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FORORD

Jeg har allerede for Aar tilbage modtaget mange Opfordringer fra
Mænd i forskellige Lejre indenfor vor historiske og politiske Ver

den til at nedskrive mine Erindringer fra den lange Tid, i hvilken jeg 
har deltaget i vort offentlige Liv, og jeg har selv ment, at jeg havde 
en vis Forpligtelse dertil. Vor Memoireliteratur er jo paa det poli
tiske Omraade særdeles fattig, og mange af dem, der i min Virke
tid har indtaget ledende politiske Stillinger, er allerede døde, uden 
at have efterladt sig Livserindringer. Jeg kunde vel ogsaa uden Ube
skedenhed have Lov at mene, at jeg havde visse Betingelser for at 
kunne yde et Bidrag til min Tids Historie, bl. a. den, at jeg fra 
min tidlige Ungdom har opbevaret alle mine Breve og, foruden 
mine egne Optegnelser, saa godt som alt, hvad der ellers er kommet 
mig i Hænde af Aktstykker og skriftlige Meddelelser fra andre.

Nogen egentlig Livshistorie har jeg ikke villet skrive. Bortset fra 
hvad der forekom mig nødvendigt, for at belyse min Udviklingsgang 
gennem Hjemmeliv og Rejser i Ungdommen, har jeg kun villet skil
dre min Deltagelse i det offentlige Liv og de Perioder af dette, om 
hvilke jeg har været istand til ved Selvsyn at erhverve mig en Før- 
stehaands Viden. Mine rent personlige Oplevelser har jeg ellers 
ikke ment kunde have tilstrækkelig Interesse for Offentligheden, og 
Fremstillingen af de Begivenheder og Situationer indenfor vort po
litiske Liv, i hvilke jeg personlig ikke har deltaget og om hvilke jeg 
kun kan have Andenhaands Kundskab, maa jeg overlade til andre.

Disse Livserindringer naar kun til Forliget 1894, der, som jeg i 
Bogen har sagt det, blev en Milepæl i vor politiske Historie saa vel 
som i mit eget offentlige Liv, men det er min Hensigt, hvis Tid og 
Omstændigheder maatte tillade det, at føre dem videre.

p. t. Fredensborg 15. August 1935.
N. Neergaard.
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BARNDOM OG FØRSTE UNGDOM
(1854—1879)

ENNE Bog skal ikke indeholde „Livserindringer“ i sædvanlig
JLy Forstand. Dens Opgave skal være at yde et Bidrag til min 
Tids Historie ved at skildre, hvad jeg har set og oplevet indenfor 
det offentlige Livs Omraade, ikke mine egne rent personlige Op
levelser. Men da det jo ikke er en almindelig Tidshistorie, jeg vil 
skrive, men kun det Udsnit af den, som falder indenfor min egen 
Oplevelses og Virksomheds Ramme, vil det dog være rigtigt at for
udskikke nogle Ord om min Afstamning og Udvikling i Barndoms- 
og Ungdomsaarene.

Jeg er født d. 27. Juni 1854 i Ugilt Præstegaard pr. Hjørring 
som Søn af Sognepræst Peter Neergaard og Hustru Julie f. Eibe. 
Min Fader var af gammel thylandsk Bondeslægt fra Kaastrup, Sen- 
nels Sogn i Nordthy, og Slægten kan føres tilbage til 17de Aarhun- 
drede. IHan fødtes 25. September 1801 som Søn af Gaardejer Chri
sten Neergaard, Ejer af Momtofte, blev Student fra Aalborg Skole 
1822 og theologisk Kandidat 1827. Under de daværende trykkede 
Kaar for Landbruget kunde Hjemmet kun yde ham ringe eller in
gen økonomisk Støtte; under haarde Vilkaar maatte han kæmpe sig 
frem til Embedseksamen og samme Aar, han fik den, gaa som Ad
junkt til Aalborg Latinskole. 1830 blev han Sognepræst til Flade 
og Gjerum ved Frederikshavn og 1845 til Ugilt og Taars ved Hjør
ring. Han var en „Sognefader“ af den gamle Skole, der, foruden 
nidkært at røgte sin præstelige Gerning, med myndig Haand greb 
ind i sine Sognebørns Forhold, hvor der var Anledning dertil og, 
trods den strænge Økonomi, der fra Ungdomsaarene var blevet hans 
anden Natur, ikke mindst hvor det drejede sig om hans personlige 
Fornødenheder, hjalp, hvor det gjordes fornødent og hvor det efter
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hans Skøn kunde gøre virkelig Gavn. Mange var de fattige og vel
begavede Konfirmander, han hjalp frem til Seminarieophold og Læ
rereksamen. Han var, sin Bondeafstamning tro, en stærkt inter
esseret Landmand, der gennem mange Aar selv drev sin Præste- 
gaardsavling. Blandt de mange Tillidshverv, hans personlige An
seelse og praktiske Dygtighed skaffede ham, var ogsaa Formand
skabet for Kommissionen til Afløsning af Husmændenes Pligtarbejde 
i Hjørring Amt og Bestyrelseshvervet, senere Næstformandskabet i 
den stedlige Landboforening. Desuden var han i 12 Aar Medlem af 
Hjørring Amtsraad og Medstifter af Hjørring Bank og Medlem af 
dens Repræsentantskab. Stærkt interesseret i offentlige Anliggender 
lod han sig opstille i Frederikshavnskredsen som Kandidat ved Val
get til den grundlovgivende Rigsforsamling, faldt med faa Stemmers 
Undertal, men valgtes 1849 ved det første ordinære Folketingsvalg 
i samme Kreds. Med de daværende Samfærdselsforhold var det ham 
dog for vanskeligt at forene Rigsdagsmandatet med Præstegerningen 
i de to vidtstrakte og folkerige Sogne, og han nægtede derfor at 
stille sig til Genvalg 1852. I Folketinget hørte han til de stille i 
Landet, som sjælden talte, men gjorde et nyttigt Arbejde i Udval
gene, særlig i saadanne Sager, som var beslægtede med dem, han 
røgtede hjemme. Han tilhørte nærmest det nationalliberale Centrum, 
men kunde godt samvirke med Folk af andre politiske Retninger, 
saaledes i „den jyske Klub“, der var Finansminister Sponnecks 
Kælebarn, fordi den slog en Streg over de politiske Modsætninger 
for i Fælleskab at arbejde for det haardt forsømte Jyllands økono
miske Fremgang. Hans Broder, Proprietær Thomas Neergaard, efter 
hvem jeg blev opkaldt, var samtidig med ham Landstingsmand, og 
hans to Brodersønner, Proprietærerne Adolf og Edvard Neergaard, 
blev senere Rigsdagsmænd, den første i 1866, den sidste 1858—66.

Min Moder, Julie Eibe, var født 14. Februar 1814 som Datter af 
Forpagter af Billeshave under Grevskabet Wedelsborg, Julius Eibe 
og Hustru, f. Fabricius. Paa fædrene Side var hun af fynsk Bonde
slægt, paa mødrene af den gamle Borger- og Embedsmandsslægt 
Fabricius. Jeg har i mit Eje malede Portræter af to af disse For- 
fædre med deres Hustruer. Som en Indskrift paa Billederne viser, 
var den ene i 1659 „Land- og Krigskommissarius“ og den anden i 
1690 „Raadmand og Postmester i Korsør samt Tolder baade der og 
i Skelskør“. Min Morfader blev ved Gaarden Billeshaves Brand 



7

totalt ruineret, og flere af Børnene maatte allerede i den tidlige 
Barnealder ud blandt Fremmede, blandt dem min Moder, som blev 
Plejedatter af det barnløse Ægtepar Rektor Tauber ved Aalborg La
tinskole og Hustru. Her blev hun 19 Aar gammel gift med min Fa
der, hvem hun havde lært at kende fra hans Adjunkttid. — Der er 
altsaa baade jydsk og fynsk Natur i mig; selv mener jeg, den jydske 
har været langt den overvejende, skønt jeg i adskilligt har mærket 
ogsaa den fynske Islæt.

Jeg voksede op i Ugilt Præstegaard som den yngste af seks Sø
skende, tre Drenge og tre Piger af hvilke den, der stod mig nær
mest i Alder, var 11 Aar gammel, da jeg blev født. Jeg var altsaa, 
da de første Barneaar var ovre, paa det nærmeste „Enebarn“, og 
dette havde til Følge, at den mere gammeldags Opdragelse, mine 
Søskende under den strænge Faders Ledelse havde været under
kastet, kun i ringe Grad fik Anvendelse paa mig. Dette gjorde sig 
saa meget mere gældende, som min Fader allerede faa Aar efter 
min Fødsel blev angrebet af en Hjernesygdom, som efter nogle 
Aars Invaliditet, i hvilke en Kapellan væsentlig maatte besørge Em
bedsforretningerne, tvang ham til i 1862 at tage sin Afsked og 1863 
endte med Døden. Min blide og fordringsløse Moder blev da den, 
som med aldrig svækket Kærlighed og Omsorg kom til at lede min 
Opdragelse, medens Kapellan Gregersen blev min første Lærer. 
Vort Hjem var meget stille, først og fremmest paa Grund af min 
Faders Sygdom, men ogsaa fordi de ældre Søskende langt den stør
ste Del af Tiden var borte fra Hjemmet for deres Uddannelses og 
begyndende Selvvirksomheds Skyld. Først i det sidste Par Aar fik 
Sommerferierne et muntrere Præg, efter at min Broder Julius, 
siden Læge i Gerlev og Randers, var blevet Student og trak anden 
Ungdom tilhuse, deriblandt de to Brødre Søren og Frits Schjøtt, 
Sønner af Nabopræsten i Skallerup, der begge siden blev Præster 
og allerede i Ugilt-Tiden forlovede sig med mine Søstre Thora og 
Alvilde. Et Besøg var der dog, som mere end noget andet prægede 
sig i min Erindring, skønt jeg dengang kun kan have været omtrent 
4 Aar gammel, nemlig den sidste Visitats Biskop P. C. Kierkegaard, 
Søren Kierkegaards Broder, i min Faders Tid holdt i Ugilt Præste
gaard. Hvilken Begivenhed var ikke dengang et saadant Bispebe- 
søg i en stille Præstegaard i det afsides Vendsyssel. Huset stod paa 
den anden Ende af Travlhed adskillige Dage forinden, og i Hjemmet 
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og hele Sognet taltes ikke om andet. For mig, der naturligvis ingen 
Anelse havde om Mandens personlige Betydning, stod han som 
Bispen i en næsten overnaturlig Glans; han var den store Mand, som 
jeg for enhver Pris maatte se og tale med. Desværre gik min Moders 
Ønsker i totalt modsat Retning. Jeg havde ved intimt Samkvem med 
mine gode Kammerater, Hyrdedrengene i Præstegaardens Omegn, 
trods alle Formaninger og Skænd, lagt mig en udpræget jydsk Tale 
til, og ind imellem kunde der, som jeg havde lært af Drengene, 
godt falde en lille Ed. Der blev derfor nedlagt strængt Forbud imod, 
at jeg viste mig i Biskoppens Nærhed, og jeg fik under den første 
Del af Bispebesøget heller ikke Lov til at komme ind til Maaltiderne, 
skønt jeg naturligvis fik min Del af de lækre Sager. Men jeg fandt 
paa Raad. Den første Morgen efter Biskoppens Ankomst observerede 
jeg fra et Vindue, at han alene gik sig en Morgentur i Haven. Hur
tigt var jeg derude og paa Siden af ham. Han tog mig ved Haan
den, og vi gik venligt passiarende en Timestid rundt med hinanden, 
idet jeg viste ham, hvad der efter min Mening var Havens største 
Mærkværdigheder. Bl. a. husker jeg, han spurgte mig hvad jeg 
vilde være, naar jeg „blev stor“. Uden Betænkning svarede jeg: 
„Biskop.“ Hans næste Spørgsmaal: „Hvorfor vil Du det, min lille 
Dreng?“ satte mig i en vis Forlegenhed, ti naturligvis vilde jeg 
være Biskop, fordi det var det største i Verden, men det kunde jeg 
ikke rigtig finde Ord for, og saa svarede jeg efter lidt Betænkning: 
„Jo, for saa faar man saa megen god Mad.“ Dette Svar henrykte 
Kierkegaard, og da min Moder, som nu til sin Forfærdelse havde 
opdaget, hvad der gik for sig, skyndsomst kom ned til os, beroli- 
gedes hun ved, at Biskoppen udbad sig min Nærværelse ved Middags
bordet den Dag, han endnu havde tilbage i Præstegaarden, for at 
han kunde have den Fornøjelse selv at give mig af Desserten. Jeg 
har tidt siden genkaldt dette Billede i Erindringen: den tungsindige 
kristelige Tænker med den lille Dreng i sin gule „Busserunne“ ved 
Haanden. — Besøget gav mig ogsaa siden meget at tænke paa. Saa 
meget vidste jeg da, at selv om man blev „stor“, sprang man dog 
ikke straks op til Biskop ; man maatte først være Student og Præst. 
Men for dog, saa meget som Omstændighederne tillod, at forberede 
mig til den gejstlige Løbebane, begravede jeg længe derefter i Over
værelse af Præstegaardsforpagterens to jævnaldrende Drenge enhver 
død Muldvarp eller Mus med en længere Ligtale, i hvilken jeg paa 
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bedste Maade efterlignede, hvad jeg havde hørt i Kirken eller ved 
virkelige Begravelser.

I mit Barndomsliv i Ugilt var det afgjort Naturindtrykkene, som 
var de stærkeste og mest blivende. Ikke saaledes at forstaa, at 
Præstegaardens nærmere Omegn, udenfor hvilken jeg kun sjælden 
kom, udmærkede sig ved særlig Naturskønhed, men min Fantasi, 
stimuleret ved tidlig Læsning, gjorde det mest mulige ud af den. 
De to eneste Punkter, som brød Ensformigheden, var en lille kratbe- 
vokset Kløft, „Dybdal“, og „Bukhøjene“, et Par Oldtids Gravhøje. 
I „Dybdal“ traf jeg ikke saa faa Hugorme, som var Genstand baade 
for min Frygt og min dybeste Interesse. At de havde en Konge, 
vidste jeg og ligesaa, at den var hvid og havde en Guldkrone paa 
Hovedet; hvor ofte har jeg ikke i Timevis siddet paa Lur mellem 
de smaa Træer og Buske, for at se den komme frem. Og at „Buk
højene“ rummede eventyrlige Skatte, var ligesaa sikkert. Jeg vidste, 
at kun den kunde hæve dem, som gravede alene ved Aften- eller 
Nattetid, og virkelig tog jeg en Aften Mod til mig og sneg mig 
derop, bevæbnet med den lille Spade, jeg plejede at grave i „min 
Have“ med. Jeg vidste, at der kunde være Trolde i en saadan Høj, 
og det var med Frygt og Bæven jeg iværksatte min resultatløse 
Graven, indtil Pigen kom og hentede mig hjem. — Størst Glæde 
havde jeg af de vilde Blomster og af Insekt- og Fuglelivet, som 
dengang var langt rigere end nu. Især var det Fuglerederne, som 
jeg aldrig blev træt af at opsøge sammen med mine jævnaldrende 
Legekammerater, Forpagterens Sønner og især de lidt ældre „Hø- 
verdrenge“, som vogtede Kreaturer, Faar og Gæs paa de lidt fjær- 
nere liggende Banker og Enge og med Hedestrækninger isprængte 
Marker. Hver af dem havde sine Reder at se til, hvis Beliggenhed 
han vaagede over ikke blev kendt af Uvedkommende, men det lyk
kedes mig snart at blive saa fortrolig med dem, at de gjorde en 
Undtagelse med „Præjstis Niels“, som saa til Gengæld maatte love 
ikke at røbe noget til andre. Saaledes fik jeg snart mange Fuglereder 
at tilse, fulgte Forældrenes Røgt af Ungerne og deres Udvikling, 
fra de kom ud af Ægget og indtil de blev flyvefærdige, og kappedes 
med Kammeraterne om at fodre dem med vort Spyt. Disse Drenges 
inderlige Fortrolighed med Naturen blev det, jeg i disse første Barn- 
domsaar ivrigst tog Lære af, og jeg lagde derved Grunden til den 
Kærlighed til Naturen og det vaagne Blik for dens Foreteelser, som
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det er blevet en af mine største Livsværdier at bevare og udvikle. 
— En anden og mere problematisk Ting kan jeg ogsaa føre tilbage 
til disse Barndomskammerater, nemlig et tidlig vakt Hang til Fan
tasterier. I Vendsyssel, som dengang var en meget afsondret og i 
mange Henseender tilbagebleven Landsdel med ufuldkomne Forbin
delser med Omverdenen, var megen Overtro bevaret og gav sig ret 
barokke Udslag. Jeg slugte saa temmelig raat mine Kammeraters 
haarrejsende Beretninger og beholdt dem for mig selv, da jeg hos 
min Moder og mine voksne Søskende mødte kraftige Advarsler mod 
at lade mig sligt binde paa Ærmet. Det avlede hos mig et vist inde
klemt Fantasteri, som jeg siden fik Møje med at frigøre mig for.

Mens den gode Aarstid gik med Leg og Liv i Naturen, blev Vin- 
termaanederne snart i stigende Grad en Læsetid. Jeg elskede, som 
alle Børn, at høre „Historier“ fortalte og læste, og længe før mine 
Forældre egentlig mente det rigtigt, forlangte jeg at blive indviet i 
ABC’ens Mysterier, for selv at kunne sørge for mit voksende Be
hov i saa Henseende. Tilsidst maatte man give efter, og allerede 
da jeg var tre Aar læste jeg paa egen Haand og med stor Henryk
kelse „Robinson Crusoe“ og Andersens Eventyr. Læselysten blev 
stadig mere glubende og stækkedes ikke synderligt, da jeg begyndte 
at gaa i Skole hos Kapellan Gregersen, ti de smaa Lektier lærte jeg 
hurtig, saa der blev Tid nok tilovers, og snart læste jeg Ingemanns 
Romaner, Holbergs Komedier og „Niels Klim“ og iøvrigt Rub og 
Stub af de Bøger i Præstegaarden, som nogenlunde laa indenfor min 
Fatteævne. Tilsidst forgreb jeg mig ogsaa paa Familiens Avis, „Dag
bladet“ og fortærede daglig det meste af dens Indhold. Det maa jo 
for Størstedelen have ligget helt udenfor min Begrebskreds, men der 
var to Æmner, som stærkt fængslede min Interesse: Faren for en 
Krig med Tyskland og de italienske Enhedskampe 1859—61. Jeg 
var saa ivrig efter at læse om disse Ting, at jeg, da „Dagbladet“ fra 
1860 bragte en fransk Ugerevy, der særlig drejede sig om det dansk
tyske Spørgsmaal og om vort Forhold til Udlandet i det hele, for
langte at lære Fransk, for at heller ikke dette skulde undgaa mig. 
Omsider gav min Moder og Kapellan Gregersen, som skulde optage 
dette ny Undervisningsfag, skøndt hovedrystende deres Samtykke. 
Resultatet var vist meget mangelfuldt, men jeg triumferede og sta
vede mig hver Uge samvittighedsfuldt gennem Revyen. Under 
Kampene om Italiens Enhed var Viktor Emanuel og Garibaldi mine
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Helte og Paven mit sorte Faar. Til min Begejstring for Viktor Ema
nuel bidrog utvivlsomt hans Navnelighed med min ældste Broder 
Emanuel Neergaard, som, efter at have endt sin Læretid som Land
mand, var indtraadt paa den 1860 oprettede Skole for Reserveofficers
aspiranter. Vi havde i Hjemmet et Fotografi af ham i Aspirantunifor
men med en lang Sabel ved Siden, og jeg, der aldrig havde set en 
Militæruniform, var højlig imponeret. Nu troede jeg vel ikke, at 
min „store Bror“ var identisk med Kongen, men at der var en my
stisk Forbindelse imellem dem, stod fast for mig. Min Broder var 
jo ogsaa en vældig Krigsmand, som, om han end ikke allerede var 
ilet sin Navnefælle til Hjælp, dog sikkert vilde gøre det, og til 
Gengæld vilde saa Viktor Emanuel, naar Tiden var inde, komme og 
hjælpe os mod Tyskerne. I Mellemtiden gav jeg flittig mine Sym
patier og Antipatier Luft ved gennem en Dør, der stod paa Klem, 
at føre hæftige og fra min Side ret injurierende Diskussioner med 
„Paven“, som jeg fra det andet Værelse lod svare mig med et tøl
peragtigt og groft Mæle. Disse Debatter gennem den halvt aabne 
Dør skal, efter hvad min Moder, som listede sig til at overvære et 
Par af dem, siden sagde, have været højst pudserlige.

Imidlertid nærmede i 1862, da jeg fyldte mit ottende Aar, den 
Sensommerdag sig, da vi med min syge Fader skulde flytte fra Præ- 
stegaarden og tage Ophold i København. Mine Følelser var delte 
mellem Opbrudets Uhygge og Forventningen om alt det vidunderlige, 
jeg skulde faa at se i Eventyrstaden København. En Gang havde jeg 
vel været i Hjørring, som jeg fandt stor og mærkelig, men hvad 
kunde jeg ikke vente mig i selve København! Ogsaa Rejsen var 
noget af et Eventyr. Jeg saa Havet for første Gang og rejste med 
hidtil saa ukendte Befordringsmidler som Diligence og Dampskib. 
Derimod var, besynderligt nok, selve København mig en dyb Skuf
felse. Fantasien havde udmalet det i altfor straalende Farver, og 
selv Frederiksberg Have og Søndermarken kunde for mig ikke bære 
Vand mod mit kære „Dybdal“. Overgangen fra det vendsysselske 
Friluftsliv til et Hotelværelse og siden en Tredjesal paa Købmager- 
gade, hvorfra i de første Maaneder kun begrænsede Udflugter under 
Ledsagelse var tilladt, fremkaldte hos mig en dyb Hjemve, som var 
længe om at fortage sig. Dertil kom Savnet af Legekammeraterne, 
som det begyndende Skoleliv i Bondesens Forberedelsesskole
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langtfra afhjalp. Tværtimod følte jeg mig saare ensom og ulykke
lig under den mig ganske uvante Skoledisciplin og mellem en Flok 
københavnske Smaadrenge, med hvem jeg intet havde tilfælles 
og som naturligvis ikke kunde bare sig for at nappe i den ny 
Ælling, der var anderledes end de, og for at haane mig for den 
jydske Udtale, jeg trods alle Bestræbelser ikke havde let ved at af
lægge. Hver Skoledag var en Plage, og langsommeligt sled Tiden 
sig hen, indtil Søndagen kom, hvor jeg fik Lov til alene at søge ud 
paa Fællederne. Her var der dog fri Horisont, Græs og Køer, men 
ellers kun ringe Plante- og Dyreliv, og da jeg endnu heller ingen 
Legekammerater havde, faldt Tiden mig mangen Gang saare lang, 
hvad jeg dog syntes havde den Fordel, at naar jeg kedede mig, 
havde jeg saa meget længere til Mandag, hvor jeg igen skulde i 
Skole. I disse triste Maaneder bundfældedes den Følelse i mig, at 
mit Hjem var Jylland, og at det var der og ikke i København, jeg 
hørte til, noget der bidrog til, at jeg bestandig senere, trods al Til
pasning og uden nogen Modvilje mod København, har følt mig mere 
som Jyde end som Københavner.

Men et Barns Sind er jo lykkeligvis elastisk, og omsider kom Om
givelserne og jeg hinanden imøde, saaledes at jeg fandt mig tilrette 
i Skolen og fik gode Venner og Kammerater bl. a. i Hans Nik. 
Hansen, den senere Maler, William Secher, der blev Redaktør, 
og Chr. Rottbøll, den senere Landstingsmand. Jeg svang mig tilsidst 
op til at blive Fører — eller som vi kaldte det „Hertug“ — for et af 
Klassens to „store Partier“, hvad der selvfølgelig ikke var nogen rin
ge Triumf lor den lille uglesete Jydedreng, men som til Gengæld gik 
ud over Karakterpengene, thi Partiet var — som alle Partier — 
fordringsfuldt overfor sin Fører og krævede sin Sold i Form af 
Pebermyntekager og „Citronlimonadesukker“. En Ting var der, som 
bidrog meget til at øge min Anseelse i Kammeraternes Øjne, det var 
min begyndende Forfattervirksomhed. Jeg skrev bl. a. en Fortæl
ling, „Den onde Mand“, og en Tragedie, „Aanderne“, begge blod
dryppende og med stærk Indsats af Aandeverdenen. Disse Produk
ter vakte stor Sensation blandt Kammeraterne, og jeg vovede mig 
nu ogsaa ind paa den „bundne“ Stil, rigtignok sommetider i en fare
truende Nærhed af Forbillederne, især J. L. Heiberg og Chr. Win
ther. Det var et Digt af denne Art, som vandrede Klassen rundt i 
en af Vilh. Topsøes Timer. Han bemærkede det, fik at vide, hvem
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der var Forfatteren og kaldte mig op til Katederet. „Er det Dig, 
der har skrevet det Digt?“ Da jeg bejaede det og han havde læst 
det igennem, sagde han med sit mest skælmske Smil: „Men det har 
jo Neergaard slet ikke skrevet, det har en Mand, som hedder Hei
berg.“ Jeg benægtede ikke Faktum, men svarede uforknyt og efter 
min bedste Overbevisning: „Ja, men jeg har forandret og forbedret 
det.“ Jeg mindes endnu hans Skoggerlatter. I Frikvarteret spurgte 
han mig, om jeg ikke havde andre og mere originale Frembringelser 
at byde paa. Jo, der var jo „Den onde Mand“ og „Aanderne“. 
„Dem maa du tage med og vise mig imorgen.“ Han har sikkert 
haft Morskab af at læse dem, for han paalagde mig, at jeg i Frem
tiden skulde vise ham alt, hvad jeg skrev. „Ja,“ svarede jeg, „jeg 
vilde gerne skrive noget mere, men hjemme siger de, at jeg bruger 
for meget Papir.“ „Det skal du ikke bryde Dig om, Du skal faa 
Papir nok, hvis du vil komme op hos mig og hente det.“ Jeg kom, 
fik en Bunke Manuskriptpapir leveret og blev med det samme grun
digt udspurgt om mine Forhold hjemme og om mine Erindringer 
fra Ugilt Præstegaard. Jeg følte mig naturligvis glad og beæret ved 
al denne Elskværdighed fra den Lærers Side, vi alle var enige om 
at se mest op til, men hvordan det nu gik eller ikke, saa flød min 
poetiske Aare fra nu af ret sparsomt trods alle Topsøes Opfordrin
ger. Jeg vilde ikke bryde mit Løfte om at vise ham, hvad jeg skrev, 
men Udsigten til at det altsammen skulde stedes for denne venlige, 
men, som jeg godt følte, lidt ironiske Kritikers Øjne, har sikkert 
virket som en Hemsko.

Min Faders Død i Foraaret 1863 lagde, skønt den kom som en 
Udfrielse fra en i de sidste Aar sørgelig og lidelsesfuld Tilværelse, 
sin dybe Skygge over mit og min Families Liv, og for min ellers 
saa rolige og ligevægtige Moder medførte den en sjælelig Depres
sionstilstand, som strakte sig over lang Tid. — Frederik VII's Død 
i November samme Aar var den første Begivenhed i Landets offent
lige Liv, som virkelig greb mig. Jeg husker endnu ganske tydeligt 
hin taagede Novembermorgen, da vor Skolebestyrer modtog os i 
Skoleporten i St. Kongensgade og med taarefyldte Øjne sagde: „I 
kan gaa hjem, Børn; Kongen er død.“ Grædende gik vi niaars Smaa- 
purke op paa en af Voldbastionerne, og siddende paa vore Tornystre 
lyttede vi til Minutskuddenes dumpe Drøn, mens vi drøftede, hvad 
der nu vilde ske. At der snart vilde blive Krig, var vi jo sikre
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paa, og nationalliberalt opflaskede, som vi var, nærede vi den 
største Bekymring for, hvordan det saa vilde gaa under den ny 
„tysksindede“ Konge. Jeg havde jo daglig derhjemme hørt min 
Broder Studenten og mine to Svogre udfra den dengang i Studen
terkredse herskende Opfattelse tale om Frederik VII og hans Efter
følger, og min Begejstring for Kong Frederik var blevet yderligere 
opflammet ved de to Gange, jeg selv fik ham at se. Den ene Gang 
var, da vi paa den aarlige Familieskovtur kørte forbi den Dyrehave
sø, hvor han med en rød Fez paa Hovedet og en lang Pibe i Haanden 
sad og medede — som bekendt en af hans Yndlingsadspredelser. 
Vi rejste os alle op i Charabanc’en og gav ham et dundrende Hurra, 
som han besvarede ved at svinge med Piben og sige sit uimodstaae- 
lige: „Tak skal I ha’, Børn.“ Saadan og ikke anderledes skulde en 
rigtig Konge se ud og tale! Den anden Gang var under Carl XV’s 
Besøg paa Skodsborg Juli 1863, hvor de to Konger og Hall for
handlede om den skandinaviske Alliancetraktat. Jeg var paa min 
indstændige Bøn blevet taget med derud og fik da ogsaa de to 
statelige Skikkelser at se Arm i Arm paa Landgangsbroen. Med hvil
ken Begejstring nød jeg ikke Synet af disse to Heroer, som sam
men skulde afslaa Tyskernes Anfald! — Da jeg læste om Hyld
ningsakten paa Kristiansborg Slotsplads den 16de November, harme
des jeg over, at man ikke hellere havde udraabt Hall til Konge og 
var ikke lidt skuffet, da mine voksne Slægtninge ikke ret vilde gaa 
ind paa denne dog saa nærliggende Tanke. I de følgende Dage fulgte 
jeg med dirrende Spænding, hvordan det vilde gaa med Kongens 
„Underskrift paa Forfatningen“, skønt jeg kun havde de mest taa- 
gede Forestillinger om, hvad denne Forfatning egentlig gik ud paa, 
— noget der ganske sikkert gjaldt ogsaa adskillige voksne Menne
sker.

De Uger i Januar 1864, da Krigen stundede til, var fyldte af en 
Stemning, som ingen, der har været dens Magt i Vold, om det end 
kun var som Barn, nogensinde vil kunne glemme. En forunderlig 
Blanding af national Selvhævdelse og Selvovervurdering og af en vis 
lurende Uhygge. Paa en Maade fik jeg i mit lille københavnske Hjem 
Krigsforberedelserne ret nær ind paa Livet, ti nu var min Broder 
Emanuel, han der skulde have været ned at hjælpe sin italienske 
Navne, Sekondløjtnant og stod parat til at drage afsted, medens 
min Broder Julius som medicinsk Student meldte sig til Tjeneste
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ved Lazaretterne og min Svoger Frits Schjøtt gik til Reserveofficers
aspirant-Skolen. Desuden var en Fætter fra Thy, Cand. jur. Laurits 
Borberg, senere Herredsfoged, blevet Sekondløjtnant og kom jævn
ligt i vort Hjem. Man vil forstaa, at den kommende Krig var det 
staaende Samtaleæmne, og ingen slugte med større Begærlighed 
hvert Ord, der blev sagt, end jeg. Med mit Barnesind saa jeg natur
ligvis betydelig lysere paa Sagerne end de Voksne. Dannevirkes 
Uindtagelighed var et Dogme for mig, og jeg, som selv havde set 
Danmarks og Sveriges Konger Arm i Arm, haabede til det sidste 
paa, at „han selv“ dog tilsidst vilde komme med sine 22.000 Mand. 
Man vil da forstaa, hvilket Tordenslag Dannevirkes Rømning var for 
mig, men Haabet blussede op paany under Forsvaret af Dybbølstil- 
lingen og fik egentlig først sit Banesaar ved Fredspræliminæreme 
1. August. At det var det „reaktionære“ Ministerium Bluhmes Skyld, 
at vi mistede Slesvig, var for mig uden for Tvivl, og jeg gav af Hjær- 
tens Lyst mine Følelser Luft i de ugentlige Firesidersblade : „Vittig
hedsbladet“ og „Den ny Avis“, som dog kun min Familie og Klasse
kammeraterne fik ihænde. Jeg ser af de Numre, jeg endnu opbeva
rer, at Bladene troligt fulgte i Studenterbladene „Pjerrot“s og „Svær
meret Fodspor. Nederlagene, Fredslutningen og de danske Sønder
jyders Skæbne efterlod hos mig som vel hos de fleste, der har op
levet hin Tid, en Svie i Sindet, som ikke siden fortog sig. Min Med
leven i Landets offentlige Anliggender, som for en Tid havde op
slugt al min Interesse, stilnede nu af i Aaringer og blussede kun 
op i enkelte Perioder, hvor det drejede sig om de danske Sønder
jyder og om Genforeningen med dem. Jeg var med til at hylde 
dem under deres Besøg i København 1865 og mindes især Festen 
ved Eremitagen, hvor „gamle Grundtvig“ talte. Den preussisk- 
østerrigske Krig 1866 og Pragerfredens § 5 fik atter Haabet til 
at blusse op for en kort Tid. Derimod gik Forfatningskampen 
1864—66 og den stilfærdige Reformperiode under Ministeriet Frijs 
saa nogenlunde sporløst hen over Hovedet paa mig. Det vilde have 
været smukt, om jeg havde kunnet sige, at Tabet af Junigrundloven, 
til hvis Generhvervelse jeg siden kom til at bidrage mit, allerede 
i mine Barneaar vakte Sorg hos mig, men det var ikke saaledes. 
Den Del af det politiske Liv, som drejer sig om den forfatningsmæs
sige Magtfordeling indenfor Staten og om den indre Reformlovgiv
ning, havde endnu intet Bud til min Følelse og Interesse, og dertil

Erindringer 2
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kom jo, at jeg levede i et afgjort nationalliberalt Milieu, hvor „Dag
bladet“, som var min stadige Læsning, gav Tonen an, og hvor man 
betragtede den „gennemsete Grundlov“s Vedtagelse som det ene 
rette. Min Faders to Brodersønner, Adolf og Edvard Neergaard, 
som begge i 1866 var Medlemmer af Rigsdagen og gav Grundlov
forandringen deres Stemmer, kom ogsaa jævnligt i mit Hjem.

Fra 1864 foregik der forskellige Forandringer i mine Livsforhold, 
som hver paa sin Vis medvirkede til en Udvidelse af min Erfarings- 
og Interessekreds. Min Moders Sind klarede efterhaanden op, og 
Renterne af den lille Formue, min Fader havde efterladt, i Forbin
delse med den beskedne Præsteenkepension tillod hende at samle 
sine voksne Børn om Hjemmet og aabne dette for deres unge Ven
ner. Middagsselskaber kendtes ikke hos os, Vin og anden Luksus 
lige saa lidt, men hver Søndag Aften var der aabent Hus for de 
jydske Slægtninge, som permanent eller midlertidig boede i Køben
havn og for Børnenes og Svogrenes yngre og ældre Venner, blandt 
hvilke jeg skal nævne den joviale „studiosus perpetuus“, Vendel
boen Niels Hancke, som skabte sig et beskedent Navn i Literaturen 
ved sine fortræffelige Skildringer af Vendelboliv i ældre Dage, min 
Broder Julius’ nærmeste Ven, N. B. Hemme, der siden blev Kom
munelæge paa Nørrebro, den sprudlende livfulde Bornholmer, Folke
tingsmand Lucianus Kofod, Premierløjtnant, senere Kaptajn Top, 
som var blevet saaret i Istedslaget og Brødrene Niels Munk, Sofus 
og Thorvald Plum, som var jydske Præstesønner og alle blev ansete 
Købmænd. En jævnlig Gæst var ogsaa min Moders Fætter, Kaptajn 
Julius Eibe med Familie. Han var kendt som Sproglærer og Forfat
ter af de almindelig benyttede Lærebøger: „Eibes hundrede Timer“. 
Han havde som ung Officer været en af Tschernings Adjudanter i 
hans Krigsministertid 1848 og maatte idelig fortælle mig om sine 
Oplevelser fra Treaarskrigen. Ogsaa paa anden Maade fik han Be
tydning for mig, idet han var den første, jeg hørte forsvare de gamle 
Helstatsmænds Politik mod de Nationalliberale og derved gav mig 
adskilligt at tænke paa. I det hele var disse Søndagafteners livlige 
Debatter mig en Kilde til Oplysning om mangt og meget.

I 1864 skete ogsaa vor Overflytning fra Lejligheden paa Køb- 
magergade, hvor jeg altid havde følt mig som i et Fængsel, til det 
dengang meget landlige Nørrebro. Fra den Trediesal paa Nørrebro- 
gade 38, som vi beboede, kunde vi dengang se lige over til Frede-
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riksberg Bakke med Slottet; til Ejendommen hørte en iHave, delt i 
lige store Lodder mellem de forskellige Lejere, og paa den anden 
Side af den laa Fløjstrups vidtstrakte Gartnerhave, paa hvis Grund 
et helt Kvarter af Lejekaserner nu har fundet Plads. Allerede for
inden havde jeg begyndt mine Søndagsbesøg hos min Morbroder, 
Forlagsboghandler Frits Eibe, gammel Regenskammerat af Hostrup, 
som i en Regensvise havde hyldet ham med det Vers, der endte 
saadan *

„Vi har kun den ene Eibe,
Verden ikke fler.“

Min Onkel var en velhavende Mand med en betydelig Forretning 
og beboede en stor Villa — i mine Øjne et helt Palæ — paa den 
gamle Classens Haves Grund med fri Udsigt over og Adgang til 
Sundet. Her saa jeg første Gang, hvordan et rigt københavnsk Hus 
blev ført, og fik endog ved et af hans store Middagsselskaber en 
veritabel Minister at se, daværende Justitsminister Leuning. Men 
det bedste ved det hele var i mine Øjne den store Have, hvor jeg 
kunde lege med Fætrene og Kusinerne og gaa derfra lige ned til 
Stranden og samle Søsnegle og Muslingeskaller. Bedst af alt var det 
dog at leve hver Dag i Nørrebros frie og aabne Omgivelser, hvor 
der var let Adgang til Insektfangst i „Lersøens“ Vildnis og i Grus
grave og Vandhuller, — og saa igen at faa sin egen Have at grave 
i, var den end kun bitte lille. Herude fandt jeg ligesom i min On
kels og Kaptajn Tops Hjem, en Flok af Legekammerater, ikke blot 
Drenge, men ogsaa Pigebørn paa min Alder, en Species af Menne
skeslægten, som jeg nu for første Gang gjorde Bekendtskab med. 
Den af disse Kammerater, der kom til at betyde mest for mig, var 
dog Husejeren, Dr. Knudsens Søn Julius, der omtrent var min jævn
aldrende, og i hvem jeg fandt mine Drengeaars bedste Ven. Vi byg
gede om Vinteren „Fæstning“ i Haven og sad i Timevis bag vore 
Volde og Grave, røg Pibe med Kirsebær- eller Valnøddeblade som 
Tobak, stegte Kartofler paa en Jernrist eller ventede paa, at Na
boerne, „Petersens Drenge“, med hvem vi laa i stadig Ufred, 
skulde gøre Forsøg paa at „storme Fæstningen“. Om Sommeren 
drog vi paa lange Ture, ud til min Broder Emanuel, som efter Hjem
komsten fra Krigen havde købt „Holmegaard“, midt mellem Lyngby 
og Holte og hvor vi altid var velkomne Gæster, ogsaa naar vi en 
Lørdag Aften efter den lange Vandring fra København vilde ligge
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over til Søndag Eftermiddag, eller til Skovene i Københavns Nærhed, 
til Bagsværd eller til Buddinge. Insektfangst, som vi begge var lige 
passionerede for, var i Reglen Hovedsagen paa disse Ture. Om Vin
teren drev vi Skøjteløb eller drog paa lange Opdagelsesrejser, enten 
for at finde Ladegaardsaaens Kilder — efter de store afrikanske 
Rejsendes Mønster — eller for, forsynede med et mægtigt Reb, 
at maale dens Længde. Jeg skylder især Julian Knudsen, at jeg fra 
at være en lidt blødagtig Hjemmesidder og Læsehest i disse Aar blev 
en sund og kraftig Dreng. Desværre varede vort daglige Samliv kun 
nogle faa Aar, ti da hans Fader, omtrent ved vor fjortenaars Alder, 
blev Landfysikus i Næstved, blev han sat i Herlufsholms Skole. 
Venskabet bevaredes dog stadig, ogsaa efter at han, følgende sit 
Hjærtes Lyst, var gaaet tilsøs. Til min Sorg døde han endnu ganske 
ung af den gule Feber paa et af sine Togter som Styrmand paa en 
Koffardifarer. Han var et af de bedste, trofasteste og reneste Menne
sker, jeg har kendt.

Til min Udvikling i sund Retning bidrog ogsaa, at jeg i 1864 blev 
flyttet fra Forberedelsesskolen til Borgerdydskolen paa Kristianshavn. 
I Bondesens Skole havde Tonen været lidt „jomfrunalsk“ ; i Frikvar
tererne var f. Eks. al støjende Leg forbudt, især hvis den udartede 
til Slagsmaal, og vi maatte pænt gaa rundt i den snævre Skolegaard 
med hverandre i Hænderne. Paa Borgerdydskolens rummelige, frit 
beliggende Legeplads gik det lystigt med Leg og Slagsmaal, som i 
vidt Maal tolereredes, naar de ikke udartede alt for galt, og om Vin
teren stod selve „Profeten“, som vi kaldte Skolens Bestyrer, Martin 
Hammerich, midt paa Pladsen og gav sin Velsignelse til vore Sne
boldkampe, der godt kunde koste en svullen Overlæbe eller et blaat 
Øje. Vi saa alle med Ærefrygt op til Martin Hammerich, som dog in
gen af os egentlig lærte at kende, da han ikke underviste i de lavere 
Klasser og heller ikke ellers gav sig synderlig af med os, men vi vidste 
jo, at han var en stor Mand i Staden og en Pryd for Literaturen ; de 
fremmeligste af os havde ogsaa læst hans berømte Sakuntala-Over- 
sættelse. Selv var jeg ikke naaet til at blive undervist af ham, da han 
1867 blev afløst som Bestyrer af Johannes Helms, som selv under
viste os i Historie og de klassiske Sprog. Hans Undervisning var 
livlig, og hans smukke og muntre Sange, hvormed han ogsaa forher
ligede vore Skoleskovture, var os jo mere tilgængelige end „Sakun- 
tala“. Han var en af de første af den lærde Skoles Ledere herhjem-
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me, som ret havde Øje for Idrættens Betydning. Gymnastik og 
Svømning blev drevet med Iver, og Skolen ordnede udenfor Under
visningstiden først Boldspil, siden Skydning og Kaproning for os. 
Hvor mange glade Timer har jeg ikke tilbragt i den af Hammerich 
skænkede Kaproningsbaad „Anna Mathea“ ! Ogsaa det, at jeg havde 
langt at gaa fra Nørrebro til Kristianshavn og tilbage, var en god 
Ting for mig. — Med Kammeraterne kom jeg godt ud af det efter en 
kort Overgangstid, hvor vi „Bondesenianere“ blev set lidt ned paa, 
fordi vi ikke var vant til at tage Skolelivets Tilskikkelser som „raske 
Drenge“. De, der kom til at staa mig nærmest var, foruden William 
Secher og Hans Nik. Hansen, den spillevende Københavner Carl 
Rydberg, den tunge og alvorlige sønderjydske Lærersøn Margar 
Traustedt, der ligesom jeg var stærkt naturhistorisk interesseret og 
siden blev en dygtig Zoolog, og endelig den københavnske Grosse
rersøn Kristian Bahnson, der senere blev Inspektør for etnografisk 
Museum, et fint og elskeligt Menneske, der Livet igennem blev ved 
at være min nære Ven.

Saaledes levede jeg i disse Aar et sundt og lykkeligt Drengeliv, 
men det kunde ikke fuldt tilfredsstille min Higen efter mere Viden 
og Aandsindhold end den, Skolen og Samlivet med Hjemmet og Kam
meraterne kunde give mig. Paa disse Omraader fandt jeg min første 
virkelige Vejleder i Nikolaj Krossing, vor Lærer i Dansk i Bor
gerdydskolens yngste Klasser. Jeg har i min Skoletid haft flere dyg
tige Lærere, nogle endog, som siden skaffede sig fortjent Anseelse 
indenfor deres Videnskab eller Virkekreds. Men ingen skylder jeg 
blot tilnærmelsesvis saa meget som denne beskedne gamle Mand, 
der i 44 Aar var Lærer ved Borgerdydskolen og aldrig ønskede sig 
nogen anden Lærergerning end at undervise i Skolens „smaa“ Klas
ser. Han havde en spæd, men ægte digterisk Aare og har skrevet 
en Række følelsesfulde Smaadigte, som nu er næsten glemte, men 
dengang havde ikke faa paaskønnende Venner. Nogen udstrakt Viden 
besad han ikke, og hans intellektuelle Begavelse var ikke stor, men 
han elskede Børn, forstod dem som faa og havde en enestaaende 
Ævne til hos de modtagelige iblandt dem at vække Kærlighed til 
Poesi, især den Oehlenschlägerske. Han blev Student 1816 og havde 
været blandt de Unge, som stod Æresvagt om den dengang saa haardt 
angrebne Digter. Han saa op til Oehlenschläger som en Troende 
til sin Profet og havde svært ved at se hans Svagheder. Utrættelig
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stræbte han Livet igennem at meddele sin Begejstring til de Børn, 
han underviste. Hans Oplæsning af de Oehlenschlägerske Digtninge 
var ganske jævn og ukunstnerisk, men den kærlighedsfulde Følelse, 
som lyste gennem den, betog os, og skøndt vi ellers kunde være til
bøjelige nok til at gøre Spilopper i Timerne, var Krossings fredhellige 
for os. Ogsaa de mange personligt oplevede Smaatræk, han fortalte os 
om Digteren, faldt i taknemlig Jord. En forunderlig moralsk Magt 
havde han over os, og enhver, selv den blideste Tilrettevisning af 
ham gjorde et Indtryk som fra ingen anden. Til Gengæld var det den 
højeste Udmærkelse om Søndagen at blive indbudt i hans lille Ung
karlelejlighed i Kastellet, hvor han havde Fribolig som Kantor ved 
Kirken. Der vankede ogsaa Oplæsning af Oehlenschläger, Fremvis
ning af de Relikvier han havde fra den store Tid, og Fortælling om 
alt, hvad der knyttede sig til dem. Jeg gik altid bort fra disse Besøg 
med en Følelse af Andagt. Jeg havde jo nok, som før fortalt, planløst 
læst en Del poetisk Literatur og selv fusket lidt i Faget ved at efter
ligne Digte fra „Guldalderen“, men en dybere Kærlighed til Poesi 
var han den første, som vakte hos mig. Jeg tog mig nu for efter 
hans Anvisning planmæssigt at læse Oehlenschläger og derefter at 
gaa videre til J. L. Heiberg, Paludan-Møller, Hauch etc. „Først 
Oehlenschläger, saa de andre“ var Krossings Bud, og det blev trolig 
fulgt af mig i det Par Aar som nu fulgte. En Frugt af mit Discipel
forhold til Krossing var ogsaa, at jeg, vistnok i mit tolvte Aar, gav 
mig til at studere den Baggesenske Fejdes Historie. Det var jo 
længe før Kr. Arentzens Bog om dette Æmne, saa jeg maatte for
søge at gaa til Kilderne og tilbragte i mine Ferier adskillige Timer 
paa det kgl. Biblioteks Læsesal med dette for Øje. Det var vist 
dengang ikke Meningen, at saa ungdommelige Studerende skulde 
benytte Læsesalen, men takket være min Længde, stod Lykken 
mig bi, og jeg fik Lov at „studere“, indtil Stoffet voksede mig over 
Hovedet og jeg maatte opgive det.

For min Literaturlæsnings Skyld opgav jeg dog ingenlunde min 
anden store Passion, Indsamling af Naturalier, særlig Insekter, og 
dette førte efterhaanden over til en mere planmæssig Læsning af 
naturhistorisk Literatur, af hvilken jeg gjorde lange Uddrag. Dette 
førte igen til, at jeg begyndte at skrive smaa Afhandlinger om mine 
egne, navnlig entomologiske Iagttagelser, af hvilke jeg endnu har 
en Del bevarede. Naturstudiet tog et voldsomt Opsving hos mig i
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Sommeren 1868, da min Familie i Ferien laa paa Landet i Skotte- 
rup, hvorfra jeg daglig gennemstrejfede Omegnen med mine Fangst
redskaber og Notebøger. Dette resulterede saa efter Hjemkomsten 
i et større Opus, „Dyre- og Plantelivet i det nordøstlige Sjælland“, 
der, saa vidt jeg kan skønne derom, rummer enkelte ikke helt uefne 
Iagttagelser. Men hermed var saa ogsaa Kulminationen naaet, og 
jeg vendte mig nu i mine sidste Skoleaar mod historisk og literær 
Læsning, som igen fremkaldte en lang Række digteriske Forsøg, 
mest med historisk, først og fremmest græsk-romersk Baggrund. Jeg 
blev en ivrig Gransker af N. M. Petersens danske Literaturhistorie og 
læste alt, hvad jeg kunde overkomme af danske Digtere og deres 
Levnedsbeskrivelser, af Sakso, de islandske Sagaer, Thiers’ Revolu
tionshistorie, Barfods og Allens Danmarkshistorier, Allens Unions
historie, Prescotts Skildringer af den spanske Erobring af Amerika 
og af Nederlandenes Frihedskamp, Beckers Verdenshistorie m. m. 
I disse Aar blev ogsaa min Teaterinteresse for Alvor vakt, og Over- 
skous Teaterhistorie blev en af mine Yndlingsboger. Ogsaa paa 
fremmede Kyster gjorde jeg Strandhugst, læste Shakespeare paa En
gelsk og adskilligt af den tyske klassiske Literatur. Min glubske 
Videbegærlighed fik mig ogsaa til at overtale min sprogkyndige Svo
ger, Frits Schjøtt, til at lære mig Italiensk, saa jeg kunde læse Silvio 
Pellicos Fængselsskildringer og Manzonis „I promesi sposi“.

Mest af alt var det dog den klassiske Oldtidsliteratur, som optog 
mig. Skolelærdommen stod jeg i disse Aar, hvor min selvstændige 
Læsning beskæftigede mig saa meget, utilbørlig overlegen overfor, 
men der var dog én Undtagelse: Græsk og Latin. Vi var jo Børn 
af en Generation, som endnu betragtede Kundskaben til de gamle 
Sprog og deres Literatur som Grundlaget for al „human Dannelse“, 
og jeg husker endnu den næsten højtidelige Fornemmelse, hvormed 
jeg i 12 Aars Alderen tog fat paa mine første latinske Lærebøger. 
Min Glæde over endelig at staa ved denne Visdommens Kilde gav 
sig iøvrigt det barokke Udslag, at jeg endelig vilde lære den skikke
lige Bondepige, som tjente hos os, Latin. Vi var specielt gode Ven
ner, og hun havde med ialtfald tilsyneladende Fornøjelse hørt paa, 
hvad jeg fortalte eller læste op for hende om alt det, der optog mig. 
Men nu var det Latinen, det gjaldt, og jeg syntes, det var Synd, 
at hun ikke ogsaa skulde delagtiggøres i den. Den stakkels Pige bad 
for sig, men af Godhed mod mig blev hun virkelig en Tid ved at
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gøre hæderlige Forsøg paa at lære de Smaalektier, jeg gav hende, 
indtil min Moder en skønne Dag opdagede, hvad der gik for sig og 
satte en Stopper for „Undervisningen“. — Senere blev det jo For
fatterlæsningen, som blev Hovedsagen. Cicero og Xenofon kedede 
mig — ganske med Urette —, men Sallust og Livius, Virgil og 
Horats og senere Herodot, Sokrates’ Forsvarstale og det Par græske 
Tragedier, vi læste, var det mig en Glæde at lære at kende, og lige- 
saa den Homer, jeg tidligere havde læst i Wilsters Oversættelse, i 
det rette græske Klædebon. Længe varede det heller ikke, før jeg 
udstrakte min Læsning af de klassiske Originaler langt ud over, hvad 
Skolen bød paa, og paa egen Haand læste jeg videre i de Forfat
tere, hvis Værker Skolen kun havde kunnet give os Brudstykker 
af, og føjede dertil nye som Catullus, Tibullus, Ovid, Suetonius, 
Tacitus og Apulejus’ store Roman „Det gyldne Æsel“ og af 
græske: Lyrikerne, forskellige af Platons Dialoger, Plutark og Lu
kian. Det læste gav mig Anledning til forskellige metriske Over
sættelser af Digtene og til selvstændige poetiske Skildringer af Old
tidslivet. Af den øvrige Læsning udsprang forskellige novellistiske 
Arbejder med Æmner hentede bl. a. fra de polske Frihedskampe og 
den franske Revolution. Intet af dette kom udenfor en meget snæver 
Kammeratkreds; det faldt i de Tider ikke en „Gymnasiast“ ind at 
forsøge paa at trænge sig frem til Offentligheden gennem Aviser eller 
periodiske Skrifter, og det hele var jo heller ikke andet end Udtryk 
for en halvvoksen Ynglings stærkt bevægede Følelses- og Idéliv.

Under alt dette levede jeg et fornøjeligt Kammeratliv, isprængt 
med Smaaudflugter med jævnaldrende Venner og Feriebesøg hos de 
gifte Søskende i Jylland. Saa kom 1870 den første Begivenhed i den 
store Verden, som igen for Alvor betog mit Sind: Krigen mellem 
Frankrig og Tyskland. Jeg var paa Skovtur med mine Klassekam
merater, da Efterretningen om Frankrigs Krigserklæring slog ned 
iblandt os og hilstes med Jubel. Vi var jo intet Øjeblik i Tvivl om 
Frankrigs Sejr, og at den betød Oprejsning for 1864. At Danmark 
maatte deltage var for os en afgjort Sag, og vi 15-16 Aars Drenge 
gjorde os endog Forhaabning om selv paa en eller anden Maade at 
kunne komme med og gik i højtidelig Deputation til vor Skolebe
styrer for at anmode om at blive militært indekserserede, — en An
modning, der dog blev allernaadigst afslaaet. Daglig ventede vi at 
se den franske Flaade i vore Farvande og holdt imidlertid Haabet
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oppe ved de forløjede Telegrammer om franske Sejre, der fyldte den 
københavnske Presse. Den højstemte Begejstrings Dage blev dog 
ikke mange, og endelig kom Sedanbudskabet, som hverken lod sig 
misforstaa eller omdigte. Det ramte mig og hele den Kreds, i hvil
ken jeg færdedes, som et lammende Slag, og Taarerne flød baade 
hos gamle og unge ligesom ved Frederik VIFs Død og Dannevirkes 
Rømning. — Naturligvis fulgte jeg med anspændt Interesse Krigens 
videre Gang, men Haabet vilde ikke rigtig komme tillive igen og 
sluktes helt ved Fredsslutningen.

Efter Krigens Afslutning var det Kommuneopstanden i Paris og 
de Kampe, der førte til dens Undertrykkelse, som stærkest optog 
mig. Opstandens Udskejelser og dens blodige Undertrykkelse fyldte 
mig med Gru, og jeg kunde ikke føle nogen Sympati med en Be
vægelse, der, mens den sejrrige tyske Hær endnu holdt Frankrig 
besat, truede Landet med en Søndersplittelse, der udslukkede Haa
bet om Genrejsning. Men Kampens Tragik og det Heltemod, mange 
af Kommunarderne viste under det sidste Forsvar for deres tabte 
Sag, betog mig. For første Gang begyndte jeg at ane det sociale 
Spørgsmaals Alvor og at skimte den Betydning, Kampene om dets 
Løsning vilde faa for alle Lande, ogsaa for mit. Jeg fulgte derfor med 
Opmærksomhed Stiftelsen af „Internationale*^ danske Afdeling og 
den begyndende socialdemokratiske Bevægelse herhjemme. Jeg 
havde vel en bestemt Fornemmelse af ikke at høre hjemme i denne 
Bevægelse og frastødtes af det bombastiske Sving i de Pioske Opraab, 
men af de praktiske Krav, man stillede, kunde jeg sympatisere med 
de fleste, saaledes Indskrænkningen af Arbejdstiden, Forbud mod 
det ødelæggende Børnearbejde i Fabrikerne, Forsorgen uden Fattig
hjælps Virkninger for Gamle og Syge m. m., og jeg forstod ikke den 
haardhændede Afvisning, hvormed man fra Højrepressens og Autori
teternes Side mødte den hele Bevægelse. For første Gang følte jeg 
mig i et stort offentligt Anliggende i bevidst Modsætning til den her
skende Opinion i mit Hjem og hos mine Omgivelser i det hele, 
mit hidtidige Livorgan „Dagbladet“ indbefattet, og jeg følte Tilfreds
stillelse ved at lægge dette for Dagen ved ret hyppig Deltagelse i 
„Internationale*^ offentlige Møder. Man misbilligede naturligvis dette 
i mit Hjem, men under den ret vidtgaaende Frihed, jeg fra 16—17 
Aars Alderen nød, hindrede man mig dog ikke deri. De tætpakkede 
Forsamlinger i „Lille Kirkestræde**s og „Fønixkælderen“s hede og
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røgfyldte Lokaler lod adskilligt tilbage at ønske hvad „Mødekultur“ 
angaar, og Talerne imponerede mig egentlig heller ikke. Louis Pio, 
som jo dengang yndede at hylle sig i en vis fjærn Stormester-Mysti
cisme og desuden i nogle Maaneder var paa Rejse i Udlandet i 
Partianliggender, fik jeg ikke at høre, kun Poul Geleff og de mere 
underordnede Ledere, som først efter Førerens Fængsling traadte 
frem i første Række: Anton Mundberg, Cigararbejder Würtz, Louis 
og August Toucher og Snedker Berg. Men det, som greb mig ved 
disse Møder, de første af indenrigspolitisk Karakter, jeg overværede, 
var hvad jeg, ikke mindst af de menige Talere fik at vide om de 
Vilkaar, hvorunder Arbejderklassen dengang levede: den urimelig 
lange Arbejdstid, de usle Lønninger, de elendige og demoraliserende 
Boligforhold og de Gamles og Arbejdsinvalidernes haabløse Stilling. 
De Planer om Dannelse af Produktionsforeninger, som saa ivrigt 
drøftedes ved disse Møder, tiltalte mig ogsaa. — Forbudet mod 
Fælledmødet 5. Maj 1872 vakte min Indignation: Mødet var sammen
kaldt for at støtte de strejkende Mureres Krav om Nedsættelse af 
Arbejdstiden fra 11 til 10 Timer og for at vedtage nogle Resolutioner 
af alt andet end revolutionær Natur, som det var Meningen at over
bringe Kronsprinsregenten ; jeg kunde ikke indse Berettigelsen af 
at møde dette med et skrapt Politiforbud, Førernes Arrestation og et 
stort Opbud af Politistyrke og Husarer. Naturligvis var jeg paa 
Fælleden hele Eftermiddagen og overværede paa nærmeste Hold 
de mest bevægede Optrin, saaledes Husarernes Chock mod den 
sammenpressede Mængde. — Ogsaa i mine første Studenteraar 
deltog jeg i adskillige Arbejdermøder og var, ligesom de Studenter
kammerater, jeg stod nærmest, indigneret over den urimeligt haarde 
Dom, som i 1873 ramte Pio, Brix og Geleff. —

En Oplevelse af helt anden Art fra mine sidste Skoleaar maa jeg 
omtale her, fordi ogsaa den paa sin Vis fik Indflydelse paa min 
senere Udvikling. Det var den unge Docent Julius Langes kunst
historiske Forelæsninger paa Universitetet i Vinteren 1871—72. 
IHans dybe Glæde ved og Forstaaelse af Kunst og den særlige Ævne, 
han havde til at fremstille Verdenskunsten som Led i den alminde
lige Kulturudvikling blev for mig af stor og vidtrækkende Betydning. 
Jeg forsøgte nu at tilegne mig de Kunstværker, der fandtes i vore 
Samlinger og paa de aarlige Udstillinger eller som jeg i Gengivelse 
kunde komme over, og at uddybe min Forstaaelse ved kunsthistorisk
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Læsning. Det kunde jo efter Sagens Natur kun blive saare ufuld
komment, men fortsat Livet igennem paa Rejser i Udlandet og ved 
Læsning af Kunstliteratur tilegnede jeg mig dog derigennem Værdier, 
som indtil denne Dag har været af stor Betydning for mig. Ogsaa 
Langes Personlighed tiltrak mig i høj Grad, og det var mig en Glæde, 
at han saa elskværdigt støttede min begyndende Kunstinteresse ved 
Boglaan og Samtaler under Bortgangen fra Forelæsningerne og i 
hans Hjem. Han viste mig endog den Venlighed, da jeg i 1873 be
troede ham min Længsel efter at komme til Wien, for at besøge 
Verdenskunstudstillingen og Byens Samlinger, at foreslaa mig at 
følge med ham paa den Rejse derned, han selv havde planlagt. Men 
en saadan Rejse laa jo dengang for en ung Mand i mine Kaar udenfor 
det opnaaeliges Grænser. —

Saa kom da i Sommeren 1872 endelig den store Dag, da Skolelivet 
var endt og den længselsfuldt imødesete Studentertid laa foran mig. 
Jeg var, trods min drengeagtige Overlegenhed overfor Lektielæsnin
gen, takket være min vidtstrakte Literaturlæsning paa Historiens og 
de klassiske Sprogs Omraader, sluppet gennem Artium med en pæn 
Førstekarakter, og nu var det Øjeblik kommet, da vi ved et Glas 
Vin i Rektorens Have indviedes til den ny Rusværdighed og der
efter skyndte os ned til „Madam Thranes“ Kasketforretning, for at 
erhverve os dens ydre Attribut, Studenterhuen. En munter Russkov
tur og en 14 Dages Fodtur fra Vejle til Viborg med to af Kammera
terne, Hans Nik. Hansen og Carl Rydberg, satte Kronen paa Vær
ket. Da det pekuniære Grundlag for Turen var yderst beskedent, 
stolede vi i ikke ringe Grad paa den berømte „jydske Gæstfrihed“ 
og paa vore nye Studenterhuers Uimodstaaelighed for Præstegaar- 
dene med deres mandlige og kvindelige Ferieungdom. Vi havde et 
staaende Trick til at erhverve os Invitationer, nemlig at bede om 
Nøglen til Kirken, hvis Indre vi ønskede at studere. Vore Anmodnin
ger fik et vist fagligt Præg ved Hans Nikolajs store Skitsebog, og i 
Reglen lykkedes vore Anslag ogsaa, skøndt der var Dage, hvor 
Smalhans regerede og Nætter, som maatte tilbringes i Hølader. Alt 
i alt var det en herlig Tur, og det var med Vemod, vi tog Afsked 
med hinanden i Viborg, hvorfra vi havde overværet Lejrøvelserne 
ved Hald, for at begive os ud paa Feriebesøgene hos vore forskellige 
Slægtninge.
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Selve Rusaaret staar for mig i en festlig Glans. Jeg tror at kunne 
sige, at jeg var nogenlunde fri for „Studenterhovmod“, men det var 
en herlig Følelse at staa fri og ubunden med formentligt Udsyn over 
Videnskabernes store Rige, uden at der foreløbig paahvilede mig an
den Forpligtelse end at faa en anstændig „Filosofikum“. Til dette 
første Udsyn mente jeg at have den rette Hjælper i Professor Ras
mus Nielsen, som dengang stod paa Højdepunktet af sit Ry. Han 
førte os med bedaarende Veltalenhed og under Akkompagnement af 
sine gnistrende Indfald og Paradokser rundt i alle Videnskabsgrene 
eller rettere til en Række Udsigtspunkter, hvorfra man kunde se 
ud over dem. Til faste og vel underbyggede Standpunkter førte hans 
Forelæsninger os ikke, men de virkede i høj Grad tankevækkende 
paa os Unge og satte en Mangfoldighed af „Problemer“ under Debat, 
og det kan nok være „Debatten“ gik! — Paa mere indtrængende 
Maade og med varigere Virkninger rørte Georg Brandes' Forelæs
ninger op i os. — Min Læsning var betydelig mere splittet end i de 
sidste Skoleaar, og det glade Kammeratliv med de gamle Venner 
fra Skolen og talrige nye Bekendtskaber i Forening med Studenter
foreningsfestlighederne, som for mig endnu havde hele Nyoplevel
sens Glans, rev mig med sig. Men om Samlivet med Kammeraterne 
med dets mange kaade Løjer og bevægede Debatter om alt hvad der 
var oppe i Tiden skal her ikke fortælles saa lidt som om Familieliv, 
Selskabelighed og andre rent personlige Oplevelser.

Det var min Moders Ønske, at jeg skulde studere Teologi, og 
selv betragtede jeg det i de to første Studenteraar som det natur
ligste for mig. Min Konfirmationsforberedelse i 1869 hos Pastor 
Frimodt ved St. Johanneskirken havde sat mit Sind i stærk religiøs 
Bevægelse ; jeg blev en flittig Bibellæser og i de to første Studenter
aar tillige en ivrig Læser og Beundrer af Søren Kierkegaard. Denne 
sidste Paavirkning gjorde mig vel tvivlende overfor Tanken om 
præstelig Virksomhed, men den teologiske Embedseksamen gav jo 
paa den Tid ogsaa Adgang til Lærerstillinger ved den lærde Skole, 
og desuden tiltalte Studiet mig ved dets nære Tilknytning til Historie 
og Oldtidsvidenskab. Skønt jeg vel var kommet til at nære Tvivl 
overfor visse Punkter i Folkekirkens Lære og Indretninger, saaledes 
Barnedaaben, den Lutherske Nadverlære og de evige Helvedsstraffe, 
berørte denne Tvivl dog endnu ikke det centrale i Kirkelæren. 
Allerede i Rusaaret begyndte jeg da at høre teologiske Forelæsninger
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i Kirkehistorie og gammel- og nytestamentelig Eksegese, og i det 
andet Studenteraar fortsatte jeg hermed og optog en selvstændig 
Læsning af teologisk, bibelkritisk og religionshistorisk Literatur. I 
Løbet af Aaret voksede imdlertid min Tvivl, og ved dets Udløb stod 
det mig klart, at jeg maatte opgive Kirketroen. Mit Omslag var ikke 
en Følge af nogen direkte Paavirkning hverken fra Brandes’ Forelæs
ninger, som jeg med al Beundring paa mange Punkter stillede mig 
kritisk til, eller fra min gamle Lærer A. C. Larsen, med hvem jeg 
førte mange Diskussioner om religiøse Æmner, men kom i det væ
sentlige som Resultatet af en indre Tankeudvikling, der førte mig 
bort fra Kirkelæren uden dog at berøve mig det religiøse Grundlag 
for min Livsanskuelse eller Agtelsen for de troende Kristnes Over
bevisning. En Følge af denne Udvikling var, at jeg opgav det teo
logiske Studium og maatte se mig om efter et andet. Hvad der saa
ledes skete var en Sorg for min Moder og nærmeste Familie, selv
følgelig især for mine præstelige Svogre, som jeg ellers følte mig 
saa nært knyttet til.

Under mit teologiske Studium var jeg begyndt stærkt at beskæftige 
mig med Orientalia og religionshistoriske Æmner, og min Hu stod 
nu til en Magisterkonferens i ældre Religionshistorie. Noget saadant 
mentes imidlertid ikke at kunne praktiseres ved Universitetet, og jeg 
ændrede derfor min Plan derhen, at jeg vilde tage en Magisterkon
ferens i orientalske Sprog: Hebraisk, Arabisk og Sanskrit. Dette 
tænkte jeg mig saa skulde være det solide Grundlag for de religions
historiske Studier, men denne Plan hindredes af Professor van 
Mehren, med hvem jeg allerede var begyndt at læse baade Hebraisk 
og Arabisk. Da han fik at vide, at jeg var saa godt som formueløs, 
gjorde han mig alvorlige Forestillinger imod at slaa ind paa noget 
saa absolut brødløst og det saa meget mere, som der i begge Grene 
af Studiet var Folk, der var saa meget ældre og længere fremme 
end jeg, at der ved en eventuel Vakance i de to Professorater ingen 
Udsigt vilde være for mig. Jeg bøjede mig da for disse Fornuft
grunde og bestemte mig tilsidst efter en Samtale med Professor 
Edv. Holm for en Magisterkonferens i Historie med jødisk Historie 
fra Makkabæerne til Bar Kokbas Opstand under Hadrian som Spe
ciale. Endnu kunde jeg dog ikke bære over mit FIjærte helt at for
lade de orientalske Studier, og jeg fortsatte derfor endnu et Par 
Aar med Undervisningen hos v. Mehren, samtidig med at jeg sam-
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men med min Jævnaldrende, Sprogmanden Julius Hoffory, der se
nere blev Professor i Berlin, begyndte at læse Sanskrit med Profes
sor N. L. Westergaard. Vi naaede her i Løbet af et Par Aar saa vidt, 
at vi læste „Hitopadesa“ og en Del af „Mahabårata“, samtidig med 
at vi paa egen Haand fordybede os i Vedahymnerne og anden oldin- 
disk Digtning. Samtidig med Undervisningen hosv. Mehren studerede 
jeg for mig selv oldsemitiske, særlig fønikiske Indskrifter, og skøndt 
jeg hverken vovede mig til Kileskriften eller Hieroglyfferne, lærte 
jeg dog ved Selvstudium adskilligt om assyrisk-babylonisk og ægyp
tisk Religion. Disse Studier tog selvfølgelig i de første Aar adskillig 
Tid fra Arbejdet til Magisterkonferensen, men hvor fjærnt end alt 
dette laa fra hvad der senere blev min Livsgerning, fortryder jeg 
dog ikke at have beskæftiget mig dermed. Det udvidede min aande- 
lige Horisont og gav mig Betingelserne for senere hen i Livet efter 
fattig Lejlighed at kunne følge lidt med paa disse Omraader. — Til 
disse Studier knytter sig for mig et Minde, der er mig kært. Det 
maa have været i 1874, kort efter at den første af Billeder ledsagede 
Beretning om Schliemanns Udgravninger i det gamle Troja var naaet 
til Det kgl. Bibliotek. A. C. Larsen, der var Inspektør paa Læse
salen, havde holdt mig, der med Længsel havde ventet paa dette 
Værk, underrettet, saa at jeg blev den første, der kom til at be
nytte det. Men jeg havde ikke siddet længe med det, før Larsen 
kom hen til mig og meddelte, at nu var Oberst Tscherning, der 
ogsaa havde længtes efter Værket, kommet og var meget skuffet 
over, at der var en anden, som havde bemægtiget sig det. Jeg, der 
lige fra jeg som Dreng havde hørt min Onkel Julius fortælle om 
hans Færd i 1848, havde været en Beundrer af Tscherning, var na
turligvis ikke sen til selv at bringe ham Bogen og fik et Haandtryk 
og et taknemmeligt Blik til Gengæld. Det blev mit eneste Møde med 
denne Mand, som døde faa Maaneder efter, og det rørte mig at faa 
dette personlige Vidnesbyrd om, hvor vidtspændende og levende 
hans Interesser var helt op i hans høje Alderdom.

Ved Folketingsvalget September 1872 havde „Det forenede Ven
stre" vundet et lille Flertal, og dets Hovedprogrampunkter var Juni
grundlovens Tilbageerhvervelse og Folketingsparlamentarismen. Her 
var endelig sket noget i vor Rigsdagspolitik, som kunde fængsle Ung
dommens Interesse enten for eller imod. For første Gang følte jeg 
Trang til mere indgaaende at følge med i, hvad der foregik paa Rigs-
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dagen; jeg satte mig ind i det „Det forenede Venstre“’s Program 
og i de Lovforslag, der havde særlig politisk Interesse og overværede 
i 1873 adskillige af Folketingets Møder, bl. a. Adresseforhandlingerne 
og Møderne om det Hall’ske Skolelovforslag og om Finanslovsnæg
telsen. Med min nationalliberale Opfostring havde jeg forudfattede 
Antipatier mod visse af Venstres ledende Mænd, og det var heller 
ingenlunde alt, hvad jeg fik at høre fra den Kant, som tiltalte mig. 
Ganske vist regnede jeg mig for Demokrat og kunde i det hele give 
Venstres Program min Tilslutning, men endnu satte jeg, ligesom de 
fleste af mine venstresindede Studenterkammerater, et vist Skel 
mellem os og „Det forenede Venstre“. Omsider blev dette dog, tak
ket være min Bondeafstamning, overvundet, og jeg manifesterede 
det ved i Januar 1874 at gaa med til en stor Jubilæumsfest for J. A. 
Hansen, den af Førerne jeg følte mig mest tiltrukken af. Det kneb 
af de magre Lommepenge at tilvejebringe de 5 Mark, som Delta
gelsen i Festmiddagen kostede, men jeg fortrød det ikke. J. A. Han
sens store Tale, i hvilken han gav et stemningsbevæget Tilbageblik 
over sit politiske Liv, fængslede mig i den Grad, at jeg trods min 
robuste Nittenaars-Appetit lod den beskedne Middags Hovedret gaa 
mig forbi, saa jeg gik sulten fra Bordet. Vi var kun et Par af Kam
meraterne fra Studenterforeningen, som deltog, men det at se Stu
denter, som ikke var Sønner eller nære Slægtninge af kendte Ven- 
stremænd, ved en saadan Lejlighed var dengang noget saa usæd
vanligt, at vi blev opfordret til at drikke Glas med Hædersgæsten 
og Berg, og den unge Adler Alberti, som Aaret før var blevet juridisk 
Kandidat og som jeg her saa for første Gang, slog sig ned ved vort 
Bord og gav Champagne, hvad der for os var noget af et Eventyr. 
Fra Festen begav vi os „i Kjole og Hvidt“ op i Studenterforeningen, 
for at afgive Beretning til vore ligesindede Kammerater og ikke 
mindst for at nyde den Forargelse, vor Tilsynekomst vakte hos „de 
Gamle“.

En for mig endnu større Begivenhed, ogsaa knyttet til J. A. 
Hansen, hændte dog et Par Uger efter. En af de venstresindede 
Kammerater fra Studenterforeningen, den unge Filolog Martin Gold
schmidt, som var Søn af Indehaveren af det store Modemagasin paa 
Amagertorv, havde fra en elskværdig Dame, som var Direktrice paa 
Firmaets Systue og en Slægtning af J. A. Hansen, bragt os en 
Indbydelse til ham selv, Aleksander Cantor (den senere Overrets-
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sagfører) og mig til at spise til Aften i hendes Hjem sammen med 
J. A. Hansen, hans Kone og nogle af hans yngre Slægtninge. Den 
gamle Politiker, som aldrig havde mærket andet end Modstand og 
Haan fra Studenternes Kreds, havde aabenbart opfattet vor Deltagelse 
i Festen for ham som et forjættelsesfuldt Olieblad og havde været 
ivrig for at faa denne Sammenkomst istand. J. A. Hansen kunde ved 
en saadan Lejlighed være bedaarende elskværdig. I Begyndelsen 
blev vi holdt lidt paa Afstand af det skarpe, gennemborende Blik 
og den sammenknebne Mund, men snart var vi inde i en livlig og 
utvungen Samtale. Han behandlede os ikke som den store politiske 
Autoritet, der gav en Gæsterolle for en Flok unge Mennesker, men 
som en munter Selskabsbroder, der syntes at have lige saa megen 
Fornøjelse af Samtalen som vi. Han vilde vide indgaaende Besked 
om vore personlige Forhold, vore Studier og vor politiske Opfattelse 
og ikke mindst om de øvrige Medlemmer af Foreningens Venstre
opposition. Jeg husker endnu hans tilfredse Smaagrynt, da han hørte, 
at Professor Brix’ og Apoteker Benzons Sønner, hvis Fædre jo hørte 
til Spidserne i Københavns nationalliberale Bourgeoisi, var iblandt 
dem. Uudtømmelig var han i sine Fortællinger om Smaatræk fra det 
politiske Liv og fra Rigsdagens Kulisser. Hvad han sagde om sine 
Modstandere var ikke, som vi havde ventet, præget af den„ Bidsk
hed“, hvorfor han var berømt. Om Krieger sagde han: „Krieger holdt 
sig borte fra Debatten om Forespørgselen (Holstein-Ledreborgs om 
den kgl. iHaandskrivelse) ; han har hele Tiden siden Schiørrings 
Adresse været imod, at Ministeriet blev siddende; han indser dog, 
at dets Tid er forbi.“ Og om Klein: „Ja, skulde man nu tro, naar 
man hører ham og mig gaa løs paa hinanden i Tinget, at han engang 
har kysset mig ved en Rigsdagsmiddag?“ — Kun de andægtige Fa
miliemedlemmer, som irriterede ham ved deres overstrømmende Be
undring, kunde han undertiden bide slemt af. Til en af dem, der 
havde prist ham for hans „skarpe og klare Aand“ og sagt, at Venstre- 
mændene i det hele var den „selvstændigste og bedste“ Del af Be
folkningen, sagde han: „De bedste? Ja, jeg takker for Komplimenten, 
men det er jo err Smagssag. Og de selvstændigste? paa ingen 
Maade. Er en Mand selvstændig, fordi han f. Eks. bor mellem lutter 
Venstremænd og saa slutter sig til dem, for at have Fred med sine 
Naboer? Skal man absolut være Oppositionsmand for at være selv
stændig? Er den Regeringsmand som har en Overbevisning at for-
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fægte og tit kan staa temmelig ene, ikke fuldt saa selvstændig? Og 
nu jeg? Er jeg ikke blevet ligesom skubbet ind paa den Plads, jeg 
staar paa? Jeg er Almuesmand, var ved min Fødsel henvist til at 
hævde deres Rettigheder og Fordringer, som jeg kender bedst og 
har mest tilovers for. Se nu til Dig selv! Du og N. N. derovre, 
hvorfor er I Venstremænd? Er det efter nøjagtig og selvstændig 
Vejen af Grundene for og imod, at I staar paa det Standpunkt? Nej, 
I staar der væsentlig af den Grund, at I er i Familie med mig.“

For at gøre „Skandalen“ komplet, holdt jeg ved denne Tid ved et 
af Studenterforeningens „officielle Sold“ en Tale for „Det forenede 
Venstre“, som endte med et „Leve“, der kun besvaredes af mine 
venstresindede Meningsfællers ret begrænsede Kreds, men modtoges 
med stærke Protest- og Fyraab fra den øvrige Forsamling. Jeg husker, 
at den mig ellers venligsindede Rasmus Strøm, senere Højesterets
sagfører og Nationalbankdirektør, som var en af Foreningens ledende 
Mænd, efter Talen tog mig tilside og efter nogle elskværdige Ord 
sagde mig, at det efter hans Mening nok kunde tillades en livlig ung 
Mand for en Tid at begejstres for Socialismen, men for „Det for
enede Venstre“! Nej, det gik over Stregen, „det kan man ikke“. 
Disse Ord var dengang et tro Udtryk for den mest frisindede Opinion 
indenfor Foreningens ledende Flertal. — Samværet med J. A. Han
sen havde vakt min Lyst til at lære ogsaa de menige Venstremænd 
at kende. Rig Lejlighed dertil gaves i Krags lille Café-Restaurant 
i Fortunstræde, hvor en Del af dem jævnlig kom, og i „Onsdags
foreningen“, der var en Art selskabelig Klub for Venstres Rigsdags- 
mænd og dem af det københavnske Borgerskab, som sluttede sig til 
Partiet. De sidste var paa den Tid, som Hørup sagde, ikke stort 
flere, end at de kunde „sidde omkring en Kalvesteg.“ Jeg meldte 
mig ind i Foreningen og deltog 2—3 Aar igennem trofast i dens 
Møder, om end de blev mig noget af en Skuffelse og jeg kun i ny 
og næ kunde faa Følgeskab derhen af Studenterkammeraterne. Del
tagelsen fra Rigsdagsmændenes Side var ogsaa sparsom, og der var 
ikke højt til Loftet ved Foreningens Diskussioner.

