Vækst i de socialdemokrati
ske Vælgeres Tal, fordi man mere end før havde meldt sig til Skat. 
Men meget ogsaa den nye Iver i radikale Venstrekredse.

Dernæst fulgte i Juni et Suppleringsvalg paa Møen. Det var Frede 
Bojsens gamle Borg. Da han trak sig tilbage i 1901, valgtes en Mand 
af Venstrereformpartiet, men kun ved nogle faa Stemmers Flertal, 
og ogsaa i 1903 var hans Flertal ganske ringe. Nu døde han, saa Ny
valg skulde finde Sted. Venstrereformpartiet, de Moderate, Social
demokraterne og det radikale Venstre stillede hver sin Kandidat. 
Alle Partier havde jo deres Talere fri, saa de myldrede til Møen under 
Valgkampen. Ved et Møde talte Bransager og jeg sammen med 
Anders Nielsen og Klaus Berntsen, ved et andet Kr. Pedersen og jeg 
sammen med Neergaard, Anders Nielsen og Jensen Sønderup. Re
sultatet blev, at Reformpartiet mistede Størstedelen af sine Stemmer, 
som fordeltes mellem Socialdemokraterne og os. De Moderate gik 
lidt tilbage, men fik det største Stemmetal. De moderate Talere, 
Klaus Berntsen, Frede Bojsen og Neergaard havde alle indprentet 
Vælgerne, at Regeringspartiet nu førte deres gamle Politik, men 
blot havde lagt den et Stykke for langt til Højre.
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Folketingskandidat paa Langeland.
Rigsdagsvalgene 1906. Samlingen 1906-1907

I 1906 skulde der være Valg til Folketinget, og fra Efteraaret 1905 
samlede vi vort Arbejde om Forberedelse af dette. For Folketingets 
Venstre hørte dertil Forelæggelse af en lille Række Forslag i Rigs
dagen; skønt man vel vidste, at den ikke vilde blive gennemført. Det 
nye Landsparti tog sig af Valgforberedelserne i Kredsene. Rode var 
blevet Formand for Partiets Forretningsudvalg, og dette udfoldede 
en stor Virksomhed, søgte gennem Indberetninger Klarhed over Stil
lingen i de enkelte Kredse og sørgede for, at vi fik Talere ud til de 
mangfoldige Møder, der holdtes.

Spørgsmaalet om min Opstilling meldte sig nu. Anders Larsen og 
Fogtmann talte af og til med mig om Holbæk, men jeg holdt meget 
paa, at dér maatte Fogtmann stille sig, saalænge han paa nogen 
Maade kunde. Og dernæst fandt jeg, at naar Fogtmann ikke læn
gere kunde, vilde Holbæk være den Kreds, hvor Rode snarest kunde 
blive valgt. Og nu meldte andre Kredse sig. Først fik jeg en Opfor
dring fra Bestyrelsen i Kjertemindekredsen den 17. September, men 
jeg svarede foreløbig ikke derpaa, troede ikke derpaa. Fem Dage se
nere kom der Opfordring fra Faxekredsen. Her var i 1903 Anton 
Jensen valgt med 1304 Stemmer mod Th. Stauning, der havde stillet 
sig dér allerede i 1901, og som denne Gang fik 748 Stemmer. Anton 
Jensen havde sluttet sig til Folketingets Venstre, men han var gam
mel og vilde ikke stille sig igen.

Venstreforeningen derude nedsatte et Udvalg for at finde en Kan
didat. Jeg havde været en Del i Egnen til Foredragsmøder, og i Sep
tember 1905 fik jeg fra Udvalgets Leder Anders Andersen, Bække- 
gaarden en Forespørgsel om, hvorvidt jeg kunde tænke mig at stille 
mig dér i Kredsen. Jeg havde paa Forhaand megen Betænkelighed 
derved. Jeg tvivlede om, at Socialdemokraterne vilde trække sig til
bage i en Kreds, hvor de havde saa mange Stemmer. Og jeg regnede 
med, at „Østsjællands Folkeblad“, der var det uden Sammenligning
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mest udbredte Blad i Kredsen, vilde være uvilligt overfor min Op
stilling. Jeg var i god Forbindelse med Redaktør Svarre; naar jeg 
paa Foredragsture til Egnen kom til Køge, spiste jeg hyppig Frokost 
hos ham, og vi havde da mange interessante Samtaler, som jeg satte 
megen Pris paa. Men han var stadig af den Opfattelse, at Venstre- 
grupperne burde gaa sammen igen og ønskede i Faxekredsen en 
Kandidat, der kunde forene dem; der var Tale om ham selv som 
Kandidat, men det vilde han ikke indlade sig paa; han anbefalede 
at tage en Husmand; der kunde være Tale om Karl Hansen, Anker
stræde, der jo boede nær ved Køge, men derom kunde man ikke enes 
i Kredsen, og han vilde jo ikke være egnet til at opfylde Svarres 
Ønske om en Fælleskandidat for Venstregrupperne.

Jeg svarede imidlertid Anders Andersen, at før jeg lovede noget, 
maatte jeg kende Kredsen noget nærmere, ligesom Vælgerne derude 
maatte kende mig bedre. Vi aftalte nogle Møder, og jeg deltog 
i disse. Anders Andersen og hans Venner hævdede vedblivende, at 
hvis jeg blot vilde stille mig, vilde Socialdemokraterne trække Stau- 
ning tilbage og Valget være sikkert. Det var dog stadig ikke mit 
Indtryk.

I Mellemtiden var Spørgsmaalet om min Opstilling paa Lange
land blevet rejst. Jeg havde jo været derovre i Juni 1904 og havde 
siden truffet Keilgaard ved Mødet den 20. Februar i København og 
derefter baade ham og andre Langelændere i Odense ved Lands
mødet. Derimod havde jeg ikke igen været paa Langeland. Uenig
heden indenfor Øens Venstrekredse havde imidlertid udviklet sig 
videre efter Mødet i 1904; man regnede med, at Øens gamle demo
kratiske Forening vilde stille sig paa det radikale Venstres Side, Op
positionen mod Guldbrandsen var stærk, og til hans Modstandere 
hørte ogsaa Bro, der ejede og redigerede „Langelands Avis“, selv om 
han ikke sluttede sig til det radikale Parti. Venstrereformpartiet 
gjorde nogle Tilløb til at skabe et rettroende Blad.

Rode og Nielsen-Svinning var til Grundlovsfest i Lindeskoven 
i 1905 efter Indbydelse af vore Meningsfæller, og den 18. Septem
ber 1905 holdtes i Fredsskoven ved Rudkøbing et meget stærkt be
søgt Møde med Talere fra begge Sider. Her stod Guldbrandsen og 
Sigurd Berg overfor Ove Rode og Slengerik. Efter Referaterne be
gyndte Mødet med radikalt Flertal. I hvert Fald valgtes Dyrlæge 
Caspersen, der var paa vor Side, til Dirigent. Men efter Referaterne 
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i „Langelands Avis“ ændredes Stemningen under Mødet, og til sidst 
syntes de fleste at være for Sigurd Berg.

Rode kom temmelig misfornøjet hjem; han plejede siden at sige, 
at Møder med Sigurd Berg maatte jeg helst tage. Jeg ved ikke ret, 
hvoraf det kom; maaske skyldtes det noget, at Berg ikke som Vilh. 
Lassen gik ind i Diskussion om de enkelte Spørgsmaal, men væsent
lig holdt sig til at skildre Venstres langvarige Opbygningsarbejde, 
som det radikale Venstre nu var ved at ødelægge ved utidig Oppo
sition.

Berg var imidlertid ikke blot kommet til Langeland for at holde 
Tale. Han tilbød Redaktør Bro, at han vilde købe „Langelands 
Avis“ for en meget høj Betaling, og Bro gik ind paa det. Blandt vore 
Meningsfæller var det en udbredt Opfattelse, at han gjorde det un
der Indtryk af Mødets for Berg gunstige Karakter. I hvert Fald, nu 
var det ikke længere Reformpartiets Folk, der skulde forsøge at rejse 
et nyt Blad, nu havde de det gamle Blad, og det var vore, der stod 
overfor den Opgave at starte et nyt.

De tog den op med Energi. De vilde ikke lade sig sælge, blev Slag
ordet. Ivrig i Arbejdet var Kredsen i Humble, der samledes om Keil- 
gaard, Chr. Pedersen og Tange, men nordpaa var Dyrlæge Casper
sen, tidligere Landstingsmand, som dér øvede størst Indflydelse, med, 
og i Rudkøbing havde man en fortræffelig og utrættelig Organisator 
i Sagfører Gasberg. Man tegnede Garanti for 20 000 Kr., laante 
disse Penge og satte Bladet i Gang. Redaktør blev cand. theol. Oscar 
Geismar. Jeg kendte ham allerede fra Studenterforeningen. Han var 
udpræget grundtvigsk med stærke litterære Interesser, vel noget 
mindre politisk anlagt. Men han gik op i Arbejdet med Liv og Lyst 
og skrev fortræffeligt. I December 1905 begyndte Bladet at udkom
me, og det fik straks et anseligt Holdertal, hvor svært det end var at 
komme op mod det gamle Blad, der var vant til at beherske Øen.

Den 3. November havde imidlertid Keilgaard skrevet til mig og 
bad mig komme over til eet til to Møder. Jeg svarede to Dage der
efter, at jeg nok kunde komme en Gang i December. Og første De
cember skrev Keilgaard igen. I Mellemtiden havde de faaet Blad
planerne i Orden, og han bad mig nu komme i den allernærmeste 
Fremtid. Den 20. December skulde Bladet ud. Han føjede til, at han 
„fra samtlige radikale her“ var opfordret til at spørge mig, om jeg 
ville love at underhandle med dem, før jeg lovede at stille mig an- 
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detsteds. „Vær overbevist om, at der er grund dertil“ føjede han til. 
Jeg lovede at komme derover til Møde og gav her det ønskede Til
sagn om ikke at træffe Afgørelse andetsteds, før jeg havde talt med 
Langelænderne.

Jeg drøftede Spørgsmaalet med Rode; han troede nu egentlig, at 
han vilde have bedre Udsigter dér end i Holbæk, og havde megen 
Lyst dertil, men det viste sig, at man paa Langeland var i Tvivl om, 
at man kunde samles om ham. Det ønskede Møde fandt Sted i De
cember, og jeg var dernæst i Januar 1906 derovre til Møde sammen 
med Zahle. Ved begge Lejligheder sagde vore Meningsfæller mig, at 
man ikke mente at kunne sætte Rodes Kandidatur igennem. Rode 
og jeg aftalte da, at jeg skulde modtage Opfordringen dernedefra, 
hvis den kom.

I Begyndelsen af 1906 opgav Guldbrandsens Tilhængere den gam
le Venstreforening „Demokratisk Forening “ og tog fat paa at danne 
deres egen Forening. Paa den anden Side bragte vore Meningsfæller 
nyt Liv i den gamle og opnaaede en meget betydelig Fremgang 
i Medlemstal. Organisationsarbejdet sattes i Gang af Keilgaards 
Kreds omkring Humble, der virkede over det meste af Sydlangeland, 
af Boelsmand Andreasen i Lindelse nærmere ved Rudkøbing og af 
den tidligere Landstingsmand Dyrlæge Caspersen i Snøde, for Nord- 
langelands Vedkommende. I Rudkøbing sad Sagfører Gasberg og 
holdt Traadene i sin Haand til begge Sider. De forskellige Sognefor
eninger skulde nu sende Delegerede til et Opstillingsmøde; hver af 
dem sendte et Antal bestemt i Forhold til deres Medlemstal.

Imidlertid rejstes der en Bevægelse for at faa Chr. Hage til Kan
didat. Den udgik fra Proprietær Boesgaard, der var Modstander af 
Guldbrandsen, men ikke vilde med i den nye radikale Bevægelse. 
Redaktør Bro, der havde købt Gaard i Bogenseegnen for de Penge, 
han fik ved Salget af „Langelands Avis“, var i Forbindelse med Boes
gaard. Denne fik Chr. Hage til at komme over til et Møde i Rud
købing sidst i Januar, og Bro skrev nu til Zahle, at hvis han og Rode 
vilde støtte Hages Kandidatur, vilde Bro tage over til dette Møde og 
anbefale Hage. Men skrev han: „Rebellerne taler om Munch - helst 
ham - eller Rode“. Hvis en af dem opstilledes, mente han, at Guld
brandsen vilde blive genvalgt, medens Hages Valg kunde gennem
føres, hvis vi var enige. Zahle svarede ham, at han intet kunde gøre 
derved.
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Hage kom da og holdt en meget god Tale. Men han erklærede sig 
jo ikke for Tilhænger af det radikale Venstre og syntes i det hele 
Langelænderne for forsigtig. De var optagne af Frafaldet fra Ven
stres Sag, de vilde nu have en Kandidat, som de følte sig sikre paa. 
Sognevalgene fandt Sted den 4. Februar, og den 5. Februar skrev 
Gasberg til mig med en Opgørelse af Resultatet. Hans Resultat var, 
at 36 Delegerede var for mig, 11 fra Caspersens Kommune for ham, 
4 for Hage, 5 ubestemte. Der var 1 Delegeret for hver 15 Medlem
mer.

Den 9. Februar holdt de Delegerede Opstillingsmøde i Rudkø
bing. Der var paa Forhaand Klarhed over, at der var stort Flertal 
for mig, og Resultatet blev, at ingen anden foresloges, men at For
samlingen enstemmig vedtog at opstille mig. Jeg skulde samme Dag 
komme til Rudkøbing for at deltage i 3 Vælgermøder, som Guld
brandsen havde bebudet. Jeg kom med „Tranekjær“ fra Korsør ved 
Totiden, og ved min Ankomst var de Delegerede mødt op ved Land
gangen for at modtage mig med Opfordringen til at være deres Kan
didat.

Samme Aften var Guldbrandsens Vælgermøde i Rudkøbing. Der 
var stor Spænding om det. 3-400 Mennesker fyldte Salen til Træng
sel. Baade radikale rundt om fra Øen og Byens Socialdemokrater var 
mødt talrigt frem, medens Guldbrandsens Tilhængere kun var kom
met til Stede i meget ringe Tal. Stemningen var straks fra Begyndel
sen meget livlig, og Afbrydelserne var mangfoldige. Guldbrandsen 
gik i Grundtvigianismens Navn løs paa de københavnske Akademi
kere og tog ogsaa kraftig fat paa Chr. Hage.

Henimod Slutningen kom det til et af de mest stormende Optrin, 
jeg har set paa noget Vælgermøde. Ved et tidligere Møde i Humble, 
hvor S. Berthelsen havde diskuteret Georgeisme med Guldbrandsen, 
havde Stemningen været stærkt for Berthelsen. Efter Referater der
fra havde dette fremkaldt et hidsigt Udbrud fra Guldbrandsen om, 
at ved dette Møde var der jo kun Husmænd og Haandværkere til 
Stede; ved et Møde af langelandske Gaardmænd skulde Stemnin
gen nok været en anden. Bagefter blev der stor Strid derom; Guld
brandsen nægtede at have udtalt sig som paastaaet og anlagde In
jurieproces; under denne bevidnede to Tilhørere under Edsforplig
telse, at Ordene var faldet som refereret. Da Socialdemokraternes 
Leder i Rudkøbing Maler Madsen nu mindede derom, udbrød Guld- 
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brandsen efter Referatet: „Ja vi ved nok, hvad saadan en Ed betyder. 
Mennesker kan i Fanatisme aflægge Ed baade paa det ene og det 
andet. Det er sket her“. Disse Ord fremkaldte en Vredesstorm i For
samlingen, og Mejerist Tange, der var den ene af de to Vidner, 
traadte dybt bevæget frem og erklærede, at han tydelig erindrede 
Guldbrandsens Ord og var rede til at gentage sin Ed. Maler Madsen 
anbefalede til Slut sine Meningsfæller at stemme paa mig. Ogsaa de 
følgende Møder ude paa Landet var livlige nok, men intet af dem 
var saa bevæget som dette.

I den følgende Tid holdt jeg, før den egentlige Valgkampagne be
gyndte, et ikke ringe Antal Møder paa Langeland. Jeg havde der
ved den store Fordel at stifte Bekendtskab med mange dernede og 
knyttedes nær til den Kreds, der sluttede sig til os. Dyrlæge Casper
sen viste aldrig mindste Fortrydelse over, at han ikke var blevet op
stillet. Han virkede energisk for os paa Nordlangeland, hvor Mod
standerne var stærkest, og han bidrog meget til at fæstne Bevægel
sen deroppe.

Fra Faxekredsen modtog jeg endnu efter Opstillingen paa Lange
land helt hen i Marts Breve med Spørgsmaal, om jeg ikke kunde 
bytte om og stille mig dér; man fastholdt, at der var meget stor Ud
sigt til Valg, og mente stadig, at der var Udsigt til, at Socialdemokra
terne vilde opgive at stille op. Blandt de Meddelelser, jeg fik derfra, 
gik en ud paa, at Borgbjerg og Chr. Rasmussen havde været til Mø
de i den socialdemokratiske Vælgerforening dér for at anbefale at 
opgive Opstilling, men det store Flertal i Foreningen var mod det; 
man forklarede dette med, at der nu var Tale om, at de skulde træk
ke sig tilbage for Anton Jensen eller Karl Hansen, og det vilde de 
ikke. Jeg havde det Indtryk, at Beretningerne derfra var altfor op
timistiske, men i hvert Fald var det jo udelukket, at jeg kunde op
give mine Aftaler med Langelænderne.

I Begyndelsen af Januar var der Byraadsvalg rundt om i Landet. 
De fleste Steder gik Højre og Reformpartiet sammen, medens Radi
kale og Socialdemokrater opstillede fælles Lister. Efter de Beregnin
ger, vi bagefter opstillede, var Udfaldet dette: I 1900 havde Højre 
faaet valgt ca. 190, Venstrereformpartiet ca. 150, Socialdemokrater
ne ca. 60; nu valgtes der ca. 155 Socialdemokrater, 70-80 Radikale, 
130-40 af Højre, ca. 50 af Venstrereformpartiet. Dette Resultat vir
kede i vore Kredse meget opmuntrende.
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I Oktober begyndte Forhandlingen med Socialdemokraterne om 
Folketingsvalget. Den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe foreslog 
vor Folketingsgruppe, at de to Grupper skulde forhandle indbyrdes 
derom, men Zahle svarede, at han mente, at Partiets Forretningsud
valg burde være med, og det blev da ogsaa Resultatet, at Forret
ningsudvalget blev repræsenteret ved Møderne. Forhandlingerne 
blev besværlige og langstrakte. Medens Borgbjerg var ivrig for at op- 
naa en Forstaaelse, var der en Fløj af Partiet med Harald Jensen i 
Spidsen, der nærmest var tilbøjelig til at mene, at det radikale Ven
stre var en besværlig Hindring for Socialdemokratiets videre Frem
gang. Midt i Februar var man dog naaet til en foreløbig Overens
komst, men inden for Socialdemokratiet mødte denne Vanskelig
heder, og et Par Gange maatte den ændres. Ogsaa i enkelte Kredse 
var der Vanskeligheder; det gjaldt adskillige Steder, at baade vore 
Meningsfæller og Socialdemokraterne var meget uvillige til at stem
me paa et andet Partis Kandidat.

Vanskelighederne ved den Valgordning, der førte til Valgallian
cer, traadte meget stærkt frem for os allerede ved dette første Valg. 
For at give Beslutningerne Vægt skulde de for vort Vedkommende 
forelægges for et Landsmøde, medens Socialdemokraterne efter deres 
sædvanlige Fremgangsmaade skulde godkende alle Opstillinger ved 
et Hovedbestyrelsesmøde. Vi enedes om, at de to Møder skulde hol
des samtidig. Vi samledes den 13. og 14. April til Landsmøde i Aar
hus. Ogsaa paa Landsmødet var der Vanskeligheder med nogle af 
Kredsene, og Telefonen maatte i Virksomhed mellem Aarhus og Kø
benhavn, hvor Socialdemokraterne mødtes. Men til sidst naaedes et 
Resultat. Endnu var der dog Besvær nogle af Stederne. Særlig haardt 
laa det i Bogense. Planerne for Fyens Vedkommende forudsatte, at 
vi skulde stemme paa en socialdemokratisk Kandidat i Bogense mod 
Gengæld andre Steder paa Fyn, men vore Meningsfæller dér samle
de sig om Redaktør Nordahl-Petersen som Kandidat, og baade han 
og Kredsen holdt fast derved. Rode anstrengte sig meget i Breve og 
ved Sammenkomster med Vælgerne for at faa det ordnet, men det 
lykkedes ikke. Bogensefolkene fik forsaavidt Ret, som vor Kandidat 
fik 304 Stemmer, Socialdemokraternes 295, og Striden dér ikke fik 
de frygtede Følger for Samarbejdet i de andre fynske Kredse; til
sammen havde de to Partier ikke nær saa mange Stemmer som den 
moderate Kandidat; de 9 Stemmers Flertal bevirkede, at det blev
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os, der siden stillede op dér, og i 1913 erobrede Gunnar Fog-Petersen 
Kredsen.

Det samlede Resultat blev, at vi stillede op i omkring Halvdelen af 
Kredsene. Kun i 7 Kredse var der baade radikal og socialdemokra
tisk Kandidat, og i ingen af disse Kredse havde den radikale og den 
socialdemokratisk Kandidat tilsammen Flertal, kun eet Sted fik de i 
Forening nøjagtig saa mange Stemmer som den sejrende Regerings
tilhænger.

Medens vi saaledes tilrettelagde det oppositionelle Samarbejde, var 
der adskillig Forhandling mellem Venstrereformpartiet og det mode
rate Parti. Dette sidste havde egentlig opløst sig som Parti forud for 
Valget 1903, det dannede derefter en Kreds af Løsgængere i Valg
forbund. I Efteraaret 1905 henvendte Anders Nielsen sig efter Af
tale med I. G. Christensen til Neergaard for at drøfte Muligheden af 
en Forstaaelse. Forud var gaaet et ret uklart, men ikke altfor velvil
ligt Ordskifte mellem de to Parter ved Finanslovens første Behand
ling. Hans Tanke var aabenbart den, at man ved Forhaandssamtale 
om vanskeligere Spørgsmaal skulde tilrettelægge et Samarbejde. Dog 
kunde Ministeriet ikke overgive Forslag til Drøftelse i Partierne for
ud for Forelæggelse i Statsraadet. En Prøvesten vilde det være, om 
man kunde enes om Løjtnantslønningerne. Neergaard svarede, at 
de Moderate ikke kunde gaa med dertil, hvorefter Anders Nielsen 
sagde, at da saa han ikke Mulighed for Samarbejde. Kort efter fandt 
Forhandlingerne om disse Lønninger Sted, og Klaus Berntsen gik 
skarpt imod.

Nogle Dage senere, i December 1905, skrev Neergaard imidlertid 
til Venstrereformpartiets Bestyrelse og foreslog Aftaler om Forhand
ling „under faste og fra begge Sider vedkendte Former“ paa et saa 
tidligt Tidspunkt, at ingen af Parterne havde lagt sig fast paa et be
stemt Standpunkt i paagældende Sag før Drøftelsen; denne burde 
finde Sted ved Delegerede. Herpaa svarede man fra Venstrereform
partiets Side afvisende. Et ordnet Samarbejde mellem de to Grupper 
kom da heller ikke i Stand ved Valgene. Men det lykkedes I. C. 
Christensen ganske lempelig at faa Indflydelse paa flere af de store 
moderate Blade, og under Valgkampen knyttede han Forbindelse 
med mange af de moderate Vælgere. Navnlig lykkedes det ved store 
Møder, han selv tidlig under Valgkampen holdt paa Fyen, at vinde 
mange af de moderate Vælgere. Der blev ikke faa Kredse, hvor de to 
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Partier stillede Kandidater op mod hinanden, men det var Kredse, 
hvor dette ikke gav Oppositionspartierne nogen Mulighed.

For Højres Vedkommende blev Forholdet det, at Partiet opstillede 
Kandidater, hvor de mente at have Udsigt til at sejre, og adskillige 
andre Steder. Men hvor Valget stod mellem en af Oppositionens 
Mænd og en Venstrereformmand stemte mange Højremænd paa den 
sidste, selv om Partiet selv havde en Kandidat. Flere Steder blev 
dette afgørende. Og tilsvarende stemte i København Medlemmer af 
den faatallige, nystiftede moderate Forening paa Højres Kandidater.

Paa Langeland havde vi en særdeles omfattende Valgkampagne. 
Efter mine Møder i Marts tog vi fat med Fællesmøder i April og 
fortsatte i Maj med Afbrydelser indtil Valgdagen den 29. Maj. Højre 
havde her opstillet Ingeniør Korsgaard. Desuden holdt jeg adskillige 
Møder i andre Kredse. Paa Langeland agiterede Guldbrandsen flit
tigt mod Københavneriet, Akademikerne, Brandesianismen og den 
franske Aand. Desuden spillede det en Rolle, at vore Meningsfæller 
havde stemt mod Forhøjelse af Løjtnantslønningerne til Trods for, 
at det stod i min Lærebog i Samfundskundskab, at de lavere Offi
cerers Lønninger var daarlige.

Dernæst Spørgsmaalet om de Kongevalgte. Jeg havde ved mit 
første Møde paa Langeland som ofte andetsteds sagt, at Opløsning af 
Landstinget og dermed af de Kongevalgte kunde blive nødvendig. 
Men nu skete det, at det bergske Blad i Viborg efter et Møde, jeg 
holdt dér i Marts, fortalte, at jeg dér havde sagt, at jeg helst saa, 
„at man undtog de Kongevalgte, hvis Landstinget skulde opløses". 
Jeg oplyste straks, at Referatet var urigtigt. Jeg havde sagt, at det 
var en af Manglerne ved Grundloven af 1866, at Paragraferne om de 
Kongevalgte og om Landstingets Opløsning var saa uklart affattede, 
at der gjordes forskellige Fortolkninger gældende, „at en Opløsning 
derfor kun burde anvendes i Nødsfald, men at jeg antog, at en saa
dan Opløsning ogsaa af de Kongevalgte, vilde blive nødvendig for 
at bryde Landstingets Modstand mod virkelig betydningsfulde Re
former". Men det hindrede jo ikke, at det urigtige Referat ihærdig 
anvendtes af Venstrereformpartiets Talere Landet over og ogsaa gik 
sin Gang fra Møde til Møde paa Langeland.

Dér havde vi, til megen Glæde og ikke ringe Stolthed hos Øens 
Vælgere, Besøg af Anders Nielsen, Poul Sveistrup og til sidst af I. C. 
Christensen selv. Anders Nielsen var efter min Mening den af Re
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formpartiets Talere, der førte det vægtigste Forsvar for Partiets Po
litik, vægtigere end baade Vilh. Lassens og I. C. Christensens, saa 
ved de Møder, han deltog i dernede, blev der Lejlighed til en værdi
fuldere Debat end ved de andre Møder.

Et af de Møder, hvori Sveistrup deltog, fik en særlig livlig Karak
ter. Det var et Eftermiddagsmøde. Venstrereformpartiet foretrak i 
det hele at holde større Møder om Eftermiddagen. Fra vor Side kla
gedes der overalt derover; man gik ud fra, at det var Meningen der
ved at undgaa, at Arbejdere og Husmænd kom til Stede i større Tal. 
Paa Langeland fulgte imidlertid mange Gaardmænd os, og saa 
stærkt var Røret denne Gang, at mange Smaafolk tog fri for at være 
med. Dette Møde skulde holdes i Lindelse, hvor vi havde mange 
Meningsfæller, og som ikke laa meget langt fra Humble. Folk myld
rede da ogsaa til, saa der ikke var Tale om, at vi kunde faa Plads i 
Krosalen. Det var en kold Aprildag med skarp Blæst, men ud maatte 
vi. Vi fandt i Nærheden en firlænget Gaard, en Vogn blev trukket 
frem som Talerstol, og saa tog vi fat. Først valgtes Sognets radikale 
Sogneraadsformand, Andreasen til Dirigent, derpaa begyndte Svei
strup med en dyb Beklagelse af, at et saadant Valg kunde finde Sted.

Da Turen kom til Vælgerne, kom et Optrin af usædvanlig Karak
ter. Vi havde paa de sidste Møder været fulgt af en konservativ Pro
prietær, der i muntre Taler udtrykte sin Vrede over, at alle Kandi
daterne, Højremanden med, var Tilhængere af Kvindernes kommu
nale Valgret. Han udmalede med megen Fantasi de Ødelæggelser af 
Familielivet, den vilde medføre. Denne Gang gik han videre. Først 
gjaldt det Socialdemokraterne. „De vil dele“ sagde han. „Det bliver 
kun ti Øre pr. Mand“. „Op med de ti Øre! Vil De dele“. „Saa- 
mænd vil jeg saa“, hvorpaa Taleren rev sin Pung op og slyngede 
dens Indhold ud over Forsamlingen. Det regnede med Tokroner og 
Tiører. Det fortaltes siden, at en af vore havde grebet en Tokrone 
mellem Tænderne og gav Kaffe for den bagefter paa Kroen. Men 
Taleren fortsatte med at fortælle sin Drømme paa Vers og paa Pro
sa. Til sidst naaede han til Fornærmelser mod Edv. Brandes. Men 
saa blev Forsamlingen vred, og Taleren blev hjulpet ned af Vognen 
under taktfaste Raab: „Ned med ham“.

En Fjorten Dages Tid før Valget kom I. C. Christensen. Han hav
de Dagen før været til et stort Møde i Svendborg, hvor Borgbjerg 
og jeg havde diskuteret med ham. Han holdt Eftermiddagsmøde i 
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Fredsskoven ved Rudkøbing. Det var midt i Maj, og den Dag var 
det varmt Solskin. I god Tid saa man lange Rækker drage af Sted 
ad den smalle Sti, som førte til Skoven. Venstrereformpartiets Til
hængere, der ellers næsten havde opgivet at gaa til Møderne, mødte 
den Dag frem i stort Tal i sikker Forventning om Oprejsning for 
mange ubehagelige Møder. Men ogsaa fra vor Side mødte man godt 
frem; henimod Aften kom socialdemokratiske Arbejdere fra Byen 
til, og til sidst var der vel 1600 Tilhørere, hvilket var svært mange 
paa den langstrakte 0; det var jo før Bilerne betød noget, og Jern
bane havde man endnu ikke dernede.

Der var efter Mødet Enighed om, at ved dets Begyndelse havde 
Venstrereformpartiet, i hvert Fald sammen med Højre, Flertal, og 
de valgte Dirigent. „Langelands Avis“ holdt paa, at hele Fordelen 
var paa I. C. Christensens Side. „Langelands Folkeblad“ hævdede 
derimod, at vi efterhaanden fik et meget betydeligt Flertal; det hjalp 
vel derpaa, at der efterhaanden kom flere til. Folkebladet kunde som 
Vidnesbyrd anføre, at baade det moderate og det konservative Blad 
i Svendborg, der havde Referenter derovre, delte dets Opfattelse af 
Stemningsomslaget. Paa vore Meningsfæller havde I. C. Christensen 
ikke virket. De syntes, at hans Indlæg var svagere end Anders Niel
sens nogle Dage senere, og den Myndighed, hvormed han andetsteds 
virkede saa stærkt, gjorde ikke rigtig Indtryk paa Langelænderne. 
Vore var i det hele tilfreds med Mødet.

Alligevel er det min Opfattelse, at det blev dette Møde, der af
gjorde Valget til Fordel for Guldbrandsen. Det store Møde og selve 
det, at Konsejlspræsidenten kom til Øen for at frelse dens hidtidige 
Folketingsmand, virkede opmuntrende paa Venstrereformpartiet og 
satte Fart i deres Agitation de følgende 14 Dage. Men dernæst bevir
kede I. C. Christensens Optræden, at Øens Gammelmoderate, der 
jo altid kun havde været faa, nu bekvemmede sig til at stemme for 
I. C. Christensen. Og endelig vandt han Halvparten af Øens Højre
mænd, saa Højres Kandidat maatte nøjes med Halvdelen af de 
Stemmer, Partiet ellers kunde regne med paa Øen. Enkelte af vore 
Partifæller fortalte mig bagefter, at der mellem moderat anlagte 
Vælgere havde været dem, der syntes, at det ikke var rigtigt, at saa 
ung en Mand talte saa „strengt" til Konsejlspræsidenten, som jeg 
havde gjort. Det kan jo imidlertid neppe have flyttet Stemmer, og vore 
Tilhængere var glade ved, at jeg havde taget kraftig til Orde.
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Vi fortsatte den livlige Valgkampagne lige til Valgdagen, men ef
ter at Anders Nielsen havde været dernede, holdt Guldbrandsen op 
at deltage i Møderne. Selve Valgdagen var overmaade livlig. Væl
gerne samledes jo den Gang fra hele Øen paa Torvet i Rudkøbing. 
Tribunen var rejst foran Raadhuset, der er smykket med Frederik 
VIIs Buste. Det var en gammel Tribune, der havde gjort Tjeneste 
lige fra Valget til den grundlovgivende Rigsforsamling i 1848, da 
I. A. Hansen valgtes. Den holdt ud til 1915, da vi sidste Gang havde 
Valg efter det gamle System. Foran flokkedes Vælgernes Tusinder 
ned ad det smalle, hældende Torv, der spidsedes til, jo længere det 
kom bort fra Raadhuset. Naar Blæsten stod ind dernedefra, var det 
ikke let at raabe de Vælgere op, som var længst borte.

Optællingen af Stemmerne foregik i Lokalet bag Tribunen, Kan
didaterne kunde overvære den og saa nogenlunde følge Slagets Gang 
ved at betragte Bunkernes Højde, eftersom Stemmesedlerne stable
des op. Her fulgtes Guldbrandsens og min Bunke saa taalelig ad, 
men Korsgaards var uhyggelig lille; det var aabenbart, at saa mange 
af hans havde søgt til Guldbrandsens Lejr, at denne havde Udsigt 
til at sejre.

Det blev da ogsaa Resultatet. Guldbrandsen fik 1190 Stemmer, 
jeg 1109, Korsgaard 279. Vore Vælgere var meget skuffede. Ud fra 
Stemningen paa Møderne havde de følt sig sikre paa at sejre. Jeg 
havde aldrig troet saa meget derpaa. Jeg gik ud fra, at vore var de 
ivrigste, men at en Del af dem, der sad stille ved Møderne eller slet 
ikke kom til dem, fordi de var ilde tilpas ved Venstrereformpartiets 
Politik, dog i alt Fald denne Gang endnu vilde stemme med deres 
hidtidige Parti. Den samme Skuffelse som paa Langeland følte vore 
Meningsfæller rundt om i Landet. Den Opfattelse havde bredt sig 
stærkt, at vi var nogenlunde sikre paa at tage Langeland. Det samme 
gjaldt Køge, hvor Bransager var stillet op mod Alberti, og førte en 
Valgkamp mod ham, der vakte megen Opmærksomhed. Men Alber
ti valgtes med 1419 Stemmer mod 1330.

Taget som Helhed var Valget en Skuffelse for det radikale Ven
stre. Det vilde vistnok have været bedre, om Valget var kommet Aa
ret før, straks efter Partiets Stiftelse, baaret af den Stemning, som da 
raadede. Ganske vist havde vi organiseret og agiteret i Mellemtiden. 
Men vore Blade var faa og lidet udbredte i Forhold til Modpartens, 
vi havde kun faa Rigsdagsmænd til Arbejdet ude i Landet, og vi 
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raadede ikke over Penge til Agitationen. I alt dette var Regerings
partiet stærkt overlegent. De havde Penge, Blade og Rigsdagsmænd 
i rigeligt Tal. Meget betød de store Ministermøder, hvortil de sam
lede navnlig Gaardmænd i stort Tal. Vi forsøgte derimod at sætte 
nogle Fællesmøder med Socialdemokraterne, men det var kun faa 
Steder, de kunde holdes med Virkning.

Trods den yderste Anspændelse, der førte til, at mange Stemmer 
dreves frem i Kredse, hvor Valgdeltagelsen havde været beskeden, og 
trods Tilgang af Højrestemmer, mistede Venstrereformpartiet ca. 
% af dets Stemmetal. De Moderate havde lidt Stemmefremgang, 
men mistede 2 Mandater, Højre, der var opmuntret ved de gamle 
Modstanderes Strid, gik stærkt frem i Stemmetal og vandt to Kred
se. Socialdemokraterne havde megen Fremgang baade i Stemmer og 
i Kredse, Valgalliancen blev denne Gang til Gavn for dem.

Vort Parti samlede, Deuntzer, Hage og Trier medregnet ca. 42 000 
Stemmer og fik 11 Mand valgt, hvilket var 4 mindre end før Valget. 
Det var mindre, end de, der dømte efter Vælgermødernes Stemning, 
havde regnet med. Ogsaa Zahle, Rode og Bransager havde hørt til 
de forventningsfulde, for ikke at tale om Slengerik. Jeg havde været 
mere tvivlende, som det oftest var Tilfældet. Jeg havde før Valg
dagen skrevet, at vi kunde gøre Regning paa mellem 40 og 50 000 
Stemmer, og det slog jo til. Med Hensyn til Mandaterne havde jeg 
skrevet, at det var uberegneligt, da der antagelig vilde blive mange 
Kredse, hvor Stemmeforskellen blev 50-100. Saaledes gik det, og vi
dere gunstig var Lykken os ikke i disse Kredse.