I Efteraaret 1873 sluttede vi unge venstresindede Studenter 
os sammen til den Kreds, som siden almindelig gik under Navnet 
„Oppositionen“. Anledningen var at R. Strøm ved et af de of
ficielle“ Lørdagssold havde holdt en Tale, hvori han med mer end 
almindelig Styrke var draget tilfelts mod baade det politiske og
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det dengang opdukkende „literære Venstre“. Talen havde vakt stor 
Indignation iblandt os, og da Cantor, L. Zeuthen (den senere Over
retssagfører) Thorkild Schovelin (ældre Broder til Jul. Schovelin) 
og jeg i en sen Nattetime sammen forlod Foreningen, enedes vi om, 
at slige Taler i Fremtiden ikke skulde staa uimodsagte deroppe, og 
det Løfte holdt vi ærligt. Snart havde vi faaet dannet en Kreds, der 
var enig om at skabe en samlet Opposition indenfor Foreningen, 
som overalt, hvor Lejlighed gaves, skulde træde op mod Højre
talerne og gøre vore Meninger om, hvorledes Foreningens Ledelse 
burde være, gældende ved Generalforsamlinger og Senioratsvalg. 
Nogen fast Organisation havde vi ikke, og Grænserne var ret fly
dende, saa det næppe vilde have ladet sig gøre til daglig Brug at 
holde Mandtal over os. For nogle af os, deriblandt mig, var det 
politiske det væsentlige, for andre det literære, men vi var alle 
enige om at ville have mere aandelig Frihed og større Rummelighed 
ind i Foreningens Liv. Vi var ingen Tørvetrillere og kastede ingen
lunde Vrag paa Festerne og Soldene, som vi livligt deltog i, men 
vi mente ikke, det burde være det altovervejende. Vi vilde at For
eningens Talerstol skulde staa aaben ikke blot for den hidtil herskende 
Retnings Mænd, men ogsaa for Georg Brandes og den literære 
og politiske Oppositions øvrige Ledere inklusive aktive Politikere, 
og at Foredragene skulde efterfølges af Diskussioner. Endelig for
langte vi fuld Upartiskhed i Foreningens Bogindkøb, hvor der hid
til havde været en Tendens til saa vidt muligt at holde den mere 
radikale Literatur ude. Det var et alt andet end revolutionerende Pro
gram, der, med Tillæg af vort senere opdukkende Krav om Adgang 
for kvindelige Studenter, allerede i mange Aar har været realiseret 
af den nuværende Studenterforening, men dengang førtes der svære 
Kampe derom. „Oppositionen“, hvis sædvanlige Ordførere blandt 
os Unge var Cantor, Zeuthen, Thorkild Schovelin, V. Secher, Axel 
Henriques og jeg, blev aldrig mere end et afgjort Mindretal indenfor 
Foreningen, og vi led Nederlag paa Nederlag ved Generalforsamlinger 
og Senioratsvalg, men vi greb ufortrødent enhver Lejlighed til at 
hugge ind, ikke mindst ved Soldene og i den dengang meget indholds
rige Ankeprotokol, i hvilken vi skarpt polemiserede mod Seniora
tet og fik ret haanligt afvisende Svar. De Resultater vi naaede 
ved vor Opposition var yderst beskedne udover det, at vi satte Liv 
i Kludene deroppe, hvad der jo allerede var noget værd. Det kunde
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ogsaa hænde, at vi i Kaadhed vakte unødig Forargelse og maatte 
bøde derfor, som i den i sin Tid saa meget omtalte „Hofforyske Sag“. 
Det hele fik nærmest Betydning som Forspil til den senere Dannelse 
af „Studentersamfundet“, og en nærmere Fremstilling af „Opposi
tionen*^ Bedrifter hører mere hjemme i en Fremstilling af Studen
terforeningens Historie end i denne Bog. For mig og flere andre 
havde disse Kampe nærmest Betydning som en Forskole til det 
offentlige Liv, omtrent som Partikampene ved de engelske Univer
siteter. Nok saa meget for min intellektuelle Udvikling betød dog 
vor „Diskussionsklub“, af Modstanderne sædvanlig kaldet „Radika
listrup“, som omfattede de fleste af dem, jeg foran har nævnt, og 
desuden Vald. Dreyer, senere Læge og Direktør for Zoologisk Have, 
Juristen Gustav Christensen, Historikeren Kr. Erslev, National
økonomen Marcus Rubin, Emil Slomann, der blev Skolebestyrer, og 
den senere Professor Chr. Bohr. I Begyndelsen samledes vi skiftevis 
i Medlemmernes Hjem, senere hos Restauratør Gravesen i Lille 
Kirkestræde. Der holdtes Foredrag, og bagefter førte vi ved en Bolle 
Punsch livlige Diskussioner om Aftenens Æmne. De Foredrag, jeg 
holdt i denne Klub, hvis Virksomhed strakte sig over Aarene 1873 
—75, havde følgendeÆmner: „Barnedaaben“, „Søren Kierkegaard“, 
„Georg Brandes“, „Alfred de Mussets „Rolla““ og „Ludvig Feuer
bachs Religionsfilosofi“. Som det vil ses, var det mere disse Aars 
aandelige Brydninger end mine politiske og sociale Interesser disse 
Æmnevalg afspejlede. Det intimeste kammeratlige Samliv dyrkede 
jeg dog hele Studentertiden igennem i en lille Kreds bestaaende af 
L. Zeuthen, Emil Slomann, Chr. Bahnson og Julius Hoffory. Vi 
var lige oplagte til kaade Streger og til Debatter om de Problemer, 
Tiden rummede paa forskellige Omraader. De fleste af Nattens Ti
mer maatte vi ved vore Aftensammenkomster tage til Hjælp, for at 
faa Luft for alt, hvad der laa os paa Hjærte.

Fra 1876 følte jeg Nødvendigheden af at samle mig stærkere om 
Eksamensarbejdet til den historiske Magisterkonferens. Min Delta
gelse i Foreningslivet blev ret sparsom, og de kære orientalske 
Studier maatte jeg i det væsentlige lade falde, undtagen Kildestu
dierne til mit jødiske Speciale. Ogsaa de politiske Interesser maatte 
jeg delvis lægge paa Hylden, hvad der lettedes mig, ved at saavel 
Venstrepolitiken som Arbejderbevægelsen fra 1877 kom ind i et 
Dødvande efter Venstres Splittelse og Pios og Geleffs Flugt til Ame-
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rika. Dog søgte jeg, om end kun i meget beskedent Omfang, at 
give mine sociale Interesser et praktisk Udslag ved uden Vederlag 
at undervise i Drengeasylskolen i Larslejsstræde, der delvis var ba
seret paa gratis Lærerkræfter, ved at hjælpe nogle af de flinkeste 
Drenge, der var udgaaet fra Skolen, frem til bedre Stillinger ved 
Undervisning i Sprog, — og endvidere ved at bistaa min ældste 
Søster Johanne, der som ugift levede i Hjemmet, i hendes Gerning 
som „Undersøger“ i Københavns Understøttelsesforening. — Jeg 
hørte naturligvis de historiske Professorers Forelæsninger, men el
lers var min Eksamensforberedelse væsentlig baseret paa Selvstu
dium ; endnu gaves der jo ikke ved Universitetet nogen „Seminarie- 
undervisning“ eller anden metodisk Vejledning til Kildestudiet fra 
Professorernes Side. Jeg maatte da nøjes med, hvad jeg i saa Hen
seende kunde lære mig selv, navnlig gennem opmærksom Læsning af 
C. Paludan-Müllers, Johs. Steenstrups, Th. Mommsens, Leopold Ran
kes og Brødrene Thierrys Bøger. I Foraaret 1878 følte jeg mig til
strækkelig rustet til at indstille mig til Magisterkonferensen og fik 
som skriftlig Opgave indenfor mit Speciale en Karakteristik af den 
jødisk-alexandrinske Filosof Filo og Historieskriveren Josephus og af 
deres Betydning for den jødiske Historie. Opgaven var mig kærkom
men, da jeg, som Professorerne Holm og Schiern vel vidste, havde 
drevet særlig omfattende Kildestudier til den hellenistiske Jødedoms 
Historie. Under Udarbejdelsen af min Afhandling, til hvilken der til
stedes en Tid af 6 Uger, blev jeg paa Grund af Overanstrengelse 
angrebet af en Svimmelhed, der i lang Tid totalt hindrede mig fra 
at læse og skrive, saaledes at jeg maatte melde mig fra Eksamen. 
Derefter fulgte i Sommerens Løb et heftigt Anfald af Tyfus, som 
bragte mig Døden nær, og af hvilket jeg først kom mig hen paa 
Efteraaret. Da jeg i Foraaret 1879 paany indstillede mig, var mine 
Professorer, der vidste, hvor svækket jeg endnu var efter Sygdom
men, saa elskværdige at give mig væsentlig den samme Special
opgave igen. Jeg klarede da Magisterkonferensen meget tilfredsstil
lende baade i den skriftlige og mundtlige Del og stod nu ved Op
fyldelsen af et af mine længe nærede Ønsker: at komme paa en 
Studierejse til Berlin; hidindtil havde ingen af mine Udenlandsrejser 
strakt sig længere end til Sønderjylland og Sverige.

Den hele Tid, der var til Raadighed, var 7 Uger, da jeg den 30 Maj 
skulde give Møde som Rekrut ved Livgarden, men trods den korte
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Tid fik dette Besøg en væsentlig Betydning for min Fremtid. Naar 
jeg valgte Berlin, som dengang af nationale Grunde var saa ilde an- 
skrevet herhjemme, laa det for det første deri, at her levede og lærte 
Th. Mommsen, Forfatteren af „Römische Geschichte“, der i min 
Studietid sammen med Leopold v. Ranke havde staaet i første Række 
blandt mine Lærefædre, og skønt jeg under det korte Besøg ikke 
kunde vente at træde i noget Elevforhold til ham, haabede jeg dog 
at faa Lejlighed til at høre nogle af hans Forelæsninger og faa et 
Indtryk af hans Personlighed. Men den stærkeste Tiltrækning øvede 
dog Berlin paa mig som det Sted, hvor jeg kunde paa nært Hold 
følge det store Omslag i den tyske Politik, som forberedtes gennem 
Bismarcks Told- og Skattelovkompleks, hvis Behandling i Rigsdagen 
skulde finde Sted efter Paaske. De to Professorer, der havde bedømt 
min Special-Afhandling meget gunstigt og havde eksamineret mig til 
Magisterkonferensen, Edv. Holm og Schiern, udtalte deres Glæde 
over, at jeg nu vilde faa Lejlighed til en lille Rejse og erkyndigede 
sig med Interesse om, hvilket Rejsens Maal skulde være. Men da jeg 
nævnede dem Berlin og anførte mine Grunde, kan jeg just ikke sige, 
det faldt i god Jord. „Hvad vil De dog der,“ sagde Schiern paa sin 
impulsive Maade, „der er ingenting for Dem at lære; nej, rejs hel
lere til Prag og sæt Dem ind i Nationalitetskampen der. Naar De 
saa staar paa Hradschin’en og ser ud over det hele, faar De et 
historisk Syn paa Tyskheden og dens Undertrykkelsespolitik.“ Og 
endnu værre gik det mig hos Edv. Holm. Hans oprigtige Venlighed 
blev til isnende Kulde, da han udbrød: „Et besynderligt Sted for en 
ung Dansk at rejse hen; men naturligvis! enhver sin Lyst!“ Hel
digvis genoprettedes mit gode Forhold til ham en halv Snes Aar 
senere, da jeg sendte ham de første Hæfter af „Under Junigrund
loven“ og han ydede mig al den Støtte, han kunde.
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BERLINERREJSEN 1 8 7 9.

Paa Grund af Professorernes Holdning overfor mit Berliner
besøg bad jeg ikke, som det først havde været min Hensigt, nogen 
af dem om en Introduktion til Th. Mommsen, hvorimod jeg af Folke
tingets Formand, Chr. Krabbe, fik en Anbefaling til det danske Ge
sandtskab om at være mig behjælpelig med at faa Adgang til Rigs
dagens Møder, og af Grosserer M. Sachs, i hvis Hus jeg var kom
met meget, fik jeg en Introduktion til hans Nevø, Georg Brandes, 
med hvem jeg hidtil ingen personlig Forbindelse havde haft, og 
som dengang paa andet Aar opholdt sig i Berlin. Den eneste, jeg 
kendte i den fremmede By, var min gamle Studenterkammerat, Ju
lius Hoffory, som 1878 havde taget Magisterkonferens i nordisk 
Filologi og nu opholdt sig i Berlin, hvor han faa Aar senere blev 
Docent og siden ekstraordinær Professor ved Universitetet. Min 
Bolig fandt jeg i et lille Værelse højt oppe under Taget hos en 
gammel Gørtlermester, der ogsaa tidligere havde huset danske Stu
derende og som sammen med sin rare gamle Kone gav mig et mor
somt Indblik i elskværdig berlinsk Smaaborgerlighed. Jeg husker 
endnu en tidlig Morgenstund, da jeg blev vækket af Konen, som 
stormede ind i Stuen i Anledning af en Barnefødsel i den kejserlige 
Familie. Med Taarerne strømmende ned ad Kinderne forkyndte hun 
mig med Jubel i Stemmen : „Der junge Herr (Kronprinsen) ist Jross- 
vater jeworden, und der olle Herr (Kejseren) ist Urjrossvater je- 
worden !“

Det Berlin, jeg var kommen til, havde i det sidste Aar været 
Skuepladsen for store og vidtrækkende Begivenheder. I Sommeren 
1878 faldt den store Berlinerkongres, som under Bismarcks Ledelse 
bragte de orientalske Stridsspørgsmaal til en foreløbig Afgørelse og
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forøgede Tysklands, særlig Rigskanslerens Prestige i overordentlig 
Grad. Ogaa paa det indenrigske Omraade havde Aaret gjort Epoke. 
I Maj og Juni var der med to Ugers Mellemrum blevet forøvet to 
Attentater mod Kejser Wilhelm, og det sidste, Dr. Nobilings, havde 
saaret den gamle Kejser saa alvorligt, at han først efter Aarets 
Udgang kunde genoptage Regeringsforretningerne. Saavek Hödel 
som Nobiling havde staaet i Forbindelse med Socialdemokra
tiet, og skønt dette sikkert med rette fralagde sig al Delagtighed i 
Attentaterne, greb Bismarck dog Lejligheden til at slaa et Slag mod 
det Parti, som aabent havde vedkendt sig revolutionære Anskuelser 
og dog ved sidste Rigsdagsvalg havde kunnet samle c. 1/2 Million 
Stemmer. Det første Regeringsforslag om en Tvangslovgivning mod 
Socialdemokratiet faldt for et overvældende Flertal af Frisindede, 
Nationalliberale og Centrum, men efter Nobilings Attentat fik Bis
marck en ny Chance og greb den uden Tøven. Hans første Ord, 
da han havde faaet Meddelelsen, var: „Saa opløser vi Rigsdagen!“ 
Han havde vel ingen Grund til at betvivle, at nu, under den For
bitrelse, som havde grebet alle borgerlige Kredse, vilde en Socialist
lov let have ladet sig gennemføre, men han ønskede at benytte den 
herskende Stemning til at forstærke Rigsdagens konservative Grup
per og at svække de Nationalliberale og Frisindede. Opløsningsvalget 
gav ham Ret, og det andet Socialistforslag gennemførtes med de 
Nationalliberales Stemmer. Selve den socialistiske Gruppe i Rigs
dagen var det dog kun lykkedes at reducere fra 12 til 9 Stemmer. 
Fra nu af til 1890 var Socialdemokratiets Presse og offentlige Agi
tation som forsvundet fra Jordens Overflade, „den lille Belejrings
tilstand“ proklameredes i Henhold til Lovens Bestemmelser i Ber
lin og andensteds i Riget, hvor Socialdemokratiet havde særlig 
Styrke, Lederne blev jaget fra By til By eller til Udlandet, og deres 
økonomiske Eksistens ødelagdes, socialdemokratiske Blade og Skrif
ter kunde kun tilvejebringes ved Indsmugling fra Udlandet, og Kon
gresser kun finde Sted udenfor Rigsgrænsen. Vilde Meningsfæller 
samles i noget større Tal, kunde det kun ske i forladte Bygninger 
eller under aaben Himmel paa afsides beliggende Steder. — I Fe
bruar havde Bismarck endog søgt Rigsdagens Samtykke til Fængs
ling og kriminel Retsforfølgning af to socialdemokratiske Rigsdags- 
mænd, der var udviste af Berlin men ikke desto mindre var mødt 
for at indtage deres Pladser i Rigsdagen, men dette strandede dog
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paa Venstregruppernes og Centrums Modstand. Naturligvis kunde 
alt dette ikke hindre Partiets naturlige Vækst, men for den udenfor- 
staaende Iagttager eksisterede Socialdemokratiet kun paa Rigsdagen 
og i Landdagene, og de faa Arbejdermøder, der fandt Sted, var over
ladt iHofpræst Stöckers og hans Tilhængeres privilegerede Agitation.

Under alt dette modnedes Bismarcks Planer om det store Omsving 
i den indre tyske Politik. Bortset fra Napoleonerne i Frankrig havde 
i Mands Minde intet stort Lands Politik gennem saa langt et Tidsrum 
drejet sig om en enkelt Mand, som i Datidens Tyskland. Bismarck 
havde i det nordtyske Forbunds Parlament og siden i Rigsdagen hidtil 
søgt sin Hovedstyrke i det store nationalliberale Parti, som efter Sejren 
over Østerrig havde opgivet sin tidligere Oppositionsstilling og som 
Regel sammen med de to konservative Grupper, undertiden ogsaa 
med Fremskridtspartiet skaffet ham det Flertal i Rigsdagen og den 
preussiske Landdag, han havde behov. I „Kulturkampen“ mod det 
katholske Centrumsparti og i Bestræbelserne for gennem en fæl
les Lovgivning at sammensvejse det nye Rige og trænge de parti
kularistiske Tendenser tilside havde han endog fundet adskilligt vil
ligere Hjælpere hos dem end hos sine tidligere konservative Parti
fæller. Til Gengæld havde han maattet gøre Liberalismen vidtgaaende 
Indrømmelser, f. Eks. ved Nedsættelse af Beskyttelsestolden, den 
frisindede Retsplejereform, Indførelse af obligatorisk borgerligt Ægte
skab m.m., hvad undertiden bragte ham i et ubehageligt Modsæt
ningsforhold til konservative Kredse, der besad Indflydelse baade i 
Folkerepræsentationerne og ved Hoffet. Da de for Statsmagtens Be
fæstelse overfor den katolske Kirke og for Rigsenheden nødvendige 
Love var gennemførte, begyndte Bismarck at føle Afhængighedsfor
holdet til de Nationalliberale som en Byrde. Man nægtede ham det 
Tobaksmonopol, som han ansaa for nødvendigt til Konsolidering af 
Rigsfinanserne og søgte ad forskellige Veje at fremme en mere par
lamentarisk Statsskik, navnlig ved Gennemførelse af en Minister
ansvarlighedslov for Preussen og ved Oprettelse af egentlige Rigs
ministerier. Bismarck var ikke tilsinds at følge dem ret langt paa 
disse Veje og Kejseren endnu mindre. I Foraaret 1877 havde han, 
legemligt lidende og dybt irriteret over de evige Rivninger med 
sine Modstandere ved Hoffet, blandt hvilke Kejserinde Augusta ind
tog den første Plads, med Partiførerne og Kollegerne i det preussi
ske Statsministerium, indgivet sin Afskedsbegæring. Kejseren be-
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svarede den med sit berømte „Niemals“, og den har vel ogsaa snarest 
været tænkt som et Middel for Rigskansleren til at sætte sig fastere i 
Sadlen. Krisens Udgang blev en 10 Maaneders Orlov, som han til
bragte paa Varzin, beskæftiget med nærmere at udforme sine Frem
tidsplaner. Disse bestemtes ikke alene ved hans Ønske om paa Grund 
af de ovenfor berørte Forhold at give sin Politik et Ryk mod Højre, 
hvad yderligere lettedes ved Rigsdagsvalget 1878, men ogsaa ved vig
tige Betragtninger af saglig Natur. Tyskland havde, efter at Milliard
oversvømmelsens gyldne Dage var endte, faaet sin rigelige Del af 
den i Europa herskende økonomiske Depression med vanskelige For
hold for alle Erhvervsgrene, stor Arbejdsløshed og svigtende Stats
indtægter. Bismarck havde hidtil, overbebyrdet med andre For
retninger, i det væsentlige overladt Ledelsen af Preussens og Rigets 
Finansvæsen og Handelspolitik til sin myndige Finansminister Del
brück, der havde gennemført Tressernes liberale Handelstraktat
system og med fremragende, ogsaa af Kansleren højt værdsat 
Dygtighed, ledet de vanskelige Forhandlinger af finansiel og øko
nomisk Art, som først det nordtyske Forbunds og siden Rigets Dan
nelse havde nødvendiggjort. Delbrück var udpræget Frihandelsmand, 
og Bismarcks begyndende Tilbøjeligheder i anden Retning, navnlig 
for Monopolpolitiken havde allerede i 1876 foranlediget ham til at 
trække sig tilbage. Hans Efterfølger, Camphausen, der væsentlig 
tilhørte samme Retning som Delbrück, kunde ikke staa med den 
samme Autoritet overfor Rigskansleren, og nu begyndte denne selv 
et dybtgaaende Studium af Rigets og Enkeltstaternes finansielle og 
handelspolitiske Forhold, der skulde føre ham til et fuldstændigt Brud 
med den hidtil fulgte Politik paa disse Omraader. Bismarck, som 
blæste ad alle Teorier, havde hverken synderligt Kendskab til eller 
Respekt for den hidtil herskende videnskabelige Nationaløkono
mi, men havde ikke desto mindre indtil for kort Tid siden betragtet 
sig som moderat Frihandelsmand. Heller ikke han havde været 
uimodtagelig for Tidsstrømningen, og det Landbrug, han som Stor
godsejer tilhørte og fra hvilket hans nærmeste personlige Erfaringer 
i økonomiske Sager var hentede, havde hyldet den samme Opfat
telse, saalænge Tyskland havde Merudførsel af Korn og forædlede 
Landbrugsprodukter og saalænge den oversøiske Konkurrence ikke 
havde medført det store Fald i Kornpriseme. Indtil da havde man an
lagt Eksporterhvervets Synspunkter og gerne fundet sig i Toldfri-
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heden paa egne Produkter, naar man til Gengæld kunde undgaa at 
faa sine Leve- og Produktionsomkostninger forøgede ved højere 
Toldsatser paa Industri- og Haandværksvarer og paa Produktionsfor
nødenheder. Men nu var alt dette anderledes, og særlig de store 
Landbrugere, for hvem Kornsalg og Skovdrift var det afgørende, gik 
i Skarer over til Protektionismen.

Man vilde dog gøre Bismarck Uret, hvis man antog, at hans Om
slag i Toldspørgsmaalet udelukkende skyldtes Hensynet til Land
brugets Interesser. Ogsaa fra den tyske Industri rejste der sig 
stærke Krav om en ændret Handelspolitik, og disse Krav havde 
i høj Grad Rigskanslerens Øre. Den 1. Januar 1877 var den tid
ligere besluttede Ophævelse af Tolden paa Raajern og grove Jern
varer traadt i Kraft, og Bismarck havde underhaanden forgæves 
søgt at faa den standset eller i det mindste udsat. Nu lød Nød- 
raabene med stigende Styrke fra de rhinske Fabriksdistrikter, hvor 
bl. a. den franske Konkurrence, skærpet ved maskerede franske 
Udførselspræmier, gjorde sig stærkt gældende. I Frankrig, Rusland 
og Østerrig forstærkedes Toldbeskyttelsen væsentligt, og Bismarck 
mente at kunne konstatere, at disse Landes Industri vandt frem paa 
Tysklands Bekostning. Et Hovedpunkt i Handelspolitiken var i hans 
Øjne den Fordel, Udlandets Import havde fremfor Indlandets Indu
stri og Landbrug ved Banernes Differentialtarife^ der paa de vigtig
ste Importruter gav Udlandet store Takstnedsættelser paa Bekost
ning af den indenlandske Omsætning. Det ny Program maatte der
for ved Siden af Toldforhøjelserne kræve Rigets Erhvervelse af de 
vigtigste Jernbanelinjer og Overenskomster med Staterne om en 
Reform af Differentialtakstsystemet.

Men over alt andet stod dog for Bismarck det Maal at benytte 
Skattereformerne til at styrke Rigsfinanserne og fremme Enkelt
staternes Sammenhold om Rigsideen. Kærligheden til denne var, 
som han selv udtalte det, ved at tabe sin Styrke, og han saa en 
Hovedgrund dertil i „Matrikularbidragene“s Stigen. Disse Bidrag, 
som bevilgedes paa de aarlige Rigsbudgetter, skulde tjene til at 
dække de Underskud, som opstod ved, at de væsentlig af Forbrugs
skatter bestaaende faste Rigsindtægter ikke dækkede Behovet. De 
var derfor ogsaa oprindelig kun tænkt som en midlertidig Nødhjælp, 
indtil der ved Forhøjelse af Rigs-Forbrugsskatterne, var skabt en 
selvstændig Balance. Men de Forsøg, der senest i 1877—78 af
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Camphausen med Kanslerens Støtte var gjort paa at gennemføre en 
Række Finanstoldsatser og Forbrugsafgifter, var strandede og lige- 
saa Forslagene om at afbøde fremmede Udførselspræmier ved Til
lægstoldsatser. Heller ikke for Kanslerens Jernbaneplaner var der 
nogen Vej fremad, og stadig var det Modstanden fra liberal Side, 
som var Hovedanstødsstenen. Selv den Bennigsenske Fløj, som 
stod ham nærmest, krævede konstitutionelle Garantier, hvis Rigs
dagens aarlige Bevilling af Matrikularbidragene skulde bortfalde, 
ved at Riget finansielt kom til at staa paa egne Ben. Overfor dette 
og den stadige Gnidningsmodstand fra de ministerielle Kollegers Side 
mente han det nu nødvendigt at sætte saa store Sejl til, som Skuden 
kunde bære, ved med Forøgelsen af de indirekte Skatter at kom
binere en omfattende Skattereform, der helt omkalfatrede Forholdet 
mellem Enkeltstaterne og Riget og gjorde dette, som han udtrykte 
det, fra en „besværlig Kostgænger“ og „altid mindende Kreditor“ til 
„en gavmild Forsørger“. De nye Told- og Forbrugsskatter skulde 
forøge Rigets aarlige Indtægter med 200 à 250 Mill. Rm. og der
ved ikke blot sikre det finansielt, men ogsaa sætte det istand til at 
yde Enkeltstaterne saa store, finansielle Tilskud, at det blev dem 
muligt ikke blot at opfylde de voksende Krav, som navnlig de slette 
Tider stillede til dem, men ogsaa at eftergive de for de mindre be
midlede mest trykkende direkte Skatter, navnlig Indkomstskattens 
nederste Afdelinger, og desuden lette de overanstrængte Kommuner 
ved at overdrage dem visse paa fast Ejendom hvilende Skatter. Der
ved blev der ogsaa ydet den ubemidlede Befolkning nogen Erstat
ning for de nye Toldsatser paä Livsfornødénheder og for den bety
delig forøgede Belastning af Artikler som Tobak, Kaffe og 01.

Bismarck indsaa lige klart, hvilken Tiltrækning hans Kæmpe
plan vilde øve og hvor skarp Modstanden imod den vilde blive, 
ikke blot fra politisk Side, men ogsaa fra Forbrugerinteresserne 
og fra mægtige Erhvervsgrupper som Handel, Søfart og den speci
fike Eksportindustri. Han var beredt til med sin fulde Kraft at kaste 
sig ind i Kampen, ja imødesaa den endog med Glæde. Allerede 1874 
havde han i fortrolig Samtale med en venligsindet Rigsdagsmand 
sagt: „Jeg keder mig; de store Ting er gjort, det tyske Rige er skabt, 
hvorfor skulde jeg da ikke kunne unde mig Ro? Jeg har ingen Lyst 
til at gaa paa en snavs Harejagt; det er jeg for træt tik Men om det 
gjaldt at nedlægge et kraftigt Vildsvin, det kunde jeg .tænke mig.
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--------At give det tyske Rige et mægtigt og urokkeligt finansielt 
Grundlag, som kunde skabe det en dominerende Stilling og bringe 
det i organisk Forbindelse med alle offentlige Interesser i Stater, 
Provinser, Herreder og Kommuner: det vilde være en stor og til
lokkende Opgave, som kunde ægge mig til at sætte den sidste Rest 
af mine svindende Kræfter ind !“ — Disse Ord røber, hvad der for 
Bismarck var det centrale i den hele Sag, og nu var Tiden inde. 
Men først maatte han skaffe sig af med de halvt modvillige Kolleger, 
der endnu havde Autoritet nok til undertiden at sætte deres 
Vilje op mod hans. I Foraaret 1878 aftraadte Finansminister Camp- 
hausen og Handelsminister Achenbach, og omtrent ved samme Tid 
indtraadte Gehejmeraad Tiedemann, en skolet Embedsmand, der 
allerede i et Par Aar havde været Bismarcks fortrolige Medhjælper 
og helt havde tilegnet sig hans finans- og handelspolitiske Synspunk
ter, som Chef for Rigskancelliet med Behandlingen af Finansrefor- 
men som sin Hovedopgave. Ved Tiedemanns Mellemkomst blev 
Berlins Overpræsident, Hobrecht, der havde vist Dygtighed i sin 
Stilling, men ikke tidligere givet sig særlig af med finanspolitiske 
Sager, udset til at være Camphausens Efterfølger som Finansmini
ster. Tilbudet kom Hobrecht ganske overraskende, og da han over
for Rigskansleren undskyldte sig med, at han ikke havde nogen sær
lig Forstand paa Finansvæsen, fik han, efter Tiedemanns Beretning, 
kun det Svar: „Um so unbefangener werden Sie an die Geschäfte 
herantreten“, og Udnævnelsen blev fuldbyrdet. Hvad det kom an 
paa var nu blot at finde brugbare Redskaber med tilstrækkelig Ar
bejdskraft og administrativt Haandelag og som ikke mukkede. Skulde 
den store Sag føres igennem, var det dog ham, der nu maatte frem 
i forreste Kamplinje og personlig tage Ledelsen. Han følte sig saglig 
fuldt rustet dertil og gøs mindst af alt tilbage for, at man vilde 
kunne rive ham tidligere modsatte Standpunkter og Mangel'paa na
tionaløkonomisk og finanspolitisk Skoling i Næsen. Overfor Bebrej
delser af denne Natur udtalte han engang i Rigsdagen: „Nuvel, jeg 
hører ganske vist ikke til dem, der nogensinde i deres Liv har troet 
eller den Dag idag tror, at de ikke kan lære noget mere, og naar 
nogen siger til mig: „for tyve Aar siden var De af samme Mening 
som jeg; den Mening har jeg endnu, og De har den modsatte,“ 
saa svarer jeg ham : „Ja, saa klog som De er idag, var jeg for tyve 
Aar siden, men idag er jeg klogere, jeg har nemlig lært noget i de
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20 Aar.“ For mig har der altid været et eneste Kompas, en eneste 
Polarstjerne, efter hvilken jeg styrer: salus publica, Almenvellet. — 
Doktrinær har jeg aldrig i mit Liv været. Alle Systemer, ved hvilke 
Partierne føler sig skilte og bundne, kommer for mig i anden Linje ; 
i første Linje kommer Nationen, dens Stilling udad til, dens Selv
stændighed og en Organisation, der sætter os istand til som stor 
Nation at aande frit i Verden.“

Hvor sikker Bismarck end følte sig i sin Sag, demaskerede han 
dog ikke straks sine Kanoner. Kampen om Socialistloven og Ber
linerkongressen kom jo ogsaa imellem. Udfaldet af Opløsningsvalget 
i Sommeren 1878 havde for saa vidt øget Udsigterne til Finans- 
reformens Gennemførelse, som de to konservative Grupper var ble
vet betydelig styrkede paa Bekostning af Fremskridtspartiet og de 
Nationalliberale, men Centrum havde bevaret sin tidligere Styrke 
paa op mod 100 Medlemmer. Bismarck indbød nu samtlige Rigets 
Finansministre til et Møde i Heidelberg, hvor han forelagde dem 
Grundlinjerne for Finansreformen uden at gaa nærmere ind paa 
Toldrevisionens Enkeltheder og fik i Principet enstemmig Tilslutning. 
I November foranledigede han Forbundsraadet til at nedsætte en 
Kommission til Behandling af de nu fuldt udarbejdede Forslag til Told- 
og Skattelove, og da Kommissionen var nedsat, sendte han den kort 
før Jul et Memorandum, hvori han udviklede og motiverede Refor
mens Hovedpunkter. Dette Memorandum blev offentliggjort, og om 
det drejede sig den heftige Debat, som i de følgende Maaneder udfol
dede sig i Pressen, gennem Smaaskrifter og paa Møder. De fore- 
slaaede Toldsatser var i det hele ret moderate og svarede langtfra 
til, hvad saavel Agrarerne som de fleste Storindustrielle havde øn
sket. F. Eks. var Rug og Hvede kun belagt med en Told paa hen
holdsvis x/2 og 1 Rm. pr. Dobbeltcentner. Men Tarifen repræsen
terede jo ikke destomindre et afgjort Omsving fra delvis Frihandel 
til en altomfattende, om end moderat Beskyttelse. Særlig var de nye 
Toldsatser paa Levnedsmidler og Byggematerialier Genstand for 
voldsomme Angreb. 50 tyske Handelskamre enedes paa et Møde i 
Berlin om en skarp Protest mod Forslagene, og senere udtalte en 
Kongres af 72 tyske Byer med Berlin og Søhandelsstæderne i Spid
sen sin skarpe Misbilligelse af Toldsatserne paa „de nødvendigste 
Livsfornødenheder“. Blandt de ansete nationaløkonomiske Forfattere 
var ogsaa et stort Flertal mod Forslagene, navnlig mod Korntolden.
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Derimod viste en Udtalelse fra 204 af Rigsdagens 397 Medlemmer, 
herunder saa godt som hele Centrum, der havde sluttet sig sammen 
i en „freie wirthschaftliche Vereinigung“, at der i Rigsdagen var et 
Flertal for øget Toldbeskyttelse. Der havde i Februar været nogle 
skarpe Forpostfægtninger mellem Bismarck og Delbrück, men selve 
Debatten om Finansreformen kunde først begynde senere, da Told
lovforslaget, saaledes som det af Forbundsraadet var vedtaget med 
lidt væsentlige Ændringer, først naaede Rigsdagen i Begyndelsen af 
April.

Da jeg en Uge ind i denne Maaned kom til Berlin, var Spæn
dingen paa Højdepunktet, og allerede forelaa -der et rigeligt Materiale 
til Bedømmelse af Situationen. Det var jo alle Hovedspørgsmaalene 
i Tysklands indre, navnlig økonomiske Politik, som her oprulledes. 
Foruden selve Toldspørgsmaalet ogsaa Handelstraktatsystemet, For
holdet mellem Riget og Enkeltstaterne, disses direkte Beskatning, 
Jernbanetarifproblemerne, Monopolspørgsmaalene og i Baggrunden 
Frygten for, at Kanslerens Omslag i den økonomiske Politik vilde 
skille hans og Liberalismens Veje ogsaa paa andre Omraader og 
mulig resultere i en Kapitulation overfor den katolske Kirke og en 
udpræget Reaktionspolitik sammen med de Konservative og Cen
trum. — For mig var det en stor og gribende Oplevelse saaledes 
paa nært Hold at blive Vidne til en Krise, hvor saa at sige alle 
Tysklands største indrepolitiske og økonomiske Problemer var kom
met i Smeltediglen. Min politiske Interesse fra de første Ungdoms- 
aar var jo halvvejs dysset i Søvn ved den danske Politiks Forsump
ning, men her flammede den op igen med en Styrke, som næsten 
forbavsede mig selv. Synderlig vel forberedt var jeg ikke til at 
finde rede i alt dette, som nu stormede ind paa mig. Jeg havde nok 
læst en Del Nationaløkonomi, navnlig af den tyske „historiske“ 
Skole, men om det, der nu forberedtes i Tyskland, var jeg kun 
blevet daarligt orienteret ved den danske Presses knappe Beretnin
ger. Nu kastede jeg mig af al min Kraft ud i dette, og skønt mit 
Liv ellers ikke har savnet anstrængte Arbejdsdage, tror jeg dog at 
kunne sige, at aldrig hverken før eller siden har jeg arbejdet saa 
intenst som i disse Uger. Jeg anskaffede mig alt, hvad jeg kunde faa 
fat i af den allerede righoldige Dagsliteratur om Finansreformen, 
studerede selve Forslagene med deres Motiver og de talrige Udta
lelser derom, som Bladene i saa rigt Maal bragte fra Sagkyndige
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og Korporationer. Ogsaa de offentlige Møder, der afholdtes angaaende 
Finansreformen, overværede jeg. Om Tysklands almindelige Po
litik siden Rigsdannelsen orienterede jeg mig paa Statsbibliotekets 
Læsestue og supplerede det ved Bladlæsning og Samtaler med de 
Bekendte, jeg efterhaanden fik dernede. Særlig levende blev det 
hele for mig, da Rigsdagsforhandlingerne om Finansreformen be
gyndte 2. Maj og jeg daglig hørte Bismarck og Partiførerne krydse 
Klinger med hinanden. Jeg fulgte fra nu af og til min Afrejse fra 
Berlin ved Slutningen af Maj saavel General- som Specialdebatten 
daglig, og skønt jeg siden fik Lejlighed til gennem Maaneder at 
overvære det franske Deputeretkammers og det engelske Underhus’ 
Forhandlinger, kan jeg sige, at denne Debat i dens Helhed var den 
betydeligste og mest instruktive, jeg nogensinde har overværet.

Den 2. Maj nærmede sig, og da det gjaldt Maaneden ud at sikre 
mig Adgang til Rigsdagens Tilhørerplads, maatte jeg gøre Brug af 
min Anbefaling til Gesandtskabet og bad om at faa Gesandten selv, 
Hr. v. Quaade, i Tale. Jeg blev meget elskværdigt modtaget, og 
mit Forehavende lykkedes overraskende godt. Den gamle Herre 
syntes aabenbart, det var et underligt Liebhaveri, jeg der havde, 
men vilde gerne hjælpe mig. Kun mente han, det vilde blive svært 
at sikre mig et Kort, der skulde gælde for hele Maaneden ; det var 
jo før „Milliardpaladsets“ Dage, og den gamle Rigsdagsbygning i 
Leipzigerstrasse havde kun knebne Tilhørerpladser. Men, sagde 
Quaade, vi kunde jo give Dem vort eget Kort til Diplomatlogen. 
Jeg takkede, men tilføjede, at saa maatte vi vel træffe Aftale om 
Benyttelsen, da Gesandtskabet jo sikkert selv til Tider vilde be
nytte Kortet. Quaade svarede smilende, at jeg kunde godt helt 
disponere over det: „det falder saamænd ingen af os ind at gaa 
op og høre paa det.“ Efter hans Opfattelse faldt disse toldpolitiske 
Forhandlinger, hvis Resultat dog vilde faa saa stor Betydning for 
Tysklands Nabostater, ogsaa for Danmark, udenfor de udenrigspoli
tiske Sager, han havde til Opgave at røgte. Jeg undrede mig, men 
gik glad bort med mit Kort i Lommen og havde i den kommende 
Maaned den bedste Tilhørerplads, jeg kunde ønske mig, til Raadig- 
hed i den ret sparsomt besøgte Diplomatloge, hvor kun en stærkt 
vedhængende Parfumeduft generede mig.

Straks paa Forhandlingens første Dag fik jeg Bismarck at høre, 
og det gentog sig paa Generaldebattens næstsidste Dag, den 8. Maj
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og siden under Specialbehandlingen. Det var for mig en Begiven
hed at se denne Mand, som gennem saa mange Aar havde været 
den centrale Skikkelse i europæisk Politik og som havde grebet 
saa skæbnesvangert ind i vort eget Lands Skæbne. Han stod den
gang, efter Berlinerkongressen, paa sin Magts Højdepunkt, og in
gen tvivlede om, at vilde han dreje Tysklands Udvikling ind paa an
dre Baner end de hidtil fulgte, saa havde han ogsaa Magten dertil. 
Man kunde beklage det, men det var en Skæbne, som ikke lod 
sig afvende. Hans ydre Fremtræden imponerede i en Grad, som 
jeg efter Billederne ikke havde kunnet gøre mig nogen Forestilling 
om. Han var, som det hed i de gamle Kongesagaer, „et Hoved højere 
end alt Folket“, og hans Kæmpeskikkelse i Kyradseruniformen, hans 
glubske Herskermine, det hvasse Blik, den Maade, hvorpaa han 
førte sig: alt gav ham i højere Grad, end jeg har set det hos nogen 
anden, Præget af at være den, der er født til at herske over Menne
sker. Ved hans Indtræden rejste alle Ministrene og Forbundsstater
nes Repræsentanter sig, og der gik som en Bølge af dybe Buk 
hen over deres Rækker. Bismarck besvarede kun de underdanige 
Hilsener med en let Hovedbøjning og rettede nogle venlige Ord til 
enkelte af dem. — Men hvilken Skuffelse, da han begyndte at tale! 
Den Stemme, der udgik fra denne vældige Skikkelse, var svag og 
lidt skrattende, tilsyneladende hæmmet af en stærk Nervøsitet. 
Efterhaanden talte han sig dog op, og Talen, i hvilken han uventet 
maadeholdent og hensynsfuldt udviklede Grundtrækkene af sin Fi- 
nansreform, var saglig set et Mesterværk. Han forsvarede de nye 
Toldsatser ved at fremhæve deres moderate Karakter, der efter 
hans Skøn udelukkede enhver Højprotektionisme og næppe vilde 
medføre nogen mærkbar Stigning i Priserne, særlig ikke paa Lev
nedsmidler, da Toldsatserne her i det væsentlige vilde blive baaret 
af Udlandet. Stærkt fremhævede han de indirekte Skatters Fortrin 
for de direkte, og hvorledes Tyskland her stod langt tilbage for dets 
store Nabolande, der under deres stærkere Toldbeskyttelse, red Kri
sen bedre af end Tyskland, som var paa Veje til at blive en Losse
plads for fremmede Varer. En Hovedvægt lagde han paa, at der 
ikke tilsigtedes nogen Forøgelse af Skattebyrden, men kun en bedre 
Fordeling af den. De Nedsættelser i Enkeltstaternes direkte Skatter, 
som Finansreformen vilde muliggøre, afhang vel af disse Staters 
Lovgivningsmyndigheder, som han ikke raadede over, men han



47

vilde sætte hele sin Indflydelse ind paa at hidføre en Ophævelse af 
de laveste Satser i Indkomstskatten („Klasseskatten“) og en Ned
sættelse af den Del af Mellemklassens Indkomstbeskatning, som ikke 
hvilede paa Indtægt af Kapital, men paa personligt Arbejde. Herved 
og ved Grund- og Bygningsskatternes Overførelse til Kommunerne, 
vilde der efter hans Skøn fremkomme Skattelettelser, som mere 
end opvejede Told- og Forbrugsskatternes Merbelastning af de ube
midlede Klasser. Han lagde i dette Afsnit af sin Tale stærk Vægt 
paa Finansreformens sociale Side, og i hans Antydninger af, hvor
ledes den ogsaa vilde muliggøre direkte Bestræbelser for at afhjælpe 
de fattigste Klassers Nød, kunde en opmærksom Tilhører skimte 
Spirerne til den kommende Socialreform.

Den Debat, som nu fulgte, gav ikke faa Vidnesbyrd om Svigten 
af tidligere Overbevisninger under den Mægtiges Tryk, noget i Stil 
med hvad Repræsentanten for det frihandelsvenlige Bremen, Mosle, 
havde udtalt ved et Vælgermøde som Motiv for sit Omslag: „Wer 
einmal die Hand des Fürsten Bismarck in der seinigen gehalten 
hat, der weiss den rechten Weg zu finden.“ Men Oppositionens 
venstresindede Ordførere lod sig gennemgaaende ikke rokke. Med 
stor Styrke førte de alle de Argumenter frem, som kunde tjene til 
at belyse den protektionistiske Kurses Farer og advarede mod den 
Spire til fremtidige Toldkrige, som laa i den Bemyndigelse, For
slaget gav Regeringen til at lægge Straffetold paa Varer fra Lande, 
der gav Udførselspræmier eller behandlede tyske Varer særlig ugun
stigt. Trods alle Kanslerens beroligende Ord var man overbevist 
om, at Forslaget vilde betyde en væsentlig Merbelastning for de 
fattigere Klasser, idet man dels mente, at en stor Del af Skattefor
øgelsen vilde gaa til forhøjede Udgifter, navnlig til Militærvæsenet, 
dels fremhævede den Tendens, der laa i selve Protektionismens Na
tur til stadig at gaa videre og videre og forudsagde, at dette under 
Agrarernes Tryk særlig vilde komme til at gælde Toldsatserne paa 
Levnedsmidler. Denne Forudsigelse gik jo i rigeligt Maal i Opfyl
delse og for Korntoldens Vedkommende endog under selve Forsla
gets Behandling, idet Rugtolden i den endelige Lov blev den dobbelte 
af, hvad Bismarck oprindelig havde foreslaaet. Faren for Søstæder- 
nes Udenrigshandel og for de Monopoltanker, man vel vidste, Bis
marck ingenlunde havde sluppet, hverken for Tobakkens eller Bræn
devinens Vedkommende, var ogsaa et stadig tilbagevendende Tema.

Erindringer 4
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Et svagt Punkt i Toldlovforslaget var, at Tolden paa Produktionsfor
nødenheder for den hjemlige Industri ofte kom til at bebyrde Virksom
hederne mere, end Tolden for Færdigvarerne kunde erstatte, og dette 
Forhold — et af Toldlovgivningens vigtigste og vanskeligste — blev 
under Debatten belyst saa grundigt, at den Kundskab, jeg her er
hvervede, støttet af det store trykte Materiale, jeg havde mellem 
Hænder, kom mig til Nytte ved de Toldforhandlinger, jeg senere i 
saa rigt Maal skulde komme til at deltage i. Selvsagt spillede ogsaa 
det Skaar, der ved Finansreformen gjordes i Rigsdagens Bevillings
myndighed, en væsentlig Rolle under Forhandlingerne, og disse 
kastede idelig skarpe Strejflys over Tysklands almindelige Politik.

Det var noget nær alle det daværende Tysklands parlamentariske 
Førere, jeg under disse Forhandlinger fik at høre og det under en 
Situation af saadan Betydning, at de alle maatte yde deres bedste. 
Jeg maa sige, at jeg blev ikke skuffet. Fra Socialdemokratiets lille 
Nimandsgruppe var det i første Række Partiets utrættelige Organi
sator, August Bebel, som førte Ordet med skarpe og veltalende An
greb paa Livsfornødenhedssatserne og en Understrøm af Harme over 
den Undertrykkelsestilstand, Partiets halve Million Vælgere levede 
under. Men Talerne fra den Side gjorde intet synderligt Indtryk paa 
Rigsdagen. Præsident Forckenbeck tildelte dem kun sjældent Ordet 
og da altid paa de ugunstigste Tidspunkter, og blandt Medlemmerne 
var det endnu godt Latin at overdøve de socialdemokratiske Talere 
med højrøstet Samtale og Latter. — Væsentlig større Indtryk gjorde 
Ordførerne for den „borgerlige“ Opposition. Særlig erindrer jeg 
Fremskridtspartiets Fører, Eugen Richters Taler som noget af det 
ypperste, jeg har hørt af parlamentarisk Veltalenhed. Med hadefuld 
Skarphed angreb han ikke'blot Finansreformen, men hele den Bis- 
marckske Indenrigspolitik. Fra nationalliberal Side holdt bl. a. Del
brück og Bamberger virkningsfulde Taler i kraftig oppositionel Aand, 
men dog med et vist Maadehold i Tonen. Partiets Fører, Bennigsen, 
antydede Muligheden af et Kompromis paa selve Toldsatserne, naar 
blot visse konstitutionelle Garantier kunde naas for Rigsdagens Be
villingsret. Ogsaa fra konservativ Side blev der holdt dygtige Ord
førertaler af Varnbüler og v. Kardorff, som særlig repræsenterede 
de agrariske Interesser. Centrum erklærede sig gennem Reichen
sperger for Toldlovens Beskyttelsessatser, men forbeholdt sit Partis 
Stilling til Finanstoldsatserne, tydeligt i den Hensigt ikke at bevilge
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disse uden konstitutionelle Garantier. Indenfor den nationalliberale 
Lejr gik Bølgerne højt, idet Partiets venstre Fløj under Laskers Le
delse var afgjort imod de Bennigsenske Kompromistendenser. iHan 
var Advokat, af jødisk Herkomst og gammel Revolutionær fra 1848. 
Gennem mange Aar havde han ofret de glimrende Udsigter, hans 
Talent og Kundskabsrigdom aabnede ham, for sin radikale Over
bevisning. Udpræget nationalsindet, som han var, havde han 1866 
sluttet Fred med Bismarck og været med at danne det national
liberale Parti. Højt anset for sin Uegennyttighed, sin juridiske Ind
sigt og ualmindelige Arbejdsdygtighed, var han en af Rigsdagens 
betydeligste Personligheder. Ofte havde han opponeret mod den 
almægtige Kanslers Politik, men det Angreb, han den 8. Maj rettede 
paa ham og hans Finansreform, var af hidtil ukendt Skarphed. Det 
var et Mesterstykke af Talekunst og Argumentation, men hadefuldt 
og personlig udæskende over for Kansleren, hvem han beskyldte 
for grove faktiske Fejltagelser og manglende Kendskab til Landets 
gældende Lovgivning ligesom for at hidse Land mod By og for at 
føre en Krig for de Besiddelsesinteresser, han selv som Storgods
ejer repræsenterede, mod den almindelige Befolkning. Den lille, tæt
byggede Skikkelse i den lidt skødesløse Paaklædning dirrede af Li
denskab, og Stemmen fik til Tider en skrigende Klang. Talen op
fattedes som en Stridshandske, kastet af en ikke ubetydelig Del af 
det Parti, hvis Fører endnu underhandlede med Rigsregeringen om 
en Overenskomst. Der blev i Hast sendt Bud efter Bismarck, som 
for den Dag havde forladt Rigsdagen. Han kom hurtigt tilstede, 
blev modtaget med de sædvanlige dybe Bøjninger og fik overrakt 
nogle kortfattede Notitser, som hans Søn, Grev Wilhelm, havde 
gjort under Laskers Tale. Hurtigt lod han Øjnene løbe hen over 
Bladet og begærede Ordet. Det var en anden Bismarck end sidst: 
ingen synlig Nervøsitet og fra først til sidst med kraftig Stemme. I 
den ganske improviserede Tale imødegik han med imponerende 
Styrke, men ikke altid helt overbevisende, Laskers Angreb, og 
medens han forrige Gang havde ladet alle personlige Angreb ligge, 
tog han her sin Revanche paa en Maade, som huskedes i Aarevis. 
Jeg har, sagde han, talt ikke særlig for Landbruget, men for Grund
besiddelsen i By som paa Land, for den Del af Befolkningen, som 
nu i saa mange Aar har været Ambolten, mens den bevægelige Ka
pital har været Hammeren. Naar der saa endelig kommer en Mini-

4*
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ster, som vender sig mod Hammeren, saa skulde man hellere med 
Tak anerkende det og ikke sige, at jeg driver Finanspolitik for de 
Besiddende. „Jeg kunde da lige saa godt sige til Hr. Lasker, at han 
driver de Besiddelsesløses Finanspolitik: Ja, han hører jo til de 
Herrer, der ved Tillavningen af vore Love gennem alle Stadier dan
ner Majoriteten, dem, om hvem Skriften siger: de saar ikke, de 
høster ikke, de væver ikke og de spinder ikke, men dog klædes de 
— jeg vil ikke sige hvordan, men i hvert Fald har de dog Klæder 
paa Kroppen. — De Herrer, som vor Sol ikke varmer og som vor 
Regn ikke væder, hvis de ikke tilfældigvis er gaaet ud uden Para
ply, som danner Flertallet af vore lovgivende Forsamlinger, som 
hverken driver Industri eller Landbrug eller nogen anden Haand- 
tering, — det skulde da være, at de føler sig fuldstændigt beskæf
tiget ved Aaret igennem at repræsentere Befolkningen, saa i den 
ene, saa i den anden Retning. Paa den Maade taber man let Blik
ket for og Medfølelsen med de Interesser, som en Minister, der 
ogsaa er Ejendomsbesidder og altsaa hører til den misera contribu- 
ens plebs, som bliver regeret og paa sin egen Hud mærker, hvor
dan Lovene virker, maa tage sig af.“ — Man mærkede paa den 
brutale Styrke, hvormed Bismarck udslyngede disse Ord, hvor dyb 
en Uvilje han nærede mod de Advokater, Videnskabsmænd og andre 
„Intellektuelle“, som udgjorde en stor Del af Venstrepartiernes Re
præsentation. — Laskers Svar havde et vist duknakket Præg og var 
ingen værdig Ripost mod det haardhændede Angreb.

Den af Rigsdagskoryfæerne, jeg næst Bismarck havde længtes 
mest efter at se og høre, var Centrums berømte Fører, den tidligere 
hannoveranske Minister Windthorst fra Meppen. Han var jo Bis
marcks mest frygtede Modstander og havde ved sin eminente tak
tiske Dygtighed og Føreregenskaber, der var enestaaende indenfor 
Tysklands parlamentariske Liv, forstaaet at holde sit højst uensartede 
Parti sammen og stadig forøge dets Magt, selv under de vanskelig
ste Forhold. Centrum havde stemt imod ogsaa den anden Socialist
lov, og ved Panikvalget 1878, hvor Oppositionspartierne ellers 
havde haft saa krank en Skæbne, knejsede „Centrumstaarnet“ 
omtrent uskadt med sine 95 af Rigsdagens 397 Medlemmer. Ogsaa 
i den preussiske Landdag havde Partiet en mægtig Stilling. Cen
trum var først og fremmest det Parti, der under „Kulturkam
pen“ havde værget den katolske Kirkes Interesser mod den Bis-
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marckske Tvangspolitik, men det stod ogsaa som Forsvarer af vig
tige politiske Grundsætninger paa andre Omraader. Det havde accep
teret Rigsdannelsen, men gik imod enhver ikke nødvendig Centra
lisation og Beskæring af Enkeltstaternes Selvstændighed. Det traadte 
ind for den størst mulige Frihed i Kirke- og Skolesager for alle 
Konfessioner og var Modstander af alle vidtgaaende Tvangslove 
mod enkelte Partier eller Fremmedelementerne indenfor Riget som 
Polakker, Elsass-Lothringere og Danske. Windthorst hævdede altid, 
at Centrum ikke var et konfessionelt, men et politisk Parti, og 
dette skaffede det ogsaa Tilslutning af visse protestantiske Politikere 
som Medlemmer og navnlig som „Hospitanter“. Med Opmærksom
hed havde Windthorst fulgt den økonomiske Depression, som ikke 
mindst gjorde sig gældende i Rhinprovinserne, hvor han havde sin 
Hovedstyrke, og, skønt oprindelig Frihandelsmand, havde han alle
rede inden Bismarcks Omslag bekendt Kulør i protektionistisk Ret
ning. Det stod ham ogsaa tidligt klart, at Bismarcks Fjærnelse fra 
de Nationalliberale i Forbindelse med Paveskiftet i Rom og Leo XIIFs 
mere forhandlingsvenlige Politik vilde skabe ham selv en Mulighed 
for at faa en betydelig Indflydelse paa Tysklands og Preussens al
mindelige Politik og dermed for at bringe den antikatolske Tvangs
politik til Fald. Forsigtig lagde han sine Planer og vogtede sig vel 
for at give det Udseende af, at det, han tilstræbte, var en Bytte
handel mellem Beskyttelses- og Kirkepolitik. Foreløbig indskræn
kede han sig til gennem Reichensperger at give Bismarck et halvt 
Haandslag og opsatte i nogle Dage selv at træde frem. I General
debattens første Dage maatte jeg derfor nøjes med at betragte ham, 
som han stille og opmærksomt lyttende sad paa sin Plads i Rigs
dagen, og var ikke lidt forbavset over, at denne lille dværgagtige 
Mandsling med det skaldede Gnomhoved og den hæslige brede Frø
mund var den berømte Politiker, om hvis indtagende Egenskaber 
baade som Taler og i personlig Omgang jeg havde hørt saa meget. 
Windthorsts Hæslighed var et Ordsprog i Berlin, og til en vis Grad 
koketterede han selv med den, saaledes som en Anekdote, der den
gang gik fra Mund til Mund og siden er blevet autentisk bekræftet, 
viser. Han var gaaet op paa Tilhørertribunen for at hilse paa en 
Bekendt, mens en anden midlertidig havde sat sig paa hans Plads 
i Salen. Da hørte han en Dame, der sad paa hans anden Side med 
en Plan over Rigsdagspladserne foran sig, sige til sin Nabo: „Nu
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har jeg endelig fundet ham, men den Windthorst er jo en ganske 
køn Mand, og jeg havde altid tænkt mig ham saa hæslig.“ Med 
et elskværdigt Smil vendte Windthorst sig imod hende: „Das kann 
schon stimmen, denn ich bin der Abgeordnete Windthorst!“

Først den 8. Maj tog Windthorst Ordet, og skønt Salen endnu 
var i Oprør efter Sammenstødet mellem Bismarck og Lasker, forstod 
han dog øjeblikkelig at samle Medlemmerne om sig i lyttende Tavs
hed. Alle følte, at nu var hans Time kommen og at det store Om
slag i Regeringens Stilling til Partierne laa i Luften. Talen var og
saa i sig selv værd at høre, og Ansigtsudtrykkets spillende, lunerige 
Liv fik en næsten til at glemme Grimheden. Halvt spøgende af
viste han alle Formodninger om, at Centrum havde ændret sin Po
litik for at være Rigskansleren til Behag og derved opnaa Indrøm
melser paa andre Omraader. Det er os, der har Prioriteten, sagde 
han; det er Bismarck, der er kommet til os, ikke os, der er kom
met til ham: Men naturligvis glæder jeg mig over, at Kansleren 
vel nu maa indse, med hvor liden Ret han har betragtet os som 
Rigsfjender og haaber, at han vil emancipere sig fra sine Kontorer 
i Kirke- og Skolesager, ligesom han nu har gjort det i den økono
miske Politik. Bamberger skal ikke være bange for, at vi aspirerer 
til den Plads som Hr. Rigskanslerens Kærnetropper, som de Natio
nalliberale nu synes i Begreb med at forlade. „Saa længe Folkets 
Jammer ikke er stillet, saa længe vore Bisper maa søge Ophold i 
Udlandet og over tusinde Menigheder maa savne deres Præster og 
der er Straftrusel mod Gudstjeneste og Uddeling af Sakramen
terne, saa længe maa vi med usvækket Energi fastholde vor tid
ligere Stilling.“ For saa vidt det drejer sig om Folkets økonomiske 
Velfærd, er vi dog villige til at stemme for Kanslerens Forslag, 
men vi kan ikke gaa med til uden Garantier at stille saa store 
Skatteindtægter til Rigsregeringens Raadighed. Vi er ikke sikre paa, 
at der bliver saa meget deraf tilovers til Enkeltstaterne, som han 
mener; der maa nok først svares en anselig Transittold til Krigs
ministeriet, inden Pengene naar saa vidt. Derfor maa der først 
skabes Garantier for, at Rigsdagens Bevillingsret ikke lider Skade.

Windthorst havde hermed tilkendegivet, at han, trods al øvrig 
Modsætning, vilde acceptere Finansreformen som Helhed mod visse 
konstitutionelle Indrømmelser, og nu begyndte Forligsforhandlingerne 
mellem ham og Kansleren for Alvor, indledet paa opsigtvækkende
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Maade ved at Windthorst, efter i Aarevis at have holdt sig borte, 
nu endelig deltog i en af Bismarcks parlamentariske Soireer, hvor 
han i høj Grad udmærkedes af Kansleren og havde en halv Times 
Enesamtale med ham, om hvis Indhold han, da han bagefter om
stimiedes af Pressefolkene, ikke vilde sige andet end et smilende: 
„extra centrum nulla salus“ (uden Centrum ingen Frelse). Den 
kortfattede Karakteristik var iøvrigt rigtig nok, som Forhandlinger
nes Resultat, „Den Franckensteinske Klausul“, viste. Kansleren 
maatte her gaa ind paa at bevare 'Matrikularbidragene, idet Rigets 
Indtægt af de nye Skatter begrænsedes til 130 Mill. Rm., medens alt 
det overskydende skulde fordeles mellem Enkeltstaterne efter Folke
tallet. Bismarck havde naaet det meste af hvad han vilde, men hans 
og Rigets Bevægelsesfrihed var dog blevet væsentlig indskrænket. 
I og for sig vilde det Bennigsenske Kompromis vistnok have væ
ret ham mindre imod, men Kansleren havde vendt sit Sind fra de 
Nationalliberale og, hvad der var det afgørende, Bennigsen var, 
paa Grund af sit Partis stedse mere fremtrædende Splittethed, ude af 
Stand til at sikre den fornødne Majoritet. Det kunde derimod Centrum, 
og nu fuldbyrdedes Slag i Slag den store Omskiftelse i den tyske 
Indenrigspolitik. Forckenbech og Stauffenberg udtraadte af Rigsdags
præsidiet, og for første Gang indtraadte en Centrumsmand i dette. 
Kultusminister Falck, Hovedmanden for de antikatolske Tvangs
love, demissionerede sammen med to andre Ministre, der endnu 
havde nogen Tilknytning til de Nationalliberale, og Centrum, der, 
som det blev sagt, tidligere havde været Rigsdagens „Askepot“, 
indtog nu „Prinsessens“ Stilling. I den følgende Periode ophævedes 
„Majlovene“, og det hele Tvangssystem mod Katolikerne forsvandt 
eller mildnedes væsentligt. Den lille Mand fra Meppen kunde rose 
sig af at være den eneste, der nogensinde havde tilføjet Bismarck et 
alvorligt politisk Nederlag. —

Mit Ophold i Berlin stundede ved Maj Maaneds Udgang mod sin 
Afslutning. Det havde fra først til sidst været optaget af strængt Ar
bejde paa en bestemt Opgave, men der havde ogsaa været Hvile
stunder og enkelte Sidespring. Naturligvis kunde jeg ikke nægte mig 
den Adgang, de berlinske Musæer gav mig til at pleje min Kærlig
hed til Kunst og udvide min Forstaaelse af den, ligesom til for før
ste Gang at se en fyldig musæumsmæssig Belysning af de Oldtids
kulturer, jeg havde beskæftiget mig saa meget med. Derimod fri-
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stede Teatrene mig ikke stort; de stod dengang paa et væsentlig 
lavere Trin end senere, og det eneste store Minde, jeg bevarer der
fra, er et Gæstespil af Wienerskuespillerinden Charlotte Wolter. 
Saa var der i Ny og Næ de muntre „Bierabende“ med Julius 
iHoffory og hans yngre og ældre Berlinervenner og først og frem
mest Samværet med Georg Brandes. Jeg havde, som allerede nævnt, 
ikke lært ham personlig at kende i København og havde, trods min 
Beundring for ham som Skribent og Taler, aldrig hørt til hans sær
lige Garde. Det var derfor — og her følger jeg i det væsentlige 
min egen Beretning derom i en Artikel om „Tilskueren“s første Ni- 
aar i Tidsskriftets Januarhæfte 1930 — med en lidt betynget Sam
vittighed jeg, som dengang knapt var krøbet ud af Ægget og gan
ske ukendt for Offentligheden, gik op til ham, hvis europæiske Ry 
allerede var befæstet, og efter at have præsenteret mig leverede 
ham et Anbefalingsbrev fra hans Onkel, Grosserer Sachs. Og bedre 
skulde det ikke blive, da han, efter at have læst det, med en ærger
lig Gestus kastede det paa Bordet og udbrød : „Hvorfor kommer De 
dog til mig med det dumme Brev?“ Men det klarede jo op, da 
han straks efter tilføjede: „De havde jo ikke behøvet andet end 
at sige, at De var en ung Dansker, som kom for at lære noget 
i Berlin og gerne vilde have mig til at hjælpe Dem med det.“ Det 
blev saa Indledningen til et Uge efter Uge fortsat Samvær, under 
hvilket han, hvis Arbejdsdag var fyldt til Randen, og som i Berlin 
havde en stor jævnbyrdig Omgangkreds, uden nogensinde at lade 
mig mærke Afstanden, drøftede Alverdens Problemer med mig og 
orienterede mig paa alle de Omraader indenfor tysk Aands- og Sam
fundsliv, som hans vidtrækkende Interesser omfattede. Brandes 
havde dengang en Periode, som han selv har kaldt „den sundeste 
og lykkeligste“ i sit Liv. Han var nygift, glad ved sit Hjem, nød 
sin stigende literære Anseelse og følte daglig sin Horisont udvides 
ved Samlivet med betydelige Mænd fra Aandslivets forskellige Lejre, 
deriblandt ogsaa fremtrædende liberale Politikere. Hans Sind var 
mere lyst og aabent end i senere Aar, og han var dengang saa 
godt som fri for den snærrende Misantropi, der paa hans gamle Dage 
fik saa stærkt Tag i ham. Han førte mig i sit Hjem sammen med 
Folk, som jeg uden ham ikke vilde have haft nogen Mulighed for 
at komme i personlig Forbindelse med, og — hvad jeg næsten var 
ham mest taknemmelig for — overvandt min naturlige Sky for
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at løbe ham paa Dørene ved med faa Dages Mellemrum at opsøge 
mig paa min lille Hybel paa fjerde Sal, for at tage mig med paa 
sine lange Spadsereture i „Thiergarten“. Jeg kunde ikke lade være 
at tænke paa, hvad han i en Artikel om Stuart Mill havde fortalt 
om, hvordan denne i et af sine sidste Leveaar havde opsøgt den 
unge Mand i hans lille Hotel i Paris. „Jeg betænkte,“ føjer han 
til, „Forskellen mellem hans Adfærd og den, som en Mand med 
Tyvendedelen af hans Navnkundighed vilde vise i Danmark, hvor 
en Stormand vejer sin Fornemhed ti Gange paa en Guldvægt, inden 
det kunde falde ham ind personlig at opsøge en ung Mand uden 
Navn og Betydning.“ Ved sin Færd overfor mig og sikkert adskillige 
andre Unge viste Brandes, at der dog i hvert Fald var én „Stor
mand“ i Danmark, hvem det faldt naturligt at handle som Mill.

Naar jeg ved Afskeden fra Berlin saa tilbage paa mit Ophold der, 
maatte jeg anse det for en Lykke, at jeg havde faaet Lejlighed til 
paa nært Hold at iagttage et saa beydningsfuldt Omslag i et stort 
Lands økonomiske og almindelige Politik. Det gav mit Liv en ny 
og kraftig Impuls, som skulde blive bestemmende for min Frem
tid. Spurgte man mig, hvilken af de stridende Parter, jeg gav Med
hold, maatte jeg svare, at jeg havde været i Berlin for at lære, 
ikke for at tage Parti. Jeg havde lært at forstaa, hvor uendelig kompli
cerede disse økonomisk-politiske Spørgsmaal er, og at de ikke kan 
afgøres efter en alle Vegne gyldig teoretisk Alen, men efter hvert 
Lands særlige Forhold. I et Land som Tyskland, hvor det var mu
ligt effektivt at beskytte saavel Industri som Landbrug, kunde en 
Politik som den Bismarckske være den for Tiden rigtigste, men 
det laa anderledes i et ganske overvejende Agerbrugsland som Dan
mark, hvor Hovederhvervet havde Merudførsel og derfor ikke kunde 
faa Prisen paa sine Produkter gennemgaaende hævet ved Told, 
medens det maatte se sine Produktionsfornødenheder væsentlig for
dyrede ved en stærk Industribeskyttelse. I den almindelige Politik 
maatte jeg ifølge min hele Indstilling sympatisere med de frisindede 
Partier, men jeg havde faaet et levende Indtryk af, hvor svagt 
disse med deres væsentlig negative Programmer stod overfor en 
initiativrig og handledygtig Regering som den Bismarckske. — For 
mit eget Vedkommende stod det mig nu klart, at mit Felt var Stats- 
og Samfundsspørgsmaalene, særlig de økonomiske og sociale, men 
ogsaa at jeg var uendelig langt fra at have den Viden paa disse
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Omraader, som var nødvendig. Foreløbig maatte jeg da, for at 
skaffe mig et almindeligt Grundlag, føje en nationaløkonomisk og 
elementær-juridisk Uddannelse til den historiske og, naar Militær
tjenesten var overstaaet, tage statsvidenskabelig Eksamen, for der
efter paany at begive mig ud paa de store fremmede Studiefelter, 
denne Gang Frankrig og England.



III

MILITÆRTJENESTEN, STATSVIDENSKA

BELIG EKSAMEN, FRANKRIG OG ENGLAND

1 879 — 1 882

En af mine første Erfaringer fra Garderkasernen var ikke op
muntrende. Jeg havde sammen med et Par Kammerater, efter at Da
gens Øvelser var endt, sat mig paa en Bænk i Kasernegaarden. Vi 
havde, ubetænksomt nok, anbragt os saadan, at vi vendte Ansig
terne ind mod Kasernen, men det varede ikke længe, før et Vindue 
blev aabnet i en af Underofficerslejlighederne og vi hørte en barsk 
Røst raabe ud imod os: „Vend Snuderne en anden Vej, I Rekruter; 
I generer!“ Heller ikke var det morsomt paa Kasernevagt-Dagene 
at blive sat til at rense Rendestenen op sammen med et assiste
rende Ladegaardslem eller til at gøre rent i Oversergeantens Lejlig
hed og af hans Kone blive sendt i Byen med en mægtig Torvekurv 
paa den ene Arm og en Mælkespand paa den anden, — især ikke, 
hvis man paa en saadan Ekspedition var saa uheldig at møde en 
ung Dame af sit Bekendtskab. Det var jo ikke rigtig noget for den 
25aarige „Candidatus magisterii“, som nylig havde holdt til i „Di
plomatlogen“ i den tyske Rigsdag og spadseret i Thiergarten med 
Georg Brandes. Dumt var det jo af mig, at jeg, for ikke at blive 
afbrudt i Eksamenslæsningen, et Par Gange havde søgt Udsættelse, 
saa jeg kom ind i en Alder, hvor det faldt mig sværere at tilpasse 
mig Kasernelivet, end det vilde have været et Par Aar før.

Men det skulde jo gaa, og det gik, endda saa godt, at jeg alt i 
alt med Glæde tænker tilbage paa min Soldatertid. Den Tremaane- 
ders Rekrutskole ved Garden var kendt for sin Strænghed og ulige 
strængere end nu. Op Kl. 4 og til Sengs Kl. 9 med Dagen fuldt 
optaget af Øvelser og Pudsning. Öm Udgangslov efter Kl. 9 var der 
ikke Tale, og det blev saa strængt overholdt, at da jeg under Uni-



58

versitetets Firehundredaars-Fester bad om Udgangslov en enkelt Af
ten, for at deltage i Klampenborgfesten, hvor ogsaa vi Unge kunde 
komme med, fik jeg af min Kaptajn den Besked, at han godt for
stod min Anmodning, men ikke kunde opfylde den, da han jo saa 
maatte give en lignende Tilladelse til andre, som maaske kunde have 
lige saa forstaaelige Ønsker. Forskel blev der, som rimeligt og rig
tigt var, ikke gjort paa Rekruterne efter deres Samfundsstilling og 
Uddannelse; vi maatte alle finde os i at blive skældt ud, baade naar 
vi fortjente det og naar vi var forholdsvis uskyldige, og maatte alle 
lugte til de „Kaserneblomster“, som dengang groede saa frodigt i 
visse Underofficerers Urtegaarde, men nogen egentlig Brutalitet var 
jeg ikke Vidne til hverken fra højere eller lavere Befalingsmænds 
Side. Stundom kunde „Stroppeturene“ paa Eksercerpladsen eller 
Fælleden være lovlig strænge, men de ramte oftere en forkælet 
„Fars Søn“, der forsøgte at tage Tjenesten med Nonchalance, 
end den kejtede Bondekarl, som sled af karsken Bælg, men havde 
svært ved at følge med. Af dem var der nogle, for hvem Rekrut- 
uddannelsen i Begyndelsen var en ulidelig Plage. Jeg husker en 
Aften i „Brandstuen“, hvor jeg traf en af mine Bondekammerater 
med Hovedet begravet i Armene og hulkende, saa hans svære 
Krop rystede. Jeg spurgte deltagende, om nogen havde gjort ham 
Fortræd eller om han skulde straffes. „Nej, Du“, svarede han, 
men det er „den Hurtighed“. Dog, den nødvendige „Hurtighed“ 
tilegnede de sig efterhaanden næsten alle, og de var ved Uddannel
sestidens Slutning næsten ikke til at kende igen i Holdning og Ma
nerer.

Efter den tre Maaneders Rekrutskole, ansaas vi for modne til 
at ombytte „Bajstrøjen“ med den rigtige Garderuniform: Vaaben- 
frakke, hvidt Bandoler og Bjørneskindshue. Dette gav overvættes 
rigelig Pudsning, men ogsaa de hyppige Slotsvagter, som bragte 
mere Afveksling ind i vor Tilværelse, omend ikke altid paa den 
behageligste Maade. Vagttjenesten varede hver Gang 24 Timer, og paa 
„Kongevagterne“ maatte Hviletimerne mellem de to Timers Vagter 
foregaa siddende oprejst i fuld Uniform paa nogle i høj Grad uma
gelige Træstole. Søvn i Øjnene var det under disse Forhold svært 
at faa, og der blev da ogsaa set gennem Fingre med, at man med
bragte en Bog for at forkorte Tiden. Det skaffede mig engang en 
pudsig Oplevelse. Jeg havde medbragt en nyudkommen Roman af
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Zola og sad paa min Træstol og læste i den, da den vagthavende 
Sergeant, som var en af mine gode Venner blandt Underofficererne, 
bad mig om at maatte se Bogen. Han vendte og drejede den og 
spurgte saa, hvad det var for et Sprog. Jeg sagde ham, at det 
var Fransk, hvorpaa han udbrød: „Det er vel nok den stiveste, 
Nr. 7, at De sidder her paa Vagten og læser udenlandske Bøger. 
De ender Fanden gale mig nok som Krigsminister!“ Jeg tror dog, 
at min brave Befalingsmand var lige saa langt som jeg selv fra 
at ane, at denne Profeti virkelig skulde gaa i Opfyldelse. — Ved 
Vagterne hos Kronprins Frederik gik det mindre strengt til; der 
havde vi Madrasser at ligge paa i de natlige Mellemtimer, og Kron
prinsen kom undertiden selv ned og bød os Cigarer og talte med 
hver enkelt. Med sin næsten enestaaende Evne til at huske Folk, 
selv om han kun havde set dem en enkelt Gang for flere Aar 
tilbage, genkendte han, som jeg ofte har faaet det bevidnet, paa 
sine Rejser omkring i Landet Gang paa Gang gamle Gardere, selv 
om det var flere Aar siden han sidst havde talt med dem og budt 
dem en Cigar. — Endnu lempeligere var Vagterne paa Sorgenfri 
hos den elskværdige gamle Enkedronning Caroline Amalie, og der 
gik det Frasagn i Garden, at man kunde gøre omtrent, hvad man 
vilde paa disse Vagter, da Dronningen ikke vilde tillade, at nogen 
blev straffet for deres Tjeneste hos hende. Men at denne Godhed 
ikke maatte misbruges, fik jeg eftertrykkelig indskærpet paa min 
første Sorgenfri-Vagt sammen med en Gardist af forrige Aargang, en 
fynsk Bondekarl. „Du har maaske,“ sagde han overlegent belæ
rende, „nok hørt noget om, at Dronningen ikke vil have nogen 
straffet her paa Vagten, men det vil jeg sige Dig, at hvis Du tror, 
Du kan benytte Dig af det til at gøre Utuskestreger af nogen Slags, 
saa skal Du faa med mig at bestille.“

Den Periode af Kongevagterne paa Bernstorff, som har præget 
sig dybest i min Erindring, var den, der faldt under et Besøg af 
den daværende russiske Storfyrsttronfølger Alexander og hans Hu
stru, Prinsesse Dagmar. Det var under den Periode af Attentater 
mod Kejserfamilien, som gik forud for Alexander IPs Mord, og vi, 
der stod Vagt ved Ankomsten, kunde se, hvor dybt bevæget Stor
fyrstinden, efter alt hvad der var sket, var ved at gense sit frede
lige Barndomshjem. Hun vinkede og nikkede til os Gardister, som 
om vi havde været gamle Bekendte og søgte forgæves med Lom-
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metørklædet at standse sine Taarer. Naturligvis gik der Rygter om, 
at Bernstorff var omsværmet af Nihilister, og vi var instrueret til 
den yderste Agtpaagivenhed, naar vi ved Nattetid ompatruljerede 
Slottet. Storfyrsttronfølgeren selv viste dog ingen Nervøsitet og gik 
som Regel ved Aftenens Frembrud en længere ensom Tur i Slots
parken. Vi havde Ordre til ikke at præsentere Gevær for ham, 
hverken naar han gik ud paa disse Ture eller naar han vendte 
hjem fra dem. Desmere Besvær havde vi med den mest ungdom
melige Del af Slottets Gæster. Kong Christians og Dronning Louises 
Slægt var jo dengang i kraftig Vækst, og der vrimlede af Børn i 
alle Aldre, danske, russiske, engelske og græske, hvoraf nogle saa 
smaa, at de blev baaret eller kørt i Barnevogn. Vor Oversergeant 
havde kraftigt indskærpet os: „det er det kongelige Blod, I gør 
Honnør for; I skal præsentere selv for Barnet ved Ammens Bryst!“ 
Det gjorde vi altsaa, men nogle af de smaa Prinser havde opdaget, 
at det var herlige Løjer at løbe fra Haven op foran Slottet, f. Eks. 
for at hente en bortkastet Bold eller lignende og saaledes faa Gar
disterne til at præsentere Gevær. Det varede dog ikke længe, før 
der blev sat en Stopper for disse Udflugter. De sidste Maaneders 
Tjeneste gav ogsaa den Fordel, at Hovedvægten nu blev lagt paa 
Felttjeneste og Skydning; for det sidste fik jeg en hel Passion, og jeg 
tror aldrig, jeg har været saa glad ved nogen „Udmærkelse“, som 
da jeg ved Kapskydningen indenfor Bataillonen opnaaede en af de 
eftertragtede „grønne Sløjfer“.

Min fem Maaneders Tjenestetid gik til Ende ved Udgangen af 
Oktober, og gjorde jeg Facit op, kunde jeg glæde mig ved at kon
statere, at alt, hvad jeg havde tabt i Sundhed i det sidste Par 
Aar ved Overanstrængelse og alvorlig Sygdom var blevet genopret
tet, og at jeg tilmed havde gennemgaaet en gavnlig Hærdelsesproces 
mod den Tilbøjelighed til Forkølelsessygdomme, som havde plaget 
mig i mine første Ungdomsaar. Indkvarteringen i Teltene paa Ekser
cerpladsen, hvortil vi under den ældre Aargangs Genindkaldelse 
i September havde maattet flytte ned fra vore lune Sovesale paa 
Kasernen, havde været en god Prøvesten i saa Henseende; skøndt 
Vejret var koldt og fugtigt og Teltene lod adskilligt tilbage at ønske 
i Retning af Tæthed, bed det dog ikke paa mig efter Sommerens 
sunde Friluftsliv. En udmærket Ting havde det ogsaa været for mig 
at faa Kroppen rørt efter den megen Læsning og Stillesidden og at
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leve nogle iMaaneder saa godt som uden at aabne en Bog til alvor
lig Læsning. Ogsaa det at leve i godt Kammeratskab med Jævn
aldrende fra alle Samfundslag og fra alle Landsdele og at lære at 
lystre og bøje sig ind under en stræng Disciplin havde været af 
det gode. Men hvor længtes jeg efter at tage fat paa det Arbejde, 
jeg havde foresat mig at udføre, og lykkeligvis var der i Garden, 
hvor langt det overvejende Flertal for Vagttjenestens Skyld maatte 
gøre Vintertjeneste, saa mange, der helst vilde staa denne igennem 
som Underkorporaler, at der ingen Fare var for at blive udtaget 
dertil. Jeg var ikke saa heldig at „trække mig fri“ fra Vintertjene
sten, men der var nok, som gerne vilde sælge deres Frilod, og en 
lille Sum, jeg disponerede over, hjalp mig til at købe et, saaledes 
at jeg fra November af kunde begynde min Læsning til statsviden
skabelig Eksamen.

Den Periode af mit Liv, som ligger mellem Efteraaret 1879 og 
Sommeren 1881, kan jeg her gaa kort hen over, da den saa ganske 
overvejende samlede sig om min Eksamensforberedelse. For at leve, 
maatte jeg anvende nogle af Dagens Timer til Undervisning i Sko
ler eller Privatmanuduktion, og efter Opfordring fra Rigsdagens 
Præsidium udarbejdede jeg Afsnittet om Schweiz i det af Præsi
diet under Poul Svejstrups Redaktion udgivne Værk: „Bestaaende 
Forfatningslove“. En Afbrydelse forvoldtes ogsaa ved en Maaneds 
Indkaldelse til fortsat Militærtjeneste, men ellers koncentrerede jeg 
alt om Eksamensarbejdet, og der blev ingen Tid tilovers til Delta
gelse i Studenterforeningslivet og kun meget lidt til at følge med, 
hvad der foregik i det offentlige Liv herhjemme. Den store person
lige Sorg, som ramte mig ved min Moders Død i December 1880 
og som havde mit gamle Hjems Opløsning til Følge, lettede mig 
paa en Maade den Koncentration, der her var nødvendig.

At tage statsvidenskabelig Eksamen var dengang en lettere Sag 
end nu, men det vilde dog næppe være lykkedes mig at tilende
bringe Arbejdet i saa overmaade kort Tid og med 1. Karakter som 
Resultat, hvis jeg ikke paa forskellig Maade havde tilegnet mig 
en Del af Stoffet tidligere. Historiefaget kunde jo ingen Bryderier 
volde mig, nogen statsretlig og adskillig tysk national-økonomisk 
Litteratur havde jeg læst i mine tidligere Studieaar, og Berliner
opholdet havde jo paa et vigtigt Omraade givet mig en Anskuel-
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sesundervisning af stor Værdi. Af den Hjælp, som frembød sig 
under selve Studiet, gjorde jeg ogsaa den Brug, som var mig 
mulig. Jeg fulgte Professorerne Scharlings og Falbe-Hansens Fore
læsninger, og som Manuduktører havde jeg i de juridiske Fag den 
senere Herredsfoged Damkier og i de nationaløkonomiske, davæ
rende Postekspedient, senere Generaldirektør Kiørboe. Men trods 
alt var det en haard Arbejdspræstation jeg her bød mig selv, og da 
jeg havde den bag mig, var det med en Følelse af Befrielse jeg 
gik min store Rejse imøde.

* *

Hovedformaalene med den Rejse til Frankrig og England, jeg 
begyndte i Juli 1881 var tre: 1) At sætte mig ind i de to Landes 
almindelige Politik, i Øjeblikkets Partiforhold og i Parlamenternes 
Virkemaade; 2) at fortsætte mine handels- og toldpolitiske Studier, 
især ved Hjælp af det store Materiale, som dannede Grundlaget 
for Handelstraktatforhandlingerne mellem Frankrig og forskellige 
andre Lande, navnlig England; 3) at undersøge Arbejdernes Selv
hjælpsbestræbelser i de to Lande — Produktions- og Forbrugs
foreninger, Fagforeninger etc. — og Spirerne til en kommende 
Sociallovgivning.

Rejsen til Paris foretog jeg sammen med min nærmeste Ven 
fra Ungdomsaarene, L. Zeuthen, og den første halve Snes Dage 
af mit Ophold optoges af sammen med ham at orientere mig i 
Byens almindelige „Seværdigheder“, navnlig de kunstneriske; først 
da jeg var blevet ene, begyndte jeg at arbejde. Jeg ombyttede Hotel
let med en fransk Pension paa venstre Seinebred, hvor der var 
baade franske og danske Gæster, og da jeg snart mærkede, at 
Fristelsen til at tale Dansk med Landsmændene kunde blive for 
stor, flyttede jeg over i en Hotelpension i Studenterkvarteret, hvor 
der kun boede Franske og enkelte Spaniere og Sydamerikanere. 
Fra Begyndelsen af mit Ophold havde jeg desuden taget daglige 
Samtaletimer hos en Dame, til hvem jeg var blevet introduceret 
hjemmefra, Mme Rabec, gift med en ung Bankembedsmand. Hun 
havde tidligere haft andre danske Elever — deriblandt saa notable 
som C. F. Tietgen og J. C. Jacobsen — og havde selv været 
i Danmark som Jacobsens Gæst paa Carlsberg, men forstod, hel
digvis for mig, ikke et Ord Dansk. iHun var en ualmindelig intel-
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ligent og velinstrueret Dame, i hvis Hjem det var en Glæde at 
komme; desværre døde hun ung, et Par Maaneder efter at jeg 
havde forladt Paris.

I Studenterhotellet kom jeg ind i en morsom Kreds omtrent paa 
min egen Alder og paa samme Stadie i Livet som jeg selv : unge 
Videnskabsmænd, Læger og Jurister, der havde endt deres Eksa
mensuddannelse og nu gjorde de første Skridt paa deres selvstæn
dige Livsbane. Hotellet var „klassisk“ i sin Art. Gambetta havde 
boet der en Tid i sine unge Dage, og Husets Helligdom var den 
gamle læderbetrukne Lænestol, i hvilken han havde siddet og ført 
an i mangen en hidsig politisk Debat. Nu indtoges denne Plads af 
Værten, en ældre Herre, som med uforstyrrelig Sindsligevægt hav
de set alle Revolutioner siden 1848 glide sine Hotelvinduer forbi, 
og stadig stod paa det Standpunkt, at man gjorde klogest i at lade 
de andre snakke og passe sine egne Sager. „Moi, je ne discute 
pas“ var hans stereotype Svar, naar nogen spurgte om hans -Me
ning om et af de omdisputerede Spørgsmaal. Men de andre, de 
„diskuterede“ af Hjærtens Lyst og med en Hidsighed, som vist ikke 
lod Debatterne fra Gambettas Ungdomsdage synderligt bag sig. 
Efter Middagsbordet kunde vi sidde i Timevis og drøfte alle Øje
blikkets brændende Spørgsmaal, „Klerikalismen“ først og fremmest. 
Det var i disse Aar, Jules Ferrys Skolelove, der udelukkede Re
ligionsundervisningen fra Folkeskolens Læretimer og gjorde Un
dervisningen „verdslig, obligatorisk og vederlagsfri“, optog alle 
Sind, og da „Dekreterne“ opløste ikke blot Jesuitemes, men og
saa de øvrige ikke af Staten anerkendte „Kongregationer“, luk
kede deres Klostre og øvrige Etablissementer og fratog dem Un
dervisningsretten. Det var jo Kampen om Frankrigs opvoksende 
Ungdom, der her naaede et Højdepunkt og avlede saa mægtig en 
Fanatisme paa begge Sider, at det sikkert var kommet til alvor
lige Uroligheder, om ikke den opportunistisk indstillede nye Pave, 
Leo XIII, havde lagt sin dulmende Haand over Striden. For at 
forstaa denne Fanatisme fra Republikanernes Side, maa man erin
dre, at den katolske Gejstlighed endnu under og efter de Kampe, 
Me. Mahons „Statskup“ af 16. Maj 1877 affødte, og siden havde 
været de monarkistiske Partiers bedste Støtte, og at disse Partier 
endnu havde saa stor en Magt i Befolkningen, at de faa Aar

Erindringer 5
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senere ved Valgene til Deputeretkammeret i 1885 omtrent kunde 
fordoble deres Mandattal og besætte 202 af Kammerets 584 Plad
ser, et paa Grund af Republikanernes dybe Splittethed faretruende 
stort Tal. Trods alle republikanske Valgsejre føltes Kampen mellem 
Republik og Monarki endnu ikke som endelig afgjort. Hvor mange 
Gange har jeg ikke fra Republikanere af alle Klasser i forskellige 
Landsdele hørt det gentage, at Republiken ikke var sikker: „Ho
vedet (o: de højere Samfundsklasser) er ikke republikansk“. — 
Vore Diskussioner i den lille Hotelsal var jo et Strejfbillede af, 
hvad der bevægede sig Landet rundt, kun at hos os var Antikleri
kalismen i overvældende Flertal. Dog kom ogsaa den modsatte 
Anskuelse til Orde, baaret frem af vor „Docteur“, en lidt ældre 
Akademiker. Den Fanatisme, hvormed han og hans Par Menings
fæller bekæmpedes, var overvældende. Som Eksempel paa dens 
Styrke kan jeg nævne, at en af de unge Læger en Aften fortalte 
os en Begivenhed, der just den Dag var hændt ved en Afslut
ningsfest for de nybagte medicinske Kandidater. Der var mødt en 
Landsbypræst, som økonomisk havde støttet sin Nevø, en af de 
unge Kandidater, og ført ham frem til Eksamen. Da man opdagede 
hans Præstekjole, jagede man ham under voldsomme Skældsord 
ud af Forsamlingen. Jeg skjulte ikke min Modbydelighed for dette, 
men baade Fortælleren og de fleste af det øvrige Selskab syntes, 
det var ganske i sin Orden. Og dog var det gennemgaaende intel
ligente og ellers forstandige Mennesker, som ved andre Lejligheder 
kunde diskutere Dagens Spørgsmaal paa en Maade, som ogsaa jeg 
kunde have Udbytte af. De var ogsaa kammeratlig hjælpsomme 
overfor mig, henledede min Opmærksomhed paa mangt og meget 
og introducerede mig paa Steder, hvor jeg ellers ikke kunde være 
kommet. De unge Sagførere tog mig med til særlig interessante 
Retsforhandlinger, og en af Lægerne skaffede mig Adgang til en 
Demonstration af Charcots nye hypnotiske Eksperimenter, som hele 
Paris dengang talte om. Med Glæde mindes jeg ogsaa de smaa hygge
lige Aftensammenkomster paa en eller anden af Kvarterets Café’er, 
hvori ogsaa unge Mænd udenfor Hotellets Kreds deltog.

Det var i en bevæget politisk Tid, jeg kom til Frankrig; ligesom 
i Berlin var jeg saa heldig at komme i en Periode, hvor det politiske 
Livs Bølger ikke gik i sagte Dønninger, men vendte det hvide 
udad. Deputeretkammerets Mandat var sit Udløb nært, og de nye
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Valg var fastsat til den 22. August. Situationen var usikker og Parti
forholdene vanskeligt overskuelige. Skøndt jeg fra København var ret 
vel orienteret i Frankrigs nyeste Historie, havde det dog været 
mig umuligt hjemme fra at danne mig nogen begrundet Mening 
om Partiernes Stilling til de brændende Spørgsmaal og cm de le
dende Personligheders hurtigtskiftende Placering i det indviklede 
politiske Spil. Blandt de Danske, som havde boet i længere Tid i 
Paris, var der kun to, som blev mig til virkelig Nytte under mit 
vanskelige Orienteringsarbejde i det politiske Livs Labyrinter: Ri
chard Kaufmann, der siden Midten af Halvfjerdserne havde levet 
der som Korrespondent til forskellige Blade, og noget senere Ju
les Hansen. Kaufmann havde udmærkede journalistiske Forbin
delser og kunde give mig gode Oplysninger om Bladene og de til 
dem knyttede Politikeres Stilling, og Jules Hansen var jo saa godt 
som nogen Franskmand hjemme i Frankrigs saavel inden- som uden
rigske Politik i de sidste Decennier. Hans Personalkendskab var i 
en forbløffende Grad omfattende og strakte sig lige fra Hertugerne 
af Broglie og Decazes til Freycinet, Ferry og Gambetta, hvilken 
sidste han havde kendt allerede fra hans Ungdomsaar under Kej
serdømmet. Hans Indstilling var i højeste Grad kritisk baade over
for Forhold og Personer, og jeg kan ikke sige, det var noget 
straalende Billede af Datidens politiske Frankrig, han oprullede for 
mig. Jeg kom hos ham i hans Hjem, og naar man først havde 
vænnet sig til hans lidt barske og koleriske Maade at være paa, 
kunde man have baade Nytte og Fornøjelse af Samværet med 
ham. Jeg kan kun med Taknemmelighed mindes den store Venlig
hed, hvormed han stillede sin udstrakte Viden til Raadighed for 
en ung og af Offentligheden ganske ukendt Landsmand som mig. 
— Efter det nyvalgte Deputeretkammers Sammentræden fik og
saa de mangehaande Oplysninger, jeg fik fra Dr. Coutourier, De
puteret for Isère, hvem jeg havde lært at kende paa en Rejse til 
Sydfrankrig, Betydning for mig. — Men mest af alt battede dog 
den Orientering, jeg selv maatte skaffe mig gennem Bladene, de 
politiske Piècer, de offentlige Møder og Besøgene i Deputeretkam
mer og Senat. Henved en Snes af de ledende Blade var min dag
lige Kost, og jeg lærte her til Gavns den Kunst det er, hurtigt 
at finde og tilegne sig det, man har Brug for i den brogede Mang
foldighed.

5*



66

Valgbevægelsen faldt i August Maaned. I det Deputeretkam
mer, som nu gik til Valg, tilhørte ca. 1/3 af Pladserne det væsentlig 
monarkistiske Højre, Resten Republikanerne. Mellem disse var der 
dog ikke mere det Sammenhold, som havde ført Modstanden mod 
Me. Mahons Politik af 16. Maj til Sejr. Paa højre Fløj stod „Venstre 
Centrum“, som vilde en konservativt styret Republik og i Spørgs- 
maalene om Skolereformen og de antiklerikale „Dekreter“ var 
kommet i skarp Modsætning til de republikanske Regeringer under 
Freycinet og Ferry, og paa den anden Fløj „det yderste Venstre“ 
under Clemenceau, der vilde et Etkammersystem uden Senat og 
Præsident ligesom i Konventets Dage, Adskillelse af Kirke og Stat 
og Folkevalg af Dommerkollegierne. De to Grupper talte hver 
c. 35—40 Medlemmer, medens Resten samlede sig i „Gauche 
républicaine“ under Ferrys og „Union républicaine“ under Gam- 
bettas Ledelse. Den første af disse Grupper var noget moderatere 
end den anden, men Grænserne imellem dem var ret flydende, og 
tilsammen dannede de den egentlige Regeringsblok. I Senatet havde 
Republikanerne vel tilsammen Overvægten, men „Venstre Cen
trum“ under Jules Simons Ledelse var her saa stærkt, at det sam
men med Højregrupperne kunde danne Flertallet.

De tre ledende Mænd i Frankrigs Parlament var Freycinet, Jules 
Ferry og Gambetta, af hvilke den førstnævnte havde været Mini
sterpræsident fra December 1879, indtil han i Foraaret 1880 af
løstes af Ferry, medens Gambetta lige siden MacMahons Fald 
havde været Deputeretkammerets Præsident. Freycinet, der af Ud
dannelse var Ingeniør, havde længe inden sin Indtræden i Senatet 
vundet Landsry som Gambettas højre Haand ved Organisationen 
af den nationale Forsvarsregerings Hære og desuden baade før og 
siden vist fremragende tekniske og administrative Ævner i høje 
Stillinger indenfor Mine- og Jernbaneadministrationen. Som Mini
ster for offentlige Arbejder allerede fra 1877 havde han med Glans 
gennemført sin store Nybygnings- og Organisationsplan indenfor 
Statens Jernbane-, Kanal- og Havnevæsen; Omkostningerne løb op 
til den for den Tid æventyrligt store Sum af 10 Milliarder Francs, 
men fik ogsaa grundlæggende Betydning for Frankrigs økonomiske 
Opsving. Hans parlamentariske Ævner stod fuldt paa Højde med 
hans organisatoriske. Han var ingen „Orator“, kunde ikke rive med 
og begejstre, men som Debattør har han næppe haft sin Lige inden-
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for Frankrigs parlamentariske Liv, lige saa lidt som i Ævne til at 
samle og formidle, til trods alle Vanskeligheder at faa en Sag til 
at „glide“. Han var en overbevisningstro Republikaner, men uden 
skarpe Kanter, og skøndt udpræget moderat af Anlæg, kunde han, 
hvor Omstændighederne krævede det, fortræffeligt samarbejde med 
Folk, der stod langt til Venstre for ham. Derfor var det gennem 
flere Aar ham, Præsidenten Gang paa Gang maatte henvende sig til, 
naar der var en særlig vanskelig parlamentarisk Kombination at 
klare. Hans Virtuositet i denne Retning skal, efter hvad der be
rettes, endnu ikke havde forladt ham, da han fra sit 87de til 
sit 89de Aar sad som Minister uden Portefølje under Krigen. En 
Nydelse var det at høre ham tale i Senatet og morsomt at se ham 
vimse fra Gruppe til Gruppe ikke ulig den „lille hvide Mus“, man 
gav ham Øgenavn efter.

Den anden i Trekløveret, Jules Ferry, var skaaret i et haardere 
Stof end Freycinet og har ogsaa sat dybere Spor i Frankrigs Hi
storie som Skaberen af den fra den katolske Kirke frigjorte Skole
ordning og af Frankrigs moderne Kolonialpolitik. Han var 6 Aar 
ældre end Gambetta og før han paa Skuepladsen i Kampene mod 
det andet Kejserdømme. Som Medlem af den nationale Forsvars
regering blev han i Paris, medens Gambetta drog til Tours, og paa 
ham især hvilede den brydsomme og upopulære Opgave at sørge 
for Forsyningerne og holde den gærende Oprørsaand nede. Mellem 
ham og Gambetta havde der i hine Dage oftere været Rivninger, 
skøndt de i sidste Instans vilde det samme. I Nationalforsamlingen 
var han blandt Republikkens ivrigste Forkæmpere, men stod til højre 
for Gambetta og fordunkledes i den republikanske Opinion langt 
af denne baade under Arbejdet for Forfatningens Tilblivelse og i 
Kampen mod Reaktionsforsøget af 16. Maj. Som Arbejdskraft var 
han Gambetta langt overlegen, men bøjede sig, trods ofte afvigende 
Meninger, ind under hans Førerskab og var paa intet Tidspunkt i 
Tvivl om, at Gambetta burde være den, der som Førsteminister 
skulde føre an i det store Reorganisationsarbejde, som forestod. 
„For at blive Førsteminister,“ sagde han, „maa man have et Navn, 
som er kendt helt ud i Frankrigs fjærneste Afkroge,“ og han vid
ste saare vel, at Gambetta og ikke han var Republikanernes folke- 
kaame Helt. Egentlig populær blev Ferry aldrig, hvor højt skat
tet han end var for sin Overbevisningstroskab og mægtige Arbejds-
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ævne. Større Modsætninger kunde ogsaa vanskeligt tænkes end den 
høje, alvorlige, noget tillukkede Mand fra Østfrankrigs Bjærgegne, 
som aldrig foldede sig ud hverken i begejstrende Veltalenhed eller 
i munter Vennesælhed, og den letbevægelige Sydbo, der gerne 
vilde trykke den ganske Verden til sin Favn, og hvis temperaments
fulde Veltalenhed virkede lige mægtigt i Parlamentet og ved de 
store Møder ude i Landet.

Gambettas enestaaende Folkeyndest hvilede først og fremmest 
paa hans Genrejsning af den militære Modstand mod den tyske 
Invasion i den nationale Forsvarsregerings Dage. Hvor store end hans 
Fejlgreb kunde være, og hvor fuldstændigt hans Nederlag end blev, 
stod han dog for Folkebevidstheden som den, der havde holdt Haa
bet oppe til det sidste og reddet den nationale Ære. I Nationalfor
samlingen havde han stemt imod -Fredsvilkaarene og i Begyndel
sen fastholdt det radikale Bellevilleprogram af 1869, men til de 
flestes Forbavselse var der af „te fou furieux“ f som Thiers engang 
havde kaldt ham, efterhaanden blevet en Realiteternes Mand, som 
indsaa, at hvis en republikansk Forfatning skulde vristes ud af en 
Forsamling, hvis Flertal* bestod af Monarkister og Bonapartister, 
maatte det ske mod væsentlige Indrømmelser i konservativ Retning 
og i nært Samarbejde med den gamle konservative Statsmand, der 
for Frankrigs Frelses Skyld havde sluttet sig til Republiken som 
den Statsform, „der deler os mindst“. Den republikanske Forfat
ning blev i 1875 som ved et Vidunder gennemført med én Stem
mes Flertal, og med Rette fik Gambetta i første Række Æren der
for. Han blev ogsaa Føreren for Modstanden mod Me. Mahons
Reaktionsforsøg og samlede alle de republikanske Afskygninger 
lige fra „Venstre Centrum“ til „Yderste Venstre“ under sin Le
delse. Det siger sig selv, at dette ikke kunde lade sig gøre uden 
stor Forsigtighed og Resignation, men under Kampen havde Sam
menholdet været en Nødvendighed, og Gambetta ønskede det fort
sat ogsaa efter, at Sejren var vunden. Under Frankrigs usikre Stil
ling udad til og lidet befæstet, som den republikanske Statsform 
endnu var, ansaa han det for en Betingelse for Styrelsens Stabili
tet og Handlekraft, at de monarkistiske Partier ikke ved Venstres 
Splittelse skulde blive i Stand til at styrte den ene republikanske Re
gering efter den anden, og for at opnaa dette var han villig til fore
løbig at holde de Spørgsmaal nede, der kunde hidføre en Deling af
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den republikanske Styrke. „Jeg frygter fremfor alt,“ sagde han i 
Januar 1878, „Sejrens Beruselse; nu bør vi gøre Holdt i de erobrede 
Stillinger for videre at udbygge dem. Indtil Senatsvalgene 1879 
maa vi ingen Fejl og Letsindigheder begaa og undgaa enhver Split
telse.“ Dette saakaldte „opportunistiske“ Program havde Gambetta 
ønsket at fastholde endnu en Tid efter, at Senatsvalgene havde 
givet Republikanerne afgjort Flertal, men Forholdene var stærkere 
end han. Efter Mac. Mahons Afgang og Jules Grévys Valg til Præ
sident var der mange, som ønskede og ventede, at Gambetta som 
Republikanernes Fører skulde kaldes til Førsteminister, men Grévy 
vilde det anderledes. Mellem ham og Gambetta var der en dyb 
Temperamentsforskel. Den strængt korrekte og forsigtige Præsident 
mistroede, trods al Gambettas Opportunisme, vedblivende den impul
sive Sydlænding og vilde foreløbig holde ham borte fra den øver
ste Ledelse. Saaledes blev Waddington Førsteminister og Gam
betta Deputeretkammerets Præsident, og ligeledes ved de to føl
gende Ministerskifter blev han, trods den Hyldest, han i sine Taler 
bragte Præsidenten, forbigaaet. Det er ikke usandsynligt, at Gam
betta selv ønskede foreløbig at blive paa sin Post og se Tiden an, 
men det var og blev et abnormt Forhold, at den virkelige Magt
haver sad paa Deputeretkammerets formelt neutrale Præsidentstol, 
medens Mænd som Freycinet og Ferry, der var udgaaede af den 
samme Regeringsblok, han selv tilhørte, og som — al deres An
seelse og Dygtighed ufortalt — dog var politisk afhængige af ham, 
skiftede paa Førsteministerpladsen. Gambetta var jo alt andet end 
neutralt anlagt og gjorde i stort som i smaat sin Indflydelse gæl
dende. I store Spørgsmaal, hvor Regeringen stod modvillig eller 
splittet overfor Sager, Gambetta havde rejst, som Forslagene om 
fuldstændig Amnesti for de deporterede Kommunarder og om Liste
afstemningen, steg han ned fra Præsidentstolen og rev Kammerets 
Flertal med sig, medens Regeringen lammet saa til. Alt dette førte 
naturligvis til Svækkelse af Regeringens Anseelse, indbyrdes Bit
terhed mellem Republikanerne og et stigende Raab udefra om „den 
skjulte Magt“ bag Kulisserne, som, selv uansvarlig, afgjorde alt. Hans 
store Programtaler ude i Landet gav ogsaa i stedse højere Grad 
Anledning til fjendtlige Fortolkninger. Naar han ved den store 
Flaaderevy i Cherbourg 1880 talte om „den immanente Retfærdig
hed“, som i Forholdet mellem Staterne kan rette begaaet Uret, hed
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det: „Gambetta, det er Krigen“, og naar han krævede departements
vis Listeafstemning ved Valgene til Deputeretkammeret, fordi den 
vilde give et sandere Udtryk for Folkeviljens store Linjer end Ar- 
rondissementsvalgene, hvor saa mange smaa lokale og personlige 
Hensyn gjorde sig gældende, raabtes der: „Gambetta, det er Dik
taturet !" — Som Kammerpræsident førte Gambetta et stort Hus 
i sin pragfulde Embedsbolig i „Palais Bourbon", som langt for
dunklede Præsidentens formelle Receptioner. Politikens Mænd 
blandedes her med Diplomatiets, med Spidserne af iHær og Flaade 
og med Forretningsverdenens, Literaturens og Kunstens Berømt
heder. Ogsaa politiske Notabiliteter fra fremmede Lande saas jævn
lig i hans Saloner og ved hans smaa intime Frokoster, af hvilke 
der gik saa meget Ry. Ogsaa denne vidtrækkende og kostbare Re
præsentation gav onde Tunger nok at snakke om, bl. a. ogsaa fordi 
celebre Monarkister ofte var hans Gæster og undertiden kom til 
at høre til hans intime Omgang, saaledes Generalerne Miribel og 
Gallifet. Der laa i alt dette ikke saa meget en forfængelig Lyst til 
at gøre sig til Midtpunktet i alt som en Tendens til at instruere sig 
paa alle Omraader og en bevidst Stræben efter at drage de dygtig
ste Kræfter fra de monarkistiske Partier over til Republiken.

Valgkampagnen var snart i fuldt Sving, og Gambetta var den 
Tap, hvorom den drejede sig. Ministeriet Ferrys Stilling var saa 
svag, at man ikke ventede, det vilde overleve Valgene, hvad Ud
fald disse end fik, og Gambetta var da, trods Præsidentens Mod
vilje, den selvskrevne Efterfølger. Fra Aften til Aften fulgte jeg 
de voldsomt bevægede Vælgermøder, der ikke, som hos os, var en 
Kamp mellem Kandidaterne, men store politiske Demonstrationer for 
den Kandidat, det indbydende Parti støttede. „Yderste Venstre" 
var det Parti, som foranstaltede de største og mest bevægede af 
disse Møder, og da det i de Kredse, hvor dets mest fremtrædende Folk 
stillede sig, havde Stemningen for sig blandt Arbejdere og Smaa- 
kaarsfolk, var man ikke saa stræng med Kontrollen, og jeg slap 
derfor lettere ind. Derimod maatte man ved Regeringspartiernes og 
de Konservatives Møder foretage en omhyggeligere Sigtning, om 
ikke det hele skulde ende i Spektakel, og man kom ikke ind der 
uden forud at have sikret sig et Adgangskort fra Partiets Bureau, 
hvad enkelte Gange mislykkedes for mig, saaledes ved Gambettas 
Møde i Belleville den 12. August. Han fik her Lov til for en Kreds
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af 2000 Vælgere, ganske -overvejende Tilhængere, at udvikle sit 
Program, der vel bød paa Reformer af stor Rækkevidde — Revi
sion af Valgreglerne til Senatet, Listeafstemningen, Indkomstskat, 
Militærtjenestens Nedsættelse fra 5 til 3 Aar og Salg af de reli
giøse Kongregationers Godser —, men afviste „Yderste Ventres“ 
Hovedprogrampunkter som enten absolut uantagelige eller i hvert 
Fald ikke modne til Virkeliggørelse. løvrigt manede han nu som 
før til Maadehold og til Sammenhold mellem -de republikanske 
Grupper. Det gjaldt om at gennemføre Reformkravene efterhaan- 
den, og naar Tiden dertil var moden („sérier les questions“). Og 
om Partiafskygningerne mellem Republikanerne sagde han : „de 
interesserer ikke mig, og de interesserer ikke Frankrig“ og gav 
dette Eftertryk ved at lade sit Blad, „La république française“, 
anbefale en Kandidatliste til de parisiske Valg, omfattende de repu
blikanske Kandidaturer „fra Tirard til Clemençeau.“ Men hans 
samlende og forsonende Bestræbelser fandt ringe Genklang. Fra 
konservativ-republikansk Side forlangte man, at han skulde befri 
sig for sin „radikale Hale“, hvorunder man indbefattede ogsaa Folk, 
der, som Floquet og Naquet, endnu, om end med Reservation be
tragtede ham som deres Fører, og „Yderste Venstre“ stemplede 
ham med stigende Styrke som „Forræder“ mod de radikale Pro
grampunkter, han engang havde hyldet, og angreb ham for hans 
formodede Diktaturlyster og Maskepi med Monarkisterne. Med 
lidenskabelig Voldsomhed førtes disse Beskyldninger frem i Pres
sen og paa Vælgermøder af Mænd som Clemençeau, Camille Pel
leton og Henry Maret, sekunderede i endnu skarpere Toner af 
„Kollektivisterne“, det fremtidige Socialdemokrati, som under denne 
Valgbevægelse for første Gang opstillede Kandidater i større Tal. 
Hele denne Bevægelse kulminerede i et Kæmpemøde i Cirque 
Fernando, hvor Clemençeau var Hovedtaleren. Han var da i sin 
første Manddomskraft, og hverken før eller siden har jeg hørt nogen 
Taler, der i agitatoristisk Styrke kunde maale sig med ham. Man 
kunde under hans lange Tale ikke faa Øjnene fra ham, som han 
med sine let mongolske Ansigtstræk og sine rovdyragtige Bevægel
ser gik frem og tilbage paa Tribunen og slyngede sin sønderlem
mende Kritik og sine glimrende formede Invektiver ud imod de Mod
standere, det var hans Agt at knuse, medens den mægtige Forsam
ling atter og atter hilste ham med drønende Bifaldssalver.
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Gambetta havde stillet sig i begge de to Valgkredse, i hvilke 
hans gamle Kreds var blevet delt: Belleville og Charonne. Den 
sidste var en udpræget Forstadskreds, og han var af sine Venner 
blevet underrettet om, at den langt fra var ham sikker, men paa 
Trods vilde han vise, at Baandet mellem ham og den radikale pari
siske Arbejderbefolkning endnu ikke var bristet, og han havde til 
sit Vælgermøde den 16. August ønsker tilvejebragt et Forsamlings
lokale saa stort, at det kunde rumme den folkerige Kredses Tusin
der af Vælgere. Som den fødte Folketaler, han var, følte han 
sig bedst i de store Forsamlinger og havde hidtil altid vidst at 
lægge disse for sine Fødder. Dette Møde var det, man i Paris saa 
hen til med størst Spænding, o*g jeg gav ikke op, før det var 
lykkedes mig at sikre mig Adgang dertil. Jeg fik Nej ved Henven
delse paa Valgbureauet, men saa søgte jeg Formanden for Gam- 
bettas Valgkomité, Dr. Métivier, i hans Hjem og fik ham efter 
nogen Parlamenteren til at give mig et Adgangskort.

Allerede inden dette Møde havde jeg haft Lejlighed til at se 
Gambetta ved et af Deputeretkammerets sidste Møder før Hjem
sendelsen. Jeg kom i tilstrækkelig god Tid til at se ham i det høj
tidelige Optog, som Ceremoniellet krævede hver Gang Præsidenten 
inden Mødets Begyndelse indtog sit Sæde. For mig, der var vant 
til at se Krabbes yderst uceremonielle daglige Vandring til Folke
tingets Formandsstol, og som heller ikke havde været Vidne til 
nogen som helst Højtidelighed, naar Forckenbeck i Berlin kom ind 
og satte sig paa sin Plads, var det et mærkeligt Skuespil. Med 
en Officer med dragen Sabel paa hver Side bevægede Præsidenten 
i Kjole og Hvidt og hans Følge af Præsidiets Embedsmænd og Funk
tionærer sig langsomt frem gennem Kammerets Forhal mellem 
to Geledder af Soldater med opplantet Bajonet, medens der præ
senteredes Gevær, og Trommerne hvirvlede. Under dette Optog, 
og da Gambetta besteg Præsidentstolen, slog det mig, hvor for
skelligt dog Billedet af ham var fra det, jeg havde forestillet mig. 
Skøndt endnu kun i Begyndelsen af Fyrrerne, saa han ud, som han 
var mange Aar ældre med det vældige Underbid, de opsvulmede 
Ansigtstræk *og de tunge, halvt lukkede Øjenlaag. Med uforstyrret 
Ro og en vis autoritær Flegma ledede han det korte Mødes For
handlinger. — Hvad jeg skulde opleve ved Mødet den 16. August



73

blev den grelleste Kontrast til dette første Indtryk. Da intet Lokale 
i Charonne var stort nok til at rumme den ventede Tilstrømning, 
havde man i Hast optømret et Slags Cirkus, hvor Væggene og Lof
tet var af Sejldug, og hvor den improviserede Belysning var yderst 
mangelfuld. Af Siddepladser fandtes kun nogle faa, og de ca. 10.000 
Deltagere maatte staa tæt presset ind mod hverandre og delvis lade 
sig gennembløde af den Regn, som i den sludfulde Augustaften 
silede gennem Loftets og Væggenes Utætheder. Med Møje banede 
jeg mig Vej ind til IMidten af Salen, og kort efter viste Gam
betta sig paa Tribunen, hilst af en øredøvende Blanding af Bifalds
ytringer, Piben og fjendtlige Tilraab, der ikke syntes at ville høre 
op. Overrasket ved den ham saa uvante Modtagelse gik han et 
Par Skridt tilbage og betragtede i nogle Minutter med korslagte 
Arme og et ironisk Smil den ophidsede Mængde. Saa forsøgte han 
at tale, men selv hans Kæmperøst overdøvedes af Pibningen, Leve- 
raab for hans radikale Modkandidat og taktfaste Raab fra Hundre
der af Struber som „Gambetta—Gallifet“ eller „Gambetta—M. 
Trompette“, sigtende til Venskabet mellem ham og den for sin hen
synsløse Færd under Kommunardopstandens Undertrykkelse for
hadte General og til hans Mesterkok, M. Trompette, som man paa
stod engang havde tjent Napoleon III. Atter og atter maatte han 
standse og begynde paa ny, men alt var forgæves. Larmen og Op
hidselsen tog bestandig til. Omtrent en Time varede denne despe
rate Kamp, som Gambetta øjensynlig ikke vilde opgive. Hans An
sigt var opsvulmet og dybrødt af Vrede, Fraaden løb ham ned ad 
Mundvigene, og det ene Øje, han havde tilbage, flammede af Li
denskab. Undertiden hamrede han med sin tykke Stok i Bordet 
foran sig med en saadan Kraft, at Stokken til sidst knækkede, 
men saa stærk var Larmen, at Lyden af disse Slag ikke kunde 
høres i Salens Midte, hvor jeg stod. Til sidst tabte han al Besin
delse og brølte ud over Salen med saadan Kraft, at det trods Lar
men kunde høres af de fleste: „Hold Mund, I Skraalhalse. Ved I, 
hvem I er? I er drukne og utilregnelige Slaver. De hæderlige Bor
geres Stemmegivning vil hævne denne Infami. Men vær sikre paa, 
jeg skal vide at finde Jer i Jeres Huler!“ Med dette Udbrud sluttede 
det hæslige Optrin, ti paa et Signal søgte nogle Hundrede af de 
hidsigste Demonstranter, der havde trængt sig op i Nærheden af



74

Tribunen, at storme denne under Raabet: „d la lanterne!“ og Valg
komiteen vidste nu intet andet Raad end at lukke af for Lyset, saa
ledes at der, paa nogle faa svagtlysende Væglygter nær, blev bælg
ravende mørkt i det uhyre Lokale. Gambetta forsvandt i Mørket, 
og nu begyndte en fortvivlet Kamp mellem de mange Tusinde brø
lende og ophidsede Mennesker for at naa Udgangene. Jeg blev 
ofte løftet i Vejret af de frem og tilbage bølgende Masser, saa Fød
derne Minutter ad Gangen ikke rørte ved Jorden, og det var først 
efter en god Times Kamp, jeg naaede en af Udgangene. — Dette 
Møde blev Valgbevægelsens største Sensation og udnyttedes længe 
efter i forskellig Retning af Pressen og Agitationen. Naturligvis 
kunde et Nederlag som dette ikke ændre Landsvalgenes Udfald, 
der overvejende blev gunstigt for Gambetta, men det lod sig ikke 
nægte, at den Ubeherskethed, hvorom hans sidste Udbrud bar 
Vidne, maatte svække hans personlige Autoritet.

Valgaftenen tilbragte jeg i Belleville, den af Gambettas to Kredse, 
hvor Resultatet var tvivlsomt; Charonne betragtedes allerede som 
tabt. Spændingen var uhyre, og Diskussionen for og mod Gambetta 
gik livligt i Beværtningslokalerne omkring Mairiet. Stemmeoptæl
lingen bragte Lidenskaberne til Kogepunktet, og da den var sluttet, 
viste den en ringe absolut Majoritet for Gambetta, som saaledes var 
valgt, medens han i Charonne ikke naaede videre end til at komme 
paa Omvalg, hvad han i et harmfyldt Manifest gav Afkald paa. Paris 
var Natten igennem som en Heksekedel med idelige Demonstra
tioner for og mod Gambetta paa Boulevarderne og foran Bladkon
torerne, hvor Valgresultaterne efterhaanden blev opslaaede. løvrigt 
var jeg nær aldrig naaet herind, ti den Droskekusk, der kørte for mig, 
var, skøndt ikke beruset, saa fuld af Valghumør, at han under en 
stor Del af Kørselen gjorde Front mod mig og ikke mod sin iHest, 
for at indprente mig alle Gambettas Skændselsgerninger, hvad der 
nogle Gange bragte hans Køretøj i ublid Berøring med Lygtepælene. 
— Valgresultatet viste en Vinding for Republikanerne af ca. 60 
Mandater paa Monarkisternes og Højre Centrums Bekostning. De 
to Regeringsgrupper øgede derved deres Tal til 370, medens „Ven
stre Centrum“ og „Yderste Venstre“ fik hver mellem 40 og 50. 
Grænserne mellem Regeringsgrupperne var ret flydende, men man 
mente at kunne tilskrive Ferrys ca. 170 og Gambettas ca. 200, i 
det sidste Tal ganske vist indbefattet en ret talrig Kreds under Le-
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delse af Floquet, Lockroy og Henri Brisson, der under Valgkampag
nen havde markeret en radikalere og overfor Gambetta mere kritisk 
Stilling end tidligere.

Det siddende Deputeretkammers 'Mandat udløb først i Oktober, og 
Ferry udsatte Sammenkaldelsen af det nyvalgte Kammer indtil 28. 
Oktober. Der hengik saaledes efter Valgenes Afslutning en Tid af 
næsten to Maaneder, og i denne Periode voksede det tunesiske 
Spørgsmaal frem til at blive det mest brændende i fransk Politik. 
— Under Berlinerkongressen 1878 havde Lord Beaconsfield, for 
at lette Okkupationen af Cypern og hans øvrige orientalske Po
litik, henvist Frankrig til at søge sig en Kompensation i Tunis, og 
Bismarck havde givet denne Tanke sin Tilslutning for at beskæf
tige Frankrigs nationale Aspirationer med noget andet end Re
vanchetanken og vistnok ogsaa for at drive en forsvarlig Kile ind 
imellem Frankrig og Italien og saaledes forberede dette Lands Til
slutning til Tyskland og Østrig. Det daværende Ministerium Wad
dington havde lige saa lidt som dets nærmeste Efterfølgere vovet 
at gøre Brug af Tilbudet, og dette var blevet omhyggeligt hemme
ligholdt. Imidlertid var Forholdene i Tunis blevet stedse mere uhold
bare. Beyens Regering var for svag til at holde de oprørske Stam
mer i Ave, og dens Ødselhed og slette Forvaltning havde bragt 
Landet i en voksende Afhængighed af det europæiske Laanemarked. 
Under alt dette førtes der en stadig og næppe dulgt Krig mellem 
Frankrigs og Italiens diplomatiske Repræsentanter om at sikre de
res Lande Jernbane- og Havnekoncessioner etc. og bane Vej for 
en Annektion eller et Protektorat. I Italien beskæftigede disse 
Fremtidsudsigter Sindene væsentlig mere end i Frankrig; man satte 
større og større Kraft ind paa Konkurrencen, og i de første Maane
der af 1881 syntes der at være Fare for, at Vægtskaalen skulde 
synke til Italiens Side. Der blev Bevægelse indenfor franske Re
geringskredse og i den algierske Administration i Retning af at 
benytte Tilbudene fra 1878, men Grévy var derimod og Ferry en 
Tid tvivlende, navnlig med de forestaaende Valg for Øje. Saa vandt 
Aktionspartiet Gambettas Tilslutning, og Ferrys Betænkeligheder 
overvandtes fuldstændig, da et Indfald af en halvt uafhængig tune
sisk Stamme, Krumirerne, paa den algierske Kolonis Omraade gav 
det forønskede Paaskud. Den franske Regering foreslog Beyen en 
Samvirken mellem franske og tunesiske Tropper for at bekæmpe
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Krumirerne, og da han under italiensk Indflydelse vægrede sig her
ved, begærede og fik Ferry den fornødne Bevilling fra Parlamentet 
til at sende en Styrke paa 30,000 Mand til Tunis. Krumirerne blev 
let forjaget, men der rejstes flere Steder i Tunis, under Beyens 
Passivitet, Modstand mod de franske Tropper, og Regeringen beslut
tede sig nu, under Paaberaabelse af, hvad Algiers fremtidige Sik
kerhed krævede, til at gøre det afgørende Skridt og kræve Beyens 
Underskrift paa en Traktat („Bardotraktaten“), i Henhold til hvilken 
Tunis fremtidigt skulde besættes af franske Tropper og de uden
rigske Anliggender, Finansstyrelsen etc. ledes af Beyen i Forening 
med en fransk Regeringskommissær. Skøndt Beyens „Suverænitet“ 
formelt bevaredes ved Traktaten, betød den dog under Protektoratets 
Form en faktisk Annektion. Denne Traktat fik Ferry omtrent en
stemmig ratificeret af begge Kamrene i Slutningen af Maj, og den 
fandt gennemgaaende ingen Modstand hos Stormagterne, idet ogsaa 
Italien, hvor den vakte stor Forbitrelse og gav Anledning til et 
Ministeriums Fald, under Hensyn til de øvrige Magters Holdning, 
mente at maatte finde sig i det uundgaaelige. Pacifikationen af Tu
nis syntes at skride saa rask frem, at Ferry, for at imødekomme 
Bladenes Krav mente at kunne sende henved Halvdelen af Okkupa
tionsstyrken hjem. En besk og haanlig Kritik af Ministeriets tune
siske Politik vedblev dog under Valgkampagnen at være et af Oppo
sitionens Yndlingstemaer, men rigtig Tag i Opinionen fik dog denne 
Kritik først senere. I Løbet af September og Oktober Maaned ud
viklede Situationen sig nemlig saaledes, at Tunis-Spørgsmaalet blev 
det mest brændende i Frankrigs Politik. Allerede i August havde 
det vist sig, at Hjemsendelsen af Tropperne havde været et Fejl
greb. Der skete alvorlige Rejsninger navnlig i den af Franskmæn- 
dene hidtil ikke besatte sydlige Del af Landet, hvor den hellige 
By Kairuan laa, Beyen protesterede mod Bardotraktaten, som ham 
aftvungen, og i Algier var der flere Steder udbrudt Oprør. Under 
Hensyn til Valgene og den hede Aarstid ventede Ministeriet ind
til Begyndelsen af September med at tage sine Forholdsregler, 
men saa greb det ogsaa ind med fuld Kraft; bragte Okkupations
hæren op til 50,000 Mand, omordnede Kommandoforholdene paa 
hensigtsmæssig Maade, besatte Beyens Residensstad, der hidtil paa 
hans Bøn havde været fri for Tropper, og forberedte en stor Ak
tion mod det sydlige Tunis og Kairuan.
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Operationerne i Tunis og Algier fik, takket være den store Trop
pestyrke, der sattes ind, og den energiske Ledelse, et heldigt For
løb, men ikke destomindre gik Oppositionens Forbitrelse over alle 
Bredder og smittede endog en Del af Regeringspartiernes Medlem
mer. Man paastod at være ført bag Lyset af de Meddelelser, der 
i Juni og Juli var givet Parlamentet om de militære Operationer, 
og stemplede alle senere gunstige Efterretninger som upaalidelige. 
Det store Forbrug af ubevilgede Midler erklæredes for forfatnings
stridigt, og mere og mere kom man, trods Parlamentets enstem
mige Tilslutning til Bardotraktaten, ind paa at betegne den hele 
Aktion som unødvendig, ja, endog landsskadelig og at søge Forkla
ring til Regeringens Optræden i denne Sag i lyssky finansielle In
teresser af samme Slags som dem, der havde været med til at frem
kalde den meksikanske Ekspedition under Napoleon III. Disse sidste 
Beskyldninger fandt vel ikke Sangbund i den besindigere offentlige 
Mening, men Utrygheden ved det hele Foretagende bredte sig viden 
om, og de ministerielle Blade, navnlig de Gambetta nærstaaende, 
ydede kun Regeringen en lunken Støtte. Den dybest liggende Grund 
hertil var en Følelse af Ængstelse og Usikkerhed, som endnu sad 
i Blodet efter Nederlaget. Det var det første større udenrigspoli
tiske og militære Fremstød siden 1870, og man frygtede, hvad 
det muligt kunde bære i sit Skød : en stærkere Binding af Frankrigs 
militære Kræfter, end dets Sikkerhed kunde taale, Modsætnings
forholdet til Italien, som i Tilfælde af et tysk Angreb kunde for
vandle en mulig Allieret til en Fjende, og først og sidst Frygten for, 
hvad der laa bagved Bismarcks paafaldende Imødekommenhed i 
denne Sag. Det var interessant at iagttage, i hvilken Grad denne 
ængstelige Mindreværds-Følelse hos mange kvalte enhver patriotisk 
Tilfredsstillelse over det heldigt gennemførte politiske og militære 
Fremstød. Øjnene var bestandigt rettede mod de tabte Provinser og 
de Farer, der efter Erfaringerne fra 1875 endnu kunde true fra 
Tyskland, og mange følte det som en Helligbrøde for en Tid at 
vende Blikket i anden Retning. Paa nært Hold gennem Pressen, Mø
der og Samtaler at følge disse Rørelser i den offentlige Mening gav 
Forstaaelse af meget af det, der senere fulgte: Frankrigs frivillige 
Vigen Pladsen for England i det ægyptiske Spørgsmaal og Manglen af 
Forstaaelse og Sympati for den store koloniale Landvinding, Ferry 
nogle Aar efter bragte Frankrig gennem sin Politik i Østasien.
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Hovedslaget om den tunesiske Politik stundede til. 28. Oktober 
traadte det nyvalgte Deputeretkammer sammen, og forskellige Inter
pellationer, der alle drejede sig om det brændende Spørgsmaal, var 
sat paa Dagsordenen til Mødet 5. November. Allerede forinden 
havde jeg overværet et Møde i Kammeret, som just ikke skulde give 
mig høje Forestillinger om det. Paa Dagsordenen var Valgenes God
kendelse, og Forhandlingerne drejede sig væsentlig om visse monar
kistiske Valg, som anfægtedes paa Grund af Gejstlighedens Ind
blanding ved fra Prædikestolen at anbefale den sejrende Kandidat. 
Spektaklet var øredøvende og kulminerede, da en af Klerikalis
mens førende Mænd, Biskop Freppel, begærede Ordet. Han var 
kendt som en fremragende Taler, men det fik jeg ingen Lejlighed til 
at dømme om, ti han kom ikke videre end til Begyndelsesordene: 
C’est le droit comme le devoir du clergé, même du haut de la 
chaire . . . (Det er Gejstlighedens Ret som det er dens Pligt, selv 
fra Prædikestolen ...). Man forstod, at Meningen var at hævde 
Præsternes Ret til ogsaa fra Prædikestolen at gribe ind i den po
litiske Kirkekamp, og satte ind med saa rasende Protesthyl, at 
Biskoppen maatte standse og føre Kampen videre med mimiske Mid
ler. Og som han stod der i sin violette Soutane med Hovedet tilbage
kastet og et Udtryk af koncentreret Haan, som ingen genial Skue
spiller kunde have gjort bedre, var han visselig talende nok. Atter 
og atter gentog han, naar Larmen syntes at stilne af, den samme 
Sætning, men kun for paa ny at rejse Stormen imod sig. Først da 
dette havde gentaget sig en halv Times Tid igennem, forlod han 
med en haanlig Gestus Talerstolen.

Interpellationsdebatten, som jeg overværede fra Ende til anden, 
varede fire Dage og lededes af Henri Brisson, som, efter at Gam
betta havde frabedt sig Valg, var blevet hans Efterfølger paa Præ
sidentpladsen. Det blev paa én Gang en glimrende Udfoldelse af 
fransk parlamentarisk Veltalenhed, hvor alle Fraktioners bedste Ta
lere var i Ilden, og et Vidnesbyrd om dyb Splittethed og Mangel 
paa virkelig Ledelse, ogsaa indenfor de to største Partigrupper. Ju
les Ferry, som var sig Kammerets Modvilje fuldt bevidst, og som 
desuden var vidende om, at Gambetta nu havde besluttet sig til at 
tage Styret, kæmpede ikke for Magten, men for den Sag, han med 
saa stor Dygtighed havde ført igennem, og han begyndte klogt med 
at erklære, at han, hvordan end Afstemningens Udfald blev, vilde
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demissionere. Man skulde tro, at det vilde have skabt ham en god 
Baggrund for den rolige og overlegne Redegørelse for Sagens hele 
Forløb, hvormed han indledede Forhandlingerne, at Aldersforman
den selve den Dag, da Kammeret traadte sammen, kunde oplæse 
den officielle 'Meddelelse om Kairuans Fald, men Modtagelsen be
stod i Haanlatter og Tilraab om, at det var vel en Sejersmelding 
af samme Slags som de tidligere, uden at der forefaldt nævnevær
dige Moddemonstrationer, og den Forhandling, der fulgte paa Fer
rys Tale, bar, selv fra „Vennernes“ Side, tydelig Præget af den 
Mentalitet, jeg ovenfor har søgt at karakterisere. Angrebene førtes 
med omtrent lige Skarphed fra Højregruppernes og „Yderste Ven
stre^ Side og kulminerede i Clemençeaus store Tale, der viste 
hans overlegne Mesterskab ogsaa som parlamentarisk Debattør. Han 
kritiserede skaanselløst de Fejlgreb, der var begaaet af Regeringen 
og de militære Myndigheder, understregede de udenrigspolitiske 
Faremomenter og nægtede sig ikke en detailleret Redegørelse for 
de private Finansinteresser, der efter hans Mening havde været med
bestemmende for Regeringens Handlemaade. Disse sidste Beskyld
ninger afviste Ferry med oprigtig Indignation og førte desuden et 
Forsvar for sin Politik af stor saglig Styrke, hvorunder han ramte 
Modstanderne føleligt ved sin Paavisning af, hvor skadeligt meget 
af det, der i Angrebets Hede var blevet sagt, kunde blive for Fran
krigs og Armeens Prestige. Hans Slutning: „Hvad De end gør, saa 
rør ikke ved Frankrig, rør ikke ved Armeen!“ var et Øjeblik nær 
ved at rive Kammeret med sig, men ogsaa kun et Øjeblik. Angre
bene tog paany Fart, og Stemningen var og blev fjendtlig eller i bedste 
Fald lunken. De sidste to Dage var det kendeligt, at hans robuste 
Natur var ved at give efter for det idelige Slid paa Nerverne, og 
man saa med Medfølelse paa det gulblege, sveddryppende Ansigt 
og de febrilske iHaandbevægelser. Endelig sluttede Debatten, og man 
gik til Afstemning om de 23 Forslag til motiverede Dagsordener, 
der var stillet, og som bevægede sig gennem alle Afskygninger fra 
Rigsretsanklage til frygtsom Tilslutning. De blev forkastede det ene 
efter det andet, og det hele syntes at skulle ende med en politisk 
Falliterklæring. Da greb Gambetta, som tidligere ikke havde del
taget i Debatten, ind med en Myndighed, som virkede velgørende 
efter alt, hvad der var gaaet forud. „Uden at blande mig,“ sagde 
han, „i Stridigheder, som er af personlig Art, forlanger jeg, at Kam-

Erindringer 6
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meret ved en klar Afstemning, som kan förstaas baade hjemme 
•og ude, erklærer, at Traktatens Bestemmelser skal opfyldes loyalt 
og fuldstændigt.“ Den Dagsorden, han i Henhold hertil stillede, og 
som altsaa gik uden om baade Dadel og Tilslutning til Ferry, blev 
vedtaget med 355 Stemmer mod 68 og opfattedes som et Forhaands 
Tillidsvotum til det kommende Ministerium Gambetta.

Med dettes Sammensætning havde Offentligheden beskæftiget sig 
længe før det saa Dagens Lys. Man talte om „Ze grand ministère“, 
et Ministerium,! hvilket de forhenværende Konseilspræsidenter Frey
cinet og Ferry og de to Kammerpræsidenter Henri Brisson og Léon 
Say eller, efter en anden Version, „de, der har været Konseils
præsidenter og de, der kan blive det“, skulde beklæde de vigtigste 
Poster. Gambetta, som efter Valgene af egen Drift havde søgt Præ
sident Grévy, for at sikre sig, at Banen nu var fri, var ogsaa en 
Tid inde paa lignende Kombinationer og rettede Henvendelser, ikke 
til Ferry, til hvem Forholdet, trods al formel Venskabelighed, efter- 
haanden var blevet meget køligt, men til Freycinet og Léon Say. 
Deres Stilling under Forhandlingerne var forsigtigt reserveret, og 
Resultatet blev et Nej fra dem begge. Saa gjorde Gambetta det dri
stige Spring og præsenterede Præsidenten en Liste uden politiske 
Notabiliteter, et Ministerium „sammen med Kammeraterne“, som 
han selv jovialt sagde, sammen med hans politiske „Kommiser“, 
som Parolen blev blandt hele og halve Modstandere. Det var rig
tigt nok, at de fleste af de nye Ministre kun var lidet kendte af 
Offentligheden, men deres Sporer havde de dog vundet paa det poli
tiske eller andre Omraader, og Fremtiden skulde vise, at der blandt 
dem var Mænd, der — som Rouvier og Waldeck-Rousseau — skulde 
komme til at indtage Førstepladser i Frankrigs politiske Liv. Men 
foreløbig var Skuffelse og Skadefryd de fremherskende Følelser, og 
da Gambetta, der selv foruden Konseilspræsidiet havde overtaget 
Udenrigsministeriet, den 15de November med tung og autoritativ 
Værdighed forelagde Ministeriets Program, der i det væsentlige var 
overensstemmende med Bellevilletalen, var Modtagelsen afgjort kø
lig. Skøndt Flertalsgrupperne foreløbig indtog en afventende Hold
ning, var der dog ogsaa indenfor dem Tegn at spore paa lidet vel
villig Stemning, og fra Oppositionens Side var der fra første Færd 
aabent Fjendskab, som forstærkedes ved nogle af de første Udnæv
nelser, Ministeriet foretog. Generalerne Miribel og Gallifet, som fra
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tidligere Tid regnedes til den monarkisk-konservative Fløj indenfor 
Hæren og sidst havde været blandt Me. Mahons Tillidsmænd under 
„Statskups“-Politiken, udnævntes den første til Chef for General
staben og den anden til Medlem af „conseil supérieur de la guerre“, 
og den fremragende konservative Journalist J. J. Weiss, der ogsaa 
havde været blandt de ivrigste Forkæmpere for Me. Mahons Politik, 
blev Direktør for Udenrigsministeriets politiske Afdeling. Gambetta 
vidste vel, hvad han udsatte sig for ved disse Udnævnelser, men 
han havde personlig knyttet dem alle tre nær til sig og ansaa dem 
for de mest fremragende Dygtigheder, der var til Raadighed, og 
stolt gentog han sit gamle Ord: „Man regerer med sit Parti, men 
man administrerer med Dygtigheder.“

Den Mistænkeliggørelses-Kampagne, som efter Gambettas Over
tagelse af Magten rejstes imod ham fra de yderliggaaende radikale 
Partiers Side, overgik i Voldsomhed alt, hvad man hidtil havde set. 
Længst ude var selvfølgelig de fra Straffekolonierne tilbagevendte 
Kommunister, for hvis Amnestering Gambetta havde sat al sin Au
toritet ind. Jeg erindrer et Massemøde, hvor bl. a. „den røde Jom
fru“, Louise Michel talte, og hvor hun endte med under stort Bi
fald at sige, at der ikke var meget ved Frankrigs røde Ungdom, hvis 
ikke en af dem „satte en Kugle i Gambettas tykke Vom“. Det kunde 
man i de Dages Paris uden personlig Risiko sige inden Døre, selv 
ved et Møde, hvor — som her — Politiet var talrigt til Stede, men 
saa snart man førte de røde Faner ud paa Gaden og forsøgte at fort
sætte Demonstrationen der, blev der grebet ind med en saadan 
Haandfasthed, at Mængden splittedes paa faa Minutter. — Et alvor
ligere Symptom paa, hvor vidt man mente at kunne gaa overfor Gam
betta, var det, at en af „Yderste Venstre“s mest fremtrædende Mænd, 
Henri Maret, under et Møde i Deputeretkammeret slyngede ham et 
„Vitellius“ i Ansigtet, uden at Præsidenten greb ind. Men trods alt 
var Gambettas Autoritet ude i Landet vistnok i det væsentlige urok
ket, og trods det svækkede parlamentariske Grundlag havde han 
endnu smukke og sejrrige Dage, selv i Senatet, hvor dog hans Mod
standere havde det overvejende Flertal. Jeg erindrer en Forhandling 
dér i December, hvor -det drejede sig om en Tillægsbevilling paa 
29 Mill. Francs til Dækning af de ikke bevilgede Udgifter til den 
tunesiske Ekspedition. Gambetta stod her overfor iHøjreoppositionens 
mest fremragende Fører, Hertugen af Broglie, og det bevægede
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Ordskifte blev fra begge Sider ført med overlegen Dygtighed og 
fin parlamentarisk Kultur. Gambetta udfoldede her alle sine bedste 
Egenskaber som Taler, ikke mindst sin indtagende Elskværdighed, 
og det er vist ikke for meget sagt, at han den Dag var ved at vinde 
Senatets IHjærte; i alt Fald blev Bevillingen givet enstemmig. 'Men 
hans parlamentariske Grundlag var og blev vaklende, og for mig 
var Ministeriets Fald allerede en iMaaned efter, at jeg havde forladt 
Frankrig, ingen Overraskelse.

Det parlamentariske Liv har jo i Frankrig som andensteds sine 
Hverdagsstunder, hvor de politiske Kampe hviler eller træder i 
Baggrunden for det praktiske Arbejde, og disse Hverdage var og
saa i denne stærkt bevægede Tid de overvejende. Jeg forsømte 
ikke at lære Frankrigs parlamentariske Liv at kende ogsaa fra denne 
Side, der ofte er saa lidt paaagtet, men dog er Ballasten i det par
lamentariske Arbejde. De Forhandlinger af denne Art, jeg over
værede, drejede sig om Handelstraktaterne, om Skolelovgivningen 
og om Fagforeningernes retslige Stilling. Det var især gennem disse 
Forhandlinger og ved at sætte mig ind i de til dem knyttede Forslag 
og Udvalgsbetænkninger, at jeg kom til Erkendelse af, hvor megen 
Indsigt og faglig Dygtighed de franske Kamre og ikke mindst Se
natet rummede.

Et Arbejde, der optog mig stærkt under hele mit Ophold i Fran
krig, var at gøre mig bekendt med de dybtgaaende handelspolitiske 
Undersøgelser, som Halvfjerdserne igennem havde staaet paa i 
Frankrig vedrørende Landets Handelspolitik. Det var en direkte 
Fortsættelse af de Studier, jeg havde drevet i Berlin 1879, men 
her stod et langt rigere Materiale til min Raadighed, idet den Reak
tion imod Napoleon Ill’s frihandelsvenlige Handelspolitik og de af 
den affødte Handelstraktater, som havde været i stærk Vækst 
siden Thiers’ Præsidentskab, havde fremkaldt en Række Enquêter 
og Kommissionsbetænkninger af stor Værdi for en alsidig Belysning 
af Spørgsmaalene, — i første Række Deputeretkammerets og Se
natets store Enquêter af 1878. Hvad det i første Række drejede sig 
om, var jo, hvorvidt og paa hvilke Betingelser Handelstraktaterne 
med England, Italien og Belgien skulde fornyes, og da Meningerne 
indenfor Parlamentet var saa stærkt delte, og Regeringerne stod 
tøvende og afventende, nøjedes man foreløbig med at forny de ud
løbne Traktater paa nogle Maaneder ad Gangen. Grænserne mellem
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de frihandelsvenligt eller protektionistisk indstillede indenfor Kam
rene fulgte jo ingenlunde Partilinjerne. Medens de konservativt 
orienterede Grupper gennemgaaende var beskyttelsesvenlige, havde 
dog indenfor Venstre Centrum Frihandelspolitiken to af sine bedste 
Forkæmpere i Jules Simon og Léon Say, og indenfor Regeringsfler
tallet var Jules Ferry og Méline erklærede Protektionister, medens 
Gambetta hældede til Frihandelssiden. Striden var altsaa ikke af 
egentlig politisk Art, men i udpræget Grad en Interessekamp mel
lem Eksportindustrierne og de Industrier, der væsentlig var henviste 
til Hjemmemarkedet, og i Landbruget mellem de frihandelsvenlige 
Vin-, Frugt- og Silkeavlere og de overvejende protektionistiske Korn- 
og Kvægavlere. At Udviklingen under de stridende Interessers Bryd
ninger Aar for Aar gik stærkere i beskyttelsesvenlig Retning, var 
dog let at se. Gennem de bindstærke Enquêter, særlig Deputeret
kammerets, kunde man paa den interessanteste PAaade forfølge de 
slyngede Veje, ad hvilke Interesserne greb ind i hverandre. Det lyk
kedes mig ved Bistand fra forskellig Side at skaffe mig Hovedakterne 
af det store Materiale, ogsaa den Del af det, som kun var tilgænge
ligt for Parlamentarikere, og jeg anvendte en stor Del af min Tid til 
at gennemgaa og delvis bearbejde det. Senere supplerede jeg det i 
England med en Del Materiale vedrørende iHandelstraktatforhandlin- 
geme mellem dette Land og Frankrig, og det var min Hensigt efter 
min Hjemkomst at skrive en samlet Fremstilling af det handels
politiske Omslag i Tyskland og Frankrig i 1879 og Firsernes første 
Aar — mulig i Form af en Doktordisputats —, noget som desværre 
af økonomiske Grunde aldrig blev realiseret. Senere kom disse Stu
dier mig dog paa indirekte Maade til Nytte ved Arbejdet for en 
Toldreform hjemme. —

Medens mine Studier af Frankrigs almindelige politiske Tilstande 
og af dets Handels- og Toldpolitik fuldt ud bragte mig det Udbytte, 
jeg havde ventet, var det samme kun delvis Tilfældet med mine 
socialpolitiske Undersøgelser. Jeg havde fra min første Ungdom haft 
en særlig Interesse for Arbejdernes kooperative Bestræbelser og 
havde ved Læsning af en Del derhen hørende Literatur dannet mig 
den Forestilling, at der ikke blot i England, men ogsaa i Frankrig 
fandtes en livskraftig Bevægelse i denne Retning, der havde sat sig 
Spor i talrige Brugs- og Pnoduktionsforeninger og i en Række leve
dygtige Forsøg paa at give Arbejderne Del i Ledelsen og Udbyttet



84

af kapitalistisk drevne Virksomheder. De Oplysninger, jeg, efter at 
være kommet til Paris, begyndte at indhente om disse Forhold, gav 
et uklart Resultat og virkede i det hele ret desillusionerende. Jeg 
opgav dog ikke Sagen, men besluttede, saa godt det var mig mu
ligt, at foretage en Undersøgelse i Marken og forsøge at komme i 
Forbindelse med saa mange af Bevægelsens Ledere som muligt. Jeg 
stod dog her saa nogenlunde paa bar Bund; personlige Introduk
tioner var det mig ikke muligt at skaffe, da man hverken i Gesandt
skabet, eller hvor jeg ellers henvendte mig, havde mindste Kendskab 
til de Personer eller Institutioner, det her drejede sig om, og jeg 
maatte altsaa nøjes med en i almindelige Udtryk holdt Anbefaling 
fra Gesandtskabet til dem, jeg vilde søge at komme i Forbindelse 
med. Jeg vidste, at blandt de Steder, hvor den kooperative Bevæ
gelse, som under den anden Republik var skudt saa stærkt frem 
og i Kejserdømmets sidste Aar havde haft en Nyopblomstring, endnu 
havde Livskraft, stod, foruden Paris, Lyon, Vienne og Grenoble 
i første Række. Nu havde min Lyst til at se andre Dele af Frankrig 
end Paris allerede ført mig ud paa en Fodvandring gennem Nor
mandiet, og endnu mere lokkede Rhonebyerne, Savoyen og Rivie
raen mig. Jeg besluttede da at rejse derned i September, efter at 
Valgbevægelsen var endt, besteg sammen med Filologen Dr. J. L. 
Heiberg, som jeg havde lært at kende i Pensionatet i Paris, Bjerget 
„Dent du Nivolet“ ved Chambéry og saa siden Egnen om Aix les 
Bains, Arles, Marseille og den franske Riviera, men den sidste 
Halvdel af Rejsen vilde jeg ofre til en Undersøgelse af den koopera
tive Bevægelses Tilstand i de sydfranske Byer, jeg har nævnt.

Det hele syntes ret haabløst, ung, uerfaren og ukendt som jeg 
var, men Tilfældet var mig saa gunstigt, at den af Kooperationsbe
vægelsens ledende Mænd, jeg først henvendte mig til, var Dr. 
Couturier, Læge i Vienne og nys genvalgt til Deputeret for Isère. 
Ikke blot var han den, der kunde give mig de bedste Oplysninger, 
men baade nu og senere viste han mine Bestræbelser den varmeste 
Interesse og tog sig af mig paa enhver Maade. Han var, som andre 
af den kooperative Sags ældre Venner, oprindelig inspireret af den 
sværmeriske Tro paa Kooperationen som det bedste Middel til at 
hæve Arbejderklassens Livsvilkaar, der besjælede saa mange af 
den anden Republiks Mænd, og han havde nu i omtrent 30 Aar 
arbejdet for at føre dens Idé ud i Livet i sin nærmeste Kreds og
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langt ud over den. Han var en indtagende Personlighed, der øvede 
en betydelig Indflydelse over sine Omgivelser og var den bærende 
Kraft i de Foretagender, han havde skabt. I alt, hvad der angik den 
franske Kooperationsbevægelses Historie, var han et levende Lek
sikon og forsynede mig baade nu og senere med et betydeligt Ma
teriale vedrørende de betydeligste Foretagender af den Art baade i 
og udenfor Sydfrankrig. Hans Hjærtebarn var det store Beauregard- 
Selskab, som han havde stiftet og stadig ledede. Det havde nu 
c. 500 Andelshavere, mest Arbejdere, men dog ogsaa en Del af 
Viennes Smaaborgere. Det drev, foruden Landbrug paa Selskabets 
Ejendom, „Beauregard“, ogsaa Mølleri, Vaskeri og Sparekasse med 
Udlaansvirksomhed. Tidligere havde det ogsaa drevet Brugsforening, 
Klædefabrikation, Skole og Børneasyl. De af Selskabet beskæftigede 
Funktionærer og Arbejdere var for Størstedelen, men dog ikke alle, 
Medlemmer af Selskabet og havde som saadanne Andel i det — 
forøvrigt temmelig ringe — Udbytte, Virksomhederne gav. Den 
smukt beliggende Landejendom „Beauregard“ var ogsaa Medlem
mernes selskabelige Samlingspunkt. Her mødtes hver Søndag i den 
gode Aarstid Medlemmerne og deres Familier til Samvær under for
skellige Former og til Leg og Underholdning for Børnene. Mad og 
Vin kunde man enten selv medbringe eller faa leveret paa Stedet 
til Produktionspris. Det hele var en Kombination af Andelsvirksom
heder og Velfærdsforanstaltninger, stort anlagt og i det væsentlige 
baaret oppe af en enkelt Mands Begejstring og Offervilje, men alle
rede præget af den Nedgang, i hvilken Frankrigs kooperative Be
vægelse siden 1870 havde været stedt.

Denne Tilbagegangens Saga fik jeg til Overmaal indprentet ved 
mine Undersøgelser i Lyon og senere i Paris. Lyon, som i det andet 
Kejserdømmes sidste Aar havde haft over 100 kooperative Forenin
ger, hvoraf omtrent Halvdelen Produktionsforeninger, havde nu af 
saadanne kun Typografforeningen og 4—5 smaa Bagerier tilbage og 
desuden en god halv Snes Brugsforeninger af hvilke kun en, „La 
Ruche“, havde en betydeligere Omsætning. Aarsagen til den stærke 
Opblomstring i Tresserne var efter de Oplysninger, jeg indhentede, 
dels at disse Foreninger var de eneste Arbejderassociationer, som 
kunde røre sig nogenlunde frit, dels den forholdsvis betydelige Stats
støtte, en Del af dem fik enten ved Tilskud eller Laan. Disse Be
gunstigelser ophørte efter Krigen, og Laanene fordredes tilbage-



86

betalte, hvad der havde omtrent alle de understøttede Foreningers 
Fald til Følge; ogsaa blandt de øvrige var Mandefaldet stort, særlig 
for Produktionsforeningernes Vedkommende. Nyoprettede blev kun 
faa, da Associationsdriften hos Arbejderne blev væsentlig mindre i 
Aarene efter Krigen, og de sociale Interesser i det hele maatte vige 
for de politiske. Partistridigheder og personlige Kævlerier mellem 
Medlemmerne gjorde ogsaa sit og navnlig det, at man daarligt kunde 
bekvemme sig til at underordne sig sine valgte Ledere og ikke var 
villig til at betale Driftsledere og Bogholdere saa høj en Løn, at 
man kunde sikre sig de bedst egnede Folk. I langt de fleste For
eninger, hvis Forhold jeg fik Lejlighed til at undersøge, var dette, 
i Forening med Kapitalmangelen, Akilleshælen. I de Brugsforenin
ger, der var tilbage, viste en nærmere Undersøgelse betydelige Af
vigelser fra de Principer, der allerede dengang havde gjort den 
engelske kooperative Bevægelse saa stærk. Næsten i dem alle gaves 
der Kredit, og i de fleste handledes der i Flæng med Medlemmer 
og Ikke-Medlemmer, hvoraf Følgen igen blev, at Fordelen for Kun
derne kom til at ligge i lavere Priser paa visse af Salgsartiklerne 
og ikke i Uddeling af det kontante Overskud. Sociale Hjælpeforan
staltninger magtede disse Foreninger selvfølgelig saa godt som ikke. 
— Langt betydningsfuldere end nogen af Foreningerne i Lyon var 
det store „Société alimentaire“ i Grenoble, der daglig bespiste 
omtrent 1000 Mennesker, ganske overvejende Arbejdere og deres 
Familier, enten i Selskabets store og udmærket indrettede Lokaler 
eller ved Levering ud af Huset. Foretagendet var dog mere at be
tragte som en Velfærdsordning end som et kooperativt Foretagen
de, endskøndt der blandt „Aktionærerne“ var mange af Byens Ar
bejdere, og disse ogsaa var repræsenteret i Bestyrelsen, Selskabet 
syntes udmærket ledet og Maaltiderne, i hvilke de efter Tur til
synsførende Bestyrelsesmedlemmer selv deltog, rigelige og af for
trinlig Kvalitet. Driften var, trods den overordentlig billige Pris, 
til hvilken Maden leveredes, i Stand til at bære sig selv og endda 
give „Aktionærerne“ et lille Udbytte, som dog foreløbig henlagdes 
til et Fond, hvis Renter, naar det havde naaet en tilstrækkelig Stør
relse, skulde anvendes til Understøttelse af Selskabets faste Kun
der i Sygdomstilfælde.

Efter min Tilbagekomst til Paris fortsatte jeg — stadig med 
Dr. Couturiers Hjælp — de Undersøgelser, jeg i Sydfrankrig havde
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begyndt. Jeg kan her ikke komme ind paa Enkeltheder, men Ho
vedresultaterne stemte i det væsentlige med de sydfranske. Antal
let af Produktions- og Brugsforeninger havde ogsaa i Paris været 
højt oppe — efter de paalideligste Beregninger paa mellem et og 
to Tusinde —, men Tilbagegangen havde efter 1870 været kolossal 
og af væsentlig de samme Aarsager som i Lyon. Blandt de ca. 30 
tilbageblevne Produktionsforeninger var kun to — Skrædernes og 
de optiske Instrumentmageres („les lunetiers“) — af større Betyd
ning; den sidste indtog endog efter udenforstaaende Kyndiges Dom 
en førende Stilling indenfor sin Branche. I disse to Foreninger 
havde man altsaa paa heldig Maade undgaaet de Skær, hvorpaa 
saa mange andre var strandede. En medvirkende Grund til Pro
duktionsforeningernes som Regel kranke Skæbne i Paris har været 
det forholdsvis lette Avancement, der i saa mange Smaaindustrier 
(især i Modebranchen og „Pariserartikler“) er fra Elitearbejder til 
Arbejdsgiver. De dygtigste Arbejdere paa disse Omraader har da 
i Reglen snarere rettet deres Bestræbelser paa at blive selvstæn
dige Erhvervsdrivende end paa at stifte og lede Produktionsfore
ninger, og mangfoldige af disse er, naar indre og ydre Vanskelig
heder voksede dem over Hovedet, gaaet over til at blive egne For
retninger i en tidligere Foreningsleders Hænder. — Om de ikke 
meget talrige Brugsforeninger gjaldt i Regelen det samme, som 
ovenfor er sagt om de lyonnesiske.