Lidet forventningsfuld havde Edv. Brandes været. I et Brev til mig 
den 10. Juni skrev han: „Jeg tør maaske - med Fare for at lade bag
klog - sige, at personligt overraskede Nederlaget mig ikke; jeg ven
tede ingen Sejr. Zahle kan bevidne, at jeg mange Gange i det for
løbne Aar stillede min erfaringsmæssige Pessimisme op imod hans 
forbavsende Optimisme. Jeg husker af ham den Ytring, at han ikke 
turde komme mig mere for Øjne, hvis de Radikale ikke vandt, men 
tabte Valgkredse. Jeg har i 30 Aar set det samme: saasnart de Radi
kale (Intelligente, Antiklerikale, Antimilitarister) skal ud alene i 
Slagmarken, saa taber de; saasnart de kan gaa med i en Bevægelse 
eller en Hær, hævder de sig, ja kan endda bestemme Retningen. Det
te var - for endnu engang at forsvare min Redaktørpolitik - Aarsa- 
gen til, at jeg ikke holdt det for nyttigt at gaa ud af Reformpartiet, for- 
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inden den bitre Nødvendighed tvang dertil/ Vurderingen af Erfa
ringerne fra tidligere Tid kan maaske for nogle Perioder omtvistes, 
men i Forsvaret for hans Redaktørpolitik var jeg enig; jeg havde al
drig kritiseret denne; han har vel snarest tænkt paa Rode, der som 
Redaktionssekretær ved „Politiken" var meget utaalmodig og følte 
sig bundet, saa han hyppig sagde, at han misundte mig den friere 
Stilling, jeg havde.

Edv. Brandes skrev i en Artikel i „Det ny Aarhundrede" kort efter 
Valget, at hvis blot 200 Vælgere i Københavns 2. Kreds, i Køge og 
paa Langeland havde stemt anderledes, saa Oskar Johansen, Brans
ager og jeg var blevet valgt, vilde Valget være opfattet som en Sejr, 
„og dansk Politik havde tegnet sig helt anderledes i de førstkommen
de Aar". Det kan tilføjes, at Husmandsføreren Karl Hansen, Anker
stræde i Maribo kun maglede 81 Stemmer i Valg. Men nægtes kan 
det jo ikke, at der ogsaa var Kredse, hvor vort Flertal var beskedent. 
Et svagt Punkt var det, at vi kun havde en Fjerdedel af vort Stemme
tal i Jylland.

Meget beklagede jeg, at det ikke lykkedes os at faa Oskar Johan
sen og Kr. Erslev, som vi havde bevæget til at lade sig opstille i Kø
benhavns 2. og 4. Kreds, valgt. Var deres Valg gennemført, vilde de 
være vundne for vort politiske Liv, og det vilde have været en sær
deles stor Fordel for dette. Nu holdt de sig siden tilbage fra Forsøg 
paa at komme ind paa Rigsdagen.

I Faxekredsen valgtes Stauning med 1062 Stemmer, godt 300 me
re, end han havde haft forrige Gang. Venstrereformpartiets Kandi
dat fik 788, den radikale Kandidat 591, en Højremand 287. Udfal
det dér gav mig ikke Grund til at fortryde, at jeg havde foretrukket 
Langeland.

I hvert Fald, var Valget som Helhed en Skuffelse, saa tog det ikke 
Modet fra Partiet. Overalt samledes man i Villie til at udnytte den 
Tid, der var før næste Valg, til energisk Arbejde for, at det da kunde 
gaa bedre. Og straks efter Valget tog vi fat paa at forberede det 
Landstingsvalg, der skulde være i det halve Land i September sam
me Aar. Vi bad vore Tilhængere give Besked om Muligheder i de 
enkelte Kommuner, vi satte os i Forbindelse med de selvskrevne Væl
gere, vi mente at kunne gøre Regning paa. Mange var det jo ikke.

Valget bragte os et Resultat af stor Værdi. Det lykkedes i Køben
havn sammen med Socialdemokraterne at sejre i saa mange af Kred- 
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sene, at der blev Valgmænd nok til i Fællesskab at vælge 3 af Byens 
7 Landstingsmænd. Den ene af dem blev Edv. Brandes, de to andre 
Socialdemokrater. Det opnaaedes derved, at Edv. Brandes atter gik 
aktivt ind i det politiske Arbejde. Det betød ikke mindst for Rigs
dagsgruppen overmaade meget. Brandes blev jo Partiets eneste Re
præsentant i Landstinget, men han vandt hurtig megen Anseelse 
deroppe. Hans Taler blev for alle Grupper i Tinget Debattens Be
givenheder. Med de Frikonservatives Fører Grev Frijs knyttede han 
i de følgende Aar en personlig Forbindelse, der siden skulde faa me
gen Betydning. For Edv. Brandes blev hans Indtræden i Landstinget 
et Vendepunkt i hans offentlige Liv. Indtil da havde det staaet i 
Stridens Tegn, ogsaa i de Aar fra 1901 til 1905, da han redigerede 
„Politiken". Han havde mange og bitre Modstandere. Nu skiftede 
det. I Landstinget blev han vellidt i de forskellige Lejre, og ogsaa 
udenfor Tinget blev han nu vellidt. Han selv blev i disse Aar mildere, 
udfoldede i stigende Grad de Evner, han havde til at vinde Menne
sker. Han skrev nu ret hyppig Artikler i „Det ny Aarhundrede".

Af de andre Kredse, hvor der det Aar var Landstingsvalg, var der 
kun i den nordsjællandske Kreds nogen Mulighed for os. Socialde
mokraterne havde her navnlig ved Hjælp af Frederiksberg 2. Kreds 
Valgmænd nok til et Mandat. Der krævedes her 47 Valgmænd; vi 
samlede ved Afstemningen 36 om Anders Larsen.

Ministeriet I. C. Christensen var ved Valgene til Folketing og 
Landsting svækket med Hensyn til Antallet af Tilhængere i Tingene, 
men overfor Bevidstheden var det stærkere efter end før Valgene, 
fordi Tabet ikke var saa stort, som de fleste havde ventet. I Folketin
get havde Venstrereformpartiet efter Valget paa Færøerne 56, og 
hertil kom endda Grev L. Reventlow, der var valgt som Højremand 
for femte Gang, men som i Tinget gik i Valggruppe med Regerings
partiet. De 57 var lige Halvdelen af Tingets Medlemstal, men det 
varede ikke længe efter Valget, før det blev klart, at Ministeriet i 
højere Grad end før Valget kunde gøre Regning paa de Moderate, 
der nu talte 9. Ministeriet maatte da siges at have et tilfredsstillende 
parlamentarisk Grundlag.

I Landstinget havde Venstrereformpartiet hidtil haft Flertal sam
men med de Frikonservative og de Moderate. Det var nu foreløbig 
forbi; de tre Partier havde nu tilsammen kun 32 af Tingets 66 Med
lemmer. Efter den Svingning, der var ved at foregaa med de Mode- 
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rate, kunde man regne med, at i de Spørgsmaal, hvor Regeringen 
kunde komme til Rette med de Frikonservative, vilde den ogsaa have 
de Moderate med sig. I Samlingens Løb skete der imidlertid det, at 
to kongevalgte Højremænd døde og erstattedes af to Tilhængere 
af Venstrereformpartiet. Dermed naaede de tre Partier, der kunde 
antages at samvirke, Flertallet. Tilmed var der i Højre en stigende 
Følelse af, at de Muligheder der fandtes for konservativ Politik, først 
og sidst var knyttet til I. C. Christensens Person. Navnlig satte man
ge af dem deres Haab til, at han skulde gennemføre den Udvidelse 
af Militærvæsenet, der var en Hovedinteresse for dem. Ministeriet 
syntes ved Begyndelsen af Rigsdagssamlingen 1906-07 meget stærkt.

For vore Meningsfæller i Folketinget blev det en ganske drøj Tid. 
De følte Venstrereformpartiets Holdning overfor dem som meget 
overmodig. Det var ikke alle, der befandt sig lige godt ved den af
mægtige Stilling overfor det store Flertal. Men Humøret tabte de 
ikke. Zahle gik i de større politiske Spørgsmaal frejdig løs paa Mod
parten, Slengerik befandt sig ulige bedre ved den frie Oppositionsstil
ling, end han havde befundet sig i de Aar, da han var bundet ved 
Hensyn til det efter hans Mening vigende Venstrereformparti.

Rigsdagsgruppen var stadig i nær Forbindelse med Forretnings
udvalget for Landsorganisationen. Rigsdagssamlingen aabnedes det 
Aar ved en Trontale af den nye Konge Frederik VIII personlig. Tin
get svarede derpaa med en ganske kort Svaradresse, vedtaget af Ven
strereformpartiet og de Moderate. Vore Meningsfæller stillede For
slag om en længere Udtalelse, der skulde angive Stillingen til de be
budede Love. Rode fandt denne altfor svag i Forhold til de Stem
ninger, der raadede i Partiet, og han, der var Formand for Forret
ningsudvalget, tog deraf Anledning til at foreslaa, at der skulde af
holdes regelmæssige Sammenkomster mellem Rigsdagsgruppen og 
Forretningsudvalget til Drøftelse af de foreliggende Spørgsmaal.

Militærspørgsmaalet ønskede I. C. Christensen endnu ikke at tage 
op til Afgørelse. Herman Trier trak sig i November 1906 utilfreds 
tilbage fra Formandsskabet i Forsvarskommissionen, Anders Thom
sen udpegedes i Stedet, og I. C. Christensen havde da nu i sin Magt 
at trække Kommissionens Arbejde ud til det Tidspunkt, han fandt 
belejligt. Og dette var endnu ikke kommet. Man kom lige fra en 
Valgkamp, hvor adskillige af Reformpartiets Rigsdagsmænd havde 
bundet sig meget stærkt.
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To andre Love af megen politisk Rækkevidde ønskede Venstre- 
reformpartiet og Ministeriet derimod gennemført. Det var en Æn
dring af Toldloven og den Reform af den kommunale Valgordning, 
der allerede i 1901 var stillet i Udsigt.

Vilhelm Lassen havde ved Sommerens Dannerhøjmøde bebudet en 
dristig Toldreform. Han forelagde nu et Toldforslag med tilhørende 
Erstatningslove om Arveafgift og Spiritusafgifter, men vi for vor Del 
fandt det alt mulig andet end dristigt. Det gamle Venstrekrav havde 
været: stærk Nedgang i Forbrugsskatterne, Vægttoldens Overgang 
til Værditold. Den Nedgang i Forbrugsskatterne, der nu foresloges, 
var meget ringe, og man holdt fast ved Vægttolden. Lassen gav 
selvsagt i Tinget med megen Veltalenhed saglige Grunde for sit For
slag, men det, som skar igennem, var den politiske Erklæring: „Jeg 
gider ikke fremsætte Forslag, som ikke baade Højre og Venstre kan 
stemme for“. Det virkede paa os som en udfordrende Fornægtelse af 
den Tankegang, han i Forligspolitikens Dage havde forfægtet med 
den yderste Voldsomhed.

Jeg vendte mig i en Artikel i „Det ny Aarhundrede" kritisk mod 
Forslaget og angav som Opgaven for vor Folketingsgruppe at faa 
Forslaget omdannet, saa det bragte langt større Nedgang i For
brugsafgifterne, gennemførte Værditolden paa vigtige Punkter og 
bragte en virkelig Nedsættelse af Beskyttelsestolden. Denne Artikel 
fremkaldte et Svar fra Marcus Rubin. Han havde som Generaltold- 
direktør deltaget i Udarbejdelsen, og han havde Fagmandens Tvivl 
om Værditoldens praktiske Gennemførlighed. Han tog nu stærkt til 
Orde for Forslagene, og vi fik en hel Polemik i „Det ny Aarhundre
de" med tre Indlæg fra hver Side. Jeg var lidt ked af det, da jeg jo 
fra gammel Tid stod M. Rubin nær, og han jo iøvrigt var vor Me
ningsfælle.

Under Rigsdagsdebatten stillede Neergaard sig til Venstre for For
slaget, men viste megen Beredvillighed til at medvirke til Opnaaelsen 
af et Resultat. Vilh. Lassen gjorde imidlertid nu et Træk, der kunde 
ventes at faa vidtrækkende politiske Følger. Da Ingvard Jensen, der 
var Venstres sædvanlige Ordfører i saadanne Sager, blev syg, benyt
tede Lassen dette til i Stedet at faa Neergaard til Ordfører for Ven
streref ormpartiet og Moderate i Udvalget. Der kunde gives sag
lige Grunde derfor, Neergaard var af Udvalgets Medlemmer uden 
al Tvivl den, der var den kyndigste paa Toldomraadet. Men størst
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Opmærksomhed vakte Valget, fordi det saa direkte tog Sigte paa at 
tilrettelægge en Sammensmeltning af Venstrereformpartiet og den 
moderate Gruppe. Foreløbig blev Resultatet, at Forslaget vedtoges i 
Folketinget efter Ændringer, der trak det lidt til Venstre; saaledes 
rykkede Værditolden noget frem.

Vilh. Lassen drev Forslaget hurtig frem, saa det i Februar 1907 
kunde gaa til Landstinget. Men her blev det liggende i Udvalg. De 
Frikonservative syntes at mene, at det burde følges med den kommu
nale Valgretslov, og om denne lykkedes det ikke at opnaa Enighed.

Sigurd Berg satte meget ind paa at naa en Løsning med Hensyn 
til den kommunale Valgret. I Oktober 1906 fremsatte han Forslaget, 
som det tidligere var vedtaget af Folketinget. Allerede i November 
gik det uændret til Landstinget. Her erkendte Grev Frijs, at Valget 
havde vist, at „den store Middelklasse" paa Landet havde bevaret 
Tilslutningen til den almindelige Valgrets Herredømme, men fore
løbig vedtog Frikonservative og Højre i Fællesskab et Forslag, der 
opretholdt den særlige Valgret for de højstbeskattede. Allerede i De
cember kom Forslaget i Fællesudvalg. Her blev det til April 1907.

I al den Tid syntes det usikkert, om det blev til den Overenskomst, 
Ministeriet saa ivrig ønskede eller ikke. Det glippede. Samlingen slut
tede da uden Overenskomst om de store politiske Spørgsmaal: Valg
kredse, Toldlov, kommunal Valgret, uden at Regeringen deraf drog 
den Slutning, at man maatte optage en stærkere Politik overfor 
Landstinget.

I en Artikel i „Det ny Aarhundrede", hvor Edv. Brandes gjorde 
Samlingens Resultat op, skrev han: „Samlingen var et Nederlag for 
Ministeriet og føltes som saadant: enten havde Ministeriet været ube
slutsomt og uhandledygtigt, eller Partiet havde ikke været manøvre
dygtigt." „Samlingen blev et første Nederlag for I. C. Christensen 
som Fører. Men det vilde være uforstandigt at nægte, at Nederlaget 
kan genoprettes paa den kommende Rigsdag."

For vort Parti var der skabt nyt Grundlag for Arbejdet i Vælger
befolkningen ved det ud fra gamle Venstreanskuelser utilfredsstillen
de Toldforslag, ved at Regeringen og de Moderate var gaaet ind paa 
at bevare den privilegerede Valgret ved Amtsraadsvalgene, og ved 
den svage Holdning overfor Landstinget; vi saa i Bevarelsen af den 
privilegerede Valgret til Amtsraadene en Forhaandserkendelse af, 
at den ogsaa kunde opretholdes til Landstinget.
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Paa vort Landsmøde i København i Begyndelsen af April havde 
vi udtalt os stærkt imod Eftergivenhed i det kommunale Valgrets- 
spørgsmaal og krævet den lige Valgret gennemført om fornødent ved 
en Kamp med Landstinget, hvorom hele Demokratiet vilde kunne 
samles. I Forbindelse med dette Landsmøde holdt vi et Møde af Me
ningsfæller i Byerne til Drøftelse af den bykommunale Politik.

Kort efter Rigsdagssamlingen led vort Parti et tungt Tab. Fogt
mann, der stod for os som en af vore allerbedste Talsmænd, døde. 
Og det Valg i Holbækkredsen, der fulgte derefter, gik os imod. Vi 
opstillede Ove Rode, der ikke havde været opstillet i 1906 og følgelig 
ikke nu var knyttet til nogen anden Kreds. Fogtmanns Venner med 
Anders Larsen i Spidsen gjorde et meget stort Arbejde for ham, og 
vi satte ind med de Talere, som ansaas for de mest egnede, men Re
geringspartiet satte ogsaa alt ind, og der dreves en stærk personlig 
Kampagne mod Rode som en Københavner, der formentlig stod 
Landbefolkningens Tankegang fjernt.

I 1906 havde Fogtmann faaet 1197 Stemmer, Regeringskandida
ten 1104, en Højremand 594. Nu fik Regeringskandidaten 1297, 
Rode 1286, Højremanden 554. Resultatet var efter Tallene forsaa- 
vidt ikke daarligt, som Rode havde næsten 100 Stemmer mere end 
Fogtmann, men valgt var han jo ikke. Anders Larsen, der kendte 
Vælgerne meget nøje, forklarede os, at der var foregaaet en organi
seret Overførelse af mere end 100 Stemmer fra Højre til Regerings
kandidaten, og dette var blevet afgørende.

Men det var en Bevægelse, vi ogsaa fremtidig maatte regne med. 
For adskillige, der stod afventende, syntes dette Valg et Vidnesbyrd 
om, at der ikke var Vej frem for vort Parti.

Jeg havde kort Tid derefter en Samtale med Neergaard, som jeg 
af og til traf. Jeg mindes, at Holbæk valget havde gjort meget Ind
tryk paa ham. Han var jo allerede som Ordfører for Toldloven dra
get stærkt ind i Samarbejde med Regeringen, men det havde været 
mit Indtryk, at han endnu følte sig som staaende et ikke ringe Styk
ke til Venstre for den. Han var længe meget uvillig overfor de mili
tære Planer, han mente forberedtes i Forsvarskommissionen, men jeg 
mindes, at han nu efter dette Valg udtalte sig meget tvivlende om 
vort Partis Fremtidsmuligheder.

Vi fortsatte imidlertid vort Arbejde uhæmmet af Skuffelsen i 
Holbæk. Jeg holdt i denne Sommer baade før og efter Holbæk valget
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atter et betydeligt Antal Møder. Bransager var ikke rask, og jeg mød
te da i hans Sted allerede før Holbækvalget til Møder med Alberti i 
Kildebrønde og i Klosterskoven.

Det sidste var ved en Sygekassefest, der hvert Aar holdtes under 
stor Deltagelse. Ogsaa det Aar var der mange, skønt Deltagelsen 
hæmmedes stærkt ved en meget kraftig Regn. Alberti havde en af 
Venstrereformpartiets Agitatorer Læge Hegelund-Lange med, og 
denne stillede en Resolution, der i Tilfælde af Kamp med Landstin
get tilsagde Støtte til Gennemførelse af den almindelige Valgret i 
Kommunerne uden Afslag og uden Kartel.

Jeg havde uden at faa Svar spurgt, om man vilde tage Kampen 
med Landstinget, hvis dette ikke bøjede sig, og jeg foreslog nu en an
den Resolution, der lovede Støtte til den almindelige Valgrets Gen
nemførelse i Kommunerne ved Opløsning af Landstinget, men tillige 
beklagede, at Ministeriet var gaaet ind paa at bevare privilegeret 
Valgret til Amtsraadene og Krav om længere Tids Skatteydelse som 
V algretsbetingelse.

Alberti haanede Forslaget særdeles stærkt, men ved Afstemningen 
vedtoges mit Forslag med nogle hundrede Stemmer, medens Hege- 
lund-Langes efter Optællingen kun naaede 42.

Jeg holdt denne Sommer en Række Møder paa Langeland; i et 
stort Møde i Rudkøbing var Edv. Brandes med, og Folk strømmede 
til fra hele Øen for en Gang igen at mødes med deres gamle Folke
tingsmand. Jeg stod da stadig i nær Forbindelse med Meningsfæller 
dernede, men vi havde det Aar adskillig Vanskelighed med Bladet 
dernede. Dets Redaktør Oscar Geismar skrev særdeles godt, og 
mange var meget glade ved hans Artikler, men andre fandt, at For
men var altfor udfordrende, at han kom i Strid med mange, og at 
han kun i ringe Grad interesserede sig for lokale Nyheder og for 
Bladets Økonomi. Keilgaard og Tange holdt paa ham, Gasberg og 
Læge Sørensen i Humble var imod ham. Fra begge Sider fik jeg 
bekymrede Breve derom.

Efterhaanden blev imidlertid Geismar selv mindre tilpas derved, 
og efter mangfoldige Forhandlinger blev det til, at han byttede med 
Redaktør Holger Kristiansen, der havde redigeret det radikale Blad 
i Sydjylland. Redaktørskiftet fandt Sted i Begyndelsen af 1908. Jeg 
havde haft godt Samarbejde med Geismar og fik det ogsaa med 
Kristiansen.
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Udenrigspolitisk Debat 1905-1907. 
Kaptajn Lütkens Samtaler. Optantkonventionen. 

Fredskonferencen i Haag.
Medens vi i Sommeren 1905 førte vor hjemlige Strid, hvis Aar- 

sager laa dybt nok, men hvis Genstand endnu kunde synes noget 
uklar, naaede stærke Indtryk til os udefra.

Det var det Aar, da Unionen mellem Sverige og Norge brast. Med 
Bekymring fulgte vi de Stemninger, der voksede op mellem de to 
Folk. Fridtjof Nansen gav Parolen „Handling", i Sverige svarede 
man med skarpe Ord; det syntes ikke udelukket, at Sverige med 
Vaabenmagt vilde gennemtvinge Unionens Bevarelse. Dette afvær
gedes dog. Efter lange og bitre Forhandlinger kom det til Over
enskomst mellem de to Lande. Det siger sig selv, at den i vore Kred
se hilstes med største Tilfredshed som Udtryk for, at Fællesfølelsen 
mellem nordiske Lande dog var den stærkeste. Men megen Bitter
hed efterlod Begivenhederne i begge Folk, mest i det svenske. Den 
øgedes, da Prins Carl af Danmark valgtes til Norges Konge. Vi for 
vort Vedkommende beklagede meget dette. Vi frygtede, at der i Sve
rige skulde opstaa en Forestilling om en dansk-norsk Politik rettet 
mod Sverige. Vi lagde megen Vægt paa at bidrage til at fjerne en
hver Tanke derom, og i Aarenes Løb dæmpedes de svenske Stem
ninger. Helt forsvandt de dog næppe, før Verdenskrigen i 1914 lod 
de fælles Interesser træde i Forgrunden.

Stærkt Indtryk gjorde i denne Sommer ogsaa den Uro, der ved 
Ruslands Nederlag i Krigen mod Japan opstod mellem de euro
pæiske Stormagter. Frankrig og England rykkede tættere sammen, 
Kejser Wilhelm besøgte Marokko, gæstede Zaren, Kong Oscar og 
Kong Kristian. En stor tysk Flaade besøgte København, tyske Blade 
skrev om Østersøens Lukning for engelske og franske Flaader, Eng
lænderne svarede med et endnu større Flaadebesøg i København.

Disse Begivenheder fremkaldte en livlig Diskussion i Danmark. 
Med Iver søgtes Udveje til at øge Rigets Tryghed. Allerede før 
Flaadebesøgene havde Pingel taget til Orde for, at Danmark sam- 
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men med Norge og Sverige skulde søge Støtte hos England, nu 
fremførte Peschke-Køedt og Georg Brandes den Mulighed, at man 
kunde træde i Forbindelse med England, eventuelt under lignende 
Form som de engelske Dominions, Georg Brandes’ Udtalelser var 
nogle faa Bemærkninger i en Artikel om engelsk Litteratur. Tanken 
fremkaldte hæftige Protester, fordi den opfattedes som en Opgi
velse af Danmarks Selvstændighed.

Jeg tog Spørgsmaalet op i et Foredrag om „Danmark i Verdens- 
politiken“, som jeg i September holdt i Studentersamfundet, hvor 
det fulgtes af en meget livlig Diskussion, i hvilken ogsaa Pingel var 
Deltager. Jeg stillede mig paa det Standpunkt, som var Regeringens 
officielle Standpunkt: Neutralitetspolitiken. Jeg søgte at vise, at 
Alliancernes Vej var ufremkommelig; de tre nordiske Lande for- 
maaede ikke at hjælpe hinanden, England kunde ikke beskytte Dan
mark, Alliance med det kunde slippe den Krig løs, som jeg regnede 
med, at der var Mulighed for at undgaa, Tyskland var af geogra
fiske Grunde det eneste Land, der militært kunde forsvare Danmark, 
men Alliance med det, Aftaler om saadant Forsvar betød Opgivel
sen af Danmarks Selvstændighed.

Der var da ingen anden Vej end at søge saa megen Tryghed, som 
overhovedet kunde naas, ved ligelig Neutralitet, ved at holde sig 
saa langt som mulig fra Verdenspolitiken. Jeg ønskede ikke, at 
Danmark skulde søge en garanteret Neutralitet, saa i den Risiko, 
der knyttede sig til Forhandlinger derom, en større Fare end den 
Tryghed, de antoges at kunne skabe; jeg mente derfor, at vi skulde 
nøjes med selv at erklære, at vi vilde forblive neutrale. „Sikkerhed" 
kunde ikke naas ved noget Skridt fra vor Side.

Jeg erkendte, at dette Program „at være daadløse Tilskuere, naar 
der sker saa meget rundt om os", ikke var „en Politik for en følel
sesbevæget, handlelysten Ungdom", men føjede til: „Det nytter ikke 
at indrette et Lands Udenrigspolitik efter, om den afgiver Stem
ningsstof for Ungdommen og Arbejdsmark for dens Handletrang". 
Jeg anviste som Maal for deres Virketrang Omskabelsen af det 
Æresbegreb, der saa tit uden virkeligt Grundlag havde ført ud i 
Krig, Arbejdet i dansk Kulturs Tjeneste og i den sociale Virksom
hed, hvorfor der i høj Grad var Brug. Og endelig Deltagelsen i det 
internationale Fredsarbejde, hvor beskeden Indflydelse derpaa der 
end kunde øves af et lille Lands Beboere.
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Foredraget offentliggjordes i „Det ny Aarhundrede", og det frem
kaldte her et Svar fra Georg Brandes under Titlen „Om Frelsen 
ved at ligge død". Han hævdede, at der var megen Udsigt til et Op
gør mellem Tyskland og England, men vendte sig iøvrig mest mod 
dem, der havde angrebet hans Udtalelser.

I April-Maj 1907 fremkom der i „Vort Land", „Ekstrabladet" og 
„Nationaltidende" Rygter om, at man gennem Krigsministeriets 
Departementschef Kaptajn Liitken var i Færd med at træffe mere 
eller mindre betydningsfulde Aftaler med Tyskland, hvorefter Tyng
depunktet i Forsvarssystemet skulde flyttes fra København til Store
bælt.

Liitken var en meget evnerig Mand med meget stærk Selvtillid, 
men Stemningen i Officersverdenen gik ham stærkt imod. Han var 
fra tidligere Tid i Forbindelse med de bergske Kredse, og under 
Forhandlingerne om Ministeriets Dannelse i 1901 havde der været 
Planer oppe om at faa ham til Krigsminister. I. C. Christensen 
havde henvendt sig til ham derom, men Planen strandede, saa vidt 
jeg har forstaaet, paa, at Admiral Jøhncke og andre mente, at man 
ikke til Krigsminister kunde tage en Mand, der endnu var saa langt 
nede i den militære Rækkefølge. Han var ogsaa dengang Kaptajn.

I. C. Christensen følte sig forpligtet overfor ham. Det ordnedes nu 
saaledes, at han i 1902-3 opholdt sig i Berlin som „Cultusministe- 
rens af det udenrigsministerielle Budget lønnede Afsending". Ge
sandten og Udenrigsministeriet stillede sig meget kølig til hans Virk
somhed og hindrede, at han blev Militærattaché, men han fortsatte 
med megen Energi sine Bestræbelser for at komme i Forbindelse 
med tyske Officerer.

Dette lykkedes, idet han lod forstaa i den tyske Generalstab, at 
han „kendte en Del danske Politikere", og at han interesserede sig 
for en Tilnærmelse mellem Danmark og Tyskland. Navnlig kom han 
i Forbindelse med General Moltke.

Han drøftede med de tyske Officerer Danmarks Stilling i Tilfælde 
af en Krig mellem Stormagtsgrupperne, men noget videre synes der 
ikke at være kommet ud deraf. Efter et Ophold hjemme i 1903 øn
skede han at fortsætte og henvendte sig, efter Aftale med I. C. Chri
stensen, til General Madsen derom, men denne afviste ham.

Da I. C. Christensen i 1905 blev Forsvarsminister, tog han trods 
megen Misfornøjelse i Officerskorpset Liitken til Departementschef
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i Krigsministeriet. Da General Moltke, som nu var tysk General
stabschef, kom til København i Februar 1906 i Anledning af Kri
stian IX’s Begravelse, fik Lütken Lejlighed til en Samtale med ham, 
hvori han bad om Generalens „Vejledning" med Hensyn til Dan
marks Stilling.

General Moltke gav den villig, og den gik ud paa, at Danmark 
maatte være rede til at tage sit Parti, hvis Krigen kom; man burde 
indrette sig paa at spærre Storebælt ved Sprogø, Tyskland kunde 
stille store Kanoner til Raadighed. Det var bedst at træffe Aftaler 
i Forvejen. Han talte om Muligheden af engelsk Landgang ved Es
bjerg eller Limfjorden. I øvrig sagde han, at han havde drøftet Dan
marks Stilling med Kejseren og Fyrst Bülow.

Der gaves, saa vidt ses allerede efter denne første Samtale, Gene
ralstabens Chef General Kühnel Adgang til at udtale sig om Gene
ral Moltkes Betragtninger. Han stillede sig meget kritisk til disse. 
Udtalelserne om engelsk Landgang i Jylland ansaa han for helt ube
grundede; han mente, at de var fremsat for at lokke Danmark til 
at svække Styrken paa Sjælland. Hans Opfattelse var, at Moltkes 
Hensigt var at faa os til at forberede os paa Spærring af Storebælt, 
og han udtalte sig stærkt om de skadelige Følger af „en Alliance med 
Tyskland paa de Betingelser, som synes at fremgaa af Moltkes Ud
talelser".

Nogle Maaneder efter Samtalen i Februar aftaltes det imidlertid 
mellem Udenrigsministeren Grev Råben og I. C. Christensen, at 
Lütken skulde sendes til Berlin for at fortsætte Drøftelserne. Gene
ral Moltke havde i Mellemtiden udtalt Ønske derom. Lütken tog 
derned med en Instruks fra I. C. Christensen som Konsejlspræsident 
og Forsvarsminister for den Samtale, han skulde føre med General 
Moltke.

Den gik ud paa, at Danmark ønskede at hævde Neutraliteten, 
ikke vilde tillade anden Magt at benytte dansk Territorium, ventede, 
at Tyskland vilde respektere denne Stilling og give dette offentlig 
Udtryk „f. Eks. i en Overenskomst". „Skulde en saadan Overens
komst have et videre Indhold og f. Eks. være en Militærkonvention, 
da maa man finde dette meget betænkeligt af følgende Grunde:

fordi Kjøbenhavns Søbefæstning i Øjeblikket er for svag til med 
Sikkerhed at kunne afværge et Flaadeangreb fra en fælles tysk-dansk 
Modstander, og 
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fordi en Militærkonvention saa godt som udelukkende vil være 
i Tysklands Interesse, medens den vil udsætte Danmark for store 
Tab, ja endog for truende Fare. Noget saadant bør Landet ikke 
udsætte sig for, medmindre det faar væsentlige Fordele til Gengæld."

I en Samtale med General Moltke i Juli 1906 meddelte Liitken 
denne I. C. Christensens Instruks, og det kom til en nærmere Drøf
telse, der fortsattes Dagen derefter. Moltke skiftede stærkt fra den 
ene Dag til den anden. Men det løb ud i, at vi ikke kunde vente, 
at Tyskland vilde respektere Danmarks Neutralitet. Naar Krigen 
var sikker, vilde de stille os et Ultimatum: „Ven eller Fjende"; de 
maatte spærre Storebælt, og dertil hørte dansk Territorium. Man 
burde ikke slutte en Militærkonvention, „men vi kunde træffe Af
taler underhaanden mellem Staterne for at være sikre paa Samar
bejde". Søbefæstningen maatte forstærkes. „Grænsereguleringer i 
Slesvig, mente han, kunde næppe ske før efter en Krig, hvor vi 
havde staaet paa Tysklands Side; men den Sag faldt i øvrigt uden
for hans Kompetence."

Efter disse Samtaler, der syntes at spærre alle Veje, laa Sagen saa 
vidt vides hen de følgende Maaneder. Om Efteraaret samme Aar 
havde Kong Frederik Lejlighed til Samtaler med General Moltke 
og Rigskansler Biilow. Moltke udtalte sig her som i den sidste Sam
tale med Liitken. Gik vi med Tyskland, kunde der bagefter blive 
Tale om Tilbagegivelse af Nordslesvig, hvortil Kongen svarede, at 
det altid var os, der skulde vente. Biilow lovede at bestræbe sig for 
at mildne Styrelsen i Sønderjylland. Det var i November.

Nogen Tid senere enedes I. C. Christensen og Liitken alligevel 
om en ny Henvendelse til General Moltke. Liitken tog til Berlin 
og opnaaede her Skærtorsdag den 28. Marts 1907 en ny Samtale 
med Moltke. Liitken udviklede, at „Hensyn af indenrigspolitisk Art" 
hindrede Regeringen i „for Tiden at indgaa paa egentlige Aftaler; 
men pointerede udtrykkeligt, at hos alle ansvarlige danske Stats- 
mænd gjorde den Overbevisning sig nu stærkt gjældende, at Dan
mark under ingen Omstændigheder burde staa ved Siden af Tysk
lands Modstandere, og, at dersom Opretholdelsen af Danmarks Neu
tralitet maatte vise sig umulig under en tysk-engelsk Krig, vilde det 
gaa med Tyskland."

Moltke erklærede sig i høj Grad tilfreds hermed. Han talte dog 
atter om Esbjerg. Han anbefalede, at Danmark skulde anstrenge
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sig, saa „Tyskland kunde føle sig tryg mod Nord“. Hvis Danmark 
traf Aftale med Tyskland, vilde dette garantere Danmarks Terri
torium. Man var rede til at hjælpe det mod England. I et Brev en 
Maaned senere til Lütken brugte General Moltke Vendingen „det 
vi har af talt “.

Brevet var et Svar paa et Brev fra Lütken om, at Kongen og I. C. 
Christensen var misfornøjede med Udførelsen af Optantkonventio- 
nen. Lütken skrev atter derom og fik et nyt Svar den 7. Maj; heri 
gentog Moltke sit: Ven eller Fjende.

De foreliggende Oplysninger viser ikke, om Lütken har haft noget 
Grundlag for sin Erklæring om, at hvis Neutraliteten ikke kunde 
opretholdes, vilde vi gaa med Tyskland. I. C. Christensen sagde 
senere, i 1919, at han var „betænkelig" derved, men han lod den 
ikke kalde tilbage; i 1919 sagde han, at Lütkens „Samtaler og Brev
veksling med v. Moltke var ikke af forbindende Karakter for den 
danske Regering", men at de havde været nyttige ved at overbevise 
Tyskland om, at det ikke havde noget at frygte af Danmark.

Disse Forhandlinger var kendt af Kongen, I. C. Christensen, 
Udenrigsministeren og Gesandten i Berlin. Desuden kendte General 
Kühnel i hvert Fald Referatet af Samtalen i Februar 1906. Derimod 
gaves ingen Meddelelse til de andre Ministre, til den siddende For
svarskommissions Medlemmer eller Partiførerne i Rigsdagen.

I April-Maj 1907 efter Lütkens Paaskebesøg i Berlin begyndte 
der som nævnt at komme Artikler i nogle af de danske Blade der
om, snart ogsaa i franske og engelske Blade. Vi gik den Gang ud 
fra, at disse Rygter stammede fra Officerskredse. Rygterne mødtes 
med en Regn af Dementier fra Lütken, Konsejlspræsident og Uden
rigsminister, først i Pressen, siden i Rigsdagen, da der i den følgende 
Samling rejstes Spørgsmaal.

Da Rygterne syntes at finde Tiltro i Paris og London, benægtedes 
det overfor franske og engelske Myndigheder, at der med Tyskland 
var „ført andre Forhandlinger end de, der førte til Optantbørn- 
Konventionen." Forhandlingerne døde hen efter Samtalen i Foraaret 
1907 og de dertil knyttede Breve April-Maj. De var jo da ført frem 
til Lütkens Udtalelse om, at hvis Danmark ikke kunde bevare Neu
traliteten, vilde det gaa med Tyskland. Moltke synes ikke at have 
interesseret sig for mere; Spørgsmaalet om Generalstabsaftalen to
ges ikke nærmere op, og fra dansk Side fortsatte man ikke. Det er 
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muligt, at det Røre, der opstod om Rygterne, har bidraget der
til.

For vort Vedkommende troede vi ubetinget paa de offentlige Er
klæringer. I en Artikel om „Danmark og Stormagterne" i „Det ny 
Aarhundrede" skrev jeg om Rygterne. „At disse er urigtige, maa 
anses for givet. Ingen dansk Regering kan tænkes at begaa en saa 
forbryderisk og vanvittig Handling, som det vilde være at aftale en 
bestemt Militærordning med den ene eller anden Stormagt."

Jeg udtalte Haabet om, at Regeringen ogsaa altid vilde modstaa 
Fristelsen til at føle sig for hos Stormagterne. Det vilde kun føre til 
farlige Forhandlinger. Jeg anbefalede en Erklæring om „stedseva
rende Neutralitet", men advarede mod at søge denne garanteret ud 
fra den Opfattelse, at den Dag, da en af Stormagterne fik virkelig 
Brug for at krænke Danmarks Neutralitet, „vilde dog Stormagts
løfterne saa godt som intet være værd."

Det var den Gang en udbredt Opfattelse, at der overfor den Plan 
om Udvidelse af Københavns Fæstningsanlæg, som Landofficerernes 
store Flertal ønskede, stod Tanker om Udvidelse af Søbefæstningen, 
Bevarelse af Landbefæstningen i halvfærdig Tilstand, stærk Udvik
ling af Flaaden og Anlæg af Fæstningsværker ved Storebælt i For
bindelse med Minespærringer. Det antoges, at denne Tanke støt
tedes af Søofficererne og Departementschef Liitken.