En Plads for sig indtog paa den Tid det store Bygnings- og An
lægsfirma „Maison Leclaire“, et af Frankrigs betydeligste, der 
havde bestaaet i en Aarrække og i sidste Regnskabsaar havde be
skæftiget ca. 1100 Mand med Arbejder ikke blot i Paris, men 
over hele Frankrig. Det var grundlagt af en stærkt socialt interes
seret, formuende Arbejdsgiver, der i Gennemførelsen af Tanken 
om Arbejdernes Delagtighed i Virksomhedernes Ledelse og Udbyt
te og sluttelig fuldstændige Overtagelse af dem, saa Løsningen af 
det sociale Spørgsmaal. Efter hans Død var Foretagendet ved te
stamentarisk Bestemmelse konstitueret som selvejende Institution 
med detaillerede Regler om Virksomhedens Ledelse og Udbyttets 
Fordeling. Som øverste Driftsledere havde han indsat sine to Ne
vøer, som skulde have Halvdelen af Nettoudbyttet, medens den 
anden Halvdel tilfaldt Arbejderne som Udbytteandele i Forhold til 
den oppebaarne ordinære Arbejdsløn. Hele Styrelsen af dette Ud-
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byttefond laa hos Arbejdernes Pensionskasse, ligesom en ved Sta- 
tuterne afgrænset Deltagelse i Ledelsen iøvrigt var overladt et af 
Arbejderne valgt Bestyrelsesraad („le noyeavt"), som efter de nu
værende Direktørers Død eller Fratræden skulde vælge deres Ef
terfølgere, samtidig med at hele Netto-Udbyttet gik over til For
delingsfonden. Indtil videre maatte dog Foretagendet betragtes ikke 
som en egentlig Produktionsforening, men som et storstilet Forsøg 
paa at løse Problemet om Arbejdernes Delagtighed i Ledelse og 
Udbytte; det var jo, som en af Direktørerne sagde „et konstitutio
nelt Monarki“ og fritoges ikke blot for de Kapitalsorger, som de 
egentlige Produktionsforeninger var saa haardt trykkede af, men 
ogsaa for de Vanskeligheder, der for dem var forbundet med at 
finde og fastholde tilstrækkelig teknisk og økonomisk kyndige Le
dere. I dets daværende Skikkelse var „Maison Leclaire“ en Møn
sterinstitution, hvad der fremgik ikke blot af de indgaaende Oplys
ninger, dets Ledelse med den største Elskværdighed stillede til 
min Raadighed, men ogsaa af den enstemmige Dom fra kyndige 
Folk, der, uden selv at være knyttet til Institutionen, var fortro
lige med dens Virksomhed. Dens faglige Anseelse var første Klas
ses, om Striker havde der aldrig været Tale af den gode Grund, 
at Udbytteandelene nu i en Aarrække havde bragt Lønningerne 
væsentlig op over Fagets sædvanlige Niveau, og de Stridigheder, 
der havde været paa Generalforsamlingerne og Bestyrelsesmøderne, 
og om hvilke Underretning ingenlunde blev mig forholdt, havde 
ikke været af nogen indgribende eller skadelig Art. — Gennem 
„Maison Leclaire“ kom jeg i den følgende Tid i Forbindelse med 
en Kreds af Arbejdsgivere, som arbejdede med beslægtede Tanker, 
og af hvilke flere delvis havde bragt dem til Udførelse i deres egne 
Virksomheder. Deres Dom om de indhøstede Erfaringer var gen- 
nemgaaende gunstig, og de betonede stærkt overfor mig, at naar 
de fik større og større Tiltro til Udbyttedelingstanken, var det af 
rent praktiske Nyttehensyn. „Filantropi er der slet ikke Tale om,“ 
sagde en af dem til mig, „saaledes betragter ingen af os det; kun 
som en Forbedring af Maskineriet“. Baade i denne Kreds og hos 
„Maison Leclaire“ selv hørte jeg ofte fremhævet, at den gensidige 
Kontrol, som af Arbejderne og den af dem valgte Bestyrelse øvedes, 
forretningsmæssig set var den største Fordel ved Systemet, idet 
den paa ganske anderledes effektiv Maade, end det kunde ske ved
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Arbejdsgiverens og sædvanlige Arbejdslederes Tilsyn, sikrede Ar
bejdernes moralske Kvalitet og Arbejdets Godhed.

Disse Undersøgelser, som strakte sig over det meste af den Tid, 
jeg opholdt mig i Frankrig, kom mig især paa indirekte Maade til 
stor Nytte. Ved den Venlighed, som vistes mig af ledende Mænd paa 
Kooperationens og Udbyttedelingens Omraade som Dr. Couturier, 
Charles Limousin, Charles Robert, Direktør Marquot o. a. og de 
hyppige Samtaler, jeg fik Lejlighed til at føre med dem og intel
ligente Arbejdere, som havde ledende Stillinger indenfor de forskel
lige Virksomheder, lk jeg et værdifuldt Indblik i franske sociale For
hold og i Arbejdsgiveres og Arbejderes Indstilling til de videregaaende 
Socialreformer, som begyndte at komme paa Tidens Dagsorden. Hos 
de socialt interesserede Mænd, jeg har nævnt, fandt jeg Interesse for 
de Spirer til en Lovgivning paa det sociale Forsikringsvæsens Om
raade, som paa den Tid var i Frembrud i Tyskland, men de var alle 
enige om, at den Interesse, der vistes disse Spørgsmaal saavel fra de 
ledende Politikeres som fra selve Arbejderklassens Side, var meget 
ringe. At dette Skøn var rigtigt, fik jeg bekræftet ved at deltage 
i adskillige Arbejdermøder, hvor ogsaa enkelte Deputerede, særlig 
blandt de mest radikale, var blandt Talerne. Den mest fremskred
ne Del af Arbejderbefolkningen svor gennemgaaende til „Yderste 
Venstre“s rent politiske Programpunkter, og det var disse og Agi
tationen mod Gambetta og Ferry, som det ved Møderne drejede 
sig om, medens der kun ofredes de sociale Spørgsmaal en ringe 
Opmærksomhed. Et egentligt socialistisk Parti med særlige Arbej
derkandidater — „Kollektivisterne“, som de da kaldtes — var vel 
under Frembrud og havde til manges Forbavselse ved Valgene sam
let ca. 100.000 Stemmer, men intetsteds formaaet at sætte deres 
Særkandidater igennem. Ogsaa de „kollektivistiske“ Talere beskæf
tigede sig ved Møderne mindre med Socialpolitik end med almin
delig politisk Agitation. Helt ude paa Yderfløjen figurerede Anarki
sterne, mest amnesterede Kommunarder, af hvilke enkelte udfol
dede en betydelig Veltalenhed, og paa Møderne kunde rive For
samlingen med sig ved deres Angrebs Voldsomhed, men som øjen
synlig kun fandt ringe Sangbund for selve Anarkismens Evange
lium. — Jeg søgte ogsaa med Hjælp fra forskellig Side at danne 
mig en Mening om det Standpunkt, de egentlige Arbejderfagfor
eninger stod paa, men Resultatet var som Regel, at Tilslutningen
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var minimal, hvorfor ogsaa de ikke sjældne Striker i Reglen tab
tes. T. Eks. talte Skræderfaget i Paris c. 33.000 Arbejdere, men 
deres Fagforening havde kun ca. 300 betalende Medlemmer.

Et Forhold, jeg i høj Grad havde min Opmærksomhed henvendt 
paa under mit Ophold i Frankrig, var selvfølgelig Stemningen over
for Tyskland. Der var ingen, som endnu tænkte paa Muligheden af 
en Revanchekamp og, som nævnt, saa man med Ængstelse paa alt, 
der mulig kunde føre til et nyt krigersk Opgør med Sejerherren 
fra 1870. Men jeg fik snart bekræftet, at gemt var ikke glemt, og 
at man levede efter Gambettas Ord: „Tænk altid derpaa, tal aldrig 
derom.“ Saa snart man kom i lidt nærmere Forbindelse med Folk, 
fik man at mærke, at der laa en Lidenskab dulgt, som man ikke 
af egen Drift gav Udtryk, men som kunde slaa Gnister selv ved 
ubetydelige Anledninger. Saaledes husker jeg et lille Optrin fra 
den Valgaften i Belleville, jeg før har omtalt. Vi var to Danske, 
som havde slaaet os ned i en stor Beværtningsbarak, hvor mange 
af Valgkredsens Smaaborgere og Arbejdere sad bænket, og vi talte 
selvfølgelig Dansk indbyrdes. I vor Samtale forekom nogle Gange 
Ordet „Ja“, som min Erfaring siden lærte mig, at man i de Dages 
Paris skulde være forsigtig med, da det oftest blev opfattet som et 
Tegn paa tysk Nationalitet. Pludselig mærkede vi en urolig Be
vægelse fra Bord til Bord, ledsaget af lidet venskabelige Øjekast 
og Gebærder, der tydeligt nok havde os til Genstand. Min Led
sager spurgte sin Nabo, hvad der var paa Færde, og fik den Besked, 
at man ansaa os for Tyskere, hvorpaa han forklarede ham, at vi 
var Danske, og at vi, som han maaske vidste, for nogle Aar siden 
ogsaa havde været i ublid Berøring med „les Prussiens“. Vor Nabo 
sprang da op paa Bænken og meddelte med høj Røst, hvad der var 
blevet ham sagt. Øjeblikkelig rejste de, der var i Barakken, sig 
og raabte „Vive le Danemark“, „Vive le Düppel“, „à bas la Prusse“, 
og fra nu af var der ingen Grænse for deres Elskværdighed imod 
os. Af lignende Oplevelser, om end af mere stilfærdig Art, havde 
jeg i den følgende Tid ikke saa faa.

Skøndt jeg ellers ikke kan komme ind paa mine rent personlige 
Oplevelser i Paris, kan jeg ikke slutte min Beretning om Opholdet 
dér uden en Kærlighedserklæring til denne By, som jeg fandt mere 
indtagende end nogen anden, ikke mindst for Louvres og Teatrenes 
Skyld. Jeg vil altid regne det for en af mit Livs lykkeligste Op-
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levelser, at jeg lærte den franske Skuespilkunst at kende, som den 
var i sin Storhedstid. Endnu stod bl. a. Got, Coquelin ainé, Mou- 
net Sully, Delaunay, Croizette, Madeleine Brohan og Mile Rei- 
chemberg i første Række paa Théâtre français, og endnu kunde flere 
af de mindre Teatre i enkelte Forestillinger yde det fuldkomne. Ingen 
Uge var der, hvor jeg ikke tilbragte en eller to Aftener i Teatret.

Mit Ophold i Frankrig gik til Ende med Aaret 1881, og hvor 
meget jeg end ventede mig af Englandsrejsen, var det dog med 
Sorg, jeg sagde Paris Farvel, ikke mindst fordi jeg nu skulde af
bryde mine Iagttagelser af Frankrigs politiske Liv saa at sige paa 
„det mest spændende Sted“, netop som Gambettas Ministerium 
skulde til at udfolde sig. Jeg havde levet saa intensivt med i den 
politiske Kamps mest bevægede Øjeblikke og følte mig saa nøje for
trolig med den, at jeg siden, naar jeg har staaet foran Gambettas pom
pøse Nationalmonument og Mindesmærket over Ferry, hvor han som 
den franske Folkeskoles Skaber i olympisk Faderlighed samler Bør
nene om sig, ikke kunde lade være at tænke paa, at de Trængsels
kampe, i hvilke jeg har set dem begge stedte, og al den Haan, som 
dengang blev udøst over dem, dog kun var det forbigaaende, og at det 
blivende er den Hyldest, som hele Folket nu yder dem for deres store 
Indsats i Frankrigs Historie.

* *

Nytaarsdag 1882 kom jeg til London, og et Par Dage efter var 
jeg indlogeret i det Pensionat paa Bedford Place, som skulde blive 
mit Hjem i al den Tid, jeg opholdt mig i England. Det var mig 
anbefalet hjemme fra, og jeg befandt mig alt i alt vel der. Der 
boede godt en Snes Mennesker, omtrent alle Englændere og hel
digvis ikke en eneste Skandinav, saa jeg blev straks fra den før
ste Dag nødt til udelukkende at høre og tale Engelsk. Ogsaa her 
supplerede jeg den daglige Øvelse ved at tage Samtaletimer. Pen
sionatets Beboere var, foruden enkelte ældre Damer og Herrer, mest 
yngre ugifte Jurister, Læger og Forretningsmænd. Vi samledes gerne 
efter Middagen til et Par Timers selskabeligt Samvær omkring Ka
minen, hvor Dagens Spørgsmaal drøftedes, og Tonen var ganske 
hyggelig, men snæver og fad i Sammenligning med hvad jeg havde 
været vant til paa den venstre Seinebred. Det var engelsk „respecta
bility“ over hele Linjen, og i politisk Henseende — næsten som en
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Selvfølge — hyperkonservative Sympatier. Min eneste „liberale“ 
Meningsfælle var en ældre skotsk Dame af anselig Familie, men 
hendes politiske Sympatier gav sig væsentlig Udtryk i en grundig 
Redegørelse for i hvor mange Generationer hendes Familie havde 
været liberal; det var da en Selvfølge, som ingen videre Begrun
delse behøvede, at hun ogsaa var det. Overbevisningen om, at alt 
engelsk var godt og mønsterværdigt, gav sig i denne Kreds idelige 
Udslag, men i Reglen dog paa en Maade, som ikke kunde krænke 
Folk af andre Nationaliteter. Maaske kom det mig her ogsaa til 
gode, at jeg var Landsmand med Prinsessen af Wales, som baade 
her og i de liberale Kredse, hvor jeg senere kom til at færdes, var 
Genstand for en sand Forgudelse, noget der uvilkaarligt bevirkede, 
at man stillede de Danske i en Klasse for sig blandt de andre 
„foreigners". Dog mindes jeg en Undtagelse, som et Øjeblik var 
nær ved at bryde det ellers meget venskabelige Forhold mellem 
mine Husfæller og mig. Der var en Aften — jeg husker ikke An
ledningen, men maaske var det den Situation, der faa Maaneder 
efter opstod ved Alexandria, som dæmrede — opstaaet en Disput 
om, hvorvidt det var tilladeligt som Tvangsmiddel at bombardere 
en fremmed By uden forudgaaende Krigserklæring. Da udslyngede 
en ung Sagfører som et Argument, der formentlig maatte gøre Ende 
paa al videre Debat: „Did we declare war, when we sacked Co
penhagen?“ (erklærede vi maaske Krig, da vi ødelagde Køben
havn?). Det var mig lidt for meget, og jeg udtrykte min For
bavselse over, at nogen Englænder vilde finde et internationalt For
billede i en Handling, som nu almindeligt og jeg havde troet og
saa i England, ansaas for et skændigt Brud paa Folkeretten. Der 
blev en uhyggelig Tavshed, som først brødes, da Mr. Bone, en 
ældre Herre, som respekteredes i lige Grad for sin betydelige For
mue og sin Lærdom og frygtedes for den sarkastiske Form, i hvilken 
han plejede at fremføre sin uafhængige Kritik af vedtagne Menin
ger, lagde sin Haand paa min Skulder og sagde: „De har Ret, og 
De har talt som en god dansk Mand.“ Saa hørte Konversationen 
op for den Aften, uden at den lille Scene fik Eftervirkninger.

Jeg mente gennem Læsning at være ganske vel kendt med Eng
lands Nutidshistorie og med Grundtrækkene af dets Told- og Han
delspolitik og sociale Indretninger, men selvfølgelig kom det hur
tigt til at staa mig klart, hvor uendelig meget der for mig var at
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indhente, inden jeg kunde faa noget virkeligt Udbytte af mit Op
hold. De sidste Aars politiske Udvikling havde det jo været umu
ligt at sætte sig ind i, naar man ikke levede i Landet, og det sam
me gjaldt Kendskabet til Parlamentets Praksis, den nyeste Social
udvikling, særlig Fagforeningernes og den kooperative Bevægelses 
nuværende Udviklingstrin. Først og fremmest gjaldt det jo for mig at 
orientere mig ved dagligt Studium af Blade og Tidsskrifter af for
skellig Farve, og dette var et væsentlig brydsommere Arbejde her 
end i Frankrig paa Grund af den engelske Presses tungere Form 
og større Saglighed. — Et stort Stof forefandt jeg ogsaa i Bøger 
og Smaaskrifter vedrørende Englands nyeste Historie og Parla
mentspraksis og i biografiske Meddelelser om Tidens mest frem
ragende offentlige Mænd. Til Oplysning om sociale Forhold fandt 
jeg et næsten overvældende stort Materiale i den rige Literatur sær
lig om Fagforeningerne og den kooperative Bevægelse og i de for
skellige Regeringskommissioners og parlamentariske Kommissioners 
Beretninger dels om de nævnte Forhold, dels om de handelspolitiske 
Forhandlinger, Fabrikslovenes Virkninger, Boligforholdene og Folke
skolevæsenet.

Mine Parisstudier om Told- og Handelstraktatpolitiken fortsatte 
jeg naturligvis i London og var her saa heldig at finde interesseret 
Bistand hos den daværende Legationssekretær Grev Sponneck, 
senere mangeaarig Gesandt i Stockholm, hvis Interesse for disse 
Spørgsmaal endog gik saa vidt, at han bad mig laane sig de vidt
løftige franske Kommissionsbetænkninger, jeg førte med mig fra 
Paris, og virkelig studerede dem, — en glædelig Modsætning til den 
ophøjede Uinteresserethed for saadanne Spørgsmaal, jeg tidligere hav
de truffet hos danske Legationer. Gennem ham og de i London bo
satte danske Forretningmænd, jeg lærte at kende, blev jeg ogsaa 
instrueret i de foreliggende Spørgsmaal vedrørende Danmarks Land
brugseksport til England. Interessant var det ogsaa gennem Del
tagelse i offentlige Møder og paa anden Maade at forfølge den be
gyndende protektionistiske Bevægelse, som fandt Talsmænd hos 
ikke faa konservative Politikere og hos enkelte Industri- og Land
brugs-organisationer.

Det var i det hele en ikke ringe Del af min Tid i London, jeg 
anvendte paa de offentlige Møder. Jeg deltog saaledes i de konserva
tive Agitationsmøder, som Suppleringsvalget i Westminsterkredsen
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gav Anledning til. Der var kun «opstillet én Kandidat, den konser
vative Lord Algernon Percy, yngre Søn af Hertugen af Northum
berland, og ingen Talere fra Modpartiet lod sig høre, men Møderne 
havde dog Interesse, ved at der blev givet de konservative Talere 
Lejlighed til udførligt og uforstyrret at gennemgaa de Liberales 
Synderegister fra de sidste 10—15 Aar, ja en af Talerne gik endog 
saa langt tilbage, at han inddrog Palmerstones og Russells Undladelse 
af at yde Danmark Hjælp i 1864 derunder. — Ogsaa de store irske 
Protestmøder mod Tvangloven og Parnells Fængsling deltog jeg i 
og fiorbavsedes over det Højdepunkt, iHadet mod England og frem
for alt mod Gladstone her naaede. Tydeligst for min Erindring staar 
et mægtigt irsk Protestmøde i Albert Hall med over 10.000 Del
tagere, uforglemmeligt ved dets glødende Fanatisme og den kunst
neriske Sans, hvormed det hele var arrangeret. Tusinde unge irske 
Piger, klædt i hvide Kjoler med grønne Skærf og Livbaand optog 
en hel Side af det amfiteatralske Rum og sang de smukke irske 
Nationalsange med gribende Hengivelse. Talerne skiftede mellem 
Lovprisninger af Pamell og Landligaen og rasende Udfald mod 
Gladstone og Forster, jævnlig afbrudt af Hurraraab for Irland og 
dets Førere og „three groans for Gladstone“, dirigerede af Mødets 
Præsidium. Disse „groans“, i hvilke hele Forsamlingen deltog, lød 
som et kæmpemæssigt Rovdyrs Knurren. Med Forkærlighed dvæ
lede Talerne ved Minderne fra Irernes Kampe mod Cromwell og 
Vilhelm III, ved Englændernes „Skændselsgerninger“ og Irernes 
opofrende Dødsforagt. Der blev jævnlig slaaet paa Muligheden af 
en kommende Krig mellem England og Irland, og en af Talerne 
pegede med Triumf paa, at naar Englænderne holdt Pamell og Dillon 
indespærret i Kilmainham Fængslet, holdt Irland til Gengæld 57.000 
Mand engelske Tropper „i Fængsel i Irland“, og at hvis Tvangs- 
politiken fortsattes, vilde det ende med, at hele den engelske Hær 
fik nok at bestille derovre. — Et Kæmpemøde, jeg mindes med mere 
Glæde, var den store Protestdemonstration i „Mansion House“ 
mod de russiske Jødeforfølgelser med en Indsamling til Ofrene som 
Formaal. Mødet præsideredes af Londons Lordmayor, og blandt Ind
byderne saas Kardinal Manning, Erkebispen af Canterbury og Me
todistprædikanten Spurgeon Side om Side med Charles Darwin, 
John Lubbock, Tyndall og det engelske Aristokratis førende Navne. 
Den Udtalelse, som paa Mødet udløste den stærkeste Bifaldsstorm,
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kom fra den engelske Kirkes dengang mest beundrede Prædikant, 
Canon Farrar og gik ud paa, at ingen Race havde saa stort et Krav 
paa Menneskehedens Taknemmelighed som Jøderne, og at mod ingen 
var der øvet større Uret.

Langt de fleste Møder, jeg i London overværede, havde ikke, 
som i Paris, almindelig politisk Agitation til Formaal, men afhold
tes af Foreninger („leagues"), der arbejdede for visse praktiske 
Reformkrav og nu appelerede til Offentligheden for at faa dem gen
nemført. Saaledes Sir Wilfrid Lawsons Møder om „local option" 
o: Kommunernes Ret til at bestemme, om de paa deres Omraade 
vil have Udskænkning af berusende Drikke eller ikke, og de Mø
der, der rejste Krav om Kvindernes Adgang til Sæde i kommunale 
Raad i Fortsættelse af den Udvikling, der med heldigt Resultat var 
begyndt ved at give dem Valgbarhed til Skolekommissionerne. End
videre Møderne om en Reform af Londons forældede Kommunal
styre, om Videreførelse af Lovgivningen om Kvinders og Børns 
Arbejde i Fabrikerne og Boliglovgivningen etc. Ja endog en saa- 
dan Enkelthed som det ved privat Initiativ atter og atter indbragte 
og forkastede Lovforslag om Ret til at ægte sin afdøde Hustrus Sø
ster („Deceased, wifes sisters bill") gav Anledning til bevægede 
offentlige Møder. Det interesserede mig ogsaa at følge den gryende 
socialistiske Bevægelse, som endnu næsten ikke havde faaet Tag 
i Fagforeningerne, men møjsommeligt kæmpede sig frem gennem 
Smaamøder i Londons Eastend. En Folkebevægelse af helt anden 
Art, „Frelsens Hær“, fik jeg ogsaa Lejlighed til at iagttage i dens 
haardt omstridte begyndende Fremvækst. Det var mest Møder under 
aaben Himmel i Hyde Park eller paa Pladser inde i Byen. Med 
stor Liberalitet gaves der Hæren Lov til at „slaa Lejr“ her til ikke 
ringe Men for Gadefærdselen, men til Gengæld lagde Politiet sig 
sjældent imellem, naar Talerne af den fjendtligt sindede „Mob“ 
overdængedes med Gadesnavs, raadne Æg og Kaalhoveder m.m., 
hvad ret hyppigt var Tilfældet. Med Stolthed kunde Bevægelsens 
Organ, „Krigsraabet“ da ogsaa hver Uge offentligøre Lister over 
sine „Saarede“ i Kampen for den gode Sag.

Møder af en ganske særlig Art var de, som Charles Bradlaugh 
og Mrs. Besant holdt og hvor Æmnerne var fritænkerisk Bibelkritik, 
Kvindesag (særlig Kvindens ægteskabelige Retsstilling) og radikal 
Liberalisme. Det ejendommelige Par forstod altid at samle store Til- 
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hørerskarer, væsentlig bestaaende af Arbejdere og Smaakaarsfolk, 
hvortil naturligvis bidrog den uhyre Opsigt, Bradlaughs gentagne For
søg paa at tiltvinge sig Adgang til Underhuset paa denne Tid vakte. 
Han var valgt i Northampton paa et radikalt-liberalt Program, men 
en af Regeringen ønsket Ordning, hvorefter det skulde kunne til
lades ham og andre, der ikke sluttede sig til noget anerkendt Reli
gionssamfund, at afgive en Erklæring i Edens Sted, havde ikke kun
net gennemføres, og da han efter Omvalg tilbød at aflægge Eden 
i dens sædvanlige Form, hindrede et Underhusflertal, sammensat 
af de Konservative og en Del af de Liberale, som i denne Sag gik 
imod Regeringen, ham deri under Paaberaabelse af, at Eden ikke 
kunde have nogen Betydning for ham som Fritænker. Ogsaa det 
dristige Forsøg, han efter fornyet Omvalg gjorde paa at tiltvinge 
sig Adgang ved uden forudgaaende Anmeldelse at fremstille sig for 
Underhusets Skranke og fremsige Edsformularen med Haanden lagt 
paa en af ham selv medbragt Bibel, strandede. Mrs. Besant var 
en fraskilt Præstekone, som ved Dom var frataget Retten til at op
drage sine Børn, og det paastodes, at der var et Kærlighedsforhold 
mellem hende og Bradlaugh, sammen med hvem hun stadig op- 
traadte ved offentlige Møder. Bevis var der ikke for denne Paa
stand, men de var begge Genstand for en moralsk og religiøs Af
sky, som strakte sig langt ind i de Liberales Rækker. Noget sym
patisk Indtryk paa mig gjorde ingen af dem, men deres Veltalen
hed og Kundskabsrigdom var ubestridelig, og det faldt mig vanske
ligt at forstaa den Forargelse, deres Udtalelser vakte i vide Kredse. 
Der var nok skarp Kritik baade af Kirkelæren og af visse Sider af 
den engelske Samfundsmoral, men alt i alt i ret maadeholden Form 
og uden Haan og Persiflage, og i Politik gik Bradlaugh, skøndt 
han teoretisk hyldede Republiken, praktisk talt ikke videre end de 
Liberales venstre Fløj. Faa Aar efter skiltes iøvrigt de to Agitato
rers Veje, idet Mrs. Besant blev begejstret Forkynder af en ny 
mystisk-religiøs Retning. Bradlaugh fik siden uden synderlig Mod
stand Lov at aflægge Eden og indtage sin Plads i Underhuset som 
Medlem af det liberale Parti. —

Blandt mine Mødeoplevelser i London maa jeg endelig nævne en 
privat Aftensammenkomst med „Tyvemissionæren“ Ned Wright og 
hans ejendommelige „Menighed“, som jeg ved særlig Introduktion 
fik Lov at overvære. Ned Wright havde gentagne Gange været straf-
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fet for Tyveri, var derefter blevet religiøst greben og havde nu i 
nogle Aar drevet en af de londonske Politimyndigheder stærkt paa
skønnet Missionsvirksomhed mellem saadanne løsladte Straffefan
ger, som havde forgrebet sig paa Ejendomsretten. Det blev sagt 
mig, at ingen havde den Ævne til at paavirke disse Folk som han, 
og at Hundreder af dem nu ved hans Hjælp og stadige Paavirkning 
havde faaet hæderligt Erhverv og var blevet genvundne for Sam
fundet. Med hans udstrakte Personalkendskab indenfor Forbryder
verdenen var det ham altid let at samle om sig en Kreds af Folk, 
der havde været straffet for Tyveri, og som han mente, der var Ud
sigt til at kunne paavirke. Det skete under de fortroligste Former 
og med Sikkerhed imod enhver Indblanding af Politiet. Ved det 
Møde, jeg havde faaet Lov at overvære, var der ca. halvandet Hun
drede til Stede, bænkede omkring Teborde, og det hele havde en 
hyggelig og fortrolig Karakter. Han præsenterede sig som deres for
henværende „Fagfælle“, som en, der ikke havde været bedre end 
de selv, men som nu ved Guds Bistand var kommet til den rette 
Erkendelse. Hans religiøse Forkyndelse var varm og levende, men 
holdt i et ejendommeligt „zünftigt“, lunerigt Sprog, der var ud
mærket afpasset efter Tilhørerkredsen og isprængt med muntre og 
alvorlige Smaahistorier fra hans og deres daglige Liv. Han talte ikke 
blot til Hjærtet, men i udpræget Grad ogsaa til Forstanden, idet 
han med en Række Eksempler rent talmæssigt gjorde op for dem, 
hvor daarlig en Forretning Tyverihaandværket i det lange Løb var, 
og at selv en af de ringere lønnede Arbejdere det ene Aar med det 
andet havde bedre Indtægt og var fri for den bestandige Risiko. 
Ogsaa for Tilhørerne var der Lejlighed til at udtale sig, og de smaa 
Meningsudvekslinger, der fulgte paa, var ofte noget af det, der bed 
bedst. Til sidst gav han hver Mand sin Adresse med Opfordring til 
at komme til ham, for at der kunde træffes nærmere Aftale om, 
hvad der kunde gøres for hver enkelt med at skaffe Pladser, gen
knytte Forbindelse med Slægtninge etc. Skøndt der paa mig selv 
nær ikke var andre end forhenværende Straffefanger til Stede, tør 
jeg nok sige, det var det bedste „Opbyggelsesmøde“, jeg nogen
sinde har overværet.

For at komme Forholdene paa nærmere Hold var det nødvendigt 
for mig at træde i personlig Forbindelse med Folk, der sad inde 
med særlig Viden om de Ting, jeg beskæftigede mig med, og som
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kunde indføre mig hos andre. I saa Henseende skylder jeg flere af 
de i London bosatte danske Forretningsmænd Tak og blandt dem 
først og fremmest Ingeniør Müller (Broder til Forfatterinden El
frida Fibiger), som var min utrættelige Ledsager rundt til forskel
lige af de private Institutioner, der spillede saa stor en Rolle i By
ens sociale Liv, og som jeg ønskede at gøre mig bekendt med. Sær
lig maa jeg her fremhæve de store Byggeselskaber („Peabody buil
dings“ o. a.), som var stiftede enten ved Legatmidler og frivillige 
Kapitalindskud eller af „City of London“. Principet var her over
alt at fremskaffe Arbejderboliger, som Regel med to Værelser og 
Køkken, til billigst mulig Pris og saaledes, at en lav Forrentning 
af Kapitalen var indregnet i Lejen og henlagdes til et Reservefond, 
som anvendtes til Opførelse af nye Bygninger. Jeg besaa flere 
af disse Bygninger, hvis Lejligheder jeg fandt mønsterværdigt ind
rettede, og med hvis Administration jeg gjorde mig bekendt. — 
Af endnu større Betydning var det dog for mig gennem Dr. Cou- 
tourier og andre af mine Pariserforbindelser at blive introduceret 
til ledende Mænd indenfor Arbejderfagforeningernes og den koope
rative Bevægelses Verden. Blandt disse maa jeg nævne Parlaments
medlemmerne Thomas Burt og Henry Broadhurst, hvilken sidste 
dengang i flere Aar havde været „parliamentary secretary“ for de 
samvirkende engelske Fagforeninger, Hodgson Pratt, der indtog en 
fremragende Stilling indenfor engelsk socialt Foreningsliv, særlig 
den kooperative Bevægelse, Vansittard Neale, den ledende Aand i 
Lancashires kooperative Bevægelse, Redaktøren af Bevægelsens 
Hovedorgan, „Cooperative News“, Mr. Bamford o. fl. Jeg var, hvad 
Fagforeningerne angaar, i Forvejen bekendt med Brentanos, Holy- 
oakes og Brasseys grundlæggende Værker og uddybede nu min 
Viden ved Hjælp af Kommissionsbetænkninger, Aarsberetninger 
m. m. og frem for alt ved Samtaler med Bevægelsens ledende 
Mænd. Jeg fik herigennem et stærkt Indtryk af den praktiske Sans, 
den Maalbevidsthed og det Maadehold, hvormed Bevægelsen lede
des, men jeg kan selvfølgelig ikke her komme ind paa mine Un
dersøgelsers Enkeltheder. I politisk Henseende ønskede de davæ
rende Fagforeningsledere at undgaa enhver partipolitisk Binding af 
Bevægelsen, og om at optræde som selvstændigt politisk Parti var 
der endnu ikke Tale. Langt den overvejende Del af Lederne og af 
de menige Medlemmer tilhørte det liberale Partis venstre Fløj, men 
jeg traf dog ogsaa, særlig i Lancashire, paa fremtrædende Mænd
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indenfor Bevægelsen, som sluttede sig til den „tory-demokratiske“ 
Retning indenfor det konservative Parti, som Lord Randolph Chur
chill var Hovedmanden for, og som fremhævede, at Lord Beacons
fields Regering havde lagt større Vægt paa egentlige Arbejderrefor
mer end Gladstones. Et af Formaalene med Fagforeningernes Fæl
lesorganisation var overfor Regeringen og de politiske Partier at 
fremsætte Arbejdernes Ønsker paa den almindelige Lovgivnings 
Omraade. Ved Parlamentssamlingens Begyndelse overbragte Broad
hurst Premierministeren en Resolution, vedtaget af Fagforenings
kongressens parlamentariske Komité angaaende den kommende 
Sessions Lovgivningsarbejde. Resolutionen var holdt i en overfor 
Regeringen meget velvillig Form. Man beklagede, at der ikke var 
stillet nogen Reform af den engelske Landbolovgivning i Udsigt, 
og efter Broadhurst Udtalelser til mig var dette at forstaa saaledes, 
at man ønskede de ved den sidste irske Landakt gennemførte Grund
sætninger vedrørende Fæsternes og Forpagternes Forhold til Gods
ejerne i hvert Fald delvis anvendte ogsaa i England. Man gik ud 
fra, at Regeringen var villig til at gennemføre en Parlamentsreform, 
der gav Landdistrikterne en lignende udvidet Valgret som den, der 
var gældende for Byerne (altsaa endnu ikke fuld almindelig Stem
meret), men forstod, at man af praktiske Grunde havde maattet ud
skyde Reformen til en senere Samling. Endelig udtalte man sin 
Anerkendelse af, at Regeringen i Trontalen havde bebudet en Æn
dring i Konkurslovgivningen (bl. a. med Ophævelse af Gældsfæng
selet) og Love om skærpede Forholdsregler mod Misbrug ved Val
gene og om en Kodifikation af Straffelovgivningen og en Reform 
af Patentvæsenet, hvilke Forslag man alle ansaa for at være „af 
særlig Interesse for Arbejderbefolkningen“. Som man ser, et lidet 
klassepræget Program, der ikke gik ud over, hvad man var beret
tiget til at vente af en liberal Regering. — Til mine Studier over 
den kooperative Bevægelse vil jeg senere komme tilbage; ogsaa her 
var de Oplysninger, jeg fik af Bevægelsens Ledere mig selvfølge
lig af den største Betydning. — De Mænd, jeg ovenfor har nævnt, 
modtog mig alle med den største Elskværdighed, og nogle af dem 
aabnede deres Hjem for mig, saa der opstod en levende person
lig Kontakt, der gav mig Forstaaelse af Tænkemaade og Sam
fundsopfattelse i socialt interesserede Middelstands- og Arbejder
kredse.

Den engelske Folkeskole laa egentlig udenfor min Studieplan,
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men den under Gladstones første Ministerium gennemførte Skole
ordning af 1870 vakte min særlige Interesse ved de mange Ejen
dommeligheder, den frembød, særlig ved Sammenspillet mellem den 
af Kommune og Stat stiftede ikke-konfessionelle Folkeskole, og de 
talrige Friskoler, der væsentlig var stiftede og drevne af de forskel
lige Trossamfund. Den hele Ordning var præget af Respekt for 
Forældrenes Bestemmelsesret over Børnene og Hensyntagen til 
deres religiøse Overbevisning. Der var i den offentlige Skole en 
Times daglig Bibellæsning uden konfessionelt Særpræg, men ingen 
Katekismusundervisning, og for de Børn, hvis Forældre ikke øn
skede, de skulde deltage i Bibellæsningstimerne, var det ordnet 
saaledes, at der enten var Plads for privat konfessionel Religions
undervisning udenfor Skoletiden, eller Børnene kunde faa Under
visning i andre Fag i Bibellæsningstimen. Jeg satte mig ind baade 
i den grundlæggende Lov og i de senere Love og Anordninger, 
som supplerede den, og fik Besked paa, hvad jeg ellers ønskede at 
vide af en af Lederne af Londons „School-Board“, efter hvis An
visning jeg ogsaa besøgte et Par af Skolerne og fik Lov til at over
være Undervisningen i forskellige af Klasserne. Efter min Hjem
komst udarbejdede jeg en Fremstilling af det hele System og af den 
Maade, hvorpaa det i London praktiseredes, og fik den optaget i 
Herman Triers pædagogiske Tidsskrift „Vor Ungdom“.

Jeg havde i Berlin og Paris haft Lejlighed til at se det politiske 
Liv i heftig Bølgegang foran store Afgørelser. Ikke saaledes i Eng
land; her var forholdsvis Vindstille, og den Trontale, med hvilken 
Parlamentssamlingen aabnedes den 7. Februar 1882, bød ikke 
paa Sager af større politisk Betydning. Tyngdepunktet i engelsk 
Politik laa nu i Irland. Parlamentssamlingen 1881 havde været op
taget af den ny Tvangslov, som den vedvarende Uro i Irland efter 
Regeringens Skøn havde nødvendiggjort, og af Gladstones „Land
akt“. Forslaget om den var den 72aarige Premierministers eget 
Værk, og han førte det gennem Underhuset med et Opbud af 
Energi, et Herredømme over alle den vanskelige Sags Enkeltheder 
og en Overlegenhed i Debatten, som selv Modstanderne maatte ind
rømme stod Maal med hans glansfuldeste parlamentariske Bedrif
ter. Kampen var haard, ti de Konservative fordømte Lovforsla
get som en forbryderisk Fornægtelse af Ejendomsretten, Irerne 
fandt, at det langtfra gik vidt nok og lagde det adskillige Hindrin-
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ger i Vejen, og indenfor det liberale Parti var der en ikke ringe 
Uvilje imod det; ialt optog Forhandlingerne o<m det ikke mindre 
end 58 af Underhusets Møder. I Virkeligheden var Landakten af 
1881 et saare dristigt Indgreb i Godsejernes hidtidige Rettigheder 
overfor Fæsterne. Den hvilede, ligesom Gladstones Landakt af 1870 
paa den Grundsætning om Fæsternes 'Medejendomsret til Fæste
jorden, som ogsaa i Danmark havde været Genstand for saa haarde 
Kampe i Halvtresserne og Tresserne, men gik væsentlig videre 
end sin Forgænger. Reformens Hovedpunkter var „de tre F’er“ : 
„fair rent, fixity of tenure, free sale“, hvilket vilde sige, at Uenig
hed om Fæsteafgiftens Størrelse skulde afgøres af Domskommis- 
sio<ner, udnævnte af Regeringen, at Fæsteren skulde have Ret til 
at blive siddende paa sin Jord under de hidtidige Vilkaar, saa 
længe han betalte den fastsatte Afgift, og at han skulde have Ret 
til, indenfor det Tidsrum, hans Fæsteret varede, at overdrage den 
til en anden. Det viste sig i de følgende Aar, at Reformen betød 
en overordentlig Forbedring af den irske Fæstebondestands Kaar, 
men naar den ved sin Fremkomst fandt saa ringe Paaskønnelse 
i Irland, laa det dels deri, at en Række daarlige Høstaar havde frem
kaldt en særlig Nødstilstand i Landet, dels i, at der umiddelbart 
forud var gaaet en Genindførelse af den Tvangslovgivning, som den 
liberale Regering i 1880 under heftig Modstand fra de Konser
vative havde ment at kunne give Afkald paa. Der havde indenfor 
det irske Homerulepartis ca. 60 Medlemmer dannet sig en ultra
radikal Fraktion paa ca. 35 Medlemmer under Parnells Ledelse, 
paa hvis Initiativ der stiftedes en „Landliga“, hvis principielle Krav 
var „Irlands Jord for Irerne alene“, og som iværksatte en Agitation, 
for pure Nægtelse af Betaling af Afgifter, som oversteg en meget 
lavt ansat Grænse. Følgen af den voldsomme Agitation, som nu 
rejstes over hele Syd- og Midtirland, var en Genopblussen af 
de „agrariske Forbrydelser“ med Mord og Overgreb af forskellig 
Art*mod Godsejerne og deres Funktionærer, Hindring ved Vold af 
Tvangsudsættelse af Fæstere, Boycotting etc. Da tilmed de irske 
Juryer viste en afgjort Tendens til at frikende Folk, der var an
klagede for agrariske Forbrydelser, mente Ministeren for Irland, 
Forster, ikke længere at kunne paatage sig Ansvaret for Ordenens 
Opretholdelse og forlangte en ny Tvangslov for Irland med Sus
pension af „Habeas-corpus-Akten“ i de urolige Distrikter d. v. s.
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Ret for 'Myndighederne til administrativt at fængsle mistænkte Folk 
paa ubestemt Tid uden regulær Retsforfølgning. Gladstone, som 
havde faaet et af Forster fremsat Forslag om visse lempelige Foran
staltninger, der skulde gælde, indtil Landakten kunde træde i Kraft, 
forkastet i Overhuset, søgte at holde Tvangsloven tilbage, indtil man 
havde set Virkningerne af Landakten, men kunde ikke trænge igen
nem dermed indenfor Ministeriet, og Loven gennemførtes saa i Be
gyndelsen af 1881 trods voldsom Obstruktion fra Parneliternes Side. 
Situationen udviklede sig i Aarets Løb, trods rigelig Anvendelse af 
Tvangsloven, stedse ugunstigere, og i November 1881 blev Pamell 
i Henhold til den fængslet for Ophidselse til lovstridige Handlinger 
og sad uden Retsforfølgning i Kilmainham Fængslet omtrent et halvt 
Aar. Imidlertid fortsattes den parnelitiske Agitation og de agra- 
riske Uroligheder med uformindsket Voldsomhed.

Saaledes var altsaa den irske Situation i al den Tid, jeg opholdt 
mig i England, og den lagde, ikke mindst ved den planmæssige 
Obstruktion, Parneliterne opretholdt i Underhuset, en død Haand 
over Arbejdet, som langsomt sneglede sig afsted med Møder af 
uforholdsmæssig Længde og Hindringer af enhver Art. Situatio
nen vanskeliggjordes yderligere ved den hensynsløse Opposition, 
der dreves af den lille konservative Fribyttergruppe „det fjerde 
Parti“, som bestod af fire Medlemmer med Lord Randolph Chur
chill i Spidsen og Lord Salisburys Nevø, den unge Arthur Balfour 
som Næstkommanderende. Gruppen mente sig ikke i mindste Maade 
bundet af den konservative Partiledelse og krævede en anderledes 
skrap Opposition mod Regeringen end den, deres officielle Leder 
i Underhuset, Sir Stafford Northoote, kunde præstere, samtidig med 
at den ønskede at give den konservative Politik en Drejning i de
mokratisk Retning og skabe et „Tory-Demokrati“, der kunde vinde 
Tilslutning hos Arbejderne. Hvad Partiledelsen manglede, søgte de 
nu selv at præstere gennem en hensynsløs drillende Guerillakrig 
mod Regeringen og delvis mod den konservative Leder, hvad der 
slugte en uendelig Tid og bidrog ikke lidt til at hæmme Lovgiv
ningsarbejdet. Lord Randolph alene, holdt i Samlingen 1881 ikke 
mindre end 353 Taler. — En Vanskelighed for Regeringen var 
ogsaa Dronningens lidet gunstige Stemning overfor Gladstone og 
hans Politik og den kompakte konservative Majoritet i Overhuset, 
der altid satte ind mod de af Underhuset vedtagne Love, naar der
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havde været Vaklen at spore i de liberale Rækker. Værst af alt 
var dog de indre Modsætninger indenfor Regeringen og dens Parti.

Det imponerende Flertal, Vælgerne i 1880 havde givet Glad
stones Regering, og som selv i Tilfælde, hvor Irerne gik sammen 
med de Konservative, var over 50 Stemmer, repræsenterede ikke 
nogen tilsvarende indre Styrke. Valget var væsentlig blevet vundet 
paa Modstanden mod Lord Beaconsfields imperialistiske Politik, og 
den Gladstone’ske Fredspolitik, som likviderede Stridighederne med 
Afghanistan og gengav Boerrepublikerne deres Uafhængighed, havde 
endnu kunnet samle Gammel-Whiggerne og den radikale Fløj under 
Chamberlain og Sir Charles Dilke, men i den indre Politik stod de 
milevidt fra hinanden, og selv Gladstones Autoritet mægtede langt 
fra altid at forlige Modsætningerne. Resultatet blev da ofte, at Pre
mierministeren maatte opgive eller udsætte, hvad han ønskede at 
gennemføre. Undertiden blev Modsætningerne i en uhyggelig Grad 
synlige for Omverdenen, saaledes da Hertugen af Argyll og Lord 
Landsdowne udtraadte af Regeringen paa Grund af Misfornøjelse 
med Gladstones irske Landpolitik, og Lord Grey og Lord Zetland 
af lignende Aarsag officielt gik over til de Konservative. Mest af 
alt sporedes dog det manglende Sammenhold under Behandlingen 
af den af mange Grunde for Regeringen saa pinlige Bradlaugh- 
ske Sag. Gladstone, hvis Retsfølelse og Frisind, trods hans Afsky 
for Bradlaughs ateistiske Agitation, forbød ham at nægte et lovligt 
valgt Medlem Adgang til Underhuset for hans yderliggaaende Me
ningers Skyld, havde jo ønsket Sagen ordnet ved at lade Bradlaugh 
afgive en Erklæring paa Tro og Love, men Laboucheres Forslag 
herom 1880 blev, skøndt støttet af Gladstone paa Regeringens Vegne, 
med et ringe Flertal nedstemt i Underhuset, idet ikke alene de Kon
servative og Hovedmassen af Irerne, men ogsaa en Del af de Libe
rale stemte derimod. Det var den første „store“ Afstemning i det ny 
Parlament, og Nederlaget, som hilstes med Jubel fra de konservative 
Bænke, betød en ikke ringe Svækkelse af Regeringens Anseelse. Paa 
lignende Maade strandede Gladstones senere Forsøg paa at gøre det 
muligt for Bradlaugh at indtage sin Plads i Huset. Religion, Moral og 
Kongetroskab blev i lige Grad ført i Marken mod Bradlaugh, og paa 
den hensynsløséste Maade blev Gladstone og Bright, Mænd om hvis 
oprigtige Kristentro og Forfatningstroskab ingen kunde tvivle, stemp
lede som Beskyttere af Ateisme, Usædelighed og Republikanisme.
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Den tyske Rigsdag eg det franske Deputeretkammer havde ikke 
kunnet fremkalde nogen egentlig Pietetsfølelse hos mig, men jeg 
tilstaar, at det var med en virkelig Ærefrygt, jeg første Gang be- 
traadte det engelske Underhus, alle den nyere Tids Folkerepræ- 
sentationers Forbillede. Indtrykket Forstærkedes ved Rummets al
vorlige Skønhed og den hele virkningsfulde, af Aarhundreders Tra
dition prægede Anordning. Speakeren med sin hvide Paryk tronen
de for Enden af „Husets Bord“, paa hvis anden Ende den mæg
tige Kølle laa, der, naar Huset konstituerede sig som Udvalg, for
svandt under Bordpladen, medens Speakeren veg sit Sæde og er
stattedes af „the chairman of committees“. Paa de to „Frontbænke“ 
langs Husets Bord sad Regeringen, væsentlig Kabinettets Medlem
mer, og Oppositionens Førere, mest forhenværende Ministre, og 
bag dem deres Partifæller i tætsluttede Falankser som to kæm
pende iHære med Front mod hinanden. Paa den anden Side Tvær
gangen „below the gangway“, men i Fortsættelse af Hovedrækker
ne, sad især saadanne Medlemmer, der ønskede at markere deres 
absolute eller relative Selvstændighed, saaledes paa den konserva
tive Side „det fjerde Parti“, paa den liberale de „Radikale“ og 
fordelt paa begge Sider Irerne. Borde med Stabler af Papirer var 
der ikke; hvert Medlem førte med sig, hvad han skulde bruge, og 
vilde man gøre Optegnelser eller skrive et Brev, skete det ved 
at benytte Portefeuillen som Underlag. Næsten alle sad med den 
obligate høje Hat paa Hovedet, ikke sjældent trykket dybt ned mod 
Øjnene. Afstemningerne, af hvilke der, især naar Huset var kon
stitueret som Udvalg, kunde falde adskillige paa en Aften, skete 
som Regel ved Ja- eller Nejraab, hvorpaa Formanden sagde: „Jeg 
mener, at Ja’erne (eller Nej’erne) er flest“ („Z think the yea's (the 
noes) have it“), og hvis ingen Indsigelse gjordes, var Sagen der
med afgjort, men hvis der kunde være Tvivl, skred man, enten 
paa Formandens Initiativ, eller fordi Medlemmerne ved høje Raab : 
„divide, divide!“ forlangte det, til Afstemning ved Tælling. Denne 
skete ved, at Medlemmerne i lange Rækker begav sig ind enten i 
Ja- eller Nej-„Lobbyen“, hvor de ved deres Indtræden blev talt af 
de særlig dertil udpegede „Tællere“. Naar disse kom tilbage, op
læste de Resultatet og overgav derefter Papiret til Formanden, som 
igen nævnede Tallene og paa Grundlag af dem traf sin Afgørelse 
om Forslagets Vedtagelse eller Forkastelse. Baade Tællernes og
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Formandens Oplæsning blev, alt efter Afstemningens Betydning, 
hilst med stærkere eller svagere Bifaldsraab fra den sejrende Part, 
ved særlige Lejligheder med øredøvende og vedholdende Larm. — 
— Forud for det egentlige Møde gik „Spørgsmaalstimen“, hvor 
Medlemmerne kunde rette Spørgsmaal til Ministrene og omgaaende 
faa dem besvarede. Spørgsmaalene var trykte paa en omfangsrig 
Liste og nummererede, og ofte gik det hele meget lakonisk af, 
saaledes: „Jeg spørger om Nr. det og det“, og Ministeren svarede 
med et „Ja“ eller „Nej“, men jævnlig blev Spørgsmaalene nærmere 
motiverede og Ministerens Svar udførligere, og det kunde da hænde, 
at der udviklede sig en Art Debat, som Formanden dog altid sør
gede for at holde indenfor rimelige Grænser. — Under den alminde
lige Debat kunde Talerne ikke indtegne sig i bestemt Orden, men 
naar, som det ofte var Tilfældet, flere Talere paa én Gang sprang 
op og begærede Ordet, gjaldt det „at fange Speakerens Blik“ f„to 
catch the speaker's eye“). Da jeg ved mine hyppige Besøg i Huset 
blev mere hjemmevant der, opdagede jeg, at det ikke var nogen Tilfæl
dighed, hvem Speakerens Øjne faldt paa, men at det tværtimod var et 
„Kvalitetsvalg“, der fandt Sted, ti der var ikke faa talelystne ogsaa 
blandt de mere obskure Medlemmer, men dem lykkedes det sjældent at 
fange Blikket undtagen ved Middagstid, hvor Salen var omtrent tom.

Jeg kom meget ofte i Underhuset den Vinter baade til de store 
Debatter og til dem om mere upolitiske Æmner og havde derved 
rig Lejlighed til at beundre den ejendommelige engelske Parlaments
veltalenhed, saaledes som den udøvedes ikke blot af en enestaaende 
Mester som Gladstone, men ogsaa af fremragende Talere som Sir 
William Harcourt, Lord Hartington, Chamberlain og Sir Charles 
Dilke paa den liberale, Sir Richard Choss og W. H. Smith paa den 
konservative Side. Det var en Veltalenhed, ikke saa blændende og 
rigt nuanceret, som man traf den hos de førende franske Politikere, 
men solidere saglig underbygget og med større Styrke i Argumen
tationen. Men den Ærefrygt for „Parlamenternes Moder“, hvormed 
jeg første Gang betraadte Underhusets Tilhørerplads, svækkedes dog 
efterhaanden ikke lidt ved Forsamlingens mange Unoder og det utaa- 
lelige Tidsspilde, som den planmæssige Obstruktion og den uprak
tiske, forældede Forretningsgang medførte. Der fandtes ingen Mu
lighed for at standse selv den mest aabenlyse Forhaling af Forhand
lingerne ved at vedtage Afslutning, og den nedarvede Ordning,
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hvorefter Udvalgsbehandlingen af Lovforslagene foregik, ved at det 
hele Hus konstitueredes som Udvalg-, medførte en uendelig Hen- 
slæben af Lovenes Detailbehandling og utaalelige Gentagelser af den 
politiske Polemik, man i rigt Maal havde været Vidne til ved den 
forudgaaende almindelige Behandling. Heller ikke her var der til
strækkelig Mulighed for at dekretere Afslutning, og en Forhandling 
om faa Punkter i et Lovforslag eller en Finansbevilling kunde 
strække sig over det meste af Natten. En Uskik var det ogsaa, at 
Medlemmerne gav sig saa god Tid til deres Middagsmad, at Mø
derne, der begyndte Kl. 4, og hvis første Par Timer jævnlig var op
tagne af „private“ Lovforslag og „Spørgsmaalstimen“, faktisk afbrø
des omtrent fra Kl. 77a til 972, idet Forhandlingerne vel fortsattes, 
men ingen andre fik Ordet end de, som ellers ingen gad høre, og som 
derfor tidligere havde været ude af Stand til at „fange Speakerens 
Blik“. I disse Middagstimer var der som Regel kun en halv Snes 
Medlemmer til Stede i Salen; først mellem 972 og 10 kom de strøm
mende tilbage, ikke sjældent noget røde i Kammen, og nu fik paa ny 
de „rigtige“ Ordet, og Forhandlingerne gik saa løs, ved de større 
Lejligheder gerne til Kl. 3—4 om Morgenen. Selvfølgelig virkede 
disse Nattemøder sløvende paa de fleste Medlemmer, og man kunde 
da se Indehaverne af de to „Frontbænke“ skaffe sig en Slags Hvile 
ved at synke sammen med den høje Hat ned over Øjnene og Fød
derne stemmede mod „Husets Bord“. Andre laa langs ad Bænkene 
paa de Medlemmerne forbeholdte Gallerier paa begge Sider, nogle 
med Lommetørklæderne over Ansigtet. — Til „Unoderne“ hørte 
ogsaa de Utilbørligheder, hvormed man, uden at blive reprimanderet 
af Formanden, kunde overdænge hinanden. Med egne Øren hørte 
jeg til Eksempel et Udtryk som „the dirty and cowardlike policy of 
the right honourable gentleman in Ireland (den meget ærede Gentle
mans smudsige og kujonagtige Politik i Irland) blive brugt af en 
parnelitisk Taler om Gladstones irske Politik, og ligesaa Ordskiftet 
mellem en konservativ Oberst, som erklærede, at for hver agra- 
risk Forbrydelse i Irland burde man hænge tre Præster fra Egnen, 
og Irlænderen M. Sullivan, som til Gengæld titulerede Obersten 
som „the honurable and gallant hangman“ (den hæderlige og tapre 
Bøddel).

Hidsigst flammede dog Taleduelleme op under Forhandlingerne 
om det af Gladstone forelagte Forslag om Ændring af Underhusets
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forældede Forretningsorden, den saakaldte „clotüre-bill“, dér tilsig
tede at hæmme den planmæssige Obstruktions værste Udskejelser 
ved at give Adgang For Flertallet til paa Formandens Forslag at ved
tage Afslutning af Forhandlingerne og i det hele indrette en mere 
tidssvarende Forretningsgang, bl. a. ved at fordele Udvalgsbehand
lingen af Lovforslagene mellem en Række staaende Udvalg. Dette 
Forslag, som siden under konservative Regeringer blev afløst af be
tydelig skrappere Foranstaltninger, blev ikke alene af Irerne, men 
ogsaa fra konservativ Side betegnet som et Forsøg paa at kneble 
Underhusets hævdvundne Ytringsfrihed ved Indførelse af „konti
nentale Metoder“ og paa at give Gladstone diktatorisk Magt. — 
Disse Nattemøder var ikke alene enerverende for Medlemmer og 
Ministre, men i endnu langt højere Grad for Tilhørerne. For os var 
der ikke Tale om at gaa til Middag eller søge anden Rekreation. 
Underhusets Tilhørerpladser var jo yderst knebent tilmaalte, og i 
Forhallen stod ved mere opsigtvækkende Debatter Folk i Snesevis, 
ja stundom i Hundredevis, rede til at smutte ind, saa snart nogen 
forlod sin Plads. Der var derfor, naar man som jeg var i særlig 
Grad interesseret, ikke andet for end at holde ud alle 11—12 Timer 
igennem. Middagsmad var ikke at tænke paa, og jeg maatte paa saa- 
danne Dage holde Livsaanderne oppe ved Hjælp af en Pose Bi
skuits, som diskret kunde anbringes under Stolen. Det var derfor 
ofte i en noget forkommen Tilstand, jeg Kl. 3—4 om Morgenen 
maatte tiltræde den lange Hjemmarch. En enkelt Gang søgte jeg 
at korte Vejen ved at skyde en Genvej gennem St. Martins Lane- 
Kvarteret, der var anset for meget usikkert ved Nattetid, og som 
mine Londonerbekendte ogsaa havde advaret mig imod. Jeg slap da 
heller ikke igennem uden en ubehagelig Oplevelse. Et afskyeligt 
Kvindfolk, som den ramme Alkoholdunst stod ud af Halsen, klyn
gede sig til mig, og da jeg ikke vilde gaa ind paa hendes Forslag, 
udstødte hun et skarpt Fløjtesignal, og straks kom der tumlende op 
fra den Brændevinskippe, hun lige havde forladt, t-o—tre af hen
des Mandfolk, som løb lige hen imod os. Kun hendes og hendes 
Hjælperes overstadig drukne Tilstand gjorde mig det muligt at slippe 
fra dem og forsvinde. Det blev selvfølgelig den sidste Aften, jeg 
vovede det Eksperiment.

Fra Overhuset havde jeg mindre strabadserende Erfaringer. Dets 
Møder varede i denne Parlamentssamlings første Maaneder som Re-
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gel knapt en halv Time, og kun en enkelt Gang kom jeg til at over
være en virkelig Debat, som drejede sig om et Forslag fra Husets 
konservative Flertal om at nedsætte et Udvalg til at undersøge den 
irske Landakts Virkninger. Jeg fik her en Prøve paa den vægtige 
Veltalenhed, visse af de konservative Lorders ledende Mænd, først 
og fremmest Lord Salisbury, raadede over, medens det liberale Min
dretals Leder, Lord Granvilles Forsvar for Regeringen unægtelig 
gjorde et lidet imponerende Indtryk. Det var morsomt at iagttage 
de værdige Prælatskikkelser paa „Biskoppernes Bænk“ og de mange 
ejendommelige Racefysiognomier og at sammenligne Forhandlinger
nes afdæmpede Tonart med Underhusets mere febrilske Atmosfære. 
Alle Talerne henvendtes formelt til „den ædle Lord paa Uldsæk
ken“, som Husets fødte Formand, Lordkansleren, efter ældgammel 
Skik tituleredes. løvrigt viste det sig snart, at Nedsættelsen af dette 
Undersøgelsesudvalg havde været en politisk Fejl af den konserva
tive Opposition, idet den gav Gladstone en kærkommen Anledning 
til igen at faa fuld Samling paa sin Hær, i hvilken der i den senere 
Tid havde vist sig visse Opløsningstendenser. Det var ikke ofte, han 
søgte Forhandling med sit Parti som Helhed, men nu kaldte han 
27. Februar alle de liberale Parlamentsmedlemmer til Møde i 
sin Embedsbolig i Downing Street, gjorde udførligt Rede for sin 
irske Politik og fremstillede Overhusets Beslutning om Undersøgelse 
af Virkningerne af en Lov, der kun havde været i Kraft i fire Maa- 
neder, som udelukkende inspireret af Ønsket om at skade Regerin
gen og kun egnet til yderligere at sprede Uro og Utilfredshed i Ir
land. Gladstones Alder og overvældende Prestige blandt de liberale 
Vælgere havde skabt en vis Fjærnhed mellem ham og Partiets me
nige Medlemmer, og hans fortrolige Henvendelse paa Mødet blev af 
dem modtaget med en rørende Taknemmelighed: „he has taken us 
into his confidence!“ udtalte en af dem til mig næsten med Hen
rykkelse i Stemmeklangen. Partiet gav ham da ogsaa begejstret Til
slutning til hans Forslag om, at der samme Aften skulde indbringes 
Forslag til en Resolution, der udtrykte Underhusets Misbilligelse af 
Udvalgets Nedsættelse. Det Underhusmøde, som nu fulgte, vil altid 
staa for mig som min glansfuldeste Erindring fra det engelske Par
lament. Det blev, hvad man i det parlamentariske Sprog kaldte for 
et „fulldress“ -Møde med Prinsen og Prinsessen af Wales som Til
hørere, Peerernes Galleri og den underlige Bur-agtig afstængte
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Dametribune overfyldte og saa godt som alle Medlemmer paa Plads. 
Gladstone blev ved sin Indtræden i Salen fra de liberale Bænke 
hilst med øredøvende og vedvarende Bifaldsraab, som gentoges efter 
hans to store Taler i Aftenens Løb, som viste ham i fuld Vigør, 
medens Oppositionens Ordfører, Sir Stafford Northcote, var paafal
dende mat. Da tilmed den liberale Presse rejste Spørgsmaalet om, 
hvor længe man burde taale Lordenes Angreb mod en Regering, 
som havde Tilslutning fra et stort Flertal i Befolkningen, slog Over
huset, som altid var meget følsomt for Betragtninger af denne Natur, 
Retræte og gjorde Undersøgelsesudvalgets Virksomhed saa begræn
set og inoffensiv som muligt.

For mig var og blev Gladstone Helten i det politiske Drama. Jeg saa 
i ham Personliggørelsen af Aarhundredets Udvikling henimod Fri
hed og Folkestyre og ærede ham saa meget des højere, fordi jeg vid
ste, hvor dybt han havde været rodfæstet i Fortidens Synsmaader, 
og under hvor svære indre Kampe det nye havde banet sig Vej i 
hans Sind. Jeg saa ogsaa i ham den oprigtige Fredsven og den utræt
telige Forkæmper for de smaa Nationers Ret, selv hvor denne, som 
ved Anerkendelsen af Boerrepublikernes Selvstændighed, kom paa 
tværs af det britiske Imperiums Aspirationer og en mægtig offentlig 
Mening i England. Frem for alt beundrede jeg hans Kamp for at 
skaffe Irland dets Ret kirkeligt og socialt, og jeg tvivlede ikke paa, 
at den Dag vilde komme, da han ogsaa vilde tage Spørgsmaalet om 
„Homerule“ op. Jeg fandt en Bekræftelse herpaa i hans Udtalelse 
under Underhusets Adressedebat 9. Februar om, at et særligt 
Parlament for rent irske Anliggender ikke vilde finde nogen Mod
stander i ham. Udtalelsen blev modtaget med stiltiende Misbilligelse 
langt ind i de liberale Rækker og med en Storm af Forbitrelse i de 
konservative Blade: „han har nedbrudt Kirken og Ejendomsretten 
i Irland, nu vil han ogsaa ødelægge Unionen,“ saaledes hed det i 
et af dem. Naturligvis kunde der, som Forholdene laa, ikke følge 
umiddelbar Handling paa disse Ord, men de er et Vidnesbyrd om, 
at de Tanker, som naaede til Virkeliggørelse faa Aar efter, allerede 
i den hedeste irske Kamptid groede i ham.

Jeg tror bedst at kunne gengive mit Indtryk af Gladstone som 
Personlighed og Taler ved at citere et Stykke af et ungdommelig
entusiastisk Brev, jeg skrev til en Ven i København umiddelbart 
efter det Møde, hvor Gladstone forelagde sin „Clotüre“-Lov.
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„— — Hurtigt fyldes Huset, ti baade konservative og liberale 
„whips“ er blevet udstedt, og alt er paa Pletten, hvad komme kan. 
Først søger Blikket naturligvis „the first treasury bench“, og jeg 
tror, at hvis det ikke er et meget taabeligt og overfladisk Blik, vil 
det paa sin Vandring ned ad den lange Række af det britiske Riges 
Styrere standse ved en gammel, svag, sammensunken Skikkelse og 
saa blive der en rum Tid. Det første, man siger til sig selv er: men 
er det virkelig Gladstone? Det er saa underligt at tænke paa, at 
fra denne gamle Mand — ubetinget den svageste og mest affældigt 
udseende i hele Huset — er der nu i 40 Aar udgaaet og udgaar den 
Dag i Dag en Vilje, stærk nok til at samle saa mange stridende Inter
esser og bøje saa mange stædige Fordomme ind under den samme 
Lov, den der bestandig og uimodstaaeligt har gennemtrængt og ledet 
dette Lands Historie : Fremskridtet, det paa en Gang dristige og rolige 
Fremskridt. Da jeg første Gang saa Bismarck, var mit første Ind
tryk en Følelse af modstræbende Betagethed: jeg imponeredes af 
Mandens Storhed, af det, at Naturen saa tydeligt har præget ham til 
Hersker, men jeg stræbte imod, fordi jeg samtidig havde in mente 
alt det Blod og al den Elendighed, der laa bag ved. Med Gladstone 
er det helt anderledes; man tænker først: Herregud, er det Glad
stone, men naar man saa tænker paa, hvordan der ikke er en eneste 
af de store Reformer, som er Englands Stolthed i de sidste fire Aar- 
tier, uden at jo han igennem de lange parlamentariske Nætters 
Kampe har ledet dem frem til Livet, naar man tænker paa, at det 
er ved alt dette tunge, opslidende Arbejde for Fremskridt, der nu 
er et uopløseligt Led af Englands Institutioner, at han er blevet til 
den gamle udmagrede, sammensunkne Mand, som man ser sidde 
dernede, saa kommer der en Beundring op i en, der stiger og stiger, 
jo længere Tanken søger ind i hans Fortid og en Beundring, som 
man fuldt og helt kan aabne sit Sind for, ti der er ingen blodig Re
vers at se hen til.“ Saa kommer en Skildring af den ophidsede politi
ske Debat, der gik forud for Forslagets Indbringelse, og i hvilken Pre
mierministeren kun deltog med en kort Bemærkning. „Da Larmen 
havde udraset, rejste Gladstone sig------- , gik et Skridt frem mod
Husets Bord og hævede Haanden til indledende Gestus: tordnende 
„cheers“ fra de liberale Bænke, men ikke en protesterende Lyd 
fra den anden Side; nu var han for Fjender som for Venner „dette 
Huses Leder“, der, støttet paa en 50-aarig parlamentarisk Erfaring,
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indbragte det mest gennemgribende Forslag til Reform af Parlamen
tets Arbejdsmaade, som dette Aarhundrede har set siden 1830. I et 
saadant Øjeblik, „Vendepunktet i dette Huses indre Historie“, som 
en Torytaler senere kaldte det, tier i Underhuset enhver, som ikke 
kan deltage i Bifaldsraabene, og det var smukt at se den aandeløse 
Spænding, hvormed det tætfyldte Hus ventede paa Premierministe
rens første Ord, efter at den dybeste Stilhed havde afløst Bifaldslar
men. Saa lød en Stemme saa klar og kraftig, saas et Blik saa ener
gisk og Gestus saa ildfulde som hos ingen anden Taler i Huset af 
dem, jeg har hørt, og saaledes blev han ved, tilsyneladende utrætte
ligt, stigende snarere end synkende i Liv og Varme i syv Kvarter. Jeg 
kan sige til Parlamentets Ære, at skøndt hans Tale undertiden antog 
og maatte antage en polemisk Karakter, lød ingen eller saa godt som 
ingen Mishagsytringer fra Toryer eller Irer, og de Liberales Bifalds
ytringer var det eneste, der afbrød Pausernes Stilhed ... Da han 
havde endt, brød der en Strøm af højrøstet Samtale løs . . ., og da 
Sir Stafford rejste sig for at give Oppositionens Gensvar, varede 
det længe, inden der kunde skaffes Ro. Midt under alt dette faldt 
mine Øjne igen paa Gladstone. Han havde rejst sig og var paa Vej 
ud af Huset; aldrig syntes jeg, han havde set saa lidende ud; hans 
Knæ bøjede sig under ham, og han maatte paa sin korte Vej standse 
to Gange for at støtte sig mod en Ven og hvile lidt. En Gang vendte 
han sit Hoved, saa jeg kunde se hans Ansigt i fuldt Lys: saa 
lidende, saa uendelig træt saa det ud, at jeg fik en uvilkaarlig Frygt 
for, at denne Kamp mellem Aand og Legeme snart maatte være 
forbi.“

Jeg havde, som de følgende Aar viste, ikke behøvet at nære 
denne Frygt. Ti Aar senere, i 1892, blev han efter en sejrrig Valg
kamp Premierminister for fjerde Gang, og endnu i en Alder af 84 
Aar førte han, trods rasende Obstruktion og enestaaende Vanskelig
heder af alle Slags, med en Styrke og Slagfærdighed, som impone
rede alle, sit Homeruleforslag gennem Underhuset, dog kun for at 
se det nedstemt med overvældende Flertal i Overhuset. Men sandt 
er det, at hans Helbred i denne Parlamentssamling var saare langt 
nede, ikke mindst paa Grund af de Sorger, Irernes Intrasigens be
redte ham. — Med ubrudt Energi vedblev han at røgte sit Kald som 
Regeringens og Underhusets Leder, og ikke sjældent kunde Bladene 
konstatere, at han havde holdt ud i 11 Timer og først havde forladt

Erindringer 8
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iHuset ved Firetiden om Morgenen. Hvad denne Kraftanstrængelse 
betød efter en travl ministeriel Arbejdsdag kan enhver forstaa, og 
særlig var de sene Nattemøder ham en ulidelig Plage „Det er jo,“ 
sagde han engang, henvendt til Formanden, under et af Møderne 
om „clotûre“-bill’en, „min Pligt at være her baade Dag og Nat, men, 
Sir, Timerne efter Midnat er frygtelige“ (the hours after midnight 
are dreadfull“). Jeg glemmer ikke den lidelsesfulde Betoning, hvor
med han sagde disse Ord. Men paa hvilken Tid af Døgnet det end 
var, i hans Tale om vigtigere Anliggender sporede man aldrig Træt
hed. Fra han rejste sig, til han satte sig, var man under hans skønne 
og udtryksfulde Stemmes Trylleri.

Den sidste Tid inden min Afrejse fra England benyttede jeg til et 
længere Ophold i Lancashire, særlig Manchester og Rochdale, for 
at sætte mig i nøjere Forbindelse med de ledende Mænd indenfor 
Arbejderbevægelsen der og særlig studere den kooperative Arbej
derbevægelse, som her havde naaet sin stærkeste Udvikling. I 
Rochdale, „Kooperationens Mekka“, som var en By paa 70.000 
Indbyggere, var — Familierne iberegnet — ca. 65 Procent af Be
folkningen knyttet til den store Brugsforening, „the Rochdale pio
neers“ og dens Fabriker, og Manchester var Sædet for den store 
kooperative Indkøbscentral, „the cooperative wholesale society“, for 
Ledelsen af den kooperative Landsorganisation og for dens Organ, 
„Cooperative News“. Jeg lærte her de betydeligste af Bevægelsens 
Ledere nærmere at kende, først og fremmest Vansittard Neale, Gree
ning og Redaktør Bamford, kom i deres Hjem og fik et betydeligt Ma
teriale til Forstaaelse af Foreningens Organisation og Virkemaade stil
let til min Raadighed. Den kooperative Bevægelse havde her faaet en 
saa mægtig Udvikling, at den paa betydningsfuld Maade greb ind i og 
højnede Arbejderbefolkningens Tilværelse baade materielt og kultu
relt. Man holdt gennemgaaende fast ved „Pionereme“s oprindelige 
Princip : kun at sælge mod kontant Betaling og til sædvanlig Detail
pris, saaledes at Overskudet ved Aarets Slutning udbetaltes Medlem
merne som Dividende eller godskreves dem, efter at for de fleste større 
Foreningers Vedkommende en Del af det ved Generalforsamlingsbe
slutning var henlagt til kulturelle Foranstaltninger som Biblioteker, Læ
sestuer, Klublokaler med Selskabsrum, Foredrags- og Koncertlokaler 
og Fortsættelsesundervisning, alt til Raadighed for Medlemmerne. 
Meget almindeligt var det at lade Dividenden indestaa i Foreningens
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Sparekasseafdeling, indtil et vist Beløb var naaet, eller at anbringe 
den i Aktier i Foreningens Fabriksforetagender eller i andre industri
elle Aktieselskaber — mest indenfor Bomuldsindustrien — til hvilke 
Medlemmerne som Arbejdere var knyttede. I adskillige af de mindre 
Aktieselskaber, som var opstaaet i den sidste Snes Aar, var efter de 
foreliggende Oplysninger op imod Halvdelen af Aktierne paa Arbej
derhænder. Ikke sjældent var der til Foreningerne knyttet Boligsel
skaber, i hvilke Medlemmerne kunde lade deres Dividende indgaa 
som Indskud, saaledes at de efter en Aarrække blev Ejere af deres 
IHuse: „they eat themselves into their cottages“, som en af Lederne 
sagde til mig.

Den store Indkøbscentral, „the cooperative wholesale“, var allerede 
paa den Tid, jeg besøgte Manchester, naaet til en Handelsomsætning 
af 4 Mill. £, havde Skibe i Søen, egen Bankafdeling og Kontorer 
i de vigtigste Indkøbslande (bl. a. ogsaa i Danmark). Fællesforenin
gen drev ogsaa, ligesom forskellige af de store Enkeltforeninger, en 
udstrakt Fabriksvirksomhed, der særlig omfattede Mølleri, Bageri, 
Tekstil-, Skotøjs-, Konfektions- og Møbelfabriker. Der havde været 
arbejdet for, at disse Fabriker skulde være organiserede som egent
lige Produktionsforeninger i Tilknytning til Hovedforeningen, alt
saa saaledes, at det var de i dem beskæftigede Arbejdere, som 
ejede og ledede dem, men denne Tanke havde aldrig kunnet slaa igen
nem, idet det blev Forbrugersynspunktet, Hensynet til at fremskaffe 
den billigst mulige Vare, som blev det ledende. I det hele fandt 
jeg i disse Kredse sædvanlig kun ringe Tiltro til Produktionsforenings- 
Tanken. Der var, særlig under Robert Owens Indflydelse, tidligere 
blevet gjort forskellige Forsøg i den Retning, men de var saa godt 
som alle strandede paa lignende Skær som i Frankrig, og man turde 
nu ikke strække sig videre end højst til at give Arbejderne lidt Andel 
i Udbyttet gennem en beskeden Bonus. — En vis Konkurrence hav
de Bevægelsen haft at kæmpe med fra Foreninger, der vel kaldte 
sig kooperative og fastholdt den kontante Betaling, men havde op
givet Dividendesystemet og anvendte den indvundne Fortjeneste til 
at nedsætte Priserne det mest mulige. Men gennemgaaende var det 
„Rochdale-Principerne“, der havde sejret.

Hvad jeg havde set i England af kooperativ Bevægelse stod jo i 
straalende Modsætning til den Ruinhob, jeg havde haft for Øje i 
Frankrig. Alt tydede paa en fortsat rig Udvikling, endskøndt vel hver-
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ken mine Lancashire-Venner eller jeg havde kunnet tænke os, at 
Bevægelsen c. 30 Aar senere ved Verdenskrigens Udbrud skulde 
komme til at omfatte c. 74 af Englands Befolkning. Politiske Stri
digheder og Kapitalmangel, der havde bidraget saa meget til 
Kooperationens Nederlag i Frankrig, sporedes her ikke som nævne
værdige Hemninger, men en af de Klager, jeg der saa ofte havde 
hørt, genfandt jeg ogsaa hos de ledende Mænd her, nemlig over 
særlig de mindre Foreningers Utilbøjelighed til at bevilge deres 
Bestyrere saadanne Lønninger, at man kunde sikre sig tilstrækkelig 
kvalificeret Arbejdskraft. Lønninger paa 2—3 £ om Ugen var paa 
de smaa Pladser endnu ikke ualmindeligt. Jeg hørte ogsaa Beklagel
ser over, at der var stærkere Tilbøjelighed end tidligere til at skyde 
de kulturelle Bestræbelser i Baggrunden, idet man mere og mere 
kom ind paa at kræve saadanne Opgaver som Folkebiblioteker og 
Fortsættelsesundervisning løst af Stat og Kommune og ikke ved 
Selvhjælp. — Under mit Samvær med Arbejderbevægelsens leden
de Mænd i Lancashire faldt Talen ofte paa Politik, og det var mig 
her paafaldende, hvor stærk den republikanske Understrøm og Uvil
jen mod Overhusets Bevarelse var. Derimod sporede jeg kun i 
meget ringe Grad nogen Tendens til at kræve Statens Overtagelse 
af de store Socialopgaver paa Alderdomsforsørgelsens og Social
forsikringens Omraade.

Min Lancashire-Rejses Glanspunkt var Opholdet i Rochdale. Det 
var en Glæde at færdes i „Pionerernes“ store Arbejder-Klubhus med 
dets smukke Opholdsværelser, Bibliotek og Læsesal, Foredragssal 
og Lokaler til Fortsættelsesundervisning. Endog saadanne Smaating 
som et Udlaan af Kikkerter til teatersøgende Medlemmer var der 
tænkt paa. Jeg var indbudt til en Aftenfest i Klubben, hvor jeg som 
Svar paa en Velkomsthilsen holdt en Tale om Lancashires Indsats 
i engelsk Politik, der vandt meget Bifald og skaffede mig inter
essante nye Bekendtskaber, saaledes John Morley (den senere Mini
ster, Viscount Morley), hvis Bog om Richard Cobden og Tidsskrift 
„the fortnightly review“, jeg forlængst var fortrolig med.

Ved Midten af April forlod jeg England for at vende tilbage til 
København, beriget med Viden og Indtryk, som satte dybe Spor i 
mit Sind, og som paa mange Maader fik Betydning for min senere 
Gerning.
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BEGYNDENDE SELVVIRKSOMHED 
1882—84.

Da jeg i den anden Halvdel af April 1882 vendte tilbage til Dan
mark, formørkedes min Glæde ved at gense Slægt og Venner af 
en pinlig Følelse af Indsnævrethed. Jeg skulde nu ombytte det frie 
Studieliv og den Følelse af Medleven i store Landes offentlige An
liggender, som, trods det at jeg kun havde været en udenforstaa- 
ende Tilskuer, havde vokset sig stærk hos mig, med Sorgerne 
for det daglige Brød og, naar det kom højt, med en begyndende 
Deltagelse i et offentligt Liv, som jeg i de sidste Aar var kommet 
til at betragte som næsten haabløst forkvaklet. For os unge Akade
mikere med Venstresympatier var Aarene fra 1877 til 1881 en 
streng Tid at komme igennem, i hvert Fald for saa vidt vi ikke 
havde indrangeret os under Gruppepolitiken og lært at føle os soli
dariske med den ene eller den anden af de stridende Venstregrup
per under det „fine“ Skakspil, de drev mod hinanden paa Rigs
dagen, tilsyneladende uden nævneværdigt Udbytte for den fælles 
Sag. Efter „Forliget“ af 1877 havde jo Venstre delt sig i to Grup
per, en under Bergs og Hørups, en anden under Bojsens, Holstein- 
Ledreborgs og Høgsbros Ledelse, der bekæmpede hinanden paa 
Kniven, hvad der selvfølgelig førte til en væsentlig Styrkelse af 
Højre paa Oppositionens Bekostning ved Valget 1879, og siden be
virkede Misfornøjelsen med Bergs Militærpolitik en Sprængning af 
hans Gruppe og Dannelse af en ny, „De Udtraadte“, under Albertis 
og R. Claussens Ledelse, Gruppernes Kappestrid om at komme hin
anden i Forkøbet ved Overenskomster med Regeringen om militære 
og andre Sager styrkede, trods Forventninger om det modsatte, alt 
i alt Regeringens Stilling. Berg erklærede i Folketinget, at Slaget 
mod Ministeriet Estrup Foreløbig var tabt; hverken han eller nogen
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anden Mindretalsgruppe kunde nu rejse det parlamentariske Krav. 
Det var en haard Kost for mig og andre, der saa Venstres Hoved
opgave i samlet at fastholde og gennemføre dette Krav. Ogsaa den 
socialdemokratiske Arbejderbevægelse syntes lammet efter Pios og 
Geleffs Flugt og arbejdede sig kun langsomt og besværligt op under 
nye Førere.

Saaledes laa Forholdene, da jeg i Sommeren 1881 forlod Dan
mark, og den Pessimisme, hvormed jeg saa paa vore politiske For
hold, var ikke blevet væsentlig ændret ved de spredte Meddelelser, 
jeg under min Fraværelse havde modtaget hjemme fra. Men i den 
Sommer, der fulgte efter min Hjemkomst, veg dog denne Stemning 
for et lysere Syn, efterhaanden som jeg satte mig nærmere ind i, 
hvad der var sket under min Fraværelse, og blev fortrolig med de 
Spirer til en ny Tid, der var under Fremvækst. Ingen af Venstre- 
grupperne havde høstet nogen varig politisk Landvinding ved deres 
separate Forhandlinger, og Ministeriets stejle Kamppolitik med de 
to kort efter hinanden følgende Opløsningsvalg i Sommeren 1881 
forspildte ganske de Fordele, det havde vundet ved Venstres Split
telse og drev paany Oppositionen frem til Samvirken imod Re
geringen. Følgen var, at Valgene 1881 bragte Venstregrupperne 
Fremgang paa Højres Bekostning, og at der i Samlingen 1881—82 
blev et taaleligt Samarbejde mellem Grupperne, medens der indenfor 
Højre viste sig umiskendelige Trætheds- og Splittelsestegn. Under 
denne Samling havde Krieger, Andræ, Nationalbankdirektør Ussing, 
Klein, Philip Schou, Chr. Hage og Falbe-Hansen, uden at ud
træde af Højre, vist afgjort oppositionelle Tendenser. Udenfor Rigs
dagen udtalte Biskop Monrad sig saa skarpt mod det Estrupske 
Styre, at han i Maj kunde vælges i Middelfart med Støtte fra 
den Berg-Hørupske Gruppe, og J. N. Madvig skrev sin meget 
opsigtsvækkende Piece, der hævdede Nejretten for ethvert af Rigs
dagens Ting. Indenfor den nationalliberale Del af Højre viste sig 
et tydeligt Ønske om at komme ind i mere normale politiske For
hold, selv om det skulde naas gennem et Ministerskifte. Alt dette 
affødte Forliget om Finansloven i Maj 1882, hvor -de „Punkter“, 
hvorom der stredes, vel i og for sig var af mindre politisk Betyd
ning, men hvor det afgørende var, at Folketinget under Passivitet 
fra Regeringens Side og stærk Misnøje hos det mere yderliggaaende 
Højre i det væsentlige hævdede sin Nejret. Og nu Studenterverde-
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nen. Striden om politiske Foredrag og Diskussioner i Studenter
foreningen havde skærpet Modsætningsforholdet mellem Højre og 
Oppositionen indenfor Foreningen indtil Bristepunktet og bl. a. af
født Festen i Foraaret 1882, hvor de oppositionelle Studenter mød
tes med Venstres Rigsdagsmænd, og i Maj kom saa det afgørende 
Brud med den store Udvandring fra „Foreningen“ og Stiftelsen af 
„Studentersamfundet“, hvis Program vel kun var det neutrale: „fri 
Diskussion“, men som straks fra Begyndelsen fik et afgjort opposi
tionelt Præg.

Den Maj-Luftning, der ved min Hjemkomst mødte mig i det 
offentlige Liv, styrkede ogsaa mit Mod og gav mig Lyst til at tage 
Haand i med, for at bære det ny frem, men ét var der, som med 
haandgribelig Styrke trængte sig i Forgrunden.- Eksistensspørgs- 
maalet. Jeg stod jo nu alene og havde intet Hjem i Ryggen, min 
lille Arvekapital var i det væsentlige gaaet med til Rejser og Stu
dier, og dertil kom, at jeg var forlovet og ønskede at gifte mig uden 
altfor lang Opsættelse. At basere min økonomiske Eksistens alene 
paa slet betalte Undervisningstimer og tilfældigt Skriveri forekom 
mig under disse Omstændigheder uforsvarligt, og da der i Efter- 
aaret ved Hjælp af min gamle Lærer H. A. Andresen, som nu var 
Beregner i Statsanstalten for Livsforsikring, aabnede sig en Mulig
hed for mig til at faa en Ansættelse her som Assistent, slog jeg til. 
De pekuniære Vilkaar var ikke straalende.- 800 Kr. i Lønning og 
Udsigt til en Tantième paa lige saa meget, men Kontortiden var 
kun 6 Timer, og der kunde altsaa blive Tid baade til Forfattervirk
somhed og til Privatundervisning; heller ikke den Tidsskriftsplan, 
som allerede spøgede i Hovedet paa mig, syntes uforenelig med 
Stillingen. Derimod begreb jeg jo nok, at der under et Styre som 
det Estrup’ske vilde blive lagt en forsvarlig Kapsun paa selv en 
ganske underordnet Statstjenestemands politiske Ytringsfrihed, men 
dette afskrækkede mig foreløbig ikke, da jeg havde tilstrækkelig 
Selvkritik til at indse, at mit Kendskab til økonomiske og politiske 
Forhold herhjemme endnu var altfor ufuldkomment til, at jeg kunde 
tænke paa at kaste mig ind i aktiv Politik, og desuden ikke følte Lyst 
til at blive nogen af de politiske Gruppeføreres haandgangne Mand. 
Dette var ogsaa Grunden til, at der ikke blev noget af et fast Med
arbejderskab ved „Morgenbladet“, om hvilket Edv. Brandes og Hø
rup allerede i Juni havde rettet Henvendelse til mig. Jeg erklærede
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mig villig til at skrive om de Sider af den økonomiske Politik, navn
lig Sociallovgivning og Told- og Handelspolitik, som jeg særlig havde 
beskæftiget mig med, men jeg stillede den Betingelse, at jeg vilde 
skrive uden Censur og tillige have et Ord med om, hvad der paa 
disse Omraader iøvrigt optoges i Bladet. Som rimeligt var, fandt 
man disse Krav fra en ung Mand, som endnu intet havde præsteret, 
uantagelige, og Forhandlingerne endte i al Venskabelighed med, at 
jeg lovede lejlighedsvis at skrive i Bladet, naar jeg blev særlig op
fordret dertil, hvad ogsaa enkelte Gange indtraf i den følgende Tid. 
Jeg husker, at Hørup under disse Samtaler engang med sit under
fundigste Smil spurgte mig: „Sig mig, forstaar De Dem noget paa 
Bønder ?“ Finten ramte godt nok, fordi jeg for mig selv maatte ind
rømme, at jeg trængte til at blive anderledes fortrolig med de hjem
lige Forhold baade paa Land og i By, om jeg ikke med al min uden- 
vælts Viden skulde blive en politisk „Jean de France“. Lignende 
Betragtninger var ogsaa medbestemmende for mit Afslag til Berg, 
da han i Slutningen af 1883 foreslog mig at tage mod en Kandidatur 
til det forestaaende Folketingsvalg i Roskilde eller en anden af de 
Kredse, hvor Venstre havde Flertallet, men hvor Rivalisering mel
lem Grupperne gjorde det ønskeligt at faa en Venstremand frem, 
der stod uberørt af de gamle Stridigheder.

Saa tiltraadte jeg da den 1. Oktober 1882 min Stilling som yngste 
Assistent i Statsanstaltens Sekretariat. Det var et „Fornuftparti“, 
og med nogen Slags Begejstring gik jeg ikke til Arbejdet, der fore
løbig var og maatte være af rent underordnet Art og uden nogen 
Mulighed for at udfolde selvstændigt Initiativ. Den store Virksom
hed var solidt og forsvarligt, men ret gammeldags-bureaukratisk 
ledet, og de private Livsforsikringsselskaber „Hafnia“s og „Dan
mark*^ Konkurrence havde endnu ikke ført Statsanstalten ind paa 
mere moderne Akkvisitionsformer eller paa at udnytte Anstaltens 
finansielle Overlegenhed ved at give de Forsikrede „Bonus“ af det 
betydelige Driftsoverskud. Rejsende Agenter havde Anstalten ikke, 
og de fastboende rundt om i Købstæderne var som Regel Em- 
bedsmænd, mest Postmestre eller lokale „Spidser“ af forskellig 
Livsstilling, der sædvanlig ansaa en egentlig „Agitation“ for at 
skaffe nye Forsikringer for at være under deres og Statsinstitutio
nens Værdighed. Trods mit Arbejdes underordnede og til Dels me
kaniske Natur gav min Stilling i Sekretariatet, under hvilket bl. a.
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Anbringelse af Selskabets Formue ved Obligationskøb og Udlaan i 
fast Ejendom laa, mig dog Lejlighed til at faa et vist Indblik i et 
stort Livsforsikringsselskabs Administration, idet jeg supplerede 
mine egne Iagttagelser ved Samtaler med Kolleger og Læsning af 
forskellig Literatur angaaende Livsforsikringsvæsenet. Mit Forhold 
til de Overordnede var i det hele godt, fraset en og anden Kurre 
paa Traaden af politisk Art, hvorom jeg senere skal berette. Min 
Kontorchef var den elskværdige Kammerherre C. A. Rothe, S, C. L. 
Hertzsprung var administrerende Direktør („Forretningsfører“) og 
Viggo Drew s en Formand for Direktionen. —

Men selvfølgelig kunde min Virketrang langtfra tilfredsstilles ved 
den magre Kost, Statsanstalten bød paa. Allerede i Sommeren 1882 
var jeg begyndt at udnytte en Del af det Stof, jeg paa mine Rejser 
havde indsamlet, gennem to Afhandlinger, en større: „Engelsk Par
lamentarisme“, belyst ved den nyere og nyeste Tids engelske For
fatningsudvikling, og en mindre om det engelske Folkeskolevæsen 
efter Loven af 1870. Den første optoges 1883 i Professor Sars’ højt 
ansete norske „Nyt Tidsskrift“, og den sidste, som tidligere nævnt, 
i Herman Triers pædagogiske Tidskrift „Vor Ungdom“. Desuden 
begyndte jeg at bearbejde det righoldige Stof, jeg i Berlin, Paris og 
London havde indsamlet, til en Bog om Tysklands, Frankrigs og 
Englands Told- og Handelspolitik siden 1860.

Fra Efteraaret 1882 vendte jeg tilbage til min gamle Kærlighed, 
Københavns Understøttelsesforening, hvor jeg i de nærmest følgende 
Aar vedblev at arbejde som Undersøger. Mit særlige Omraade var 
Nørrebros „Rabarberkvarter“, og jeg tør nok sige, at jeg i disse Aar 
lærte denne uhyggelige Bydel at kende som faa andre. Min „Di
striktsforstander“ var den senere Inspektør for Kvindefængselet paa 
Kristianshavn, S. From, dengang Bogholder i Justitsministeriet, en 
Mand med et varmt Hjærte og udviklet social Forstaaelse. Vi blev, 
trods den store Aldersforskel, Venner i disse Aar, og da vore Syns- 
maader angaaende Understøttelsesarbejdet ganske faldt sammen, 
overlod han mig en væsentlig større Del af Sagerne, end der 
egentlig tilkom mig, saa jeg var rigeligt beskæftiget Vintrene igen
nem. Der var megen Arbejdsløshed i Firsernes første Halvdel, og 
selv for ædruelige og flittige Arbejdere var Forholdene fortviv
lende haarde, naar der var større Familier at forsørge og der stødte 
Sygdom og midlertidig Arbejdsløshed til. Lønningerne var dengang
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saa lave, at det ikke med Rimelighed kunde forlanges, at en Fami
liefader skulde lægge noget op. En Ugefortjeneste paa 18 Kr. for 
en 10—11 Timers Arbejdsdag skulde dengang anses for godt for en 
faglært Arbejder med normal Beskæftigelse, og selv om Konen hjalp 
til med Syarbejde, Vask, Rengøring o. lign, gav det sjældent mere 
end et Tilskud af nogle faa Kroner om Ugen. For Arbejdsmændene 
var Ugefortjenesten med fuld Beskæftigelse sædvanlig kun 12—14 
Kr. og for de kvindelige Arbejdere væsentlig mindre. En Syerske 
med regelmæssigt Arbejde for et af de større Magasiner maatte nøjes 
med 6—8 Kr. (Midlertidig Arbejdsløshed og Sygdom bragte ikke 
sjældent disse kummerlige Lønninger ned til Halvdelen eller mindre. 
Adskillige af de Familier, jeg havde med at gøre, var i Sygekasse, 
men Hjælpen herfra oversteg sjældent 1 Kr. daglig, og ved lang
varige Sygdomsperioder, ved Invaliditet og for de gamle, hvis Ar
bejdskraft var væsentlig svækket eller opbrugt, var Fattigvæsenet 
sædvanlig den eneste Tilflugt. Til Arbejdsløshedsforsikring var der 
endnu kun svage Tilløb gennem Fagforeningerne, men det kunde, 
især i nedadgaaende Tider, kun blive en Draabe i Havet. Alt i alt 
var Stillingen nærmest fortvivlet for dem, der var ramt af Sygdom 
eller længere Arbejdsløshedsperioder, og det var pinligt at se, hvor
dan Laanesedleme for Pantsættelse af ofte nødvendigt Sengeudstyr 
og Beklædningsgenstande samt Huslejerestancer og Klatgæld til 
Handlende kunde hobe sig op for en saadan Familie, som gjorde 
alt, hvad der var menneskeligt muligt for at holde sig klar af Fattig
væsenet, noget, der for saa godt som alle dem, jeg havde med 
at gøre, stod som et grufuldt Fremtidsperspektiv. Man maa jo huske, 
at dengang var der hverken Alderdomsunderstøttelse, Invaliderente, 
Sygehjælp uden Fattighjælps Virkninger eller Statsstøtte til Syge- 
og Arbejdsløshedsforsikring, og „de fattiges Kasser“, Forløberen for 
de senere „Hjælpekasser“, raadede kun over relativt forsvindende 
Beløb. Et dybt Indtryk paa mig gjorde ogsaa de usle Boligforhold i 
de skumle og uhyggelige Arbejderkaserner og ikke mindre det Helte
mod, hvormed mange af disse forgræmmede og forslidte Arbejder
koner kæmpede for, trods alt, at skabe saa megen hjemlig Hygge 
som muligt for Mand og Børn i den lille Et- eller, naar det kom 
højt, Toværelserslejlighed, de havde at raade over. Under mine 
mange Samtaler med dem, der søgte vor Hjælp, og med de Arbejds
givere og Læger, hos hvem jeg jo skulde søge yderligere Oplys-
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ninger om Ansøgernes Forhold, fik jeg en pinlig Følelse af, at 
den Hjælp, Understøttelsesforeningen kunde yde: en Pengehjælp, 
normalt fra 25—40 Kr. i en Vinter, Brændsel i de koldeste Maaneder 
og i særlige Tilfælde Anskaffelse af Værktøj eller en Symaskine, var 
ganske utilstrækkelig, trods det at de smaa Pengebeløb under de 
daværende Priser paa Livsfornødenheder skæppede adskilligt bedre, 
end det nu vilde have været Tilfældet. Den kunde være en Haands- 
rækning til at holde sig de mest paatrængende Kreditorer fra Halsen, 
til for en Tid at undgaa Udsættelse af Lejligheden og til at faa 
nogle af de nødvendigste Brugsgenstande hjem fra Laanekontoret, 
men nogen varig Forbedring af Forholdene kunde naturligvis ikke 
naas ad den private Godgørenheds Vej. Først og fremmest maatte 
Lønningerne hæves og Staten træde ind med Alderdomsforsørgelse 
og Støtte til Arbejdernes Selvhjælpsbestræbelser, saaledes som det 
i disse Aar begyndte at ske gennem den tyske Sociallovgivning.

Jeg havde ikke taget nogen Del i den Bevægelse, som førte til 
Studentersamfundets Stiftelse, der indtraf kort efter min Hjemkomst 
fra Udlandet, men det var for mig en Selvfølge at indtræde i Sam
fundet og deltage i dets Liv. Allerede den 6. Oktober 1882 valgtes 
jeg ved et Suppleringsvalg i Anledning af Johan Ottosens og Jul. 
Schovelins Udtræden til Medlem af Bestyrelsen under Dr. V. Pin
gels Formandsskab sammen med bl. a. Dr. Ferd. Levison og den 
et Par Maaneder senere indtraadte Svend Høgsbro. Samfundet fik 
straks ca. 500 Medlemmer, hvoraf over Halvdelen var Studenter, 
Resten ældre Akademikere. Programmet var det rent neutrale : Dis
kussionsfrihed, men saa godt som alle Medlemmerne tilhørte Op
positionens forskellige Afskygninger, og jeg mindes ikke, at der 
var selv den mindste iHøjrefraktion, der kunde bryde Harmonien. 
Dette havde til Følge, at Bestyrelsens energiske Anstrængelser for 
at faa ogsaa Højremænd til at tale ved Lørdagsmøderne glippede. 
Oprindelig havde man faaet to til at love Foredrag : Højskoleforstan
der Nørregaard (Testrup) og Professor Goos, men den sidste faldt 
fra, og Nørregaard blev i Samfundets første Aar den eneste paa 
Skandsen. Til Gengæld var alle den politiske Oppositions Afskyg
ninger repræsenteret baade blandt Medlemmerne og Foredrags
holderne, om end den Hørup-Brandes’ske Fraktion havde Over
vægten.
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Jeg havde, da jeg blev Medlem af Studentersamfundet, staaet 
Studenternes Foreningsliv fjærnt i adskillige Aar, men kastede mig 
nu med fuld Kraft ind i det. Jeg deltog stadig i Lørdagsdiskussio- 
nerne og i Festerne, blandt hvilke de mest fremtrædende i det første 
Aar var den Mindefest for St. St. Blicher, vi sammen med en Kreds 
af yngre Kunstnere holdt i Larsens Lokale paa St. Annæ Plads, -og 
den store Bjørnsonfest sammesteds, i hvilken ogsaa Politikere og 
andre landskendte Folk udenfor „Samfundet“ deltog, og hvor jeg var 
udset til at holde Talen for Hædersgæsten. Det var første Gang, jeg 
talte for en større Forsamling af offentlig Karakter, og det skete 
under Forhold, som nok kunde være egnede til at sætte en Debu
tant i Forlegenhed. Bjørnson, som den Aften var i sit Bulderbasse- 
humør, begyndte med et lille Opgør med vor Formand, Dr. Pingel, 
af hvis Indbydelse han havde faaet det Indtryk, at det kun drejede 
sig om en stilfærdig Vennesammenkomst i „Samfundet“s egne Lo
kaler: „men nu slæber man mig herover i en stor Sal med mange 
fremmede Mennesker, som skal beglo det udenlandske Dyr, og om 
lidt rejser der sig vel en eller anden Fyr, som skal holde en stor 
Festtale til mig, nej, det er blevet noget helt andet, end jeg havde 
tænkt mig!“ Pingel værgede sig af bedste Evne, og det hele var 
naturligvis ikke saa slemt ment, men dog ubehageligt nok for den 
skyldbetyngede „Fyr“, der skulde holde Talen. Min oprigtige Be
gejstring for Bjørnson bar mig dog igennem, og da jeg havde sluttet, 
purrede han mig faderligt i Haaret, som dengang endnu var nogen
lunde fyldigt, og sagde.- „nu skal vi være Venner herefter,“ noget 
han ogsaa i senere Aar gav mig adskillige Vidnesbyrd om. Den Tale, 
han derefter holdt, var den i sin Tid saa berømte og hyppigt gentag
ne Appel til Ungdommen under Mottoet „Bekend“. Den gjorde et 
dybt Indtryk, i hvert Fald paa alle os Unge.

Livet i Studentersamfundet tog mig i disse første Aar i høj Grad 
fangen. Her genfandt jeg ikke alene mine gamle Fæller fra Halv
fjerdsernes „Opposition“ i Studenterforeningen, men knyttede og
saa nærmere Forbindelse med en Række andre dels jævnaldrende, 
dels ældre Akademikere, som jeg tidligere enten slet ikke eller kun 
flygtigere havde kendt, som iHøffding, Kr. Erslev, J. N. Fridericia, 
Markus Rubin, Karl Michelsen, Povl Svejstrup, Dr. Ferd. Levison, 
Dr. Carl Salomonsen, Svend Høgsbro, Alfr. Christensen, Schan- 
d-orph, Holger Drachmann, Erik Skram, Karl Gjellerup, Otto Borch-
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senius, Gustav Philipsen, Emil Meyer, Pingel og Herman Trier. 
Ogsaa med Georg Brandes, som da nylig var vendt hjem til Dan
mark, genknyttede jeg Forbindelsen. Blandt de yngre, som havde 
været virksomme ved Studentersamfundets Stiftelse, var det særlig 
Jul. Schiøtt, Johan Ottosen, Anders Hvass, V. M. Amdrup og Ivar 
Berendsen, jeg traadte i nærmere Forbindelse med. Et særlig frem
trædende Element i „Samfundet“s første Aar, da Politik dominerede 
alle andre Interesser, var de oppositionelle Politikere, der dels som 
Medlemmer, dels som Gæster tog livlig Del i vore Lørdagsmøder 
som Foredragsholdere og Deltagere i Diskussioner. Der var Hørup, 
Frede Bojsen, Edv. Brandes, Harald Holm, Jens Busk, P. Holm, 
P. Knudsen og Hørdum, en enkelt Gang ogsaa Berg, Sofus Høgs
bro og gamle Alberti, foruden mange flere. Selvfølgelig var det en 
stor Begivenhed for mig for første Gang at træde i nærmere For
bindelse med Oppositionens ledende Mænd; det gjorde mig den indre 
danske Politik, som jeg hidtil væsentlig kun havde lært at kende 
fra Bladene og Rigsdagens Tilhørerloge, mere levende og nær
værende.

Af ydre Hygge og Komfort havde „Samfundet“ ikke synderligt at 
byde, men dog tror jeg ikke, der er mange af dem, som i de første 
Aar hørte til i de lavloftede og røgsværtede Stuer i Badstuestræde, 
som ikke tænker tilbage paa dem som paa et kært gammelt Hjem. 
Vi følte os som en Hær i samlet Fremrykning mod et Maal, der 
i vort ungdommelige Lyssyn syntes os at ligge indenfor Rækkevidde. 
De dybe Modsætninger, der i Virkeligheden fandtes indenfor Oppo
sitionen, føltes endnu kun i ringe Grad i vor Bevidsthed, og vi 
brændte af Længsel efter at slaa Dørene op paa vid Gab ud til Ar
bejderne og Bønderne og gøre den Gavn iblandt dem, vi kunde, ved 
Oplysnings- og Hjælpeforanstaltninger, saaledes som det ogsaa til 
en vis Grad skete ved Arbejderundervisningen, de oplysende Smaa- 
skrifter og Retshjælpen for ubemidlede,, Lørdagaftenernes Fore
drag og Diskussioner var jo foreløbig Brændpunkterne i vort For
eningsliv. De „officielle Sold“ fra den gamle Studenterforening blev 
opgivne, og i Stedet traadte de livlige Diskussioner, der tog fat en 
halv Timestid efter Foredragets Slutning, naar Medlemmerne havde 
placeret sig omkring Bordene uden fælles Puncheboller og nød deres 
01, eller hvad de ellers havde Lyst til, i saare beskedne Kvantiteter. 
Vi maatte jo, fordi det egentlige Højreelement ikke var repræsen-
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teret, give Afkald paa at tage Kampen op med de fælles Modstan
dere, men der var endda nok at diskutere i en Forsamling, hvor 
Grundtviganere mødtes med „Brandesianere“, og hvor alle Anskuel
ser indenfor den broget sammensatte Opposition havde deres Tals
mænd, ligefra Socialismen til moderat Venstre og „liberalt“ Højre“. 
Disse Forhandlinger førtes med usvækket Interesse ofte til langt ud 
paa Natten trods den kvalmende Tobaksrøg og den efterhaanden 
næsten uudholdelige Temperatur. Blandt Debattørerne indenfor vor 
egen Kreds tror jeg nok, J. K. Lauridsen og Markus Rubin bar 
Prisen. „Je Kaa“, som vi kaldte ham, var lige fra Ungdommen 
omspundet med et sagnagtigt Net af muntre Historier om de Fynd
sprog, der ved forskellige Lejligheder var faldet fra hans Læber, 
saaledes om hvordan han, da han ved juridisk Eksamen var oppe 
i et Bifag, havde indledet Eksaminationen med at sige: „I dette 
Fag, Hr. Professor, er min Viden at ligne ved en Ørken“, og paa 
en opmuntrende Bemærkning af Professoren om, at der dog vel 
fandtes Oaser i den Ørken, havde svaret: „Ja, saa kommer det 
an paa, om Kamelerne kan finde dem“, eller om hans Karak
teristik af den altid kompromissøgende A. C. Larsen som „denne 
Mand, der vilde halvere Treenigheden, om det skulde være“. Tho
mas Nielsen havde med sikkert Blik draget ham frem fra et midt- 
jydsk Husmandshjems Armod, og i sit Ydre virkede han med sin 
forvoksede Skikkelse og sit Ansigt, der mindede om en Slave
maske i en antik Komedie, nærmest som en grotesk Karikatur, men 
han skulde ikke være kommet ret langt ind i et af sine talløse 
Indlæg under vore Diskussioner, før man med anspændt Opmærk
somhed lyttede til, hvad han havde at sige. Han virkede ikke blot 
ved sit grovkornede Lune og sit uforlignelige Jydsk, men ogsaa ved 
sin mærkelige Evne til at slaa ned paa Kærnen i en Sag, selv 
hvor den skulde synes at ligge ham fjærnt, og til at sige det for
løsende Ord. Aldrig har hans sjældne Naturbegavelse udfoldet sig 
saa rigt som under disse natlige Debatter; kun Skade, at han i 
Løbet af faa Aar efter sin Indtræden paa Rigsdagen skulde lægge 
sig selv og sin Fremtid øde. — Markus Rubin, der bedre forstod 
at frugtbargøre sine ualmindelige Ævner, fandt i disse Lørdagaf- 
teners Meningsudvekslinger en Fægteskole for Udviklingen af sin 
skarpe Logik, sit hurtige Overblik og sin Slagfærdighed, som ikke 
alene blev af Betydning for hans egen Fremtid, men ogsaa bi-
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drog væsentlig til at give vore Debatter Glans og Indhold. I vore 
Foredrag og Diskussioner deltog iøvrigt ikke blot de fleste af dem, 
jeg ovenfor har nævnt, men ogsaa adskillige andre, som havde 
eller senere skulde faa Betydning for vort offentlige Liv, baade 
paa Politikens, Videnskabens og Literaturens Omraade. For saa 
vidt var disse livfulde, ofte lidenskabelige Debatter ørkesløse, som 
de, paa enkelte Undtagelser nær, ikke førte til praktiske Resultater, 
men de fik Betydning for flere af os som en Forskole til Del
tagelse i det offentlige Liv paa forskellige Omraader og for os alle 
ved den Klaring af Begreberne og de Incitamenter, de bragte os.

Størst Betydning fik dog Studentersamfundet for mig ved at aabne 
mig Adgang til praktisk social Virksomhed gennem Ledelsen af to 
af Samfundets udadgaaende Foretagender, Aftenundervisningen for 
Arbejdere, som stiftedes i Slutningen af December 1882, og Ud
valget for Udgivelse af oplysende Smaaskrifter af 1884, hvis For
mand jeg var. Aftenundervisningen blev til efter Forslag af den lille 
af Foretagsomhed og Initiativ gnistrende Julius Schiøtt, han som 
Pingel kaldte „Ideernes Fader“. Han fremførte den under en af 
Samfundets Lørdagsdiskussioner, og den vandt straks begejstret Til
slutning. Til at lede Aftenundervisningen valgtes en særlig Besty
relse med Herman Trier som Formand, mig som Næstformand og 
Sekretær, Jul Schiøtt som Kasserer og desuden Pingel og den stærkt 
radikalt interesserede Urtekræmmer C. Gad, som havde indlagt sig 
særlige Fortjenester i Ledelsen af de Søndagsforedrag for Arbej
dere, der paa Initiativ af en Kreds af Studenter var blevet begyndt 
1880. Uforglemmeligt for alle, der deltog i Arbejdet for Aftenun
dervisningen, var det -Møde, der kort efter Nytaar 1883 afholdtes 
i den store Sal i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade, 
hvor Skrædder P. Holm dirigerede, og Herman Trier fremlagde 
Planen for en tætpakket Forsamling af københavnske Arbejdere. 
Triers Tale vandt alles iHjærter ved sin Forening af varm Følelse 
og nøgtern Realisme. Han sagde, at der hos Studenterne, som 
var udgaaet af Folket, og hvis Uddannelse for en stor Del var be
kostet af offentlige Midler, var en Trang til at give noget tilbage, 
af hvad de havde modtaget, ved efter Ævne at bringe Oplysning ud 
til Folket. Vi ønskede ikke at presse Eleverne ind under et forud lagt 
Skema; Arbejdernes egne Ønsker og Behov skulde angive Retnings
linjerne. „Vi vil ikke love Dem Guld og grønne Skove . . . De maa
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fortælle os, hvor vi skal tage fat, hvad De trænger til at lære — det 
maa vel være noget fremmed Sprog og andre Skolekundskaber til 
Nytte i det daglige Liv og saadant noget som Historie, Samfunds
lære, Sundhedslære, der kan kaste Lys over Livet. Men vi har 
ingen færdig Plan, ønsk selv og sig til, saa skal vi prøve paa at 
opfylde Deres Ønsker.“ — Talen modtoges med stormende Begej
string, og en Række Arbejdertalere bevidnede deres Trang til en 
saadan Fortsættelsesundervisning og den Taknemmelighed, hvormed 
de modtog Tilbudet.

Paa Mødet og gennem Bladene blev der meddelt det fornødne 
vedrørende Indmeldelserne og lovet Besked pr. Brevkort til hver 
enkelt om, hvilke Hold han var tildelt, og hvor og naar han skulde 
møde. Vi ønskede at begynde en af de første Dage i Februar, for 
at Holdenes Undervisning kunde være ført igennem til Foraaret, 
men det viste sig jo at være et Kæmpearbejde, vi derved havde paa
taget os. I Stedet for de 4—500, vi havde ventet, meldte der sig 
ca. 1500, og til dem skulde der skaffes Lærere og Lærebøger og 
alt vedrørende Indmeldelse, Fordeling paa Holdene m. m. ordnes i 
Løbet af Januar Maaned. Herman Trier har i en af sine senere 
Redegørelser for vort Foretagendes Historie („Studenterbladet“ 
1894) kaldt mig „Undervisningens Organisator“. Det var for megen 
Ære, min gamle Ven her vilde give mig, ti han selv var og blev 
Hovedmanden for det hele og veg saa sandelig ikke tilbage for no
gen Arbejdsbyrde, heller ikke, hvad den første Organisation angik. 
Men sikkert er det, at en meget væsentlig Del af Organisationsar
bejdet hvilede paa mig og til Tider næsten oversteg det overkomme
lige, saa det passer, hvad Trier skriver, at jeg blev syg af Overan- 
strængelse og dog maatte føre Arbejdet igennem. Jeg havde jo min 
Dagsgerning i Livsforsikringsanstalten og desuden nogen privat Un
dervisning, saa mit Arbejde for Aftenundervisningen maatte gøres 
i de sene Eftermiddagstimer til ud paa Natten. Der var Indtegnings
lister fremlagt forskellige Steder i Byen, men jeg havde offentligt 
tilbudt at modtage alle dem, der ønskede Raad og Vejledning an
gaaende Undervisningen, og i Hundredevis kunde de tælles, der 
modtog Tilbudet. Indtil langt ud paa Aftenen varede disse Besøg 
Januar Maaned igennem, og de var mig den mest tiltrækkende Del 
af Arbejdet. Som Regel kom kun en ind ad Gangen, for at vi friere
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kunde tale om Tingene, og jeg tror, disse Aftensamtaler var til 
Gavn, ikke mindst for mig, fordi jeg gennem dem fik bedre Indblik 
i, hvad de enkelte havde Trang til, og hvordan denne Trang bedst 
kunde tilfredsstilles. Jeg fik ogsaa et dybt Indtryk af, hvor stor 
Lærelysten var, saa stor, at jeg ikke sjældent maatte bremse den 
lidt for at holde den indenfor det overkommeliges Grænser. Saa 
kom Arbejdet med Fordelingen i Hold efter Undervisningsfag, Bolig 
og Skolelokale og endelig Udskrivning af de 1500 Brevkort, til hvil
ket jeg dog havde betalt Assistance af et Par Underofficerer. Ellers 
gjorde vi saa meget som muligt med egen Haand for at spare paa 
Udgifterne. Tilvejebringelsen af Skolelokaler og Lærere fordelte vi 
imellem os i Bestyrelsen, og det lykkedes os at tilfredsstille alle 
rimelige Krav. Vor Ansøgning om at faa Plads i Kommuneskolerne 
blev afslaaet; først fra Efteraaret 1884 imødekom man vore Hen
vendelser. Vi maatte saa hjælpe os med, hvad vi fik overladt af 
Privatskolerne, blandt hvilke Laursens og Gregersens var særlig 
imødekommende, og i ganske enkelte Tilfælde med lejede Lo
kaler. Hvad Lærerkræfterne angaar, fik vi jo de fleste blandt Stu
dentersamfundets Medlemmer, men ogsaa adskillige fra Studenter
foreningens og Polyteknikernes Kredse og blandt yngre Forret- 
ningsmænd fulgte vor Opfordring, saa at vi til vore c. 70 Under
visningshold havde ca. 100 Lærere at vælge imellem. Det var et 
smukt Lærerkorps, vi stillede paa Benene: adskillige af vore dyg
tigste unge Videnskabsmænd hørte dertil, og ikke faa øvede Lærere, 
der havde deres Dag fuldt besat med Skolearbejde, ofrede deres 
Aftentimer. At Lærernes saa vel som Ledelsens Arbejde ydedes 
ganske uden Vederlag var baade nu og i de følgende Aar en Selv
følge. Det var en Bølge af Entusiasme for Sagen, som bar den frem 
baade blandt Lærerne og Eleverne, af hvilke sidste et stort Antal 
var ældre Familieforsørgere, som her satte sig paa Skolebænken 
igen efter en ti-elleve Timers Arbejdsdag. Vi havde ventet, at det 
var blevet Foredragsfagene, som vilde blive de foretrukne, men de 
optog ialt kun 8 Hold, medens langt de fleste meldte sig til de 
rene Skolefag som Skrivning, Regning, Retskrivning, Bogholderi, 
Tysk og Engelsk. Elevbetalingen var fjerdingaarlig 50 0. for det 
første Hold, 25 0. for ethvert af de følgende, men skøndt alt gjordes 
vederlagsfrit, maatte selvfølgelig Udgifterne til Lys, Varme, Ren-
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gørelse af Lokaler, Lærebøger, Porto og Kontorartikler dækkes ved 
frivillige Bidrag, der ogsaa gik rigeligt ind, men dog kneb det i 
det første Aar for vor energiske Kasserer, Jul. Schiøtt, at faa Ba
lance i Budgettet.

Ogsaa efter at det hele var stillet paa Benene, var Arbejdet med 
at holde det i den rette Gænge betydeligt. Herman Trier og jeg, 
som delte Inspektionsarbejdet imellem os, maatte Vinteren igennem 
tilbringe vore fleste Aftener omkring i Undervisningslokalerne og 
altid være rede til at skaffe Vikarer i Sygdomstilfælde og afhjælpe 
Smaamangler af forskellig Slags. Da jeg i April ved et stort Møde 
i Rømersgade og ved Beretninger til Bladene gjorde Rede for vort 
første Semester, kunde jeg konstatere, at vort dristige Forsøg i det 
hele var lykkedes trods de uundgaaelige Begyndelsesvanskeligheder. 
Selv for øvede Lærere var det ingen let Sag at afpasse Under
visningen efter voksne, undertiden ældre Elevers Trang, og hvad 
Eleverne angaar, viste det sig selvfølgelig, at en Del paa Grund 
af Alder, Sygdom eller andre Aarsager havde opgivet Undervisningen 
paa Halvvejen, men denne uundgaaelige Afgang beløb sig dog kun 
til c. 16 Procent. Jeg beklagede, at de Lærebøger for Begyndere, der 
var benyttede særlig ved Sprogundervisningen, som beregnede for 
Børn ikke ret havde egnet sig for voksne Elever, og lovede, at vi 
vilde sørge for Udarbejdelsen af nye Lærebøger, særlig beregnede for 
Arbejderundervisningen, noget der ogsaa i de følgende Aar blev vir
keliggjort. Redegørelsen blev modtaget med Tilfredshed af den store 
Arbejderforsamling, der for en væsentlig Del bestod af Vinterens 
Elever, og der blev fra mange Sider udtalt varme Ønsker om Fort
sættelse i samme Spor. I Efteraaret 1883 meldte der sig endnu flere 
end til det første Semester, og vi indrettede os nu paa en Undervis
ning, der skulde fortsættes med de samme Elever gennem et Efter- 
aars- og et Vintersemester ; vi havde da ogsaa den Glæde, at en stor 
Del af dem, der havde været med fra Begyndelsen, ønskede at gaa 
videre. Paa den Maade blev jo Undervisningen mere frugtbringende, og 
der opstod ogsaa mangen Gang et nærmere personligt Forhold 
mellem Lærere og Elever, som fik Betydning for begge Parter. Vi 
indrettede nu ogsaa en særlig Undervisning for Kvinder med kvinde
lige Lærere under Frk. Harriet Meyers Ledelse, og Inspektionsfor
retningerne blev for Mandsholdenes Vedkommende overtaget af sær
lige Undervisningsinspektører, hvis Arbejde ligesom Lærernes var
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vederlagsfrit. Der kom ogsaa nye Undervisningsfag til, oftest efter 
Begæring fra en Kreds af Arbejdere, der ønskede at undervises i 
netop dette Fag, saaledes Fysik, Kemi, Farvelære, Metallurgi, 
Fransk m. m. Aftenundervisningen blev efterhaanden en fast og 
fra alle Sider anerkendt Institution, der ogsaa fandt Efterlignere i 
forskellige af vore Købstæder. Ogsaa i de følgende Aar optog min 
Deltagelse i dens Ledelse en stor Del af min Tid, men den nye 
Ordning med Undervisningsinspektørerne aflastede mig dog for en 
Del af Arbejdet.

Blandt de Glæder, min Virksomhed ved Aftenundervisningen i 
disse Aar skaffede mig, var det ikke den ringeste, at jeg derved kom 
til at træde i saa nært og fortroligt Forhold til Herman Trier, et af 
de ypperste Mennesker, jeg har kendt. At tjene sine Medmennesker, 
især dem, der trængte mest dertil, var for ham Livets Maal, og han 
skyede ingen Anstrængelse og intet Offer for at kunne gøre det indtil 
det yderste af sin Ævne. Han elskede Lærergerningen for dens egen 
Skyld og var paa den Tid, jeg lærte ham at kende, helt optaget af 
den og af en rig pædagogisk Forfattervirksomhed, der særlig sam
lede sig om det Tidsskrift „Vor Ungdom“, af hvilket han var Med
udgiver. Skøndt han var en rig Mands Søn og stod i det bedst mulige 
Forhold til sit fædrene iHjem, vilde han dog ingen Støtte modtage 
derfra, men levede, indtil han blev omtrent 45 Aar, væsentlig af 
sin Virksomhed som Timelærer, hvis ringe økonomiske Udbytte 
endda blev formindsket derved, at han gav en Del Gratisundervis- 
ning og at Tidsskriftet snarere gav ham Udgift end Indtægt. Trods 
alle økonomiske Bekymringer havde han i disse Aar et lykkeligt 
Hjem sammen med sin unge Hustru Anna, der var udgaaet fra et 
godt københavnsk Borgerhjem og havde samme Sindelag og Inter
esser som han. Vort nære Samarbejde i Aftenundervisningens Le
delse førte os i disse Aar næsten daglig sammen baade i hans Hjem 
og udenfor det. Saa varmt Herman Triers Hjærte end var, paa Læ
berne bar han det ikke, og baade i hans Samvær med andre og i 
hans Taler kunde der ofte være noget køligt og upersonligt, der lige
som holdt Folk paa Afstand. Saa meget mere velgørende var det at 
se ham i hans hyggelige lille Borgerhjem, hvor han tøede op, blev 
munter og spøgefuld og lod sit rige Gemyt have frit Løb. For os, 
der i denne Periode havde staaet ham nær, var det smerteligt at se 
det dybe Tungsind, der greb ham, da hans Hustru efter et kort Syge-
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leje 1888 døde fra ham og deres lille Søn. Den Indesluttethed og det 
Hang til Askese, der var et Grundtræk i hans Natur, fik nu for en 
lang Tid Magt over ham. iHan blev boende i den samme Lejlighed, 
hvor han havde levet sin lykkelige Tid, for at kunne bevare den 
hyggelige Dagligstue, der saa stærkt bar hendes Præg, som en urørt 
Helligdom, men levede som en ensom Mand, til det yderste spar
tansk i sit daglige Liv, lige til Maaltider og Klædedragt. Ikke længe 
efter Dødsfaldet blev han ved Arv en rig Mand, men det forandrede 
intet i hans Levemaade, og han gav -den langt overvejende Del af 
sin Aarsindtægt bort til de mange Institutioner og Private, der paa
kaldte hans Hjælp. Med Opbud af hele sin Karakterstyrke fortsatte 
han sin Virksomhed udad til, der jo efterhaanden, uden at han selv 
egentlig tilstræbte det, førte ham op paa høje Tillidsposter i vort 
offentlige Liv. Efter mange Aars Forløb havde vi, der holdt af ham, 
den Glæde at se ham genvinde sit Livsmod i et nyt lykkeligt Ægte
skab. — Med Firserne ophørte vort nære personlige Samarbejde, og 
i de følgende Aar kom vi til at staa i stridende politiske Lejre, men 
jeg er glad ved at kunne sige, at dette aldrig kom til at gribe for
styrrende ind i vort Venskab.

Allerede under mit Ophold i England havde jeg syslet med Tan
ken om at stifte et Maanedsskrift, der ligesom de store engelske 
Revyer skulde staa aabent for Drøftelse af Samfundsspørgsmaal og 
Livsopfattelse og give Plads for saadanne Meddelelser fra Viden
skabens Verden, som havde Bud til en større, intellektuelt vaagen 
Læsekreds. En særlig Impuls havde jeg faaet gennem det Samvær 
i Rochdale med John Morley, som jeg tidligere har berørt. Han 
stod dengang ved Slutningen af sin Redaktørvirksomhed og foran 
sin betydningsfulde politiske Løbebane. Han var mig velbekendt som 
Forfatter af det grundlæggende Værk om Richard Cobden og fra 
„Fortnightly“, som havde været min Yndling blandt de Tidsskrif
ter, der havde været mig en saa værdifuld Kilde til Forstaaelse af 
engelske Forhold. Vor Samtale drejede sig for en stor Del om den 
engelske Tidsskriftsliteraturs Betydning for Udviklingen og blev 
mig et væsentligt Incitament til at søge mine Planer virkeliggjorte. 
Banen havde jo været fri, siden „Det 19de Aarhundrede“ i 1877 
var ophørt, men Spørgsmaalet var, om nu ogsaa jeg var Manden. 
Heldigvis stod det mig klart, at jeg, ung og ukendt som jeg var, og
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endnu ganske uden literær Bagage, foreløbig helst maatte lade Mar
chalstaven ligge gemt i Tornysteret. Men det hjalp paa Udsigterne, 
da jeg i nogen Tid havde været Medleder af Studentersamfundet og 
Arbejderundervisningen, og at min Artikel om engelsk Parlamen
tarisme havde vundet saa megen velvillig Anerkendelse. Nu syntes 
jeg dog, jeg havde fundet noget Fodfæste, og jeg havde knyttet nær
mere Forbindelse med en Kreds, indenfor hvilken jeg fandt mange, 
der syntes mig at kunne gøre udmærket Fyldest netop i et Tids
skrift, som det jeg paatænkte. I Efteraaret 1883 søgte jeg Georg 
Brandes, som jo maatte være en af Tidsskriftets Hovedstøtter og 
hvem jeg desuden ikke paa nogen Maade vilde staa i Vejen, udvik
lede for ham, hvor stor Trang jeg syntes, der var til et saadant Fore
tagende netop nu, og spurgte ham, om han kunde tænke sig nu efter 
sin Hjemkomst at lade „Det 19de Aarhundrede“ genopstaa. iHan 
svarede et bestemt Nej, men billigede ganske min Plan, opfordrede 
mig til at søge den gennemført og lovede mig stadig at skrive i 
mit Tidsskrift, et Løfte, han ærlig holdt, ogsaa da vore Veje poli
tisk skiltes. Flere andre, i første Række Harald Høffding og Jul. 
Lange, gav mig lignende Tilsagn, og nu mente jeg, Tiden var kommet 
til at søge et Forlag og henvendte mig til min Jævnaldrende, Gustav 
Philipsen, der sammen med sin Broder havde overtaget Faderens 
store Forlagsforretning, og til hvem jeg i Studentersamfundet var 
traadt i venskabeligt Forhold. Det var en dristig Anmodning, og jeg 
tror nok, han i første Øjeblik syntes det samme, men han havde 
allerede i nogen Tid ønsket at faa et Maanedsskrift paa Forlag og 
sagde efter kort Betænkningstid Ja. Vi enedes let om, at Tids
skriftet ikke som saadant skulde have noget politisk, religiøst eller 
literært Program, men staa aabent for alle Anskuelser, og at det 
skulde genoptage det gamle hæderkronede Navn, „Tilskueren“. Hel
ler ikke de pekuniære Vilkaar, der var og maatte være yderst be
skedne, voldte nogen Vanskelighed. Saa var da alt tilrettelagt, saa 
at jeg kunde gaa i Gang med at søge Medarbejdere, og Januar 
1884 udkom det første Hæfte af et Tidsskrift, som trods alle Træng
sler skulde vise sin Livskraft baade under min og mine Efterfølgeres 
Ledelse og har kunnet fejre sit 50 Aars Jubilæum.

Jeg har i „Tilskueren“s Januarhæfte 1930 givet en indgaaende 
Redegørelse for de ni Aar, i hvilke jeg var dets Redaktør, og skal 
saa vidt muligt ikke gentage, hvad jeg der har sagt. Tiden var i
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mange Maader et saadant Foretagende gunstig. Der var stærk Bevæ
gelse i Sindene, og mange udmærkede, tildels ubrugte Kræfter stod 
rede til at tage fat. Jeg tror at kunne sige, at gaar man Indholds
listerne for disse ni Aar igennem, vil man finde de fleste af dem, 
der dengang betød noget i vort Aandsliv, deri, og mange af Tidens 
brændende Spørgsmaal omfattende belyst fra forskellige Sider. 
Naturligvis var det ikke Meningen med „Tilskueren“s Neutralitet, 
at de enkelte Artikler skulde være neutrale. Tværtimod saa jeg 
gerne, at Forfatterne saa uforbeholdent som muligt talte ud fra deres 
Overbevisning, kun at de maatte finde sig i, at ogsaa modstaaende 
Anskuelser kom til Orde i Tidsskriftet uden Sordine. I Begyndelsen 
var det omtrent lige saa svært for mig at faa de konservative An
skuelser repræsenterede, som det havde været for Studentersam
fundets Bestyrelse at skaffe Højretalere. Redaktørens politiske Tros
bekendelse var jo ikke ubekendt, og trods mine ihærdige Anstræn- 
gelser for at faa iHøjremænd med paa min første Medarbejderliste, 
blev den af ganske overvejende oppositionel Karakter, saa jeg forstod 
Professor Frederik Nielsens Beklagelse i et Brev til mig over, at 
der syntes at skulle blive altfor faa „blaa Blomster“ i den røde 
Buket, jeg havde samlet. Selv holdt han dog ud som Medarbejder, 
og der skulde snart komme flere af „de blaa“. Saaledes fik Henning 
Jensens radikale kirkepolitiske Artikler Svar af Pastor Bjerre (den 
senere Kultusminister), og naar Kaptajn C. Th. Sørensen og andre 
angreb Københavns Befæstning, blev disse Angreb besvarede af 
Oberstlieutenant (senere Krigsminister) Tuxen, ja endog af selve 
Krigsminister Bahnson, der dog skrev under et let gennemskueligt 
Mærke.

Det var dengang lettere end nu at skaffe egnede Medarbejdere 
og at fæste Publikums Interesse ved et Tidsskrift, der kun ud
kom en Gang om Maaneden. Der var Grøde i den literære Pro
duktion paa forskellige Omraader; hvilken Tiltrækning gav det f. 
Eks. ikke „Tilskueren“, at det paa det kunstkritiske Omraade 
havde Jul. Lange, Karl Madsen og Emil Hannover, dengang alle 
i fuldt Sving, til stadige Medarbejdere. Tilmed var Konkurrencen 
med Dagbladene langt lettere paa en Tid, hvor „Kronikerne“ endnu 
ikke havde faaet rigtigt Fodfæste, og den aandelige Lydhørhed var 
større. Med hvilken Spænding ventedes ikke Indlæggene fra Georg 
Brandes og Viggo Drewsen i deres Ordskifte om kønslig Frihed og
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fra Høffding og Brandes i den Strid om „aristokratisk og demokratisk 
Radikalisme“, som Brandes’ Artikel om Fr. Nietsche gav Anledning 
til, endskøndt der var en Maaned imellem deres Fremkomst. Ogsaa 
paa Skønliteraturens Omraade bragte „Tilskueren“ adskilligt af 
Værdi. Alt som Aarene gik, lykkedes det mig ogsaa at vinde flere 
og flere af det yngre Forfatterkuld i Norge og navnlig Sverige som 
Medarbejdere. Tidsskriftets betydeligste Opgave laa dog i at opdyrke 
„Essay“-Formen herhjemme, og det var vel i Fremskaffelsen af 
de talrige Artikler af samfundspolitisk »historisk, kritisk og natur
videnskabeligt Indhold, min væsentligste redaktionelle Indsats be
stod. Mine egne Bidrag hørte ogsaa til denne Æmnekreds, og jeg var 
utrættelig i at banke paa hos alle dem, jeg vidste havde noget 
paa Hjærte, og som jeg tiltroede Ævne til at give det Form. Ofte 
var det jo i denne Opvæksttid Folk, som ikke selv havde tænkt paa 
at træde frem for en større, ikke faglig Læsekreds, og som maatte 
bringes ind derpaa ved idelige Opfordringer og Forslag om Æmner. 
Saa meget større var Tilfredsstillelsen, naar det ikke sjældent viste 
sig, at disse „Debutanter“ netop præsterede de friskeste og bedste 
Ting. —

For min egen Udvikling havde disse Redaktionsaar ved „Tilskue
ren“ stor Betydning. Jeg droges jo stærkere og stærkere ind i det 
politiske Liv, deltog fra 1885 i den stormfulde politiske Agita
tion og blev ved mit Valg til Folketinget 1887 selv aktiv Politiker. 
Deltagelse i det politiske Liv øver ofte en opslugende Indflydelse, 
og jeg stod maaske i Fare for, som saa mange, at se mine andre 
Interesser efterhaanden tørre ind. Mod denne Fare blev Arbejdet 
med „Tilskueren“ og det personlige Samliv med adskillige af dens 
Medarbejdere mig et Værn. Det bidrog til at holde de Aandsinter
esser, jeg i min Ungdom havde dyrket, vedlige og til at levende
gøre og udvikle dem paa forskellige Omraader. Med Glæde mindes 
jeg ogsaa de mange muntre Aftener i de dengang saa spillevende 
literære Kredse sammen med Holger Drachmann, Schandorph, Hen
rik Pontoppidan, Karl Gjellerup, Erna-Juel Hansen, Herman Bang, 
Karl Larsen, Erik og Amalie Skram og andre.

I det brogede Billede af mit Virke i denne Periode maa jeg 
ogsaa indføje „Dansk Kvindesamfund“. Jeg var, særlig gennem 
Stuart Mills Bog „Kvindernes Underkuelse“, blevet vakt til Inter-
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esse for Kvindesagens forskellige Afskygninger, meldte mig ind i 
„Dansk Kvindesamfund“ og var i et Aarstid Medlem af dets Besty
relse. Jeg tør ikke rose mig af særlige Resultater af denne Virk
somhed, men glædede mig over Samarbejdet med de fortræffelige 
Kvinder, som dengang, uden at røres af den Ringeagt og Spot, hvor
med Bevægelsen i disse Aar mødtes fra forskellige Sider, bar den 
frem mod lysere Tider, i første Række Foreningens utrættelige For
mand, Fru Rovsing, Fru Mathilde Bajer o. a.

Men først og sidst var det dog Politiken, som drog mig. Jeg gik i 
Foraaret 1883 ud af Studentersamfundets Bestyrelse, fordi Arbejder
undervisningen lagde saa stærkt Beslag paa mig, men vedblev dog 
virksomt at deltage i Samfundets Liv, som blev stedse stærkere poli
tisk farvet; 1884 strøg man endog udad det neutrale Flag ved for 
første Gang som Forening at deltage i Oppositionens Grundlovs
fest. Ved Folketingsvalget 1884 var desuden Samfundets daværende 
Formand, Herman Trier, blevet valgt som den samlede Oppositions 
Kandidat i Københavns første Valgkreds, og den tidligere Formand, 
Dr. Pingel, blev Aarhuskredsens Folketingsmand. I Aarene 1883 og 
1884 skærpedes de politiske Modsætninger yderligere. Jeg skal ikke 
komme nærmere ind paa Begivenheder fra Rigsdagen og i Lan
det, til hvilke jeg dengang kun var en udenforstaaende Tilskuer, 
men kun minde om enkelte Hovedpunkter. Allerede i Efteraaret 
1881 havde Berg i det nyvalgte Folketing udtalt Visnepolitikens 
Parole.- „Landet vil kræve af dette Folketing, at det lader alting 
visne i Hænderne paa et Ministerium, der trodser den almindelige 
Valgret“, og denne Politik vandt efterhaanden, trods nogen Mod
stand fra den Bojsen-Holsteinske Side, alle Venstregruppernes Til
slutning. I Rigsdagssamlingen 1883—84 standsede Folketinget alle 
vigtige Regeringsforslag ved at sende dem til det saakaldte „Begravel
sesudvalg“, der ingen Møder holdt, og efter Juni valget 1884 gjorde 
man endnu kortere Proces ved at nægte dem Overgang til 2. Be
handling ved Dagsordener, der erklærede det for „ørkesløst“ at for
handle om Reformer med dette Ministerium. — Til Gengæld næg
tede Regeringen al Forhandling om de Monradske Forslag, der var 
udarbejdede af F. Bojsen efter Monrads Udkast og efter nærmere 
Forhandlinger med Oppositionsgrupperne stilledes i Folketinget af 
disses Ledere sammen med Monrad, C. Hage og Falbe-Hansen. Der 
var saaledes ingen Vej frem i Lovgivningsarbejdet hverken for Re-
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geringen eller for det private Initiativ. En Undtagelse blev dog gjort 
ved Finanslovforslaget for 1883—84, der blev vedtaget af Landstinget 
i Folketingets Affattelse, men først efter at Tinget under Professor 
Matzens Ledelse havde nægtet at vedtage en midlertidig Finanslov 
i den hidtil fra alle Sider anerkendte Form, — et uhyggeligt Varsel 
om Fremtiden. Hvad Ministeriets store Befæstningsforslag angaar, 
gjorde man i Folketinget for saa vidt en Undtagelse fra Reglen, som 
man lod det gaa i Udvalg, for at faa Lejlighed til i en udførlig Betænk
ning, der konkluderede i en Nægtelse af Forslagets Overgang til 
2. Behandling, at underkaste navnlig Forslaget om Københavns 
Landbefæstning en skarpt afvisende Kritik. Ordføreren, F. Bojsen, 
havde ønsket at ledsage Afvisningen med et positivt Forslag om en 
anden Forsvarsordning, saaledes som det var sket 1875—76, men 
det var mislykket paa Grund af den Uenighed, der nu raadede 
mellem Grupperne om denne Sag, og som bl. a. fik et skarpt Ud
tryk i Hørups „Hvad kan det nytte“-Tale. Skulde Sammenholdet i 
Venstre bevares, var det derfor en Nødvendighed at holde sig til det 
rent negative.

Paa Rigsdagen optoges Opmærksomheden særlig stærkt af de 
betydningsfulde Ændringer i Forholdet mellem Venstre-Oppositio- 
nens Grupper, der fandt Sted. I December 1883 kom Paladsrevolu
tionen i „Morgenbladet“. Forholdet mellem Berg og hans Medudgi
vere Hørup og E. Brandes var blevet stærkt kølnet, og Brandes’ Ar
tikel i Anledning af Grundtvigjubilæet gav Stødet til, at Berg paa 
„Morgenbladets „gamle Ejeres“ Vegne opsagde den Overenskomst 
om Bladets Ledelse, som udløb med Aaret 1883. Samtidig havde 
der fundet en Tilnærmelse Sted mellem ham og Bojsen, og han 
ønskede nu, at Bladet i højere Grad end hidtil skulde være et Ud
tryk for det samlede Venstres Politik, og at Brandes derfor skulde 
erstattes med Bojsen som Medudgiver. Hørup vilde ikke gaa ind 
herpaa, og Resultatet blev saa, at baade Hørup og Brandes ud- 
traadte, og Bojsen indtraadte som Medudgiver af Bladet, hvis an
svarhavende Redaktør blev den Berg nærstaaende K. P. K. Kors- 
gaard. En videre Konsekvens af det skete blev, at Hørup og Bran
des i Oktober 1884 grundlagde deres eget Organ, „Politiken“. Efter 
Junivalget 1884 foreslog Berg sit og Hørups Parti, „Folketingets 
Venstre“, der var Venstres talrigste Gruppe og efterhaanden ogsaa 
havde draget Størstedelen af „de Udtraadte“ til sig, at gaa sammen
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med den Bojsen-Holsteinske Gruppe i et samlet Parti, et nyt „for
enet Venstre“. Han blev overstemt, og efter at han i Oktober paa 
ny havde faaet sit Forslag forkastet, traadte han og 20 andre ud af 
Partiet og dannede, sammen med de to andre Grupper, et nyt Parti, 
„Det danske Venstre“, hvis Formand han blev, og som fik 48 Med
lemmer, medens den Hørup’ske Gruppe talte 25. Alt dette kunde 
naturligvis ikke gaa af uden Rivninger ogsaa udad til, som da Berg 
paa et Møde i Vemmelev i Efteraaret 1884 vendte sig mod dem, 
der vilde „slukke Hjemmenes Lys“ og med „klamme Hænder bort
tage Hjærternes Varme“, eller som da „Politiken“s Artikel om at 
„et Demokrati, der begynder med 2 Tdr. Hartkorn og ender med 
Seminariet“ ret vilde være efter Estrups Hjærte, af „Morgenbladet“ 
blev besvaret med, at dette var „Aandshovmod“ efter de bedste 
nationalliberale Mønstre. Som Regel søgte Førerne dog nogenlunde 
at holde Sværdene i Skeden; en begge Grupper omfattende Delega
tion med fælles Bestyrelse opretholdtes, Talerne fra begge Sider op- 
traadte sammen ved de store Møder, og det betonedes stærkt, at man 
vilde holde sammen, indtil Ministeriet Estrup var faldet.

1883 var de store Kampmøders Aar. Venstre lagde for med Mø
det i Herthadalen, der samlede c. 10,000 Deltagere, og hvor der 
vedtoges en Resolution, som krævede Ministerskifte og overbragtes 
Kongen ved en Deputation med P. Jensen, Estrup, som Ordfører, 
og derefter fortsattes der med de store Landsdelsmøder, der kulmi
nerede i Skanderborgmødet. Højre, der hidtil havde holdt sig meget 
tilbage i Agitationen, blev ikke Svar skyldigt, men holdt ogsaa store 
offentlige Møder, der vel ikke naaede Venstres i Størrelse, men 
dog fik betydelig Tilslutning. Stemningen blev stærkt ophidset paa 
begge Sider, hvad der gav sig Udtryk ved korporlige Sammenstød 
ved Møderne i Hillerød og Jyderup, ved de vedholdende Raab : „Ned 
med Estrup“, der modtog Kongen under hans Besøg ved Land
mandsforsamlingen i Aalborg, efter at han havde nægtet at modtage 
Adressen fra Skanderborgmødet, og ved det Sprog, man førte mod 
hinanden i Taler og Bladartikler. Det ordinære Folketingsvalg fore
stod jo i Sommeren 1884, og fra begge Sider rustede man sig dertil 
ved at udbygge sine Organisationer og skabe nye. I København 
reorganiseredes „Højres Arbejder- og Vælgerforening“ med C. Ploug 
som Formand, og Venstre- og IHøjreoppositionen dannede først Fre- 
deriksbergs, siden, i December 1883, Københavns „liberale Væl-
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gerforening“, der straks fik c. 4000 Medlemmer og aabnedes med 
et stort Kasinomøde, hvor Berg, Chr. Hage, F. Bojsen, Bager
mester Marstrand, Højesteretssagfører Oktavius Hansen og Dr. 
Pingel talte. I samme Maaned holdt Højre sit første Delegeretmøde 
i København, hvor Foreninger fra c. 70 Folketingskredse var repræ
senterede. I 1884 fortsattes Organisationsarbejdet; bl. a. dannedes 
der i adskillige Købstæder „liberale Vælgerforeninger“, hvis Med
lemmer vel hovedsagelig bestod af Venstremænd, men som dog 
ogsaa drog en Del af de Højremænd til sig, der ikke vilde følge 
deres Parti ud i den allerede truende Provisoriepolitik. I Køben
havn og paa Frederiksberg lykkedes det at opnaa en Overenskomst 
mellem de liberale Vælgerforeninger og Socialdemokratiets Ledere 
om i Fællesskab at gaa til Valg og fordele Kredsene imellem sig. 
I København fik Socialdemokraterne 5., 8. og 9. Valgkreds, den 
liberale Vælgerforening de øvrige paa 6. Kreds nær, hvor ingen 
Oppositionskandidat opstilledes, medens C. V. Nyholm opstilledes 
paa Frederiksberg. Det gik ikke helt let at bringe Overenskomsten 
istand, men hvad der væsentlig hjalp til at mildne Socialdemokra
ternes Mistro til „de borgerlige“ var Studentersamfundets Arbejder
undervisning og det venlige Forhold der gennem deres Lederes 
Færden som Gæster i „Samfundet“ var opstaaet mellem dem og 
Venstreakademikeme. — Resultatet af Valget 25. Juni var, at 
Oppositionen vandt Halvdelen af Hovedstadskredsene, idet Social
demokraterne tog de to og de Liberale de tre, — dog saaledes at 
IH. Trier i Københavns 1. Kreds regnedes som staaende midt imel
lem de to Parter. I Aarhus var Dr. Pingels Valg et Resultat af et 
lignende Samvirke. I Landet som Helhed gik Oppositionens Stem
metal op med c. 18 000, og dens Styrke i Folketinget voksede til 
83, men bortset fra de to største Byer var Stillingen, hvad Mandat- 
Tal angaar uforandret, idet Bluhmes Valg i Randers opvejedes af 
Venstres Tab af Nakskov.

Det, Opmærksomheden ved dette Valg saa godt som udelukkende 
samlede sig om, var Valgresultatet i Hovedstaden, der virkede paa 
Højre som et sandt Tordenslag. Endnu ved det sidste Folketings
valg 1881 havde Regeringen, trods Oppositionsstemmernes Vækst, 
overalt hævdet Stillingen i Hovedstaden, paa Delegeretmødet for 
et halvt Aar siden havde de, der antoges at kende Stillingen bedst, 
erklæret, at der ingen virkelig Fare var paa Færde, og nu var
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Halvdelen af Kredsene tabte: „Københavns Erobring“ var paa Trap
perne. Indenfor Oppositionen raadede en jublende Sejrssikkerhed, 
mens der i de første Uger efter Valget var Nedslaaethed og Raad- 
vildhed hos Højre. Dets ledende Organ, „Dagbladet“, drøftede 
Grundene for og imod et Ministerskifte, men slog dog fast, at om 
et egentligt Venstreministerium kunde der ikke være Tale, heller 
ikke om et Ministerium Klein. Berg samlede de ledende Mænd, 
der nu stod ham nærmest: Bojsen, Holstein, N. J. Larsen og Ha
rald Holm til en fortrolig Raadslagning om, hvorledes man skulde 
stille sig, hvis der, hvad der efter hans Mening var Sandsynlighed 
for, nu kom en Opfordring til Venstre om at danne et nyt Ministe
rium. Bergs Formodning blev dog modtaget med Skepsis, og For
handlingen drejede snart ind paa andre Æmner. Tvivlen viste sig 
berettiget. Indenfor den snævrere Kreds af Højres Ledere har der 
sikkert aldrig for Alvor været Tale om et Venstreministerium, og 
det var kun af vel beregnede taktiske Grunde, man fremstillede 
Alternativerne Estrup—Berg som de eneste Muligheder. Med stor 
Virkning benyttede man ogsaa den Betragtning, at det afgørende ved 
Valget var ikke Venstres men Socialdemokratiets stærke Fremgang, 
og at Spliden i Venstre gjorde det sandsynligt, at et Ministerium af 
Oppositionen snart vilde blive undermineret indefra og ude af Stand 
til at gennemføre noget. Indenfor Ministeriet og den Kreds, som nu 
havde Magten i Landstinget, var man i Virkeligheden besluttet paa 
at fortsætte, og da Landbefæstningens mest resolute Forkæmper, 
Oberst Bahnson, i September udnævntes til Krigsminister, var det 
et Vidnesbyrd om, at man var beredt til at tage de yderste Konse
kvenser af den fortsatte Kamppolitik. I Venstre var man enig om 
at tage Handsken op og føre Visnepolitiken videre, om fornødent 
med endnu skarpere ^Midler.

Der er ingen Tvivl om, at det havde været et skæbnesvangert 
Skridt af Venstre efter Finanslovforliget 1882 at slaa ind paa Visne
politiken. Man gav derved Modstanderne et farligt Vaaben i Hænde 
og skræmte mange af dem bort, som det ellers havde været mu
ligt at vinde, bl. a. de indflydelsesrigeste indenfor „Børsoppositio
nen“, hvis saglige Krav i mange Henseender faldt sammen med 
Venstres Synsmaader. Det er sandt, at Ministeriets stejle Holdning 
ogsaa i saglige Spørgsmaal rimeligvis vilde have gjort det umuligt
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ved Forhandling med det at naa Resultater, som blot nogenlunde 
kunde tilfredsstille Venstre, men under en Forhandlingspolitik vilde 
man have kunnet udforme sine Forslag paa en saadan Maade, at 
det vilde have været muligt at finde Tilslutning til dem ikke blot i 
videre Kredse af den Befolkning, der hidtil havde tilhørt Højre, men 
ogsaa hos mange af dem indenfor Rigsdagens Højre, der allerede 
paa forskellige saglige Omraader havde begyndt at stille sig i Mod
sætning til Ministeriet, og som desuden frygtede den Gliden henimod 
Tilstande udenfor Forfatningen, som laa i Luften. Det var denne 
begyndende Højreopposition, der havde gennemført Finanslovfor
liget 1882, som man nu lamslog gennem en Taktik, der gav de 
Yderliggaaende indenfor Partiet de bedste Vaaben. Man undervur
derede ogsaa i høj Grad Modstandernes Styrke, som netop paa denne 
Tid væsentlig øgedes ved, at man fra Regeringens Side skød For
svarssagen saa stærkt i Forgrunden i den politiske Strid. Saglig set 
blev det til største Skade for denne Sags Skæbne i Fremtiden, men 
politisk blev det en Styrke for Regeringen, der nu gav sit Parti en 
Sag at flokkes om, som appelerede til de nationale Følelser og for
lenede den politiske Kamp med et Skær af Idealitet, mens Venstre 
paa Grund af indre Uenighed maatte nøjes med at indtage en rent 
negativ Holdning. — Men naar trods alt Visnepolitiken rev alle 
Venstres Afskygninger, selv dem, der oprindelig havde stillet sig 
mest tvivlende til den, med sig og for en Tid fik saa enstemmig 
Tilslutning hos hele Venstrebefolkningen, skyldtes det en overvæl
dende Indignation overfor dette Ministerium, som Aar efter Aar sad 
Vælgernes stedse tydeligere udtalte Misbilligelse overhørig, og fra 
hvis Kreds der lød mere og mere utilslørede Trusler om Spræng
ning af Forfatningen. Der laa i Tanken om at træde i regelmæssig 
Forhandling med det noget, der uvilkaarlig bød Følelsen imod, og 
desuden frygtede man, at en saadan Forhandling kunde afføde for
krøblede Lovgivningsresultater, der spolerede Stillingen i Frem
tiden og maaske kunde bringe Splittelse mellem dem, der nu frem 
for alt maatte staa samlet i Kampen mod den fælles Modstander. 
Man oversaa ikke Faren for en Sprængning af Forfatningen, men 
dels tvivlede mange om, at Regeringen turde lade det komme saa 
vidt, dels følte man sig overbevist om, at den, hvis den vovede 
Springet, ikke vilde overleve det ret længe. Derfor vandt den Pa-
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role Genklang at gøre Pinen kort og bekæmpe Ministeriet med den 
Udsultningskur, som syntes det virksomste Middel til at blive det 
kvit.

Det var denne Parole, som ogsaa rev os Unge med sig og bragte 
os til at følge vore Førere i Tillid til, at de bedst var i Stand til at 
overskue Situationen. Jeg ønskede stadig ikke at bære nogen Grup
pekokarde og tog ikke Venstres Delinger synderlig højtideligt. Jeg 
omgikkes i Studentersamfundet Førere for begge Grupper og skrev 
lejlighedsvis baade i „Den ny Tid“, som stod Berg nær og i „Poli
tiken“. Skønt jeg aldrig blev nogen Tilhænger af de socialdemo
kratiske Doktriner, kom jeg i disse Aar ogsaa flere af de social
demokratiske Ledere personlig ret nær. De var jo vore Fæller i den 
Kamp, det nu alene kom an paa. Det venskabelige Forhold gav sig 
bl. a. Udslag i, at jeg talte baade i Rømersgade og i Aarhusarbej- 
dernes Forening om de engelske Fagforeninger og i, at det blev til
budt mig sammen med Dr. Pingel under Tavsheds Løfte fra et af 
Gallerierne i den store Sal i Rømersgade at overvære et Par af Mø
derne i den ellers saa strængt hemmeligholdte Kongres, det tyske 
Socialdemokrati, der jo paa den Tid ikke kunde holde større Møder 
i sit Hjemland, i Begyndelsen af Marts 1883 holdt i København. 
For mig var det selvfølgelig af stor Interesse at overvære en for
trolig Raadslagning under saa usædvanlige Forhold mellem de social
demokratiske Førere, der var mig saa velkendte fra Rigsdagens Taler
stol i Berlin. Et stærkt Indtryk gjorde ogsaa Kongressens hastige og 
febrile Afslutning, da de tyske Myndigheder endelig var kommet paa 
Sporet og havde alarmeret de københavnske, som beredvillig skred 
ind med Udvisning af de tyske Kongresdeltagere.

Men hvorledes kunde jeg nu selv forene min stærke Medleven 
i den politiske Bevægelse med min Stilling som Statstjenestemand? 
Det stod mig klart, at saa længe jeg var ansat i Statsanstalten, 
kunde jeg ikke deltage i offentlig Venstreagitation, og jeg afholdt 
mig for saa vidt ogsaa derfra, som jeg i de Artikler, jeg 1884 skrev 
i „Tilskueren“ (om Richard Cobden, Johan Sverdrups Taler og Par
lamentariske Kommissioner) og i de enkelte Foredrag, jeg holdt i 
København eller ude i Landet, ikke direkte kom ind paa Dagens 
Politik. Men jeg var naturligvis Medlem baade af „Den liberale 
Vælgerforening“ og af „Fremskridtsklubben“, og da Statsminister 
Sverdrup efter Systemskiftet i Norge 1884 kom hertil paa Gennem-
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rejse til Udlandet og i Henhold til et tidligere Løfte modtog Ind
bydelse til at deltage i en selskabelig Sammenkomst med danske 
Venstremænd, kunde jeg ikke nægte mig at være med ved den store 
Skodsborgfest 6. August. Vi havde jo med Spænding fulgt den nor
ske Forfatningskamp og saa i det norske Venstres Sejr, der indtraf 
samtidig med vort Junivalg, et Forbud paa vor egen. Men Berg 
havde sat Festen stort op, større vistnok end det var Hæders
gæsten behageligt; Selskabet skulde føres til Skodsborg paa egen 
Damper, og der mødte 330 særlig valgte Venstredelegerede fra 
91 Valgkredse som Deltagere. I Højrepressen angreb man Fest
planen stærkt og betegnede det som en uhørt Taktløshed af Sver
drup, der ellers under sit Ophold her var ganske „inkognito“ og in
gen Besøg aflagde hos noget af Regeringens Medlemmer, at lade sig 
offentlig fejre af Oppositionspartierne. Jeg kunde altsaa ikke regne paa 
nogen særdeles Velvilje, da jeg Dagen før Festen anmodede min Kon
torchef, C. Rothe, om at maatte forlade Kontoret to Timer før Tiden 
for at deltage i Festen. „Synes De virkelig, at De, som ansat i en 
Statsinstitution, kan tillade Dem det?“ spurgte han med den bistre
ste Mine, denne ellers saa elskværdige Mand, med hvem jeg siden, 
da jeg som Finansminister igen fik med Statsanstaltens Sager at 
gøre, havde det behageligst mulige Samarbejde, formaaede at sætte 
op. Jeg svarede, at jeg ikke kunde indse, der var noget utilladeligt 
i at fejre Chefen for et venskabeligt Nabolands Regering, men denne 
diplomatiske Vending afvæbnede naturligvis ikke Kontorchefen, som 
dog ikke vilde nægte mig Tilladelsen. Jeg deltog saa med godt Hu
mør i Festen, ved hvilken, foruden iHædersgæsten, Berg og Holstein 
var Hovedtalerne. Sverdrup var øjensynlig lidt trykket af Situa
tionen, og hans Tale var, trods sin Formfuldendthed, ikke fuldt paa 
Højde med, hvad jeg havde ventet mig, men des større Glæde havde 
jeg af Holsteins, som var en af de ypperste, jeg har hørt, selv 
af denne Talens Mester. — Den anden Gang, jeg alvorligt for
tørnede mine Foresatte, var, da jeg i det følgende Efteraar bad om 
Frihed fra Kontoret, denne Gang en hel Dag, for efter Indbydelse 
at holde Foredrag for de socialdemokratiske Arbejdere i Aarhus om 
de engelske Fagforeninger. Kontorchefen vilde aldeles ikke lade 
min Forklaring om Æmnets politiske Neutralitet gælde. „Nej,“ 
sagde han, „nu synes jeg, De spænder Buen lovlig højt; De har 
jo ogsaa talt i Rømersgade, og jeg har snart maattet høre nok for
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Deres Skyld, selv paa Steder, hvor det har været mig yderst ube
hageligt.“ Da Rothe allerede dengang færdedes ved Hove, vidste 
jeg nok, hvad det betød. Jeg blev dog ved mit, ogsaa da der efter 
Samtalen med Kontorchefen fulgte en faderlig Formaning fra For
retningsføreren, Direktør Hertzsprung, om ikke ved ubetænksom 
Adfærd at tvinge Anstalten, der ellers var tilfreds med mit Arbejde 
og nødig vilde miste mig, til at skride ind. Aarhusrejsen fandt Sted, 
men fra nu af følte jeg mig paa gyngende Grund, og desuden var 
det mig i stigende Grad imod at være saa indskrænket i min Be
vægelsesfrihed og at maatte staa Skoleret for Ting, som jeg ikke 
kunde indse i mindste Maade stred mod min Embedspligt, selv saa
ledes som denne opfattedes under det daværende Styre. Egentlig 
nødsaget til at opgive min Stilling var jeg jo ikke, og for mig, der 
i Sommeren 1883 havde giftet mig, var det forbundet med store 
Betænkeligheder at opgive min faste Indtægt, som, om end lille, 
dog gav mig en vis økonomisk Betryggelse. Selve Arbejdet i Stats
anstalten havde jeg i og for sig heller ikke Lyst til at opgive, men 
afvandt det tværtimod større Interesse end i Begyndelsen. Men stær
kere og stærkere blev dog Trangen hos mig til uden Mundkurv at 
kunne sige min Hjærtens Mening, ogsaa paa det politiske Omraade. 
Jeg indgav da i November 1884 min Ansøgning om Fratræden til 
Nytaar, der, efter hvad man sagde mig, blev modtaget med Bekla
gelse, og skiltes paa den venskabeligste Maade baade fra Kontorchef 
og Forretningsfører. Følelsen af atter at være en fri Mand overvandt 
alle Betænkeligheder, og jeg gik med godt Mod en usikker Fremtid 
imøde.



DELTAGELSE I DEN POLITISKE AGITATION 
1 885 — 86.