Jeg skrev derom, at gik vi den Vej at befæste Storebæltskysterne, 
„da gør vi derved med Kunst dette til Kamppladsen mellem en Vest- 
magtsflaade og en tysk Flaade." „Hvis vi i Overensstemmelse med 
vor naturlige Pligt som neutral Stat, ikke stræber at spærre hverken 
Øresund eller Storebælt enten med Skibe, Miner eller Fæstningsvær
ker, da taler al Sandsynlighed for, at der ingen Kamp vil blive i vore 
Farvande eller paa vort Omraade."

Det var en Udtalelse, som jeg siden maatte høre meget for, da jeg 
havde været med til i 1914 at foretage Minespærringen. Den gjaldt 
jo imidlertid Situationen i 1907. Det var før Kielerkanalens Aabning 
og paa et Tidspunkt, hvor Afstanden mellem den tyske og den en
gelske Flaade var betydelig større, end da Krigen i 1914 kom.

Jeg forudsatte derfor i Artiklen, at hvis Englændernes Flaade vilde 
trænge gennem Storebælt, kunde Tyskerne ikke hindre det, men de
res Flaade vilde være nødt til at søge til Havnene, og vi kunde have 
Haab om helt at undgaa Neutralitetskrænkelser eller, hvis dette ikke
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lykkedes, dog kun at blive udsat for mindre betydende Krænkelser. 
Derimod mente jeg, at Fæstningsanlæg ved Bæltet kunde give Tysk
land en Mulighed for at forsvare dette, naar det benyttede sit For
spring til at bemægtige sig disse. General Moltke havde jo forøvrigt 
i sine, mig den Gang ukendte Udtalelser til Hensigt at opnaa, at Dan
mark anlagde saadanne Værker efter Aftale med Tyskland og be
nyttede dem til Tysklands Fordel.

General Kühnel hævdede i sin Betænkning over Moltkes Ønsker, 
at Englænderne uden altfor stor Vanskelighed vilde kunne trænge 
igennem Bæltet, naar dette ikke spærredes ved Hjælp af „perma
nente, svært beskyttede Forter.“ Men dette ændredes jo i de følgende 
7 Aar ved Forskydningen i Magtforholdet. Endnu i 1912 gik dog de 
nordiske Staters ensartede Neutralitetsregler ud fra det Synspunkt, 
jeg havde fremført i 1907.

Samtidig med de lütkenske Forhandlinger 1906-7 var gaaet re
gelmæssige diplomatiske Forhandlinger om Optantspørgsmaalet, og 
Konventionen derom sluttedes den 11. Januar 1907. Tyskerne havde 
krævet og gennemført, at det i Indledningen til Konventionen skulle 
siges:

„Efter at Grænserne mellem Danmark og Preussen ere bievne fast
satte ved Wiener-Fredstraktaten af 30. Oktober 1864 og ved de Dis
positioner, som Hans Majestæt Kongen af Preussen og Hans Maje
stæt Kejseren af Østrig have truffet i Medfør af nævnte Traktat, 
have Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt den 
tyske Kejser, Konge af Preussen“, o. s. v.

Aftalen havde været drøftet med nogle af de danske Sønderjyder 
og fundet deres Billigelse, og H. P. Hanssen var ivrig for den. Der
imod var den ikke drøftet med nogen Repræsentation for Rigsdagen 
og forelagdes heller ikke denne til Godkendelse af Ratifikationen. 
Denne fandt Sted i Berlin 21. Januar.

Den 23. Januar bragte „Politiken<c en Redegørelse for Forhisto
rien, skrevet af Aage Friis, der var blevet Raadgiver for Udenrigs
ministeriet i nordslesvigske Spørgsmaal. Denne Artikel lagde Vægten 
paa de Fordele, Nordslesvigerne opnaaede ved Aftalen. Dennes Ind
ledningsord fremkaldte imidlertid en Vredesstorm i den konservative 
Presse. Man saa heri en Ydmygelse, idet de opfattedes som en Er
kendelse af Ophævelsen af § 5 i Pragfreden ved den tysk-østrigske 
Overenskomst af 1878.
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Ministeriet fik det Indtryk, at dette Røre „vilde kunne modvirke 
den ved Konventionen tilsigtede Befæstelse af det nabovenlige For
hold mellem de to Lande" og tilstillede derfor Rigsdagen en Med
delelse om Konventionens „Tilblivelse og rette Forstaaelse".

Denne Meddelelse dæmpede ingenlunde det opstaaede Røre; men 
i dette Foraar fremdroges Spørgsmaalet slet ikke i Rigsdagen; i saa- 
dan Grad syntes denne udenfor det hele. I den nye Samling i Ok
tober 1907 rettede dog Professor Matzen i Landstinget til Udenrigs
ministeren en Forespørgsel om Meddelelsen, og Grev Råben gav et 
kort, ubestemt Svar. Og ved Finanslovbehandlingen rettede derefter 
Dr. H. L. Møller en skarp Kritik mod Indledningsordene, han fik 
ogsaa et ret uklart Svar fra Grev Råben.

Dette blev alt for Rigsdagens Vedkommende. Fra vor Side toges 
Spørgsmaalet ikke op i Rigsdagen. For mit Vedkommende saa jeg 
paa Sagens Realitet som H. P. Hanssen og Friis, og jeg vidste i For
vejen gennem mit Studium af Tiden efter 1866, at der i 1879 var 
givet Rigsdagen fortrolig Meddelelse om Forhandlingerne vedrørende 
Sønderjylland.

I Sommeren og Efteraaret 1907 holdtes i Haag den anden Freds
konference med Deltagelse af Repræsentanter for 44 Stater, hvori
blandt alle Stormagterne. Danmark sendte 4 Repræsentanter: Ge
sandten i Washington Kammerherre Brun, Kontreadmiral F. Schel
ler, Departementssekretær A. Vedel og Legationssekretær Herluf 
Zahle. I „Det ny Aarhundrede" kritiserede jeg meget stærkt denne 
Sammensætning af Delegationen, fordi ingen var med, der repræsen
terede Rigsdagen eller Fredsarbejdet. Jeg indrømmede, at det kunde 
siges, at ingen af Venstrereformpartiets Medlemmer var egnet dertil, 
men hævdede, at Mænd som Deuntzer og Neergaard ikke stod Re
geringen saa fjernt, at det skulde være udelukket at sende dem sam
men med to Embedsmænd. Saa Edt som Delegationens Sammensæt
ning var drøftet med Rigsdagen, saa lidt forhandledes der med denne 
om Instruksen til de Delegerede.

Men den Instruks, Delegationen fik, synes mig forøvrig tilfreds
stillende. Den gik ud paa, at man skulde arbejde for Styrkelse af 
Voldgiftssystemet, øget Beskyttelse for de Neutrales Rettigheder, Om
hu for, at vi med „vore forholdsvis smaa Magtmidler" ikke skulde paa
tage os „en vore Midler overstigende Kontrol". Hvis der mod, hvad 
der kunde ventes, skulde blive „Diskussion om en almindelig Afvæb- 
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ning eller en Begrænsning i Landenes Angrebs- eller Forsvarsmid
ler", maatte det ledende Synspunkt for de Delegerede være, „at den 
danske Regering naturligvis er stærkt interesseret i Tilvejebringelsen 
af en Aftale i denne Retning."

I det hele og store fulgtes den i Instruksen angivne Linie, men der 
var dog Punkter, hvor man synes at være af veget fra den. Fra de for 
Voldgiftssystemets Anvendelse stærkest interesserede Stater stilledes 
i Overensstemmelse med et Forslag fra den interparlamentariske 
Union Forslag om, at man i Stedet for det i 1899 vedtagne System: 
en lang Dommerliste, af hvilke Staterne i givet Tilfælde kunde ud
tage Voldgiftsdommere, skulde oprette en fast Voldgiftsdomstol.

Dette gik en Række andre Stater imod, idet de foretrak den løsere 
Ordning fra 1899, og til disse Stater sluttede Danmark sig. Et særligt 
Forslag stillet af den danske Delegation kritiserede jeg stærkt. Det 
gik ud paa, at naar en neutral Stat mobiliserede før Fjendtlighederne 
mellem andre var begyndt, da skulde dette ikke kunne lægges den til 
Last. Jeg mente, at en udtrykkelig Bestemmelse herom i givet Til
fælde kunde friste til overilet Mobilisering. Jeg fik siden at vide, at 
A. Vedel havde taget mig denne Kritik meget ilde op.

Konferencen vedtog Udkast til en lang Række af Konventioner, 
der tilsigtede at forebygge Krig, eller, hvis den dog brød ud, at bringe 
den ind under visse Regler. De forelagdes ikke Rigsdagen til Godken
delse af Ratifikation, og det gik i det hele ikke hurtigt med Ratifika
tionerne. Danmark ratificerede sammen med en Række andre Stater 
to Aar efter Konferencen. Det var i November 1909 i det radikale 
Ministeriums Tid.

Foreløbig vakte Haagerkonferencens Resultater ikke stor Interesse 
herhjemme. Den kom først, da Forsvarskommissionen havde afgivet 
sin Betænkning. Da opstod der en livlig Diskussion om, hvorvidt 
disse Regler kunde benyttes som Argument for Militærvæsenets Ud
videlse i Danmark.
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Rigsdagssamlingen 1907-1908.
Alberti

Rigsdagssamlingen 1907-08 bragte det Forlig mellem Ministeriet og 
de Frikonservative, der var glippet i den foregaaende Samling. Først 
med Hensyn til det politiske Hovedspørgsmaal: den kommunale 
Valgret. Man enedes om, at Amtsraadene skulde vælges af en selv
skreven højstbeskattet fra hver Kommune og 2 Valgmænd fra hvert 
Sogneraad valgt ved Forholdstalsvalg. Antallet af Medlemmer skulde 
være lige. Til at vælge Halvdelen i Amtsraadet behøvede de Selv
skrevne da kun Tilslutning af ca. % af Sogneraadenes Valgmænd, 
og det kunde naas ved Hjælp af Mindretal i et beskedent Antal 
Kommuner.

Da Amtmanden endelig var stemmeberettiget Medlem, betød det, 
at saalænge denne Lov gjaldt, vilde de store Landbrugere raade over 
Flertallet i hvert eneste Amt i Landet. Ved Byraadsvalg og Sogne- 
raadsvalg afskaffedes Delingen i to Vælgerklasser, Kvinder og Tyen
de fik Valgret, og Forholdstalsvalg indførtes.

Kvindernes Valgret var et stort principielt Fremskridt, Tyendets 
ogsaa. Derimod begrænsedes Valgretten ret stærkt derved, at der for
uden Skatteydelse som før nu tillige krævedes ca. 2 Aars Ophold 
i Kommunen. Det medførte, at Tyendets Valgret kun fik meget ringe 
praktisk Betydning, og at mange andre Smaafolk udelukkedes. Det 
viste sig siden, at disse Begrænsninger virkede saa stærkt, at de mand
lige Vælgere blev en mindre Procent af Mændene over 25 Aar, end 
de havde været ved det foregaaende Valg. Men alt i alt betød dog 
Afskaffelsen af den højstbeskattede Vælgerklasse ved Byraads- og 
Sogneraadsvalg en større Indflydelse for de brede Lag end før. Til 
Gengæld sattes Byraad og Sogneraad under skarp Kontrol af Inden
rigsminister og Amtsraad med Hensyn til Skatteudskrivning.

En af de Frikonservative sprang fra ved Afstemningen, og der 
aabnedes derved Mulighed for Højre for at faa Forslaget forkastet 
i Landstinget, men da besluttede to konservative Officerer sig til at
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lade være at stemme. Den ene af dem sagde rent ud, at han lod være 
at stemme for ikke at fremkalde en Situation, der kunde vanskelig
gøre Forsvarssagens Løsning. For dem begge var Tilliden til, at I. C. 
Christensen vilde gennemføre en Udvidelse af Militærvæsenet, det 
afgørende.

Fra vor Side erkendte vi de store Fremskridt, der laa i den nye 
Ordning, men vi hævdede, at den mellem Amtsraad og Sogneraad 
kunde skabe en lignende Modsætning som den, Forfatningen af 1866 
havde skabt mellem Landsting og Folketing. Og vi saa i hele Forliget 
en afgjort Svækkelse af Folketingets Stilling overfor Landstinget.

En af Venstrereformpartiets Rigsdagsmænd, Carl Hansen, der var 
valgt i Skive, gav os Ret deri. „Forfatningsforliget 1866, det storpoli
tiske Forlig 1894 og Valgretsforliget 1908 kan i Vigtighed stilles Side 
om Side." „Ved det i Gaar opnaaede Forlig er Muligheden for en 
Forandring af Landstingets Sammensætning med Ophævelsen af de 
privilegerede Vælgere skudt ud i en uvis Fremtid. Nu var der ingen 
Tvivl om, at I. C. Christensen som Fører for det samlede Demokrati 
havde sjælden god Udsigt til Sejr i en alvorlig Kamp for Indførelse 
af Selvstyre i Staten. Ved Forliget tabes denne Chance, og den ven
der neppe tilbage i den Tid, Reformpartiet har det politiske Fører
skab her i Landet.“

Han blev senere en energisk Talsmand for det radikale Venstre. 
Jeg skrev ud fra samme Synspunkt i „Det ny Aarhundrede": „Mini
steriet stod saaledes, at det enten kunde tvinge Landstinget til at give 
helt efter, til at bøje sig ind under Venstres Forfatningsopfattelse, 
eller knække det, erobre Flertallet i Landstinget og benytte dette 
til at forandre Landstingets Valgmaade saaledes, at den almindelige 
Valgret blev Herre ogsaa i Landstinget. Havde I. C. Christensen og 
hans Parti villet det, da havde vi nu været i Stand til at genvinde en 
Forfatning præget af Junigrundlovens Aand."

Toldlovgivningen og de dertil knyttede Skattelove tog længere Tid. 
Man blev først færdig dermed, efter at Vilh. Lassen var død i April 
1908, og I. C. Christensen midlertidig havde overtaget Finansmini
steriet. Forliget ordnedes mellem Neergaard og de Frikonservatives 
Ordfører, Konsul Hey. Det blev en god Del til Højre for det oprinde
lige Forslag, vi havde kritiseret som altfor lidt.

Jeg tog det i „Det ny Aarhundrede" sammen med Skattelovgiv
ningen af 1903 som en Modsætning til de Forventninger, Venstre 
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havde skabt i Oppositionsaarene, og gjorde Resultatet op i disse Ord: 
„Den 7 Aars Skattelovgivning taler højt om Landstingets Magt og 
om de ublide Vilkaar, der er for Smaafolk under Forfatningen af 
1866. Denne Lovgivning staar som et stort Vidnesbyrd om den skam
løse Glubskhed, hvormed Godsejere og Fabrikanter udnytter deres 
politiske Privilegier til at bevare, ja undertiden til at udvide deres 
økonomiske Privilegier. Og den vidner ikke mindre om den sløve 
Ligegyldighed, hvormed Ministerium og Folketing, trods alle smuk
ke Løfter, finder sig deri.“

Til Toldloven føjedes Vedtagelsen af et Retsplejeforslag. Alberti 
havde allerede i Efteraaret 1901 fremsat et saadant, men i de føl
gende Aar vandrede Forslaget rundt mellem de to Ting; ingen syn
tes at være meget interesseret i at faa det færdigt.

I Marts 1908, da I. C. Christensen havde forstaaet, at det vilde 
blive nødvendigt at lade Alberti gaa af, udtalte denne imidlertid 
overfor ham Ønske om først at gennemføre Retsplejeloven. Det skul
de aabenbart gøre hans Afgang mere ærefuld. Og nu sattes der fuld 
Fart paa. Forslaget, der befandt sig i Landstinget, gik til Folketinget 
og havnede i Maj i Fællesudvalg.

Alberti aftalte nu et Forlig med Højres Fører paa disse Omraader 
Professor Goos. Adskillelsen af Retspleje og Forvaltning opgaves, og 
Udtagelsen af Nævningelisten fik en saadan Karakter, at man sik
rede sig imod, at de folkevalgte Byraad og Sogneraad kunne bestem
me Flertallet, ligesom Nævningernes Omraade begrænsedes.

I Folketinget var der Modstand mod Forslaget baade paa Grund 
af disse Ændringer, og fordi mange mente, at man efter de Oplys
ninger om Albertis Administration, Vinteren havde bragt, ikke kun
de være bekendt at lade ham gennemføre den nye Retsplejeordning. 
Mod Forslaget stemte ikke blot Socialdemokrater og Radikale, men 
ogsaa Højre. I Landstinget stemte derimod de tilstedeværende Høj- 
remænd for Forslaget sammen med Reformparti og Moderate. De 
Frikonservative demonstrerede ved at forlade Salen under Afstem
ningen. Loven skulde dog først træde i Kraft efter Vedtagelse af for
skellige Love om Gennemførelsen, og den fik aldrig Gyldighed.

Vi kunde klage over, at de store politiske Love blev Forligslove, 
der var Udtryk for Landstingets Magtstilling, men for dem, der ikke 
lagde Vægt paa Magtforholdet mellem de to Ting, syntes dette ikke 
det afgørende. De Resultater, der ikke kunde naas Aaret før, var nu
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naaede. Og dertil var føjet en rig Lovhøst af upolitisk Art. Lovgiv
ningsmæssig gik da Ministeriet I. C. Christensen triumferende ud af 
denne Rigsdagssamling. Alligevel var Ministeriets Stilling i Foraaret 
1908 afgjort svagere end Aaret før. Dette skyldtes den Udvikling, der 
havde fundet Sted med Hensyn til Justitsministerens Stilling.

Længe havde der været talt om den Vilkaarlighed, Alberti viste 
i sin Administration. I de første Aar efter 1901 synes den ikke at 
være traadt stærkt frem, men efter Ministerskiftet i 1905 kom den 
til Udfoldelse. Der var jo den Gang ingen Regel om, at Ministre 
ikke maatte bevare private Forretningshverv. Alberti vedblev, da 
han overtog Justitsministeriet, at være Sparekassedirektør, Leder af 
Smøreksportforeningen, Teglværksejer, Grundspekulant i stor Stil 
og Bladejer. Interessekonflikter kunde meget let komme til at fore
ligge for ham.

Under Finanslovbehandlingen i Efteraaret 1907 fremførtes Eksem
pel efter Eksempel paa administrativ Vilkaarlighed, der stod i For
bindelse med Albertis eller ham nærstaaende Personers Interesser. 
Borgbjerg førte an, andre føjede i Forhandlingens Løb deres Ord til 
hans. Alberti svarede med overlegen Haan i Tale efter Tale, spæk
kede med Vittigheder. Mange af Venstrereformpartiets Medlemmer 
støttede ham med Haanlatter overfor Angribere, navnlig overfor Borg
bjerg, og Dele af Pressen skildrede Diskussionen som Sejr for Alberti.

Men henimod Debattens Slutning i et sent Aftenmøde rejste Her
man Trier sig og sagde disse Ord: „Inden Forhandlingerne slutte, 
ønsker jeg som Udtryk for min Mening om, hvad Hensynet til vort 
borgerlige Livs Sundhed og selve Ministeriets Velfærd kræver, at op
fordre Ministeriets Chef til med fast Haand at udskille den Del af sit 
Kabinet, hvis Förbliven dér vil i den offentlige Bevidsthed Landet 
over udenfor Regeringspartiet og, saa vidt jeg skønner, indenfor det, 
kaste det Skær over Regeringen som Helhed, at den holder Haanden 
over en Administration, der i sit Væsen paa afgørende Punkter er et 
reaktionært og i sin Fremgangsmaade et vilkaarligt personligt Regi
mente. Jeg anser Justitsministerens Afgang for uafviselig nødvendig, 
hvis ikke for meget skal staa paa Spil. Hans Förbliven ved Magten 
vil virke demoraliserende i Befolkningen, i Ministeriet og i Rigsdagen. 
Det er mit Resultat af 6 Aars Iagttagelse.K

I. C. Christensen svarede ikke, men Anders Nielsen gav som Par
tiets Ordfører et Svar. Han benægtede, at der i Partiet fandtes saa- 
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danne Stemninger overfor Alberti, som Trier havde talt om. Der var 
kun fremført „Paastande og Insinuationer uden Bevisligheder/4 Det 
hele var „et politisk Stormløb mod Ministeriet I. C. Christensen/4

Trier svarede, at naar Partiets Formand nægtede, at en saadan 
Stemning fandtes i Partiet, „ja, saa bøjer jeg mig selvfølgelig derfor, 
saa er den ikke til Stede. Saa føler man ikke i det Parti nogen Mod
sætning mellem sine Opgaver som Parti og den Administration, som 
den højtærede Justitsminister har været Føreren for.“

Det blev Debattens sidste Ord. Det syntes mange af os, at de sig
tede videre og ramte haardere end noget af de andre Ord i disse 
Aars Debat.

Jeg skrev efter Forhandlingernes Afslutning ved denne første Be
handling i „Det ny Aarhundrede" en Artikel om „Hr. Alberti og 
hans Parti". Jeg hævdede her, at efter de fremkomne Oplysninger 
hvilede nu Ansvaret paa hele Partiet, naar han blev siddende. „Tun
gest hviler dette Ansvar paa Førsteministeren. Hans Vilje er jo Par
tiets eneste Lov." Men ogsaa hver Rigsdagsmand, der opretholdt Mi
nisteriet med sin Stemme, fik Medansvar. Ja, jeg førte Ansvaret vi
dere ud til Reformpartiets Vælgere, til den Del af Højskoleverde
nen, „der ligesom yder Partiet dets aandelige Grundlag og danner 
den Aandsmagt, som intet Parti kan undvære."

„Hr. Albertis politiske Tilværelse er een stor Protest mod alt det 
bedste i Højskolebevægelsen. Og dog støtter dens Mænd ham og 
hans Parti." „Troskab mod Partiet holder dem maaske tilbage. Men 
der er Tilfælde, hvor netop Troskaben mod et Parti kræver, at de, 
der har den fornødne Myndighed, gaar i Spidsen for en Udrensning 
af Partiets skadelige Medlemmer. Hvis en saadan Udrensning fandt 
Sted, da vilde der vedblivende staa Kamp mellem det radikale Ven
stre og Reformpartiet om Forsvarsordning og sociale Reformer og 
Fremgangsmaaden overfor Landstinget. Men dette vilde ikke blive 
en Kamp om den politiske Hæderlighed. Vi tror, at Reformpartiets 
moderate Mænd vilde være stærke i denne Kamp, støttet til alle 
moderate Kredse i Folket, betydelig stærkere, end de er, naar de 
vedblivende skal bære Ansvaret for Hr. Alberti/4

Da Finanslovens anden Behandling fandt Sted i Folketinget i Ja
nuar 1908, var Alberti syg, og Forhandlingen med ham genoptoges 
da først ved tredje Behandling, der fandt Sted omkring Midten af 
Marts. Nu genoptoges Ankerne af Zahle og Borgbjerg, men dertil
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føjedes denne Gang en Række meget skarpe Angreb fra L. Birck, der 
under første Behandling ikke havde vendt sine Klager mod Justits
ministeren selv.

Han skildrede, hvorledes mange Konservative havde været „vil
lige til at bide i os og til at tie, idet vi ikke have ønsket at svække 
Ministeriet livsfarligt, før vi kendte Ministeriets Stilling i Forsvars
sagen/4 „Jeg er imidlertid nu, efter hvad der er fremkommet, naaet 
til den Overbevisning, at det at tie i denne Sag vil være urigtigt, og 
jeg tror i Virkeligheden det kan blive farligt netop for Forsvars
sagen, om der sidder i Ministeriet en Mand, der er i den Grad blot
lagt for Angreb af Folk, som en Minister burde være hævet over at 
blive angrebet af. Derfor staar det for mig, at netop de af os, der 
ønske, at Ministeriet skal have en vis Styrke til at give sig i Lag med 
Forsvarssagen, maa ønske, at Ministeriet i Tide hugger det Lem af, 
der forarger.“

Birck nævnede en Samling formentlige „Beviser" for sine Paastan
de om Alberti og sagde derefter: „Disse Beviser staa til den højt
ærede Konseilspræsidents Raadighed, hvis han vil undersøge dem 
sammen med uvildige Mænd. Hvis den højtærede Minister vil det, 
saa vil han det rette; hvis han ikke vil det, saa har den højtærede 
Konseilspræsident gjort sig til Justitsministerens medskyldige og vist, 
at 20 Aars Deltagelse i politisk Liv har ødelagt ham i den Grad, at 
han ikke længere kan kende Forskel paa godt og ondt." Zahle op
fordrede nu I. C. Christensen til at foranledige en Undersøgelseskom
mission nedsat. Han afslog det.

Otte Dage derefter var Finansloven til første Behandling i Lands
tinget. Højremanden Ludvig Bramsen sagde, at „en Følelse af Be
skæmmelse" havde bredt sig i store Dele af Folket, da Justitsministe
ren ikke selv havde taget Initiativet til en Undersøgelse af sine For
hold, og Grev Frijs ønskede „fuldt Lys over denne Sag". Derefter 
gjorde Edvard Brandes Klagerne op. Han sluttede med, at hvis I. C. 
Christensen vedblivende opretholdt Alberti, saa var Følgen den, at 
Danmark foreløbig nedsattes til en Art Land af anden Klasse, hvor 
Embedet som Justitsminister, som den ypperste Haandhæver af Ret 
og Retfærdighed, beklædtes af Landets mest forslagne Forretnings
mand. Alberti svarede, at ligesom Medlemmer af Folketinget havde 
søgt at gøre dette til „en Slags Børs for al Slags Sladder og Rygter", 
syntes det, at Brandes vilde gøre Landstinget dertil. Han afviste 
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Bramsens Tanke om en Undersøgelse, men tilbød at anlægge Sag 
mod Birck, hvis denne udenfor Tinget vilde optrykke sine Taler 
„uden en Tøddels Forandring". Brandes nægtede, at han havde 
fremført Rygter, men havde han det, vilde det betyde lidet i For
hold til det „at Justitsministeren gør Justitsministeriet til en Børs 
for smarte Forretninger." Han spurgte Grev Frijs, om denne var til
freds med den Udvej, Alberti havde nævnt. Grev Frijs svarede: 
„Hvad jeg først og fremmest har ønsket er, at den Uhygge, der i den 
sidste Tid har bredt sig i vort offentlige Liv, snarest maa forsvinde, 
og jeg tror, at den af den højtærede Justitsminister angivne Vej ikke 
vil have dette til Følge. Jeg kan ikke se rettere, end at den Vej vil 
føre til en lang, muligvis til en gennem Aar gaaende Proces, og under 
denne Proces vil Uhyggen vedvare og ikke være fjernet."

Det er mit Indtryk, at næsten alle, der den Aften hørte Forhand
lingen i Landstinget, var klare over, at det ikke vilde være muligt ret 
længe at opretholde Alberti. I. C. Christensen var nu aabenbart og
saa paa det rene dermed. Han har siden oplyst, at han i Marts efter 
en af disse Rigsdagsforhandlinger havde talt med Alberti om dennes 
Afgang, idet han fandt det uheldigt at have Striden om ham gaaen
de, naar Forsvarssagen skulde løses. Alberti ønskede at blive, til Rets- 
reformforslaget var gennemført, og I. C. Christensen mente da, at 
man passende kunde skifte den 24. Juli, Syvaarsdagen for System
skiftet. Men dette var foreløbig ukendt for andre.

Dagen efter Landstingsdebatten indbragte Socialdemokraterne i 
Folketinget Forslag om en Undersøgelseskommission, men Forman
den satte foreløbig ikke Forslaget til Behandling. Der var et Tilløb 
til Forhandling mellem Socialdemokrater, Radikale og Højre om 
Rigsretssag mod Alberti. Fra Højres Side var det N. Andersen, der 
havde Interesse derfor. Men Overvejelserne blev resultatløse.

Derimod fremmedes nu som nævnt Retsplejeforslaget. Den 22. Maj 
var det til endelig Afstemning. Herman Trier tog her Ordet for at 
sige, at han vilde stemme imod, fordi der ikke var levnet Tinget Tid 
til saglig Behandling, fordi Indholdet ikke var tilfredsstillende og en
delig af Hensyn til Justitsministeren.

Dagen derefter, Samlingens sidste Dag, sattes det socialdemokra
tiske Forslag om Nedsættelse af en Undersøgelseskommission til Be
handling. Efter Borgbjergs Begrundelse forlangte Anders Nielsen 
Forslaget afvist uden Debat. Dette vedtoges med 58 Stemmer mod
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25. Mod Afvisning stemte Socialdemokrater, Radikale, Birck og 
Johan Knudsen. De andre tilstedeværende Højremænd lod være at 
stemme.

Den almindelige Uhygge, der prægede denne Vinter, var øget ved 
to Bankers Sammenbrud: Grundejerbanken og Detailhandlerban
ken. Aarsagen var overdreven Byggespekulation, Byggeriet svække
des stærkt, Arbejdsløsheden blev stor. Der var en almindelig Følelse 
af økonomisk Krise.

Paa det Tidspunkt havde vort Parti den 16.-17. Maj holdt sit 
Landsmøde i Kolding og her krævet en Undersøgelse af Justitsmini
sterens Færd. „Bliver Justitsministeren siddende uden at rense sig 
ved en saadan Undersøgelse, da banes ved hans Eksempel Vejen for 
en politisk Korruption, der vil være ødelæggende for Udviklingen af 
vort parlamentariske Liv“, hed det i Landsmødets Resolution.

Jeg havde efter Martsdebatten i en Artikel om „Det forenede 
Højre“ nævnt Albertiaffæren som en Vanskelighed for Samlingen 
af alle de konservative Kræfter i Landet. „Det kan ende med et 
Krak, der rammer Justitsministeren og det Parti, der bærer Ansva
ret for hans Ministertilværelse, og den Art Skandaler kan med helt 
elementær Magt forvandle hele den politiske Situation i det Øjeblik, 
det endelige Sammenbrud kommer. “

Imidlertid var Spørgsmaalet Alberti ikke længere indskrænket til 
Albertis vilkaarlige Administration. Det traadte efterhaanden frem, 
at det ogsaa var et Spørgsmaal om Opretholdelsen af hans økonomi
ske Foretagender, først og fremmest Bondestandens Sparekasse.

I Begyndelsen af April 1908 døde Vilh. Lassen. Jeg mindes, at jeg 
ikke længe i Forvejen traf ham paa en Jernbanerejse og havde en 
ret indgaaende Samtale med ham, næsten som i ældre Tid. Jeg havde 
det Indtryk, at han var overmaade trist; maaske har Sygdommen 
virket, men Samtalen gav mig den Gang den Opfattelse, at der var 
en dobbelt Aarsag: Trykket af Albertiaffæren og Uvilje mod de 
Udvidelser af Militærvæsenet, han frygtede at bh ve draget med 
til.

Jeg var ganske tilfreds med saaledes at have faaet talt med ham 
i større Fredelighed, end naar vi mødtes til Vælgermøder. Efter hans 
Død skrev jeg en stor Artikel om ham, hvor jeg stærkt fremhævede 
hans bedste Egenskaber, men ikke lagde Skjul paa de Skuffelser, han 
havde bragt os, efter at det Indtryk af Ro og Fasthed, han modtog 
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af I. C. Christensen havde knyttet ham til dennes tilbageholdende 
Politik. „En vindende Personlighed", sagde jeg, „var han med en 
sjelden Evne til at drage Mennesker til sig.“ „Radikale Venstremænd 
vil vide ham Tak for den Gerning, han øvede i sin bedste Tid, hvor 
dybt de end beklager, at han ikke holdt ud i Kampen."

I. C. Christensen overtog nu midlertidig Finansministeriet. I Maj 
henvendte Alberti sig til ham og ønskede et Laan af Statskassen paa 
1% Million Kr. til Sparekassen mod Sikkerhed i Panteobligationer. 
Ministeriets Embedsmænd viste megen Uvillie derimod, men I. C. 
Christensen satte det igennem og gav Ordre til, at det skulde hem
meligholdes.

Paa Sparekassens Generalforsamling 30. Maj rejstes Diskussion, 
om Sparekassens Aktiver var, hvor de skulde være, og fra nu af reg
nede det med Avisartikler. Ove Rode skrev i „Politiken" støttet paa 
Oplysninger fra Bankkredse Artikel efter Artikel, hvor han med stor 
Skarpsindighed byggede Beviserne for alvorlige Misligheder op. Der 
var vel nu faa tilbage, der tvivlede om, at det maatte ende med et 
Sammenbrud.

Den 24. Juli 1908 gik saa Alberti af under megen Æresbevisning 
og med en Udtalelse af I. C. Christensen om, at han stod ham nær
mere nu end før. Neergaard overtog Finansministeriet, Svend Høgs
bro Justitsministeriet. Ole Hansen fulgtes af Anders Nielsen, Høgs
bro i Trafikministeriet af Jensen-Sønderup. En Ugestid derefter tog 
I. C. Christensen paa Rundrejse i Jylland med Kong Frederik. Hvor 
de kom frem, hyldedes han.

Den 5. September opfordrede „Politiken" direkte Indenrigsmini
ster og Sparekassedirektør til at skride ind. Departementschef Krie
ger sagde i den Anledning til Indenrigsministeren, at nu maatte man 
give Sparekassedirektøren Instruks om, hvorledes han skulde forhol
de sig. Paa det Tidspunkt var Spørgsmaalet ved at blive rejst mel
lem Ministrene. Neergaard havde som Finansminister faaet Besked 
om Statskassens 1% Million, og han og Sigurd Berg aftalte nu at 
bede I. C. Christensen lade Spørgsmaalet behandle paa et Minister
møde. Det kom den 8. September Kl. 12.

I. C. Christensen gav her Besked om Laanet fra Statskassen, der 
hidtil ikke havde været kendt af det samlede Ministerium. Man talte 
om Finansloven, men maatte bryde af for at tage til Toldboden til 
Modtagelse af Enkekejserinde Dagmar og Dronning Alexandra KL
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21/£. Det var da Meningen at vende tilbage til Sparekassens Forhold 
efter Modtagelsen.

Men en halv Time før Ministermødet havde Alberti meldt sig 
til Politiet. Svend Høgsbro fik Meddelelse derom just i det Øjeblik, 
da han skulde tage af Sted til Modtagelsen. Derude gav han I. C. 
Christensen Besked, og denne lod den gennem Prins Georg gaa til 
Kongen.

Marcus Rubin har i sine Erindringer fortalt, hvorledes hans Væ
relse fyldtes, saasnart Budskabet var naaet til den røde Bygning. 
Med Iver drøftedes den alt overskyggende Begivenhed. Men et en
kelt Ord skar gennem de andres Tale. Det var Kriegers: „Jeg har 
advaret dem“. Jeg fik Meddelelsen ved en Telefonopringning fra 
J. P. Jacobsen, der havde det fra Rubin.

I vore Kredse havde vi i nogen Tid ventet, at det vilde bryde 
sammen. Henimod Slutningen af August naaede Rygter om de 1 % 
Millioners Laan af Statskassen til os. I Bankkredse opfattedes det 
som noget af det utroligste, der overhovedet kunde ske. Rode an
tydede det i „Politiken". For saa vidt overraskede det endelige Sam
menbrud os ikke. Ikke heller undrede det os, efter alt der forelaa, at 
der var foregaaet en eller anden Art af Bedrageri. Men det forbav
sede os unægtelig, at Bedragerikarakteren var saa udtalt, og at Be
løbet viste sig at være saa overordentlig stort.

I. C. Christensen tog det Sammenbrud, der var sket, med megen 
Fasthed. Han betragtede det som en Ulykke, der havde ramt ham, 
ikke som Begivenheder, for hvilke han havde Ansvaret. Det er mit 
Indtryk, at dette ikke blot var noget, han sagde udadtil, men at det 
lykkedes ham at overbevise sig selv derom. Derfor var han ogsaa ef
ter nogen Overvejelse af den Anskuelse, at Ministeriet ganske rolig 
kunde fortsætte. Og de fleste af Ministrene var enige med ham heri.

Kun Grev Råben og Svend Høgsbro stillede sig paa det modsatte 
Standpunkt. Men da Grev Råben erklærede, at han gik i alle Til
fælde, maatte hele Ministeriet træde tilbage, hvilket skete den 12. 
September. Det fungerede dog, til Rigsdagen var traadt sammen, 
og dermed ventede man 14 Dage.

Samme Aften indledede jeg i Studentersamfundet en Diskussion 
om Begivenhederne. Rode har antagelig været for optaget ved Bladet 
til at gøre det. Det var jo ellers naturligt, om han havde været Indle
der den Aften. Det var dog ham, der gennem „Politiken“s Artikler 
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havde bidraget saa væsentlig til at gøre Stillingen haabløs for Al
berti. Det var min Opfattelse, at det, Situationen egentlig krævede, 
var et Ministerium Trier af mindre politisk Karakter, alene med 
den Opgave at rense ud efter Misbrugene. Men jeg var klar over, at 
saaledes vilde det ikke gaa. Rode pegede i „Politiken" paa Neergaard 
som Arvtageren. Jeg mente i Grunden, at han havde forspildt Retten 
dertil ved at stemme mod Undersøgelsen i Foraaret og ved siden at 
indtræde i I. G. Christensens Ministerium, men det var klart, at det 
alligevel var Neergaard, det bar henimod.

I en Artikel om „Rigsdagens Pligt og Folkets Ansvar", der frem
kom i „Det ny Aarhundrede“s Oktoberhæfte, hævdede jeg, at Spa
rerne som Følge af den Maade, hvorpaa Statsmyndighederne lige
som var gaaet i Kaution for Alberti, havde Krav paa rimelig Hjælp 
fra Staten. Dernæst at en betryggende Undersøgelse af det politiske 
Ansvar maatte finde Sted, men jeg var ikke meget interesseret i, at 
det blev ved en Rigsretssag, blot der blev fundet tilfredsstillende 
Form for Undersøgelsen.