Den politiske Situation, der raadede, da jeg forlod „Statsanstal
ten*^ skærmende Havn, var en af de mest bevægede, vi har kendt 
herhjemme. Fra begge Sider bar det mod Konflikt, og skøndt der 
hverken i Venstre eller Højre savnedes indflydelsesrige Mænd, der 
med bange Anelser saa den komme, var de Elementer dog langt stær
kere, der enten med fuld Bevidsthed styrede hen mod Sprængningen 
eller halvt resignerede saa hen til den som til en uafvendelig Kata
strofe. Efter at man havde overstaaet det Stød, som Folketingsval
gene 1884 gav, og Beslutningen var taget om, at Ministeriet Estrup 
trods alt skulde fortsætte, var det givet, at Højre ikke kunde ved
blive som hidtil med rent passivt under saa godt som fuldstændig 
Standsning af Lovgivningsarbejdet at leve paa Finanslove i „bar
benede Pudler“s Lignelse og lade sig nøje med den Sultekost, de bød 
paa. En mere aktiv ministeriel Politik blev Kravet fra de Kredse 
der var blevet det ministerielle Højre tro, og især fra dem, der 
under Presset fra den voldsomme Forsvarsagitation var kommet til at 
betragte Københavns Landbefæstning som et Vilkaar for Landets 
fortsatte Bestaaen som selvstændig Stat. Denne Stemning gav sig fra 
Dag til Dag stærkere Udtryk i Højrepressen og først og fremmest paa 
Højres Delegeretmøde i December 1884. De Ord, Proprietær Matzen 
fra Slumstrup her udtalte, udløste mangfoldiges bundne Tanker og 
blev ledsaget af demonstrativt Bifald. Han protesterede mod Forret
ningsudvalgets Formand, Godsejer (senere Indenrigsminister) 
I nger slevs Betegnelse af Venstre som et Parti, der havde en anden 
Mening om Landets Velfærd end Højre. Nej, „vi maa betragte det 
ikke som vore, ikke som en enkelt Stands, men som Landets 
Fjender, der, hvis de faar Magten, vil ødelægge Landet“. Og

Erindringer 10
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han fortsatte: „Vi bør ved denne Sammenkomst tilkendegive, at 
vi og de Mænd, vi repræsentere, ikke er tilfredse med den Maade, 
hvorpaa Højre har kæmpet for vor Sag ; vi maa give tilkende, at der 
maa en anden Kampmaade til.“ ... Vi bør anmode Landstingsmæn- 
dene „om ikke at behandle Finansloven med det Hensyn for Øje at 
tækkes Venstre, men saaledes, at de ville bringe den i den Stand, 
som de anse for at være heldigst for vort Fædrelands Udvikling, og 
særlig bør vi rette den indstændige Anmodning til dem ikke at se 
bort fra, at det er uforsvarligt at lade Landet ligge aabent og ikke 
gøre noget for dets Sikring. Vi skulle altsaa bede dem om at bringe 
Finanslovforslaget i den Stand, som de og Regeringen anse for at 
være mest tjenlig for Landets Udvikling, og endelig skulle vi anmode 
dem om ... at gøre alt, hvad de formaar, for at faa den nuværende 
Regering eller en hvilkensomhelst anden Regering til, hvis Venstre 
ikke vil adoptere et saadant Forslag eller komme med et Finanslov
forslag, man kunde være tjent med, at gøre Landstingets Forslag til 
Lov. Jeg vil indestaa for, at det vil gaa.“------- „Hvis nogen skulde
have den Mening, at det er skammeligt, at Højre skal gaa i Venstres 
Fodspor og i Kampen forlade Lovens Grund, vil jeg dertil svare, og 
det vistnok i fuld Overensstemmelse med de Herrer, at vi er ikke 
her kommet sammen for at værge Grundloven eller for at holde paa 
Grundloven, men for at værge Landet . . . Bort med Loven, vi holde 
paa Landet, ti det er Landet, Loven skal værge og ikke omvendt.“ — 
Mødets Hovedtaler, Godsejer Ingerslev tog, tillige med flere andre, 
Afstand fra Matzens voldsomme Udtryk, men erklærede sig for prin
cipielt ikke uenig med ham, og man samledes i den Betragtning, som 
iøvrigt ogsaa i forsigtige Vendinger fik Udtryk i den vedtagne Reso
lution, at en kraftigere Optræden fra Ministeriets og Landstingets 
Side var nødvendig.

Referatet af Delegeretmødets Forhandlinger kom først senere ved 
en Indiskretion frem i Oppositionspressen, men allerede i de første 
Maaneder af 1885 sivede dog adskilligt ud, samtidig med at de 
ledende Højreblade mere og mere uforbeholdent gik ind for, at en 
eventuel provisorisk Finanslov til Foraaret burde optage ogsaa saa
danne Bevillinger, som Folketinget havde forkastet. Det var i disse 
Maaneder den meget opsigtvækkende Artikelrække i „Berlingske 
Tidende“ under Mærket „Z“ (Højesteretsadvokat Hindenburg) 
argumenterede for dette Standpunkt; redaktionelt skrev „Berlingske
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Tidende“ allerede i Januar, at der „vistnok er nogenlunde Enighed 
om, at vi til Foraaret vil faa en provisorisk Finanslov“, og i Slut
ningen af Marts udtalte det Haabet om, at en eventuel provisorisk 
Finanslov trods Folketingets Nægtelse vilde optage ekstraordinære 
Bevillinger til Forsvaret, og tilføjede, at uden det vilde Ministeriet 
ikke kunne vente samme Støtte som hidtil. Paa selve den Dag Fæl
lesudvalget om Finansloven begyndte sit Arbejde, udtalte „Dagbla
det“, at Provisoriet „var lige saa sikkert, som om det allerede havde 
staaet i Lovtidende“. Fra flere af Højres aktive Politikere fremkom 
der Udtalelser, som bebudede den nye Type af provisoriske Finans
love, og Landstingsflertallets Fører, Professor Matzen, gik endog saa 
vidt, at han i Januar ved et offentligt Møde i „Højres Arbejder- og 
Vælgerforening“ udtalte, at man maaske kunde komme bort fra den 
„fortærskede“ Strid om provisoriske og midlertidige Finanslove og 
prøve at leve helt uden Finanslove. Vor statsretlige Praksis var ikke 
saa stræng som de hidtilværende midlertidige Finanslove; der havde 
til alle Tider været afholdt Udgifter uden Bevilling, og Skattenæg
telse behøvede man næppe at frygte for.

Indenfor Venstre var man i en Situation, der i visse Henseender 
lignede Modpartiets. Ogsaa her var man naaet til et Punkt, hvor der 
maatte „ske noget“. Visnepolitiken og Forsvarsagitationen var naaet 
hinanden saa nær ind paa Livet, at de truede med at knuse Forfat
ningen mellem deres Møllestene, og en Retræte syntes umulig for 
nogen af Parterne. Stemningen i Venstrebefolkningen var, efter at 
Ministeriet havde ladet Junivalget ganske uænset og under den sta
dig mere utilslørede Provisorietrudsel, steget til en saadan Højde af 
Forbitrelse, at der næsten kun var Ørelyd for de mest yderliggaaende 
Standpunkter. Nu at vige tilbage vilde have staaet for de tone
angivende Lokalpolitikere, navnlig de yngre, som en Skændsel. Og 
dertil kom, at mange lige til det sidste ikke kunde tænke sig andet, 
end at Ministeriet i sidste Øjeblik vilde vige tilbage for Forfatnings
brudet. Monrads Ord i Folketinget under Behandlingen af den mid
lertidige Finanslov: at hans skarpe Fordømmelse af Provisoriepoli- 
tiken kun gjaldt dem, der vilde lokke Ministeriet ind paa „Ulovlig
hedens Krogveje“, men ikke det selv, „som aldrig vilde gøre noget 
saa uhæderligt“, fandt Genklang viden om. Andre, særlig blandt de 
yngre og yngste, vilde dog ikke slaa sig tiltaals hermed, men iværk-
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satte en kraftig Agitation for Erobring af Skytteforeningerne og Op
rettelse af „Riffelforeninger“. Bjørnsons Sang fra den norske For
fatningskamp :

„Gamlingen paa Tinge
Skal faa stemme frit og kækt, 
Bag om Riffelringe 
Af den unge Slægt“

blev med Begejstring sunget ved Venstres Møder, og i Maanederne 
før og omkring Provisoriets Udstedelse var man travlt beskæftiget 
med at erobre Flertallet i Skytteforeningerne og især med at oprette 
Riffelforeninger. Kun til Kampen om Skytteforeningerne havde man 
de parlamentariske Føreres Velsignelse, hvorimod man fra deres Side 
saa med Ængstelse paa Riffelbevægelsen, uden dog helt at desavuere 
den. I den første Halvdel af 1885 holdtes der paa Sjælland, Lolland- 
Falster og i de fleste jyske Amter talrige „Riffelmøder“, hvor særlig 
yngre Redaktører og Højskolemænd, men dog ogsaa Folketingsmænd 
som R. Claussen, C. Ravn og Fogtmann optraadte som Talere. 
Parolen var her, at Hvermand skulde have sin Riffel og øves i at 
bruge den ikke blot mod ydre, men i Tilfælde af Forfatningsbrud, 
ogsaa mod „indre Fjender“. Det Sprog, der førtes paa disse Møder 
og i de Blade, der agiterede for Riffelbevægelsen, var af en hertil
lands baade før og siden ukendt Voldsomhed. Saaledes skrev Redak
tør Aage Jordan i sit Blad „Lolland-Falsters Folketidende“: At 
argumentere med Højre nytter intet . . . den eneste Paavirkning, de 
er modtagelige for, er Frygtens. Vi maa skræmme de Karle, om vi 
vil have Magt med deres Statskuplyster. Og dertil gives intet bedre 
Middel end den „Riffelring“, der nu skyder saa frodig op, baaren 
af Folkets ædleste og mandigste Følelser. Naar Højre mærker, at nu 
er der rejst den Aand i Folket, som ikke taaler det aabne, forbryde
riske Statskup, saa stikker det Halen mellem Benene. Kun for de 
blinkende Riffelpiber giver de Køb. — En Række Foreninger blev 
oprettet, og man begyndte at gøre Riffelbestillinger i Udlandet, ind
til „Riffelprovisoriet“ af 5. Maj 1885 satte en Bom derfor. Udtalel
serne under Riffelagitationen gav Anledning til adskillige Arresta
tioner og Forhør, der yderligere ophidsede Stemningen.. I København 
gjorde Oppositionen i Februar 1885 et forgæves Forsøg paa at erobre 
Hovedstadens Skytteforening, som var under rent Højrestyre. Der 
fandt organiserede Masseindmeldelser Sted, som i faa Dage bragte
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Medlemstallet op fra nogle faa Hundrede til 13 800, men det viste 
sig, at langt det overvejende Tal af Nyindmeldte var Højremænd, 
og Angrebet blev saaledes afslaaet. De forskellige Manøvrer, som 
denne Sag affødte, krævede to Generalforsamlinger, som begge hold
tes paa Søndage og den sidste paa Grund af Deltagernes Mængde 
under aaben Himmel paa Kristiansborg Slots Ridebane. Begge Dage, 
især den sidste, var Byen som en Heksekedel; mange Tusinder drog 
gennem Gaderne under Afsyngelse af den fra nu af saa populære 
Sang:

„Ned med Estrup, Scavenius og Ravn;
Vi vil ingen revnet Grundlov ha’ 
I Kongens (Folkets) København

eller Leveraab for Estrup. Forgæves søgte store Folkemasser at 
trænge ind paa Amalienborg Plads; de afvistes af Garden, men trak 
saa om forbi Konsejlspræsidentens Bolig under Afsyngelse af „Ned 
med Estrup“. Politiafspærringerne kunde langt fra holde overalt, og 
det kom til talrige Sammenstød, ved hvilke Politiet gjorde Brug af 
Stavene. Militæret holdtes begge Dage i Beredskab i Kasernerne.

Lidenskaberne flammede højt den Vinter, og selv en National
ulykke som Kristiansborgs Brand i Oktober 1884 kastede kun 
Ved paa Baalet. „Morgenbladet“ afsluttede sin Beretning om Bran
den med nogle politiske Betragtninger, som endte med Ordene: „Paa 
denne Tomt rejses intet Kristiansborg for tredje Gang.“ Disse Ord 
blev af Højrepressen skudt Berg i Pennen, skøndt de, som det senere 
viste sig, var skrevet af N. J. Larsen og kom i Bladet trods Bergs 
Fraraaden. De gav Anledning til en Række fanatiske Angreb paa 
Berg, som ogsaa ganske uberettiget beskyldtes for at have stillet sig 
ligegyldig overfor Redningsarbejdet, undtagen for saa vidt det drejede 
sig om hans Formandslejligheds Møbler. Selv en saa naturlig Ting 
som Indsamlingerne til Slottets Genopførelse og Udsmykning spo
redes frem ved Angreb paa Venstre og dets Formand og fik saaledes 
en halvvejs partipolitisk Karakter. — Rigsdagens Møder maatte ud
sættes paa Grund af Slottets Brand, og dens Forhandlinger fik under 
Stemningspresset fra begge Sider en endnu skarpere Karakter end 
tidligere. Om nævneværdigt Lovgivningsarbejde var der jo ikke Tale; 
alt samlede sig om den truende Finanslovssituation. Ogsaa den 
Adresse til Kongen, som Venstres Fællesbestyrelse i Marts beslut
tede sig til, gik videre end nogen af dens Forgængere. „Det beror,“
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hed det i den, „paa Ds. Maj.’s Beslutning, om vi nu skulle aabne 
et nyt Afsnit af den politiske Kamp, lidenskabeligere og farligere end 
nogen, vi hidtil have kendt, i hvilken Grundlovens Bud skulle vri
des og forvanskes ved sofistiske Fortolkninger, for saa vidt man ikke 
drister sig til aabent at tilsidesætte den, i hvilken den ene Yderlighed 
vil fremkalde den anden, og i hvilken vort lille Lands Kræfter ville 
blive opslidte i fortærende Broderkrig, eller om Historien fra dette 
Øjeblik, da Faren var størst, skal kunne regne en Periode af nyttigt 
og enigt Arbejde til Folkets og Fædrelandets Vel.“ Denne Adresses 
Historie, saaledes som jeg kender den fra Bojsens mundtlige og 
skriftlige Meddelelser, er iøvrigt saare betegnende for den dybt- 
gaaende Uro, der ogsaa i uafhængige Højrekredse herskede overfor 
det forestaaende Brud. Initiativet til det var taget af C. St. A. Bille, 
som nu var hjemvendt fra Washington, og, sikkert efter Forhand
ling med ligesindede, overgav Bojsen, med hvem han i flere Aar 
havde staaet i venskabelig Forbindelse, det Udkast, der siden ufor
andret blev vedtaget af Folketinget. Allerede Bojsen nærede Be
tænkelighed ved Udtrykket „Broderkrig“ og ligesaa Berg og Hol
stein, men de opgav deres Indvendinger, da Bojsen under Tavsheds 
Løfte meddelte dem, hvem Forfatteren var. Adressen blev, som det 
var at forudse, virkningsløs, og Ordet „Broderkrig“ øgede kun Re
geringspartiets Forbitrelse.

Da Fællesudvalget den 26. Marts blev nedsat, havde Landstinget 
strøget saa mange af Regeringsforslagets omstridte Bevillinger, at 
Afstanden mellem Tingene var nedbragt til c. 5 Mill. Kr., men Ud
sigterne til Overenskomst var dog kun ringe, allerede af den Grund, 
at der kun var levnet 5 Dage til dens Tilvejebringelse. En midler
tidig Finanslov var jo udelukket, da Landstinget ikke havde villet 
acceptere den tidligere hævdvundne Form, og det ikke havde været 
muligt at enes om nogen anden. Kl. 10 om Aftenen den 31. Marts 
var Afstanden, væsentlig ved Indrømmelser fra Venstres Side, for
mindsket til c. 3 Mill., og dem forlangte Højre bevilget inden Kl. 
12, en Fordring, det af flere Grunde, bl. a. Mangel paa Tid til at 
forhandle med Grupperne, var umuligt at efterkomme. Endnu om 
Morgenen den 1. April blev der gjort et Par dødfødte Forsøg 
paa at knytte den afbrudte Traad. Paa Kriegers Opfordring hen
vendte Landstingets Formand, Liebe, sig til Berg, og denne havde 
en Samtale med Estrup, men alt uden Resultat. Bojsen havde som
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Fællesudvalgets Formand i den elvte Time gjort Konsejlspræsiden- 
ten opmærksom paa, at der savnedes Tid til at opnaa et Resultat af 
Udvalgets Arbejde, men Ministeren reagerede ikke.

Bojsen har senere udtalt, at en Overenskomst mulig havde kun
net opnaas, hvis man blot havde faaet faa Dages Respit, men jeg 
tvivler om Rigtigheden af dette Skøn. Det var ikke Uenigheden om 
visse Finanslovbevillinger, men den hele foreliggende Situation, 
som skæbnesvangert drev frem imod Konflikten. Indenfor Ministeriet 
ønskede Bahnson og Scavenius den af Hensyn til Befæstningspoliti- 
ken, og i Landstinget arbejdede Matzen, ogsaa af almindelige poli
tiske Grunde, i samme Retning og havde den mest aktive og indfly
delsesrige Del af det ministerielle Flertal med sig. Det blev ogsaa 
mere og mere øjensynligt, at Højreopinionen udenfor Rigsdagen ikke 
vilde finde sig i et Finanslovforlig à la 1882. Indenfor Venstre 
holdt Hørup og Holstein stærkt igen paa Indrømmelserne, navnlig 
naar det gjaldt de omstridte Bevillinger til Københavns Søbefæstning, 
og der er ingen Tvivl om, at Hørup uden Sky saa Katastrofen nærme 
sig, da den betød den Radikalisering af Befolkningen og det af
gørende Brud med „Militarismen“, som han tilstræbte. Ikke blot 
Bojsen, men ogsaa Berg gyste tilbage for, som Berg siden (1889) 
udtrykte det i en Rigsdagspolemik med Holstein, „at gaa ud i det 
yderste Mørke“, men den koghede Stemning i Venstrebefolkningen, 
som de idelige Provisorietrusler havde fremkaldt, og det Præg af en 
Vigen tilbage for disse Trusler, som yderligere Indrømmelse efter 
Kravet om de „3 Mill, inden Kl. 12“ vilde have faaet, lammede 
deres Hænder. De Henvendelser, Førerne i disse sidste Dage fik 
fra betydende Partifæller ude i Landet, viste, efter hvad flere af 
Fællesudvalgets Medlemmer senere sagde mig, langt mere Æng
stelse for, at Venstre skulde strække sig for vidt, end for et Brud. 
Yderligere lammende virkede Gruppestriden, som i Virkeligheden 
var lyslevende indenfor Venstre trods den tilsyneladende Samvirken 
gennem Delegation og Fællesbestyrelse. Endnu i Februar var det 
kommet til en hidsig Debat mellem „Morgenbladet“ og „Politiken“ 
i Anledning af Brudet i December 1883 og den Omgruppering inden
for Partiet, som derefter var fulgt. Man sparede ikke paa Ammuni
tionen fra nogen af Siderne, og Kulminationen kom med Edv. Bran
des’ Ord: „Naar jeg ikke for lang Tid siden har taget til Genmæle 
mod hans (Bergs) og Forbundsfællers Angreb, saa er det mest,
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fordi jeg har staaet fuld af Væmmelse overfor Frafaldet, Karakterløs
heden, Demoralisationen hos Mænd, jeg politisk, literært eller sel
skabeligt har kaldt Venner.“ Med Nød og næppe var den aabenlyse 
Strid blevet standset ved Henvendelser fra Vælgerorganisationer og 
menige Rigsdagsmænd, og Berg selv udtalte, at nu, da Forholdene 
var blevet klarlagte, burde man holde op, da alt underordnet maatte 
skydes tilside for „Samling under den alvorlige Kamp, der fore- 
staar“, men om nogen virkelig Forsoning var der ikke Tale. Op
mærksomt vogtede man under Fællesudvalgets Forhandlinger paa 
hinanden, og de indre Modsætninger i Venstre var saavist ikke 
nogen Hemmelighed for Modstanderne. Berg havde under et af 
Udvalgsmøderne sagt om de omstridte Bevillinger til Søforterne, at 
i og for sig var de vel begrundede, men Forholdet til Ministeriet 
hindrede ham i at stemme for dem. Efter Mødets Afslutning, men 
medens der endnu var nogle Højremænd tilstede i Lokalet, rettede 
Holstein de voldsomste Bebrejdelser mod Berg for denne Udtalelse 
og stemplede ham som en „Forræder“, der „hellere straks maatte 
gaa over til Højre“. Da Bojsen bebrejdede ham hans Optræden, sva
rede han irriteret: „Ja, De hænger jo altid i Halen paa Berg.“ Siden 
lykkedes det vel Bojsen at faa en Slags Forsoning tilvejebragt, men 
den naaede ikke længere end til Overfladen: jeg tror aldrig, jeg har 
set to Mænd, der var dømt til udad til at «optræde sammen, nære en 
saa dyb instinktiv Antipati mod hinanden som disse to. — Der er in
gen Tvivl om, at en Overenskomst i sidste Øjeblik om en Finanslov 
kun kunde være naaet paa Bekostning af en aabenbar Splittelse i 
Venstre, og som Forholdene laa, med katastrofale Følger for den Fløj, 
som devoverede sig. Bag det hele laa tilmed hos alle Bevidstheden 
om, at efter at Fæstningsspørgsmaalet var skudt frem i første Række, 
vilde et Finanslovforlig højst have betydet en kortvarig Vaaben- 
stilstand. Hvad Estrup angaar, da bevarede han den samme tilsyne
ladende neutrale Stilling som under tidligere Finanslovkonflikter: 
det maatte være Tingenes egen Sag, om de kunde enes om en 
Finanslov, og i Landstinget havde han, ogsaa paa det springende 
Punkt, den midlertidige Finanslov, overladt hele Føringen til Matzen. 
Den Samtale, han, jeg ved ikke paa hvis Foranledning, havde med 
Berg om Morgenen den 1. April løb ud i en Disput om konstitutio
nelle Principer, hvor hver af Parterne blev ved sit. — Heller ikke 
fra den lille 3—4 Mands gammel-konstitutionelle Gruppe i Lands-
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tinget var der noget Initiativ at vente. Der var fra Bojsens, A. D. 
Jørgensens og andres Side blevet gjort Forsøg paa at bevæge Krie
ger til ved IHjælp af sine faa Meningsfællers og Venstres Stemmer 
at lade sig sætte ind i Fællesudvalget og overtage Formandsposten, 
men træt og overbevist om sin Afmagt vægrede han sig og satte 
Grosserer Broberg i sit Sted. Som ene Mand kunde denne intet an
det udrette end ved sin Stemme at faa Bojsen valgt til Uriasposten 
som Udvalgets Formand. — Nej, Tærningerne var kastede, og de 
sandeste Ord, der er blevet sagt om den hele Tragedie, er efter min 
Mening dem, Chr. Hage, der i Udvalget nærmest havde arbejdet 
i forligsvenlig Retning, et Par Uger efter Provisoriets Udstedelse 
skrev til mig. De lød saaleders:

„Jeg har endnu ikke været personlig Vidne til noget Udslag af politiske 
Kræfters Brydning, som i saadan Grad har baaret Mærke af det naturnød
vendiges Uundgaaelighed. I vore diminutive Forhold, hvor delrent per
sonlige Indflydelser maa spille en endnu langt mere overvejende Rolle 
end andetsteds, har dette haft Karakteren som et Gennembrud af 
Elementærkræfterne, hvilket man en Aarrække har kunnet opholde, men 
som ingen enkelt til sidst har haft det i sin Magt at standse. Det er dette, 
der gør de seneste Begivenheder til et Stykke større Historie, end vi 
ellers i vor Udvikling er vante til.“

Hovedindtrykket af Dagen den 1. April var en dyb Uhygge. Om 
Formiddagen holdt Tingene deres korte Møder, der kun tjente til at 
konstatere Brudet. I Folketinget anmeldte Venstre et Forslag til 
Beslutning, der lød saaledes: „Idet Folketinget nedlægger Indsigelse 
imod det længe forberedte, nu forestaaende Grundlovsbrud, opfor
drer vi Folket til at samles om sin grundlovshjemlede Ret under den 
Kamp, som alvorligere end nogensinde stiller uafviselige Krav til alle 
gode Kræfter i det danske Folk.“ Efter at Forslaget, om hvilket der 
o ikke kunde forhandles, var blevet oplæst fra Formandspladsen, 
udbragte Holstein et „Grundloven leve“, der besvaredes med kraf
tige Hurraraab fra det store Flertal af Medlemmerne og fra Til
hørertribunerne, hvorefter Venstre forlod Salen, medens Konsejls- 
præsidenten oplæste det kongelige Budskab om Rigsdagens Hjem
sendelse for den lille Flok, der var blevet tilbage. Ved Middagstid 
var det hele forbi, og den provisoriske Finanslov udstedt; den inde
holdt, som ventet, en Bemyndigelse for Regeringen til at afholde 
ikke blot de Udgifter, hvorom Tingene havde været enige, men yder-
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ligere „de til Statsstyrelsens Førelse nødvendige Udgifter, dog ikke 
udover de paa Regeringens Finanslovforslag anslaaede Beløb.“ Her
med var Folketinget finansielt sat ud af Spillet, og man maatte være 
forberedt paa en provisorisk Lovgivning indenfor Grænser, som kun 
Ministeriet havde Magt til at drage. — Dagen forløb iøvrigt i 
fuldstændig Ro: der var ingen store Sammenstimlinger i Gaderne, 
ingen Demonstrationer hverken for eller imod Forfatningsbrudet, 
og for det talstærke Politi og Militær, der holdtes i Beredskab, 
blev der intet Brug. Men det dæmpede ikke Uhyggen: Hvad vilde 
der ske i de kommende Uger, og hvilken Plan vilde Førerne til
rettelægge for Befolkningens Modstand? Det var det Spørgsmaal, som 
trængte sig paa, ikke mindst hos os Unge. Jeg mindes endnu den 
naive Indignation, hvormed en Flok af os saa en Del af Førerne i 
tilsyneladende fornøjelig Stemning bænkede om et godt Aftensbord 
i Hotel Fønix’ Spisesal: de maatte, mente vi, have andet at tænke 
paa en Aften som denne I

I December 1884 havde Chr. Hage holdt et af klar Logik lysende 
Foredrag i „Københavns liberale Vælgerforening“ om „politiske 
Magtmidler“. Dets Hovedindhold var: Vi har gennem Aaringer søgt 
at fordrive Ministeriet og det Regimente, det er Bæreren af, ved at 
udsulte og „sejgpine“ det og ved til sidst at drive det ind i en Krog, 
hvorfra der forfatningsmæssig ingen Udvej var. Men denne Taktik 
gælder kun under den Forudsætning, at Modstanderen ikke bryder 
Forfatningen. Gør han det, er denne Taktik „ikke en Hægte værd“. 
Saa gælder heller ikke de største Møder og de kraftigste Protester, 
saa gælder alene det, som med Rette er blevet betegnet som Hoved
hjørnestenen for den engelske Forfatning: Retten til Opstand i den 
ene eller den anden Form. — Hage selv nærede øjensynlig ikke 
stor Tro til, at noget saadant lod sig udføre i Danmark, og det viste 
sig snart, at heller ikke Venstreførerne havde denne Tro. Overfor 
Riffelbevægelsen og de øvrige skrappe Midler, der havde været paa 
Tale, som Nægtelse af de direkte Skatter og Undladelse af at møde 
ved Session, stillede de sig gennemgaaende fraraadende; Lovbrudet 
fra oven skulde mødes med en Modstand fra neden, der paa intet 
Punkt fraveg Lovlighedens Vej. Venstreledelsens praktisk talt eneste 
Program for Modstanden mod Provisoriet var en gennemført Agi
tation med Oprettelse af demokratiske Foreninger i hvert Sogn, sam- 
menbundne ved en stærk Organisation med Venstres Fællesbesty-
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reise paa Rigsdagen i Spidsen og med en effektiv Selvbeskatning til 
et stort demokratisk Fond, af hvilket foruden Agitationsudgifterne 
ogsaa de Understøttelser skulde udredes, som de ministerielle Af
skedigelser og Inddragelse af Statsunderstøttelser til de Højskoler, 
hvis Ledere havde været længst fremme i Agitationen, nødvendig
gjorde. Berg var Hovedmanden for denne Bevægelse, førte an i 
Agitationen med sine op imod 60 Sommermøder, ved hvilke især 
N. J. Larsen og Harald Holm gjorde ham Følgeskab, og satte al sin 
prøvede Organisationsævne og sit indgaaende Kendskab til Personer 
og Forhold over hele Landet ind paa at faa Organisationen saa effek
tivt gennemført som muligt. Parolen ved Møderne var fra alle Af
skygninger af Venstre: ingen Finanslov til dette Ministerium og in
gen Forhandling med det, saa vilde til sidst den Dag komme, hvor 
Stillingen trods alle Provisorier vilde blive uudholdelig for det.

Befolkningen fulgte villigt Førernes Opfordring: Organisationen 
styrkedes og fuldstændiggjordes, Pengebidragene gik villigt ind, og 
ved Møderne var Tilstrømningen større og Stemningen mere begej
stret end nogensinde. Men mange var dog de, for hvem dette ikke 
var nok: Harmen over Forfatningsbrudet var saa stærk, at den kræ
vede Udløsning paa kraftigere Maade. Oprettelsen af Riffelforenin
ger og Erobringen af Skytteforeningerne tog ny Fart efter den 1. 
April, og til sidst erobrede Venstre Ledelsen af de fleste lokale og 
Amtsskytteforeninger, ja endog af selve Overbestyrelsen, hvis For
mand Venstremanden Admiral Schønheyder blev. Udstedelsen af Rif
felprovisoriet af 5. Maj, der gjorde al Indførsel, Anskaffelse eller Ud
deling af „Rifler eller andre Krigsvaaben“ og al Indøvelse i Brugen 
af dem afhængig af Øvrighedens Tilladelse, ramte ogsaa Skyttefor
eningernes Skydeøvelser, i alt Fald for saa vidt de var under Venstre- 
ledelse, men end ikke dette bragte i de første Maaneder nogen 
Standsning af Bevægelsen, idet man vel rettede sig efter Forbudet, 
men saa lagde Vægt paa andre Øvelser, f. Eks. Indøvelse i „Stok
keslag“ o. lign, og saa iøvrigt ønskede at have alt klart til Rigs
dagens Sammentræden i Oktober, hvor man ventede, at den pro
visoriske Riffellov vilde falde bort, naar Folketinget havde stemt 
den ned ; — saa godtroende var man endnu dengang. Af Skattenæg
telser forefaldt der adskillige rundt om i Landet, men det var indi
viduelle Tilfælde uden noget alvorligt Forsøg paa samlet Optræden. 
Dette førte igen til, at adskillige Sognefogder nedlagde deres Hverv
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eller blev afsatte, fordi de ikke vilde deltage i Udpantningerne. Der 
forefaldt ogsaa Nægtelse fra Sogneraads Side af at ekspedere Kultus
minister Scavenius’ skrappe „Mundkurvcirkulære“, der under Tru
sel om Afskedigelse forbød Lærerne at deltage i „udæskende“ poli
tisk Agitation, hvad der f. Eks. førte til, at hele Bringstrup Sogne- 
raad, deriblandt den senere Landbrugsminister Ole Hansen, blev sat 
i Ringsted Arrest for at afsone de Mulkter, de havde vægret sig ved 
at betale. — Til noget, der blot kunde ligne sporadiske revolutionære 
Bevægelser kom det intetsteds, men det udelukkede ikke, at det af 
og til spøgede i de varmeste Hjerner. Jeg husker visse Diskussions
aftener i Studentersamfundet og „Fremskridtsklubben“, hvor slige 
Tanker stak Hovedet frem. Men jeg husker ogsaa de kolde Doucher, 
med hvilke de omgaaende blev modtaget af de praktiske Politikere. 
Saaledes en Aften i Studentersamfundet kort før det første Proviso
rium, hvor den socialdemokratiske Folketingsmand P. Holm var til
stede og paa en Udtalelse om, at de socialdemokratiske Arbejdere 
sikkert ikke vilde modtage en provisorisk Finanslov med „korslagte 
Arme“, svarede omtrent saaledes: „Tro ikke det, mine Herrer; det 
er rigtigt, at det i Paris og Berlin var Arbejderne, der tog Tørnen 
med det Resultat, at alt i social Henseende blev som før, men vi er 
blevet klogere siden. Os faar De ikke til at gøre politisk Revolution; 
først hvis det engang kommer til at dreje sig om en socialdemokra
tisk Omvæltning, faar De os maaske at se paa Gaden.“ Jeg husker 
ogsaa efter den provisoriske Finanslovs Udstedelse en Henvendelse 
fra en Kreds af Unge, som sagde sig at have tilrettelagt en Erobring 
af de københavnske Kaserner og af Amalienborgvagten ; her var det 
mig, der maatte anvende den „kolde Straale“. Ogsaa andre Steder 
dukkede lignende Planer frem, f. Eks. om Udfrielse af Noes og 
Nielsen fra Arresten i Holstebro, men alt sligt faldt sammen af sig 
selv.

Og dog var Harmen ægte nok rundt i Landet, selv blandt rolige 
og solide Bønder, en Harme, der stadig fandt ny Næring ved de 
„flyvende“ Kommissionsdomstoles Virksomhed med Forhør, Hus
undersøgelse, Arrestation og i adskillige Tilfælde Domfældelse af 
Mænd, der var kendte og ansete paa deres Egn. Ikke mindst virkede 
Majestætsfornærmelsessagerne, der ikke sjældent baseredes paa lum
pent Angiveri mod jævne Folk, der ved rent private Sammenkomster 
havde ladet ubesindige Ord falde. Ophidselsen gik i disse Aar, 1885—
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86, over alle Bredder, og Partihadet antog saadanne Dimensioner, at 
man knapt mere betragtede hinanden som Landsmænd. Der kunde 
anføres i Hundredevis af Eksempler herpaa fra Bladene og de politi
ske Debatter. Jeg skal nøjes med at anføre et Par. „Slagelseposten“ 
opfordrede i Juli 1885 Sparekasser, Godsbestyrelser etc. til ved en 
Masseopsigelse af Prioriteter hos Venstrebønder at bringe Ejendom
mene over paa andre Hænder end den nuværende „uduelige Bonde
stands“, der vil tyranisere alt, hvad der er ovenfor eller nedenfor 
den selv, — og „Morgenbladet“s ledende Artikel i September s. A., 
i hvilken det opfordrede til fremtidig at hæfte „Tysker“-Navnet til 
„det desperate Højre“. „De retter Blikket mod Syd, og fremmed 
Indblanding bliver det sidste Hjælpemiddel, den dybest liggende 
Grundsten, hvorpaa de bygger deres Politik.“ Et Vidnesbyrd i sam
me Retning er Pingels Udtalelse i Folketinget i Oktober 1885, hvor 
han stemplede Ministrene som „syv Forbrydere og Indbrudstyve“. — 
Ogsaa hos Folk, der ellers ikke deltog i Politik, gjorde Partihadet 
sig ofte gældende i den krasseste Form. Blandt de mange Erfarin
ger, jeg i saa Henseende gjorde, efter at jeg var begyndt at tale ved 
Venstremøder, var en af de morsomste en lille Episode, som hændte 
mig i Randers, medens jeg var paa Besøg hos min Broder, som var 
praktiserende Læge i Byen. Vi var paa Fødselsdagsvisit hos en Fa
milie af min Broders Omgangskreds og traf der et lille Selskab af 
Byens — selvfølgelig stærkt højresindede — Bourgeoisi. Det gik 
altsammen meget fornøjeligt, indtil Fruen fulgte en af sine kvinde
lige Gæster ud, og denne spurgte hende, hvem den unge fremmede 
Herre var, med hvem hun havde siddet i behagelig Konversation; 
hun havde ikke rigtig faaet fat paa det ved Præsentationen. Da hun 
fik Svaret, udbrød Damen: „Det var dog vel ikke ham, den afskyelige 
Venstremand?“ Jo, det var det da. „Ja, undskyld, saa maa De vir
kelig vise mig ind i Soveværelset, for at jeg kan vaske mine Hæn
der; at tænke sig, at jeg har taget saadan en i Haanden.“ Men det 
blev i disse Tider ikke ved saadanne smaa fornøjelige Oplevelser. 
Mange Familiebaand og gamle Venskaber blev brudt — heldigvis i 
Reglen dog kun for kortere Tid — paa Grund af de skarpe Parti
modsætninger.

Riffelbevægelsen, Skattenægtelserne og de smaa revolutionære 
Anfægtelser lagde sig igen efter ret kort Tids Forløb, men af langt 
varigere Natur blev andre Virkninger af den voldsomme Partikamp.
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Den ublu Maade, hvorpaa man fra Højres Side drog Kongen ind i 
den politiske Strid, vakte hos store Dele af Venstrebefolkningen en 
Følelse af Uvilje mod Kong Christian IX, som var flere Aar om at 
fortage sig, og særlig hos de yngre og mest kampivrige var det ikke 
sjældent, at republikanske Stemninger kom til Orde. Kongens Fød
selsdag den 8. April, som jo indtraf en Ugestid efter den første pro
visoriske Finanslovs Udstedelse, gav „Dagbladet“ Anledning til at 
skrive, at Fødselsdagen iaar vilde blive fejret i videre Kredse end 
tidligere, og at der vilde lyde mangt et Takkeord, „fordi Kongen 
har givet et nyt Vidnesbyrd om, at han vil værge den Forfatning, 
som han havde besvoret, imod de Angreb, der ere rettede paa den 
fra neden.“ — Bebudelsen slog til, og rundt i Købstæderne fik de 
Fester, der under højresindede Embedsmænds og Borgeres Ledelse 
fejredes den 8. April, Karakteren af Takkedemonstrationer for Kon
gen og Ministeriet i Anledning af den ny Kurs. Dette virkede i den 
yderste Grad irriterende paa den venstresindede Landbefolkning og 
gav et mægtigt Stød fremad til den „økonomiske Krig“ mod Købstæ- 
dernes Købmænd og Haandværkere af højreministeriel Farve, som 
man allerede var begyndt at anbefale i flere Venstreblade. Bedre 
skulde det jo ikke blive, da der efter Tilskyndelse i Højrepressen, 
kom Modbevægelser igang mod de Landboere, der havde taget mere 
aktiv Del i Venstreagitationen, saaledes ved Opsigelser, i Tilfælde af 
Skattenægtelser, af Sparekasselaan og Prioriteter, som Godsejerne 
havde indestaaende i bortsolgt Fæstegods. Denne økonomiske Krig 
blev aldrig fra nogen af Siderne organiseret som Lands- eller Lands
delsbevægelse, men fik dog adskillige Steder et ikke ubetydeligt Om
fang og antog stundom ret uhyggelige Former. Langt mere varige 
var dog de Virkninger, den politiske Kamp affødte i Retning af at 
gøre Venstrebefolkningen ivrig for at oprette deres egne Sparekas
ser, at sætte udelukkende deres egne Mænd ind i de kommunale 
Raad og at tage Magten i Kreditforeninger, Landboforeninger og lig
nende Sammenslutninger, som tidligere efter gammel Tradition gan
ske overvejende havde været styret af Godsejere, Proprietærer eller 
andre af højreministeriel Farve. I nær Forbindelse med disse Bevæ
gelser stod ogsaa Brugsforeningernes stærke Vækst og Oprettelsen 
af andre Andelsforeninger. Det var et mægtigt Skridt, som Bonde
standen i Provisorieaarene, tildels under politisk Stimulans, gjorde i
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Retning af at tage Ledelsen af sine kommunale og økonomiske An
liggende i egen Haand. —

Efter at være udtraadt af Statstjenesten bestod mit erhvervsmæs
sige Arbejde foruden af Redaktionen af „Tilskueren“ og fri Forfat
tervirksomhed, væsentlig i Forberedelse til Lærerindeeksamen gen
nem Femmers Friseminarium og til Studentereksamen, dels privat, 
dels gennem Undervisningsanstalterne „København“ og »Athene“, 
hvilken sidste jeg selv ledede sammen med Filologerne M. Gold
schmidt og Dr. Kinch og Sproglærerne Johs. Magnussen og Carl 
Michelsen. Dog fik jeg ogsaa Tid til at fortsætte mit ulønnede Ar
bejde i „Understøttelsesforeningen“, i Ledelsen af Aftenundervisnin
gen for Arbejdere og i det 1884 oprettede Udvalg til Udgivelse af 
„Studentersamfundets Smaaskrifter“, til hvis Formand og Leder jeg 
straks fra Stiftelsen blev valgt. I Udvalget sad foruden jeg bl. a. 
Professor Høffding, Marcus Rubin, Trier, Pingel, Juristerne V. M. 
Amdrup og L. Zeuthen, Kredslæge Axel Ulrich og Nationaløkono
men Emil Meyer. Det blev en ret betydelig Virksomhed, som jeg 
ledede indtil 1890; aarlig udsendtes 11—12 Skrifter, hvert i 6000 
til 20 000 Eksemplarer. Prisen var uhørt billig, i Abonnement kun 
1 Kr. 50 0. for 20 Leveringer à 16 Sider eller 10—15 Øre pr. 
Skrift. Ved større Bestillinger fra Foreninger o. lign, gaves der endda 
en ikke ringe Rabat. Skrifternes Æmner var for langt den overvej
ende Dels Vedkommende af ganske neutral Art, hentede fra Natur
videnskab, Sundhedspleje, det daglige Livs Retsforhold, National
økonomi og Historie, men under Behandlingen af de historiske Æm
ner kunde det jo hænde, at den politiske „Hestefod“ stak igennem, 
saaledes i Carl Michelsens Fremstilling af den franske Julirevolution, 
min egen af Napoleon Ill’s Statskup og Har. Holms af den norske 
Forfatningskamp. Skriftudvalgets Medlemmer var alle Bidragydere, 
og blandt de øvrige Forfattere fandtes adskillige af høj faglig Stan
dard som G. A. Hagemann („Om Sukkerdyrkning og Sukkertilvirk
ning“), G. Brandes (Ludvig Holberg), Historikeren J. A. Fride- 
ricia, Professor Leopold Meyer o. fl. Vi var alle stærkt interesserede 
i Foretagendet baade med at skaffe Forfattere, Købere og Bidrag
ydere og med at censurere de indkomne Skrifter. Møderne, som var 
hyppige og langvarige, endte i Reglen med et fælles Smørrebrøds- 
bord, hvor alle foreliggende Problemer drøftedes, og som hører til
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mine fornøjeligste og indholdrigeste Oplevelser. Naar det trods den 
meget lave Pris lykkedes at faa Foretagendet til økonomisk at løbe 
rundt, laa det i, at hele Udvalgets Arbejde leveredes uden Vederlag 
og i den for den Tid fænomenalt store Afsætning, som Skrifterne 
fandt, og som sikkert fremmedes i høj Grad ved den stærke politiske 
Bevægelse, som i de Aar gik gennem Landet. Venstreforeningerne, 
de liberale Foreninger i Byerne og de talrige Arbejder- og Ungdoms
foreninger, som dukkede frem, var vore bedste Kunder, og de mange 
personlige Forbindelser, som Trier, Pingel, Amdrup og jeg selv 
havde blandt disse Foreningers Ledere, spillede i saa Henseende en 
ikke ringe Rolle. Da Venstre splittedes efter 1890, svandt ogsaa de 
Betingelser, der havde bragt dette Foretagende til saa hurtig og rig 
en Blomstring.

Den politiske Bevægelse i disse Aar krævede et Utal af Møder rundt 
i Landet, langt flere end de politiske Ledere selv kunde overkomme, 
og der blev hurtig lagt Beslag paa alle brugbare Kræfter, ogsaa fra 
de Unges Kreds. Ikke saa snart var jeg blevet en fri Mand i politisk 
Henseende, før Anmodninger om Møder begyndte at strømme ind til 
mig fra Land og By. Det var barske Vilkaar, der ofte blev budt: 
lange Rejser, ofte, for at spare Tid, med Nattog paa 3. Klasse, be
sværlige Køreture paa aaben Vogn ved Vintertid, oftest uhyggelige, 
røgfyldte Forsamlingslokaler, daarligt Nattekvarter og beskedne Ve
derlag, der knapt dækkede Omkostningerne, men intet af alt dette af
skrækkede mig. Det var med Liv og Lyst, jeg kastede mig ud i den 
politiske Bevægelse, som helt fyldte mit Sind. Jeg blev meget an
vendt ved den Start af „liberale Vælgerforeninger“ i Købstæderne, 
som Højesteretssagfører Okt. Hansen og Chr. Hage havde sat sig i 
Spidsen for, men størst Glæde havde jeg, trods alle materielle Be
sværligheder, af Møderne ude paa Landet, især fordi jeg der ved at 
bo omkring hos Folk, kom i anderledes nær Berøring med dem. Det 
var jo en Gennembrudstid for vor Bondebefolkning, som knapt før 
eller siden, ikke blot i politisk Henseende, men ogsaa ved alt det 
nye Liv, der groede frem af den begyndende Andelsbevægelse og af 
Kampen for at erobre Magten i alle de ældre Foreninger og Sammen
slutninger, som berørte dens økonomiske Interesser, og skabe nye, 
hvor dette var den eneste Vej til at naa frem. Det var med hine 
Tiders besværlige Samfærdselsforhold sjældnere at se Gæster der
ude, som var fortrolige med de politiske Bevægelser i København,
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og det kan nok være, jeg blev „pumpet“ ved Sammenkomsterne 
med Egnens ledende Venstremænd før og efter Møderne. Men pum
pede de mig, saa gjorde jeg Gengæld af bedste Ævne og fik saa 
meget som muligt Samtalerne ledet hen paa, hvad der mest bevægede 
Sindene i de Kredse, hvor jeg befandt mig. Jeg tør nok sige, at jeg 
var den, der lærte mest under disse Samvær, og jeg iagttog med 
Glæde, hvorledes de kooperative Tanker, jeg i Udlandet havde be
skæftiget mig saa meget med, nu var begyndt at faa rigtig Vækst 
herhjemme og gennem Andelsbevægelsen netop i den Form af Pro
duktionsforeninger, som altid havde forekommet mig at være den 
mest løfterige. Bevægelsens udpræget demokratiske Form (Stem
meret „efter Mennesker, ikke efter Køer“) var selvfølgelig ogsaa 
ganske efter mit Hjærte. Mange af de Samtaler, jeg førte med de 
Venner, jeg efterhaanden erhvervede mig mellem Meningsfæller ude 
i Landet, drejede sig om denne Sag. Jeg søgte ogsaa efter bedste 
Ævne at vække Interessen for de sociale Opgaver — først og 
fremmest Alderdomsforsørgelse og statsstøttede Sygekasser —, som 
jeg ønskede, at Venstre med Kraft skulde tage op. Det, at jeg ogsaa 
paa mine Møder beskæftigede mig saa meget med disse Forhold, 
gjorde, at jeg kom i et nært Forhold til de Arbejderforeninger, der 
uafhængigt af den socialdemokratiske Organisation i disse Aar skød 
frem paa Landet, særlig paa Sjælland, og som samlede en Del Hus- 
mænd og Landarbejdere om sig. Disse Foreninger kaldte mindre paa 
de gamle Ledere end paa de unge socialt interesserede Venstremænd, 
men ogsaa socialdemokratiske Talere kom til Orde ved deres Møder. 
Helt uden Rivninger med de ældre Venstreorganisationer gik det 
ikke af, særlig hvor Gaardmændene endnu havde ondt ved at afse 
Pladser i Sogneraadene til Husmænd eller Landarbejdere, men For
holdet var dog, under Pres af den stærke politiske Spænding, i 
det hele venskabeligt, og jeg benyttede den Indflydelse, jeg efter
haanden vandt i begge Lejre, til saa meget som muligt at udjævne 
Modsætningerne og bane Vej for, at Arbejdere og Husmænd fik de
res rimelige Ønsker opfyldt.

Jeg kan ikke her komme nærmere ind paa en Skildring af de Mø
der, jeg i disse Aar deltog i, men enkelte var der dog, som hævede 
sig op over Mængden, og som jeg maa ofre nogle Ord paa. Saaledes 
de to dengang saa stærkt omtalte „Tog“, Studentersamfundet efter 
Opfordring fra Venstreorganisationerne i de paagældende Egne fore- 
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tog til Ringsted og Horsens i Somrene 1885 og 1886. Jeg talte begge 
Steder ved de store Møder, Besøgene kulminerede i, og bevarer 
Minder især om de to stemningsrige Fester i Haraldsted og Han
sted Skove. Ved den første af disse var Ringstedegnens hædrede 
politiske Veteran, P. Jensen, Estrup, Hovedtaleren, den samme, som 
to Aar før havde været de sjællandske Bønders frimodige Ordfører 
hos Kongen ved Overbringelsen af Adressen fra Herthadalsmødet. 
Han understregede, hvilken Betydning det havde, at nu ogsaa 
Akademikerne kom ud blandt Bønderne som Deltagere i det store 
Arbejde for den politiske Friheds Bevarelse, og jeg svarede med 
en Tale for ham, hvori det hed: „Bondestanden har ogsaa en Oplys
ningsopgave opad. En saadan paatog P. Jensen, Estrup, sig, da han 
bragte politisk Oplysning derhen, hvor den trænges mest, til Konge
borgen. Af hans mandige og djærve Ord til Kongen, for hvem han 
intet havde skjult, kunde vi andre lære at være os selv, hvor vi end 
kom hen.“ Disse Ord var, selv for den Tid, ret langt ude, men de 
faldt godt i Traad med Stemningen, som den dengang var. Kun én 
Mislyd husker jeg fra denne Dag, i og for sig lidet betydende, men 
som jeg dog maa omtale, fordi den giver et Strøg til Tidsbilledet. 
Vi kørte fra Ringsted til Mødepladsen i et festligt Vogntog, i hvilket 
naturligvis Bøndernes egne Køretøjer var de fremherskende, men 
dog isprængt med enkelte mere herskabelige Landauere, stillede til 
Raadighed af større Købmænd i Byen. I en af dem var bl. a. jeg 
placeret; Vognens Ejer kørte selv, og inde i den sad hans Frue. Da 
en af os kom med en Bemærkning til hende om det glædelige i, at 
ogsaa Ringsted Borgere deltog i denne Fest, fik han det mere op
rigtige end elskværdige Svar: „Det har De saamænd ingen Grund 
til at glæde Dem over, vi er jo tvungne til det“; det var jo i den 
„økonomiske Krigs“ Dage. — Efter dette Møde blev jeg en jævnlig 
Gæst paa Ringstedegnen, til Foredragsmøder og til Besøg omkring 
i Bøndergaardene og blev Æresmedlem af Egnens „Oplysningsfor
ening“. — Ved Mødet i Hansted Skov ved Horsens var Hovedbe
givenheden Georg Brandes' stærkt politiske Kamptale med dens 
Hyldest til de jyske Venstrebønder. Det var her, han betegnede sin 
vistnok noget overraskede Vært, Jens Kjær, som sin „Overmand i 
Sundhed og Ligemand i Dannelse“. Vi var indkvarteret rundt om hos 
Egnens Befolkning og nød den hjærteligste Gæstfrihed. Jeg boede 
paa Gedved Seminarium hos Peter Bojsen og mindes fra en livlig
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Frokost her med mange Deltagere det ejendommelige Indtryk det 
gjorde, at se Gendarmerne ustandselig spadsere op og ned udenfor 
Spisestuens Vinduer og af og til kaste et Blik ind ad dem. Noget 
Skaar i Festglæden gjorde det dog ikke: det var ogsaa et Træk i Ti
dens Fysiognomi. Endnu et festligt Møde mindes jeg fra Eftersom
meren 1885 ved Næsby Bro i Vestsjælland. Det var et Led i Som
merens store Venstredemonstrationer, og som Talere havde man 
indbudt to af de gamle Venstreledere, Alberti og Berg og to af de 
Unge, J. K. Lauridsen og mig. Jeg kørte ud til Mødet med Alberti, 
og det var som et Kursus i Sjællands gamle Venstrekrønike. Gaard 
paa Gaard vakte Minderne hos ham om tidligere Kamptider. Mor
somt var det ogsaa at se ham mellem sine Trofaste ved Mødet: Det 
var som at se en Veteran i Slægtens Kreds. Mødet var meget talrigt 
besøgt, og der blev talt fra Leveren af os alle under stort Bifald. 
Længst ude var selvfølgelig „J. K.“; paa et af Talens Højdepunkter, 
da Fraaden bogstavelig stod ham om Munden af Ophidselse, greb 
Berg mig forfærdet om Armen og sagde ind i Øret paa mig: „De 
kender ham vel, er det ikke en farlig Mand?“ Endnu et af de store 
Møder fra denne Tid staar præget i min Erindring, om end ikke for 
det gode. Det var det dengang saa navnkundige „Ballerup-Slag“, 
hvor Pingel og jeg i Foraaret 1885 tog en Dyst med Professor Mat
zen. Adskillige Hundrede af de københavnske Hedsporer fra begge 
Lejre var mødt op, og det udartede til et regulært Spektakelmøde, 
hvor der vankede braadne Pander.

Siden Mødet ved Næsby Bro var jeg kommet i nærmere Forbin
delse med Berg. Holstebro-Affæren i Eftersommeren 1885 med den 
efterfølgende Kommissionsdom over Berg, Noes og Nielsen: 6 
Maaneders Fængsel paa sædvanlig Fangekost, Højesterets Stadfæ
stelse af Dommen og Folketingets Formands Hensættelse i Arrest
huset paa Blegdamsvej d. 24. Januar 1886 trods hans egen og Tin
gets Protest under Henvisning til Grundlovens § 43 gjorde selvføl
gelig et dybt Indtryk paa mig som paa alle Venstremænd. Om end 
der var delte Meninger om Bergs Optræden i Holstebro, følte vi os 
alle indignerede over hans Domfældelse (der i Højesteret ogsaa kun 
var vedtaget med én Stemmes Flertal) og hans Fængsling under 
Rigsdagssamlingen. Denne Indignation gav sig et kraftigt Udtryk 
gennem talrige Protestdemonstrationer omkring i Landet og ikke 
mindst ved hans Ankomst til København, da han efter Kommissions-

11*
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dommens Afsigelse vendte tilbage hertil d. 2. Oktober. Jeg har al
drig set saa mægtige (Menneskemasser paa Benene i København som 
ved den Modtagelse, vi gav ham paa Banegaarden og ved hans Bort
kørsel til Hjemmet ved Frederiksholms Kanal. Politiafspærringerne 
sprængtes, og i Timevis drog Folk forbi hans Bolig under ustandse
lige Hyldestraab. Ogsaa Studentersamfundet holdt Fest for ham og 
hans to „Medforbrydere“, ved hvilken bl. a. Professorerne Høffd-ing 
og Kr. Erslev talte og omgaaende fra Kultusministeren fik en kraf
tig Reprimande med Trusel om Afskedigelse. Til Hyldesten fra 
Venstre, Liberale og Socialdemokrater svarede en Strøm af Forbit
relse i Højrepressen med de mest nærgaaende Angreb paa Berg. 
Bevægelsen rørte i den Grad op i Sindene ogsaa hos de politisk 
Umyndige, at Sigurd Berg i den Latinskole, hvor han blev forberedt 
til „Artium“, blev Genstand for saa nærgaaende Plagerier, især i 
Form af fornærmelige Beskyldninger mod hans Forældre, fra sine 
Klassekammerater, der næsten alle kom fra højresindede Hjem, at 
Berg bestemte sig til at tage ham ud af Skolen, for i de Maaneder, 
der var tilbage inden Eksamen, at lade ham undervise privat og 
bl. a. henvendte sig til mig i den Anledning. Det blev mit første 
Bekendtskab med Sigurd Berg, med hvem jeg siden to Gange kom 
til at sidde i Ministerium, og det medførte, at jeg fra nu af blev 
en stadig Gæst i det Bergske Hjem.

Berg fyldte sin Plads som Folketingets Formand og Oppositionens 
Førstemand paa en Maade, som ingen hverken før eller siden har 
gjort det herhjemme. Han vilde, at hans Hjem skulde være det selv
skrevne Samlingssted for alt, hvad der havde Navn og Betydning 
indenfor den politiske Opposition, ikke blot de aktive Politikere, men 
alle med oppositionelle Sympatier fra Universitetet, Forretnings- og 
Embedsverdenen, literære og kunstneriske Kredse. Og ikke nok med 
det, men alle Meningsfæller i videste Forstand, der kom hertil ude 
fra Landet som Medlemmer af Deputationer i lokale Anliggender 
eller for at søge Raad og Hjælp i en eller anden Anledning, var 
selvskrevne Gæster i dette Hjem. Ved de store Aftenselskaber kunde 
der være op imod halvandet Hundrede Deltagere — Herrer og 
Damer —, og paa Hverdage var det Bergs Skik at tage alle tilrej
sende, der i Dagens Løb havde været hos ham, hjem med til Middag. 
Hans Hustru har engang sagt mig, at en Snes Gæster maatte hun 
altid være belavet paa ud over Familiekredsen at have ved sit Bord ;
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kun naar det gik væsentlig derudover, hvad ikke sjældent var Til
fældet, fik hun Besked i Dagens Løb. Det er klart, at denne Leve
fod i Forbindelse med stor Rundhaandethed i personlige Understøttel
ser, Bidrag til politiske Formaal o. lign, maatte medføre betydelige 
Udgifter, men Berg saa stort paa Tingene og slog ikke af paa, hvad 
han mente at skylde sin Stilling. Den, der ikke har set ham som 
Midtpunktet i dette Hjem, kan vanskeligt gøre sig nogen Forestilling 
om hans Personligheds Fylde og hans enestaaende Ævne til at knytte 
denne broget sammensatte Kreds sammen og faa alle til at føle sig 
hjemme, udmærket bistaaet af Fru Maren Bergs Vennesælhed, der 
fik hende til at tage sig næsten moderligt af alle og brede en ejen
dommelig Hygge over det hele.

Under Bergs 6 Maaneders Fængselsophold fortsattes mit Samvær 
med ham. Som bekendt fik han efter Forløbet af de første Uger, 
hvor han udelukkende havde levet af den grove Fangekost, et An
fald af den Sukkersyge, han sikkert i nogen Tid havde baaret paa, 
og det havde saa til Følge, at han efter Lægens Forskrift fik særlig 
diætetisk Kost. Efter Sygdomsperioden kunde han modtage Besøg 
af dem, han ønskede at se, og da han én Gang for alle havde givet 
mig sit Kort, kunde jeg ved Forevisningen af det altid faa Adgang 
til ham og benyttede mig hyppigt af Tilladelsen. Han havde en Del 
Bøger med i Fængselet, kunde faa sendt de Blade, han vilde læse, 
og hans Celle var ved Fru Bergs Omsorg blevet forsynet med Møb
ler og i det hele udstyret saaledes, at den gjorde et ret hyggeligt 
Indtryk. Fængselspersonalet, som han straks havde forstaaet at 
vinde, omgikkes ham, uden at Arrestreglementet formelt blev over
skredet, mere som en elsket Husfader end som en Fange, og naar 
man sad og talte med ham og, efter at Besøget var endt, blev fulgt 
til Døren af ham, havde man mere Indtrykket af at være Gæst i 
hans Hjem end besøgende i en Fængselscelle. Jeg havde efter Anmod
ning af min gamle Skolekammerat William Secher nogle Forret
ningssager at afhandle med ham vedrørende Bladene „Dagsavisen“ 
og „Den nye Tid“s Sammensmæltning med „Morgenbladet“, men 
ellers drejede vore Samtaler sig mest om politiske Forhold, hvorom 
han udtalte sig aabent og uden Bitterhed, skøndt jeg jo nok sporede, 
at der var visse Partifæller, han ikke følte sig rigtig tryg ved. Fryg
ten for den Vending, hans Sygdom muligvis kunde tage, gjorde, at 
Regeringen gerne havde set, at han med Henvisning til sin Helbreds-
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tilstand havde ansøgt om Benaadning for Resten af Straffetiden, og 
den ham meget venligsindede Birkedommer Schou var flere Gange 
hos ham i den Anledning, men mødte bestemt Afvisning, og da han 
en Gang havde appeleret til hans Hustru, indskød Berg med Tryg
hed Sagen til hendes Afgørelse. Fru Bergs Svar lød saaledes: „Søge 
dette ulovlige Regimente om Benaadning! Om jeg saa skal faa Berg 
derfra som død, saa lad det i Guds Navn ske!“ Heller ikke uden 
Ansøgning vilde Berg modtage nogen Benaadning. Hans og Hustrus 
Sølvbryllup, som indtraf d. 22. Maj, blev, trods Fængselsopholdet, 
en saare festlig Dag. Gaver og Telegrammer strømmede ind, i 
Arresten mødte med C. Hostrup som Ordfører en Deputation, som 
paa 80.000 Bidragyderes Vegne overbragte ham en pragtfuld Sølv- 
borddækning og en Pengegave paa c. 50.000 Kr. Senere kom en 
Deputation fra Venstres Fællesbestyrelse med en Adresse fra dennes 
Medlemmer, og rundt i Landet mindedes Dagen ved Flagning og 
store festlige Sammenkomster. Fru Berg havde bedt mig være i 
Hjemmet den Dag og være med til at assistere hende ved Mod
tagelsen af de talrige Deputationer fra hele Landet, som strømmede 
ind. Jeg beundrede hendes Ævne til at give de mange Takketaler, 
hun den Dag maatte holde, sin ejendommelige Personligheds Præg. 
Dagen endte med en stor Fest, hvor det københavnske Venstre 
hyldede Berg og hans Slægt. Herman Trier, Frede Bojsen og jeg 
holdt Hovedtalerne.

Imidlertid var der foregaaet visse Forskydninger i den politiske 
Situation. Ved Rigsdagens Sammentræden i Oktober 1885 var der 
indenfor Venstre Uenighed om den politiske Taktik. Estrup forelagde 
ved Samlingens Begyndelse hverken Finans- eller Riffelprovisoriet, 
og Spørgsmaalet var nu, om man skulde indbringe dem ved privat 
Initiativ og forkaste dem eller afvente Ministeriets Forelæggelse af 
dem. Endvidere om man skulde nægte Forslaget om Finanslov for 
1886—87 Overgang til 2. Behandling eller indlade sig paa en For
handling derom. Hørup og Holstein foreslog i begge Sager at følge 
det sidste Alternativ. Deres Begrundelse var den, som siden blev 
tiltraadt af det samlede Venstre : at man nu, da alle retslige Midler 
glippede, kun spillede Ministeriet i Hænderne ved at nægte Finans
lovforslaget Overgang til 2. Behandling og derved give Estrup An
ledning til at begrænse Rigsdagssamlingen til det grundlovsmæssige 
Minimum af to Maaneder, medens Rigsdagens Nærværelse fra Ok-
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tober til 1. April dog altid lagde nogen Tømme paa Regeringen og 
gav Mulighed for en virkningsfuld Kritik af dens Færd. Endnu 
var dog Forbitrelsen saa stor og Førernes — ikke mindst Hørups 
og Holsteins — Erklæringer om ikke mere at ville forhandle med 
dette Ministerium i for frisk Minde, og i Gruppernes Fællesmøde 
satte Berg igennem, at Provisorierne skulde indbringes af Alberti 
og straks stemmes ned og Finanslovforslaget 1886—87 nægtes Over
gang til 2. Behandling. Beslutningen blev, efter mit Indtryk, mod
taget med almindelig Tilslutning ude i Landet. Saa aflivedes da Pro
visorierne under fuldkommen Passivitet fra Regeringens Side, idet 
den erklærede, at kun den var berettiget til at indbringe foreløbige 
Love i Rigsdagen, og Finanslovforslaget forkastedes, hvorpaa Rege
ringen i Folketinget anmeldte, at den vilde forelægge Finansproviso- 
riet og Forslag til Lov om en midlertidig Finanslov for indeværende 
Finansaar. Samme Dag indtraf imidlertid Typograf Julius Rasmus
sens Revolverattentat paa Konsejlspræsidenten, hvilket gav Anled
ning til Rigsdagens Udsættelse i to Maaneder og til Udstedelse af 
tre nye provisoriske Love: om Oprettelse af et miltært organiseret 
Gendarmerikorps, om overordentlige Politiudgifter og om en Udvidel
se af Straffeloven med Fængselsstraf for paa en den offentlige Ro og 
Orden faretruende Maade at „ophidse Klasser eller Dele af Befolk
ningen til Had og Forbitrelse eller til Voldshandlinger mod andre 
Klasser eller Dele af denne“ og for at fremsætte eller udbrede „op
digtede eller forvanskede Kendsgerninger, for derved at gøre Statens 
Indretninger eller Regeringens Foranstaltninger forhadte eller foragte
lige“. I 1886 fulgte som Afslutning paa den provisoriske Lovgivning 
udenfor Finanslov og Tillægsbevillingslov — paa hvilke bl. a. den 
hele Befæstningslovgivning gennemførtes — „Straamandsprovisoriet“ 
og en foreløbig Lov om Forøgelse af Antallet af Assessorer ved Kri
minal- og Politiretten, der var overbebyrdet paa Grund af den rige
lige Anvendelse af „flyvende“ Kommissionsdomstole i politiske Sager. 
Alle disse Love indbragtes ved privat Initiativ i Folketinget og for
kastedes, medens Regeringen, som vedblivende ikke tillagde denne 
Forkastelse nogen Retsvirkning, efterhaanden forelagde Lovene i 
Landstinget, som lod dem henligge i Udvalg. Efter at Rigsdagen 
den 18. December paany var traadt sammen, forelagde Estrup 
i Folketinget Forslag om Bekæmpelse af Arbejdsløsheden ved rente
frie Laan til Kommunerne til Udførelse af offentlige Arbejder og om
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1,8 Mill. Kr. til ekstraordinære Statsarbejder samt om en Grundlovs
ændring, hvorefter Uoverensstemmelser paa Finansloven i sidste 
Instans skulde afgøres af et Udvalg, til hvilket hvert af Tingene ved 
Stemmeflerhed valgte lige mange Medlemmer. Hvor Stemmerne stod 
lige, skulde Spørgsmaalene afgøres ved Lodtrækning. Om det første 
af disse Forslag naaedes ingen Enighed, og det sidste nægtedes 
Overgang til 2. Behandling, medens et privat Forslag af Klein om 
samme Æmne sendtes i Udvalg. Det var som Folketingsflertallets 
Hovedtaler imod det Estrup’ske Grundlovforslag Berg holdt sine sid
ste Taler inden sin Fængsling. Efter Grundlovforslagets Fald fore
lagde Estrup endelig Finanslovprovisoriet for Folketinget, som hur
tigt nedstemte det, og der var da endnu nogle Dage tilbage, inden 
Rigsdagen havde været samlet i to Maaneder. Regeringen greb da 
til den Udvej at udvirke en kgl. Resolution, hvorved den bemyndige
des til „foreløbig indtil videre at afholde de løbende Statsudgifter“. 
Den overskår dermed det sidste Baand, hvorved den hidtil gennem 
Anvendelsen af § 25 formelt havde knyttet sin Finanspolitik til 
Grundlovens Forskrifter. Samtidig forelagdes det forkastede Finans
lovforslag for 1886—87 for Landstinget, et Skridt, som ikke blot 
Folketinget men ogsaa Krieger erklærede for grundlovstridigt. Der
efter hjemsendtes Rigsdagen den 8. Februar 1886 og en ny provisorisk 
Finanslov for 1885—86 udstedtes, og ved Finansaarets Udløb en lig
nende for 1886—87, paa hvilken foruden andre ekstraordinære Mili
tærudgifter de første Bevillinger til Københavns Landbefæstning op
toges. Samme Foraar paabegyndtes Bygningen af Garderhøj fortet ved 
Gentofte, hvortil Midlerne var tilvejebragt ved „den frivillige Selv
beskatning“. Omkring i Landet virkede de lyseblaa Gendarmers Til
synekomst stærkt irriterende paa Oppositionen, og ved Brønderslev 
Marked i Efteraaret 1886 kom det endog til et alvorligt Sammenstød 
mellem dem og Befolkningen. Alt i alt holdt Kampstemningen sig 
endnu paa Højdepunktet Sommeren og Efteraaret 1886 igennem.

Jeg var i November 1885 blevet indvalgt i „Københavns liberale 
Vælgerforenings Bestyrelse, hvor Højesteretssagfører Oktavius Han
sen sad som Formand, Bagermester Jakob Marstrand som Næstfor
mand og som Medlemmer bl. a. Folketingsmændene F. Bojsen, 
V. Hørup, Chr. Hage og Pingel, „Politiken“s Forretningsfører Her
man Bing, Grosserer A. Collstrup, Direktør G. A. Hagemann, Over
retssagfører Svend Høgsbro, Dr. med. E. A. Tscherning, Vekselerer
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G. Rubin og Redaktørerne O. Borchsenius og V. Secher. Jeg kom 
hurtigt ind i Bestyrelsens vigtigste Arbejdsudvalg, skrev en Agi- 
tationspiece: „Ministeriet Estrup og Visnepolitiken“, som udbredtes 
i adskillige Tusinde Eksemplarer, i hvilken jeg søgte at fremhæve 
den Begyndelse til en Reformlovgivning, som laa i Venstres forskel
lige af Ministeriet og Landstinget standsede Lovforslag fra tidligere 
Aar, og tog mig særlig ivrigt af Vælgerorganisationen, som var 
endel forsømt. „Højres Arbejder- og Vælgerforening“ var nu naaet 
op paa et Medlemstal af 27.000, adskillige Gange flere end den libe
rale Vælgerforenings. Det var Ministeriets kraftige politiske Frem
stød med Provisoriepolitiken og det begyndende Fæstningsbyggeri, 
som virkede, og Stemningen æggedes yderligere ved Attentatet paa 
Estrup, som man gav Venstre moralsk Skyld for, og som gav Anledning 
til det talstærke Fanetog og andre Demonstrationer til hans Ære. I 
Virkeligheden var den borgerlige Liberalismes gyldne Tid forbi i 
København. Det Skred i betydende Erhvervskredse, særlig i Han
delsstanden, som havde virket saa stærkt i 1884, var ophørt. Tietgen, 
som uden at træde aktivt politisk frem, havde begunstiget denne 
Bevægelse og endnu vedValget 1884 stemt paaChr. Hage i 7. Kreds, 
trak sig nu tilbage og søgte efterhaanden tydeligere og tydeligere 
Forstaaelse med Regeringen, og paa Borgerskabet i Almindelighed 
virkede Venstres skarpe Kamptone og nære Forbindelse med Social
demokratiet skræmmende. De, der 1883—84 var traadt frem som 
uafhængige antiministerielle Højremænd, blev under Provisoriepoli- 
tikens Pres mere og mere absorberede af Venstre og mistede deres 
hvervende Kraft. Den skrappe Visnepolitik gjorde ogsaa sit; f. Eks. 
var der i vide Kredse af den Handelsstand, der tidligere havde været 
oppositionelt sindet, stor Harme over, at Folketinget i Samlingen 
1884—85 blandt meget andet havde ombragt det ministerielle For
slag om Oprettelse af et Handelsdirektorat i Indenrigsministeriet. 
Den liberale Vælgerforenings Bestyrelse saa meget vel Faren, og 
i Efteraaret 1885 drøftede den et Forslag af Okt. Hansen om en 
Henvendelse til Oppositionslederne paa Rigsdagen om at optage en 
„Initiativpolitik“, hvorved forstodes en Fremsættelse af positive For
slag af næringspolitisk og socialpolitisk Art, men der kunde, væsent
lig paa Grund af Betænkeligheder fra politisk Side, ingen Enighed 
opnaas derom. Borgerrepræsentantvalgene i Foraaret 1886 voldte 
os ogsaa store Vanskeligheder, idet vi havde svært ved at finde Kan-
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didater, der kunde antages at virke mere dragende end skræmmende 
paa Borgerskabet, og det viste sig, at Størstedelen af de socialdemo
kratiske Vælgere faldt under Borgerrepræsentantvalgenes 800 Kro
ners Census. Resultatet blev da ogsaa, at Oppositionen kun samlede 
mellem 1/3 og x/4 af Højrelistens Stemmetal.

Da Tiden for Bergs Løsladelse af Fængslet den 24. Juli 1886 
nærmede sig, blev Spørgsmaalet om en Demonstration i denne Anled
ning brændende indenfor vor og den Frederiksbergske Vælgerfor
enings Bestyrelse. Meningerne om Formen for denne Demonstration 
var dog ret afvigende. Nogle, deriblandt jeg, vilde have den saa 
stor som muligt, omfattende alle den københavnsk-frederiksbergske 
Oppositions Afskygninger og Repræsentanter fra Landets demokra
tiske Foreninger og foreslog derfor et Massemøde paa Nørrefælled, 
mens andre — deriblandt Foreningens Formand og Næstformand — 
vilde have den begrænset til et Medlemsmøde under mere beskedne 
Former. Vi havde en Forhandling med Venstres Fællesbestyrelse paa 
Rigsdagen, som i det hele — det gjaldt baade Holstein, Hørup, Boj
sen og N. J. Larsen — stillede sig meget køligt til Sagen. Det var 
kendeligt, at man frygtede, at en Massedemonstration som den paa
tænkte skulde hæve Berg for højt og fremme hans „diktatoriske Til
bøjeligheder“. Resultatet blev et Kompromis: en Fest i Dyrehaven 
for Københavns og Omegns oppositionelle Foreninger uden Karakter 
af en Landsdemonstration. Da baade Formand og Næstformand 
meldte Forfald i hele Juli Maaned, blev jeg valgt til midlertidig 
Formand for denne Maaned og fik saaledes Ledelsen af Festen. 
Jeg tog imod Valget, men var dog ikke naiv nok til deri at se en 
særlig Æresbevisning, men kun et Vidnesbyrd om, at „Spidserne“ 
ønskede at holde sig paa nogen Afstand fra den vanskelige Affære. 
I den snævrere Festkomité, som var nedsat af de to Vælgerforenin
gers Bestyrelse, støttedes jeg udmærket, navnlig af Vekselerer Lau
ritz Bing, men Arbejdet viste sig dog at blive væsentlig mere byrde
fuldt, end jeg oprindelig havde tænkt mig. For at kunne holde Festen 
i Dyrehaven maatte vi have Finansministeriets Tilladelse, men denne 
blev os med Estrups Underskrift pure nægtet, og det blev givet os 
at forstaa, at en Henvendelse om andre Festpladser som Frederiks
berg eller Rosenborg Haver vilde faa samme Resultat. Overalt, hvor 
Regeringen raadede, vilde der være lukket for os, og det samme 
maatte antages at blive Tilfældet, hvis vi henvendte os til Køben-
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havns Kommune. At opgive Festen eller lade den skrumpe ind til 
en lille Sammenkomst paa vort sædvanlige Sommermødested „Sorte
damslund“, vilde efter alt det Gny, der allerede havde staaet om 
den i Pressen, have været en Fiasko, der var faldet tilbage paa de 
liberale Vælgerforeninger og paa Venstre i det hele, og saaledes fik 
jeg den Tanke at drage i et stort Dampskibstog til Landskrona og 
holde Festen der.

Den 20. Juli tog jeg da sammen med et Par andre Medlemmer af 
Komiteen til den lille svenske Sundby, hvor vi udsaa os en fortræffe
lig Festplads i Karlslund Plantage lidt udenfor Byen, hvor der med 
Lethed kunde samles mindst 10 000 Mennesker. Værten i Plan
tagens Restaurant var mere end villig til at slutte Kontrakt med os, 
men anbefalede os dog for en Sikkerheds Skyld at tale med Byens 
Borgmester, Friherre Åkerhjelm, som ogsaa syntes velvilligt stemt. 
Dagen derefter blev det saa vedtaget at holde Festen i Landskrona, 
og Salget af Billetter tog nu en saadan Fart, at vi, der var begyndt 
med at leje 3 af det forenede Dampskibsselskabs Skibe, maatte 
udvide Flaaden til 13, deriblandt flere af Selskabets største. De 
liberale Vælgerforeninger, som i disse Dage fik en betydelig Tilgang 
af nye Medlemmer, lagde Beslag paa langt de fleste af Skibene, men 
ogsaa „Fremskridtsklubben“ fyldte et Skib, og de socialdemokratiske 
Foreninger, der havde solgt ca. 1000 Billetter, to andre. Men saa 
trak der et nyt Uvejr op over vore Hoveder, idet Landskrona-Pressen 
om Aftenen den 22. meddelte, at Borgmesteren vilde nægte sin Til
ladelse til Mødets Afholdelse. Vi satte os straks telegrafisk i Forbin
delse med liberale Venner i Sverige, deriblandt Redaktør Hedlund i 
Göteborg og Redaktør, Medlem af andet Kammer Borg i Hel
singborg, som først ikke vilde tro Efterretningen — „Förbudet 
otroligt!“ telegraferede Hedlund —, men iøvrigt lovede os al den 
Bistand, de kunde yde. For at faa nærmere Rede paa Sagen hen
vendte jeg mig til Udenrigsministeriets Direktør, Gehejmeraad 
P. Vedel, og jeg skal ikke glemme den elskværdige og forstaaende 
Modtagelse, han gav mig, skøndt jeg var ham personlig ganske 
ukendt og kom i et saa prekært Ærinde. Naturligvis kunde han ingen 
Enkeltheder røbe, men han sagde mig, at efter hvad han vidste, for
holdt det sig rigtigt med Forbudet, som han mente ikke lod sig rokke, 
og fraraadede mig i en faderlig venlig Tone og under Henvisning til 
de alvorlige Følger, det kunde faa, at gøre noget Forsøg paa at trodse
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det. Byen svirrede jo i disse Dage med Rygter om de Forholdsregler, 
der vilde blive truffet mod Festens Ledere. Da der intet officielt var 
kommet os ihænde fra de svenske Myndigheder, begav vi os den 23. 
Juli atter til Landskrona, denne Gang ledsagede af Sofus Høgsbro, 
som vel personlig var alt andet end sympatisk stemt overfor Berg, 
men følte sig oprørt over den Behandling, der var blevet ham tildel 
og over de danske og svenske Myndigheders Forbudsforanstaltninger 
og gerne vilde støtte os ved sin Autoritet som Folketingets fungerende 
Formand og ved sine politiske Forbindelser i Sverige. Men intet 
hjalp. Da vi atter stod overfor Friherre Åkerhjelm, var han en helt 
anden Mand end sidst. Vore Forestillinger prellede ganske af paa 
ham, og da jeg udtalte min Tvivl om, at man virkelig kunde hindre 
et Selskab af fredelige danske Borgere i at gaa i Land i Lands
krona og samles til en Fest paa privat Grund, meddelte han mig, at 
Forbudet stammede fra Landshøvdingen i Malmø, Grev Wachtmei
ster, og tilføjede ganske tørt, at „Herrernes“ Landgang vilde blive 
hindret af Politi og eventuelt „ved Militærmagt“. Landshøvdingen 
havde den 22. været i København, og hans Forbud var senere blevet 
udvidet til at gælde enhver Landgang paa Skaanes Kyst. Under den 
livlige Polemik om Sagen, som senere opstod i den svenske Presse, 
oplystes det af Regeringspressen, at Forbudet laa indenfor Lands
høvdingens eget Myndighedsomraade, og man offentliggjorte hans 
officielle Skrivelse til Landskronas Borgmester, hvorved det viste sig, 
at han havde begrundet Forbudet med, at Festen var „en højst upas
sende Demonstration mod Lov og Lovs Fuldbyrdelse i en venskabelig 
Nabostat, indenfor hvis Omraade Demonstrationen skal være blevet 
forbudt“. Det sidste var jo i hvert Fald fejlagtigt, idet der vel var 
blevet nægtet Adgang til Dyrehaven, men ikke udstedt noget Forbud 
mod Festens Afholdelse i Almindelighed. Hvordan det egentlig for
holdt sig med Forbudets Forhistorie blev iøvrigt aldrig fuldt oplyst. 
I Udenrigsministeriets Arkiv findes intet om Sagen, og fra officiel 
svensk Side holdt man sig til Landshøvdingen, men det er meget 
usandsynligt, at denne skulde have foretaget sig et saa usædvanligt 
og angribeligt Skridt paa egen Haand, og heller ikke kan det antages, 
at de øverste svenske Myndigheder skulde have grebet ind, uden 
at den danske Regering under en eller anden Form har givet For
anledning dertil.