Fra mange Sider var der lagt et særligt Ansvar paa Bønderne og 
navnlig paa den sjællandske Bondestand. Jeg tog Afstand derfra. 
Jeg erkendte, at der havde udviklet sig Forhold i Bondestanden, der 
havde „beredt Jordbunden for Alberti". De meget nyttige økono
miske Fællesforetagender havde deres svage Sider. „De har bragt 
rigelig mange Stillinger med god Løn for lidt Arbejde, og man er 
for meget kommet ind paa at anvende „sine egne" ogsaa til de Stil
linger, der kræver en særlig Sagkundskab." Dertil kom „de mang
foldige indbringende Hverv, som Regeringen i de sidste Aar har 
drysset ud over sine Venner, og som Alberti uddelte med rundere 
Haand og større Omtanke end nogen anden."

Men Forholdene blandt Bønderne var i saa Henseende ikke væ
sensforskellige fra Forholdene i andre Folkelag. Alle Bønder havde 
ikke fulgt Albertis Politik; den havde flere Modstandere blandt Bøn
derne paa Sjælland end i andre Egne; Tilliden til Alberti gjaldt min
dre ham selv end I. C. Christensen. Det havde ogsaa vist sig, at den 
store Forretningsverden i Byerne havde sine mørke Pletter. „Den 
Kræftskade, der først og sidst har muliggjort Albertis Færd, det er 
Flertallets slaviske Tilbøjelighed til at bøje sig for Magten og lydig 
tjene de øjeblikkelige Magthavere, uanset hvor uværdige de er. Den
ne Tilbøjelighed opelskedes i Provisorieaarene i store Dele af Be- 
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folkningen, og efter Systemskiftet har den med uhyggelig Hast bredt 
sig i andre Kredse, hvor man før forstod at holde Ryggen rank. At 
trænge dette Slavesind tilbage indenfor dets vante Grænser, det er 
Hovedopgaven. “

I „Tilskueren" skrev Gustav Philipsen: „Dette er og maa være 
I. C. Christensens Fald. Ikke at Katastrofen som saadan behøvede 
at drage ham med sig, men fordi han selvraadig og overmodig har 
siddet alle de Røster overhørig, der advarede ham i Tide, fordi han 
er optraadt uden Redelighed, uden Mandsvilje til at sige Sandheden 
og den alene, tværtimod har gjort alt til at standse dens Sejrsgang. 
Han falder for egen Brøde og som Sonoffer for sit Parti."

Saadanne Betragtninger dannede Baggrunden for den aarelange 
Kamp, vi fra vor Side havde ført mod Alberti. For Reformpartiet 
havde Omkvædet overfor disse været: politiske Angreb for at ramme 
I. C. Christensens Politik. Ogsaa andre har ment, at vi lagde An
svaret for stærkt paa I. C. Christensen eller i hvert Fald brugte for 
stærke Ord. Denne Opfattelse er forstaaelig. Men Sandheden var, at 
vi saa den Kendsgerning, at Alberti havde naaet og opretholdt den 
Magt, der muliggjorde hans Misgerninger, som Udtryk for en vidt- 
forgrenet politisk Fordærvelse, hvis Følger gjorde sig gældende paa 
snart sagt alle politiske Omraader. Det var det Synspunkt, Herman 
Trier i faa Ord havde givet Udtryk under Finanslovdebatten 1907.

Samme Betragtning gjorde Edv. Brandes i Slutningen af Septem
ber gældende i to Kroniker i „Politiken" med Titlen „De Uadskille
lige". Han skildrede, hvorledes Højre havde skabt Albertis Magt i 
Forbitrelse mod Hørup, hvorledes derpaa I. C. Christensen havde 
opretholdt ham og ført ham frem efter 1894. „Fordi Alberti og I. C. 
Christensen - selvfølgelig Forbrydelserne fraregnede - er Mænd, hvis 
Tænkemaade og Karakter, Taktik og Politik er faldet sammen i de 
mange Aar, hvor de stod som Tvillingestjernerne paa Reformparti
ets Himmel, som de to Kæmpe Vogtere i det danske Vaaben." „Nep- 
pe nogensinde er det lykkedes en Politiker bedre end Hr. I. C. Chri
stensen at indprente Befolkningen et ganske usandt Billede af hans 
virkelige Personlighed." „Med bevidst og gennemført Snildhed - 
man kunde maaske sige Snedighed - fremstiller Hr. Christensen sig 
selv som Uskyldigheden fra Hee, som en Art politisk Klokker Link, 
skikkelig og jævn, enfoldig og troskyldig, ingens Fjende og rig paa 
Kjærlighed, en brav Mand, der kun vil Fædrelandets Vel." „I. C.
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Christensen har forfalsket Systemskiftets Resultater og omgjort Ven
stre til et ensidigt, standsfanatisk Gaardmandsparti.“

Det bør dog vistnok tilføjes, at alt dette kun blev muligt for ham 
derved, at han midt i sin Snildhed selv troede paa sin Troskyldighed. 
Edv. Brandes spaaede en haard Kamp fra hans Side for at vende til
bage til Magten. Denne blev en Hovedfaktor i de følgende Aars dan
ske Politik.

Selve Albertis Bedrageri interesserede os for saa vidt mindre. Det 
afgørende var de politiske Forhold, der havde muliggjort, at han 
Aarene igennem havde kunnet fortsætte sin ødelæggende Færd. Den
nes Karakter var i Virkeligheden traadt klart for Dagen fra 1903, 
da han tvang Partiet til at være ham følgagtig til Pryglelovspoliti- 
ken, den kom til fuld Udfoldelse fra 1905.

Saa stor var allerede da Mistilliden til hans Person, at det vilde 
været umuligt for ham at holde det gaaende, hvis ikke I. C. Chri
stensen havde holdt ham oppe med sin stærke Vilje, og Venstrere- 
formpartiet havde faaet det Præg, som det havde fra 1905. Over 
for denne Tilstand var det, vi maatte sætte vort Arbejde ind med al 
den Kraft, vi havde til Raadighed. Vi gjorde det i fuldt Maal alle
rede fra 1903. Gang efter Gang havde vi opfordret til at skille ham 
ud. De, der saa hans Færd saa godt som vi, ja kendte den nærmere 
og dog afviste disse Opfordringer, kunde ikke undgaa et Medansvar 
for, at denne Færd kunde fortsættes saa længe.
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Ministeriet Neergaard. Forsvarsspørgsmaalet.
Rigsdagssamlingen 1908-09 indledtes med en principiel Debat om 

Albertiskandalen, og 12. Oktober dannedes Ministeriet Neergaard. 
De to Medlemmer af det foregaaende Ministerium, der havde direk
te Ansvar for, at Alberti ikke tidligere var standset: I. C. Christensen 
og S. Berg, var ikke med. Klaus Berntsen afløste Sigurd Berg som 
Indenrigsminister, Grev Råben gik, afløst af Grev Ahlefeldt-Laurvig, 
Neergaard overtog Forsvarsministeriet og afløstes som Finansmini
ster af Stiftamtmand Brun, Skibsreder Johan Hansen fik det nyop
rettede Handelsministerium.

Jeg skrev i „Det ny Aarhundrede“s følgende Hæfte en Artikel om 
Neergaard. Jeg havde altid sat megen Pris paa ham. I Studenter- 
aarene, i hvert Fald de første af dem, syntes han mig den af Politi
kerne, hvis Taler ved Studentermøderne virkede mest overbevisende, 
selv naar jeg ikke var enig med ham. Jeg satte hans store Værk „Un
der Junigrundloven“ meget højt. Jeg fremhævede nu meget stærkt 
hans usædvanlige saglige Forudsætninger for Lovgivningsarbejdet.

Men det syntes mig, at han under sin historiske Forskning havde 
erhvervet sig en Overbærenhed, der førte for vidt, en Tilbøjelighed 
til at udviske Modsætninger, der ogsaa gik for langt, hans Respekt 
for „det gennemførlige“ var blevet for stor. Sin Svaghed havde han 
vist ved i Foraaret med sit Partis Stemmer at dække Alberti, og efter 
at Alberti havde meldt sig, havde han været med til at mene, at Mi
nisteriet rolig kunde blive siddende, i Stedet for at forstaa, at der nu 
burde holdes nye Valg. Nu havde han beholdt de fleste af de Mini
stre, der Aaret før havde slaaet Kreds om Alberti, han havde været 
med til i Tinget at stemme Undersøgelsen af Ansvaret ned, han til
sagde kun en Undersøgelse mod Alberti, og med Hensyn til Militær- 
spørgsmaalet var hans Udtalelser uklare.

Dagen efter, at Ministeriet Neergaard var dannet, var der Valg i 
Køgekredsen, hvor Albertis Mandat jo var bortfaldet. Bransager 
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valgtes nu her med 1432 Stemmer, hvilket vil sige 102 Stemmer me
re, end han havde faaet i 1906. Hans Modkandidat, der var egnet til 
at samle Højremænd og Venstrereformparti, fik 1035 Stemmer, næ
sten 400 Stemmer mindre end Alberti forrige Gang.

Om Aftenen var en Kreds af vore Meningsfæller samlede hos 
Heilbuth, hvor vi med megen Tilfredshed modtog den sejrende 
Bransager. Han var jo den første af Partiets nye Mænd, der kom ind 
paa Tinge. Men med Tallene fra Køge for Øje regnede vi med, at 
flere vilde følge ved det kommende Valg. Vi fik i denne Tid adskil
lige Breve rundt om fra, hvor ivrige Meningsfæller sagde, at blev der 
nu hurtig Valg, da vilde Sejren være let, senere var det mere tvivl
somt.

Jeg er dog ikke sikker paa, at et Valg da vilde have været os gun
stigere, end Valget i 1909 blev. I Køgekredsen blev Bransagers Stem
metal i 1909 omtrent som i 1908, medens Modstanderne nu var split
tede. Og der var en Række Kredse, hvor Omslaget fra 1906 til 1909 
blev stærkere, end det var fra 1906 til 1908 i Køge.

Ved Finanslovens Behandling det Aar blev Bransagers Tale det 
Indlæg, hvorom Interessen samlede sig. Han kom jo ude fra den 
Valgkreds, hvor Alberti havde sat de dybeste Spor. Han sagde: „Mit 
Valg betyder et Krav nede fra denne Valgkreds om en Undersøgelse 
til Bunds af de Affærer, som knytte sig til Alberti og til dem, som 
efter min Opfattelse ikke kunne slippe for et moralsk Medansvar for 
det, han har begaaet.“ Han fortsatte: „Jeg var en ganske ung Mand 
paa det Tidspunkt, da Alberti brød ud blandt Sjællands Bønder for 
at bruge dem i sin Spekulation som Fodstykke for sin Magt. Jeg er 
vokset op i et Hjem, hvor denne Begivenhed gjorde det dybeste Ind
tryk, og jeg har Erfaringen om, hvorledes den Modsætning, som her
ved vaktes ude i Sjællands Bondehjem, blev en Modsætning af den 
mest indgaaende Karakter, der slog gamle Venskaber itu, delte Fa
milier, gav en ejendommelig Tone og Farve for mange sociale Fæ
nomener. “

Bransagers Tale var et Vidnesbyrd om, hvor dybt det føltes i vore 
Kredse, at der nu øjnedes en Mulighed for at standse den politiske 
og økonomiske Fordærvelse, der i de nærmest foregaaende Aar hav
de bredt sig. Der er dem, der har troet, at Albertis Fald syntes os et 
Held, som det for I. C. Christensen stod som et Uheld, der brød 
hans Magtstilling. Det gik for os langt dybere. Det betød for os, at
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den stedse stærkere Fordærvelse blev klarlagt for Befolkningen, og 
det syntes os den nødvendige Følge, at I. C. Chrisensen maatte tage 
Følgerne, ikke blot, fordi han havde dækket og opretholdt Alberti 
længe efter, at Karakteren af hans Færd var blevet uomtvistelig, men 
ogsaa fordi der, hvor uangribelig I. C. Christensen selv var i økono
misk Henseende, dog i hans Politik syntes os at være saa meget, der 
var i Slægt med Albertis politiske Virkemidler.

I samme Tale rejste Bransager med Styrke Husmandsspørgsmaa- 
let, og samtidig sagde han, at han var sendt ind i Tinget med „den 
udtrykkelig Hilsen" til Konsejlspræsidenten, „at det Flertal derude, 
som har valgt mig, paa det bestemteste fastholder Venstres Krav: 
Ingen Fæstningsmilitarisme og en betydelig Reduktion af de mili
tære Udgifter."

Hermed stod man overfor det næste store politiske Spørgsmaal.
Den 10. Juli 1908 afgav Forsvarskommissionen Betænkning. Den 

offentliggjordes 24. Juli, netop den Dag I. C. Christensen havde 
valgt til Albertis Afgang som Justitsminister. De to Begivenheder 
gik saaledes samtidig ind i Diskussionen. Kommissionen havde da 
siddet i over 6 Aar.

Det vil vanskelig kunne paastaas, at dens Arbejde havde svaret 
til den lange Tid. Til at begynde med havde man 1902-3 samlet en 
Del Materiale. Nogle Udtalelser af Udenrigsministeriet om Neutrali- 
tetsspørgsmaalet, nogle statistiske Beregninger om Militærudgifter i 
forskellige Lande set i Forhold til Indbyggertal og Statsindtægter, 
nogle Skildringer af Hærordningen i nogle enkelte Lande. Men saa 
var man gaaet i Staa. Man optrykte de gamle Hærordninger fra 
Schweiz, Frankrig og England uden at tage Hensyn til, at der var 
kommet nye Ordninger i de tre Lande i Mellemtiden, Statistiken 
standsede ved 1902.

Efter at I. C. Christensen var blevet Forsvarsminister, havde man 
i 1905 indhentet Udtalelser fra 12 Generaler og 2 Admiraler. Des
uden havde man nu spurgt Professor Matzen om hans Mening om 
Neutralitetspligter. Han havde svaret med en Udvikling af, at det 
for en neutral Stat var „en folkeretlig Pligt" at skabe et saa kraf
tigt Forsvar, som den ifølge sine Forhold paa nogen Maade evner. 
Men i det Øjeblik, man forsvarede sin Neutralitet, var man efter 
hans Mening i Krig.

Om Haageraftalerne af 1907, der omspændte alle Hovedomraader 
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af neutrale Staters Stilling under Krig og gav en Række Regler for 
Krigsførelsen, fandtes i Forsvarskommissionens Betænkning, der af
gaves et Aar efter Konferencen, ikke et Ord. Ikke heller blot næv
nedes Nord- og Østersøaftalerne fra Foraaret 1908.

Imellem de mange, lidet værdifulde Oplysninger, der knyttedes til 
dens Betænkning, dannede en større Afhandling af Fr. Bajer om 
Danmarks Neutralitet under Krimkrigen en Undtagelse. Den var vel 
underbygget og meget lærerig til Belysning af Danmarks Stilling. 
Imidlertid, Hovedsagen var jo ikke Oplysningsstoffet, der i det hele 
ikke synes at have spillet nogen Rolle for det Resultat, man kom til.

Da Kommissionen ikke havde kunnet enes om et Forslag til en 
ny Forsvarsordning, fremsatte Partigrupperne i Kommissionen hver 
deres; ialt blev det 6 Forslag.

Det radikale Venstre havde i Forsvarskommissionen ikke andre 
end Slengerik tilbage. Trier var gaaet i 1905, Fogtmann var traadt 
ud noget før sin Død, Kristiansen-Beder var udtraadt, da han faldt 
ved Valget i 1906. I Foraaret 1906 havde imidlertid Slengerik, Kri
stiansen-Beder og Fogtmann indbragt et Forslag til Hærordning, 
der byggede paa Venstrereformpartiets Synspunkt fra 90’erne, at 
Militærvæsenets Opgave var: „at konstatere vort Lands absolute 
Neutralitet under andre Landes krigerske Forviklinger.“

Dette Forslag stillede Slengerik nu. Det gik ud paa at nedlægge 
Fæstningsanlæggene, formindske den aarlige Uddannelse til noget 
over Halvdelen, indskrænke Tjenestetiden. Udgifterne vilde derved 
blive indskrænket med noget over Halvdelen, ca. 7 Millioner Kr. 
For Flaadens Vedkommende stillede han ikke detaillerede Forslag, 
men anbefalede en betydelig Nedgang ved Opgivelse af Kystfor
svarsskibene.

Det var paa Forhaand givet, at vort Parti maatte gaa mod Forslag 
af saadan Art som det, der stilledes af Flertallet, og vi optog straks 
et Oplysningsarbejde overfor Befolkningen. Allerede før Betænknin
gen forelaa, var en stærk Agitation for Militærvæsenets Udvidelse 
sat ind. En Forsvarsadresse samlede 74 000 Underskrifter - mod 
106 000 paa en tilsvarende Adresse i Firserne. Der oprettedes Kvin
deforeninger og Drengeforbund.

Særlig livligt agiterede Kvindeforeningerne med Møde efter Mø
de, hvor ivrige Officerer førte Ordet. Tilhørerne strømmede til. Ved 
et saadant Møde paa Gimle, hvor vi efter Aftale med Kvindeforenin- 
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gerne skulde mødes med nogle Officerer, var Salen paa Forhaand 
nogenlunde fuldt besat af Forsvarsdamerne, saa kun faa af vore 
Meningsfæller kom ind. De stod udenfor i tætte Skarer. Mødet 
maatte gentages kort Tid derefter, og begge Møderne blev særdeles 
livlige.

Da Kommissionsbetænkningen forelaa, tog man fat paa Agitatio
nen med forøget Iver. Vi holdt Møder og udsendte Pjecer. Blandt 
de ihærdige Deltagere i Debatten fra vor Side var navnlig Rode, 
Slengerik, Niels Petersen og Edv. Larsen. Jeg havde allerede i de 
foregaaende Aar af og til i „Det ny Aarhundrede" skrevet Artikler 
om Danmarks militære Muligheder, saaledes om „De 16“ Højskole- 
mænd, da de traadte frem i 1904; om „Danmarks Selvstændighed" 
og „Danmark i Verdenspolitiken" i 1905, da Debatten begyndte om 
Overgangen til den ene eller anden Alliancepolitik; om „Krig og 
Moral" og om „Danmark og Stormagterne" i 1907.1 1908 begyndte 
jeg en Artikelrække, der fortsattes til 1909: „Forsvarsagitationen før 
og nu", „National Selvfølelse", „Er der Krigsfare?" „Danmark un
der en Stormagtskrig", „Danmark og de andre Smaastater", „For
svarskommissionen", „Danmarks Nevtralitetspligter", „Hvad lærer 
Historien Danmark?" og „Hr. Neergaards Militærforslag". Denne 
Række udgaves siden samlet.

Den Tankegang, jeg forfægtede i Artikler og i Taler var denne:
Det maa erkendes, at der, hvis en Stormagtskrig bryder ud, er 

Krigsfare for Danmark. En saadan Krig er ikke saa sandsynlig, som 
det ofte antages. Sikkerheden for at denne vilde komme, endda 
snart, forkyndtes jo i den Tid ihærdig af Talsmændene for Militær
væsenets Udvidelse.

Heroverfor pegede jeg paa de Kræfter, der brødes med de krigs
fremmende Kræfter: det voksende Samkvem mellem Folkene, For- 
staaelsen af Farerne ved en Krig, Udfaldets Usikkerhed, Tabene for 
Sejrherrer som for Besejrede, Frygten for, at Krigen kunde slutte i 
et socialt Kaos, den voksende Bevægelse for fredelig Afgørelse af 
mellemfolkelig Strid.

Men jeg saa ikke i noget deraf en Sikkerhed for Fredens Bevarel
se. Det er siden blevet sagt og troet i vide Kredse, at jeg havde erklæ
ret Krig for udelukket. Dette er selvsagt ikke rigtigt. I Artiklen: „Er 
der Krigsfare?" sluttede jeg: „Saaledes taler al Sandsynlighed for, 
at vi ikke vil komme til at opleve nogen Krig mellem evropæiske 
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Stormagter.“ „Men Sandsynlighed er ikke Sikkerhed. Endnu staar 
baade Folkene og deres Herskere saa lavt i Kultur, at en Krig, ogsaa 
en Stormagtskrig, kan tænkes. Naar vi overvejer Danmarks Stilling, 
da maa vi tage denne Mulighed med i Betragtning. Vi maa under
søge, hvilken Fare der er for, at Danmark inddrages i en saadan 
Krig, og hvilke Midler vi skal anvende for at opnaa den størst mu
lige Sandsynlighed for at undgaa at drages ind i Krigen. “

Netop derfor paadrog man sig et tungt Ansvar ved at trække For
svarskommissionens Arbejde ud og bevare en Ordning, om hvis 
Umulighed der var Enighed.

Jeg ansaa en Krig mellem Tyskland og England alene for den for 
Danmark farligste, da Kræfterne, naar flere Stormagter var med, 
maatte antages at blive samlede om de afgørende Fronter til Lands. 
Og med den tyske FIaades Udvikling voksede Sandsynligheden for, 
at Nordsøen vilde blive Kamppladsen til Søs. Derved vilde Betingel
serne for, at vi kunde holde os udenfor, blive bedre.

Hvis Krigen alligevel skulde ramme Danmark, blev Spørgsmaalet, 
om der var Mulighed for at yde et effektivt Forsvar. Det var min 
Opfattelse, at dette var helt udelukket.

Fra alle Sider erkendtes det jo, at der ikke var Mulighed for et 
Forsvar af Betydning for Jylland og Fyen. Den Udvidelse af Mili
tærvæsenet, der foresloges, gjorde efter min Mening hverken fra el
ler til med Hensyn til Mulighederne for et Forsvar. Fæstningsanlæg 
i Danmark forøgede direkte Faren for Landet, da de i en Stormagts 
Haand gav det militær Betydning. Sandheden var, at de Fæstninger, 
vi byggede, byggede vi til Tyskerne.

Fra militær Side var Opfattelsen den, at hvis Fæstning og det øv
rige Militærvæsen udvidedes stærkt, meget stærkere end noget af Par
tierne foreslog, da vilde det være muligt at forsvare København i et 
Par Maaneder, saaledes at Tysklands Modstandere kunde komme til 
Hjælp. Min Opfattelse var dels, at et saadant Forsvar blot i et Par 
Maaneder var umuligt, dels at der ikke var nogen Mulighed for, at 
England sendte Hjælpetropper.

Jeg gik vedblivende ud fra, at alle Allianceplaner var haabløse. 
Forsøg derpaa kunde bringe en Stormagtskrig til Udbrud. England 
kunde ikke hjælpe Danmark, Alliance med Tyskland betød i Virke
ligheden Opgivelse af Danmarks Selvstændighed.

Under Diskussionerne henvistes stadig til andre mindre Staters
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militære Anstrengelser. I Sverige og Norge var disse den Gang ikke 
saa store, at der var meget Eksempel at hente derfra. Men med sær
lig Iver henvistes til Belgien. Antwerpens Fæstningsværker havde for 
General Bahnson været Forbilledet for Anlæggene ved København. 
Belgiens Udgifter til Fæstning og Hærvæsen svarede saa nogenlunde 
til Danmarks set i Forhold til Folketallet, men dette var jo i Belgien 
et Par Gange saa stort som Danmarks. Og endelig laa Belgien mel
lem to meget store Militærstater. Her var der virkelig Mulighed for, 
at den ene af dem kunde komme det til Hjælp mod den anden.

Min Slutning var denne: „Det er saa overmaade let at sige: de 
andre Smaastater ruster, saa maa vi ogsaa gøre det. Men det er for 
let. Spørgsmaalet om Danmarks Militærordning er for alvorligt til 
at løses paa en saa letsindig og overfladisk Maade. Vi maa indrette 
vort Militærvæsen ikke efter, hvad der tjener Belgien eller Schweiz 
eller Holland bedst, men efter hvad der passer bedst for Danmark, 
saaledes som det nu en Gang er stillet med sine 2 600 000 Indbygge
re spredt over Halvøer og Øer mellem Nordsøen og Østersøen, med 
sin Hovedstad i en Udkant af Landet, tæt ved Tysklands store Krigs
havn. “

„Det er den blodigste Uret at tale Haansord mod det danske Folk, 
fordi dets Flertal har forstaaet, at Danmarks Vilkaar er andre end 
de andre Staters, og derfor har ønsket at indrette vor Militærordning 
efter vore Kaar, ikke efter de andres.“

For de Militære, for Højre og delvis for Venstrereformpartiets 
Folk var Bevæggrunden til deres Ønske om et stærkere Militærvæ
sen utvivlsomt Forestillingen om, at det kunde lade sig gøre at føre 
et henholdende Forsvar, der gav den Stormagt, der maatte være i 
Krig med Angriberen, Tid til at komme os til Hjælp. I Diskussio
nerne indtog denne Forestilling imidlertid en ret tilbagetrukken 
Plads.

Man hævdede i Stedet med megen Iver, at Danmark havde en 
folkeretlig Pligt til at „forsvare“ sin Neutralitet, og derfor maatte 
have et dertil egnet Forsvar. Efterhaanden havde man jo i alle Par
tier samlet sig om den Opfattelse, at det maatte være Danmarks 
Maal at bevare Neutraliteten. Under den Diskussion, som nu fandt 
Sted, tog man med særlig Iver sit Udgangspunkt i en Erklæring, Deunt
zer som Udenrigsminister i 1902 havde fremsat om Neutralitetspligter.

Det hed her: „Finder man sig uden Indvending i den fremmede 
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Stats Overgreb, vil dette være et klart Brud fra Danmarks Side paa dets 
Nevtralitet. I lige Linie hermed staar det ikke blot, hvis Danmark 
nøjes med en rent formel Modstand, der alene gaar ud paa at kon
statere, at det stedfundne betragtes som en Krænkelse af Landets Nev
tralitet, og at man vilde modsætte sig det med Magt, men paa Grund 
af den fremmede Stats militære Overlegenhed anser sig for ude af 
Stand dertil. Kun da vil den førnævnte Konstatering være tilstrække
lig til at fritage Danmark for Beskyldning for at have brudt sin Nev
tralitet, hvis den fremmede Stat angriber med en saa overvældende 
Styrke, at der ikke for Danmark er nogensomhelst Udsigt til et lykke
ligt Forsvar i det mindste i nogen, om end kun kort Tid.“

Han drog deraf den Slutning, at man burde have „en saadan mili
tær Magt, som svarer til, hvad der efter Landets Evne og Forhold kan 
ydes uden Overbebyrdelse“ og „nogenlunde stemmer med, hvad der 
forholdsmæssig er normalt for andre i det internationale Samfund 
deltagende Stater. “ Tilhængerne af Militærvæsenet sluttede heraf, at 
Udvidelser var fornødne.

Vi paaviste derimod, at Kravet om et „forholdsmæssigt" Militær
væsen var rigelig opfyldt, at det ikke kunde medføre Pligt til Anlæg 
af Fæstningsværker, der gav Danmark militær Værdi for den nær- 
mestliggende Stormagt. Men dernæst hævdede vi, at en Stormagt, 
der fandt et alvorligt Angreb paa Danmark formaalstjenligt, altid 
vilde gennemføre det med saa overvældende Overmagt, at selv et kort
varigt Forsvar efter Danmarks Forhold var umuligt.

Men i øvrig forfægtede jeg, at de indbyrdes uenige Folkeretslærere 
ikke var tilfredsstillende Grundlag for Undersøgelsen af vore Neutra
litetspligter, men at et klarere Grundlag fandtes i Haagerkonventio- 
nerne af 1907 om „nevtrale Magters Rettigheder og Pligter under 
Landkrig og under Søkrig“. Jeg gennemgik disse af Forsvarskommis
sionen overhovedet ikke paaagtede Konventioner Paragraf for Para
graf og viste, at de Pligter, der her nævnedes, alle tog Sigte paa den 
Art mindre Krænkelser, der kunde imødegaas ved militære Foran
staltninger af politimæssig Karakter. Og dette var naturligt. Neutra
litetspligt kunde ikke være ensbetydende med en Krigspligt. Ingen 
kunde være forpligtet til det umulige. Disse Regler begrundede Op
retholdelsen af et Militærvæsen af begrænset Omfang, saaledes som 
Tscherning, Hørup og Holstein-Ledreborg havde ønsket det, saaledes 
som I. C. Christensen i Halvfemserne havde været Talsmand for det.
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I Overensstemmelse dermed var det radikale Venstres Forslag i For
svarskommissionen fastlagt.

Denne Opfattelse blev Genstand for omfattende Diskussion. Det 
var for dem, der ønskede Militærvæsenet udvidet, af den største Be
tydning at hævde, at dette maatte være en Følge af Forpligtelser over
for Udlandet; overfor dette prellede alle Argumenter af.

Jeg for min Del saa Forklaringen deri, at det nu en Gang var ufor
eneligt med deres Følelser at opgive Forestillingen om Militærvæse- 
nets store Betydning for Landet, men da det ikke lod sig gøre at sand
synliggøre Muligheden af et „effektivt Forsvar", maatte de søge an
den Begrundelse af Forsøgene paa at styrke det.

Den virkelige Begrundelse for dem, for hvem Militærvæsenets Ud
videlse var en Overbevisningssag, var, at de ansaa „Forsvarsviljen" 
for nødvendig for „Selvfølelsen i Folket, Fædrelandskærligheden." 
Denne Følelse havde nogle Aar før baaret de 16 Højskoleforstanderes 
Adresse. Den kom nu til Orde i en Række Udtalelser af Mænd som 
Henrik Pontoppidan, Jens Nørregaard, Overbibliotekar Lange, Jakob 
Knudsen o. s. v. Den bar de kvindelige Forsvarsforeninger, prægede 
den Stemning, vi mødte ved de ikke faa Møder, vi havde med disse.

I en Artikel om „National Selvfølelse" tog jeg dette Spørgsmaal op, 
ligesom jeg tidligere havde drøftet det i Artiklerne om „De 16“ i 1904, 
om „Danmark i Verdenspolitiken" 1905 og om „Krig og Moral" 
i 1907.

Vi skulde kæmpe for at vinde Respekt i Udlandet, saa vilde vi faa 
Hjælp, var Betragtningen. Jeg mindede om, hvorledes Dybbølkam- 
pene i 1864 havde vundet os Beundring nok, men ikke Antydning af 
Hjælp. Det var let dertil at føje en Række Eksempler fra andre Lan
des Historie. Jeg bestred, at det af Hensyn til „det sunde Folkeliv og 
den nationale Selvfølelse" var fornødent at se hen til blodig Kamp og 
ruste sig til denne. „At bygge dansk Folkeliv paa Troen paa vort For
svar, det er at bygge paa en tom Illusion, hvis Uholdbarhed de fleste 
endda alle Dage vil gennemskue." „Det nytter ikke, at et Folk, der 
er saa svagt og saa enestaaende uheldigt stillet i militær Henseende 
som det danske, tænker paa at hente de Laurbær, hvormed dets na
tionale Selvfølelse skal næres, paa Slagmarken. Det faar sætte sin Ære 
i Fredens Gerning." „Paa den indre, fredelige Udviklings Arbejds
mark" var der „en Rigdom af Opgaver, hvis Løsning vil gøre det 
danske Samfund til et Mønstersamfund." Jeg saa i en Udligning 
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mellem Folkegrupperne „det eneste solide Grundlag for en virkelig 
Samfølelse.44

Det var almindeligt at paastaa, at det var vor Opfattelse, at vi 
kunde forsvare Landet med Kultur i Stedet for Vaaben, og megen 
Spot ødsledes paa denne Tankegang. Jeg afviste denne Misforstaaelse 
af vor Opfattelse som helt urimelig. „Ingen vil paastaa, at en høj 
Kultur kan sikre os mod Erobring, vi kan lige saa lidt forsvare den 
danske Stat med Kultur som med Fæstningsværker. Derimod kan 
Kulturen skabe det danske Folk et aandeligt Værn.“ „Hvis Forhol
dene skulde stille sig saa ulykkelig, at den danske Stat blev erobret, - 
det sømmer sig at se i Øjnene den Sandhed, at dette kan ske, - da 
vil en ejendommelig, højt udviklet dansk Kultur saa fjern fra Erob
rerstatens militaristiske Kultur som mulig, betyde Sikkerhed for, at 
det danske Folk kan bevare sit eget nationale Liv, indtil det faar 
ogsaa sin ydre Selvstændighed tilbage/4 „Sønderjyderne har under 
langt vanskeligere Vilkaar ført Beviset for, at dette lader sig gøre.44

Og endelig understregede jeg, at vi havde den Opgave at yde vort 
om end beskedne Bidrag til at fremme den Bevægelse for fredeligt 
Samarbejde mellem Staterne og fredelig Afgørelse af Tvistigheder 
mellem dem ad Rettens Vej, som, hvor skrøbelig den end endnu var, 
dog var den eneste Vej, der kunde føre til virkelig Sikkerhed for 
Staterne.

Den Tankegang, jeg saaledes forfægtede, var saa vist ikke en Tan
kegang, som jeg alene var Talsmand for. I Tale og Artikler førte 
Ove Rode den frem med nogenlunde tilsvarende Betragtninger. Og 
mange andre gjorde ligesaa: Zahle, Slengerik, Niels Petersen, Edv. 
Larsen, Fr. Bajer og mange andre. Det var ikke noget mærkværdig 
nyt, vi havde fundet paa. Det var den Tankegang, talrige Venstre- 
mænd havde hævdet lige fra Tschernings Tid, og som i Halvfem
serne syntes at have samlet hele Venstre.

Det kan siges, at Venstremænd før 1905 mere i deres Modstand 
mod Militærvæsenet lagde Vægt paa den økonomiske Side af Sagen, 
medens vi uden at være ligegyldige for denne, dog beskæftigede os 
meget mindre dermed, langt mere fremhævede de Farer, Militær
væsenets Udvikling medførte. Men undersøger man nærmere Drøf
telserne i ældre Tid, vil man se, at ogsaa da spillede disse mere al
mindelige Synspunkter den samme afgørende Rolle som for os.

Socialdemokraterne vendte sig efter Afgivelsen af Forsvarskom-
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missionens Betænkning ret skarpt mod det af Slengerik indtagne 
Standpunkt. Man hævdede, at dette stred mod Odenseprogrammets 
Ord om Grænse- og Søpolitivagt og satte i Modsætning til det det 
socialdemokratiske Krav om Afvæbning.

Jeg tog til Orde derimod baade i „Det ny Aarhundrede" og i „Po
litiken", hvor jeg, da Rode tog Ferie, kom til at afslutte Debatten 
herom med Socialdemokraterne. Jeg paaviste, at Slengeriks Forslag 
netop fjernede de Farer, der knyttede sig til en stærk Udvikling af 
vort Militærvæsen, og at det nøje svarede til Odenseprogrammet. 
I Modsætning dertil syntes det mig uklogt, saaledes som Socialdemo
kraterne gjorde det, med Brask og Bram at forkynde, at vi afvæb
nede, naar Meningen dog var, at vi skulde have Grænsevagt og In
spektionsskibe i uangivet Omfang. Og meget advarede jeg mod den 
ikke udformede Ide, de havde fremsat, om at oplære hele Ungdom
men i Vaabenbrug.

„Socialdemokraten" havde spottende talt om, at vort Standpunkt 
var præget af „Bourgeoisifølelse". Jeg svarede: „„Socialdemokraten" 
gør neppe klogt i at lade haant om „Bourgeoisiet". Det Fremskridt, 
der sker paa Jorden, var alle Dage blevet mangefold mindre, end det 
nu er blevet, om ikke det frisindede Bourgeoisis Mænd og Kvinder 
atter og atter havde rakt Arbejderne deres Haand til fælles Kamp 
for aandelig og politisk Frihed og social Retfærdighed. Deres Hjælp 
vil være fornøden denne Gang ogsaa, om det nu skal lykkes at stand
se Militarismens for Danmarks Tilværelse saa farlige Sejrsgang."

Albertis Sammenbrud og Forslagene fra Forsvarskommissionen 
gjorde tilsammen et meget stærkt Indtryk i Befolkningen. Mange 
Venstremænd, der hidtil havde holdt sig tilbage fra os, fordi de syn
tes, at vi undergravede det Venstrestyre, der var Resultatet af en 
Menneskealders Arbejde, erkendte nu, at vi havde haft Ret, at intet 
kunde undergrave det nye parlamentariske Styre mere end en Fort
sættelse i det Spor, hvori dansk Styre var ført ind i det mindste 
fra 1905.

Men andre, mange andre betragtede os vedblivende som dem, der 
truede Gaardmandsstandens Magt. Alberti var styrtet sammen for 
dem, des tættere sluttede de efter den første Forbløffelse op om 
I. C. Christensen.
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Neergaards Forsvarsforslag.
Valgene 1909

Det var den 12. Februar 1909, Dagen efter 250 Aarsdagen for 
Stormen paa København i 1659, at N. Neergaard traadte frem i Fol
ketinget for som Konsejlspræsident og Forsvarsminister at forelægge 
sine Militærforslag. Der var en helt usædvanlig Spænding i Salen. 
Vi kunde have haft nogen Grund til at regne med, at han vilde tage 
et Standpunkt nærmere vort end Forsvarskommissionens Flertal.

I sin Grundlovstale i 1905, ganske kort efter Odenseprogrammets 
Vedtagelse sagde han: „Angaaende Spørgsmaalet om, hvorvidt den 
endelige Ordning bør føre til en Nedsættelse af Militærudgifterne, 
da deler jeg endnu den Tro, I. C. Christensen i 1899 udtalte, at en 
forsvarlig Ordning kan naas for mindre Udgifter end de nuværende. 
Det radikale Venstres Program indeholder for Størstedelen kun, 
hvad alle Venstremænd er eller i hvert Fald tidligere var enige om.“ 
Og i sin Finanslovstale i Oktober samme Aar sagde han: „Vi mene 
ikke, at et dansk Militærvæsen kan indrettes hverken for 5 eller 10 
Millioner Kr., men at der maatte kunne ske rimelige Besparelser, 
have vi altid ment, og det fastholde vi.“ Fra Samtaler med ham vid
ste jeg, at han endnu til 1907 omfattede de Planer om Udvidelser, 
der da mentes at foreligge i Forsvarskommissionen, med stærk 
Uvillie.