Nu var i Sandhed gode Raad dyre, ti der var kun en Dag at løbe
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paa inden Festdagen den 25. Juli, og alle Følerne, vi havde haft ude 
for at finde en Festplads paa Sjællandskysten, viste os, at paa de 
faa Steder, der kunde være Tale om, holdt man sig tilbage paa Grund 
af Autoriteternes Holdning. Da fik jeg en sidste Idé til at undgaa 
den Kæmpefiasko, som truede, og som allerede med Jubel var ind
kasseret af Højrepressen. Med Vogn gik vi til Helsingborg, hvor vi 
havde en Konference med Redaktør Borg, og derfra videre til 
Marienlyst ved Helsingør. Jeg havde fra tidligere Tid noget Kend
skab til Forpagteren, Restauratør Christoffersen, og skøndt han havde 
vist sig uimodtagelig for en „Føler“, vi gennem Helsingørs liberale 
Vælgerforening havde forsøgt os med, vilde jeg dog nu i sidste Øje
blik prøve, hvad min personlige Overtalelsesævne formaaede. Han 
var selvfølgelig stærkt fristet af den store Omsætning, som tilbød 
sig, men frygtede paa den anden Side — og som det viste sig ikke 
uden Grund — de Ubehageligheder, som kunde ramme ham fra 
Anstaltens Ejer, Helsingør Kommune og fra Byens stærkt højresin- 
dede Borgerskab. Endelig lykkedes det mig dog at overvinde hans 
Betænkeligheder og faa Kontrakten underskrevet samme Aften. 
Dagen derefter spredte „Morgenbladet“ den glade Efterretning ved 
Løbesedler over hele Byen.

Søndag den 25. Juli kunde saa Festen finde Sted. Alt var omhygge
ligt forberedt og gik efter Programmet. 17 Skibe var nu blevet lejede 
og fuldt besatte, men Begæringer i Tusindvis havde maattet afslaas. 
Om Formiddagen afhentede Pastor Hostrup og jeg Berg, som Dagen 
forinden var blevet valgt til Æresmedlem af begge Vælgerforeninger, 
og hans Hustru og kørte med dem til Kvæsthusbroen, hvor Skibene 
laa flagsmykkede og med Musikkorps ombord. Under Kørselen gen
nem Gaderne i aaben Vogn var mange Mennesker paa Benene og 
Vinduerne fuldt besatte med Tilskuere. Mange kastede Blomster ned 
i Vognen, men at der ogsaa var anderledes sindede fik vi et Par 
Gange at mærke, naar en Dosis Kartoffelskrællinger eller Fiske
affald dalede ned til os. Politiet havde udstedt strenge Anordninger, 
gældende for begge Dage den 24. og 25. Juli: der var Forbud mod 
alle „Sammenstimlinger“ og talrige Politiafspærringer. Forhindres 
kunde det dog ikke, at der paa St. Annæ Plads, Kvæsthusbroen, Lar
sens Plads og Langelinje var samlet mange Tusinde udover de 8000, 
som kunde faa Plads paa Skibene, for at tage Del i Hyldesten. Da 
Skibene under fuld Musik drog afsted, blev de og da især „Gefion“,
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hvor Bergs kendte Skikkelse stod ved Rælingen, Genstand for store 
Ovationer med Hurraraab, Vinken med Tørklæder etc. Det gjorde 
et gribende Indtryk først og fremmest naturligvis paa Berg: „Nej, 
nej, det er for meget,“ hørte jeg ham sige hen for sig. Jeg 
kunde ikke lade være at tænke paa den evigt gentagne Autoritets- 
Uforstand, som her ved sine klodsede Indgreb havde forvandlet den 
beskedne Dyrehavsfest med sine 3 Skibe til denne vældige Demon
stration. Da vi i det skønneste Vejr naaede Helsingør, fandt vi Byens 
Opposition ved Havnen med Faner og Musik, men hvordan Stem
ningen var hos Hovedmassen af Byens Borgerskab fik vi at se, da 
saa godt som alle de Flag, der fra Morgenstunden var hejst i Isted- 
dagens Anledning, som paa et Signal forsvandt, da det første Skib 
lagde til Bolværket. Der var sket en stor Invasion til Helsingør, 
navnlig af Københavnere og sjællandske By- og Landboere, og Mødet 
paa Marienlyst samlede omtrent 15 000 Deltagere. Alt forløb i Fred 
og Ro, idet Borgmester Rosenstand havde frabedt sig den tilbudte 
Gendarmhjælp, og det udkommanderede københavnske Politi anvend
tes forstandigt og diskret. Den smukke Festplads stod nu rede til at 
modtage os, idet Restauratøren havde modstaaet det Pres, som Dagen 
før fra indflydelsesrig Side i Byen var anvendt imod ham, for under 
et eller andet Paaskud at faa ham til at bryde Kontrakten. Jeg diri
gerede Mødet og holdt Indledningstalen, hvorefter Pastor Hostrup 
talte for Berg. Det blev ikke ubemærket, at Bojsen, Holstein og 
Hørup savnedes blandt de mange Rigsdagsmænd, der deltog i Mødet, 
men Sofus Høgsbro talte med megen Varme og desuden paa Social
demokraternes Vegne Forretningsfører P. Knudsen, og Redaktør Borg 
bragte en Hilsen fra det liberale Sverige med en skarp Kritik af de 
svenske Myndigheders Optræden, der var blevet misbilliget af hele 
den svenske liberale Presse. Mødets Hovedbegivenhed blev selvføl
gelig Bergs stemningsfulde Tale, i hvilken han meldte sig tilbage som 
„en tro Soldat“ i det danske Demokratis Rækker. Stærkt angrebet 
blev han i Højrepressen for sin Tak til „min Ven P. Knudsen“ og 
sin Anerkendelse af Socialdemokratiet, fordi det havde vakt Tusinder 
af Arbejdere til at blive „selvtænkende danske Borgere*1. Det mun
tre Folkeliv, der efter Talerne udfoldedes paa det smukke Terræn, 
og Afmarchen til Skibene med Faner og Musik forløb alt uden For
styrrelser af nogen Art. Ved Afrejsen havde det Helsingørske Højre 
besat den ene Side af Havnen og Oppositionen den anden, og der
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fandt en livlig Udveksling Sted af Leveraab for og „Ned med“ Estrup 
og Berg, men det gjorde jo ingen Fortræd. Først ved Nat vendte Ski
bene tilbage til København, og man spredtes i Ro og Fred. Alt var 
forløbet vel, og Demonstrationen vakte ikke alene stor Glæde i Ven- 
strebefolkningen som Vidnesbyrd om Sammenholdet mellem Demo
kratiet i By og paa Land, men virkede ogsaa i høj Grad oplivende 
paa den københavnske Opposition, hvad nok kunde tiltrænges. — I 
Kolding gav det jyske Venstre Berg en storstilet Velkomst ved et 
Møde endnu talrigere besøgt end vort.

I Sommeren 1886 var der ved Forhandlinger indenfor Venstres 
Fællesbestyrelse, i hvilke Berg var forhindret i at deltage, blevet 
forberedt et betydningfuldt Omslag i Partiets Taktik. Den blotte 
Protests Haabløshed var nu blevet saa øjensynlig, at alle indsaa Nød
vendigheden af at slaa ind paa en Forhandlingspolitik som den, der 
var blevet nedstemt Aaret forud. Holstein sammenfattede paa et 
Møde i Kasino i Slutningen af September det ny Program saaledes: 
Regeringen anerkender Folketingets Nejret, Oppositionen anerkender 
Kongens frie Valg af Ministre, en Reformpolitik føres, den provisori
ske Politik desavueres, de provisoriske Foranstaltninger afskaffes, 
Finanslovforslaget gøres til Genstand for en virkelig Forhandling, 
om end uden Forventning om, at den kunde føre til Enighed mellem 
Tingene. Forinden havde Bojsen besøgt Berg under hans Rekonvales
censophold paa Bogø og ikke fundet ham uvillig til at slaa ind paa en 
virkelig Forhandlingspolitik, naar kun den havde en tilstrækkelig 
oppositionel Karakter, men samtidig opfyldt af Mistænksomhed over
for visse af Partiets Ledere, først og fremmest Holstein. Efter Rigs
dagens Sammentræden i Oktober vedtoges det med Bergs Tilslutning, 
at Finanslovforslaget 1887—88 skulde „fremmes gennem alle Sta
dier, medmindre Partiet senere bestemmer anderledes“, og den store 
Konverteringslov gennemførtes med alle Partiers Tilslutning, skøndt 
den betød, at man gav en stor Laanetransaktion i Regeringens Hæn
der. Det kunde ikke skjules, at dette betød en Opgivelse af den 
Taktik, Venstres Førerskab hidtil havde hævdet og gennemført, og 
skøndt Forhandlingspolitiken ingenlunde betød nogen Opgivelse af 
Kampen mod Ministeriet og dets provisoriske System og sikkert i og 
for sig billigedes af Venstrebefolkningens store Flertal, kunde det 
dog ikke undgaas, at den bratte Kursændring svækkede Tilliden til 
Førerne, vakte Tvivl og Usikkerhed hos mange og virkede depri-
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merende paa de mest kampivrige. Fra denne Tid sporedes ogsaa i 
Befolkningen en kendelig Afspænding og en begyndende Afsmag for 
den skarpe Demonstrationspolitik. — Paa Rigsdagen arbejdede Berg 
for en Sammenslutning af Grupperne til ét Parti, „Rigsdagens Ven
stre“, og det lykkedes ham, trods Tvivl fra begge Sider, paa Grund 
af den Uvilje, der blandt Vælgerne næredes mod Gruppepolitiken. 
Det var dog saare langt fra, at Enigheden i Partiet derved fremmedes, 
og navnlig fik Berg at føle, at han var længere end nogensinde fra at 
være det „Enhedsmærke“, han under Indtrykket af Sommerfester
nes overvældende Hyldest i en af sine Taler havde udtrykt Haabet 
om at kunne blive. Hans stigende Mistænksomhed overfor Holstein 
og Hørup gjorde ham efterhaanden tvivlende endog om Rigtigheden 
af den Sammenslutningspolitik, han selv havde gennemført. Han 
vægrede sig ved at tage Formandspladsen i det ny Enhedsparti, ja 
endog ved at indtræde i dets Bestyrelse, og gav kun efter med det 
Forbehold, at han indtil videre kunde undlade at deltage i dens Mø
der. Sofus Høgsbro blev saa foreløbig „Forhandlingsleder“.

Valgene nærmede sig jo nu, og der var i flere Folketingskredse 
Tale om at tilbyde mig en Kandidatur. Da jeg fra Venstres Ledelse 
i Nakskovkredsen modtog en Opfordring til at stille mig mod Kred
sens daværende Folketingsmand, Højremanden Sagfører Weeke, tog 
jeg derimod. Baade Berg og Bojsen havde interesseret sig for mit 
Valg i denne Kreds, og det tiltalte mig, at der her var Tale om en 
gammel Venstrekreds, som jeg. selv skulde tilbageerobre. Jeg men
te da, hvis Erobringen lykkedes, at komme til at indtage en mere 
uafhængig Stilling indenfor Venstre, end jeg vilde have kunnet ved 
at modtage en sikker Kreds, som et Slags Len fra en af de stri
dende Førere. Jeg holdt saa nogle Møder i Kredsen i Aarets anden 
Halvdel og fandt god Tilslutning, og i Januar 1887 kastede Estrups 
pludselige Opløsning af Folketinget mig med et Par Dages Varsel 
ind i en hidsig Valgkamp.
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MIN FØRSTE RIGSDAGSPERIODE
1 88 7 — 90.

I Folketinget var de sidste provisoriske Love blevet forkastede, 
efter at være indbragt ved privat Initiativ, men Finanslovforslaget 
for 1887—88 gik til 2. Behandling og Udvalg. Senere blev, som 
nævnt, Regeringens Konverteringsforslag vedtaget, og der forhand
ledes i Udvalgene om flere andre af Regeringsforslagene. Da Fi
nansudvalgets Betænkning i Begyndelsen af Januar var blevet om
delt, viste den, navnlig paa Grund af at man havde strøget de nye 
ekstraordinære Militærbevillinger, en Forskel paa 972 Mill. Kr. mel
lem, hvad Regeringen fastholdt Kravet om, og hvad Folketinget vilde 
bevilge. Uden at afvente Forhandlingens senere Stadier opløste Re
geringen saa Folketinget den 8. Januar 1887 med den Begrundelse, 
at Finanslovbetænkningen ikke levnede noget Haab om, at der kun
de opnaas Enighed. Den virkelige Begrundelse var vel snarere, at 
man ansaa Stemningen i Højre for gunstig og Valg ved Vintertid 
heldigere for Regeringen end at oppebie det ordinære Sommervalg.

Valgdagen var sat til 28. Januar, saa der var kun knap Tid til 
Valgforberedelserne. I Nakskovkredsen fik Højre den særlige Van
skelighed, at Sagfører Weeke, der havde næret Betænkeligheder 
overfor Provisoriepolitiken, i sidste Øjeblik nægtede at tage imod 
Valg, saa at man nu i Hast maatte finde en ny Kandidat, Ingeniør 
Holger Hammerich fra København. Valget var heldigt, idet Hamme
rich, der nu var en Mand paa 42 Aar, var fordelagtigt kendt i Kred
sen som Deltager i det i Nakskov hjemmehørende Maskinfirma 
„Tuxen & Hammerich“ og i „De danske Sukkerfabriker“s Arbejde 
for at faa Landmændene fra Vestlolland til at tegne de første Sukker
roearealer. Tilmed var han en i høj Grad elskværdig og tillidvæk
kende Personlighed med betydelige Ævner i sit Fag. Politisk var han

Erindringer 12
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dengang et ubeskrevet Blad uden synderligt Kendskab til Enkelt
heder, nationalliberal af Støbning og Familietradition, men for Be
fæstningssagens Skyld ivrig Tilhænger af Ministeriet Estrup. Med 
en Modkandidat som Hammerich var det let at føre en politisk 
Kamp uden Personligheder og gensidig Nedrakning, saaledes som og
saa jeg ønskede det, og baade nu og tre Aar senere kunde vi da ogsaa 
personligt omgaas hinanden venskabeligt, maaske endda mere end 
vore Meningsfæller paa begge Sider syntes rigtig om. Jeg husker, 
Frede Bojsen engang har fortalt mig om, hvordan det gik, da han 
henimod Slutningen af sin politiske Løbebane havde den unge Ove 
Rode, hvis Fader havde været hans Ven, til Modkandidat. Bojsen 
havde bedt ham bo paa Rødkilde under Valgkampen, og de kørte til 
og fra Møderne i Bojsens Vogn. Engang da de efter en Holmgang 
steg ind i Vognen sammen, hørte Bojsen en radikal Venstrebonde 
sige halvhøjt til sin Sidemand: „Bare det ikke er to lige store Ræve
pelse begge to !w Nu boede Hammerich og jeg ganske vist ikke sam
men, og vi kørte heller ikke til og fra Møderne i samme Vogn, men 
jeg er dog ikke vis paa, at der ikke har været noget af det samme 
hos visse af vore Meningsfæller.

Men de skarpe Toner udeblev jo derfor ikke. Højre, som følte 
Nakskovkredsen truet, lagde ved dette Valg særlig Vægt paa at holde 
Stillingen her og fik ved ikke mindre end to Møder Undsætning af 
selve Professor Matzen, og dér gik Bølgerne saa højt, at det stundom 
kunde bringe „Ballerup-Slaget“, hvor vi jo ogsaa havde staaet over
for hinanden, i Erindring, — Haandgemængene dog undtaget. Jeg 
husker især et stort Møde i Hotel „Harmonien“s Sal, hvor min 
Ripost overfor Matzen, der vilde forklare Visnepolitiken af Venstre- 
mændenes Lyst til at „drive og dovne“, uden dog at give Afkald paa 
Diæterne, blev saa skarp, at Konsul Bøttern, Byens største Forret
ningsmand, som — hvad dengang kunde praktiseres — var mødt i 
Spidsen for sin Arbejderstab, midt under min Tale med høj Røst 
udbrød: „Kom, lad os gaa, Folk; den Slags vil vi ikke høre paa!“ 
og derefter marcherede af med hele Skaren, af hvilke de fleste vel 
at mærke sagdes at være Venstremænd eller Socialdemokrater. 
Stemningen var saa ophedet, at Byens Borgmester, Brücker, som 
var udpræget Venstremand, lige saa højt udbrød: „Der gaar Bøttern 
med sit Slavekompagni!“ — hvad der indbragte ham en ministeriel 
Reprimande og vistnok gav Anledning til, at han ikke længe efter
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tog sin Afsked. Jeg husker ikke, om det var ved dette eller ved det 
andet Møde, at Matzen, som jo i disse Dage helst skulde være over
alt, om Natten maatte køre pr. Vogn til Nykøbing, for at kunne være 
betids ved et andet Møde og fra en Afskedsfest ud paa Natten blev 
kørt gennem Gaderne, fulgt af en begejstret Skare af unge Højre- 
mænd. Jeg boede hos Redaktør N. Th. Petersen, og da jeg havde 
mit Værelse til Gaden, blev jeg vækket af et dundrende Kor, som til 
Melodi af „Den tapre Landsoldat“ sang:

„Og ham har Neergaard haanet og traadt ham under Fod, 
Nej, dertil er vor Matzen for gammel og for god!“

Ogsaa jeg fik Bistand fra „højere Steder“, og ved et af mine Mø
der i Nakskov var Berg kommet for „paa Rigsdagens samlede Ven- 
stre’s Vegne“ at anbefale mit Valg. Tilslutningen til Møderne var saa 
stor, at vi i den mørke Vinteraften maatte forlægge Skuepladsen til 
Hotel „Harmonien“s Gaard. Berg var i bedste Kamphumør og talte 
under dundrende Bifald. Baade under Mødet og bagefter gik han 
efter sin Skik rundt blandt Tilhørerne, og med sin forbavsende Ævne 
til at genkende Folk standsede han ved den ene efter den anden af de 
Skippere og Styrmænd, som laa hjemme i de værste Vintermaaneder, 
kendte dem og huskede deres Familieforhold fra den Tid, som under
tiden laa Aar tilbage, da de havde været Elever paa hans Naviga
tionsskole paa Bogø, og spurgte til Forældre, Søskende og Koner, 
som om det kun var Maaneder siden, han havde set dem sidst.

Valgbevægelsen paa Landet i Nakskovkredsen foregik under ret 
primitive Former. Af Mangel paa Forsamlingshuse maatte Møderne 
holdes paa Kroer og ikke sjældent i en af de venstresindede Bønders 
Storstuer. Hammerich deltog i saa godt som dem alle. Mine Menings
fæller støttede mig med stigende Varme, og Udsigterne syntes Dag 
for Dag gunstigere. Naturligvis drejede Valgkampagnen sig ganske 
overvejende om det provisoriske Regeringssystem og om Københavns 
Befæstning, men som afgjort Tilhænger af den indledede Forhand
lingspolitik søgte jeg ogsaa at drage Realitetsspørgsmaalene ind i 
Debatten, særlig Toldsagen og de sociale Spørgsmaal. Gaardmænd 
og Husmænd var ganske overvejende venstresindede, men blandt 
de større Gaardmænd var der dog ikke faa, som gik med Højre, og 
Godsejere og Proprietærer, der saa godt som alle var Højremænd, 
øvede ofte et stærkt Tryk paa deres Arbejdere og Lejehusmænd,

12*
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som desuden for en stor Del endnu var ret indifferente i politisk 
Henseende. Sømændene var overvejende, Fiskerne delvis Højre- 
mænd. I Nakskov By var Borgerskabets Stemning fanatisk Højre 
paa et lille Mindretal nær, skønt der her var det Særsyn, at flere af 
Byens „Spidser“ støttede Venstre, saaledes Borgmester Brücker, 
Sukkerfabrikens Bestyrer Faye, Sognepræst Nielsen og Sukkerfabri
kernes landøkonomiske Konsulent Erhard Frederiksen. Meget støt
tende for min Kandidatur var ogsaa den varme baade politiske og per
sonlige Anbefaling, som Direktør G. A. Hagemann, den for Lolland 
saa betydningsfulde Sukkerindustris Hovedmand, med hvem jeg sad 
sammen i den liberale Vælgerforenings Bestyrelse, gav mig i „Nak
skov Tidende“, — en Anbefaling, som han kom til at døje adskil
ligt for indenfor Sukkerfabrikernes Ledelse og den københavnske 
Børsverden. Socialdemokraterne havde deres egen Forening, men 
denne talte kun 3—400 Medlemmer, endda langt fra alle stemme
berettigede, saa de ved at opstille en egen Kandidat kun kunde have 
opnaaet at give Højre Sejren. Jeg var dem tilmed som den køben
havnske Arbejderundervisnings Mand og paa Grund af mine sociale 
Interesser betydelig mere kærkommen, end en stedlig Venstrebon- 
de vilde have været, og de gav mig da ogsaa baade ved dette og 
det følgende Valg deres betingelsesløse Tilslutning. En udmærket 
Støtte havde jeg, baade under Valgkampen og senere, i „Nakskov 
Tidendens unge Redaktør, N. Th. Petersen, en Svigersøn af Folke
tingsmand Rasmus Claussen, men økonomisk uafhængig af ham, 
i Politik nærmest tiltrukken af Berg og Bojsen og allerede da en 
varm Ven af Forhandlingpolitiken. Hans Blad var eneherskende i 
Nakskovkredsens Venstre og havde en stigende Udbredelse i den 
tilstødende Maribokreds. Han var en dygtig Redaktør, nøje kendt 
med Kredsens Befolkning og inde i alle dens politiske og økonomi
ske Anliggender, i hvilke han mere og mere kom til at spille en 
ledende Rolle. Han blev da en udmærket Vejleder for mig i Kred
sens stedlige Forhold og ledsagede mig til alle Møderne, ligesom 
han og hans elskværdige Hustru gav mig et hyggeligt Hjem under 
dette og senere Ophold.

Da Valgdagen kom den 28. Januar 1887, havde de politiske Liden
skaber naaet Toppunktet, og Dagen fik et stærkt bevæget Forløb, 
dog uden Spektakler af nogen Art. Stemmeafgivningen var offentlig 
og overvaagedes nøje af flere af Byens større Arbejdsgivere. Valgtryk 
laa jo i Luften i en Tid som denne, og jeg vil ingenlunde frikende
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Venstre for adskillige Steder ogsaa at have øvet det i „den økonomi
ske Krig“s Aand. !Men i sin mest iøjenfaldende og ubønhørlige 
Form optraadte den, hvor den anvendtes af en større Arbejdsgiver i 
en økonomisk trykket Tid og saa tilmed i Vinterens Hjærte, hvor 
mange Arbejdere skælvede for at blive arbejdsløse, og hvor Hjælp 
udenfor Fattigvæsenet ikke altid blev ydet uden Hensyn til Parti
standpunktet. Det var under denne Valgkampagne, at en Skovrider 
paa et af de store lollandske Godser tiltalte sine Skovarbejdere saa
ledes : „Ja, idag stemmer I, Folk, men imorgen stemmer F. g. m. jeg !“ 
Saa drastiske Eksempler kan jeg ikke nævne fra Nakskovkredsen, men 
jeg ved, at der ogsaa der var mange venstresindede og socialdemokra
tiske Arbejdere, som baade ved dette og det følgende Valg stemte an
derledes, end de gerne havde villet. — Valgdeltagelsen var for den 
Tid ualmindelig stor: jeg valgtes med 1475 Stemmer, medens Ham
merich fik 1330. Jubelen var stor i Nakskovkredsens Venstre, men 
ogsaa i det øvrige Land vakte Valget Opmærksomhed. Det blev 
nemlig Oppositionens eneste Erobring ved dette Valg, og Tabene var 
mange og smærtelige. Af de 5 Kredse i Hovedstaden, som det i 1884 
var lykkedes Oppositionen at besætte, tabtes de fire, og P. Holm 
sejrede i 5. Kreds kun med et ubetydeligt Flertal. C. V. Nyholm, 
Chr. Hage, Hørdum og Trier faldt. Højre gik frem fra 19 til 27, 
medens Oppositionen gik ned fra 83 til 75. Den samlede Opgørelse 
af Stemmetallene viste, at Oppositionen vel var gaaet frem fra 
121 000 til 142 000 Stemmer, men Højres Fremgang var langt be
tydeligere, nemlig fra 57 000 til 87 000. Det var lykkedes den 
kraftigt gennemførte Højreagitation at faa de hidtil indifferente frem 
i væsentlig større Tal end Oppositionen. Uagtet denne endnu sad 
inde med et overvældende Flertal i Folketinget — 75 mod 27 — 
betegnede Valget en relativ Tilbagegang for den, som ikke kunde 
andet end væsentlig svække dens Slagkraft.

Da jeg faa Dage efter Valget indtraadte i Rigsdagen, var det en 
Selvfølge, at jeg blev Medlem af det store Flertalsparti, „Rigsdagens 
Venstre“. Jeg havde kigget for meget bag Kulisserne til ikke at 
vide, at det var smaat bevendt med Enigheden i Partiet, skøndt det 
optraadte som en Enhed paa Rigsdagen og ved Møderne og den be
standig ulmende Pressepolemik mellem „Morgenbladet“ og „Po
litiken“ endnu blev holdt nogenlunde nede. Men jeg havde ikke
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siddet ret længe i Folketinget, før jeg forfærdedes ved at se, hvor bit
ter Stemningen i Virkeligheden var, ikke blot mellem Berg og Hø- 
rup-lHolstein, men ogsaa mellem Bojsens og Hørups Folk. Selv tog 
jeg endnu ikke Del i disse Stridigheder, som jo foreløbig kun førtes 
indenfor Partiets fire Vægge, men anvendte den ringe Indflydelse, 
jeg som politisk Rekrut havde, til at søge at holde sammen paa de 
høje Føreres splidagtige Rige. løvrigt indskrænkede jeg mig fore
løbig til at spille Iagttagerens Rolle og forholde mig tavs i Salen, 
ihukommende en gammel parlamentarisk Vismands Ord : „saa mange 
Taler et nyvalgt »Medlem holder i sin første Rigsdagssamling, saa 
mange Aar vil det vare, inden han faar Indflydelse“. Dog kom man 
mig fra alle Sider i Partiet venligt imøde og satte mig straks ind 
i flere Udvalg, saa jeg lige fra Begyndelsen fik noget at prøve mine 
Kræfter paa. En Følge af denne Tilbageholdenhed var, at jeg i 
denne første Samling, som jo kun strakte sig over to Maaneder, 
kom i det sjældne Tilfælde at holde min „Jomfrutale“ som Ord
fører for et af de sociale Lovforslag.

Forholdene paa Rigsdagen var dengang meget forskellige fra de 
nuværende. Der blev, i hvert Fald paa Ordførerpladserne, gjort langt 
mindre Brug af de „menige“ Medlemmers Arbejdsdygtighed, og 
denne var gennemsnitlig langt ringere end nu, hvor Gaardmænd, 
Husmænd og Arbejdere som Regel ikke slipper ind i Rigsdagen uden 
at være gennemtrænede ved Arbejdet i det kommunale Liv og i deres 
mangeartede faglige Organisationer, saa de sidder inde ikke blot 
med større Almendannelse (gennem Højskoler og Landbrugsskoler 
m. m.) men ogsaa med et mere alsidigt Kendskab til Samfunds
forholdene end dengang. Jeg har tidt, naar jeg i senere Aar har 
siddet og lyttet til jævne Bønders og Arbejderes Udredning af en 
vanskelig Sag, tænkt paa, at det havde været godt, om en og anden 
af vore moderne „Parlamentsforagtere“, der som Regel kun kender 
Rigsdagens Arbejde gennem korte og ofte ikke tendensfrie Blad
referater, kunde have lyttet med.

Hvad Førerne angaar, stod Kvaliteten visselig ikke tilbage for 
senere Tider. For Venstres Vedkommende var „de fem“, hvis 
Billede dengang hængte paa saa mangen en Partifælles Væg som 
Symbol paa en Endrægtighed, der desværre savnedes, hver for sig 
betydelige og ejendommelige Personligheder med fremragende An
læg for politisk Virksomhed. Det var Synd og Skam, at de alle
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skulde slides op under de ugunstigst tænkelige parlamentariske For
hold, og uden at nogen af dem naaede som Regeringsmand at faa 
fuld Anvendelse for sine Ævner. Det var jo næsten som en Spot af 
Skæbnen, at Hørup først blev Minister som en dødssyg Mand, og 
at Holstein, efter i 19 Aar at have staaet udenfor det politiske 
Liv og i det væsentlige tabt Følingen med Forhold og Personer, 
modstræbende blev hentet ind for at løse en politisk Haardknude, 
men derefter kun havde ét Ønske: at slippe ud igen, hvad der jo 
ogsaa efter faa Ugers Forløb lykkedes ham. — I Folketingets Højre, 
som efter Valget i 1887 var vokset til 27 Medlemmer, sad flere 
dygtige Folk, hvis Ord havde Vægt i saglig Henseende, men ingen 
Føreræmner; kun Lars Dinesen øvede som Partiets vigtigste Agitator 
jævnsides med Matzen og som Partisekretær en Indflydelse i Ku
lisserne, som dog endnu ikke havde sat sig selvstændige Maal. Hvad 
enten Folketingsgruppen var noget større eller mindre, var det i 
Landstinget, Partiets Tyngdepunkt laa, og mellem Ministeriet og 
Landstingsflertallet blev alle vigtigere politiske Afgørelser truffet, 
dog saaledes at Førerskabet ganske overvejende laa i Ministeriets 
Haand. Estrup var den ubestridte Fører og sad, især siden 1885 
inde med en Autoritet, som Partiets Hovedstyrke endnu ubetinget 
bøjede sig for. „Fron dør er ne“ — Krieger, Andræ og Ussing — 
var ganske trængt tilside og gjorde nu ikke noget Forsøg paa at 
naa videre end til at tage personlige Forbehold paa enkelte Punk
ter. I hvor høj Grad man mente at kunne tilsidesætte ethvert Hen
syn til dem, viste sig paa grelleste Maade, da Krieger, Landstings
højres tidligere Førstemand og Junigrundlovens Ordfører, blev sat 
ud ved Valget af Rigsretsmedlemmer.

Indenfor Venstres Førerskab havde Berg, Bojsen og Hørup hver 
sin „Klan“, som trofast fulgte Føreren, foruden en Kreds af mindre 
stavnsbundne Tilhængere. Derimod havde Høgsbro og Holstein intet 
saadant fast Rygstød, og kun den Inflydelse i Partiet, som deres 
Anseelse og Ævner forskaffede dem. Denne Indflydelse, der som Re
gel anvendtes til at udjævne Modsætningerne indenfor Partiet og 
holde sammen paa det, kunde til Tider give dem en vis Overvægt, 
men de savnede det sikre Fodfæste, som de tre andre havde. For dem 
begge var det til Tider føleligt, mindst dog for Høgsbro, som aldrig 
aspirerede til at blive Fører i egentlig Forstand, og for hvem den 
personlige og politiske Uafhængighed gik frem for alt, men desmere
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for Holstein. Det var ogsaa det, som bevirkede, at han i den sid
ste Rigsdagssamling inden sin Mandatnedlæggelse gjorde et For
søg paa at danne sin egen Gruppe, men Forsøget mislykkedes, og 
dette har sikkert været medvirkende til hans Tilbagetræden. Da Hol
stein tog Afsked med Venstres Fællesbestyrelse paa Rigsdagen, gik 
han, som et Øjenvidne har fortalt mig, til sidst rundt og gav hvert 
Medlem et Haandtryk med nogle venlige Ord. Da han kom til Tau
ber, standsede han lidt og sagde: „Naa, saa Farvel da, Tauber; De 
har dog været mig tro — sommetider !“ Denne lille ironisk-vemodige 
Bemærkning siger en hel Del.

Blandt Førerne var Berg og Høgsbro dem, jeg var bedst kendt 
med inden min Indtræden paa Rigsdagen. Med Berg havde jeg, 
som det foregaaende viser, haft Forbindelse paa forskellig Maade, 
og Høgsbro følte jeg mig takskyldig for den Støtte, han ene af 
alle Venstreførerne havde ydet mig i det vanskelige Arbejde med 
Bergfesten. Mit venskabelige Samkvem med Berg fortsattes under 
denne første Rigsdagssamling, og jeg vedblev at komme i hans Hus. 
Han sad jo endnu paa Folketingets Formandsplads, var Medlem af 
Finansudvalget og i det hele stærkt optaget af Arbejde, men trods 
det og hans svigtende Helbred, var han altid tilrede, naar jeg 
vilde tale med ham om de Sager, jeg ønskede at sætte mig ind 
i og om Forholdene paa Rigsdagen i det hele. Jeg maatte beundre 
hans alsidige Viden om de foreliggende Sager, og han var stærkt 
interesseret i at støtte og hjælpe mig under mit begyndende Rigs
dagsarbejde. Han var selv den aldrig trættede Arbejder, og intet 
var ham kærere end at hjælpe en ung Mand paa Gled, naar han 
mærkede, at der var Interesse og Arbejdslyst. Desværre kunde jeg 
ikke skjule for mig selv, at Sygdommen havde rokket ved hans 
Sindsligevægt, og den i og for sig ikke ubegrundede Mistænksom
hed, han nærede overfor visse af sine Kolleger i Partiets Ledelse, 
var ved at tage uforholdsmæssige Dimensioner, saaledes som det 
snart skulde give sig Udslag i den Krise, der ved Foraars- 
tid indtraadte. — S. Høgsbro var jo Veteranen indenfor Førenes 
Kreds, og vi Unge saa med Veneration op til ham for hans Klog
skab, Overbevisningstroskab og store Erfaring i alt, hvad der 
baade paa Rigsdagen og ude i Befolkningen havde haft med vort 
Frihedslivs Udvikling at gøre. For mig, hvis Planer om at skrive 
en Fremstilling af Danmarks politiske Historie under Junigrundloven
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allerede var begyndt at modnes, var det af særlig Betydning at drøfte 
herhen hørende Ting med ham og delagtiggøres i hans indgaaende 
Viden om Personer og Forhold.

Med Frede Bojsen havde jeg i den første Rigsdagssamling kun 
liden Forbindelse. Han var dengang meget plaget af Sygdom og 
deltog kun i Rigsdagens Forhandlinger de sidste Uger. Senere kom 
jeg ham nærmere, og fra Samlingen 1888—89 og et flere Dages 
Besøg paa Rødkilde i Sommeren derefter, udviklede der sig et for
troligt Venskabsforhold mellem os, som holdt ved til hans Død. Jeg 
fandt hos ham den samme Grundanskuelse, som ogsaa var min: 
at kun ved en konsekvent gennemført Reformpolitik kunde Folke
tinget genvinde sin Indflydelse og omsider naa tilbage til forfatnings
mæssige Tilstande. Han havde i Aarene 1878—82 haabet paa at 
kunne naa igennem ved Hjælp af Krieger, Chr. Rimestad, Klein og 
de øvrige konstitutionelt sindede iHøjremænd fra den nationalliberale 
Tid, men var blevet dybt skuffet, da denne Fløj af Partiet ikke vidste 
at benytte den for Overenskomstpolitiken saa gunstige Stilling, der 
var naaet ved Finanslovforliget 1882 og mere og mere veg tilbage 
for Partiets aggressive Elementer. Bojsen havde selv nogen Med
skyld heri, idet han i Harme over, at Regeringen stedse mere skød 
Befæstningsspørgsmaalet i Forgrunden og dermed mere eller mindre 
bevidst styrede hen imod Forfatningskonflikten, for let lod sig over
mande af Befolkningens voksende Stemning for at Venstre skulde 
bringe de tilsyneladende stærkeste Midler i Anvendelse, og under 
Bergs Førerskab lod sig drive ud i Visnepolitiken. At Vind og Strøm 
fra begge Sider var Forhandlingspolitiken i højeste Grad imod, er 
sikkert nok, men dertil kom, at han endnu ingen rigtig Tro havde paa 
sit Førerskab og følte sig trykket af sin agitatoriske Underlegenhed 
under Berg og Hørup. Nu var Visnepolitikens Saga ude, Nederlaget 
lidt og Forhandlingspolitiken den eneste Mulighed. Den blev til en 
Begyndelse knæsat af alle Venstres Førere, men Bojsen var den af 
dem alle, som den dybest laa paa Hjerte, og som mest konsekvent 
arbejdede paa dens Gennemførelse. Han var ogsaa den, som her 
sad inde med de bedste Forudsætninger, og efterhaanden modnedes 
trods gentagne Mismodsanfald hos ham Bevidstheden om, at hans 
Opgave var den som Fører at bringe den i System og kæmpe den 
igennem, indtil Maalet — Genoprettelsen af konstitutionelle Tilstan
de — var naaet. Der var i Bojsens sjælelige Struktur noget, som
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gjorde det vanskeligt for ham at træde frem med Førerpretentioner, 
han, der hele sit Liv havde nøjedes med at gøre Arbejdet og over
ladt Førstepladsen og Scenens Lys til andre. Han var ogsaa blottet 
for den personlige Ærgerrighed, som en Fører bør have, og som, og
saa før det parlamentariske Grundlag var bristet, gjorde ham saa 
utilbøjelig til at kræve sin Plads i den Regering, der fulgte efter 
Forliget i 1894. En Mangel hos ham var ogsaa hans tiltagende 
Skyhed for de store offentlige Møder og for i det hele at „vise 
sig for Folket“ og ikke mindst hans svage Helbred og jævnlige 
Anfald af Mismod. Men alt i alt stod det tidligt klart for mig, 
at han var Manden, og jeg gjorde i disse Aar alt hvad jeg for- 
maaede, for at styrke ham i hans langsomt modnende Forsætter 
og faa dem rettet mod de to Hovedopgaver, som ogsaa laa ham 
selv mest paa Sinde.- den sociale Lovgivning og Toldreformen. 
Rent personlig kom jeg til at holde inderligt af ham for hans 
fine og uselviske Karakters Skyld og for den Varme, hvormed 
han omfattede de Opgaver, han tog sig paa at løse og de Men
nesker, der var kommet til at staa ham nær. Oprindelig har han, 
der saa fuldt og helt levede i den Grundtvigske Idéverden og 
af Hjertet afskyede den Brandesske Bevægelse, følt en vis Fjæm- 
hed overfor „Studentersamfundsmanden“, der ikke fragik sin 
Gæld til Brandes og hans „Gennembruds“-Bevægelse, men det 
hindrede dog ikke, at han snart saa, hvor meget vi havde tilfælles, 
og skænkede mig sit Venskab og sin fulde Fortrolighed. Jeg ved fra 
andre, at det var ham en Sorg, da jeg i 1890 satte mit Navn under 
Adressen om Georg Brandes’ Universitetsansættelse og deltog i Ju
bilæumsfesten for ham, men til mig har han aldrig ladet sig mærke 
dermed, lige saa lidt som han nogensinde søgte at paavirke mig, 
naar jeg paa Rigsdagen i foreliggende Spørgsmaal gik en anden Vej 
end han.

Til Grev Holstein-Ledreborg traadte hverken jeg eller nogen an
den af hans daværende Partifæller i nært personligt Forhold, men vi 
følte os alle i Taknemmelighedsgæld til ham for den glimrende 
Maade, hvorpaa han røgtede sit Ordførerhverv i Finanslovdebatterne 
og andre politiske Sager. Jeg havde jo haft rig Lejlighed til at høre 
Tysklands, Frankrigs og Englands bedste parlamentariske Talere, 
men som Debattør har jeg aldrig truffet hans Overmand i Elegance 
og Træf sikkerhed. Han havde den vanskelige Opgave at være det
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fælles Talerør for et splidagtigt Parti og løste den saaledes, at det 
blev tilfredsstillende for os alle, uden at Talen blev til Alminde
ligheder og Udglatninger, men virkede personligt og temperaments
fyldt. Det saglige, som kunde ligge Venstregrupperne imellem, in
teresserede ham under den forliggende Situation ikke stort, men 
hvad der var ham det afgørende var Forfatningsspørgsmaalet og 
Hævdelsen af Forhandlingspolitiken som -den eneste farbare Vej. I 
(Modsætning til de øvrige Venstreledere havde han aldrig stilet mod 
Folketingsparlamentarismen som Maalet og ikke heller ønsket nogen 
Forfatningreform i Junigrundlovens Aand. Ene af dem alle ansaa 
han, som han ogsaa klart udtrykte det i sit Afskedsmanifest, Forfat
ningen af 1866 som den for Danmark bedst egnede med dens 
to uensartet sammensatte Ting og dens Anvisning paa Forstaaelse 
ved fri Forhandling „paa Grundlag af Agtelse for hinandens Ret“. 
Derfor mødte jeg ogsaa et bestemt Nej fra ham, da jeg i et 
Ministermøde under hans kortvarige Regeringsperiode efter For- 
svarsspørgsmaalets Løsning, rejste Tanken om at gøre en For
fatningsændring med Landstingets Omdannelse paa Grundlag af 
almindelig Valgret til Ministeriets fremtidige Hovedopgave. Han hav
de set det som sit politiske Kald at modarbejde ethvert Forsøg fra 
nogen af de tre Faktorers Side paa i Strid med hans Forstaaelse af 
Juliforfatningens Aand at tilegne sig Magten paa andres Bekostning. 
Derfor havde han først bekæmpet Venstres Forsøg paa at gennemføre 
Folketingsparlamentarismen og siden den Estrupske Regerings mod 
Folketingets forfatningsmæssige Stilling rettede Politik. Med megen 
Uret blev Holsteins mange taktiske Svingninger, der delvis var nød- 
vendiggjorte ved Partiets indbyrdes modstridende Afgørelser, tyde
de som Mangel paa fast Overbevisning og som dikterede af person
lig Ærgerrighed. I Virkeligheden var hans politiske Hovedlinie klar 
og fast, og en Ministerportefølje stod afgjort ikke for ham som noget 
attraaværdigt. Han var Arving til et Lensgrevskab, hvad dengang 
betød adskilligt mere end senere, men var i dybeste Unaade ved Hof
fet og boykottet af sine Standsfæller, der nærmest betragtede ham 
som en Renegat. Personlig stod han derfor ret isoleret, og efter at 
hans intime personlige Forbindelse med Bojsen fra Midten af Halv
fjerdserne til Firsernes Begyndelse var ophørt, har jeg ikke Indtryk 
af, at han stod i nærmere personligt Forhold til nogen af sine 
Kolleger. Dette hindrede dog ikke, at han tog livlig Del i Agitations-
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arbejdet under de for en aristokratisk Natur lidet tiltalende Forhold, 
hvorunder dette foregik, og ikke sjældent deltog med godt Humør 
i de selskabelige Samvær, som Partifællesskabet gav Anledning til. 
Jeg bevarer Erindringen om flere saadanne, hvor hans Elskværdighed 
og sarkastiske Vid lyste svært op. En Aften mindes jeg især, hvor 
Talen faldt paa Katolicisme kontra Protestantisme, og hvor han, mere 
end hans Skik ellers var, lukkede op for sin Tankeverden. Man fik 
her et levende Indtryk af, at hans religiøse Overbevisning var det, 
der stod ham højest af alt og var som en Fæstning, han trak sig 
tilbage til fra det politiske Livs Genvordigheder.

Hørup var den af de politiske Førere, med hvem min politiske 
Forbindelse var ringest. Jeg savnede ingenlunde Blik for hans Be
tydning, erkendte hans overlegne Ævner som Skribent og Taler og 
saa i ham den, hvem det mere end nogen anden skyldtes, at Ven
stre var blevet en Magt i København, og at den gamle national
liberale Intelligens’ Overvægt var brudt. Men hans fornemme Ringe
agt for det Reformarbejde, i hvilket jeg ikke blot saa et Maal i sig 
selv, men ogsaa den eneste Redning ud af Sumpen, hans Under
vurdering af ethvert Forsvars Betydning og det, at han kun havde 
Haan tilovers for vor Kamp i 1864 („Strimerne“) frastødte mig. 
Hans ofte citerede Ord, at det var ligegyldigt, om Ministeriet Estrup 
blev siddende til ind i det næste Aarhundrede, naar blot et andet 
Folk hilste dets Bortgang, fandt ikke Genklang hos mig, som følte 
mig overbevist om, at hvis Provisorieaarene skulde vare saa længe, 
vilde det blive et politisk ganske demoraliseret Folk, det efterlod. 
Kort sagt: Gemytternes Uoverensstemmelse var saa stor, at et 
egentligt Samarbejde var udelukket og der kun blev et høfligt, 
men ret køligt Omgangsforhold tilbage. — Langt nærmere kom 
jeg den Næstkommanderende i hans Gruppe, Dr. Edvard Bran
des, som intet havde af den Hørupske Utilnærmelighed og ikke 
delte sin Førers Ringeagt for Reformerne. Særlig i 1889 kom 
vi i godt Samarbejde. — P, Holm, som efter Valget var Tingets 
eneste Socialdemokrat, blev optaget som Medlem af „Folketin
gets Venstre“s Valggruppe, og skøndt han naturligvis indtog en 
Særstilling, fulgte han som Regel Partiafgørelserne. Personligt stod 
jeg i venskabeligt Forhold til ham og forhandlede ofte med ham om 
de foreliggende sociale Lovgivningsspørgsmaal. Af mine øvrige Kamp
fæller paa Rigsdagen er der enkelte, som jeg vil omtale nærmere.
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Klaus Berntsen var, kort før jeg blev Folketingsmand, efter nogle 
Aars Fravær fra Rigsdagen traadt ind igen ved et Suppleringsvalg 
i Assenskredsen. Han havde jo allerede en god halv Snes Aars Rigs
dagsvirksomhed bag sig, men havde endnu ikke faaet nogen bety
deligere Position derinde. Desmere gjaldt han i Agitationen, hvor 
han allerede havde saadanne Bedrifter bag sig som Fyns Erobring 
for Venstre og virkningsfuld Deltagelse i de store agitatoriske Slag 
baade mod Højre og i Venstres indre Stridigheder. iHan var nært 
forbunden med Bojsen og helbefaren i den indre Rigsdagspolitiks 
Irgange. Vort nære personlige Venskab knyttedes først i senere Aar, 
men hans gode Kammeratskab, Slagfærdighed og lyse Lune indtog 
mig allerede dengang for ham.

N. ]. Larsen havde, skøndt otte Aar yngre Rigsdagsmand end 
Berntsen, en betydelig mere grundfæstet Stilling paa Rigsdagen. 
Han var Medlem af baade Fællesbestyrelsen og af Finansudvalget 
og hørte saaledes med til det parlamentariske „Aristokrati“, men 
hvad der var mere endnu: han var sit Partis juridiske Faktotum, 
som i faglige Debatter stod som en jævnbyrdig Modstander af Mini
steriets juridiske „spiritus rector“, Justitsminister Nellemann. 
N. J. Larsen havde slidt sig frem fra de ringeste Kaar og glemte 
heller ikke at gøre dette sit demokratiske Adelsbrev gældende, som 
da han mindede Berg om, at denne havde sin Oprindelse fra et vel- 
staaende Gaardmandshjem, medens han kom fra et af „Gadehusene“ 
paa Sjællands Odde. iHans haarde Suitekamp i Studieaarene havde 
nedbrudt hans Helbred og i Forbindelse med overdreven Tobaks
røgning givet ham den gustenblege Ansigtsfarve, der til Tider virke
de saa uhyggeligt dødningeagtigt. Han var politisk en Ætling af de 
gamle Bondevenner, og det var for ham en selvfølgelig Ting, at 
han ikke benyttede sin fine juridiske Eksamen til at komme frem 
ad Embedsvejen, men valgte de ringe Kaar, Venstrejournalistiken i 
København bød ham. I sin Morgenbladstid havde han under Bergs 
Ægide først fægtet paa Linie med Hørup og E. Brandes, for der
efter at blive skudt tilside af Hørups større journalistiske Talent. 
Den Bitterhed, dette vakte hos ham, i Forbindelse med hans dybt- 
gaaende Uvilje mod den Brandesske Kreds’ Form for Radikalisme, 
havde siden ført ham over til den Bojsenske Gruppe, hvorhen og
saa hans fra Bondevennerne stammende realpolitiske Sympatier førte 
ham. IHan var „en god Hader“ og en Mand, hvem Kamp mod
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de Elementer i Venstre, han følte sig i Modsætning til, var kærere 
end Fred, saa han kan ikke siges fri for at have skærpet de indre 
Modsætninger mellem Venstregrupperne mere end godt var, men 
hans mange Modstandere gjorde ham dog Uret, naar de mente, 
at hans hele Politik bestod i at „sætte Lus i Skindpelsen“ og komme 
sine Modstandere tillivs. Der var ogsaa en positiv Grund i hans 
Politik; en overbevisningstro Tilhænger af Forhandlingspolitiken var 
han og en paalidelig Kammerat for dem, han stod nærmest sammen 
med. Heller ikke svigtede hans Følelse af Samhørighed med det 
Befolkningslag, han var udgaaet fra, ham nogensinde. — Mit per
sonlige Forhold til ham var altid Svingninger underkastet. Han 
yndede ikke „Tilskuerenes og min egen „Rummelighed“, og det var 
ham ikke tilpas, naar jeg siden med Held modarbejdede hans „Ud
rensningsforsøg“ paa Finanslovens literære Bevillinger (Henrik Pon- 
toppidan o. a.). En bestemt Tilbagevisning af en Reprimande, han 
forsøgte at give mig, fordi jeg under Kunstsmørforhandlingen paa et 
vigtigt Punkt („Farveparagrafen“) havde stemt imod Bojsen og ham, 
bevirkede ogsaa for en Tid et køligt Forhold imellem os. Men trods 
alt forligtes vi i Reglen godt i den almindelige Politik, og i selskabe
lig Omgang var den for sin „Bidskhed“ saa udskregne Mand Elsk
værdigheden selv.

Skøndt Folketingsmand siden 1876, var Harald Holm endnu ikke 
naaet saa højt paa den parlamentariske Rangstige som N. J. Larsen. 
Han var mere afholdt i Partiet end denne, men ikke i samme Grad 
uundværlig for det i Rigsdagsarbejdet og blev indtil Halvfemsernes 
Begyndelse mest anvendt som Agitator og Forfatter af politiske Rede
gørelser, Maaske skadede hans Svigerfader, Høgsbros, lidt ubeher
skede Iver for at skyde ham i Forgrunden ham ogsaa noget. IHan 
var i Besiddelse af en vindende og lunerig Veltalenhed og gjorde 
sig i Tinget navnlig gældende som en dygtig Talsmand for de Grundt
vigske Kirke- og Skoletanker. Han var en sjældent elskværdig og 
uselvisk Personlighed, nært knyttet til Bojsen og en af Forhandlings- 
politikens trofasteste Tilhængere. — Til Thomas Nielsen traadte jeg 
i et særlig nært Forhold, trods det, at vi ikke var Kolleger i snæv
rere Forstand, idet han omtrent samtidig med mit Valg ved et Sup
pleringsvalg var blevet overflyttet til Landstinget, efter at han havde 
været Folketingsmand siden 1869. Det, der navnlig knyttede os sam
men, var et fælles Arbejde paa at bringe de sociale Spørgsmaal
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mere i Forgrunden af vort Partis Politik end tidligere. Th. Nielsen 
sad fra sin lange Virksomhed som Lærer, Redaktør og Politiker 
inde med stor Erfaring, og han var tilmed et lyst Hoved med kritisk 
Sans og skarp Dømmekraft. Der var ved første Øjekast ikke noget 
tiltrækkende ved den lille, forvoksede Mand med de uskønne An
sigtstræk, men lærte man ham først at kende, glemte man det for 
den Intelligens, som lyste ud af hans smukke, lidt melankolske Øjne. 
Naar ældre Rigsdagsmænd talte med os Unge om Venstres Politik i 
Halvfjerdserne og Firserne, var det i Regelen med en vis Forbehol
denhed, men Th. Nielsen tog frit Bladet fra Munden og skaanede hver
ken sine egne eller andres Vildfarelser. Han blottede ubarmhjertigt 
den rene Protestpolitiks Tomhed og den ydmygende Stilling, Venstre 
i Virkeligheden befandt sig i, og fandt kun én farbar Udvej herfra: 
en Forhandlingspolitik, som maatte føres tilbunds og ende med et po
litisk Forlig, naar der engang i Højre var skabt en Mentalitet, som 
foretrak regelmæssige Tilstande for Provisorier. Mest af alt drejede 
vore Samtaler sig om den sociale Lovgivning, hvor vi var enige om 
at betragte Fattiglovens Revision, Sygekasseloven, Ulykkesforsik
ringsloven, Oprettelsen af Husmandsbrug ved Statshjælp og fremfor 
alt Alderdomsforsørgelsen som de Maal, der i de kommende Aar 
burde naas. Th. Nielsen mente ligesom jeg, at der i Partiet ikke 
var en tilstrækkelig levende Interesse for de sociale Spørgsmaal, og 
han havde Ret til at tale med herom, ti i mange Aar havde han 
været den drivende Kraft indenfor Venstre i socialpolitisk Hense
ende, men havde kun set ringe Resultater af sin Virksomhed. Det 
var talt ud af hans iHjærte, da han engang med stærkt Eftertryk 
sagde til mig, at det var det sociale Reformarbejde, som i hans Øjne 
væsentlig gav Rigsdagsarbejdet Værdi. For ham var den sociale Lov
givning et Maal i sig selv og ikke, som for flere af dem, der med
virkede til den, et Middel til at „bekæmpe Socialismen“.

Af mine nærmeste Venner fra Studentersamfundstiden var der kun 
en, jeg genfandt inde paa Rigsdagen, nemlig Dr. V. Pingel. Her
man Trier var jo blevet et af Ofrene for det foreløbige Omslag i 
København ved Valget 1887, men han følte sig stadig nær for
bunden med Pingel og mig, og vi vedblev at danne et Slags 
„Triumvirat“, som hyppigt samledes i Pingels Hjem paa „Trian
gelen“ til Drøftelse af politiske Sager og til Planlæggelse af den Op
lysningsvirksomhed, vi ved Siden af det politiske Arbejde drev gen-
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nem Arbejderundervisning, Smaaskrifter og Foredrag. Pingel var nu 
gennem de Skuffelser, som Afslappelsen efter Stormtiden 1885—86 
havde bragt hans lidenskabelige Sind, naaet til en mere nøgtern 
Opfattelse af det politiske Livs Vilkaar og var blevet en afgjort Ven 
af Forhandlingspolitiken samtidig med at han mere og mere vendte 
sin Kritik mod Førerne, særlig dem, der havde stemt Kamptonen 
højest. Hans Indlæg i Folketingsdebatten drejede sig nu mest om 
Spørgsmaal vedrørende Undervisning og videnskabelig Forskning. 
De var ikke talrige, men af høj Kvalitet og hørtes med Respekt fra 
alle Sider. Han begyndte dog allerede nu at føle sig som en frem
med i den aktive Politik og længtes tilbage til sit stille Studieliv, 
som han jo kun med store Afbrydelser kunde dyrke. De oplysende 
Foredrag, han holdt rundt om i Landet, var ham ogsaa kærere end 
Vælgermøderne, og hvilken Mester var han ikke her! Det var en 
Oplevelse at høre ham holde en tæt stuvet Arbejderforsamling i Rø- 
mersgade fangen to Timer igennem med et Foredrag om Sokrates, 
hvori Forsvarstalen var Midtpunktet. Han refererede den ikke, men 
holdt den med en indre Glød, som bevægede og begejstrede Forsam
lingen. Eller høre ham levendegøre for en Forsamling af Land
boere, hvordan deres egen Egn geologisk var blevet til. Geologien 
havde jo gennem mange Aar været Pingel et Yndlingsstudium, som 
næsten stillede hans kære klassiske Oldtid i Skygge, og hans lykke
ligste Timer var vistnok, naar han paa sine Foredragsrejser benyt
tede mellemliggende Dage til med Haandspaden og (Hammeren i 
Haand at foretage en geologisk Studievandring. Det var ogsaa, tror 
jeg, hans bedste Minde fra hans politiske Periode, at han ved at 
rejse Sagen i Folketinget gav Stødet til Oprettelsen af en Stats
kommission for geologiske Undersøgelser. Af egentlig Politik lærte 
jeg ikke meget hos Pingel, snarere han hos mig paa Omraader som 
Social- og Toldlovgivning, hvor han ikke var selvstændig bevandret. 
Men i en anden og langt dybere Forstand blev det ham, som blev Læ
rer for mig. Først og fremmest ved sin Personligheds Magt, men og
saa paa konkrete Omraader. Fra min tidligste Ungdom havde jo den 
klassiske Oldtid hørt til mine Yndlingsstudier, og hvor gerne vendte 
jeg ikke under hans kyndige og aandfulde Vejledning tilbage til 
disse Omraader, som jeg nu var kommet paa Afstand fra. Han var 
her en Mester som faa, og nogle af de bedste Timer i mit Liv har 
jeg sammen med min Ven* Overretssagfører Zeuthen, der var hans
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Elev fra det v. Westenske Institut, tilbragt med at høre ham gengive 
og kommentere græsk Lyrik, især de Pindarske Oder, Platonske Dia
loger og Horats’ Digtning eller berette om sine Studierejser til Syd- 
italien og det tropiske Amerika.

Med Forkærlighed dyrkede jeg allerede i denne min første Rigs
dagsperiode Samlivet med Bonderepræsentanterne, Her var af de 
ældre Jens Busk, som jeg allerede tidligere var kommet i Forbin
delse med, og som kom meget i mit Hjem. Han havde sine lidt pud
sige Ejendommeligheder, men jeg satte Pris paa hans Aandslivlig- 
hed og hans alsidige Interesserethed, og først hans Begejstring for 
„det rene Land“ fjæmede os fra hinanden. Endvidere de to dygtige 
og myndige Vestjyder M. R. Christiansen (Ringkøbing) og N. J. 
Clausager (Skern) og Løvelkredsens Folketingsmand Thorup, som 
nærede stor Interesse for sociale Spørgsmaal og havde gjort Fattig
lovens Reform til sin særlige Opgave. Blandt de yngre vil jeg først 
og fremmest nævne Bornholmeren Biem, som allerede besad en 
grundig Indsigt i Kreditforenings- og Andelsvæsen, og J. P. Dals- 
gaard (Skive), som var i Besiddelse af ualmindelig Begavelse og 
politisk Forstaaelse og var den af dem, jeg i Fremtiden kom til 
at knytte mig nærmest til. Endvidere Jens Ousen (Fredericia), 
Rasm. Nielsen (Herning) og N. Jensen-Toustrup.

Om nogen nærmere Forbindelse med Højrekollegerne kunde der 
paa den Tid ikke være Tale, i hvert Fald ikke for et ungt Medlem 
som mig, der tilmed stod paa det sorte Bræt som ivrig Agitator. 
Vi stod næsten som to fjendtlige Nationer overfor hinanden, og kom 
der en løselig Forbindelse istand, var det mest i de Tilfælde, hvor 
en Højremands fra Partiet afgivende Opfattelse gjorde en Tilnær
melse naturlig. Saaledes havde jeg en Del Forhandling med Amt
mand, Grev Brockenhuus-Schack, der, da vi blev Kolleger i et 
af de sociale Udvalg, hvor jeg var Ordfører, paa enkelte Punk
ter tog Afstand fra sine Partifæller og sluttede sig til Venstres 
Opfattelse.Johannes Hage, der ellers var en stiv Højremand, hav
de trods Estrups og Partiets stedse stærkere Hældning til Protek
tionismen, bevaret den nationalliberale Frihandélstendens, som hans 
Fader, Alfred Hage, havde været en af de mest fremtrædende 
Repræsentanter for. Han var med i „Toldreformforeningen“s Ar
bejde og talte — hvad der dengang vakte megen Opsigt — sam
men med mig ved et stort Møde, Foreningen havde arrangeret i
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Aalborg. Ogsaa med Lars Dinesen var jeg godt kendt, ikke fordi 
han endnu paa noget Punkt viste Tegn til politisk Kætteri, men 
fordi det faldt ham naturligt at færdes mellem Vensremænd. — 
Underligt nok var selve Konseilspræsident Estrup blandt de faa 
Højremænd, jeg i denne Periode kom i nærmere personlig Be
røring med. Han stod jo ellers for os unge Venstremænd som 
en utilgængelig Klippe, men jeg gjorde den for mig overraskende 
Opdagelse, at han, der i den offentlige Debat som Regel var 
saa stejl og faamælt, kunde være næsten til Overflod meddelsom, 
naar man kom paa Talefod med ham. Jeg var blevet Ordfører for 
Statsanstaltens første Bonuslov, der hørte under hans Ressort som 
Finansminister og omfattedes af ham med stor saglig Interesse. Der 
var forskellige Vanskeligheder at overvinde ved Lovens Gennem
førelse i Folketinget, og det gav Anledning til flere Konferencer paa 
Tomandshaand mellem Ministeren og Ordføreren. Jeg lærte her at 
respektere den Grundighed, hvormed han havde sat sig ind i alle 
Lovens Enkeltheder, og overraskedes ved at finde ham langt mere 
imødekommende under dens Behandling, end man skulde have ven
tet efter hans kategoriske Udtalelser ved første Behandling. Men 
hvad der forbavsede mig mest var dog, at han et Par Gange tog 
Anledning af visse omstridte Punkter i Forslaget til aabenhjærtige 
Stemningsudbrud, som strængt taget ikke kom den foreliggende Sag 
ved. Jeg husker saaledes, at han engang paa Foranledning af visse 
Krav, der under Lovens Behandling var fremsat af en Embedsmand, 
som var Medlem af Udvalget og hans politiske Meningsfælle, holdt 
en, som jeg iøvrigt syntes lidet fortjent Straffeprædiken over 
„disse Folks umættelige Begærlighed“, og en anden Gang holdt han 
et helt lille Foredrag for mig om sin Stilling til Landbostandens 
forskellige Klasser. Tro ikke, sagde han, at jeg mener, Bønderne 
ikke bør have noget at sige i vor Politik. Et stort Ord burde de 
have og vilde faa det, om de bar sig klogere ad. Saa er der Gods
ejerne! ja, dem hører jeg selv til, men derfor kan jeg godt have Lov 
at sige, at de ogsaa bør have meget at sige. Men saa Proprietæ
rerne? Ja, langt de fleste af dem støtter jo Regeringen, og der er 
mange flinke Folk iblandt dem, men som Klasse kan jeg ikke lide 
dem; de forener for mange af Bøndernes og Godejernes Fejl! — 
Unægtelig dristige Udtalelser til en ung Oppositionsmand, men de 
finder maaske en Forklaring i, at han, som jeg siden hørte af andre,
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havde faaet personlig Interesse for mig gennem mine Ordfører
skaber. —

I den korte Foraarssamling 1887 fortsattes med stigende Styrke 
den Forhandlingspolitik, der var blevet indledet i Efteraarssamlin- 
gen 1886 ved Finanslovforslagets Overgang til 2. Behandling og 
den enstemmige Vedtagelse af Konverteringsloven. Valgresultatet 
havde yderligere nedslaaet Troen paa Protestpolitikens Bæreevne, og 
det Haab, som nogle havde næret om, at Provisoriepolitiken skulde 
støde paa en Hindring i Højesteret, var endelig bristet, da Retten i 
Oktober 1886 traf sin første Appelafgørelse i en Sag, der var anlagt 
i Henhold til Presseprovisoriet, idet man anerkendte dettes Gyldig
hed trods dets Forkastelse efter Forelæggelse ved privat Initiativ i 
Folketinget og Rigsdagens manglende efterfølgende Godkendelse. — 
Holstein havde samlet hele Venstre om et stort Kommunikations
program, der omfattede foruden adskillige indre Jernbaneanlæg en 
hurtig Etablering af Dampfærgeforbindelserne Helsingør—Helsing
borg og Gedser—Warnemünde, samt en Forbedring af Dampskibs
ruterne mellem Esbjerg og England og Regeringsforslaget om Anlæg 
af en Frihavn ved København. Der forbandtes med denne Plan det 
politiske Formaal hurtigst muligt at faa Kassebeholdningen forbrugt, 
for saaledes at hindre yderligere provisoriske Befæstningsanlæg. Selv
følgelig stillede Regeringen sig reserveret, men Parolen „Statskassens 
Tømning“ fik ogsaa paa andre Omraader, hvor det gjaldt neutrale Re
geringsforslag, som kostede Penge, større og større Tilslutning i Ven
stre og slog Bunden ud af Bondevennernes gamle Sparepolitik. Blandt 
Samlingens mange vedtagne Regeringsforslag var der iøvrigt to, som 
umiskendeligt bar Præget af en politisk Tilnærmelse mellem Par
tierne, nemlig det om Bygningen af en Geværfabrik med det For
maal at tilvejebringe nye Rifler til Fodfolket og om Tegninger og 
Overslag til Genopførelse af Kristiansborg Slot.

Ogsaa paa Finansloven var der gjort betydelige Indrømmelser, om 
end naturligvis Bevillingerne til fortsatte Fæstningsarbejder og til 
Opretholdelse af Gendarmerikorpset etc. var strøget. Ved tredie Be
handling af Finansloven holdt Holstein, som hele Venstres Ordfører, 
en Tale, der skarpt betonede Forskellen mellem før og nu og tyde
ligt pegede mod Forlig. Han krævede, at de provisoriske Love 
maatte overgives Folketinget til fri Behandling, og at Folketingets 
Nej fremtidig skulde respekteres ogsaa paa det militære Omraade.

13*
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Gør man det, „vil det -ogsaa være muligt her at tilvejebringe Betin
gelserne for en virkelig saglig Forhandling, uden at storpolitiske 
Spørgsmaal behøver at spille nogen forstyrrende Rolle, og dersom 
det skulde kunne naas som en Følge af de mange storpolitiske 
Kampe, vi har ført, saa vilde vi være kommet et stort Skridt videre. 
Jeg tror, at vi iaar kunde have naaet det, hvis vi havde haft mere 
Tid.“ Og senere under Debatten med Højres Ordfører, Scharling: 
„Der var en Tid, det skal jeg ikke nægte, da det Parti, som det 
ærede Medlem har taget Ordet for, kæmpede imod, at Ministeriet 
skulde kunne fjærnes gennem -dette Ting, imod dette Tings Ene
vælde til Afsættelse af Ministre og for Landstingets Ligeberettigelse. 
Den Tid har været, men er ikke mere. De Herrer kæmper nu for 
noget ganske andet, ti disse Spørgsmaal ligger slet ikke for; vi an
griber ikke Ministeriets Förbliven, vi forlanger ikke, at det skal gaa, 
eller at Landstinget skal have nogensomhelst Mangel paa fuld Fri
hed.“ Og senere: Vort Finanslovforslag er ikke noget Ultimatum, 
men et Forhandlingstilbud. Vi erkender, „at alle Punkter paa Finans
loven selvfølgelig er Genstand for Forhandling, og jeg tror, at aldrig 
nogen af os har nævnt, at det ikke ogsaa gælder de militære Bevil
linger og ogsaa Fortsættelsesbevillingerne; de maa selvfølgelig være 
det.“ Endnu skarpere Udtryk for denne Tankegang fandt Edvard 
Brandes, naar han aabent erklærede, at den parlamentariske For
dring var „død“ og noget, som kun „de ganske naive“ kunde 
tage i deres Mund. Unægtelig var man milevidt borte fra den For
tid, der dog ikke laa stort mere end et Aar tilbage, da det hed : Ingen 
Forhandling med, ingen Finanslov til denne Regering. Ikke saa 
underligt, at det kunde kippe i mangen gammeltroende Venstremand 
ved at høre Ord som disse af deres Føreres Mund !

Den her efter Rigsdagstidende refererede Forhandling foregik i 
Dagene 23.—24. Marts 1887, men allerede forinden var der begyndt 
fortrolige Forhandlinger mellem nogle af Venstres Ledere og Med
lemmer af Ministeriet. Hvor langt disse Forhandlinger gik tilbage i 
Tiden, har jeg ingen sikker Viden om, men jeg ved fra en fortrolig 
skriftlig Redegørelse fra Bojsen, som er dateret 31. Marts 1887, at 
der paa Folketingsmand General Tvermoes' Initiativ havde fundet en 
Samtale Sted mellem denne og Holstein om Mulighederne for en For- 
staaelse om Finansloven, som saa den 22. Marts førte til en For
handling mellem Estrup og Hørup af rent fortrolig Karakter. Man
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enedes om en Fortsættelse den 24. efter Tilkaldelse af Nellemann 
paa den ene og Bojsen paa den anden Side. Bojsen resumerede 
under Mødet, med Godkendelse fra de øvrige Forhandlingsdeltagere, 
de af Ministeriet tilbudte Vilkaar saaledes: „Samtlige provisoriske 
Love kunde „forsvinde“ straks, hvorved Ministrene nærmest tænkte 
sig, at de to-ges tilbage af Regeringen paa følgende Betingelser: 
Der gives Bevilling paa Finansloven til Konstituering af Kriminal
retsassessorerne, indtil Sagen ad Aare ordnes ved Lov (i Forbindelse 
med Overretsudvidelsen). Der gives en Bevilling af ca. 100 000 
Kr., indtil der ad Aare træffes Lovordning af saadanne Tilskud til 
Politiet i Almindelighed. Der gives ligeledes en Bevilling til Vedlige
holdelse i det væsentlige af Gendarmeriet, indtil dette til næste Aar 
kan afløses af en ny Ordning af Landpolitivæsnet . . . Der bevilges 
samtidig 2. Bidrag af Foranstaltninger, der er paabegyndt i Provi- 
sorieaarene og forbeholdes nogle andre mindre Forhøjelser paa de 
militære Budgetter. — Jeg spurgte, om Ministeriet da vilde være 
villigt til at erklære, at Befæstningsforanstaltninger ikke kunde ud
føres uden Folketingets Samtykke. Ministeren mente, at dette vel 
kunde gælde permanente Befæstninger, men forbeholdt dog sin Stil
ling overfor andre Foranstaltninger, der afhang af foreliggende Om
stændigheder. Derimod vilde Befæstningsforslag ikke blive optaget 
paa næste Aars Finanslovforslag.“

De to Forhandlere af Venstre forbeholdt sig at meddele deres Be
styrelse og Parti disse Vilkaar, dog for Partiets Vedkommende fore
løbig kun summarisk uden at komme ind paa Enkeltheder. Efter 
Mødet fandt der en Samtale Sted mellem Hørup og Bojsen, som 
efter den sidstes Beretning forløb saaledes, at Bojsen spurgte Hørup 
om, hvad han mente om Tilbudet, og fik til Svar et Kontraspørgs- 
maal: Ja, hvad mener De? Bojsen betegnede Vilkaarene som „gan
ske umulige“, hvortil Hørup stilfærdigt bemærkede: „Da faar vi dem 
s’gu ikke bedre,“ Bojsen svarede: „Kan gerne være, men umulige 
er de alligevel; om saa baade De og jeg vilde anstrænge os derfor, 
vilde det være lige saa umuligt som at springe til Maanen; jeg vil 
ikke anbefale det.“ „Ja, naar De ikke vil, er det jo unyttigt at røre 
videre derved.“ Hørup maa dog vist selv have indset Umuligheden, 
og Enden blev, at de let enedes om at indstille til Bestyrelse og 
Parti at afslaa Tilbudet. Dagen derefter anmodede Bojsen Berg om 
at foranledige Bestyrelsen og Partiet sammenkaldt til Møde for at
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modtage Meddelelse om de Forhandlinger, der havde fundet Sted 
med Ministrene. Berg, der øjensynlig allerede havde faaet Nys om 
Samtalerne, svarede efter sin egen Beretning, „Lad de andre om 
det, det kommer jo ikke os ved.“ „Ja, men jeg har ogsaa været 
med,“ sagde Bojsen og fik til Svar et stærkt betonet: „Har De?“, 
som tydeligt røbede, at der var Uvejr i Luften. I Bestyrelsesmødet, 
hvori Berg vistnok ikke deltog, vedtoges en enstemmig Indstilling 
til Partiet om at afslaa Tilbudet. I Partimødet 30. Marts, der enstem
mig fulgte Bestyrelsen, mødte han imidlertid og holdt en stærkt 
bevæget Tale, i hvilken han redegjorde for sine voksende Betænke
ligheder ved den Politik, Partiet i denne Samling havde ført, og ud
talte, at han i de Forhandlinger, der nu „bag min Ryg“ havde fun
det Sted med Ministrene, saa ikke blot en personlig Krænkelse, men 
ogsaa et afgørende Vidnesbyrd om, hvor langt man var kommet bort 
fra Venstres tidligere Politik. Han nedlagde derfor sit Mandat som 
Bestyrelsesmedlem og bebudede, at han samme Dag vilde træde til
bage som Folketingets Formand. „Saa har jeg kun Vejle Amts 2den 
tilbage,“ sluttede han; „den kan de Herrer ikke tage fra mig.“ Boj
sen forsvarede sig med, at det ikke vilde have været rigtigt at vægre 
sig ved paa Opfordring at deltage i en Forhandling som denne, hvor 
ringe Tro man end havde til, at den kunde føre til noget, og at en 
saadan ganske foreløbig og uforbindende Samtale ikke straks burde 
gøres til et officielt Partianliggende. Skulde nogen føle sig personlig 
forbigaaet, kunde i alt Fald Høgsbro, der var Bestyrelsens funge
rende Formand, have haft lige saa megen Anledning dertil som nogen 
anden. Men Berg lod sig ikke formilde og nedlagde ved Folketings
mødets Slutning samme Dag „af politiske Grunde“ sin Formands
stilling. Paa Samlingens sidste Dag kastede han sig ud i heftig Op
position mod den af Partiet tiltraadte Bevilling til Forberedelse af 
Kristiansborgs Genopførelse: at gaa med hertil vilde, sagde han, 
„stemme overordentlig godt med den Politik, der nu er ført, hvor det 
næsten er gaaet ud paa at faa tildænget Ministeriet med saa mange 
Bevillinger som muligt, for at vi desuagtet kunde faa kastet Finans
loven i Ansigtet fra anden Side og imorgen staa med det tredje Pro
visorium i fortsat Grundlovsbrud.“ Nej, „Tiden er ikke belejlig til 
at træffe Foranstaltninger til Opførelse af en Kongeborg mere, saa 
længe Grundloven ligger i Grus!“

Høgsbro valgtes til Bergs Efterfølger som Formand i Folketinget 
og til Formand for Partibestyrelsen. Berg genvalgtes dog paa Sam-
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lingens sidste Dag til Bestyrelsesmedlem, men han protesterede 
bagefter mod Valget og lod tilføre Protokollen, at han, i Mellemtiden 
indtil et nyt Bestyrelsesmedlem kunde vælges, ikke vilde deltage i 
Bestyrelsens Møder. Af Partiet vedblev han dog at være Med
lem, skøndt det var tydeligt, at der snart vilde blive aaben Krig 
mellem det og ham. — Personlig gik Adskillelsen fra Berg mig 
nær til Hjærte, hvor meget jeg end politisk stod paa Flertallets 
Side. Jeg vovede mig ind i Løvens iHule ved at søge en Samtale 
med ham i hans Hjem for at forklare ham min Stilling og om 
muligt mildne hans Syn paa, hvad der var sket. Dette sidste var 
naturligvis forgæves. Han udtalte sig venligt om Bojsen, som 
han mente var „forledt af Holstein og Hørup“, og beklagede, at 
ogsaa hans og mine politiske Veje nu maatte skilles. Jeg tør af 
Udtalelser af ham til andre, som senere er kommet til mit Kend
skab, slutte, at dette virkelig gjorde ham ondt, og personlig viste 
han mig ogsaa senere Venlighed og bad mig endog et Par Gange 
til Gæst i sit Hjem. Men hos Berg lod det personlige og det 
politiske sig ikke saadan skille ad, og skøndt jeg ikke deltog i 
Agitationen imod ham, blev den personlige Forbindelse mellem 
os svagere og svagere. En Tid synes han at have holdt sig til
bage fra det aabne Brud med Partiets Flertal, men ved et Møde i 
Kolding den 12. Juni rettede han et stærkt Angreb paa den Politik, 
der var ført af Venstre i sidste Rigsdagssamling og paa de „hemme
lige Underhandlinger“ som stridende mod Partiets Udtalelser sidste 
Valgdag. Endnu iagttog han dog et vist Maadehold; han ønskede, 
sagde han, ikke at gøre Skellet dybere end nødvendigt, da den Dag 
endnu kunde komme, da man maatte staa sammen mod Provisorie- 
politiken, som jo, trods al Imødekommenhed fra Venstreflertallets 
Side, ikke havde vist nogen Tendens til at vige, og særlig udtalte 
han sig forsonligt overfor Bojsen, „om hvis Kærlighed til den dan
ske Almue jeg aldrig har tvivlet, og hvis Syn paa Udviklingen jeg 
i mange Maader deler.“ — Paa de følgende Møder, som Berg efter 
Opfordring fra sine nærmeste Meningsfæller i denne Sommer holdt 
rundt i Landet, blev Tonen dog skarpere og skarpere. Der maatte 
ikke være Tale om „at give Estrup en Finanslov“, og Vælgerne 
maatte tilraabe deres Repræsentanter „et tordnende Holdt“. Med 
Bojsen og N. J. Larsen kom det ved Striden om „Morgenbladets 
Holdning til et afgjort Brud. Dette Blad var jo officielt „Venstres 
Fællesorgan“, og efter at dets ansvarshavende Redaktør, K. P. Kors-
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gaard, havde gjort nogle forgæves Forsøg paa at holde Tungen lige 
i Munden, kom det i Juli og August til en afgørende Konflikt, idet 
Korsgaard nægtede at respektere Forretningsudvalgets Veto mod Op
tagelsen af en Artikel fra „Dagens Nyheder“ om Foraarsforhandlin- 
gerne. Korsgaard appelerede til Berg, som var Formand for Bladets 
Bestyrelse, og ved dennes Møde den 4. August kom det til et hef
tigt Opgør mellem Berg og Bojsen, der krævede Korsgaards Fjer
nelse som Redaktør. Bestyrelsens Flertal (5 mod 4) erklærede sig 
mod Berg, hvorefter Korsgaard fratraadte, og Otto Borchsenius og 
V. Secher blev Bladets Redaktører. Da Berg ogsaa ved en paaføl
gende Generalforsamling fik Flertallet imod sig, udtraadte han af 
dets Bestyrelse og erstattedes af Høgsbro som Formand. Korsgaard 
stiftede derefter et lille Blad, „Aftenbladet“, som i København blev 
Organet for den Berg’ske Politik, indtil Berg fra Oktober 1889 fik 
sit eget Organ i „Venstrebladet“, „Organ for det rene Venstre.“

Berg havde let nok ved at paavise Afstanden mellem Parolerne 
fra det første Provisorieaar og den Politik, Flertallet nu førte, men 
den Svaghed var der jo i hans Agitation, at han selv havde været 
med til Beslutningen om at behandle Finansloven „gennem alle Sta
dier“, og under det Finanslovtilbud til Ministerium og Landsting, 
som han i sin harmfulde Tale om Kristiansborgs Genopførelse havde 
betegnet som „rundhaandet indtil Ødselhed, saa at mine gamle 
Højrekolleger i Finansudvalget for 15—20 Aar siden vilde vende 
sig i deres Grave“ derved, stod hans eget Navn som Medlem af 
Finansudvalget. Ogsaa til Love af politisk Betydning som Konver
terings- og Geværloven havde han givet sin Tilslutning. Der er 
ingen Tvivl om, at han fra sit Formandssæde med dyb Misbilligelse 
har hørt paa Ordførerudtalelser som den, Holstein fremsatte, men 
han havde hverken i Tinget eller , i Partiet taget noget Forbehold 
imod dem. Sikkert nok er det dog — jeg ved det fra talrige Sam
taler med ham —, at han aldrig har tænkt sig, at Finanslovbehand
lingen skulde resultere i en Finanslov til Ministeriet Estrup, og lige 
saa lidt, at Afviklingen af Provisorierne skulde ske gennem en For
handling med Ministeriet under Forudsætning af dets Förbliven. Sik
kert er det ogsaa, at han bedømte Stemningen i 1887 indenfor leden
de Kredse af Venstreflertallet rigtigt, naar han mente, at den bar 
hen mod, hvad man kaldte „et storpolitisk Forlig“; Holstein havde 
jo endog sagt, at et saadant kunde være naaet endnu samme Aar,
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naar der blot var givet Rigsdagen tilstrækkelig Tid. Det var der
for ikke retfærdigt at karakterisere Bergs Optræden i Foraaret 1887 
som „uoprigtig“ og som et „Omslag“, begrundet ved personlig 
Krænkelse og skuffet Ærgerrighed.