Men i Juli 1908 var han jo indtraadt i Ministeriet I. C. Christen
sen, i Oktober 1908 havde han dannet sit Ministerium uden noget 
Forsøg paa at skabe Samarbejde til Venstre. Han var inde i Maski
neriet, og jeg maatte nærmest regne med, at det vilde vise sin Magt 
overfor ham som overfor saa mange andre. Hans Forslag og Tale 
viste ogsaa, at det var blevet Tilfældet. Det springende Punkt var 
Forslaget om en Række fremskudte Stillinger uden for Landbefæst
ningen og et Par Fløjforter, der efter Behag kunde regnes til Søbe
fæstning eller Landbefæstning. Naar disse Anlæg om 8-10 Aar var 
færdige, skulde den gamle Landbefæstning nedlægges.

18. P. Munch, I 273



Neergaards Forelæggelsestale, der holdtes med stor Styrke, var en 
Forkyndelse af, at han var omvendt, før han blev Forsvarsminister. 
Det maa da have været i Tiden som Finansminister fra Juli til Ok
tober, og den Gang vel neppe til de fremskudte Værker.

Som Grund gav han først Folkeretten, ikke udtrykkelige Bestem
melser i Haagerkonventionen, men Folkerettens almindelige Forud
sætninger; det lød helt underligt for os, der vidste, hvor godt han 
havde været kendt med Folkeretten længe før sin Omvendelse. Der
næst de andre Smaastaters Stilling, der saa vist heller ikke før havde 
været ukendt for ham. Men endelig Hensynet til Udlandet. I „de 
sidste Maaneder“ havde han paa sin nye Plads set Ting, der før 
havde været skjult for ham.

Det forstodes af mange som en forsigtig Tilkendegivelse af, at der 
fra interesserede Stormagter var fremsat Ønsker i saa Henseende. Vi 
var stærkt interesserede i at faa at vide, om noget saadant, som vi 
ansaa for yderst usandsynligt, virkelig var Tilfældet. Det oplystes 
under Debatten, at der ikke havde været Tale, hverken om Pres eller 
Raad eller nogen Form for Tilkendegivelse af Synspunkter. Han og 
Udenrigsministeren havde blot selv et almindeligt Indtryk af, hvor
ledes Udlandet maatte se paa Sagen.

I den Artikel, jeg efter Forslagenes Forelæggelse skrev i „Det ny 
„Aarhundrede", søgte jeg Omvendelsens virkelige Grund i Indflydel
sen fra „Hof, Generalstab og Landsting". Om Forslagene skrev jeg: 
„Ud af hver Linje i disse Forslag straaler Militarismens Aand, stærk 
og mægtig som aldrig før i Danmark. Og dog er alt dette kun en 
første Begyndelse. Alle de Anlæg, der foreslaas, er ufuldstændige Be
gyndelser, der hurtig kræver Forstærkninger. Og dog faar vi ved 
alt dette kun usle, svage Fæstningsværker ved København, nogle be
tydningsløse Smaaanlæg ved Sjællands Kyster, en Lilliputflaade og 
en hile bitte Hær i Sammenligning med de Flaader og Hære, af 
hvilke Danmark kan tænkes angrebet. Jylland, Fyn, Lolland-Falster 
o. s. v. opgives paa Forhaand; paa Sjælland skabes med mægtige 
Ofre et Militærvæsen, der dog intet kan udrette." Jeg gik ud fra, at 
der var en vis Udsigt til at standse Forslagene. Ikke fordi I. C. Chri
stensen foreløbig gik imod. „Hvor Hr. Christensen siden finder det 
hensigtssvarende at gaa hen, vil jo Fremtiden vise." Men fordi der 
baade blandt Venstrereformpartiets Rigsdagsmænd og blandt dets 
Vælgere sporedes en stærk Bevægelse mod Forslagene.
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18. Februar kom Forslagene til første Behandling under en Spæn
ding endnu stærkere end paa Forelæggelsesdagen. I. C. Christensen 
indledede Forhandlingerne. Han begyndte med Udtalelser om Neu
tralitetspolitiken, hvorom paa det Tidspunkt alle syntes enige. Han 
talte om Genforening med de danske Sønderjyder, men kun ved at 
„appellere til og banke paa Retsindets Dør.“ „Om nogen kom og til
bød os en Alliance med de mest gyldne Løfter og fagre Ord om, at vi 
kunde faa det tabte tilbage, saa maatte og vilde vi dog sige Nej.44

Vi vidste den Gang ikke, at han et Par Aar tidligere under de Lüt- 
kenske Forhandlinger havde været inde paa Tanker, som ikke var 
lette at forene med disse Ord. Han understregede stærkt alt det, 
hvorom han var enig med Neergaard; men de fremskudte Værker 
foran Københavns Landbefæstning gik han imod. København skulde 
værnes til Lands af en mobil Hær, medens Søbefæstningen skulde af
værge Bombardement. Det var med denne Tale klart, at der vilde 
komme til at staa en haard Kamp inden for Regeringspartierne om 
Planerne.

Under den Diskussion, som derpaa fulgte, fremførte Slengerik med 
Klarhed og Styrke vore Synspunkter. Neergaard havde som før For
svarskommissionens Flertal paaberaabt sig Deuntzers Erklæring til 
Kommissionen i 1902. Deuntzer svarede, at der var „lagt mere og 
andet ind i disse Ytringer, end de indeholde/4 Han fortsatte: „I den 
Tid, jeg har været Udenrigsminister, har der aldrig foreligget fra 
Udlandet det allerringeste, som kunde berøre, hvorledes vort Forsvar 
skulde indrettes/4 Han sluttede med Ordene: „Det gamle Spørgs
maal, som man næsten ikke mere tør nævne, Hørups gamle Spørgs
maal: „Hvad kan det nytte44, det er det Spørgsmaal, der her som 
overalt, hvor fornuftige Mænd ere sammen, skal være vor Rettesnor.44

Modsætningen mellem I. G. Christensen og Neergaard spidsedes 
til. Udvalget, der fik I. C. Christensen til Formand, gjorde sig hurtig 
færdigt, og Forslagene blev, som det efter Tingets Forhandlinger 
maatte ventes. Neergaard fik Tilslutning fra to af Regeringspartier
nes Udvalgsmedlemmer og i Hovedtrækkene fra Højre, selv om det 
stillede videregaaende Forslag, medens I. C. Christensen fulgt af 5 
andre foreslog at stemme de fremskudte Værker ud af Forslaget.

Zahle og Slengerik stillede samme Forslag med Hensyn til Hær
ordning, som Slengerik havde stillet i Forsvarskommissionen sammen 
med Fogtmann og Kristiansen-Beder. Dertil føjedes nu et Flaadefor
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slag, hvorefter man skulde gaa bort fra de dyre og langsomme Kyst
forsvarsskibe, men have et Antal Vagtskibe, mindre Politiskibe, Tor- 
pedobaade og Mineskibe. Forslagene var gennemdrøftede med Bran
des, Rode og mig, og jeg skrev et Udkast til Motiver, som de i alt 
væsentlig anvendte. Udgiften til Forslagene beregnedes til 6 % Mil
lion Kr. til Hæren, 5 Millioner til Flaaden, □: 8 Millioner mindre 
end det bestaaende, Halvdelen af Neergaards Forslag.

Den følgende Debat uddybede, syntes det, Modsætningen mellem 
Neergaard og I. C. Christensen. De forsikrede begge, at de var saa 
overmaade glade ved det Samarbejde, der var skabt mellem Venstre- 
reformpartiet og de Moderate og mellem dem selv personlig, men 
Neergaard holdt paa sine fremskudte Værker, vilde vedblivende gøre 
dem til Kabinetsspørgsmaal ved det forestaaende Valg, medens I. C. 
Christensen gik bestemt imod og bebudede, at det vilde føre til en 
Valgkamp mellem dem, hvor Neergaard vilde blive støttet af Højre. 
Debatten viste iøvrig, at adskillige af I. C. Christensens Gruppe tog 
Standpunkt til Venstre for ham, deriblandt Anders Nielsen og Chr. 
Brorsen. Mod hele Fæstningspolitiken stod foruden Socialdemokrater 
og Radikale H. Trier og Deuntzer samt 6 af Venstrereformpartiet, 
hvoriblandt Bluhme, Rasmus Hansen, Jungersen og Carl Hansen. 
Der var da i selve Rigsdagen nogle af Venstrereformpartiet, som syn
tes paa Vej til os.

Afstemningen fandt Sted den 22. April, og den gav 35 Stemmer 
for de fremskudte Forter, 69 imod. Valg udskreves til 25. Maj.

Under Indtryk af Begivenhederne i Sommeren 1908 havde vi taget 
et kraftigt Arbejde op rundt om i Landet. I 1909 skulde der være 
Kommunevalg efter den nye Valglov, og desuden ventede man da 
Valg om Militærspørgsmaalet, om det ikke allerede kom i Efter- 
aaret. Vi organiserede med Energi Opstillingen af Kandidater til 
begge Valg, søgte at styrke vore Organisationer og vore Blades Stil
ling. Fra Oktober 1908 udkom „Det frie Ord“ atter under Brans
agers Ledelse. „Kalundborg Dagblad" blev fra 1907 rent radikalt.

I 1908 opstilledes i Skive under den hidtidig til Reformpartiet 
hørende Folketingsmand Carl Hansens Ledelse „Skiveprogrammet", 
der var Udtryk for et radikalt Løsgængerstandpunkt, der gik stærkt 
imod Militærpolitiken. Det meget indflydelsesrige „Skive Folkeblad" 
blev Udtryk for denne Politik. Ogsaa „Møens Folkeblad" tog mere 
og mere radikal Farve, medens „Østsjællands Folkeblad" fortsatte 

276 



Bestræbelserne for at opnaa en Forstaaelse mellem det radikale Ven
stre og Venstrereformpartiet. Ude fra Kredsene meldtes der i denne 
Tid atter og atter om voksende Tilslutning til vort Parti. Paa Lange
land, hvor Stemningen nu var meget forventningsfuld med Hensyn 
til det kommende Valg, havde vi det Aar en meget stor Grundlovs
fest, hvor Edv. Brandes og Morten Pontoppidan talte sammen med 
mig.

Imidlertid syntes Samarbejdet med Socialdemokraterne foreløbig 
at blive vanskeligere. Socialdemokraterne agiterede med Iver for de
res Afvæbningsforslag. De holdt deres store Kongres i Odense i Sep
tember, nogle Dage efter Albertis Fald og I. C. Christensens Tilbage
træden, og her var der megen Strid om, hvorvidt man overhovedet 
skulde indlade sig paa Samarbejde med andre. En Beslutning, der 
aabnede Mulighed derfor, vedtoges med kun een Stemmes Flertal, 
og de Kandidatopstillinger, der godkendtes, var af saadan Karakter, 
at de ikke gav megen Udsigt til mere omfattende Samvirken. Efter 
Kongressen tog Rode ret skarpt til Orde mod dens Beslutninger. I en 
Samtale, jeg nogle Dage senere havde med Borgbjerg, viste han imid
lertid den sædvanlige Iver for Samarbejdet og hævdede, at det maatte 
nok kunne tilrettelægges i Kreds efter Kreds.

Den 27. og 28. Februar, godt 14 Dage efter Militærlovenes Fore
læggelse, holdt vi Landsmøde i København. Deltagelsen af Delege
rede var ikke saa lidt større end sædvanlig. Jeg indledede Forhand
lingen om Militærspørgsmaalet, og et Opraab stærkt rettet mod Ud
videlsesplanerne vedtoges.

Under Diskussionen derom tog Fr. Bajer, der nys havde faaet No
belpræmien for sit Fredsarbejde, Ordet og udtalte sig meget stærkt 
mod Københavns Søbefæstning. Hans Tale bidrog sit til den fortrøst
ningsfulde Stemning, der herskede ved dette Møde. Der forelaa ikke 
denne Gang som i 1906 en Aftale med Socialdemokraterne om De
ling af Kredsene. Landsmødet godkendte Opstilling i 65 Kredse, men 
bemyndigede Kredsorganisationer og Hovedbestyrelse til efter ind
byrdes Drøftelse at udvide eller formindske dette Tal med det For
maal at fremme Valg af det størst mulige Antal af radikale Venstre- 
mænd og i størst mulig Udstrækning hindre Valg af Tilhængere af 
Militærvæsenets Udvidelse. Det vil sige, at Muligheden for Forhand
ling med Socialdemokraterne i de enkelte Kredse holdtes aaben. Der 
blev dog ogsaa Plads for en ivrig Drøftelse af Jordspørgsmaalet, og
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der nedsattes et særligt Udvalg med Jakob Lange som Formand med 
den Opgave at stille Forslag til det kommende Landsmøde.

I Dagene efter Landsmødet kom de kommunale Valg. Vort Parti 
stod her uden Alliancer. Vi havde søgt gennem Forhandlinger med 
Meningsfæller i Byerne at tilrettelægge visse Hovedlinier for Partiets 
kommunale Arbejde. I København og paa Frederiksberg gik vi til 
Valg paa Grundlag af kommunale Programmer, der var udsprungne 
af omfattende Overvejelser. Resultatet overtraf Tvivlernes Forvent
ninger, men svarede ikke til de mest tillidsfuldes Forhaabninger.

Af Københavns 42 Borgerrepræsentanter fik vi valgt 5, der blev 
bestemmende for Flertallet. Paa Frederiksberg, hvor vi boede, var min 
Kone opstillet som Nr. 2 paa vor Liste, men vi maatte her gaa ud fra, 
at vi ikke kunde naa det til 2 nødvendige Stemmetal; Resultatet blev 
da ogsaa, at vi fik 1, Socialdemokraterne 6, Højre 8. Der blev da fra 
nu af konservativt Flertal i Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Ude i Købstæderne var Forholdene meget forskellige fra Sted til 
Sted. Socialdemokraterne var det eneste Parti, der praktisk talt op
stillede overalt, og Tilslutningen til dem blev ringere end ventet; Op
holdsbestemmelserne virkede stærkere end antaget. Hyppig opstille
des „Borgerlisterder vel overvejende var konservative, men som 
dog af og til ogsaa omfattede andre. Der opstilledes rent radikale 
Lister i over 30 Byer, og i et Dusin Byer blev de radikale afgørende 
for Flertallet.

Paa Landet spillede lokale, upolitiske Lister en endnu større Rolle. 
Adskillige Steder var der dog radikale Lister, der fik megen Tilslut
ning, og desuden opstilledes ofte „Husmandslister“, hvis Kandidater 
overvejende hørte til i den radikale Lejr. I det samlede Tal af Sogne
rådsmedlemmer gik Gaardmændenes Tal ned fra 5149 til 4158, 
medens Husmandsgruppen voksede fra 1740 til 2465.

Til Folketingsvalget udfoldede vi en omfattende Virksomhed med 
Møder, Smaapjecer og Avisartikler. Jeg kom til at tage en forholds
vis stor Del af dette Arbejde. Tilhængerne af Militærvæsenets Udvi
delse klamrede sig til den nye Betragtning, at vi havde en folkeretlig 
Pligt til et Neutralitetsforsvar. Der dukkede her et uklart Hensyn til 
Udlandet op, der var egnet til at gøre Indtryk paa mange. Og for de 
Venstremænd, der med mindre Overbevisning var gaaet ind i Mili- 
tærpolitiken under Situationens Tryk, var denne Begrundelse næsten 
den eneste mulige.

278



I Artikler i „Det ny Aarhundrede", „Det Frie Ord" og „Politi
ken" bestred jeg Berettigelsen af dette Forsøg. Men saa afgørende var 
dette for Modstanderne, at de samlede en væsentlig Del af deres Agi
tation mod mig. Jørgen Pedersen skrev Artikler mod min Fremstil
ling i „Fyns Tidende", K. Fabricius i „Berlingske Tidende", og disse 
Betragtninger vandrede Landet rundt. Jeg maatte da i størst mulig 
Omfang give Svar derpaa. Efter Opfordring paa Landsmødet tog jeg 
i April en større Møderække i Jylland, og Slag i Slag fortsattes Mø
derne til Valgdagen.

De store Ministermøder fra 1906 kom ikke igen. I. C. Christensens 
og Neergaards Tilhængere stredes jo tappert i mange Kredse, og selv 
om de andetsteds gik sammen, kunde de ikke føre en Kampagne med 
store Møder. Derimod var Højre meget virksomt; Officerer og for
svarsivrige Damer var til Raadighed for det, og mange Steder kunde 
det gøre Regning paa Stemmer fra Neergaards Tilhængere.

Lige til op mod Valgdagen førtes der Forhandlinger mellem vore 
Meningsfæller og Socialdemokraterne; P. Knudsen, Borgbjerg og 
Stauning ønskede at lægge Valget saaledes til Rette, at der blev 
størst mulig Udsigt til at besejre Modstanderne, men Harald Jensen 
og K. M. Klausen var jo altid uvillige overfor Samarbejdet, foretrak 
Bevarelsen af et Styre, der gav god Jordbund for Agitation. I mange 
Kredse kunde de stedlige Socialdemokrater ikke bekvemme sig til at 
give Afkald paa den Agitation, hvortil egen Opstilling gav Lejlighed.

Mange Steder sagde vore Folk, at det nyttede ikke at anbefale at 
stemme paa en Socialdemokrat; det vilde blot føre til, at en Del af 
vore stemte paa Reformmænd, der ikke var altfor militærivrige. 
Nogle Steder var der Tilløb til Samarbejde med Folk fra Reformpar
tiet, der stod et Stykke til Venstre for I. C. Christensen.

Jeg fik ved mine Møder det Indtryk, at der var en ganske betyde
lig Bevægelse til Gunst for os ude i Landet; modsat var Indtrykket i 
Hovedstaden. Her var det lykkedes at skabe en ikke ringe Krigs
panik ; det var i flere af Kredsene svært for os at faa Kandidater. I 
Frederiksberg første Kreds, hvor det var Meningen, at vi og Social
demokraterne begge skulde stille op, var det os ikke muligt at faa 
nogen opstillet, saa vi maatte anbefale at stemme paa Socialdemo
kraten; Højre var jo nu her helt overmægtigt. Alt i alt regnede jeg 
med, at der var nogen Udsigt til, at Socialdemokraterne og vi kunde 
vinde tilstrækkeligt til at hindre et Militærforlig; ikke fordi vi blev
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nok til at stemme det ned, men fordi vor Fremgang gjorde saa stærkt 
Indtryk i I. C. Christensens Gruppe, at der ikke var nok, der vilde 
følge ham til det Forlig med Neergaard, jeg gik ud fra, at han vilde 
tilstræbe, naar Valget var overstaaet.

Paa Langeland havde jeg det egentlig ikke svært denne Gang, 
men mine Breve hjem viser, at jeg ansaa Valgets Udfald for meget 
usikkert. Ved det foregaaende Valg havde Venstre og Konservative 
næsten 400 Stemmer mere end jeg, og det var klart, at de maatte 
gaa sammen denne Gang. Højre var meget ivrig for at forhindre mit 
Valg. Men svært var det at faa en Kandidat, der var egnet til at sam
le de to Partier. Bladet dernede stod jo paa I. C. Christensens Stand
punkt, det store Flertal af Venstrereformpartiets trofaste Vælgere og
saa. Man gjorde et Forsøg paa at faa Udenrigsministeren, Grev Ah- 
lefeldt til at stille sig, men han vilde ikke.

Til sidst samledes Reformpartiet om atter at opstille Guldbrand
sen. Han havde fulgt Neergaard, saa Højre kunde stemme paa ham, 
og det bergske Blad anbefalede ham dog ivrig. Men han var ikke 
rask, kunde vanskelig føre en Tale igennem nogenlunde sammenhæn
gende. Desuden havde han ikke blot den Vanskelighed, at han i tid
ligere Tid havde udtalt sig mod Fæstning og Militærvæsen med en 
Voldsomhed, i Sammenligning med hvilken vore Ord lød helt blide. 
Men endnu ved Valget tre Aar før havde han udtrykkelig erklæret, 
at kom der Forslag om at gøre Fæstningen til et varigt Led i Militær
væsenet eller om at forøge Militærudgifterne, da vilde han stemme 
imod. Nu havde han stemt for det altsammen. Han søgte at forklare, 
at Afstemningen egentlig ikke gjaldt, da der skulde være nyt Valg 
før den endelige Afgørelse. Men den Forklaring var mere, end Væl
gerne kunde tage.

Vi havde en Del Vanskelighed med Socialdemokraterne, da der 
havde været megen Strid mellem dem og vore Meningsfæller, og der 
nu var oprettet et socialdemokratisk Blad, der let kom i Polemik med 
vort Blad. Men det blev hurtig klart, at det socialdemokratiske Par
ti ikke tænkte paa at stille op, og jeg kom straks i godt Samarbejde 
med dem.

Vor Redaktør Holger Kristiansen var meget dygtig til at bringe 
Fart i Organisationsarbejdet. Rundt om i Sognene kom stedkendte 
Mænd sammen, gennemgik Vælgerlisten og angav, hvorledes hver 
enkelt maatte antages at stemme. Paa Grundlag deraf kom man før 
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Valget til det Resultat, at vi vilde kunne gøre Regning paa ca. 100 
Stemmers Flertal. Jeg gik jo imidlertid ud fra, at Beregningerne var 
optimistiske. Men selve Vælgermøderne gav unægtelig det Indtryk, 
at Stillingen var gunstigere. Guldbrandsen kom kun til ganske faa 
Møder, jeg maatte tage de fleste alene; et af dem fik øget Interesse 
ved, at Edv. Brandes kom over til det.

Fra Modpartens Side var det egentlig Højre, der bar Valgarbej
det. Ivrigst var Forsvarsdamerne. De havde en energisk Leder i Fru 
Barner, Apotekerfruen i Rudkøbing, Søster til Fru Agnes Henning- 
sen. Hun fik Oberst Liljefalk, en velmenende Officer, jeg kendte 
godt fra adskillige Studenterdiskussioner, derover og tog paa Tourné 
med ham, ledsaget af et Sangkor af Rudkøbingdamer; Sangen var 
ellers ikke Langelændernes stærke Side, og Tilhørerne iagttog baade 
Officer og Damer med nogen Forbløffelse.

Jeg var til Møde med dem i Bøstrup; det var et Sogn med mange 
solide Reformmænd, men neppe andre Tilhængere af Militærvæsenet 
end Præsten og nogle enkelte konservative Proprietærer. Obersten 
ankom med Kort og Tegninger og forklarede os Fæstningen, og jeg 
havde en meget fredsommelig Diskussion med ham.

I det hele kom jeg saa godt ud af det med Forsvarsdamerne, at Fru 
Barner inviterede mig til Frokost paa det gamle Apotek, hvorfra 
Brødrene Ørsted i sin Tid kom, og hvor Oehlenschläger havde gæstet 
dem. En Skov ved Stranden en Milsvej derfra har formentlig inspi
reret ham til „Der er et yndigt Land“. løvrig indskreves K. Fabricius 
til at kritisere mine Udtalelser om Neutralitetsforpligtelserne, og vi 
havde sammen et Par Møder derom.

Paa selve Valgdagen var Stemningen høj. Usædvanlig mange var 
mødt frem, og vore var meget sejrssikre. Det var blevet en Æressag 
for dem at drive Stemmerne saa højt op som mulig. Med Spænding 
fulgtes Optællingen, men snart spredtes fra Valglokalet Beretninger 
om, at Bunkerne af vore Stemmesedler taarnede sig et godt Stykke 
op over de andre. Da Resultatet forelaa, 1530 Stemmer mod 1046, 
brød en mægtig Jubel løs fra Forsamlingen, der endnu stod tæt pak
ket paa Torvet. Vort Stemmetal var sat mere end 400 i Vejret, de 
andres gaaet noget lignende tilbage.

Det føltes som en Oprejsning efter de Skuffelser, der havde fulgt 
Systemskiftet. Venstrereformpartiet havde lejet Musik til den Fest, 
det skulde have bagefter. Den overtog vi, og med Musiken i Spidsen
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drog Toget til Ørstedspavillonen, hvor Sejren skulde fejres. Med Ju
bel hilstes her i de følgende Timer de mange Budskaber, der indløb 
om erobrede Kredse.

En stor Fremgang for vort Parti blev det: fra 9 Medlemmer + 2 
Løsgængere gik det frem til 15 Medlemmer + 5 Løsgængere, der ef
ter Valget gik i Valggruppe med os. Ikke blot Bransager, der forøvrig 
hæmmedes af Sygdom, valgtes, men ogsaa Ove Rode, der i Holbæk 
fik 1698 Stemmer, og Keiser-Nielsen kom ind ved dette Valg.

Det svage Punkt for begge de to Oppositionspartier var denne 
Gang København. Her slog Militæragitationen igennem, saa alle 
Kampkredsene tabtes. Baade Herman Trier og Alfr. Christensen faldt, 
Trier var vel ellers valgt paa sin Person, og det forslog ikke overfor 
Øjeblikkets stærke Stemning.

Det glippende Samarbejde bevirkede, at Modstanderne sejrede i 
ialt 10 Kredse, hvor Radikale og Socialdemokrater tilsammen havde 
Flertal, 4 hvor de Radikale var stærkest, 6 hvor Socialdemokrater
ne var flest. Af disse Kredse beklagede jeg mest Udfaldet i Viborg, 
hvor Saxild havde været valgt, hvis Socialdemokraterne havde stemt 
paa ham. Der var usædvanlig mange Kredse, hvor vore Kandidater 
kun manglede faa Stemmer i Valg.

Af de andre Partier fik I. C. Christensens Gruppe med 43 000 
Stemmer 27 Mand; Højre havde knap saa mange Stemmer som 
sidst, men fik med 66 000 Stemmer 21 valgt, 8 mere end forrige 
Gang; Neergaards to Grupper fik 55 000 Stemmer og 22 valgt. De 
havde da betydelig flere Stemmer end I. C. Christensen, men i deres 
Tal indgik mange Højrestemmer. Radikale og Socialdemokrater ale
ne havde 158 000 Stemmer, alle andre Kandidater tilsammen 
164 000.
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„Det ny Aarhundrede” gaar ind.
Højskolen for moderne Samfundsvidenskab 

og Politik. Lærebog i Verdenshistorie
I disse Aar, 1905-09, tog jo det politiske Arbejde meget af min 

Tid, men det hindrede ikke, at jeg fortsatte mit øvrige Arbejde om
trent som før. Det gjaldt saaledes Arbejdet med „Det ny Aarhundre
de Jeg søgte her at holde Linien fra de første Aargange saa uæn
dret som Forholdene tillod. Efterhaanden blev Poul Levin en mere 
og mere regelmæssig Medarbejder.

Han havde opgivet sin Virksomhed ved „Politiken" i Edv. Bran
des’ sidste Tid. Da Redaktionsskiftet fandt Sted i Begyndelsen af 
1905, vendte han tilbage som Anmelder ved Bladet. Han var Ven 
med Rode, men det varede ikke længe, før han følte sig i stærk Mod
sætning til Cavling. Han kunde give sin Uvillie mod denne meget 
skarpe Udtryk.

Overordentlig arbejdsom som han var, satte han derfor megen 
Pris paa at have „Det ny Aarhundrede" at skrive i, og inden længe 
blev der Tale om, at han kunde være Medredaktør. Oskar Johansen, 
der ikke satte Pris paa hans Forfattervirksomhed, var egentlig meget 
imod det, men det ordnedes dog saaledes, at han blev Medredaktør 
fra Efteraaret 1907. Det lettede jo Arbejdet noget for mig, og det 
gav Tidsskriftet et noget mere litterært Anstrøg. Men i øvrig beholdt 
Medarbejderstyrken sit Præg.

En meget flittig Medarbejder var og blev Georg Brandes. Han 
skrev i Løbet af Tidsskriftets 6 Aar over 30 Artikler deri. Han var en 
meget ivrig Forfatter, stærkt optaget af Korrektur og Særtryk, der 
kom for sent. Men i øvrig meget elskværdig, ja beskeden i sine Kla
ger derover. Og havde jeg Ønsker med Hensyn til den ene eller an
den Artikel, jeg gerne vilde have skrevet, var han parat, hvis det paa 
nogen Maade var ham mulig. Ogsaa Edv. Brandes skrev hyppigt, 
mest Politik, undertiden dog ogsaa om andre Emner.

Bestræbelserne for at lade Tidsskriftet præge paa en Gang af Uni
versitetets og af Højskolens Mænd fortsattes. Mest blev det vel Uni- 
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versitetets; nogle af Højskolens Folk holdt sig jo fra først af tilbage, 
andre trak sig lidt bort, efterhaanden som min Modsætning til Ven- 
strereformpartiet traadte skarpt frem. Men andre fortsatte. Blandt 
de uforbløffede var Jakob Knudsen. Han indtog ikke sjeldent Stand
punkter, som jeg angreb meget stærkt. Men han svarede skarpt igen, 
uden at der blev nogen Fortrydelse ud deraf. Jeg lagde Vægt paa ved 
Siden af den sædvanlige Kreds af Forfattere at give Plads for sær
prægede Personer, der arbejdede med særlige Spørgsmaal, som optog 
dem stærkt. Deres Indlæg faldt vist af og til nogle Læsere noget for 
Brystet, men andre interesserede sig for saadanne Indlæg, og det syn
tes mig, at disse Forfattere ogsaa havde Krav paa at blive hørt.

Tidsskriftets Abonnementspris var uheldigvis fra første Færd sat 
for lavt. Udgifterne viste sig større end oprindelig beregnet. Det be
virkede efterhaanden Indskrænkninger, som saa igen bragte Abonne
mentet ned. Efter at den politiske Modsætning var traadt frem, hav
de Tidsskriftet jo ogsaa hele den konservative og moderate Presse 
haardt imod sig, og dette kunde jo ikke ret opvejes af Tilfredsheden 
i den radikale Lejr.

Da jeg blev Medlem af Folketinget, var det klart, at det vilde bli
ve svært for mig at fortsætte med Tidsskriftet. P. Levin havde et 
gammelt Ønske om at blive Redaktør af „Tilskueren", og det ordne
des da saaledes, at de to Tidsskrifter sloges sammen fra 1. Januar 
1910 med P. Levin som eneste Redaktør. Jeg var paa det Tidspunkt 
Indenrigsminister.

Jeg havde i øvrig i disse Aar fortsat med Undervisning ved Lærer
højskolen, Folkeuniversitetsforedrag, Foredrag i Foredragsforenin
ger, Foredrag ved nogle frivillige Kursus for Studenter, som Univer- 
vitetet foranstaltede 1905-6 og igen i 1908. Desuden havde jeg sta
dig Censur ved Studentereksamen. I 1905 holdt jeg i Stockholm og 
Uppsala Foredrag om vort nye Parti, senere i Malmø.

I 1908 fik jeg „Politiken" til at oprette en „Højskole for moderne 
Samfundsvidenskab og Politik". En større Kreds af Videnskabs- 
mænd dannede Bestyrelsen: Dr. N. Bang, Frk. Clara Black, Dr. Vil
lads Christensen, Kr. Erslev, Aage Friis, Frk. Meta Hansen, Oskar 
Johansen, Dr. Edv. Larsen, Dr. polit. Edv. Mackeprang, Professor 
Munch-Petersen, Professor Oppermann, Gustav Philipsen, cand. mag. 
Henrik Pedersen og cand. polit. Thalbitzer. Sammen med N. Bang 
og Henrik Pedersen havde jeg den egentlige Ledelse. Redaktør Cav- 
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ling var stærkt interesseret deri og bevarede stadig sin Interesse. Hans 
Søn, Viggo Cavling, paatog sig den praktiske Tilrettelæggelse. Den 
svækkedes ikke derved, at Betalingen for Deltagelse i Undervisnin
gen var sat saa lavt, at „Politiken“ stadig maatte yde et om end be
skedent Tilskud.

Undervisningen foregik i Form af Foredragsrækker, hvortil bag
efter hvert Foredrag knyttedes Samtaler. Rækkerne var i Efteraaret 
1908: P. Munch: Samfundskundskab, Edv. Mackeprang: National
økonomiens Grundtræk, N. Bang: Stat og Kirke i vore Dage, Viggo 
Bentzon: Kvindernes Retsstilling, Frøken Black: Moderne Arbejder
lovgivning, C. Thalbitzer: Moderne Bankvæsen. Desuden holdt det 
tyske frisindede Partis Fører Dr. Barth to Foredrag om „Liberalis
mus und Sozialdemokratie“. Vi holdt Fest for Dr. Barth under hans 
Besøg, og sluttede i December Efteraarets Undervisning ved en fest
lig Sammenkomst, hvor Herman Trier var Foredragsholderen, og 
hvor Deltagerne havde Lejlighed til at fremføre deres Ønsker med 
Hensyn til Undervisningen.

Blandt Foredragsholderne var videre Professor Munch-Petersen, 
A. Hvass, Henrik Pedersen, Riis-Hansen, Emil Meyer, Gustav Phi- 
lipsen, Zahle, Jakob E. Lange, Hassing Jørgensen, Ivar Berendsen. 
Blandt de fremmede Foredragsholdere var Dr. Broda, den amerikan
ske Gesandt Fr. Egan, og den meget beundrede Negerfører Booker 
Washington, Grundlæggeren af det første Negeruniversitet i U. S. A. 
Jeg tog som Regel en Foredragsrække hvert Halvaar.

Tilslutningen var stærk, undertiden saa stor, at den vanskeliggjor
de den undervisningsmæssige Karakter. Tilslutningen blev ogsaa va
rig. Den fortsattes, indtil Verdenskrigen foreløbig bragte en Afbry
delse.

I 1908 traf jeg Aftale med Redaktør Cavling om, at jeg regelmæs
sig skulde skrive Kroniker om udenrigspolitiske Forhold i „Politi
ken". Foreløbig blev det ret mange Kroniker, 3-4 om Maaneden. 
Jeg tog ikke som Emne det diplomatiske Spil mellem Staterne. Det 
behandledes jo vedblivende i Bladets Ledere af Niels Petersen. Jeg 
søgte i Forstaaelse med Cavling at vælge Emner fra indre Lovgiv
ning og Partibrydninger, hvoraf der mere eller mindre kunde dra
ges Lære herhjemme. I øvrig havde jeg jo længe lejlighedsvis skre
vet i „Politiken": Anmeldelser, historiske Artikler, undertiden poli
tiske Ledere, naar Rode var forhindret.
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En af Artiklerne fremkom paa lidt ejendommelig Maade. Det var 
en Artikel Dagen efter Kristian IX’s Død i 1906 om hans Regerings
tid. Bladene er jo forberedt i god Tid paa saadanne Begivenheder. 
Allerede i 1898 havde jeg første Gang faaet Opfordring fra „Poli
tiken “ om at være rede, i Fald Kongen døde. Den Gang havde jeg 
nu intet skrevet, men nogle Aar senere skrev jeg paa Foranledning 
en Kladde i ret ufuldkommen Form. Nu var jeg paa en Rejse i 
Jylland, da Kongens Død indtraf. Der telefoneredes fra Bladet til 
min Kone, om jeg vilde skrive en Nekrolog. Hun fandt den gamle 
Kladde frem og udleverede den, skønt den var meget langt fra at 
kunne siges at være renskrevet. Friis og Rode gennemgik den og 
foretog de mest nødvendige Rettelser, og saaledes kom Artiklen i 
Bladet. Jeg kom hjem samme Dag, og da jeg fik „Politiken“ og hav
de læst noget i Artiklen, syntes jeg jo selv efterhaanden, at jeg kunde 
kende den.

Endelig skrev jeg nu „Lærebog i Verdenshistorie“ I 1907, II 1908. 
Efter Johan Ottosens Død i 1904 havde E. Bojesen opfordret mig 
til at overtage Udgivelsen af hans Skolebøger: Mellemskolebøger 
og Lærebog i Nordens Historie. Det blev dog ikke til noget. Mel
lemskolebøgerne interesserede jeg mig ikke ret for, og Ludv. Schmidt 
havde været sammen med Ottosen derom. Og for Nordens Historie 
ordnedes det saaledes, at Friis og Mackeprang overtog Udgivelsen 
deraf. I 1904 havde imidlertid Professor Gertz opfordret mig til at 
skrive en Lærebog for Gymnasierne, der kunde svare til de Syns
punkter for Historieundervisningen, der havde været bestemmende 
ved Forberedelsen af Almenskolelovene af 1903. Det var en Op
gave, som meget interesserede mig, og jeg tog snart fat paa den. 
Det stod paa Forhaand klart for mig, at det maatte blive en Skil
dring, der ikke blot lod de indre politiske Forhold træde stærkere 
frem i Forhold til de ydre end hidtil almindeligt, men som tillige 
medtog Samfundsudvikling og Aandsliv, der hidtil havde haft en 
saare beskeden Plads i Skolens Undervisning. Dernæst, at den sæd
vanlige skarpe Sondring mellem gode og slette Personer, gode og 
daarlige Tider maatte træde i Baggrunden, og Vægten lægges paa 
Forstaaelse af Udviklingen.

Det var dog fra første Færd min Opfattelse, at man burde lade 
Kendsgerningerne selv tale i Stedet for stadig at give Forklaringer 
og Synspunkter. Jeg har vistnok gennemført dette saa stærkt, at ikke 
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alle Lærere har været tilfredse dermed. Men det har været min 
Opfattelse, at Lærere og Elever selv maatte drage deres Slutninger 
af Stoffet, ikke bestandig have Anvisninger paa, hvorledes det og 
det skulde förstaas. Jeg ansaa det for magtpaaliggende, at man ikke 
nøjedes med Beretninger om selve de Kendsgerninger, der skulde 
læres til Eksamen. Jeg vilde dertil føje Læsestykker, der gav et mere 
anskueligt Billede af Fortidens Forhold.

Jeg saa i saa Henseende noget af et Forbillede i de Lærebøger i 
Historie, jeg havde stiftet Bekendtskab med i Frankrigs højere Sko
ler. Det var ret brede Lærebøger, der tog Stoffet med lignende Al
sidighed, som jeg ønskede. Men dertil føjedes store Samlinger af 
illustrerede Læsestykker; de kunde være paa 6 ganske store Bind. 
Paa Grundlag deraf kunde man gennemføre en Undervisning, hvor 
man i høj Grad lagde Vægt paa Foredrag og skriftlige Afhandlin
ger af Eleverne, mere end paa Overhøring i et Stof, der skulde læres 
udenad. Jeg var klar over, at noget saadant ikke kunde naas her. 
Læsestykkerne foretrak jeg ogsaa at indføje i Teksten, hvert paa den 
Plads, hvor det hørte til, og der var jo ikke Tale om at give det et 
saadant Omfang.

De to Bind blev ret store, men dels ansaa jeg det for lettere at 
tilegne sig en nogenlunde bred Fremstilling end en knapt sammen
trængt, dels mente jeg, at man maatte komme bort fra det gamle 
System at opgive hele Verdenshistorien til Studentereksamen og i 
Stedet nøjes med visse Afsnit; det var lykkedes ved Loven af 1903 at 
bane Vejen derfor. Men i Grunden mente jeg allerede da, at man 
helst burde gaa bort fra den mundtlige Eksamen og i Stedet sætte 
skriftlige Udarbejdelser om Emner, hvor Stoffet var saa fyldigt og 
Emnet af en saadan Art, at det ved Besvarelsen ikke gjaldt at have 
en Række Enkeltheder paa rede Haand, men at have opnaaet en 
tilfredsstillende Forstaaelse af Udviklingens Gang. Det er aldrig 
lykkedes at trænge igennem med dette sidste Synspunkt. Det viste 
sig da ogsaa hurtigt, at selv om Lærebogen slog stærkt igennem, 
var der bestandig Bekymring om, at den var for stor. Allerede i an
den Udgave maatte jeg forkorte den noget, men selv blev jeg ved 
at foretrække første Udgave.

Ogsaa i disse Aar samlede jeg, naar der var Tid dertil, Stof til 
Danmarks Historie efter 1866. Men det maa jo erkendes, at megen 
Tid dertil blev der ikke.

287



Naar jeg tænker tilbage derpaa, synes det mig ret svært at for- 
staa, hvorledes jeg kunde holde Foredrag, undervise, deltage i For
handlinger, skrive Artikler og Bøger i det Omfang, som det skete. 
Den Form, jeg anvendte havde nu fæstnet sig. Det faldt mig na
turligt, hvad enten jeg talte eller skrev, at lægge megen Vægt paa, 
at det jeg fremførte, indeholdt positiv Oplysning, hvilket jo tit 
kunde gøre mine Redegørelser ret omfattende. I mangfoldige Ind
læg søgte jeg jo at paavirke Tilhørere og Læsere, men jeg bestræbte 
mig mere for at give dem ny Viden og Forstaaelse end at sætte 
Stemninger i Bevægelse. Dette hindrede dog ikke, at jeg altid gik ud 
fra visse grundlæggende Følelser som Udgangspunkt for de Syns
punkter, jeg søgte at fremkalde.

Det afgørende Udgangspunkt var Erkendelsen af alle Menne
skers lige Ret til taalelige Vilkaar og til Indflydelse i det Samfund, 
de tilhørte, Ønsket om at lette og mildne de Vilkaar, hvorunder 
Mennesker lever. Dette stod dog ikke for mig som et højere Bud, et 
absolut Krav, men som et Udgangspunkt, jeg selv havde valgt, 
fordi det stemmede med mine egne stærkeste Følelser. Det syntes mig 
paa een Gang logisk klart og stemmende med naturlig Medfølelse.

Men dernæst var det min Opfattelse, at Bestræbelserne for at vin
de frem mod dette Maal først og fremmest maatte udfoldes inden
for det danske Folk, der var min naturlige Virkekreds, og hvortil 
jeg fra Barndommen havde følt mig saa stærkt knyttet. Men dertil 
hørte dette Folks Deltagelse i det Kulturarbejde, der øvedes i de 
nærstaaende nordiske Folk og den øvrige Kulturverden, fra hvil
ken det danske Folk maatte hente mangfoldig Paavirkning, om det 
skulde hævde sig.

Med Hensyn til Fremstillingsformen havde jeg allerede i 1896 i 
en Artikel i „Politiken" om „Danmarks Riges Historie" skrevet om 
Erslev som Forfatter: „For den, der sætter den Stil højest, hvor Ud
trykket nærmest dækker Tanken, selv om dette naas paa Bekost
ning af Ordenes Klang, staar denne Fremstilling som et Mønster."

Dette Mønster holdt jeg mig selv for Øje. Jeg lagde Vægt paa at 
gøre Fremstillingen saa klar og lige til som mulig. Jeg søgte ikke de 
særprægede Ord og Billeder, der kunde skabe Slagord. Det havde vel 
i nogen Maade sin Grund deri, at jeg ikke havde megen Evne til 
at finde paa saadanne Billeder og Slagord; sandt at sige heller ikke 
megen Tid til at søge og udpensle dem.
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Men der var ogsaa noget bevidst deri. Eksemplerne var jo mang
foldige paa, at Billeder kunde fremkalde Misforstaaelser, at Slag
ord kunde slaa igen og gavne Modstanderne mere end dem, de var 
beregnet paa at tjene. Jeg ønskede ikke at fremkalde den Vrede, som 
saa ofte voksede frem af saadanne Ord. Jeg kunde vende mig stærkt 
mod Modstanderne og deres Optræden, men lagde dog Vægt paa 
altid at bevare et vist Maadehold. Dette hang vel ogsaa sammen 
med, at jeg, selv om der var Mænd, som jeg mente gjorde overmaade 
megen Skade for dansk Udvikling og handlede paa meget forka
stelig Vis, altid havde i Tanken, at de var, som de nu en Gang maat
te være. Derfor, hvor skarpt jeg vurderede nogle af Modstanderne, 
følte jeg ikke mod dem den personlige Vrede, som adskillige af 
mine Meningsfæller kunde føle.

Alt dette kunde i mange Tilfælde være en Svaghed, naar det 
gjaldt at vinde og paavirke, men det havde jo ogsaa sine Fordele 
i Samarbejdet ikke blot med Modstandere, men ogsaa indenfor Me
ningsfællernes Kreds.

Det maa erkendes, at den Klarhed i Udtryk, jeg tilstræbte, ikke 
altid slog til overfor Modstanderne. Ikke helt sjeldent fik de noget 
helt andet ud af en Udtalelse end Meningen var, saa mange og 
lange Forklaringer maatte til for at fastslaa Meningen. Og paa nog
le Punkter blev Misforstaaelserne ved at leve gennem Aarene, uanset 
hvor ofte det var paavist, at det var Misforstaaelser.

I 1908 foretog vi en større Udenlandsrejse, den første efter vor 
korte Bryllupsrejse til Rom. Vi tog først til Amsterdam, hvor min 
Kone deltog i en Kvindekongres; derefter gennem Belgien og El- 
sass-Lothringen til Genéve. Her blev vi nogen Tid, og jeg samlede 
Oplysninger om schweiziske Skoleforhold. Derpaa rejste vi syd om 
Genévesøen gennem Montblanckæden til Vierwaldstådtersøen, hvor 
vi tilbragte nogen Tid ved Brunnen. Her fik vi Telegram om Albertis 
Udtræden af Ministeriet, og kort derefter tog vi hjem over Prag og 
Berlin.

Vi holdt ellers i de Aar Sommerferie i Skagen eller Tisvilde. Men 
det var ret korte Ferier. Min Kone havde endnu Skoletimer, og i 
Skoleferiens Tid havde jeg 4 Ugers Feriekursus for Lærere paa Sta
tens Lærerhøjskole. I kortere Ferier besøgte vi undertiden Heilbuth 
paa Øen Egholm. Her var da Zahle, Rode og Bransager med.
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Min første Folketingssamling. 
Ministeriet Holstein-Ledreborg

Den 9. Juni 1909 mødtes Rigsdagen, og min Deltagelse i Rigs
dagens Arbejde begyndte da dermed. Det blev en usædvanlig for
virret Rigsdagssamling, i hvilken jeg kom til at begynde. Der var 
intet Flertal i Folketinget, Ministeriet havde ved Valget faaet et 
afgjort Flertal mod sig i det Spørgsmaal, det havde gjort til Kabi- 
netsspørgsmaal, Militærspørgsmaalet. Dets Landbrugsminister var 
mod det i selve dette Hovedspørgsmaal. Det svævede da helt i Luf
ten, men foreløbig syntes heller intet andet Flertal at kunne skabes, 
og Ministeriet blev indtil videre siddende under krampagtige For
søg paa at finde en eller anden Løsning. Situationen vekslede fra 
Dag til Dag.

Min Kone var paa Landet, først i Skagen og siden i Tisvilde, 
og i mine Breve til hende berettede jeg om Begivenhederne, for saa 
vidt som vi hørte om dem.

Den 12. Juni forelagde Neergaard igen sine Forslag, og den 18. 
Juni holdt jeg under Debatten derom min første Tale i Folketinget. 
Vi talte den Gang fra vore Pladser. Egentlig tiltalte dette mig mere 
end den senere Ordning, hvorefter man skal op paa Talerstolen. 
Men jeg mindes, at jeg denne første Gang var lidt i Vildrede med, 
hvor stærk Stemmen skulde være for at passe til Salen. Jeg tror nok, 
jeg talte for højt den Dag. Jeg bestræbte mig i denne Tale først for 
at bringe Klarhed over, hvori Uenigheden om Neutralitetspligterne 
egentlig bestod, idet jeg understregede, at de, der talte om Forsvars
pligten, dog for de % af Landet vilde have en Militærordning af 
samme Art som den vi foreslog; kun for % af Landet, nemlig Sjæl
land, krævede de et Militærvæsen af helt anden Art. Dernæst frem
hævede jeg stærkt, at Valgets Udfald var af en saadan Art, at dette 
Ting i Virkeligheden ikke havde noget Mandat til at gennemføre 
nogen Løsning af Militærspørgsmaalet. Det maatte indskrænke sig 
til at lægge det til Rette paa en bedre Maade end hidtil, saa 
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der kunde blive et klart Grundlag for en kommende Vælger
afgørelse.

Jeg blev sammen med Slengerik og Zahle Medlem af det Udvalg, 
til hvilket Forslaget henvistes. I. C. Christensen blev Formand og 
Ordfører for Udvalget. Han lod os holde enkelte Møder med ret 
store Mellemrum. Det Indtryk, vi fik, var, at Ministeriet kun øn
skede at trække det hele ud saa længe som mulig.

16. Juli forelaa Udvalgets Betænkning. I. C. Christensen fandt 
det hensigsmæssig at indlede den med nogle Bemærkninger om, at 
alle med Undtagelse af Socialdemokraterne var enige om fælles 
Grundsynspunkter. De gik ud paa, at Danmark havde Pligt til at 
holde en væbnet Magt til Opretholdelse af Landets Neutralitet, at 
Regeringen i hvert givet Tilfælde maatte afgøre, om en stedfindende 
Krænkelse var af en saadan Art, at den væbnede Magt maatte skride 
ind, at den altid i saa Henseende maatte tage Hensyn til Traktater 
og Folkeretsregler. Ved Afgørelsen af, hvorledes den væbnede Magt 
skulde indrettes, maatte der tages Hensyn baade til Landets poli
tiske Stilling og økonomiske Evne.

Sætningerne var saaledes, at de i Grunden passede ganske godt 
til vor Tankegang. Det er mig ikke klart, hvorfor han stillede dem 
saaledes op.

Vi fandt det nødvendigt, idet vi udtalte vor Tilslutning til Hoved
trækkene, at understrege, at vi ikke mente, at vi havde Pligt til at 
indrette et Militærvæsen, der var beregnet paa Forsvar mod et saa 
stærkt krigerisk Angreb, at det betød Krig; der fandtes ingen Krigs
pligt. Vi tilføjede, at alle sikkert var enige om at opfylde alle inter
nationale Forpligtelser. I øvrigt stillede vi vore Ændringsforslag som 
i Foraaret. Vi forbeholdt os desuden at stille Forslag om en Folke
afstemning, naar der blev Tale om Vedtagelse af et Forslag.

Her sagde K. M. Klausen, at I. C. Christensens Indledningsord 
i Betænkningen, der satte Socialdemokraterne i en Gruppe for sig, 
maaske var „et fint Frieri" til de Radikale. Slengerik sagde derom, 
at han var overbevist om, at I. C. Christensen var en saa klog Poli
tiker, at han „ikke vil gaa paa Frierfødder, hvor Resultatet vil blive 
en Kurv." Ved et Tilfælde kom disse Ord ikke med i „Politiken“s 
Referat. Saa nervøs var Stemningen, at det straks gav Anledning 
til Rygter om, at Rode ikke var enig med Slengerik, og denne blev 
Genstand for mange Drillerier i den Anledning. Brandes havde oven
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i Købet overfor nogle Landstingsmænd sagt, at Slengeriks Udta
lelse var uforstandig.

Den 21. Juli var der anden Behandling. Her forkastedes de frem
skudte Stillinger endnu en Gang med 63 Stemmer mod 41. Der var 
nu en udbredt Formodning om, at Ministeriet maatte træde tilbage, 
og i Rigsdagen fantaseredes livlig om, hvad der saa skulde ske. 
Rode, der var meget overbevist om, at det vilde være umuligt for 
I. C. Christensen og Neergaard at komme overens, havde i „Poli
tiken" opstillet den Teori, at man maatte danne et Ministerium byg
get paa de tre Partier, der var mod Neergaards Forslag, og dette 
Ministerium maatte da henlægge Militærspørgsmaalet. Dagen efter 
Afstemningen, da Rode og jeg i Rigsdagen traf Borgbjerg, havde 
Fantasierne frit Spil. Vi talte om, at det rigtige vilde være straks 
efter Ministeriets Afgang at sige, at der nu maatte dannes et Mini
sterium med Trier eller Deuntzer som Leder. Som Medlemmer 
nævnedes: P. Knudsen, K. M. Klausen, Zahle samt Anders Nielsen 
og Madsen-Mygdal, der begge stod til venstre for I. C. Christensen 
i Militærspørgsmaalet, Anders Nielsen dog ikke meget. I. C. Chri
stensen og S. Berg maatte være udelukkede. Derom var vi alle enige. 
Men det betød unægtelig, at der overhovedet ingen Mulighed var.

Det forklarede jeg stadig, medens de blev ved at udfinde Navne. 
Og i øvrig trøstede jeg dem med, at det nok skulde ende med, at 
I. C. Christensen og Neergaard blev enige. Derom var jeg hele Ti
den nogenlunde overbevist, medens Rode stadig ikke vilde tro der
paa. Borgbjerg tilstod forøvrig, at han havde sine Tvivl om, at So
cialdemokratiets Hovedbestyrelse vilde godkende Deltagelse i et saa
dant Ministerium, hvortil vi sagde, at saa kunde vore da heller ikke 
være med. Naa, det var jo altsammen den Art Fantasier, der kan 
udslynges i en tilfældig Samtale.

Imidlertid, Neergaard havde ingenlunde givet op endnu. Han 
klyngede sig til det Haab, at det mellem anden og tredie Behandling 
endnu skulde lykkes ham at blive enig med I. C. Christensen.

Den 29. Juli redegjorde han i Udvalget for et nyt Forslag, som 
gik ud paa, at den bestaaende Landbefæstning skulde opretholdes 
og vedligeholdes til Slutningen af 1920. I 1920 skulde der da være 
Folkeafstemning om, hvorvidt den skulde opretholdes eller desarme
res. Blev det første vedtaget, skulde der fremsættes Forslag om Kø
benhavns fremtidige Sikring mod Landsiden. Neergaard erklærede, 
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at hvis dette eller et andet for ham antageligt Forslag ikke vedtoges, 
maatte Ministeriet gaa.

Samme Dag meddelte I. C. Christensen skriftlig Neergaard, at 
der ikke i Udvalget var fremkommet andre Forslag til Udjævning, 
og at Forslaget var tiltraadt af Højre og de to Repræsentanter for 
de neergaardske Grupper. Og samme Dag skrev I. C. Christensen 
endvidere til Neergaard, „at der ikke fra min og mine Meningsfæl
lers Side vil blive stillet Mæglingsforslag til Udjævning af Uover
ensstemmelsen vedrørende Københavns Landbefæstning." Svaret op
fattedes den Gang som meget skarpt.

I. C. Christensen lagde ikke Skjul paa, at han mente, at det ikke 
lod sig gøre, at et Ministerium kunde gaa til Landstinget med For
slag, som det ikke selv var Tilhænger af. Han vilde aabenbart ude
lukke, at Ministeriet Neergaard, hvis Forslagene vedtoges i Folke
tinget i den af I. C. Christensen foreslaaede Form, gik til Landstinget 
dermed. Det var vort Indtryk, at han paa det Tidspunkt regnede med, 
at Højre og Neergaards Tilhængere vilde blive nødt til at finde sig i, 
at han vendte tilbage og gennemførte sine Forslag. Før Udvalget slut
tede af for denne Gang, spurgte han os, om vi ønskede at stille det be
budede Forslag om Folkeafstemning. Vi svarede, at vi ikke fandt 
Grund dertil, saalænge der ikke var Udsigt til, at noget Forslag 
kunde vedtages.

Den 31. Juli indgav nu omsider Neergaard Ministeriets Demissi
onsbegæring. Den indeholdt en meget omfattende Begrundelse, hvori 
man sagde, at de 27 ikke blot havde afvist Ministeriets Mæglings
forslag, men paa Forhaand ogsaa andre „Forslag af lignende Art".

Det regnede i disse Dage med hæftige Udtalelser mellem I. C. 
Christensen og hans Modstandere. Blandt vore var nogle bekymrede 
for, at I. C. Christensen og Højre skulde finde hinanden, andre for, 
„at vi skal gaa sammen med ham." Det sidste betegnede jeg i et af 
mine Breve som „vild Fantasi". „Men Mistænksomheden", føjede 
jeg til, „er jo saa udbredt ved Christensens og Albertis Bedrifter, at 
den vanskelig standser."

Søndag Morgen, Dagen efter Neergaards Afgang, bragte „Natio
naltidende" nogle Interviews med forskellige Partiformænd. Da en 
Udtalelse af P. Knudsen kunde misforstaas, som om Socialdemokra
terne kunde tænke sig Ministerium med de 27, endog I. C. Chri
stensen, aftalte vi, at der skulde fremsættes en Udtalelse mod I. C.
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Christensens Deltagelse ved et Møde, som Rode og jeg samme Dag 
holdt i Holbæk. Rode udtalte sig da her meget skarpt mod I. C. 
Christensens Deltagelse i et Ministerium. Enkelte af vore var lidt 
kede af en saadan Forhaandsudtalelse, men det store Flertal var 
yderst tilfredse dermed, og dette gjaldt ogsaa mig.

Rygterne groede atter kraftigt i disse Dage. De fleste mente jo 
nu, at Forstaaelse ikke kunde naas mellem I. C. Christensen og Neer
gaard ; der taltes da atter om et Ministerium af 3 Grupper til Sagens 
Henlæggelse, men ogsaa om den Mulighed, at Socialdemokraterne 
ikke vilde med. En af de Fantasilister, der opstilledes var: Trier, 
Deuntzer, Zahle, Brandes, Rørdam og 4 Reformmænd, stadig uden 
I. C. Christensen og Berg. Brandes og Zahle kunde tænke sig noget 
saadant, var det Indtryk, vi andre fik. Jeg ansaa dette for „en sær
deles uhyggelig Situation.“ Rode var ogsaa meget bekymret, hans 
Holbækudtalelse var Udtryk for denne Bekymring. Jeg var stadig 
lidettroende overfor Kombinationerne. Jeg regnede vedblivende 
med, „at I. C. Christensen og Frijs o. s. v. skulde faa Ministeriet 
ordnet paa en eller anden Maade, selv om de ikke kunde blive enige 
om Resten", og troede ikke, at de 27 vilde indlade sig paa Ministe
rium med Trier, Deuntzer o. s v., uden at I. C. Christensen og Berg 
var med, og derom kunde der jo fra vor Side ikke være Tale.

Mandag Aften havde de radikale Rigsdagsmænd et Møde med 
Partiets Redaktører og Forretningsudvalg. Her fastsloges det ud
trykkelig, at vi ikke kunde støtte nogen Ordning, hvorved I. C. 
Christensen vendte tilbage som Minister.

Mandag den 1. August var Formændene for Grupperne kaldt 
til Kongen. Man naaede op til 6 Folketingsgrupper, da 11 Tilhæn
gere af Neergaard den Dag, da han gik af, havde udmeldt sig af 
Venstrereformpartiet. Desuden var Formændene for Frikonserva- 
tive og Højre i Landstinget med.

Til Zahle sagde Kongen, at han kunde, naar Militærspørgsmaalet 
var ordnet, saa udmærket komme ud af det med de Radikale, men 
Fæstningen maatte til. Zahle nævnede Trier og Deuntzer som dem, 
der kunde danne Ministerium, men Kongen tog ingen Notits deraf, 
han blev kun ved at tale om Fæstningens Nødvendighed.

Efter at de enkelte Partiformænd efter hinanden havde været 
hos Kongen, taltes der i Rigsdagen om et nyt Ministerium Neer
gaard, der skulde forsøge en Opløsning af Folketinget.
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Det var imidlertid ikke muligt, og efter at Neergaard den 10. 
August havde meddelt Kongen det negative Resultat af Forhandlin
gerne med I. C. Christensen, opfordrede Kongen Grev Frijs til at 
danne Ministerium. Denne spurgte da dels Højre om det vilde fra- 
raade, at han søgte at danne Ministerium, dels Ellevemandsgrupper
ne, om de ansaa det for tilraadeligt, at han dannede et Ministerium 
for at søge Forsvarssagen gennemført, og hvis det ikke lykkedes, 
opløste Folketinget, og om de vilde lade sig repræsentere i hans 
Ministerium. Til I. C. Christensen rettede han intet saadant Brev, 
da I. C. Christensen i en Samtale sagde ham, at yderligere Forhand
ling vilde være ørkesløs. Han lovede i Stedet I. C. Christensen, hvis 
han fik Tilslutning fra anden Side, da at meddele ham, hvilke Veje 
han vilde følge.

Vi var vel tilfredse med de Muligheder, her syntes at frembyde sig. 
Vi regnede med, at der da ved 3. Behandling vilde blive vedtaget en 
Dagsorden, som sagde, at Folketinget ikke ønskede Militærlovene 
ført til Landstinget af et Ministerium, der ikke delte Folketingsfler
tallets Mening. Følgen vilde da blive en Opløsning, som vi ventede 
vilde bringe os og Socialdemokraterne nogle Mandaters Fremgang, 
maaske nok til at naa Halvdelen, medens I. C. Christensen, Neer
gaard og Højre delte Tabene.

Højregrupperne i de to Ting svarede Grev Frijs, at de ikke fra- 
raadede ham at forsøge, men de to Ellevemandsgrupper svarede, at 
de ansaa det for rigtigst, at en Venstremand dannede Ministeriet. Det 
var vort Indtryk i Rigsdagen i de Dage, at Højre og de neergaardske 
Grupper var lige forfærdede ved Tanken om en Opløsning i denne 
Situation. Grev Frijs meddelte da den 11. August Kongen, at han 
ikke kunde paatage sig Opgaven at danne Regering.

Imidlertid begyndte man at tale om to andre Muligheder: Grev 
Holstein-Ledreborg eller Admiral Richelieu. Der taltes om begge i 
Forbindelse med et Ministerium, der vilde henlægge Sagen. Det var 
jo helt urimeligt for Richelieus Vedkommende. Derimod havde jeg 
nogen Bekymring for, at der kunde gøres et Forsøg paa et Ministe
rium med radikal Deltagelse under Ledelse af Grev Holstein. Han 
havde været kaldt til Kongen allerede den 2. August, men havde af
vist Tanken om at danne Ministerium.

Han var straks taget til Edv. Brandes, og denne havde faaet det 
Indtryk, at han snarest kunde tænke sig Sagens Henlæggelse under
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et radikalt farvet Ministerium. Han gik fra Kongen som „Antimili
tarist og Tvivler", skrev Edv. Brandes siden. I hvert Fald blev hans 
første Samtale med Kongen foreløbig resultatløs. I et Interview med 
Redaktør Wreschner til „Roskilde Tidende" den 7. August, gennem
læst af Greven, sagde denne, at Forsvarssagen efter hans Mening var 
kørt fuldkommen fast og foreløbig maatte henlægges. „En forstan
dig, loyal Udenrigspolitik er for Resten mere værd for Landets Be- 
staaen end alle Fæstninger", sagde han, og han pegede paa Folke
tingsopløsning som Middel til Knudens Løsning.

Foreløbig var Kongen da heller ikke tilbøjelig til igen at henvende 
sig til ham. I Stedet forhandlede han den 11. August indgaaende med 
Admiral Richelieu. Denne var jo i Forbindelse med Østasiatisk Kom
pagni, hvis Leder H. N. Andersen i 1901 havde bidraget til at bane 
Vej for Venstreministeriet. Om han nu havde nogen Interesse for 
Richelieu som Minister, vides ikke. Givet er det, at i Rigsdagen vakte 
Tanken Panik i alle Lejre, Højre indbefattet, skønt han nu nævnedes 
som „Hjælper til Militærpolitiken". De fandt hans Stilling som For
retningsmand altfor angribelig.

Ved Mødet paa Amalienborg den 11., som Klaus Berntsen har 
skildret i sine Erindringer, fraraadede de tilstedeværende Politikere 
et Ministerium Richelieu og understregede, at en Venstrepolitiker 
bedst kunne naa et Resultat.

Endnu samme Dag fyldtes Rigsdagen med nye Rygter om Grev 
Holstein. Den foregaaende Aften, den 10., var Formændene for de 
to Ellevemandsgrupper i Bil kørt til Ledreborg, og det fortaltes nu, 
at de havde faaet ham til at gaa ind paa et Forsøg paa at løse For
svarssagen.

Grev Frijs fortalte det til Brandes, der kom ned til os helt over
vældet. Foreløbig tvivlede vi. Sikkert var det imidlertid, at Greven 
den 11. var kommet til Byen og taget ind paa Hotel „Fønix". Vi 
sendte en Interviewer til ham. Han henviste blot til sit Interview til 
Wreschner, men da Intervieweren gik derfra, mødte han Neergaard 
og Klaus Berntsen, der søgte Greven.

Imidlertid traf Rode Hans Jensen fra „Sorø Amtstidende", der 
havde spist Frokost med Greven og hævdede, at denne stadig stod 
paa det radikale Standpunkt. Alligevel, endnu samme Eftermiddag 
spredtes i Rigsdagen det Rygte, at Neergaard, I. C. Christensen og 
Grev Holstein ved en Sammenkomst paa Hotel „Fønix" var blevet eni- 
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ge om, at Landbefæstningen skulde bevares og vedligeholdes i 12 Aar. 
Det var jo en Ordning, der tillod, at den ene Part sagde, at Fæst
ningen blev nedlagt, den anden, at den bevaredes. Indtrykket deraf 
virkede meget stærkt og meget ubehageligt paa Zahle og Rode, navn
lig Rode; han havde jo hele Tiden været fast overbevist om, at et 
Forlig mellem de to Lejre var umuligt. Og desuden troede han, at 
Virkningen af Holsteins Navn vilde være meget stor.

Jeg skrev derom samme Aften: „Jeg maa sige, at jeg ikke deltager 
i Jamren. Dels syntes den anden Mulighed: det kombinerede Mini
sterium mig yderst uhyggelig, dels tror jeg ikke paa, at Holsteins 
Navn kan virke mirakuløst til at skylle Standpunkter bort. Og hvis 
Forligets Indhold er som angivet, forekommer det mig at være gan
ske overordentlig angribeligt baade overfor Højre og overfor Ven
stre. Jeg har mere Sympati for at drive Partiet langsomt i Vejret 
mod et konservativt Samlingsparti end for at faa det rodet ind i nogle 
forvirrede Forbindelser, der let kunde virke ganske ødelæggende.“ 
Jeg regnede med, at vore nok kom til Kræfter igen, naar den første 
Forskrækkelse var overstaaet.

Kongen stillede sig imidlertid foreløbig ret kølig overfor Tanken 
om Grev Holstein. Han har aabenbart fra Samtalen den 3. [!] August 
haft det Indtryk, at Grev Holstein ikke delte hans Opfattelse af Mi- 
litærspørgsmaalet. Han fortsatte Samtalerne med Richelieu.

Den 12. August sluttedes imidlertid mellem de 27 og de to El
levemandsgrupper en Aftale om, at man skulde tilsige Grev Holstein 
Støtte til at danne et Ministerium med det Formaal at gennemføre 
den Ordning, hvorefter Landbefæstningen skulde bevares til 31. 
Marts 1922. Højre i Folketinget og Landstingets Frikonservative 
vedtog den 13. Udtalelser, der ogsaa tilraadede et saadant Ministe
rium Holstein.

Samme Dag havde Kongen en Samtale med Grev Holstein, men 
Kongen synes ikke at have været meget ivrig for at følge denne. 
Grev Holstein tog hjem til Ledreborg uden Opfordring til at danne 
Regering. Men den 14. skiftede det.

Da tog Kronprinsen, den senere Kristian X, der var særdeles 
ivrig for Gennemførelsen af Militærlovene, i Bil til Ledreborg med 
kgl. Opfordring til Grev Holstein og bragte Greven med til Køben
havn. Grev Holstein fik af Kongen frit Mandat med Hensyn til Mi
nisteriets Sammensætning.
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Grev Holstein tog intet Fagministerium, Neergaard flyttede til
bage til Finansministeriet, I. C. Christensen blev atter Forsvarsmini
ster. Udfra sit Ønske om at samle alle Venstreretninger opfordrede 
Holstein trods Neergaards Raad Hage, men denne sagde Nej. Den 
16. August var Ministeriet dannet.

Vi søgte Forklaringen paa Grev Holsteins ændrede Holdning 
i hans gamle Hengivenhed for det parlamentariske System. Det var 
jo utænkeligt, at han fra den ene Dag til den anden skulde have 
skiftet Standpunkt til Militærvæsenets Betydning, men vi antog, at 
han frygtede et Sammenbrud for Parlamentarismen, hvis Folketin
get gav op i Militærspørgsmaalet, delt i en Række Mindretal, og 
dette da maaske førte til et ikke-parlamentarisk Ministerium, der 
skulde søge at tvinge Fæstningspolitiken igennem. Der taltes ogsaa 
om, at han kunde have følt sig forpligtet til at følge Kongens Op
fordring. Det synes dog ikke at have været Tilfældet; Kongen viste, 
saa vidt ses, ingen Iver for at faa ham til Konsejlspræsident.

Den 19. August, da der skulde være Møde i Folketinget til Med
delelse om det nye Ministerium Holstein, fandt et ejendommeligt 
Optrin Sted. Lige før Kl. 1, medens vi var ved at samles i Salen, og 
Formanden just havde indtaget sin Plads, traadte en Dame ind ad 
den Dør til Tinget, der førte ind fra Opgangen til Ministerværelser
ne. Hun gik hurtig frem til Formandspladsen, der var tæt ved denne 
Dør, greb Formandens Klokke, ringede kraftig og raabte ud over 
Salen: „Inden I begynder Eders Arbejde, skal I vide, at i denne Sal 
sidder en Mand, der har bragt Skændsel over Landet.“ Saa satte hun 
Klokken, Formanden greb den og begyndte at ringe, men hun fort
satte: „Her sidder I danske Mænd og købslaar og sjakrer i Magt
brynde og Egennytte om Landets Ve og Vel, men det skal siges Eder 
fra dette Sted: Danske Kvinder foragter og brændemærker Eder som 
en Hob fædrelandsløse Lejesvende, der forraader Danmarks Ære.“ 
Derpaa forlod hun Salen ledsaget af et Par Bude, og Formanden 
kunde lade Mødet begynde.

Det var en ivrig Forsvarsdame, Frøken Westenholz. Hun tilhørte 
en Godsejerslægt med meget særprægede Personligheder. Hun var 
stærkt bevæget af den dobbelte Stemning, der i de Dage raadede 
mod I. C. Christensen i mange Højrekredse: paa een Gang Vrede 
over hans Opretholdelse af Alberti og Harme over, at han i Forsvars- 
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spørgsmaalet havde gennemtvunget en Ordning, der syntes de fleste 
at være rent partipolitisk præget.

Tingets Forhandlinger kom ikke til at gaa til Ende uden at de 
samme dobbelte Stemninger fik andet Udtryk. Ivrige Konservative 
organiserede den 29. August et Protesttog, der drog fra Børsen til 
Bredgade, gennem denne forbi Rigsdagsbygningen, hvor de sænkede 
Fanerne, videre ud til Lørups Ridehus for at holde Protestmøde. 
I Spidsen stod Grossererne Chr. Holm og Dethlef Jürgensen. Mø
dets Deltagere opgaves maaske overdrevent til 12 000, og Ordene, 
der faldt derude, var meget skarpe. Bagefter satte de to Adresser 
mod I. C. Christensen i Gang. Det formildede dem ikke, at han havde 
stillet i Udsigt, at han vilde træde tilbage, naar Forsvarslovene var 
vedtagne.

Fra vor Side deltog vi selvfølgelig ikke i disse Demonstrationer. 
De voldte Besvær for det Højre, der skulde samle de fornødne Stem
mer til at faa I. C. Christensens Love gennemførte. Ude i Landet 
bidrog de sikkert til atter at fæstne hans Stilling, men i Folketinget 
gik Forhandlingerne deres Gang, uanfægtede af disse Stemninger.

Den 23. August mødte I. C. Christensen som Forsvarsminister i 
Folketingets Militærudvalg med en Række Ændringsforslag i Over
ensstemmelse med de Aftaler, der dannede Grundlaget for Ministe
riet Holstein. Foruden Fæstningsforslagene var der Forslag om ikke 
faa Udvidelser. En Del af Forslagene samlede nu 9 af Udvalgets 
Medlemmer, idet ikke blot Regeringspartiernes 6 Mand, men ogsaa 
de tre Højremænd sluttede sig til dem. Vi stillede herimod vort For
slag om Folkeafstemning, før Lovene kunde træde i Kraft, og Social
demokraterne sluttede sig til dette. Vi begrundede Forslaget med, at 
det var klart, at der ikke ved Folketingsvalget havde været Flertal 
for et Forslag af en Karakter som det, der nu forelaa.

Den 25. August begyndte saa tredie Behandling. Det blev en om
fattende Debat, der varede til den 31. August, skønt baade Morgen
møder og Aftenmøder toges i Brug for at komme frem.

I den korte Erklæring, hvormed Grev Holstein aabnede Debatten 
gav han den Begrundelse, der utvivlsomt var blevet den afgørende 
for ham: „En parlamentarisk Forsamling kan ikke ende Behandlin
gen af en saa stor Sag som denne med kun at konstatere sin egen 
Uenighed og Impotens, medmindre den vil finde sig i selv at blive 
undergravet i sin Autoritet og i, at selve Forfatningsordningen lider
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et Knæk derved/4 Derfor havde Ministeriet samlet sig om de For
slag, der laa nærmest efter 2. Behandling, og vilde nu føre dem vi
dere „enten til Vedtagelse eller, hvis det skulde være nødvendigt, til 
Opløsning."

Fra vor Side var Slengerik som sædvanlig Ordfører, men adskil
lige af os andre tog Ordet under Debatten. Den Tilbøjelighed, der 
siden har udviklet sig til at overlade det hele til Partiernes Ordførere, 
fandtes ikke den Gang.

Fra konservativ Side var der en Tilbøjelighed til at hævde, at „Po
litiken" havde været rede til Samarbejde med de 27, selv om det 
betød Deltagelse i et Ministerium med I. C. Christensen. Zahle og 
Rode paaviste meget stærkt Urigtigheden heraf. Rode udtalte sig 
i det hele med særegen Voldsomhed. „Vi have ment," sagde han, „at 
det er nødvendigt at understøtte den ved al denne Væmmelighed 
undergravede Parlamentarisme ved at tilkalde Folket til direkte Af
stemning. Thi kun ved at give Folket Lejlighed til at protestere mod 
denne forargelige Faneflugt, denne forargelige kyniske Fornægtelse 
af tidligere Standpunkter, er der Mulighed for at genskabe Respek
ten for det offentlige Liv her i Danmark/4 Han sluttede med at kræve 
I. C. Christensens Afgang med Ordene: „Det ærede Medlem fra 
Ringkøbing, som endnu er Forsvarsminister, har først oprevet sig 
selv ved sin Politik, derefter har han oprevet sit Parti ved sin Politik, 
og endelig har han oprevet sit Land ved sin Politik, og derfor er det 
en Nødvendighed, at han gaar."

Bransager fastslog ligeledes stærkt, at ingen fra vor Side kunde 
tænke sig, at en Repræsentant for vort Parti kunde sidde i Ministe
rium med I. C. Christensen. Han bestred, at Bevægelsen mod I. C. 
Christensen var en særlig københavnsk Bevægelse. „Den dybeste For
bitrelse, den dybeste Mistillid, den, som til syvende og sidst fælder 
den nuværende Forsvarsminister, den findes ude i Landet i den stær
keste Vækst."

Ogsaa jeg tog Ordet, i første Række for at begrunde Forslaget om 
Folkeafstemning. Jeg understregede Forslagenes meget vidtrækkende 
Karakter, den store Misfornøjelse med deres Karakter, der fandtes 
hos de fleste af dem, der var med til dem. Neergaard havde jo gan
ske brudt Staven over den gamle Landbefæstning, man nu vilde be
holde i 12-13 Aar, netop den Tid, som Neergaard ansaa for Krigs
farens Aar. Han havde ment at kunne se paa en senere Tid „med 

300 



en frejdig Optimisme, som jeg for min Del ikke drister mig til at 
dele.“

Men denne Ordning, der syntes alle daarlig, var „ikke godkendt 
af Vælgerne". Radikale og Socialdemokrater havde haft lige ved 
Halvdelen af Stemmerne paa Valgdagen, og Flertallet af dem, der 
hørte til den anden Halvdel, havde ønsket en Ordning, vidt forskellig 
fra den, der nu skulde gennemføres. Efter Valget havde der været to 
Muligheder: at henlægge Sagen, som Grev Holstein havde anbefalet 
faa Dage før Ministeriets Dannelse, eller Folketingets Opløsning. Jeg 
havde jo tidligere sagt, at dette Ting ikke kunde opnaa mere end at 
forelægge et klarere Valggrundlag end det, der havde foreligget i For
aaret. Nu var en Folkeafstemning nødvendig for at genoprette Til
liden, der siden 1901 var svækket saa stærkt.

Der er i Befolkningen en voksende Følelse af, „at man ikke kan 
stole paa sine Repræsentanter Ogsaa Ministeriets Medlemmer bi
drager dertil. Konsejlspræsidenten er kommet med en glimrende 
Fortid, men han har fornægtet denne. Finansministeren har mistet 
den Glans, der for mange var over ham efter hans kraftige Frem
træden den 12. Februar. Og om Forsvarsministeren sagde jeg ende
lig: „at for et Flertal af den danske Befolknings Bevidsthed staar 
i dette Øjeblik den højtærede Forsvarsminister som en Mand, hvis 
Ord ikke staar til Troende, og som af personlige Magthensyn sætter 
alle Hensyn til Side."

Ordene var jo ikke saa stærke som Rodes, men I. C. Christensen 
mindedes dem, saa han begyndte sin Tale dermed, da han 9 Aar se
nere havde fulgt Fru Lassen til Vælgermøde paa Langeland.

Jeg hævdede, at det var i deres egen Interesse at søge Vælgernes 
Godkendelse af Forliget, før de førte det igennem. Hvis de troede paa 
et Flertal, kunde det jo kun gavne dem; troede de ikke derpaa, men 
dog gennemførte det, da „begaa de derved en Handling, som ikke er 
danske Rigsdagsmænd værdig. “ Det, de staar i Begreb med, er en 
Genoptagelse af den estrupske Militærpolitik. Derfor burde de tre 
Førere, naar Afstemningen var til Ende, gaa i Bodsgang op i Lands
tinget til Estrup og bede ham tilgive de haarde Ord, de i sin Tid 
havde talt til ham.

Grev Holstein greb først for Alvor ind i Debatten paa Forhandlin
gens næstsidste Dag. Han begyndte med at sige om Fremdragelsen 
af gamle Udtalelser af ham: „Det tillægger jeg Tingets videnskabe- 
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lige Sans for arkæologiske Studier, og jeg skal ikke komme ind paa 
alt det, der vedrører gamle Udtalelser, men jeg maa sige, at den 
hele Køkkenmødding er til de Herrers fri Raadighed."

I øvrig vendte han sig i sit store Indlæg næsten udelukkende til 
mig, kun med nogle smaa Sidespring til Socialdemokraterne. Han gik 
stærkt imod Tanken om Folkeafstemning som stridende mod Grund
lovens Mening. Han vendte sig mod Sagens Henlæggelse. Det afgø
rende var „en forstandig Udenrigspolitik", hvis Maal var „Statens 
Bevarelse". „Den kan ikke gaa ud paa blot at forklare, at vi ere neu
trale, men den maa kunne stille en saadan Magt op, at Landet kom
mer til at betyde noget, materielt, militært, i Tilfælde af, at det bli
ver nødvendigt at forsvare dets Eksistens. Ellers betyder det det sam
me som, at vi renoncerer fuldstændig paa at regnes med som en 
levende Magt i Europa."

Det var unægtelig milevidt forskelligt fra de Synspunkter, han gen
nem Tiderne havde gjort gældende. Men ogsaa meget langt fra den 
Begrundelse, de forskellige Venstregrupper plejede at give for deres 
Militærpolitik. Han henviste til Nord- og Østersøtraktaterne og de 
Forpligtelser, de formentlig indeholdt.

Paa Forhandlingens sidste Dag svarede jeg Grev Holstein. Jeg 
hævdede, at Parlamentarismen meget vel kunde forenes med Folke
afstemning. Et parlamentarisk Ministerium kunde bedre lade et For
slag standse af et Vælgerflertal end af Landstinget. Erfaringen viste, 
„at Parlamentarismen trænger til et Kontrolmiddel", ikke mindst 
i Danmark. Naar han hævdede, at Folkeafstemning stred mod 
Grundlovens Aand, svarede jeg, at denne Aand først og fremmest 
krævede, at der ikke blev ny Lov i Landet uden Tilslutning fra et 
Vælgerflertal. For det Synspunkt havde netop han før kæmpet 
haardt. Men foretrak han det, kunde denne Sikkerhed ogsaa opnaas 
ved en Folketingsopløsning.

Paa hans Paastand, at Landet vilde blive Operationsbasis, hvis 
Forsvaret ikke var stærkt nok, svarede jeg med en af hans tidligere 
Udtalelser, hvori han netop med Styrke gendrev denne Opfattelse. 
Jeg sagde, at selv om han henviste disse Ord til Køkkenmøddinger
ne, var der i dem „en Livskraft, som den sunde Fornuft forlener 
dem med." Naar han nu talte om „effektivt Forsvar", mindede jeg 
om hans tidligere Spot over dette Ord og spurgte, hvor i Danmark 
han vilde finde det, naar de foreliggende Love gennemførtes.
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Saa fyldig Debatten var, den kunde jo imidlertid ikke ændre Be
givenhedernes Gang. For Højre, der i denne Valgsituation var naaet 
frem til hele 21 Mand, var Stillingen meget svær. Seks af de 21 
var haardt imod Forliget, og de havde en meget kraftig Ordfører 
i Oberst N. P. Jensen, der havde taget 3. Kreds fra Alfr. Christensen.

Han var en lidenskabelig overbevist Tilhænger af Fæstningen, 
personlig en meget tiltalende Mand, som vi kendte meget godt fra 
mangfoldige Diskussioner i Studenterverdenen og andetsteds. Han 
sønderlemmede ud fra sine militære Synspunkter Forslagene med 
ubønhørlig Skarphed og vendte sig tillige skarpt mod I. C. Christen
sen personlig. Foreløbig trøstede dog de fleste af Højre sig med, at 
det kun gjaldt at sende Forslagene op i Landstinget. Vort Ændrings
forslag om Folkeafstemning forkastedes med 67 mod 41; her stemte 
Højre imod med Undtagelse af Birck, der lod være at stemme. Den 
endelige Vedtagelse skete med 68 mod 41.

Det tog endnu tre Uger at faa Forslagene ført gennem Landstin
get. Før 2. Behandling tilvejebragtes en Udtalelse fra Generalkom
mandoen, der vel var meget forbeholden, men dog gjorde det muligt 
for de Frikonservative at gaa med. Flertallet var da sikret.

Ved den afgørende Afstemning var der 29 Stemmer for, 25 imod. 
De fleste af Højre havde stemt imod, men der var jo ikke megen 
Styrke deri, da tilstrækkelig mange Højremænd - ialt 7 - undlod 
at stemme for at sikre Vedtagelsen, og det desuden var klart, at Fler
tallet af deres Partifæller i Folketinget vilde komme til at stemme for.

Forslaget var noget ændret i Landstinget og maatte tilbage til 
Folketinget. Her stillede Zahle en Dagsorden, der krævede nye Valg, 
før Forslagene vedtoges. Den forkastedes med 61 Stemmer mod 43. 
Ved den endelige Afstemning stod 59 Stemmer mod 50. 23. Sep
tember var Forhandlingen til Ende.

Men Begivenhederne rullede nu hurtig videre. Den 25. September 
sluttede Rigsdagssamlingen. Samme Dag udsendte de 27 et Pro
gram, der vakte nogen Opmærksomhed. Bortset fra Militærspørgs- 
maalet nærmede det sig ikke saa lidt til Odenseprogrammet, selv om 
Udtrykkene oftest var saa vage, at de holdt forskellige Muligheder 
aabne. Men det indeholdt dog Ordene: „Forfatningen bør udvikles 
i Junigrundlovens Aand.“ De moderate Grupper syntes noget for
bløffede. I vor Lejr var man ogsaa lidt forbavset, men ingen regnede 
med, at I. C. Christensens Gruppe skulde komme til at føre en Po- 
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litik, der svarede til Programmets mere radikale Afsnit. Man saa det 
hele som et Forsøg paa at holde sammen paa Partiets mere udpræ
gede Vælgere, hvis Overgang til os under Indtryk af Militærpolitiken 
man frygtede.

Imidlertid samlede ivrige Højremænd Underskrifter paa deres to 
Adresser, som nedlagde Indsigelse imod, at Mænd, der var gaaet 
i Borgen for Alberti, sad i Ministeriet, og krævede Rigsretssag. Den 
ene Adresse var københavnsk. Den sattes i Scene navnlig af Grosse
rerne Chr. Holm og Dethlef Jürgensen. Den anden kom fra Landet. 
Her var Godsejer Aage Westenholz og Proprietær Grut-Hansen blandt 
Lederne. Den første samlede 76 000 Underskrifter, den anden 65 000. 
Det var langt overvejende Højremænd, der skrev under. Hverken 
Radikale eller Socialdemokrater var med.

4. Oktober modtog Kongen paa Charlottenlund Slot Adressernes 
Overbringere i Grev Holsteins Nærværelse. I Landboadressen hed 
det: „Blandt store Dele af Folket har bredt sig en levende Følelse af 
Bekymring og Skam over, at Albertis stærkt kompromitterede „Nær
meste", hans Kolleger og hans politiske „Kavtionister", have Sæde 
i Kongens Raad. Med en vis Berettigelse antages Deres Majestæt at 
have bragt Fædrelandet dette Offer for derved at opnaa den læng
selsfuldt imødesete Ordning af Forsvaret." Men efter at den nu var 
vedtaget, maatte en Rigsretssag klarlægge Begivenhederne.

Kongen afviste Henvendelsen. Han udtalte, at han ikke kunde øn
ske, „at der paa ukonstitutionel Maade søges indvirket paa Vort Valg 
af Ministre." Han beklagede, at Adressen var „egnet til paa uberet
tiget Maade at mistænkeliggøre en Mand, som Vi anse for velskik
ket til at deltage i Vor Regering."

Samme Dag mødte Rigsdagen. Vor Gruppe meddelte paa Sam
lingens første Dag, at vi ville foreslaa nedsat et Udvalg til at mod
tage Akter vedrørende Albertisagen og til at stille Forslag om, hvad 
der i den Anledning skulde foretages, samt at vi ønskede at stille 
Forslag til Grundlovsændring. Det sidste forelagde Rode Dagen 
efter. Det var et vidtgaaende Forslag: Indførelse af Folkeafstem
ningssystemet, Udvidelse af Valgretten til Kvinder, Tyende, 25- 
aarige, Lempelse af Bestemmelserne om Udelukkelse fra Valgretten 
paa Grund af Fattighjælp, Indførelse af frit Omvalg, 132 Folke
tingskredse, Valg til Landstinget ved Valgmænd valgt efter For- 
holdstalsregleme i et Antal, for hver Kreds afpasset efter Indbygger- 
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tallet. Grundlovsændring skulde ikke kræve Nyvalg, men godkendes 
ved Folkeafstemning.

Jeg havde skrevet to noget afvigende Forslag til vort Grundlovs
udkast. Det ene afveg paa flere Punkter. Det satte en Folketings
mand for hver 20 000 Indbyggere, det gav Adgang til Opstilling af 
nye Kandidater ved Omvalget. Landstinget skulde for København 
vælges af Borgerrepræsentationen, for det øvrige Land af Amtsraa- 
dene og Valgmænd fra Byraad og Sogneraad; jeg havde taget Hen
syn til Folketallet ved Fordelingen af Valgmændene mellem By og 
Land og mellem Købstæderne indbyrdes, men taget 3 Valgmænd 
fra hvert Sogneraad. Jeg havde ikke blot givet Adgang til at kræve 
Folkeafstemning om vedtagne Lovforslag, men ogsaa til at kræve 
Afstemning om Forslag, der stilledes af et vist Antal Medlemmer af 
et af Tingene. Ligeledes skulde Forslag til Grundlovsændring, der 
stilledes af et vist Antal Medlemmer af et af Tingene, underkastes 
Folkeafstemning, naar 50 000 Vælgere krævede det.

Mit andet Forslag var noget nær enslydende med det, vi stillede. 
Ved vore Overvejelser enedes vi om at foretrække denne Form som 
den fra den sædvanlige Tankegang mindst afvigende. I en Artikel 
i „Det ny Aarhundrede“ gjorde jeg rede for vore Synspunkter i 
Grundlovsspørgsmaalet.

Møderne i Folketinget udsattes til den 20. Oktober. Da skulde 
Finanslovbehandlingen begynde. Der forelaa den Dag Meddelelse 
om, at I. C. Christensen var traadt tilbage, og at Grev Holstein mid
lertidig havde overtaget Forsvarsministeriet.

Under Finanslovdebatten rejste Zahle Spørgsmaalet om Ministe
riets parlamentariske Grundlag. Var det enigt om noget? Havde det 
et Program? Hvilke Grupper støttede det? Hvorledes var Højres 
Stilling? Højres Ordfører Kaptajn Halsted forklarede, at Ministe
riets Chef havde søgt Højres Støtte, før Ministeriet dannedes. Dette 
benægtede Grev Holstein paa det bestemteste, Halsted fastholdt det.

Det, der var forefaldet, var aabenbart, at de to Ordførere for 
Ellevemandsgrupperne uden at raadføre sig med Grev Holstein der
om havde spurgt Højre, om det vilde støtte et saadant Ministerium. 
Højre havde vedtaget dette med et Flertal, og Oberst Parkov havde 
henvendt sig til Grev Holstein derom, men denne havde afvist ham 
med en Udtalelse, der gik ud paa, at han ikke havde søgt Højres 
Støtte og ikke bedt om nogen Meddelelse. Dette havde Parkov ikke
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anset det for nødvendigt at lade gaa videre til Partiet, saa Halsted vid
ste det ikke, da han fremsatte sine Udtalelser.

Den Skarphed, hvormed Grev Holstein nu afviste den Tanke, at 
han skulde have henvendt sig til Højre, vakte stor Vrede i dette 
Parti. Ikke mindst, da han sluttede Dagens Debat med en Erklæring 
om, at han overhovedet „ikke ønskede at danne et Ministerium ved 
Samarbejde med Højre.“ Dagen derefter indbragte Højres Flertals
gruppe, 14 ialt, et Mistillidsvotum til Grev Holstein som Leder og 
Medlem af Ministeriet.

Grev Holstein brugte hvassere og hvassere Ord mod Højre, og 
fra dettes Side svarede man igen med stigende Bitterhed. Det var 
vort Indtryk, at han med Villie spidsede Ordene til for at fremtvin
ge en Afstemning, der kunde befri ham for Regeringens Byrder.

Til sidst anbefalede Birck at stemme for en af Zahle foreslaaet 
Dagsorden, der tilkendegav Tingets Mistillid til hele Ministeriet.

Den 22. Oktober fandt Afstemningen Sted: Højreflertallets For
slag forkastedes, idet Venstregrupperne stemte imod, 15 Højremænd 
for; Tingets andre Medlemmer lod være at stemme. For Zahles For
slag stemte imidlertid Radikale, Socialdemokrater og 8 Højremænd, 
saa det vedtoges med 49 Stemmer mod 44.

Grev Holstein erklærede øjeblikkelig, at Ministeriet traadte til
bage. Han anbefalede saa vidt vides Kongen at henvende sig til 
Zahle, og Kongen, der allerede om Sommeren havde sagt denne, at 
han meget godt kunde samarbejde med de Radikale, naar Fæst- 
ningsspørgsmaalet ikke var i Vejen, henvendte sig til ham.
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Noter
s. 8 Plewna er en lille by i Bulgarien, hvor den tyrkiske feltmarskal Osman 

Pasha 1877 standsede russerne. Trods voldsom russisk beskydning og 
gentagne stormangreb holdt O. P. Plewna fra 20. juli til 10. december.

s. 8 Tscherkesserne er et muhammedansk folk i Kaukasus. Støttet af tyr
kerne rejste de opstand mod russerne 1877. Den blev dog hurtigt slået 
ned og henved % mill. t. flygtede fra Rusland og bosatte sig rundt om i 
de tyrkiske besiddelser.

s. 8 Prinsesse Dagmar, Kristian IXs næstældste datter, viedes 9/11 1866 til 
den russiske tronfølger Alexander (Czar A. III 1881-94). Som så ofte 
før hævdede russerne under krigen 1877-78 at være de kristne slavers 
beskyttere.

s. 10 „Morgenbladet" stiftedes 1873. Chr. Berg havde fra begyndelsen stor 
indflydelse på dets linie, og det blev organ for den fløj af Venstre, der 
med Berg i spidsen vendte sig mod et forlig med Højre. Således var M. 
stærkt kritisk indstillet overfor finanslovsforliget 1878-79 mellem Højre 
og den „moderate" fløj af Venstre. 1881-83 redigeredes M. af Berg, 
Edv. Brandes og Viggo Hørup. Dette samarbejde mellem en del af det 
grundtvigianske Venstre og den københavnske radikalisme brast dog 
1883, og Berg og de moderate venstrefolk fandt atter sammen for en 
tid. 1. oktober 1884 startede Hørup og Edv. Brandes „Politiken", som 
hurtigt aldeles overskyggede M.

s. 13 Jacob Peter Jacobsen blev optaget i latinskolens 3. klasse i august 1884; 
Aage Friis optoges samtidig i 2. klasse, hvor P. M. da var elev. J. P. J. 
gik imidlertid 4. klasse om og tog studentereksamen sammen med P. M. 
1889. Aage Friis gik to år i 5. klasse og blev således student i 1890.

s. 13 J. P. Bang (1836-98) var fra 1875 overlærer ved V. Kathedralskole. B.s 
ældste søn var den senere teologiske professor Jacob Peter B. f. 1865, 
men denne dimitteredes allerede 1882. Bedre harP. M. velkendt Chr. 
B. f. 1868, dim. 1885, og Søren Johannes B. f. 1870, dim. 1888.

s. 13 „Herredsfoged Bruhn" er daværende byfoged og borgmester i V. 
Fr. Chr. Bruhn (1834-1912), senere herredsfoged i Middelsom-Sønder- 
lyng herred, der havde to sønner ved kathedralskolen, medens P. M. var 
elev der: 1. Asger B., f. 1870, dim. 1890, senere cand. jur., formand for 
Studentersangforeningen 1917-25. 2. Helge B., f. 1872, tog almindelig 
forberedelseseksamen 1888 og blev senere oberstløjtnant og sekretær i 
foreningen Norden.

s. 14 Konflikten mellem smedenes fagforening og den nystiftede Forening af 
Fabrikanter i Jernindustrien, der omfattede 1000 arbejdere og som
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varede over 4 måneder, skabte megen bitterhed mellem Højre og soci
alisterne. Medens mange venstremænd ydede bidrag til socialisternes 
indsamling til fordel for de strejkende, støttede Højre foreningen Arbej
dernes Værn, der oprettedes til beskyttelse af strejkebrydere.

s. 14 At der var den angivne familieforbindelse mellem J. P. Jacobsen og 
Thomas Nielsen har ikke kunnet bekræftes.

s. 17 „Morgenbladet", se note til s. 10.
s. 18 Tidsskriftet „Vort Forsvar" udgaves 1881-1908 af Foreningerne til 

Forsvarssagens Fremme. Under devisen: „Fædrelandets Forsvar bør 
gaa forud for og være hævet over alle Partistridigheder" kæmpede re
daktøren Carl Hall utrættelig for, at Danmark skulle have et effektivt 
forsvar. En tid havde V. F. en betydelig udbredelse såvel i højre- som i 
venstrekredse, men da Hall forsvarede, at Københavns befæstning op
førtes for midler, udskrevet ved provisoriske finanslove, blev han skarpt 
angrebet af Venstre. Da han efter forliget mellem Højre og det moderate 
Venstre 1894, der bl.a. betød en reduktion af forsvarsbudgettet, også 
lagde sig ud med Højre, mistede V. F. efterhånden de fleste af sine 
læsere. Det fortsattes dog til H.s død 1908.

s. 18 For mange venstremænd stod Kristiansborgs brand 1884 som en him
lens straf for Højres styre. „Morgenbladet" skrev bl.a. „Paa denne 
Tomt rejses intet Kristiansborg for tredje Gang", en bemærkning, der 
senere med urette tillagdes Chr. Berg.

s. 18 Landets politimestre havde fået ministeriel ordre til at overvære poli
tiske møder. Da Chr. Berg 14/6 1885 holdt møde i Holstebro, insiste
rede politimesteren på at følge mødet fra talertribunen, hvorpå Berg 
nægtede at tale. To af mødets ledere fjernede derefter politimesteren fra 
tribunen med magt, hvad der medførte, at såvel de som Berg idømtes 6 
måneders simpelt fængsel, Berg som den egentlige „anstifter".

s. 19 Ved folketingsvalget 28/1 1887 gik Højre frem fra 57 000 stemmer til 
87 000 og fik 27 mandater mod 19 ved valget i 1884. Venstre fik 74 
mandater.

s. 20 Nihilismen er en atheistisk, revolutionær bevægelse, der opstod blandt 
russiske studenter i 1850erne. Efter Pariserkommunen 1871 fik n. et 
stærkt socialistisk anstrøg. Fra slutningen af 1870erne forøvede nihili
sterne en lang række mord og attentater på den kejserlige familie og 
høje embedsmænd. Mordet på Alexander II 1881 var resultatet af det 
tredie nihilistattentat mod czaren. Politi og domstole søgte at komme 
bevægelsen til livs ved et stadigt stigende antal deportationer og hen
rettelser.

s. 20 Boulanger-bevægelsen har navn efter general Georges Boulanger. B. 
grundlagde sin popularitet som krigsminister 1886-87 ved forskellige 
reformer i hæren og ved sin forkærlighed for martialske positurer, der 
især gjorde ham yndet i de kredse, der ønskede revanche overfor Tysk
land. 1887 blev han tvunget ud af regeringen af senatets flertal. Hans 
bortrejse fra Paris formede sig som et gigantisk triumftog. Understøttet 
af betydelige midler, som han især modtog fra monarkisterne, der i ham
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så en chance for at omstyrte republikken, og af et særdeles effektivt 
propagandaapparat lykkedes det B. at blive valgt til deputeret for flere 
kredse. Han fik stemmer fra alle utilfredse - fra socialister til legitimi
ster. Da han 27/1 1889 sejrede i Paris, ventede alle, at han ville tage 
magten ved et kup. Men han tøvede, og gav derved regeringen tid til at 
foretage modforholdsregler. Med en truende dom for sammensværgelse 
over hovedet flygtede B. til Bruxelles, hvor han 1891 begik selvmord på 
sin elskerindes grav.

s. 22 P. M. fik ved studentereksamen 1. karakter med udmærkelse (105 
points). Han modtog bl.a. det Mallingske legat, der uddeltes til „den 
mest værdige og trængende" blandt årets dimittenter fra Viborg Ka- 
thedralskole.

s. 26 „Rembrandt als Erzieher" udkom anonymt 1890. Forfatteren er tyske
ren Julius Langbehn (1851-1907). Se i øvrigt „Sønderjyllands Histo
rie" V, s. 401 f.

s. 31 A. F. Bergsøe, professor i statsøkonomi 1848, chef for Statistisk Bureau 
1850, udgav 1844-53 sit grundlæggende værk „Den danske Stats 
Statistik". V. Falbe-Hansen, chef for Statistisk Bureau 1873 og pro
fessor i økonomi 1877-1902, udgav sammen med William Scharling 
1878-91 „Danmarks Statistik" til afløsning af B.s værk. F.-H. har end
videre bl.a. udgivet „Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne set 
fra Nationaløkonomiens Standpunkt" (1888-89). - Marcus Rubin har 
skrevet talrige statistiske afhandlinger, således „Bidrag til Københavns 
Befolkningsstatistik 1630-1730" (Hist. Tidsskr. 5. r. III, (1881-82)). 
Sammen med H. Westergaard udgav R. banebrydende undersøgelser 
af landbefolkningens dødelighed og af ægteskabsstatistikken. R.s ho
vedværker er de historiske og økonomiske studier „1807-14" (1892) og 
„Frederik VI.s Tid" (1895). R. grundlagde 1883 Københavns statistiske 
Kontor og reorganiserede 1896-1902 Statens Statistiske Bureau.

s. 32 Den omtalte prins Kristian er den senere Kristian X.
s. 33 25/10 1891 fejredes ved en stor fest i Koncertpalæet 25-året for udsen

delsen af Georg Brandes’ første bog. B. hyldedes ved denne lejlighed 
foruden af Oskar Johansen også af Harald Høffding og Erik Skram. 
I efteråret 1890 var et forslag om at bevilge B. professorgage blevet 
nedstemt i landstinget.

s. 39 Georg Brandes’ foredrag „Om Nationalfølelse" udkom som pjece 1894; 
det findes optrykt i G. B.s Samlede Skrifter XII (1902) s. 187-204. Om 
udtrykket „le Danemark s’efface" skriver G. B. i pjecen: Det „er uover- 
sætteligt, men det betyder: Danmark udviskes, svinder hen, gaar ud 
af Sagaen."

s. 41 Ved forliget 1894 kronedes de foregående års bestræbelser for forsoning 
mellem Højre og en del af Venstre. Forliget fik, foruden gennem ved
tagelsen af finansloven, udtryk derved, at der vedtoges en rigsdagsbe
slutning, hvori det hed, at i tilfælde af, at finanslovforslaget ikke var ved
taget ved det foregående finansårs udgang, burde regeringen forelægge 
og rigsdagen vedtage en midlertidig finanslov af ikke over to måneders
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varighed, hvis indhold var nærmere angivet i beslutningen; endvidere 
bl.a., at folketinget forbeholdt sig sin ret til at gøre ansvar gældende 
m. h. t. alle ad provisorisk vej trufne foranstaltninger, herunder Køben
havns befæstning, og at eventuelle bevillinger, der stod i forbindelse 
med befæstningen, kun var at betragte som udtryk for, at disse anlæg 
nu en gang eksisterede; endelig, at regeringen opfordredes til ved gun
stig lejlighed at søge Danmarks neutralitet almindeligt anerkendt og 
respekteret. Til gengæld for disse indrømmelser fra Højres side stemte 
en del af den moderate fløj af Venstre for bevillinger til fæstningen og 
for forslag til hærlove, hvorved den årlige udskrivning uanset antallet 
af våbenføre sattes til 5 300. Om forliget 1894 som om de øvrige i dette 
bind omtalte rigsdagsforhandlinger henvises i almindelighed til: „Den 
danske Rigsdag 1849-1949" II (1951).

s. 42 Om Jacob Scavenius se i øvrigt note til s. 56.
s. 43 Om A. D. Jørgensens foredrag om Kristian VIII se s. 69.
s. 44 I sin tale 15/5 1894 i Havdrup i Køgekredsen, som han repræsenterede 

i folketinget 1876-92, motiverede Hørup, at han ikke ønskede at blive 
opstillet ved det kommende valg. H. fremhævede, at kun et krav om en 
forfatningsændring, der ville umuliggøre fremtidige provisorier, kunne 
være en værdig politik for „de 44", d.v.s. de 44 venstremænd, der 
havde stemt mod forliget. (H.s tale findes aftrykt i samlingen „Viggo 
Hørup i Skrift og Tale" 3. b. (1904), s. 102 ff).

s. 55 „Sammensmelterne" var en betegnelse, Viggo Hørup slog fast om for- 
ligstilhængeme indenfor Venstre, efter at Estrup under debat i folke
tinget 1890 om et forslag om indførelse af ølskat og afskaffelse af 
sukkerafgiften havde udtrykt håb om, at regeringens og de moderate 
venstremænds forslag kunne „sammensmeltes".

s. 55 Forslaget om alderdomsunderstøttelse var et modtræk fra Hørups og 
Chr. Bergs side mod det første resultat af forligspolitikken: Højres 
og det moderate Venstres forslag om en ølskat. H. og B. hævdede, at 
denne skat især ville ramme de små i samfundet. De penge, der gennem 
ølskatten inddroges i statskassen, burde gives tilbage som en alderdoms
understøttelse, der i modsætning til fattighjælpen ikke medførte for
tabelse af valgretten. H. og B.s forslag forkastedes, men Bojsen optog 
tanken, og den første alderdomsunderstøttelseslov gennemførtes 1891.

s. 56 Jacob Scavenius blev 6/7 1891 tvunget til at træde tilbage som kul
tusminister, bl. a. fordi han var modstander af forligspolitikken og 
fordi han nærede sympati for den litterære radikalisme. Hans efter
følger blev juristen professor Carl Goos. 1894 stemte Sc. kun modvilligt 
for forliget. Han ønskede, at finanslove i tilfælde af uenighed mellem 
folketing og landsting skulle underkastes afstemning i et fællesudvalg. 
I de følgende år gik Sc. ind for progressiv indkomstbeskatning og en 
reformvenlig skole- og socialpolitik (bl. a. i skriftet „Danmark og det 
danske Folks Fremtid" (1894)).

s. 56 Ved folketingsvalget 20/4 1892 samarbejdede Højre og det moderate 
Venstre i mange kredse, og den radikale fløj af Venstre led et alvorligt
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tab, således faldt Viggo Hørup. Edvard Brandes blev derimod valgt på 
Langeland.

s. 56 Agrarbevægelsen opstod i foråret 1893. Med tilslutning fra forskellige 
grupper af landbrugere stiftedes agrarforeninger, der rejste krav om 
statsstøtte til landbruget, indførelse af skat på indkomst og frihandel. 
Allerede nov. 1893 havde agrarforeningerne over 75 000 medlemmer.
A. spillede, da den samlede tilhængere både i Venstre og Højre, en ikke 
ringe rolle for gennemførelsen af forliget 1894.

s. 57 Det første forlig mellem Højre og det moderate Venstre sluttedes i 
marts 1891. Det omfattede bl. a. en ølskat, nedsættelse af sukkertolden 
og en mindre kommunal alderdomsunderstøttelse. 1892 gennemførtes en 
sygekasselov. Endelig sluttedes 1894 det store forlig. (Se note til s. 41).

s. 57 P. A. Alberti var fælleskandidat for Højre og det moderate Venstre i 
Køgekredsen. A. hævdede bl. a. under valgkampen, at enhver stemme 
til Hørup var en stemme til socialisterne, der ville overtage al privat
ejendom.

s. 57 Ved folketingsvalget 9/4 1895 erobrede modstanderne af forliget 1894 
flertallet (53 forligsmodstandere af Venstre og 8 socialdemokrater). 
Både Højre og det moderate Venstre led tab.

s. 58 Om Viggo Hørups stilling til forfatningsspørgsmålet se note til s. 44 og 
i øvrigt: Erik Henrichsen: Viggo Hørup (1910) s. 61 ff.

s. 66 1460 sluttedes den såkaldte Ribeoverenskomst mellem det slesvig- 
holstenske ridderskab og Kristian I, der „ikke som konge af Danmark, 
men for den gunst, de havde til hans person" valgtes til herre over 
hertugdømmerne, hvorom det hed, at de skulle forblive evigt udelt 
sammen. - 1721 skete „Incorporationen", der af Kr. Erslev forklaredes 
således, at Frederik IV indlemmede den gottorpske del af Slesvig i den 
kongelige. - Begivenhederne 1460 og 1721 var hovedpunkter i diskus
sionen om arvefølgen i 1840erne. Slesvigholstenerne hævdede, at kun 
Frederik Ills mandlige efterkommere (hvoraf det allerede da kunne for
udses, at den senere Frederik VII ville blive den sidste) havde arveret til 
hertugdømmerne. I det „åbne brev" 1846 hævdede den danske regering, 
at Slesvig siden 1721 havde haft samme arvefølge som kongeriget 
(nemlig kongelovens mandligt-kvindelige), og at der kun kunne herske 
tvivl om arvefølgen i visse dele af Holsten. (Se iøvrigt note til s. 71). 
Marts 1848 udbrød den slesvigholstenske opstand, der førte til treårs
krigen 1848-50, hvorunder slesvigholstenerne fik støtte fra Preussen 
og Østrig. Efter krigen sluttedes 1851-52 aftaler med de tyske magter, 
hvorved Danmark forpligtede sig til ikke at knytte Slesvig fastere til 
kongeriget end Holsten. De tre rigsdeles indre styre skulle holdes ad
skilt. Som konsekvens heraf udsendtes 28/1 1852 den såkaldte januar
kundgørelse, hvorved det bestemtes, at udenrigspolitik, forsvar og 
finanser skulle være fællesanliggender. Alle andre sager skulle holdes 
adskilt. Aftalerne 1851-52 dannede det formelle grundlag for Preussens 
og Østrigs krigserklæring 1864, idet den danske regering 1863 gen
nemførte en fællesforfatning alene for Slesvig og Danmark.
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s. 67 Af citaterne fra A. D. Jørgensen er det første fra hans berømte tale i 
Skibelund Krat 8/9 1894 „Kristian VIII og den danske sag i Nord
slesvig" (Optaget i Søndeijyske Aarbøger 1894) jfr. s. 69. Det andet er 
fra artiklen „Kristian VIII og Nordslesvig" (Sønderjyske Aarbøger 
1895).

s. 71 Om A. D. Jørgensens reaktion på P. M.s indvendinger se: „A. D. 
Jørgensens Breve" udg. af Harald Jørgensen (1939) s. 409.

s. 71 Kr. Erslev hævdede, bl. a. i skrifterne „Frederik IV og Slesvig" (Univer
sitetsprogram 1901) og „Augustenborgemes Arvekrav" (1915), dels, at 
den gottorpske del af Slesvig i 1721 ikke var blevet indlemmet i konge
riget, men i den kongelige del af Slesvig, hvor man dog i samtiden 
mente, at kongelovens mandligt-kvindelige arvefølge gjaldt, men hvor 
den aldrig formelt var blevet indført, dels at Augustenborgemes arve
krav i det hele var berettigede. (Se i øvrigt note til s. 66). En afvigende 
opfattelse af begivenhederne 1721 er fremsat af H. Hjelholt (bl. a. i 
„Inkorporationen af den Gottorpske Del af Sønderjylland i Kronen 
1721" (1945)).

s. 71 Den fremragende tysk-fødte sprogforsker og religionshistoriker 
Friedrich Max Müller (1823-1900), der levede en stor del af sit liv i 
Oxford, offentliggjorde maj 1897 i tidsskriftet „Nineteenth Century" 
en ensidigt danskfjendtlig udredning af det slesvig-holstenske spørgs
mål. Denne fremkaldte et svar fra A. D. Jørgensen, der offentliggjordes 
i „Nineteenth Century" december 1897 (Artiklen findes i A. D. J.s 
historiske Afhandlinger 4. b. (1899), P. M.s anmeldelse af begge artikler 
i Berl. T. 12/1 1898).

s. 76 „Il n’est pas ..." □: Det er ikke umuligt, at denne krig er be
gyndelsen til vor genfødelse.

s. 84 Om Studentersamfundets nye bygning se i øvrigt: „Studentersam
fundet gennem 25 Aar" (1907), s. 229 o. a. st.

s. 86 Udvisningerne fra Slesvig, der især gik ud over danske statsborgere, 
der som tjenestefolk arbejdede for dansksindede slesvigere, var et led i 
„Køllerpolitikken"s bestræbelser for at knække Nordslesvigs danskhed. 
(Se herom i øvrigt s. 101). I alt udvistes i „Køllertiden" ca. 1000 danske. 
Georg Brandes’ artikel „Danskheden i Sønderjylland" offentliggjordes 
i talrige udenlandske tidsskrifter, således i april 1899 i „Revue de Paris" 
og „Zukunft" og i juni i „Contemporary Review".

s. 87 Viggo Hørups „skarpe spørgsmål" til tilhængerne af forsvaret: „Hvad skal 
det nytte?" fremsattes under forsvarsdebatten i folketinget 29/3 1883.

s. 88 Taleren ved fællesmødet 13/4 1899 var direktør Ludvig Bramsen, 
indenrigsminister i de to sidste højreministerier 1899-1901. B. havde 
hovedæren for gennemførelsen af ulykkesforsikringsloven 1898 og 
fabriksloven 1901.

s. 89 Læge i Haderslev (før 1864 fysikus) P.A. Madvig var en af den søn
jyske danskheds mest fremtrædende mænd.

s. 89 „4 S" var en i 1887 på initiativ af Johan Ottosen og H. V. Clausen 
stiftet sammenslutning indenfor Studentersamfundet med det formål
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at udbrede kendskab til sønderjyske forhold blandt studenter og yde 
støtte til det kulturelle arbejde syd for grænsen.

s. 91 „Karl Marx"-klubben, som stiftedes 1886, samlede en lille kreds af ret 
yderliggående socialdemokrater til foredrag og diskussioner om sociali
stisk teori. Se herom i øvrigt: Roar Skovmand: „Lys over Landet" 
(1949) s. 78 ff o. a.

s. 92 Om Jacob Scavenius se note til s. 56.
s. 92 Om folketingsvalget 1895 se note til s. 57.
s. 92 Venstrereformpartiet dannedes 20/4 1895 af de grupper indenfor 

Venstre, som var modstandere af de moderate venstremænds for
ligspolitik. J. C. Christensen blev hurtigt den ledende indenfor par
tiet.

s. 93 Modsætningen indenfor Højre tilspidsedes stærkt efter det for partiet 
uheldige valg 1895. Striden stod mellem den fløj, der anført af folke
tingsmand Lars Dinesen ønskede forligspolitikken fortsat, og den 
gruppe, som fylkedes om Jacob Scavenius, og som krævede en kraftig 
indsats for Højres synspunkter i forfatnings- og forsvarssagen, men 
reformer i skatte- og sociallovgivningen.

s. 96 Ifølge grundloven af 1866 valgtes af i alt 66 landstingsmedlemmer 
12 af kongen. Resten valgtes indirekte, i byerne således, at halvdelen 
af valgmændene udpegedes af de skatteydere, hvis indtægt var over 
4000 kr. i København og 2000 i købstæderne, og den anden halvdel 
valgtes med almindelig valgret. På landet udpegedes med almindelig 
valgret 1 valgmand i hver kommune. Ved valget af landstingsmænd i 
valgkredsene på landet deltog imidlertid foruden de folkevalgte valg
mænd et tilsvarende antal af de højstbeskattede i kredsene (de såkaldte 
selvskrevne lands tingsvælgere). Det var som selvskrevne vælgere, at de 
store godsbesiddere kunne øve afgørende indflydelse på landstingets 
sammensætning.

s. 97 Viggo Hørups omtalte brev til Bjømstjerne Bjørnson findes optrykt 
i „Bjømsons brevveksling med danske" II (1953) nr. 514. Om angrebene 
på Edv. Brandes se iøvrigt Vald. Koppel: „Af „Politikens" Historie" 
I (1946) s. 132-37.

s. 98 Lockouten 1899 omfattede 35 000 arbejdere i samtlige bygningsfag og 
varede 3 % måned. Først i september lykkedes det at opnå et forlig, 
hvorved de to hovedorganisationer anerkendte hinandens ret til ar
bejdsstandsninger efter varsel. Konflikter om indgåede aftaler skulle 
fremtidigt afgøres ved voldgift. Arbejdsgivernes ret til at lede og 
fordele arbejdet anerkendtes.

s. 98 Boerkrigen udbrød 1899 mellem England og boer-republikkerne 
Transvaal og Oranje. Uventet led englænderne i begyndelsen en 
række nederlag, men 1900 besatte de republikkerne. Transvaals præsi
dent Krüger rejste derefter til Europa. Han modtoges både i Frankrig, 
Tyskland og Holland med sympati, men opnåede intetsteds den støtte 
mod englænderne, han søgte.

s. 99 Fredskonferencen i Haag 1899 afholdtes på initiativ af czar Nikolai II.
21. P. Munch, I Q I Q



Dens formål var at begrænse rustningerne og sikre freden. Konferen
cens hovedresultater var oprettelsen af den internationale voldgifts
domstol og vedtagelsen af en konvention angående fredelig bilæggelse 
af internationale stridigheder.

s. 99 22/12 1894 idømtes den franske kaptajn Alfred Dreyfus af en militær
domstol livsvarig deportation til Djævleøen for spionage. I slutningen af 
1896 fremkom der oplysninger, der tydede på, at D. var blevet dømt 
på falsk grundlag. Generalstaben søgte at undertrykke disse oplys
ninger. Men den tidligere chef for efterretningstjenesten Picquart 
og D.s broder hævdede nu, at det brev, der ansås for afgørende for 
sagen, ikke var skrevet af D., men af major Esterhazy. Denne blev 
dog frifundet ved en krigsret, som udtalte, at hans håndskrift var 
blevet forfalsket. Dommen vakte stort røre i vide kredse, og kort 
efter offentliggjorde Emile Zola sit berømte brev: ,J’accuse", hvori 
han krævede dommen over D. forkastet, bl. a. fordi den var afsagt på 
grundlag af dokumenter, som hverken D. eller hans forsvarer havde haft 
adgang til. Zola dømtes for bagvaskelse og flygtede til England. Picquart 
blev afskediget fra hæren og straffet for sin virksomhed i D.s sag. 
August 1898 fremlagde den nyudnævnte krigsminister Cavaignac en 
del af det hidtil hemmeligholdte materiale, deriblandt et brev, der 
ansås for fældende for D. Kort efter tilstod oberst Henry, der havde 
ledet undersøgelserne mod D., at dette brev var et falskneri foretaget 
af ham „med patriotisk formål". Henry fængsledes og begik selvmord. 
Hermed nåede kampen mellem „dreyfusarder" og „antidreyfusarder" 
et højdepunkt. Krigsministeren blev tvunget til at træde tilbage, og 
sagen blev forelagt en kassationsdomstol. 3/6 1899 erklærede denne 
dommen over D. for ugyldig og henviste sagen til ny behandling ved 
krigsret. September 1899 dømtes D. påny for spionage, men under 
formildende omstændigheder. 19/9 blev han benådet. 1906 blev sagen 
pådømt for tredie gang, og D. frikendtes ubetinget. - Dreyfus-affæren 
optog efterhånden store dele af det franske folk lidenskabeligt. Fra 
første færd spillede det en ikke ubetydelig rolle for sagens forløb og 
offentlighedens reaktion, at D. var jøde. Oberst Henry var fanatisk 
antisemit, og affæren benyttedes flittigt af den antisemitiske propaganda 
fra kirkelig og anden side. Den fik indgribende betydning for Frankrigs 
politiske liv. Efter at sagen var blevet forelagt kassationsdomstolen, 
styrtede de højreorienterede partier den radikale regering Brisson, og
B.s efterfølger den moderate Dupuy søgte at forhindre, at dommen over 
D. blev omstødt. I foråret 1899 forsøgte medlemmer af den anti- 
dreyfusardiske patriotliga at tilrive sig magten ved et kup. Dette førte 
til dannelsen af det venstre-republikanske samlingsministerium Wal- 
deck-Rousseau, som afskedigede en række højtstående officerer, der 
havde udtalt sig mod revision af dommen. - For venstreorienterede, 
socialister, anarkister og antiklerikale af alle afskygninger blev sagen 
„et enestående tilfælde, en forbrydelse, hvorom alle reaktionære kræfter 
. . . havde samlet sig“ (Zola). For monarkister, klerikale og nationalister
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syntes kravet om revision af dommen et angreb på den franske hærs 
ære af ateistiske intellektuelle landsforrædere. - Dreyfusarderne stif
tede 1898 „Menneskerettighedernes liga", der blandt sine medlemmer 
talte en lang række videnskabsmænd og kunstnere, således historikerne 
Monod, Lavisse og Seignobos og forfatterne Zola, Anatole France, 
Marcel Proust og André Gide. Patriotligaen talte bl. a. forfatterne Paul 
Bourget, Francois Coppé og Paul Valéry og historikerne d’Haussenville, 
Rambaud og Vandal. Om Dreyfussagen sml. Th. Thorsteinsson: „Fra 
fremmede Retssale", 4. samling (1954).

s. 101 I den slesvig-holstenske overpræsident E. M. von Køllers embeds
periode 1897-1901 førtes en meget hårdhændet politik overfor de 
dansksindede slesvigere. For at kue de „fanatiske" dansksindede 
bønder og erhvervsdrivende gennemførtes fra 1898 udvisningerne af 
danske tjenestefolk og arbejdere (se herom s. 86). Dansksindede, der 
sendte deres børn til skoler i Danmark, søgtes frataget forældreretten, 
og de danske foreninger og blade chikaneredes på alle måder. „Køller
politikken" vakte stor harme over hele Europa, ikke mindst i Tyskland. 
1899 rettede Gustav Johannsen i den tyske rigsdag kraftige angreb på 
de preussiske myndigheders overgreb og fik tilslutning fra flere tyske 
partier. Om Paul Verriers virksomhed se iøvrigt: „Paul Verrier og 
Norden" udg. af Ida Verrier. (1946).

s. 102 De store skolereformer i Frankrig gennemførtes af Jules Ferry, under
visningsminister i de to første republikanske ministerier 1879-80 og 
konseilspræsident 1880-81. Før F.s reformer var næsten al undervis
ning i Frankrig i hænderne på katolske ordner. F.s mål var at skabe en 
offentlig, konfessionsløs skole. I 1880 opløstes jesuitemes kongrega- 
tioner og deres skoler lukkedes. Samtidigt indskærpedes det, at de 
øvrige ordner havde pligt til at søge om statens tilladelse til deres 
virksomhed. Samme år gennemførtes love om oprettelse af højere 
offentlige pigeskoler og et statsseminarium for kvinder. Endelig ved
toges 1882 loven om tvungen, gratis og konfessionsløs undervisning. 
Religionsundervisningen erstattedes af undervisning i moral og sam
fundskundskab .

s. 105 Dreyfussagen, se note til s. 99.
s. 109 Skt. Bartolomæus-natten, 24/8 1572, foranstaltede den katolske enke

dronning Katharina af Medici et blodbad i Paris på lederne af de 
franske protestanter.

s. 115 Alexandre Millerand var den første socialist, der blev minister i 
Frankrig. Han blev hårdt angrebet af sine meningsfæller for sin ind
træden i den moderate republikaner Waldeck-Rousseaus ministerium 
1899. Selv om ministeriet overvejende bestod af venstreorienterede repu
blikanere blev M.s deltagelse af mange socialister opfattet som fane
flugt.

s. 116 Léon Gambetta var til sin død 1882 leder af en republikansk gruppe. 
Han var den drivende kraft i den „opportunistiske" politik, der til
sigtede gennem et kompromis med de konservative at sikre republikken
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mod monarkisterne. Waldeck-Rousseau var indenrigsminister i G.s 
ministerium 1881-82.

s. 120 P. M.s brev offentliggjordes i „Politiken" 10/3 1901 under over
skriften: „Af et Brev fra Paris fra en dansk Videnskabsmand til en Ven 
i Kjøbenhavn."

s. 121 Nedgangen i befolkningstilvæksten i Frankrig begyndte allerede om
kring 1800, men blev først følelig ved århundredets slutning. F.s 
samlede befolkningstilvækst 1893-1914 var mindre end 1 % mill, mod 
ca. 15 mill, i Tyskland.

s. 122 Gladstone forelagde under sit sidste ministerium 1893-94 et forslag 
om ret vidtgående selvstyre for Irland, hvor en voksende selvstændig
hedsbevægelse havde voldt uro siden 1860erne. Forslaget vedtoges i 
underhuset, men forkastedes i overhuset. Ved valget 1895 led de liberale 
nederlag og de konservative og unionisterne (dvs. tilhængerne af unionen 
mellem England og Irland) dannede regering. Joseph Chamberlain 
var koloniminister og regeringens ledende kraft.

s. 123 Den nationalistiske Boxer-opstand i Kina 1900, hvorunder europæisk 
ejendom ødelagdes og europæere dræbtes, førte til afsendelsen af et 
fælles ekspeditionskorps fra de europæiske stormagter. B. sloges ned 
med hård hånd, og Kina blev tvunget til at betale betydelige erstat
ninger.

s. 123 Fra 1899 gennemførte russerne i Finland med Bobrikof som general
guvernør en række forfatningsmæssige og administrative foranstalt
ninger, der stærkt indskrænkede F.s selvstændighed og gav det russiske 
styre karakter af tvangsherredømme. Den fransk-russiske forsvars
alliance 1894 vanskeliggjorde en åben fransk kritik af den russiske 
politik i F.

s. 126 Viggo Hørups artikler ved århundredskiftet, hvori han fremstillede 
sit syn på den politiske udvikling i Danmark i det 19. århundrede, 
offentliggjordes i „Politiken" 1/1—6/1 1901. De findes optrykt i „Hørup 
i Skrift og Tale" III (1904) s. 348-74.

s. 128 Hic Rhodus, hic salta: Her er Rhodos, spring her dvs. det er her og nu, 
der bør handles.

s. 128 Margrete Wildenrath-Krabbe, datter af venstrepolitikeren Chr. Krabbe, 
overtog fra januar 1900 redaktionen af „Dannevirke", som var det 
førende dansksindede blad i Nordslesvig. I forståelse med ejeren 
lagde hun bladets linie om i tyskvenlig retning. Ved en række vold
somme angreb på de dansksindedes ledere, som value harme og pinlig 
opmærksomhed på begge sider af grænsen, berøvede fru W.-K. hurtigt 
„Dannevirke" det meste af læserkredsen. Oktober 1900 gik bladet over 
på andre hænder og fru W.-K. afskedigedes. Støttet af de tyske myndig
heder udgav hun „Det gamle Dannevirke", som dog ikke slog an, og 
som allerede gik ind 1903. Det skabte store politiske vanskeligheder for 
Chr. Krabbe, at han nægtede at tage afstand fra datterens virksomhed. 
Ved folketingsvalget 1901 valgtes han først med relativ majoritet i anden 
valgomgang.
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s. 129 Om systemskiftet 1901 se s. 146 f og note hertil.
s. 129 Om husmandsbevægelsen se også s. 210.
s. 130 Det organiserede arbejde for kvindesagen begyndte i Danmark 1871 

med stiftelsen af »Dansk Kvindesamfund", som skete på initiativ af 
Fredrik og Matilde Bajer. I 1880erne rejstes med stigende styrke kravet 
om valgret for kvinder, og 1889 stiftedes »Kvindelig Valgretsforening". 
I landstinget mødte kvindevalgretten dog stadig hårdnakket modstand. 
1903 fik kvinderne valgret til menighedsrådene, og i regeringens for
slag om kommunevalglov (se s. 236 og note hertil) indgik valgret for 
enlige, skatteydende kvinder. Se iøvrigt s. 211 f.

s. 131 I villaen Lykkesholms Allé 7 beboede P. M. sammen med sin moder og 
en søster stueetagen, og J. P. Jacobsen og Adam Bøving havde værelser 
på 1. sal. På grund af de tre herrers ugifte stand gik villaen blandt 
indviede under navnet »Jomsborg".

s. 143 P. M.s foredrag i »Verdandi": »Striden om den danske statsförfatt
ningen 1866-1901" tryktes i Verdandis småskrifter nr. 114 (1903).

s. 146 16/7 1901 afskedigede Kristian IX det konservative ministerium 
Sehested og opfordrede den juridiske professor J. H. Deuntzer, der 
ikke før havde deltaget i politik, men var kendt som venstremand, 
til at danne ministerium, en opgave, D. løste i samarbejde med J. C. 
Christensen, lederen af Venstrereformpartiet, som ved folketingsvalget 
3/4 1901 havde fået 76 af 114 mandater. Viggo Hørup var selv ikke 
særligt ivrig for at få en ministerpost; han havde været ude af folke
tinget siden 1892 og var ikke rask, men af sine venner opfordredes han 
kraftigt til at indtræde for at sikre ligevægten mellem den »københavn
ske" og den »agrariske" fløj af Venstrereformpartiet.

s. 146 J. L. Holstein-Ledreborg, folketingsmand fra 1872, sluttede sig oprin
delig som løsgænger nærmest til Højre, men gik af uvilje mod Højres 
forfatningspolitik over til Venstre. Han blev en af partiets førere og 
deltog i kampen mod Københavns landbefæstning. 1890 trak han sig 
ud af politik, efter at han i flere år forgæves havde arbejdet for et forlig 
med Højre, der kunne muliggøre en tilbagevenden til forfatningsmæs
sige tilstande. 1901 afslog han at indtræde som udenrigsminister i 
Deuntzers ministerium.

s. 148 Københavns liberale Vælgerforening stiftedes 15/12 1883 af venstre
mænd og liberale højremænd, der var utilfredse med, at Estrups 
politik umuliggjorde enhver reformlovgivning.

s. 148 Blandt ministeriet Deuntzers første handlinger var opfyldelsen af visse 
af islændingenes længe nærede ønsker om øget selvstyre. I sit budskab 
til altinget 10/1 1902 lovede kongen at udnævne en særlig minister for 
Island med bolig i Reykjavik, som overfor altinget kunne repræsentere 
regeringen. Samtidig stilledes en udvidelse af altingets medlemstal i 
udsigt. Reformerne gennemførtes 1903. - Et af regeringens første 
forslag var om bevilling af 5 mill. kr. til nyt feltskyts. Samtidigt frem
sattes forslag om bevilling af medgift til kronprins Frederiks to døtre, 
prinsesse Louise, gift 1896 med prins Frederik Georg af Schaumburg-
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Lippe, og prinsesse Ingeborg, som 1897 ægtede prins Carl af Sverige. 
Venstre havde som oppositionsparti stemt mod bevillinger til medgift. 
Både kanonerne og medgiften faldt en del venstremænd for brystet. 
Georg Brandes tildeltes 1902 professortitel og -gage.

s. 149 P. M. ægtede 20/12 1902 Elna Sarauw, f. 13/6 1871, datter af skovrider
C. A. N. S., cand. mag. i matematik 1896 og lærerinde ved Frk. Kruses 
Skole 1900-1918.

s. 156 Efter folketingsvalget 16/6 1903 havde folketinget følgende sammen
sætning (tallene fra 1901 i parentes): Venstrereformpartiet 74 (76), 
Moderate Venstre 12 (16), Socialdemokrater 16 (14), Højre 12 (8).

s. 157 „Dannebrog'" grundlagdes 1892 af P. A. Alberti. Det var væsentlig 
organ for A.s anskuelser og således stærkt fjendtligt stemt overfor 
socialdemokraterne. - „København", der grundlagdes 1889 af Ove 
Rode og Oscar Madsen, var i begyndelsen stærkt litterært præget. 
1893 blev Witzansky, der i forvejen var knyttet til „Politiken", forret
ningsfører for bladet. Under W.s lederskab blev det talerør for moderate 
venstresynspunkter. Efter at W. 1902 havde brudt med „Politiken" 
lykkedes det ham at skabe K. en position som et mellem Højre og 
Venstre stående, uafhængigt blad.

s. 157 M. h. t. Den radikale Klub og Det radikale Venstre henvises i alminde
lighed til: Erik Rasmussen og Roar Skovmand: „Det radikale Venstre 
1905-1955" (1955).

s. 160 Michael Rovsing, der som officer havde deltaget i krigene 1848-50 og 
1864, udsendte 1867 anonymt pjecen „Danmark som Krigsmagt", 
hvori han hævdede umuligheden af et effektivt forsvar af Danmark. 
I 1870erne og 80eme angreb R. fæstningen og hærreformen i artikler i 
„Morgenbladet" og „Politiken". - Flyveskriftet „Det kan ikke nytte" 
indeholder bl. a. uddrag af Tschemings indlæg i debatten om Køben
havns søbefæstning 1858, hvor T. fremførte det synspunkt, som siden 
blev et hovedargument for fæstningsmodstanderne: at en fæstning ved 
København i krigstilfælde ville blive besat af en af stormagterne og 
Danmark derved gjort til krigsskueplads. Endvidere findes her uddrag 
af T.s artikler mod landbefæstningen fra 1873. T. lægger især vægt på 
umuligheden af effektivt at besætte og forsvare fæstningen og anviser 
neutraliteten som den eneste mulige udvej for Danmark.

s. 162 Som programpunkter for de social-radikales arbejde anfører P. M. i 
artiklen „Hvad Valgene betød": Afskaffelse af den privilegerede valgret 
i kommunerne, valgret for kvinder, gennemførelse af en retsreform, 
„en dristig arbejder- og husmandslovgivning", afløsning af len og stam
huse, skattereformer „i demokratisk ånd" med toldlettelser og forhøjet 
arveafgift, nedsættelse af militærudgifterne og „en skole- og kirkeord
ning, der passer for et land, hvor livsanskuelserne er mangfoldige." 

s. 163 Om „Krudttåmshistorien" se s. 160.
s. 163 Trods gentagne pålæg fra kultusministeriet nægtede sognepræsten ved 

Hellig Kors kirken i København, J. Ifversen, at vie en fraskilt murer. 
En kommissionsdomstol kendte I. skyldig, men han frifandtes ved
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højesteret 21/10 1903, Sagen vakte megen opsigt og gav anledning til 
en kraftig opblussen af diskussionen om indførelse af borgerlig vielse.

s. 163 Om valgkredsspørgsmålet se note til s. 236.
s. 163 Blasfemisagen med Socialdemokratens redaktør P. Knudsen anlagdes 

september 1903 på grund af en artikel om pave Leo XIIIs død og det 
efterfølgende pavevalg. P. K. idømtes en bøde på 500 kr.

s. 168 Om „sammensmeltere" se note til s. 55.
s. 168 Forslaget om indførelse af pryglestraf vedtoges i folketinget med 4 

stemmers flertal (54 mod 50).
s. 172 I sin tale på Vodroflund 5/6 1891 anvendte Viggo Hørup udtrykket 

„svampens ånd" om forligspolitikken, - „nu er det Svampens Aand, 
i hvis Navn alle moderate Knæ bøjer sig. . . . Nu skal der ingen Forskel 
være mere, ikke paa Grundlovens Venner og Provisoriets, ikke paa Ret 
og Uret, paa Venstre og Højre, paa Fred og Militarisme".

s. 175 Sigurd Berg redigerede 1895-1905 „Frederiksborg Amts Avis", et af 
landets mest indflydelsesrige venstreblade.

s. 177 Venstremanden Jens Busks ofte citerede bemærkning: „Vi er snydte, 
og vi er narrede af Krigsministeren," fremsattes iflg. J. Jensen-Sønde- 
rups: „Hørt og Oplevet" (1943), s. 38 f. under debatten om den såkaldte 
„Krudttårnsaffære" (om denne se s. 160).

s. 178 Om redaktørskiftet ved „Politiken" 1905 se i øvrigt: Vald. Koppel: 
„Af „Politikens" Historie" I (1946) s. 181-93.

s. 182 De „21 "s erklæring vakte stor forbitrelse i Venstrereformpartiet og om 
aftenen 11/1 1905 meddelte gårdejer Rasmus Andersen, at han overfor 
J. C. Christensen havde beklaget sin deltagelse deri. Flere andre af 
de „21" vaklede, og det endte med, at man vedtog tillidserklæringen til 
J. C. Christensen.

s. 183 Christopher Hage var finansminister i ministeriet Deuntzer og fra Viggo 
Hørups død 15/2 1902 tillige trafikminister.

s. 184 Vilhelm Lassen var fra 1889 redaktør og fra 1896 tillige ejer af „Aalborg 
Amtstidende", som under hans ledelse blev et af de mest indflydelses
rige provinsblade.

s. 184 Sigurd Berg var leder af de 12 „Bergske blade", som hans fader Chr. 
Berg havde grundlagt. De vigtigste af disse var Frederiksborg Amts 
Avis, Holbæk Amts Dagblad, Thisted Amts Tidende og Ringkjøbing 
Amts Dagblad.

s. 184 Svend Høgsbros fader Sofus H. var i kampårene en af Venstres mest 
kendte og agtede mænd, 1887-94 og 1895-1901 folketingets formand. 
Han var formand for Det forhandlende Venstre indtil 1894, men stemte 
mod forliget og var 1895 medstifter af Venstrereformpartiet, hvis første 
formand han blev.

s. 185 For „de 8"s dagsorden stemte 11 venstrereformmænd, nemlig foruden 
stillerne af dagsordenen J. Jensen, Onsted, H. Rørdam og Poul Christen
sen, og 16 socialdemokrater.

s. 188 Det forenede Venstres program af 23/3 1872 se: Engelstoft og 
Wendt: Haandbog i Danmarks politiske Historie s. 450 f.
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s. 190 De omtalte løfteparagraffer handler om den dømmende magts adskil
lelse fra den udøvende, indførelsen af nævninge og af offentlighed og 
mundtlighed i retsplejen.

s. 205 Om Viggo Hørups artikler ved århundredskiftet se note til s. 126.
s. 209 „Den frie Presse" stiftedes 21/2 1905 af H. Heilbuth, Oskar Johansen 

m. fl. som et aktieselskab, der skulle „tilvejebringe og støtte en radikal 
venstrepresse udenfor København". I første omgang indsamledes 
60 000 kr. I 1915 var der i alt i Danmark 39 radikale blade med et 
samlet holdertal på 65 000. Om den radikale presse se i øvrigt: Erik 
Rasmussen og Roar Skovmand: Det radikale Venstre 1905-1955 (1955) 
s. 60 ff.

s. 217 Om „Dannebrog" og „København" se note til s. 157.
s. 218 Forudsætningen for at udøve valgret i København var, at man betalte 

skat af mindst 1000 kr. Som følge af denne census havde i 1880 kun 
15 000 af i alt 235 000 indbyggere valgret. Socialdemokraterne op
fordrede arbejderne til uanset deres fortjeneste at opgive den fornødne 
indtægt for derved at opnå indflydelse i bystyret.

s. 218 Stege-kredsen repræsenteredes 1901-05 af venstrereformmanden gård
ejer Jens Jensen, der ved sidste valg (1903) var blevet valgt med 40 
stemmers flertal. Ved suppleringsvalget 30/6 1905 sejrede den moderate 
kandidat lærer Emil Petersen, der fik 954 stemmer. Venstrereformpartiet 
fik kun 135 stemmer mod 1126 i 1903. Det enorme stemmetab deltes 
næsten ligeligt mellem de radikale (458) og socialdemokraterne (561), 
der ikke før havde opstillet på Møn.

s. 231 Folketingets Venstre udgjorde før valget 1906 13 mand, af hvilke 4, 
H. A. Doose, L. Petersen, Annisse, H. Kristiansen, Beder, og J. Jensen, 
Onsted faldt, og 1, Anton Jensen, Faxe ikke stillede sig. De øvrige 8 gen
valgtes. I Otterup-kredsen nyvalgtes gårdejer Mads Larsen. Til disse 9 
sluttede sig Herman Trier og Deuntzer. Chr. Hage faldt i Stubbekøbing.

s. 231 Efter valget 29/5 1906 havde folketinget følgende sammensætning 
(I parentes er angivet stillingen efter Venstrereformpartiets spræng
ning 1905): Venstrereformpartiet 56 (59), Moderate Venstre 9 (12), 
Radikale 11 (15), Højre 12 (11), Socialdemokrater 24 (16), Løsgænger 
1 (1). Ludvig Reventlow stillede sig som løsgænger i 1906.

s. 233 De frikonservative er en partigruppe i landstinget, stiftet december 
1902 af en gruppe højremænd, som i november 1900 var brudt ud af 
Højre, fordi de ønskede en mere forhandlingsvenlig indstilling overfor 
Venstre end flertallet af Højre i landstinget.
Efter valget i september 1906 var partistillingen i landstinget denne 
(I parentes stillingen før valget): Højre 29 (29), Frikonservative 10 (10), 
Venstrereform 18 (23), Moderate 4 (3), Socialdemokrater 4 (1), 
Radikale 1 (0).

s. 236 Allerede november 1903 havde ministeriet Deuntzer i folketinget frem
sat forslag til en reform af kommunalvalgrettten, som havde været et 
af Venstres hoved-programpunkter. Efter forslaget afskaffedes den 
hidtidige deling af vælgerne i to klasser efter skattecensus, og der ind-
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førtes lige og almindelig valgret, også for enlige, skatteydende kvinder. 
Forslaget vedtoges med mindre ændringer i folketinget, men mødte 
modstand i landstinget fra Højre og de frikonservative, der ønskede 
valgklasserne bevaret. Forslaget behandledes i landstinget i udvalg lige til 
1906. De frikonservatives leder grev Frijs erklærede, at udfaldet af val
gene 1906 ville være afgørende for hans stilling til regeringens forslag, 

s. 236 Grundloven af 1866 krævede et folketingsmandat for hver 16000 ind
byggere. Med det stigende folketal og befolkningsforskydningen mellem 
land og by blev dette krav stadig mere uopfyldeligt. Trods en mindre 
forøgelse af mandaternes antal i 1894 havde i 1904 59 af ialt 114 kredse 
for mange indbyggere. Især byerne var underrepræsenteret. Socialde
mokraterne og de radikale venstremænd krævede marts 1905 valgloven 
ændret, således at grundlovens bestemmelser opfyldtes. Regeringen J. 
C. Christensen ønskede spørgsmålet løst ved en grundlovsændring, og 
et forslag om en sådan vedtoges i folketinget. Forslaget mødte imidlertid 
modstand i landstinget, da J. C. Christensen ikke ville give tilsagn om, 
at den opløsning af landstinget, som en grundlovsændring medførte, 
ikke skulle omfatte de kongevalgte medlemmer.

s. 239 Om den storpolitiske situation 1905 efter Ruslands nederlag i den rus- 
sisk-japanske krig 1904—05, hvori bl.a. hele den russiske østersøflåde 
blev ødelagt, se Troels Fink: „Spillet om dansk neutralitet 1905-1909“ 
(1959) s. 22ff. I slutningen af 1904 fremkom i engelske blade forbitrede 
udtalelser om den tyske flådeoprustning og trusler om krig. Kejser 
Wilhelm bidrog væsentligt til at skabe uro og spænding. Marts 1905 
opskræmte han Frankrig ved under et besøg i Tanger at kræve Marokko 
åbnet for alle staters økonomiske kappestrid. I juli mødtes han med 
czar Nikolai II på Bjørkø og sluttede her et hemmeligt forbund med 
ham, som de to fyrsters diplomater dog hurtigt fik annulleret. Sidst i juli 
havde København tysk flådebesøg og 31/7 kom kejseren hertil. I septem
ber aflagde en større engelsk flådestyrke besøg i Esbjerg og København.

s. 241 Om kaptajn Lütkens samtaler se: Troels Fink: »Spillet om dansk 
neutralitet 1905-1909“ (1959).

s. 244 Om optantkonventionen 1907 se s. 246 og note hertil.
s. 245 Den tyske flådeoprustning indledtes 1898. På dette tidspunkt havde 

Tyskland 22 større krigsskibe, England havde 147. Endnu omkring 
1905 var den tyske flåde knapt en trediedel af den engelske, men i 1906 
sattes oprustningstempoet i vejret. Omkring 1912 var den tyske flåde 
% af den engelske.

s. 246 Optantspørgsmålet havde siden 1864 været genstand for stridigheder 
mellem Danmark og Preussen. Ved freden i Wien 1864 var det bestemt, 
at de indbyggere i hertugdømmerne, der ønskede det, indenfor 6 år 
efter forudgående anmeldelse frit kunne flytte til Danmark (optere for 
Danmark), hvorved de bevarede deres danske undersåtsforhold. Den 
danske opfattelse var, at optanter, der efter at være udvandret til Dan
mark igen bosatte sig i hertugdømmerne, havde fulde rettigheder som 
preussiske statsborgere. Preussen hævdede derimod, at forudsætningen
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for option var, at optanteme tog ophold i Danmark. De optanter, der 
vendte tilbage, var da at anse for udlændinge og kunne udvises. Særligt 
vanskeligt var forholdet for efterkommere efter optanter, som fødtes 
mellem 1864 og 1898. Disse optantbøm var statsløse, idet kun børn af 
preussiske (tyske) statsborgere automatisk fik preussisk (tysk) indføds
ret, og dansk indfødsret efter dagældende ret kun erhvervedes af børn, 
født af danske forældre bosiddende i Danmark. I 1898 ændredes den 
danske indfødsretslov, således at også børn af danske forældre født 
udenfor landet fik indfødsret. Ved konventionen 1907 normaliseredes 
forholdene for optantbømene født 1864-98, idet Preussen gik ind på 
at naturalisere dem, såfremt de ansøgte derom.

s. 246 Om Aage Friis’ tilknytning til udenrigsministeriet og hans formidling 
af kontakt mellem dette og H. P. Hanssen se H. P. Hanssen: „Et Til
bageblik" III (1932) s. 67ff.

s. 247 I regeringens meddelelse til rigsdagen fremhævedes det, at Danmark 
allerede i 1879 formelt havde anerkendt, at der ikke på Pragfredens § 5 
kunne bygges noget krav om folkeafstemning i Nordslesvig. Sml. om 
kritikken af optantkonventionen: Sønderjyske Aarbøger 1907-08.

s. 247 Dr. H. L. Møller udtrykte frygt for, at konventionens ord om, at par
terne ønskede „den Uro fjernet, som findes i visse Befolkningskredse," 
ville give Preussen påskud til at søge at lægge hindringer i vejen for det 
arbejde for de dansksindede slesvigere, som udførtes i Danmark.

s. 248 Om den interparlamentariske union se note om Fredrik Bajer s. 277.
s. 252 Angrebene på justitsminister Alberti under finanslovdebatten 1907-08 

koncentrerede sig især om hans uddeling af en biograf bevilling til sine 
personlige forretningsforbindelser og hans tilladelse til oprettelse af et 
landbrugslotteri, som skete uden at landbrugsministeren blev rådspurgt. 
Endvidere bebrejdedes det A., at han ved uddeling af entrepriser favo
riserede entreprenør Oscar Køhier, som var hans personlige ven, og se
nere lagde pres på dagbladet „Middagsposten" for at få dette til at stand
se sin omtale af visse formodede uregelmæssigheder i Køhiers selskab.

s. 258 Ved den retslige undersøgelse mod Alberti viste det sig, at han havde 
bedraget Den sjællandske Bondestands Sparekasse og Smørexportfor- 
eningen for ca. 15 mill. kr. Pengene var for en stor del gået til hasarde
rede guldminespekulationer i Afrika. Sml. om A.sagen Einar Cohn: 
„Privatbanken i Kjøbenhavn gennem hundrede Aar“ II (1958).

s. 262 Niels Neergaard overtog i den nye regering selv forsvarsministeriet, fra 
det moderate Venstre optoges i øvrigt kun Klaus Bemtsen, fra Venstre
reformpartiet Svend Høgsbro, Enevold Sørensen, Anders Nielsen og 
Jensen-Sønderup. De øvrige ministre var ikke-politikere.

s. 265 Østersøtraktateme afsluttedes april 1908 mellem Rusland, Tyskland, 
Sverige og Danmark, Nordsøtraktateme samtidig mellem de tre sidste 
stater, Frankrig, Nederlandene og Storbritannien. Ifølge traktaterne 
skulle staterne rådslå indbyrdes, såfremt den territorielle tilstand i de 
pågældende områder truedes. Se iøvrigt Troels Fink: „Spillet om dansk 
neutralitet 1905-1909“ (1959), s. 104ff.
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s. 265 Forsvarskommissionens flertal (Reformpartiets og de moderates repræ
sentanter) samledes om et forslag, hvis hovedsynspunkt var, at forsva
rets opgave var at holde ud overfor en angriber til der kom hjælp. 
Landbefæstningen foresloges nedlagt, men Københavns søbefæstning 
og flåden skulle efter forslaget udvides væsentligt, og der skulle oprettes 
minedepoter ved Storebælt. Hæren skulle forøges. Højre og de frikon
servative ønskede, foruden de af flertallet foreslåede udvidelser, også 
landbefæstningen udbygget. Socialdemokraternes hovedsynspunkt var, 
at et effektivt forsvar var umuligt; de foreslog fæstningen nedlagt i sin 
helhed og de militære styrker begrænset til inspektionsskibe og en 
grænsevagt, der kunne konstatere neutralitetsbrud. Ungdommen, såvel 
den mandlige som den kvindelige skulle opøves i våbenbrug. - Om de 
radikales og særlig Munchs stilling til forsvarsspørgsmålet sml. Tage 
Kaarsted: „Hvad skal det nytte? De radikale og forsvaret 1894-1914“ 
(1958).

s. 268 Kiel var den tyske Østersøflådes hovedbase.
s. 270 Om de 16 højskoleforstanderes adresse se s. 170.
s. 277 Fredrik Bajer stiftede 1882 „Dansk Fredsforening", 1889 deltog han 

som eneste dansker i den første interparlamentariske fredskonference 
og valgtes til medlem af den af konferencen stiftede interparlamentari
ske union. 1891 tog B. initiativet til stiftelsen af Det internationale 
Fredsbureau, hvis præsident han var til 1907.

s. 282 Venstrereformpartiet fik ved folketingsvalget 25/5 1909 i alt 38 manda
ter, men heraf var de 11 tilhængere af Neergaards forsvarsforslag. 
Sammen med de 11 moderate betegnedes de som „ellevemandsgrup
perne". Socialdemokraterne fik uforandret 24 mandater.

s. 285 Den østrigsk-fødte, i Paris bosatte professor R. Broda var kendt som 
grundlægger af et „institut" „for udveksling af fremskridtserfaringer", 
der virkede for udbredelsen af ideer af social-radikalt tilsnit ved fore
drag og ved udgivelsen af tidsskriftet „Dokumente des Fortschritts". 
B. talte ved Højskolen januar 1912 om moralundervisningen i de fran
ske skoler og om „Hvad folkene kan lære af hinanden".

s. 293 „De 27" er de venstrereformmænd, der var modstandere af Neergaards 
forsvarsforslag; jfr. s. 282 og note hertil.

s. 295 Om ellevemandsgruppeme se note til s. 282.
s. 296 Skildringen af mødet 11/8 1909 findes i Klaus Berntsens erindringer III, 

s. 145-48.
s. 301 Om Niels Neergaards optræden 12/2 1909 se s. 273 f.

323



Tidstavle over begivenheder omtalt i bind I

1900 okt.-01 juni M. i Frankrig

Danmark Udlandet
1870 25. juli P. Munch fødes 1870-71 

1877-78
Fransk-tyske krig 
Russisk-tyrkiske krig

1881 M. i Viborg Kathedralskole 1881 Alexander II myrdes
1889 M. student 1889 Boulangers flugt
1894 
1894-95
1895 
1898-1900

Forliget. Estrup går af 
M. i senioratet Starcke 
M. cand. mag.
M. i senioraterne Erslev og 

Lehmann

1894 Dreyfus anklages og dømmes

1899 Septemberforliget i den 
store arbejdskonflikt

1899

1899-02

1. fredskonference i Haag. 
Dreyfus benådes 

Boerkrigen. Ministeriet 
Waldeck-Rousseau i 
Frankrig

1900 M. dr. phil. 1900 Bokseropstanden i Kina

reborg
28. okt. Ministeriet Zahle

1901 24. juli Systemskiftet. Ministeriet 
Deuntzer

1902 M. gift. M.s Lærebog i
Samfundskundskab.

1902-03 M. i Studentersamfundets
bestyrelse

1903 Skattereformer. Almensko
leloven. „Det ny Aar
hundrede". Den radikale 
Klub

1904-05 Russisk-japanske krig
1905 14. jan. Ministeriet J. C. Christen 1905 Unionen mellem Sverige og

sen Norge sprænges
jan. Venstrereformpartiet

sprænges
maj Det radikale Venstre dan

nes i Odense
1906 29. jan. Kristian IX dør. 1906 Dreyfus frikendes og får

æresoprejsning
febr. M. opstillet på Langeland

1907 Optantkonventionen 1907 2. fredskonference i Haag
1907-08 M.s Lærebog i Verdens

historie
1908 juli Forsvarskommissionens 1908 Nordsø- og Østersøkonven-

betænkning tioneme
8. sept. Alberti melder sig til politiet

12. okt. Ministeriet Neergaard
1909 maj M. valgt på Langeland

12. aug. Ministeriet Holstein-Led-
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