Den Kamp, Berg nu gik ud i, var politisk udsigtsløs; at bekæmpe 
Ministeriet ved at udelukke enhver Forhandling med det om Provi
soriernes Ophør, var det samme som at ville drukne Aalen i Vand. 
Det provisoriske Systems stærkeste Støtter ønskede jo, i hvert Fald 
indtil Fæstningsbyggeriets Fuldendelse, intet hellere, end at dette 
skulde blive det samlede Venstres Taktik. Men trods alt var der 
Sangbund for den Berg’ske Politik i store Dele af Befolkningen, 
ogsaa udenfor hans nærmeste Meningsfællers Kreds. Omslaget var 
kommet for brat og havde fundet for grelt et Udtryk, til at det ikke 
skulde have vakt store Betænkeligheder, og Slagord som: „gaa 
aldrig paa Akkord med Uretten“, havde saa god, og de „hemmelige 
Underhandlinger“ saa fordægtig en Klang, at de flittigt anvendte 
i Agitationen nok skulde gøre deres Virkning. Desuden bar selve 
Bergs Navn langt. Det var endnu for kort Tid siden, han havde 
staaet som Personifikationen af det samlede Venstre og var bleven 
baaret saa højt af Folkebegejstringen, til at ikke den ringeagtede 
Bedømmelse, „Politiken“ og „Morgenbladet“ efter Brudet lod ham 
blive til Del, paa mange skulde virke i modsat Retning af den tilsig
tede. Naturligvis maatte Flertallet forsvare sin Politik overfor Bergs 
Modkampagne, og det lykkedes Hørup, Holstein og N. J. Larsen, 
som her var de stærkest fremtrædende, ved langt de fleste af deres 
Møder paa Øerne og i Østjylland at vinde Tilslutning hos Flertallet 
og faa vedtaget Resolutioner, der manede til Enighed og udtalte 
Tillid og Tak til Venstreflertallets Politik. Overalt hævdede de med 
Styrke, at om „Forlig med det provisoriske System“ vilde der ikke 
blive Tale. Tilslutningen var dog ikke udelt, og der kunde hænde 
saadanne Skuffelser som ved det jydske Møde, N. J. Larsen fortæl
ler om, hvor han og Hørup syntes, de „havde gjort det rigtig godt“ 
og mente at have Forsamlingen med sig, men saa klatrede en robust 
Bager ved Mødets Slutning op paa Tribunen og foreslog at sende 
et Telegram til Berg med Tak og Tilslutning. Forslaget blev ved
taget, uden at Talerne fandt det hensigtsmæssigt at protestere. I 
Vest- og Sydjylland var det i Reglen Berg, der havde Forsamlingerne 
med sig. — Berg havde virket ivrigt for at faa et Delegeretmøde
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istand, valgt af Venstreorganisationens Kredsafdelinger, idet han 
gjorde gældende, at den „ny Politik“ maatte søge Sanktion hos 
Vælgerne, og mente, at han havde væsentlig større Tilslutning hos 
dem end paa Rigsdagen. Partibestyrelsen nægtede at gaa ind paa 
Forslaget og fik som en Erstatning arrangeret en Række fortrolige 
Sammenkomster mellem dens Medlemmer og særlig indbudte Re
præsentanter for Organisationerne med det Formaal at redegøre for 
den Politik, Flertallet havde ført. Møderne forløb tilfredsstillende, 
men blev af Berg og hans Venner karakteriserede som et Vidnes
byrd om, at man skyede Offentlighedens Lys og havde noget at 
skjule.

Begivenhederne i Foraaret 1887 maatte nærmest virke styrkende 
paa Højre. Venstre blev svækket ved Sprængningen, og Højre fik over
drevne Forestillinger om, at Modstanderne var paa hurtig Retræte. 
Højres Grundlovsfest i Kongens Have fik en Rekordtilslutning, og 
Matzen holdt her en sejrsbevidst og udæskende Tale. At Landstinget 
fastholdt de af Folketinget nedstemte Militærbevillinger, og at 1. April 
oprandt med den tredie provisoriske Finanslov, var jo, som For
holdene laa, en Selvfølge. At Riffelprovisoriet, der under den nu
værende Mentalitet i Venstre, var blevet overflødigt, ophævedes 
i April, var kun rent formelt en Indrømmelse til Oppositionen. 
Mere betød det, at Regeringen, som den, paa Foranledning af en 
Henstilling fra Hørup, havde bebudet det under Foraarsforhand- 
lingerne, undlod at opføre Fæstningsbevillinger paa det Finanslov
forslag, den forelagde Rigsdagen i Oktober. Man mente ogsaa, at 
det kommende Aar, som bragte Kongens 70. Aars Fødselsdag og 
senere hans Regeringsjubilæum og tilmed Festerne til Minde om 
Stavnsbaandsløsningen og Industriudstillingen i København, vilde 
gøre baade Konge og Ministerium mere tilbøjelige til at søge Over
enskomst med Folketinget.

Straks efter Rigsdagens Sammentræden i Oktober 1887 forelagde 
Estrup Finansprovisoriet. Det var formelt en Efterkommelse af Ven
stres Krav, men blev reelt en Hemsko paa dets Forhandlingspolitik, 
idet man nu ikke kunde skyde sig bag den foreløbige Finanslovs 
Forkastelse ved privat Initiativ, men maatte nægte den af Regerin
gen forelagte Lov Overgang til 2. Behandling, hvad der efter den 
nu gældende „Statsskik“ medførte Rigsdagens Hjemsendelse i to 
Maaneder og Udstedelsen af et nyt Provisorium for Finansaaret
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1887—88. Forinden var dog Finanslovforslaget for 1888—89 blevet 
sendt til 2. Behandling efter en Debat, hvorunder Holstein, om end 
i meget afdæmpet Form, gentog Forhandlingstilbudet fra den fore- 
gaaende Samling. Berg, som nu i Bestyrelsen var blevet erstat
tet med Thorup, men iøvrigt blev i Partiet, angreb stærkt Fler
tallet, betegnede Estrup som „Folketingets Fører“ under „den ny 
Politik“ og bebudede, at han vel vilde deltage i Finanslovens Be
handling, men stemme imod ved den endelige Afstemning i Tin
get, for derved utvetydigt at betegne sit Standpunkt: ingen Finans
lov til dette Ministerium. Holstein riposterede skarpt, og det var 
Kampen mellem disse to, som i den følgende Tid gav Folketingets 
politiske Debatter deres Præg. Faktisk dannede Berg indenfor den 
skrøbelige fælles Partiramme et selvstændigt Parti paa ialt 9 
Mand, der sikrede Føreren Plads i Finansudvalget og andre vig
tige Udvalg og iøvrigt trofast fulgte ham. De mest kendte af denne 
Gruppe var Overretsprokurator Leth, Redaktør Enevold Sørensen 
og Seminarieforstander Tang, men det var Berg, som helt og hol
dent prægede dens Politik. Han nøjedes ikke med i Tide og Utide 
at hævde sit Proteststandpunkt overfor Provisorierne og Venstre- 
flertallets Politik, men med beundringsværdig Flid og Udholden
hed kastede han sig, trods sit stærkt vaklende Helbred, ind i Lov
givningsarbejdet, idet han ofte afviste de Kompromiser, Flertallet 
mente at maatte gaa ind paa, for at faa noget ud af Arbejdet, og 
i Stedet søgte at give de vigtigere Lovforslag et mere demokra
tisk Præg, som kunde gøre dem egnede til at gennemføres af „en 
kommende grundlovstro Regering“. Ogsaa det private Initiativ be
nyttede han, som da han paany fremsatte Venstres gamle Forslag 
om Udvidelse af den kommunale Valgret. Hans Forslag gik ofte 
paa tværs af det gennemførlige, og hans mange og lange Taler blev 
holdt under stigende Uopmærksomhed fra Tinget, men gjorde man 
sig den Ulejlighed at høre efter, maatte man ofte beundre hans 
Indsigt i de mest forskelligartede Forhold og den mægtige Energi, 
han lagde ind i sit utaknemmelige Arbejde.

Rigsdagssamlingen 1887—88 blev præget af en agrarisk Bevæ
gelse, som med stor Voldsomhed bredte sig over Landet og hur
tigt fik et politisk Islæt. Den første Anledning var en akut Svine- 
sygdom, „Svinepesten“, som voldte det allerede vanskeligt stil-’ 
lede Landbrug store Tab, navnlig fordi den gav Tyskland Motivet
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til at forbyde Indførselen af levende Svin fra Danmark. Denne Ud
førsel var en af vort Landbrugs vigtigste Indtægtskilder, idet den 
indbragte ca. 20 Mill. Kr. -om Aaret ganske overvejende ved Eks
port til Tyskland, medens Flæskeudførselen kun gav omtrent Halv
delen af dette Beløb. Smørret var dog Landbrugets Hovedindtægts
kilde, men ogsaa den føltes nu truet, idet den danske Margarine
produktion var i stærk Stigning, og man deraf befrygtede ikke blot 
en betydelig Indskrænkning af Hjemmemarkedet, men ogsaa, at 
Mistanken for Forfalskning ved Iblanding af Margarine skulde 
svække det danske Smørs Stilling paa vort engelske Hovedmar
ked. Bevægelsen antog hurtigt en panikagtig Karakter og spore
des frem af en kraftig Agitation, der spaaede det danske Land
brugs totale Ruin, hvis Margarineproduktionen fik Lov at udvikle 
sig videre. Overfor Svinepesten greb Indenrigsminister Ingerslev 
til saa kraftige Foranstaltninger, at Stemningen nogenlunde bero- 
ligedes, men derimod var de Restriktioner, Ministeren i et alle
rede i Foraarssamlingen indbragt Lovforslag, der fremtraadte som 
en Udvidelse af Loven af 1885 om en særlig Emballage for Mar
garinen, vilde anvende overfor den, langt fra tilstrækkelige til at 
dæmpe Bevægelsen. Disse Restriktioner gik ud paa Forbud mod 
Blanding af Margarine og Smør og mod, at Margarinen maatte have 
Natursmørrets Farve, men man krævede nu „rent Land“, d. v. s. 
totalt Forbud mod Produktion, Forhandling og Udførsel af Marga
rine som det eneste, der kunde hindre Landbrugets Ruin. Bevægel
sen antog hurtigt en politisk Karakter, idet der under fortrolige For
mer fandt et Samarbejde Sted mellem Hørup, Jens Busk og dem 
nærstaaende Politikere og en Del af Landstingets Godsejere, navnlig 
Lensgreverne Mogens Frijs og Ahlefeldt-Laurvigen, der førte til Dan
nelse af et stort Fond til Agitation for „det rene Land“ ved Udsen
delse af Talere af Højre og Venstre til „Smørmøder“ i alle Landets 
Egne. Der stiftedes ogsaa en særlig Organisation, „Bondesamfun
det“, hvis ledende Mænd var den unge Redaktør af „Aarhus Amts
tidende“, Vilhelm Lassen, og Gaardejer Chr. Leth-Espensen fra 
Viby ved Aarhus, og som sammen med Smørsagen rejste en Række 
andre „argrariske“ Krav. Bevægelsens særlige Organ var det af J. 
Busk, J. K. Lauridsen og cand. jur. E. Staal redigerede „Bondeven
nen“. Gennem Møder og Bladartikler blev det i disse Maaneder stærkt 
understreget, at en Tilnærmelse mellem Godsejere og Bønder ikke
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blot kunde tjene til Landbrugets Tarv, men -ogsaa mulig føre til en 
politisk F-orstaaelse. Første Gang jeg fik Indtryk af, at der her var 
noget under Opsejling, som kunde ligne en ny Oktoberforeningsbe
vægelse, var under et Besøg, jeg i Eftersommeren 1887 efter Ind
bydelse aflagde hos Jens Busk paa hans Gaard i Aas. Jeg fandt 
ham helt optaget af de nye politiske Perspektiver, der var ved 
at aabne sig, og mindes især en indtrængende Tale, han 
holdt til mig, da vi var ved at bese hans Svinestald: „Ser De, 
Neergaard,“ saaledes begyndte han, „vi Bønder og Godsejere er 
lige interesserede i, at de her Svin faar en ordentlig Pris, og at vi 
redder vort gode danske Smør; vi Bønder vil ikke være fattige,“ og 
saa gik det videre med Landbohøjskolens Udvidelse og forskelligt an
det, indtil han sluttede med at sige, at naar blot Godsejere og Bønder 
rigtig fik sig arbejdet sammen, kunde de faa Bugt baade med Estrup 
og Matzen og med „Militarismen“. For Busk var det dog nok de agra- 
riske Synspunkter, som endnu dengang stod i Forbrunden, men for 
Hørup var det sikkert lige fra Begyndelsen de politiske. Den agrariske 
Højspændthed, hvortil han arbejdede sig op, først i Anledning af Svine
pesten, siden i Taler og Artikler om „det rene Land“, laa ham ikke 
rigtig mundret, og det var ikke svært at se, at der laa politiske 
Planer bagved. „De unge Landstingsgrever“ var dengang stærkt 
agrarisk indstillede og tilmed lidet begejstrede for Fæstningsbyg
geriet og ved at blive trætte af det stramme Estrup—Matzenske 
Førerskab. Der var noget i, hvad Edv. Brandes, dengang det hele 
var forbi, skrev i sin politiske Piec-e „Fra 85 til 91“: „den sidste 
Baad af vore Godsejere sejlede en kort Tid op under et Flag, der 
hverken var Estrupsk eller Bojsensk.“ Det var, som Hørup skal 
have sagt til Vilh. Lassen, „ikke saa meget Smørret som Finans
loven, det gjaldt,“ og unægtelig var der en politisk Tanke i, hvad 
Hørup her, stærkt i Modstrid baade med tidligere og senere Stand
punkter, forfægtede. Det syntes jo endnu ikke afgjort, at den 
Fæstning, der ikke fandtes paa Finanslovforslaget, vilde leve op 
igen paa Tillægsbevillingsloven, og det vidstes, at Kongen ønskede 
at se sit Jubilæumsaar bringe Afslutningen paa Forfatningskampen. 
Indenfor Venstre havde Hørup vel foreløbig Flertallet imod sig, men 
Holstein med sin dengang endnu betydelige Indflydelse var med 
ham, og han vidste, i hvor høj Grad den Bojsen’ske Gruppe under
mineredes af de utaalmodige Forligstilbøjeligheder hos flere af dens
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menige Medlemmer og af Smørpaniken i adskillige af de moderate 
Valgkredse. At kunne slaa Bojsen definitivt ud som Leder var for 
Hørup ikke det mindst tillokkende.

Allerede i Foraarssamlingen 1887 havde Bojsen taget afgjort Stil
ling imod ikke blot det „rene Land“, men ogsaa Farve- og Blan
dingsparagraferne i Indenrigsministerens Lovforslag, og denne Stil
ling fastholdt han i den efterfølgende Samling. Hans Argumenta
tion var i Hovedsagen denne: Naar vi gaar med til Kontrolforanstalt
ninger, der er stærkere end dem, der gælder i selve England, be
høver vi ikke at frygte for at komme i Miskredit paa det engelske 
Marked; at ville forbyde Margarinen eller gøre den uegnet til Kon
sum, saaledes som det tilsigtes ved Farve- og navnlig Blandingspara
grafen, er at gøre blodig Uret mod den ubemidlede Befolkning og at 
rejse en Klassekamp mellem den og den jordejende Del af Folket, 
som vil have de fordærveligste Følger. I det lange Løb vil en saa
dan Politik ogsaa skade Landbrugerne, idet den vil hindre dem fra 
at gaa over til Hjemmeforbrug af Margarine, for derved at kunne 
frigøre saa meget mere af det dyrere Mejerismør til Udførsel. Ved 
Margarinelovens 1. Behandling i Januar 1888 førtes Hovedforhand
lingen mellem Hørup, som kraftigt forsvarede „det rene Land“, og 
Bojsen, der ligesaa afgjort tog Standpunkt mod dette og mod Farve- 
og Blandingsparagraferne i Ministerens Forslag. Ulykkeligt vilde 
det være, sagde han, om den Storm, det nu blæste op til, skulde 
blive til en Kamp paa Livet „mellem Landbrug og Demokrati“. 
I denne Kamp tog allerede nu Berg og P. Holm afgjort Standpunkt 
paa Bojsens Side, medens Indenrigsministeren vel mente, at de For
anstaltninger, han havde foreslaaet, foreløbig var tilstrækkelige, 
men dog ingenlunde principielt afviste det iHørup’ske Standpunkt. 
Mellem 1. og 2. Behandling, som først fandt Sted noget hen i 
Marts, rasede Forbudsagitationen ude i Landet med en Voldsom
hed, som næsten bragte Forfatningskampen i Forglemmelse. Re
solutioner strømmede ind fra de samvirkende sjællandske og jyske 
Landboforeninger og fra talrige Sammenslutninger eller Møder af 
Landboere, langt de fleste med Krav om Forbud, andre med An
befaling af Regeringsforslaget. Endnu kraftigere virkede de mange 
private Henvendelser til Venstrerigsdagsmænd, særlig af den Boj- 
sen’ske Gruppe, fra ledende Landbovælgere i deres Kredse. Jeg 
fik Lejlighed til at læse adskillige af disse Breve med deres mere
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eller mindre aabenlyse Trusler om Opsigelse af politisk Huld
skab og Troskab, hvis man ikke gik med til Forbudet eller i hvert 
Fald til Regeringsforslaget. Landbohøjskolens ledende Mænd stod gen- 
nemgaaende paa den Hørup’ske Side i denne Sag, hvorimod Social
demokraterne med stor Energi organiserede en Modbevægelse, der 
affødte bl. a. en Byadresse med ca. 70 000 Underskrifter — et 
Vidnesbyrd om, hvilket enestaaende Røre denne Bevægelse havde 
vakt, ogsaa hos Forbrugerne. Fra visse Landbokredse kom der dog 
Modadresser, væsentlig politisk bestemte. Man følte sig ilde be
rørt ved at se det nære Sammenspil mellem Dele af Venstre og 
højresindede Godsejer- og Proprietærkredse, og mange Venstre
mænd, særlig de Grundtvigske, følte deres økonomiske Friheds
ideer krænkede og vejrede en optrækkende Agrarprotektionisme.

I Margarineudvalget valgtes Bojsen til Formand og Ordfører, og 
da de ventede Frafald blandt hans Meningsfæller i Folketinget 
udeblev og det selvfølgelig viste sig umuligt at skabe Stemning 
i det liberale København for Forbudspolitiken, lod Hørup denne 
falde og sluttede sig til Regeringsforslaget, dog i en noget skær
pet Form og med Tillæg af et Udførselsforbud. I sin Tale ved 
2. Behandling sagde han, at Forbudet vedblivende var hans prin
cipielle Standpunkt, men at det ikke lod sig gennemføre med det 
nuværende Folketing. Om en Opløsning af dette kunde der ikke 
være Tale, da Sagen hastede, om ikke det engelske Marked skulde 
gaa tabt, men han tilføjede: „Jeg tror ikke, at nogen Sag med 
større Ret end denne vilde egne sig til at være Valgsag i dette 
Land“ — og senere.- „Jeg føler mig overbevist om, at den Dag 
vil ikke være meget fjæm, da dette Ting faar et bedre Syn paa 
denne Sag“. Denne Bebudelse af en Udryddelseskrig ved næste 
Valg mod „Margarinevennerne“ vakte selvfølgelig Forbitrelse i den 
anden Lejr, og N. J. Larsen var den, som gav den det kraftigste 
Udtryk. Han betegnede den Bevægelse, Hørup havde været Hoved
talsmanden for, med det fra Berg laante Udtryk: „den ny Politik“, 
en Politik, der vilde rejse en Kamp mellem de besiddende paa 
Landet og Husmænd og Arbejdere. „Det er ikke dansk Bondepoli
tik, men det er det helt modsatte. Saa vidt jeg kender vort Lands 
Historie, har al dansk Bondepolitik udmærket sig derved, at den 
ikke har brudt, men netop lagt Vægt paa Sammenholdet mellem 
Gaardmænd og de mindre nedefter, Husmænd og Landarbejdere.
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Her kommer nu noget, der kalder sig Bondepolitik, men som 
lægger an paa, eller som i sine Virkninger fører til, at den skil
ler Gaardmænd og Husmænd. . . Der kan gaa nogen Tid, inden 
Husmændene vaagner, men saa liden sund Sans har jo dog ikke 
det store Antal af Landarbejdere, at de ikke skulde faa Øjnene op 
for, at denne Politik er et Slag rettet mod dem, et økonomisk 
Slag, ført imod dem fra Magtens Side, der vilde gøre deres i For
vejen slette Stilling endnu siettere. Lad -derfor Hørup sammen 
med sine Højreallierede gaa ud ved næste Valg for at „rydde os 
af Vejen“, vi er rede til at tage Kampen op.“

Kampen var nu fra begge Sider kørt saa haardt op, at den truede 
med en Spaltning af det Venstreflertal, der hidtil havde staaet 
sammen om Forhandlingspolitiken, og det en saa meget farligere 
Spaltning end den i Foraaret 1887, som den i Agrarprotektionis
men havde et reelt Grundlag, der kunde holde i mange Aar. Stod 
Ministeriet og Landstingsflertallet, som meget dengang kunde sy
nes at tyde paa, sammen med den Hørup’ske Fløj fast paa Re
geringsforslaget som et Minimum og endda med en vis Hældning 
til Forbudspolitiken, vilde der heller ikke være blevet Spørgs
maal om Estrups Afgang, men der var opstaaet en ny og for Ven
stre ødelæggende Frontforandring i vor Politik.

Jeg var en af de faa Venstrerigsdagsmænd, som i denne Sag 
ikke havde været Genstand for nogen Pression fra min Valg
kreds, men jeg var stærkt optaget af de Farer, Situationen frembød, 
og anvendte den Indflydelse, jeg begyndte at faa indenfor mit Parti, 
til at bane Vej for en Overenskomst i denne Sag, hvor en Fort
sættelse af Striden kunde faa saa ødelæggende politiske Følger. 
Jeg var afgjort Modstander af „det rene Land“ og ligesaa af Blan
dingsforbudet, som jeg mente i det væsentlige vilde være ensbety
dende med et Forbud. Jeg underkastede hele Margarinespørgsmaa- 
let en selvstændig Undersøgelse ved Hjælp af de mange Forbin
delser, jeg havde ude i Landet, og ved Forhandlinger med Pro
fessor Th. Segelcke, som jeg kendte fra tidligere Tid og betrag
tede som vor første Sagkyndige paa dette Omraade. Ved hans Bi
stand kom jeg ogsaa i Besiddelse af et righoldigt dansk, hollandsk 
og engelsk Materiale til Bedømmelse af Sagen. Det stod mig klart, 
at der fra Folketingsflertallets Side maatte gøres Indrømmelser, 
hvis der skulde gennemføres en Lovændring, som kunde bringe
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Ro i Sagen, og at disse Indrømmelser maatte gøres paa Farvepara- 
graffen og eventuelt ved et midlertidigt Forbud mod Udførsel af 
Margarine, noget som jeg ansaa for sagligt forsvarligt, og som min 
Partifælle og Ven Dalsgaard allerede havde ført frem i Margarine
udvalget. I mine Udtalelser i Folketinget gav jeg Udtryk for dette 
Standpunkt og søgte at give det saa solid en saglig Underbygning 
som muligt, samtidig med at jeg bestræbte mig for at reducere 
Tvistespørgsmaalene ned til rimelige Dimensioner. Jeg vil ikke 
paastaa, at denne Tale vandt Bifald hos den Bojsen’ske Kreds 
— tværtimod —, men jeg tror dog, den gjorde sin Nytte. For
slaget blev oversendt til Landstinget uden Blandings- og Farve- 
paragrafer og Udførselsforbud, men disse Bestemmelser genind
sattes her efter en Debat, hvor Godsejerfløjen udtalte sin Sym
pati for „det rene Land“ og erklærede Regeringsforslaget for det 
mindste, man kunde nøjes med, medens andre Dele af Flertallet 
indtog et overfor Folketinget mere forsonligt Standpunkt. Sagen 
gik saa i Fællesudvalg, og her sejrede Overenskomsttendenserne, 
stærkt støttede af N. Andersen, Søholm, og nu ogsaa af Indenrigs
minister Ingerslev. Resultatet blev, at Blandingsparagrafen udgik, 
og at man enedes om en særlig Farve for Margarinen og en Bemyn
digelse for Indenrigsministeren til at udstede Udførselsforbud, som 
iøvrigt aldrig blev benyttet. Herved akkviesceredes ogsaa den Hø- 
rup’ske Gruppe og Godsejerne. Forbavsende hurtigt lagde nu ogsaa 
ude i Landet den stærke Bevægelse sig, som en Tid havde truet med 
at bryde gamle Partibaand og knytte nye. Det var et Vidnesbyrd 
om, i hvor høj Grad det hele havde været bygget paa Panik
stemninger, men delvis skyldtes det ogsaa, at der lige ved Sam
lingens Slutning indtraf Begivenheder, som satte de politiske Li
denskaber i Bevægelse paa et andet Omraade. —

Lige siden Foraarsunderhandlingerne 1887 havde der i Dele 
baade af den Bojsen’ske og den Hørup’ske Gruppe rørt sig Forligs
tilbøjeligheder, for nogles Vedkommende knyttede til de Udsigter, 
Forbudsbevægelsen havde syntes at aabne, for andres uafhængigt 
deraf. De Chancer, som bødes ved Jubilæumsstemningerne og ved, 
at der det Aar ingen Fæstningsbevillinger var paa Finanslovfor
slaget, lokkede jo stadig til at gribe til, medens den formentlige 
Lejlighed var der. Rigtignok havde der i Fællesudvalget om Fi
nansloven ingen Udsigter vist sig til Enighed, idet Regering og

Erindringer 14
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Landsting fastholdt Kravet om Bevillinger til de provisoriske Love og 
Foranstaltninger, og det at Ministeriet netop i denne Samling efter 
nogle Aars Pavse paa ny havde indbragt sine særlige Lovforslag 
om Københavns Befæstning og om ekstraordinære Bevillinger til Ma
rinen, tydede jo heller ikke meget paa Fredsvilje. Alligevel ymtedes 
der om, at Højres Forligstilbøjeligheder var stærkere, end det saa ud 
til, og der nævntes forskellige private Udtalelser af Ministre og 
fremragende iHøjremænd, som skulde tyde derpaa. Passiaren gik 
livligt i Udvalgsværelser og Vinduesfordybninger, og der fandt Til
nærmelser Sted paa tværs af Partier og Grupper i højere Grad, 
end. det hidtil havde været Tilfældet. Der havde jo desuden Vin
teren igennem været stadig Føling mellem Hørup-Holstein og Mænd 
af Landstingets Godsejergruppe som Lensgreverne Mogens Frijs 
og Ahlefeldt-Laurvigen angaaende Forbudspolitiken, men da det 
med Hørups Ord snarere var Finansloven end Smørret, det gjaldt, 
gled de fortrolige Samtaler ganske naturligt, alt som Udsigterne for 
Forbudspolitiken blev mindre, mere og mere over til at dreje sig 
om Mulighederne for et Forlig om Finansloven. Den gamle Dr. 
Gert Winther, som 1884 var falden for V. Bjørnbak i Odderkred
sen, men som daarligt kunde undvære Rigsdagsluften og altid duk
kede op, hvor han vejrede en „Situation“, var ivrig for at paa
virke navnlig de jydske Bønder i Retning af Forlig og opmuntrede 
dem ved at referere Antydninger, der var faldet fra denne eller 
hin Ministers, særlig Justitsminister Nellemanns Mund. Tilsidst 
resulterede alt dette i en Række Forhandlinger mellem Villads 
Holm, Thorup og Jens Busk fra Venstre og Landstingshøjres For
mand, Grev Moltke-Lystrup, Grev Mogens Frijs o. a. af Lands
tingets Godsejere paa den anden Side. Venstreforhandlerne refe
rerede til Holstein og Hørup, iHøjremændene til Ministeriet. Det, 
der fra højre Side blev fastholdt som Hovedvilkaaret, var, at Folke
tinget skulde bevilge en samlet Sum af ca. 8 Mill. Kr., der skulde 
stilles til Ministeriets Raadighed, for paa dets Ansvar at anvendes 
til Neutralitetens Beskyttelse under den optrækkende Konflikt mel
lem England og Tyskland. At dette „Neutralitetsvæm“ skulde be- 
staa i Anlæg af den Vestenceinte, som var opført paa Ministeriets 
Befæstningsforslag, var dog ingen Hemmelighed. Forhandlingerne 
foregik hos Grev Moltke-Lystrup, og det var herfra det siden stærkt 
benyttede Slagord om „Jens Busk i Grevens Lænestol“ stammede.



209

Tilsidst var Forhandlingerne naaet til et Punkt, hvor Venstreførerne 
og Ministrene selv maatte tage Affære, og Paaskelørdag den 31. 
Marts blev Bojsen og Holstein kaldt til Konference i Landstingets 
Ministerværelse med Estrup, Nellemann, Scavenius og Grev Moltke, 
medens Finanslovforslaget, der skulde have været til „eneste Be
handling“ efter Fællesudvalg, paa Regeringens Foranledning blev 
taget ud af Folketingets Dagsorden. Efter en længere Forhandling 
præciseredes Regeringens Forligstilbud derhen, at Bevillingerne til 
de provisoriske Love skulde udgaa af Finansloven og Lovene over
gives Folketinget til fri Behandling, mod at der paa Tillægsbevil
lingsloven bevilgedes et Beløb til Afvikling af Gendarm- og Asses- 
sorproviso-rierne, hvilken Afvikling skulde være tilendebragt se
mest 1. Januar 1889. Endvidere skulde der under Hensyn til „de 
truende Forhold i Europa“ bevilges ca. 8 Mill. Kr. til Foranstalt
ninger til Beskyttelse af Neutraliteten. Paa Bojsens Spørgsmaal 
erklærede Estrup, at det var hans Agt at anvende Beløbet til Anlæg 
af Vestenceinten, men saa skulde der ikke gøres mere ved Kø
benhavns Befæstning uden efter Overenskomst med begge Rigs
dagens Ting. Befæstningsforslaget skulde standses ved en Erklæ
ring om, at Spørgsmaalet kun kunde løses ved Overenskomst mel
lem samtlige Faktorer. Den fornødne Tid til Behandling af disse 
Forslag skulde skaffes ved en kgl. Resolution om en kortvarig 
Forlængelse af den udløbende provisoriske Finanslov.

At dette Forslag fra Ministeriets Standpunkt set var Udtryk for 
en vis Imødekommenhed, lader sig ikke nægte. Det betød en Op
givelse af Københavns permanente Befæstning, en Standsning af 
yderligere Feltbefæstningsarbejder og en Udlevering af de provi
soriske Love til fri Behandling. Men ikke alene var det en stil
tiende Forudsætning, at de allerede paabegyndte Befæstningsar
bejder skulde bygges færdige ved Bevilling paa Tillægsbevillings
loven, men man krævede yderligere, at der realiter skulde be
vilges Penge til en ny væsentlig Udvidelse af Københavns Land
befæstning, hvad der vel nok var den haardeste Nød, man politisk 
kunde give Venstre at knække. Dertil kom, at der, naar Befæst
ningen undtages, ikke gaves noget Tilsagn om, at man vilde give 
Afkald paa ad provisorisk Vej at gennemføre af Folketinget nægtede 
Bevillinger, ligesom der ikke forelaa nogen Overenskomst om en 
for Folketinget acceptabel Form for midlertidige Finanslove. Boj-
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sen var, i 'Modsætning til Holstein, fra første Færd klar over, at 
Tilbudet maatte afvises og fastholdt dette Standpunkt overfor de 
Partifæller, der i Aftenens Løb trængte ind paa ham for at faa ham 
til at acceptere det. Han vilde, sagde han, hvis Flertallet inden
for den Gruppe, der samledes om ham, mente, det burde modtages, 
ikke bekæmpe dem, men selv fastholde sit Nej og gaa ud af Rigs
dagen. Ved en Forhandling, der om Aftenen den 31. Marts fandt 
Sted i Partiet, forelagde Holstein Regeringens Tilbud, medens Boj
sen udtalte, at han personlig var imod at antage det, men han vilde 
ikke give andre noget Raad; her maatte enhver følge sin egen 
Overbevisning. Der viste sig iøvrigt en ikke ringe Stemning for at 
fortsætte Forhandlingen med Ministeriet paa det givne Grundlag, 
men man enedes om ikke at tage nogen Beslutning* før Besty
relsen var hørt. Dette medførte, at man stik imod Rigsdagens Tra
dition maatte holde Møder 1. Paaskedag, Venstres Bestyrelse om 
Formiddagen og Partiet Kl. 12, medens Finanslovens endelige Be
handling stadig udskødes. I Bestyrelsen stillede Bojsen Forslag 
om at forelægge Partiet følgende Udkast til et Svar til Ministeriet: 
„Da man maa opfatte det foreliggende Tilbud om en mulig Gen
nemførelse af Finansloven som betinget af den samtidige Afgørelse 
af et andet stort Stridspunkt, der kræver sin selvstændige Drøf
telse, ser man allerede af den Grund ikke, at der paa det forelig
gende Grundlag kan opnaas noget Resultat.“ For dette Forslag 
stemte Bojsen, IHar. Holm, Høgsbro og N. J. Larsen, medens 
Tauber og Thorup, der ønskede Forhandlingernes Fortsættelse paa 
det givne Grundlag, stemte imod, og Hørup, Holstein og R. Claus
sen afholdt sig fra at stemme. Efter nogen yderligere Forhand
ling sluttede dog Hørup sig til Bojsens Forslag, der saaledes blev 
Bestyrelsens Flertals. Den paafølgende Forhandling i Partiet blev 
en af de mest bevægede, jeg i mit politiske Liv kan mindes. Boj
sen fremlagde Flertalsforslaget, medens Tauber og Tutein stillede 
Kontraforslag. Taubers lød: „Partiet er villigt til at fortsætte For
handlingen paa det hidtidige Grundlag, naar der kan opnaas Af
taler, som sikrer imod det nuværende Systems Genoptagelse eller 
Fortsættelse“, Tuteins: „Idet Folketinget nærer den Anskuelse, at 
Landets Forsvar betinges af andre Foranstaltninger end den af Re
geringen foreslaaede Befæstning af København, bevilger det det for
langte Beløb, for at sætte Regeringen i Stand til at sikre Landets
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Neutralitet under en mulig forestaaende europæisk Konflikt.“ Under 
den bevægede Forhandling udtalte Holstein, Bluhme, Villads IHolm, 
Thorup, Søren Kjær og Falkenstjerne sig for at fortsætte Forhandlin
gerne paa det angivne Grundlag. Deres Begrundelse var i Hoved
sagen den, at noget bedre ikke var at opnaa, og at en Afvisning vilde 
føre til, at Provisoriesystemet fortsattes, og at vi vilde faa ikke blot 
Vestfronten, men ogsaa en yderligere Udvidelse af Befæstningen. 
Hørups Udtalelse lod tydeligt forstaa, at han af lignende Grunde 
vilde have fundet det forstandigst ikke at afvise en Forhandling som 
den tilbudte, men han konkluderede til, at det var umuligt, naar Boj
sen og Høgsbro ikke vilde deltage. Berg erklærede ikke at ville 
blande sig i „de Forligssøgendes Stridigheder“, men han vilde gaa 
imod ethvert Forligsforslag, naar det fremkom i Rigsdagen. Min egen 
Opfattelse var den, at Stillingen indenfor Regering og Landsting ikke 
var en saadan, at der kunde sluttes et for Fremtiden blot nogenlunde 
betryggende Forlig, men at jeg fremfor en blank Afvisning foretrak 
udtrykkelig at sige, hvad vi ikke kunde gaa ind paa. Jeg foreslog da 
Tuteins Forslag omformet saaledes, at vi erklærede os villige til at 
give et Beløb til Styrkelse af vort Neutralitetsværn, men med Ude
lukkelse af Københavns Befæstning. Dette Forslag, der jo kunde 
forudses ikke at ville blive modtaget af Regeringen, kom ikke til 
Afstemning, idet der først stemtes om Bestyrelsesflertallets Forslag, 
og dette vedtoges med 26 Stemmer mod 18, medens 20, deriblandt 
Bergianeme, Holstein, Bajer, Henning Jensen og jeg, ikke stemte, 
og J. Busk og ni andre var fraværende. Mit Indtryk var, at hvis 
Hørup, Holstein og Bojsen havde været enige om at foreslaa For
handlingen fortsat paa Regeringens Grundlag, vilde det være ble
vet vedtaget. — Resultatet var altsaa, at der ingen Overenskomst 
blev om Finansloven, hvorefter en ny provisorisk Finanslov blev 
udstedt, og Regeringen begyndte at anlægge Vestenceinten paa „for
ventet Tillægsbevilling“, skøndt Folketinget paa Samlingens sidste 
Dag havde nedstemt det Befæstningsforslag, paa hvilket den fand
tes. —

Venstres Stilling efter Rigsdagssamlingen 1887—88 var stærkt 
rokket. Smørkampagnen og det mislykkede „Paaskeforlig“ havde 
i Venstre baade i og udenfor Rigsdagen skabt en Splittelse og 
gensidig Mistro, som gav sig de uhyggeligste Udslag. Den Del af 
Partiet, som havde staaet sammen med Bojsen i Smørkampagnen,
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var dybt forbitret over den hensynsløse Agitation, som i adskillige 
Kredse var blevet ført imod dem af „det rene Land“s Venner, 
og dette gav sig Udslag i, at man endnu i Samlingens sidste Dage 
satte J. Busk ud af Bestyrelsen til Fordel for Thorup og ved Be
gyndelsen af Efteraarssamlingen afsatte Hørup baade som Be
styrelsesmedlem og som 2. Viceformand i Folketinget. Hørup, som 
var dybt skuffet ved Smørpolitikens Stranding og ved Bojsens Stil
ling til Forligsforhandlingerne, og som ved sin Holdning under disse 
selv blandt sine nærmeste havde sat ikke lidt til af sin Førerauto
ritet, vendte sig med Forbitrelse mod den, han ansaa for Ophavs
manden til sit Nederlag, og betegnede i sit Blad Bojsen som den 
„uduelige og holdningsløse“ Leder, hvis væsentligste Karakter
mærke var hans „hartad majestætiske Tanketomhed“. „Morgenbla
det“ var ikke sen til at tage Handsken op særlig med en Artikel 
af N. J. Larsen, der kaldte Hørup for „Brødrene Brandes’ Helot“ 
og haanede hans Ubeslutsomhed under Forligsforhandlingerne. Der
efter fulgte en Polemik mellem de to, som i Grovkornethed sagde 
Sparto til alt, hvad man hidtil havde set mellem Venstremænd 
indbyrdes. Erik Henrichsen Udtryk, at de begge „øste af Rende
stenen“, er ikke overdrevet. Intet Under at Højrebladene triumfe
rede ved saaledes at se Venstreførerne skælde hinanden Hæder 
og Ære fra. Denne Polemik blev stærkt misbilliget af Provins- 
Venstrepressen, og der faldt mange dybt pessimistiske Udtalelser 
om Venstres Selvopløsning og om Førernes Holdningsløshed; hel
ler ikke Bojsen blev skaanet af mange ham ellers hengivne Parti
fæller. Gennemgaaende misbilligede Venstrepressen Forligsforsø
gene, og ikke blot de Berg’ske, men flere af Forhandlingspartiets 
Blade vendte sig mod dem, der havde været længst fremme i For- 
ligspolitiken, særlig „Limfjordspolitikerne“ Villads Holm, Thorup 
og Tutein. Nogle taug stille, men andre som Villads Holm, Tho
rup, Hans Hansen (Menstrup) og Bjørnbak udtalte sig skarpt mod 
Afbrydelsen af Forligsforhandlingerne og gjorde underhaanden For
søg paa at faa indkaldt en ekstraordinær Sommersamling, naturlig
vis uden Held.

Blandt Førerne selv herskede dyb Nedslaaethed. Holstein be
gyndte at tænke paa at drage sig ud af det hele, og noget lig
nende var Tilfældet med Bojsen, som tilmed plagedes af gentagne 
Sygdomsanfald. Han har selv udtalt, at den, der nu og senere fik
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ham fra at virkeliggøre sine Forsætter om Mandatnedlæggelse, var 
hans Hustru, som trods alt holdt paa, at han ikke burde forlade 
Rigsdagen, før han „virkelig havde udrettet noget“. I flere af For
handlingspartiets Blade og ved dets Organisationsmøder blev det 
i Sommerens Løb udtalt, at Førerne ved deres Holdningsløshed og 
indre Splid foreløbig havde sat sig selv ud af Spillet og nu maatte 
lade Vælgerorganisationerne komme til. Saaledes blev der Jord
bund for den Berg’ske Tanke om et Delegeretmøde, til hvilket hver 
Valgkreds’ Venstreorganisation skulde vælge tre Repræsentanter, 
der ikke maatte være Rigsdagsmænd. Holstein, Hørup og R. Claus
sen, der tidligere havde bekæmpet denne Plan, sluttede sig nu til 
den, Høgsbro lod sine Indvendinger falde, og Bojsen, der ved
blivende var imod en saadan „Overrigsdag“, maatte til sidst give 
efter. Saa kom det da til det mærkelige Delegeretmøde i Seekamps 
Lokaler i Slutningen af September 1888, hvor Rigsdagsmændene 
var udelukkede fra at tale og stemme og med Nød og næppe fik 
Lov til at være Tilhørere. Trods denne beskedne Stilling var vi dog 
ikke uden Indflydelse paa Forhandlingernes Gang, idet de Dele
gerede selvfølgelig samledes med de Rigsdagsmænd, de stod nær
mest, og modtog Raad og Vejledning fra dem. Det Bojsen’ske Ven
stres Ordfører paa Delegeretmødet var den gamle Digter C. Ho
strup, det iHørup’skes, Redaktør Vilhelm Lassen, der havde taget en 
ledende Del i Kampen for „det rene Land“, og den Berg’ske 
Gruppes, den unge Højskolelærer Holger Begtrup, som alminde
lig antages for at skulle være Bergs politiske Arvtager. De to sidste 
var jo nye Mænd i det politiske Liv og vakte fortjent Opsigt 
ved deres Slagfærdighed og særprægede Veltalenhed. En anden 
var der, som vel spillede en beskednere Rolle under Forhand
lingerne, men som adskillige af os dog bed Mærke i, det var 
den unge Lærer fra Stadil, ]. C. Christensen. Han var i hele sin 
Fremtræden et Billede paa den vestjydske Bondebefolknings lyse og 
blaaøjede Ungdom, selvbevidst og fast i sine Meninger. De ældre 
Rigsdagsmænd mindedes Berg, som han var, da han som ung Mand 
traadte ind i Rigsdagen. Bergianerne var kendeligt stærkere i Dele- 
geretforsamlingen end paa Rigsdagen, men Forhandlingspartiet var 
dog i afgjort Flertal og fik til Ordstyrer valgt Redaktør N. Th. Pe
tersen fra Nakskov. Det gennemførte ogsaa sit Resolutionsforslag, der 
anbefalede en Fortsættelse af Forhandlingspolitiken „til Gennem-
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førelse af demokratiske Reformer“, men iøvrigt ikke var upaavir- 
ket af den Berg’ske Bevægelse. Med tydeligt Henblik paa Foraarets 
Forligsforhandlinger udtaltes det: „Folketinget bør aldrig anerkende 
og ikke deltage i Afviklingen af de ulovlige Provisorier og ikke 
bringe nogetsomhelst Offer for Gennemførelsen af saakaldte regel
mæssige Tilstande, naar derved ikke naas en ubetinget Anerken
delse af Folketingets Medbestemmelsesret i Bevillings- og Lovgiv
ningssager“, og endvidere: „Folketinget bør ingensinde give Be
villinger til og aldrig give lovmæssig Anerkendelse af de stedfundne 
provisoriske Befæstninger om København“. Som Venstres nærmest 
liggende Lovgivningsopgaver pegede Resolutionen paa den sociale 
Lovgivning: Alderdomsforsørgelse, Sygeforsikring etc. og dette blev 
yderligere udført i det Reformprogram, Venstreorganisationernes 
Hovedbestyrelse Aaret efter udsendte. Delegeretmødets praktiske 
Resultat blev, at Døren sloges haardt i for alle Forligsforsøg i de 
nærmest følgende Aar. Nogle Forhandlinger af privat Natur, som 
Holstein i 1889 førte med Rigsdagsmænd af Højre angaaende Mid
delgrundsfortet, har han sikkert ikke selv ment kunde føre til noget, 
og det Forslag om Omdannelse af Rigsretten, som i Efterårssam
lingen 1889 paa hans Initiativ indbragtes i Folketinget af ham, 
Hørup og Bojsen i Forening, var paa Grund af Sagens utvivlsomme 
Uigennemførlighed kun at betragte som et Programforslag og et 
Forsøg paa udadtil at markere en Enighed indenfor Forhandlings
partiet, som ikke længere eksisterede.

Under den almindelige Opløsning, som indtraadte efter Paaske- 
forhandlingerne, var det mig klart, at der maatte sættes al Kraft ind 
paa at videreføre Forhandlingspolitiken, og dette kunde kun gøres 
ved at koncentrere sig om Lovgivningsopgaver af politisk neutral Art, 
som hele Forhandlingspartiet kunde samles om, og om hvilke det var 
muligt at komme overens med Regeringen, saaledes at Udviklingen 
dog i nogen Maade kunde føres fremad, saa vidt Provisoriepolitiken 
gjorde det muligt. Det var min Overbevisning, at medens forhastede 
Forligsbestræbelser kun kunde fjærne os fra den Genoprettelse af 
regelmæssige Tilstande, som maatte være Maalet, var den eneste far
bare Vej den, at Folketinget satte al sin Styrke ind paa den saglige 
Reformpolitik. Derved øgedes dets Anseelse, det kom paa Forhand
lingsfod med Landstinget og indskrænkede Provisoriepolitikens Raa- 
derum, bl. a. ved, som før nævnt, at anvende saa stor en Del som
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muligt af Kassebeholdningen til at tilfredsstille de uopfyldte Krav, 
den økonomiske, sociale og kulturelle Udvikling stillede, og som hav
de vokset sig stedse stærkere under den lange Stilstandsperiode. Jeg 
havde, ved alt hvad jeg havde set i Europas mest fremskredne Lande, 
faaet Blikket skærpet for, hvor langt vi i adskillige Retninger var 
tilbage, og bidrog, hvad jeg formaaede, til at faa det bedst mulige ud 
af Arbejdet. Jeg kunde heller ikke klage over de Arbejdsvilkaar, der 
bødes mig, thi skønt jeg endnu ikke kunde regnes for mere end en 
politisk Rekrut, satte man mig ind i vigtige Udvalg og betroede mig 
endog Ordførerskabet i flere af dem, saaledes i Udvalgene om for
skellige af de sociale Lovforslag og om Statsanstaltens første Bonus
uddeling. Men jeg blev dog snart Parlamentariker nok til at indse, 
at den største Indflydelse, jeg som ungt Medlem kunde øve, var 
gennem de indre Parti- og Gruppeforhandlinger. Efter Kampene om 
Margarinelovgivningen og Paaskeforliget havde Forhandlingerne in
denfor det store Parti, der omfattede alle Oppositionens Afskygnin
ger, tabt meget af deres Betydning. Førerne var mere paa Kamp
end paa Forhandlingsfod med hinanden, og Møderne var ofte snarere 
prægede af dette og af forbeholdne taktiske Manøvrer end af fortro
lig Raadslagning. De mere intime Forhandlinger fandt væsentlig 
Sted i Grupperne, og disse fik nu en fastere Skikkelse. Den Bojsen- 
Høgsbro’ske Gruppe talte 34, den Berg’ske 9 og den Hørup’ske, til 
hvilken nu Holstein og enkelte ham nærstaaende nærmest sluttede 
sig, 27, disse sidste iberegnede. Holstein opgav dog ikke sine Be
stræbelser for at holde sammen paa Forhandlingspartiet og bevarede 
derfor en venskabelig Kontakt med den Bojsen’ske Gruppe. For
holdene nødvendiggjorde nu en Tagen Parti mellem Grupperne, 
hvis man ikke vilde staa udenfor de intime Forhandlinger, som havde 
den største Betydning, og for mig var Valget ikke vanskeligt: jeg 
sluttede mig til den Bojsen-Høgsbro’ske Gruppe, i hvilken Stemnin
gen for en energisk Fortsættelse af Forhandlingspolitiken var ulige 
stærkere end i den iHørup’ske, og hvor jeg fandt mest Tilslutning til 
de Sager, der især laa mig paa Sinde — de sociale Reformer og 
Toldreformen — og Enighed om at tage Afstand fra det rent negative 
Standpunkt i Forsvarssagen. Vi holdt vore Separatmøder i et af Rigs
dagens Udvalgsværelser og samledes jævnlig til mere selskabelige 
Aftensammenkomster hos Grosserer Johan A. Neiiendam i Adelgade. 
Han var en af de trofaste fra den Tid, da Venstremænd af det kø-
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benhavnske Borgerskab var lette at tælle, og han holdt vedblivende 
sammen med os, ogsaa da vore Trængselsaar kom efter Forliget 
1894. Her var et godt kammeratligt Sammenhold, der virkede vel
gørende i Modsætning til den lumre Luft, der ofte hvilede over 
Sammenkomsterne i det officielle Parti.

Allerede Samlingen 1887—88 havde bragt Lovgivningsresultater 
af ikke ringe Betydning: foruden Margarineloven gennemførtes bl. a. 
Lovene om Byggeforetagender ved Universitetet, om Underholds
bidrag til uægte Børn, om Tilsyn med Plejebørn og Fiskeriloven. 
Adskilligt resultatrigere blev dog Samlingen 1888—89, hvor vi tog 
mere planmæssig fat, og hvor Bojsen ved en fortrolig Forhandling 
med Landstingshøjres Formand Moltke-Lystrup delvis havde banet 
Vejen. Det var især de nye Jernbaner, denne Forhandling gjaldt, 
og det lykkedes at faa gennemført en Række jyske Jernbaner, bl. a. 
Skagensbanen, endvidere Jernbanen fra Slagelse til Næstved og et 
Stykke af den Holstein’ske Trafikplan : Anlæget af et Færgeleje ved 
Helsingør som Begyndelse til den dansk-svenske Færgeforbindelse, 
og Aftale om en Kystbane Helsingør—København, der dog først blev 
virkeliggjort nogle Aar senere. Folketinget var i denne Vinter grebet 
af en sand Jernbanefeber, der gav J. K. Lauridsen Anledning til et 
af sine mest skattede Bonmots om „Jernbanedriften“, der „næst 
Kønsdriften er den stærkeste af alle menneskelige Drifter“. End
videre gennemførtes bl. a. Loven om Forebyggelse af Ulykkestilfælde 
ved Brug af Maskiner, Bygningsloven for København, Kunstmusæets 
ny Bygning, Bonusloven, Loven om Rigsarkivet og om Forhøjelse 
af Invalideunderstøttelserne, Geværloven og forskellige Lønningslove. 
Der var blevet lagt Vægt paa at undgaa, hvad der kunde faa Striden 
indenfor Venstre til at blusse op paany, og de 40 Love, som var 
Samlingens Udbytte, blev, bortset fra nogle Rivninger af lokal Na
tur, i det væsentlige gennemført af det samlede Forhandlingsparti. 
Lovene skyldtes gennemgaaende Regeringens Initiativ, men det lyk
kedes under Forhandlingen at omforme dem ikke uvæsentligt. Saa
ledes fik vi Bonuslovens Omraade udvidet og suppleret med Bestem
melser, hvorved Renten af Statsanstaltens Udlaan til Kommuner og 
mod Pant i fast Ejendom nedbragtes, og under Behandlingen af Him- 
merlandsbanerne fik vi delvis raadet Bod paa Regeringsforslagenes 
ensidige Pegen mod København og Hamborg, ved Indskydelse af 
Linjen Viborg—Aalestrup, der pegede mod Esbjerg. At fremme Eng-
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landstrafiken over Esbjerg var en af vore Hovedbestræbelser i disse 
Aar, og noget naaede vi i den Retning, om end det ikke lykkedes os 
at gennemføre vort Hovedforslag om Etablering af en Statsrute Es
bjerg—Parkeston. — Jeg skrev efter Samlingens Slutning en Artikel 
i „Tilskueren“, der belyste de opnaaede Resultater som Bevis paa 
Forhandlingspolitikens Levedygtighed, men samtidig ikke lagde Skjul 
paa, at det dog nærmest var Udenværker, og at langt det vigtigste, 
Sociallovene og Toldloven, stod tilbage. Der er dog ingen Tvivl om, 
at det opnaaede Resultat, trods dets upolitiske Karakter, indirekte 
virkede fremmende paa Overenskomsttilbøjelighederne, dels fordi 
det gav Blod paa Tanden hos de mere positivt anlagte Ministre, først 
og fremmest Indenrigsminister Ingerslev, og dels fordi de betydelige 
Beløb, de vedtagne Loves Gennemførelse i de kommende Aar lagde 
Beslag paa, bragte den Dag i Sigte, da man ikke kunde gaa synderlig 
videre med Befæstningsanlægene uden at maatte gribe til Laan eller 
nye Skatter, der krævede Love, som Regeringen veg tilbage fra at 
udstede provisorisk.

Jeg havde bidraget, hvad jeg formaaede, til Gennemførelse af dette 
Lovkompleks, men de Sager, jeg i min første Rigsdagsperiode satte 
størst Kraft ind paa, var dog Toldreformen og den sociale Lovgivning. 
Paa begge Omraader var der i 70erne og 80erne sket Reformtilløb 
baade fra Regeringens og Folketingets Side, men Resultatet var kun 
blevet en March paa Stedet. At der i højeste Grad var Trang til en 
Toldreform erkendtes fra alle Sider. Loven af 1863 var ikke blot for
ældet i den Forstand, at den regnede med Daler, Mark og Skilling, 
men i langt højere Grad derved, at den var beregnet for et Told- 
omraade indtil Elben, at Prisforholdene havde forskudt sig i den Grad, 
at mange Toldsatser var blevet næsten til Indførselsforbud, og at Tol
den paa Raastoffer og Produktionsfornødenheder i høj Grad hemmede 
en sund Produktionsudvikling. I 70erne og i 80ernes første Aar havde 
der for saa vidt ikke været nogen skarp Modsætning mellem Regerin
gen og Folketingets Syn paa en Toldreform, som ingen af Parterne 
holdt hverken paa Højprotektionisme eller paa radikal Frihandel, men 
begge nærmest hyldede en moderat Beskyttelsespolitik i nedadgaaende 
Retning, dog at Folketinget ønskede større Nedsættelser end Regerin
gen. Men hvad der stadig havde bragt Forhandlingerne til at strande, 
var Folketingets bestemte Krav om, at det endelige finansielle Resul
tat skulde være en Nedgang i Toldindtægten paa mindst 3l/2 Mill. Kr.,
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det samme Beløb, som den formentlig med Urette opretholdte „Krigs
skat“ fra 1864 androg. Nu kom en yderligere Vanskelighed til, idet 
Estrup og med ham Højrepartiet efter tyske og svenske Forbilleder 
drejede mere og mere om i protektionistisk Retning og blev Tilhæn
gere af Landbrugstoldsatser, som hele Venstre var enigt i at afvise. 
Udsigterne var saaledes ikke de bedste, og hertil kom, at Børsens 
første Mand, Tietgen, der tidligere havde krævet en gennemgribende 
Toldreform, nu veg tilbage for de stærke Interessemodsætninger, som 
indenfor Børsen gjorde sig gældende paa dette Omraade, og paa Han
delsmødet 1888 gennemførte en Resolution, der anbefalede en Opsæt
telse af Toldreformen, indtil man havde forsøgt at opnaa en Toldunion 
med de andre skandinaviske Lande, — et Forsøg, der, som Sagerne 
laa navnlig i Sverige, paa Forhaand var dødsdømt. Hvad der trods alt 
gav noget Haab om at komme fremad med Sagen, var den stærke 
Impuls, Grosserer Peschcke Køedt 1887 med sin Bog „Tolden og 
Tiderne“ og ved Stiftelsen af „Toldreformforeningen“ gav den offent
lige Mening i denne Sag. Køedt var begejstret Frihandelsmand af 
Richard Cobdens Skole, men han forstod meget vel, at der maatte 
fares med Lempe, og den moderate Toldreform, han og Foreningen 
gik ind for, fandt da ogsaa Tilslutning ikke blot hos Venstre og 
Landbrugets Mænd, men — uanset Partiforskel — langt ind i Kø
benhavns og Provinsbyernes Handelsstand og hos saadanne Haand- 
værkere og Industrimænd, der, som Direktør S. Hauberg, ansaa en 
Lettelse af Tolden paa Raa- og Hjælpestoffer som vigtigere for deres 
Foretagenders Trivsel end Beskyttelsestolden. Køedt var selv baade 
Handels- og Industrimand, og det virkede som et forfriskende Vejr, at 
en Mand fra det praktiske Forretningsliv kastede sig ud i Kampen 
for økonomisk Frigørelse paa alle Omraader, udrustet med omfattende 
Kundskaber og praktisk Erfaring og med et agitatorisk Talent, som vi 
sjældent har set Magen til her til Lands. Han forstod paa enestaaende 
Maade at skabe Begejstring for Toldreformen, Frihavnen og de andre 
økonomiske Frigørelsestanker, han arbejdede for, og især paa Land
mændene — baade større og mindre — blev hans Indflydelse af dyb 
og længevarende Virkning. Hans utrættelige Agitation paa de store 
Møder skyldtes det fremfor noget andet, at Fanatismen fra Smøragita
tionens Dage fortog sig, og at vor Landbostands store Masse ikke lod 
sig rive med af den agrarprotektionistiske Bølge, som i Halvfemserne 
naaede ogsaa vore Kyster. — Mine Artikler om Richard Cobden i
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„Tilskueren“ og i Studentersamfundets Smaaskrifter og min toldpoli
ske Virken i og udenfor Rigsdagen knyttede snart en nær Forbindelse 
mellem Køedt og mig, som uddybedes ved gensidig personlig Sympati. 
Jeg blev snart et af Toldreformforeningens virksomste Medlemmer, 
indtraadte i dens Bestyrelse og var en Overgang Redaktør af dens 
Tidsskrift „Toldreform“. Ligeledes talte jeg ved det store Kasinomøde 
1888 og ved talrige andre Toldmøder og deltog i den Rejse til Ham
borg samme Aar, hvor saa mange af vor Handelsstands gode Navne var 
med, og hvis Formaal var — som et Led i Arbejdet for den køben
havnske Frihavn — at gøre os bekendt med dens store Forbillede 
ved Elben.

Paa Rigsdagen havde Tauber, som gennem mange Aar havde været 
Vnestres dygtige Ordfører i Toldsager, i Samlingen 1887—88 ind
bragt et Toldlovforslag, som var fremgaaet af en Forhandling mellem 
Venstres Medlemmer af Toldudvalget, i hvilket jeg allerede i den 
foregaaende Samling var indvalgt. Forslaget var i det væsentlige det 
samme, som 1884 var indbragt i Folketinget, og resulterede ligesom 
det i en samlet Nedgang i Toldindtægten af c. 3^2 Mill. Kr. De Æn
dringer, jeg kunde faa indført, begrænsede sig til en Række Enkelt
heder, der tilstræbte mere rationelle Satser og nogen Formindskelse 
af Tolden paa Raastoffer og Produktionsfornødenheder, medens jeg 
havde ønsket at udstrække Toldnedsættelserne betydelig videre ved 
Anvisning af Kompensation og navnlig at gøre Nedsættelserne af Fi- 
nanssatseme saa store, at de ikke blev opslugt af Mellemhandelen. 
Jeg fremførte flere af mine Indvendinger ved Lovforslagets 1. Be
handling i Tinget, men sluttede mig dog til det som Forhandlingsgrund
lag. Forslaget forelagdes paany i Samlingen 1888—89, og under 
Udvalgsbehandlingen lykkedes det mig at trænge stærkere igennem 
med mine Opfattelser, saaledes at Nedsættelsernes samlede Beløb blev 
ca. 9 Mill. Kr. eller ca. 1/3 af den daværende Toldindtægt, af hvilke 
31/2 Mill, skulde staa ukompenseret, medens ca. 2 Mill, skulde dæk- 
kes ved en Forhøjelse af Luksussatserne og Resten ved en Skat paa 
bajersk 01. Kaffetolden og Sukkerbeskatningen blev nu yderligere ned
sat, og Tolden paa Kul og Petroleum bortfaldt helt. Desuden havde 
jeg, dels af Hensyn til Gennemførligheden, dels af saglige Grunde 
faaet Antallet af de oprindelig foreslaaede Værditoldsatser noget ind
skrænket. Forslaget var, som det efter Udvalgsbehandlingen forelaa, 
blevet betydelig mere tiltrækkende for Forbrugerne og for de Produ-
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center, der mest led under Materialtolden, og den Nedsættelse af Be
skyttelsen, det bød paa, var i Virkeligheden ret moderat. Finans
ministeren vilde imidlertid ikke gaa ind paa at lade noget nævnevær
digt Beløb ukompenseret, og hvad Beskyttelsessatserne angaar, var 
Modsætningerne snarest blevet skærpede ved Dannelsen af den pro
tektionistiske Forening „Det nationale Arbejde“, som traadte i skarp 
Modsætning til Toldreformforeningen, der ved sin første Fremtræden 
var blevet venlig modtaget af store Dele af Højre. — Mit Arbejde 
for Sagen i disse Aar syntes saaledes spildt, og det samme kan jeg 
sige om mange senere Bestræbelser i samme Retning, men naar 
jeg nu ser det hele i Sammenhæng, staar det mig dog klart, at der 
under disse Aars tilsyneladende forgæves Slid i Virkeligheden blev 
lagt Sten paa Sten til det Resultat, der endelig naaedes ved Told
loven af 1908.

Det, jeg under denne Valgperiode gjorde til min Hovedopgave, 
var dog Arbejdet for den sociale Lovgivning. Stillingen var dengang 
endnu saaledes, at den gamle Arbejders og Smaakaarsmands eneste 
Tilflugt, naar hans Arbejdskraft var opbrugt, og han ingen Støtte 
kunde finde i egne Midler og andres Hjælp, var Fattigvæsenet, 
og det samme var Tilfældet, naar langvarig Sygdom eller Arbejds
løshed ramte ham. Den eneste svage Haandsrækning, der uden Fattig
hjælps Virkninger gaves ham fra Samfundets Side, var den ubetyde
lige Hjælp fra „de Fattiges Kasse“, der levede paa Gaver og de 
Tilskud, Kommunerne frivilligt vilde yde. Paa den Tid, her er Tale 
om, var denne Hjælp næppe større end 3—400,000 Kr. for hele 
Landet, København undtaget, hvor der ingen tilsvarende Institution 
fandtes, og „Understøttelsesforeningen“ til en vis Grad traadte i dens 
Sted. Med de usle Lønninger, som dengang gaves, især paa Landet, 
var det som Regel illusorisk at tale om, at Arbejderne skulde „lægge 
tilside til deres Alderdom“, og Selvhjælpsforeningerne var endnu 
kun svagt udviklede. Størst Betydning havde Sygekasserne, der var 
naaet til et Medlemstal af ca. 130 000, men da de i det væsentlige 
maatte staa paa egne Ben, blev Ydelserne utilstrækkelige, og — 
hvad der var det vigtigste — de ganske ubemidlede og lavest løn
nede kunde under de daværende Lønningsforhold kun i ringe Grad 
være med. — Jeg havde jo syslet meget med disse Spørgsmaal baade 
hjemme og i Udlandet, og det var et ret omfattende Program, jeg 
straks fra min Indtræden i Rigsdagen gav mig til at arbejde for
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blandt mine Partifæller. I Spidsen stod det store Alderdomsforsør- 
gelsesspørgsmaal, som der allerede var rørt ved fra forskellige Si
der, først i Arbejderkommissionen af 1875, og siden ved et af Tau
ber indbragt Forslag om tvungen Alderdomsforsikring med Stats
støtte, hvis meget lave Satser skulde suppleres med en frivillig For
sikring. Da et Flertal i Folketingsudvalget angaaende Forslaget hav
de udtalt sig imod Forsikringstvangen, fremsatte Estrup 1883 og 
1884 Forslag om en frivillig Aldersrenteforsikring, gratis admini
streret af Statsanstalten og derfor med særlig lave Præmier, men 
uden egentligt Statstilskud. Intet af disse Forslag havde kunnet gen
nemføres i Folketinget, og i de urolige Aar, der fulgte, døde Sagen 
hen. Det Program, jeg i disse Aar arbejdede for indenfor mit Parti 
og siden delvis offentlig fremsatte og begrundede ved de samvirkende 
jydske Landboforeningers Delegeretmøde 1890, gik først og fremmest 
ud paa Oprettelse af en vederlagsfri Alderdoms- og Invalideforsørgelse 
for Ubemidlede, med faste Takster, bekostede af Kommunerne og 
Staten, for den sidstes Vedkommende gennem en forøget Alkohol
beskatning og en Indkomstskat paa Indtægter over en vis Størrelse. 
En Ulykkesforsikring for Arbejdere tænkte jeg mig tilvejebragt gen
nem Arbejdsgivernes Forsikringspligt. Sygeforsikringen vilde jeg 
ordne paa Grundlag af de bestaaende frivillige Sygekasser med 
Statstilskud til deres ubemidlede Medlemmer og Arbejdsløshedsfor
sikringen ved frivillige Forsikringsforeninger med Tilskud af Staten 
og Arbejdsgiverne. Den sidste Tanke var jo ny herhjemme, men jeg 
havde i flere Aar syslet med den og i Udlandet eftersporet de første 
svage Spirer til dens Virkeliggørelse. Jeg finder blandt mine Breve 
et fra Socialdemokraten P. Holm, skrevet i 1883, før han selv blev 
Medlem af Rigsdagen, hvori han, som i Studentersamfundet havde 
hørt en Tale af mig om dette Æmne, bad mig overfor Venstres Rigs- 
dagsmænd støtte et af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse til „Folke
tingets Venstre“ indgivet Andragende om Statsstøtte til de Fagfor
eninger, der havde begyndt at danne Arbejdsløshedskasser. Min Ind
flydelse i Rigsdagskredse var dengang saa temmelig lig Nul, men 
heller ikke da jeg var kommet indenfor, lykkedes det mig at trænge 
igennem med denne Tanke, som jo først en Snes Aar senere skulde 
blive gennemført. Ellers faldt min Propaganda i god Jord, og jeg 
kan vel se en Bekræftelse derpaa i den Omstændighed, at man, 
trods min parlamentariske Grønhed, gjorde mig til Ordfører for alle
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de tre Forslag vedrørende social Forsorg, som i denne Treaarsperiode 
kom til Udvalgsbehandling i Folketinget. Disse Forslag, af hvilke de 
to oprindelig var indbragte af Socialdemokraterne og H. Trier og 
det tredje af Venstre, drejede sig om Statslaan til Ombygning af 
overbebyggede og usunde Bydele i København og Købstæderne og 
Opførelse af Arbejderboliger, om Eftergivelse af Fattigunderstøt
telse og Hjælp af det offentlige udenfor det almindelige Fattigvæsen 
og om Oprettelse af Hjælpekasser. Det var Synd at sige, det var 
store Ting, disse Lovforslag drejede sig om, men det var dog alt
sammen noget, jeg med Glæde kunde gaa ind for og betragtede som 
ikke uvæsentlige Fremskridt. Den første af disse Love lykkedes det 
os at gennemføre, idet vi opnaaede en Bemyndigelse for Finansmini
steren til at give Laan af Statskassen til Sanering af overbebyggede 
og usunde Bydele indtil et samlet Beløb af 3 Mill. Kr. mod en aarlig 
Ydelse af 4%, hvoraf 3% Rente og 1 Mill, paa samme Vilkaar til 
Opførelse af Arbejderboliger. Hvad det drejede sig om ved de øvrige 
Lovforslag var, at Syge- og Begravelseshjælp ikke skulde regnes for 
Fattighjælp, at Fattighjælp skulde eftergives, naar den vedkommende 
i 5 paa hinanden følgende Aar ingen saadan havde modtaget, og at 
der skulde oprettes en Hjælpekasse i hver Kommune, til hvis Be
styrelse ogsaa selvstændige Kvinder skulde have Valgret og Valg
barhed. Til Understøttelserne, der kun skulde ydes til Beboere uden
for Fattigvæsenet, kunde Kommuner, uden at søge Amtsraadets eller 
Indenrigsministeriets Billigelse, yde Tilskud, der dog ikke maatte 
overskride 60 Øre pr. Indbygger, og Staten skulde hertil tilskyde 
Halvdelen af, hvad Kommunen havde ydet, dog ikke over 25 Øre 
pr. Indbygger. Statens samlede Udgift kunde ikke overskride 72 
Mill. Kr. om Aaret. Overfor disse Krav, som endda, for at skabe 
nogen Udsigt til deres Gennemførelse i Landstinget, under Udvalgs
behandlingen modificeredes ikke uvæsentligt, stillede Indenrigsmi
nisteren og Udvalgets Højremindretal sig, med Undtagelse af Grev 
Brockenhuus Schack, afvisende, men henimod Rigsdagsperiodens 
Slutning blev denne Afvisning dog mindre absolut og motiveredes 
væsentlig ved, at man først maatte afvente Behandlingen af de For
slag, Indenrigsministeren 1888 havde stillet i Landstinget om Støtte 
til anerkendte Sygekasser og om Ulykkesforsikring for Arbejdere, og 
af de Forslag, Regeringen havde under Overvejelse angaaende Alder
domsforsørgelse og Revision af Fattigloven. Jeg betonede som Ord-
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fører stærkt, at vore Forslag vilde være et nødvendigt Supplement 
til de allerede bekendte Regeringsforslag, rimeligvis ogsaa til de be
budede nye, og at de derfor burde behandles jævnsides med Rege
ringens.

Indenfor Regeringen var der en voksende Stemning for at imøde
komme de sociale Krav, og det var særlig Ministrene Nellemann og 
Ingerslev, som med KonsejIspræsidentens Billigelse her gik i Spid
sen. Indenrigsminister Ingerslev havde i 1885 nedsat en Kommission 
til at behandle Spørgsmaalet om Ulykkesforsikring for Arbejdere, og 
den havde ved eget Initiativ, men med Ministerens Billigelse ud
videt sit Arbejde til ogsaa at omfatte Sygeforsikringen. Oktober 1888 
fremsatte Ingerslev i Landstinget de to væsentlig paa Kommissionens 
Forslag byggede Forslag om Sygekasserne og Ulykkesforsikringen, 
og Højres Delegeretmøde gjorde samme Efteraar med Professor Goos 
som Ordfører den sociale Lovgivning til Hovedæmne for sine For
handlinger og vedtog en Resolution, der i Principet godkendte de 
to Regeringsforslag. Sygeforsikringsforslaget byggede paa de bestaa- 
ende Sygekasser og fastsatte Betingelserne for deres Statsanerken
delse og Ret til at opnaa Tilskud af det offentlige. Ulykkesforsikrings
forslaget omfattede kun Lønarbejderne i de farligere Erhverv og 
byggede paa en Statsforsikring, til hvilken Arbejdsgiverne skulde 
indbetale Præmierne. Der var adskillige Ting i disse Forslag, som 
jeg ikke kunde billige, bl. a. at Sygekassetilskudet kun midlertidigt 
skulde udredes af Statskassen, men efter en Overgangstid helt falde 
Kommunerne til Byrde, men jeg udtalte som Ordfører for et af de 
sociale Forslag i Folketinget min Glæde over deres Fremkomst og 
min Villighed til paa Grundlag af dem med al Kraft at optage Arbej
det for en Overenskomst, der i nogen Grad kunde tilfredsstille ogsaa 
Venstres Krav. Samme Standpunkt indtog Th. Nielsen som Ordfører 
for Venstremindretallet i Landstinget, og paa vort Initiativ tog vi nu 
i en snævrere Kreds af Bestyrelsen og Partiet en Forhandling op for 
i Enkeltheder at klare vor Stilling til de to forelagte Forslag og til 
Spørgsmaalene om Fattiglovens Revision og om Alderdomsforsørgel
sen, i hvilke Regeringen havde bebudet ligeledes at ville tage Initiati
vet. Det var gaaet lidt træls for mig at faa den Tankegang til at 
trænge igennem i Forhandlingspartiet, at det var paa de sociale 
Spørgsmaal vi maatte gøre Hovedindsatsen i vor Forhandlingspolitik, 
og jeg havde ikke holdt min Misfornøjelse dermed tilbage. Der har,
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sagde jeg i en Tale i Efteraaret 1888, været „en vis Uldenhed hos 
os herinde, naar vi behandler den Slags Sager, en vis Mangel paa 
den Varme og Glød, som skulde være over Behandlingen, hvor det 
gælder Livs- og Æresspørgsmaal for saa mange Mennesker.“ Men i 
Rigsdagsperiodens sidste Aarstid syntes jeg, det var, som Taagen let
tede, ikke mindst fordi Bojsens Overvejelser mere og mere slog ind 
i samme Retning som mine, og en stor Opmuntring var det for mig, 
at Venstres Hovedorganisation i sit Novemberprogram 1889 saa 
afgjort stillede de sociale Spørgsmaal i første Række.

Jeg havde haabet, at Rigsdagssamlingen 1889—90 vilde have ført 
os et godt Skridt i den Retning, jeg ønskede, men Betingelsen derfor 
var, at den ikke blev klippet itu ved et nyt Januarvalg, men at Folke
tinget var blevet opløst allerede i September 1889, saaledes som 
man sagde, at Nellemann arbejdede for. Men de modstaaende Kræf
ter fik Overhaand, Efteraarssamlingen 1889 blev gold, og i Januar 
1890 maatte vi ud til et nyt Vintervalg, som dog langtfra kom til 
at svare til Højres Forventninger.



VII

UDENFOR RIGSDAGEN
1890 — 92.

Januarvalget 1890 faldt, som det var at vente, ud til Ugunst for 
de forhandlende Venstregrupper. Førernes Splid og de mislykkede 
Paaskeforhandlinger havde skabt en Mistillid og Utryghed hos Ven
strevælgerne, der gav sig Udslag dels i Tilslutning til Berg, dels i en 
Lede ved det politiske Liv, som afholdt mange fra overhovedet at 
deltage i Valgene. Som Svar paa den aggressive Bergske Agitation 
i Sommeren 1889 havde Forhandlingsgrupperne, da Rigsdagen paa ny 
traadte sammen, brudt det nominelle Partifællesskab med den Berg
ske Gruppe og søgte saa vidt muligt at hindre dens Medlemmer fra 
at faa Sæde i Udvalgene, bl. a. ved at indføre den Ændring i Forret
ningsordenen, at der ved Valg ikke regnedes med de tilstedeværende 
Medlemmer, men med de anmeldte Gruppers Medlemstal. Herved ud
slettede man en Fordel, de mere stedfaste Berg’ske Folketingsmænd 
havde haft paa de mere bevægelige Forhandlingsmænds Bekostning. 
Ved Folketingsvalget virkede alt dette dog snarest til Fordel for Berg, 
som nu fik et virkningsfuldt Slagord til: det om „de tomme Stoles“ 
Stemmeret. Ved Valget vandt Berg 7 Kredse, og hans Styrke i Folke
tinget, der ved Korsgaards Valg var blevet forøget til 10, voksede til 
17 Mand. Det var væsentlig i Vest-, Syd- og Midtjylland, han vandt 
sine Sejre, men ogsaa i Nord- og Østjylland og hist og her paa Øerne 
havde han Fremgang. Blandt de nyvalgte Bergianere var der to, som 
skulde komme til at spille en betydende Rolle i Fremtidens Politik: 
Lærer i Stadil /. C. Christensen (Ringkøbing) og Husmand Anders 
Nielsen (Løvel). Det var særlig de Medlemmer af de forhandlende 
Grupper, der havde stemt for at føre Paaskeforhandlingerne videre, 
som det gik ud over over. Omtrent Halvdelen af dem blev slaaet ned 
ved Valgene, deriblandt Thorup, Villads Holm og Søren Kjær. Baade
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den Bojsen’ske og den Hørup-Holsteinske Gruppe gik tilbage ved 
Valget, den første mest. Foruden ved den Berg’ske Valgsejr kende
tegnedes Valget ved Københavns delvise Tilbageerobring, idet de to 
radikale Løsgængere Trier og Hage og Socialdemokraten Hørdum ny
valgtes, medens P. Holm holdt 5. Kreds med stærkt øget Flertal. Den 
københavnske Valgsejr skyldtes væsentlig Socialdemokratiets stærke 
Vækt, og dette Parti gjorde sig ogsaa ude i Landet betydelig mere 
gældende end før og naaede endog paa Grund af Venstres Splittelse 
at sætte sin Kandidat, Har. Jensen, igennem i den rene Landkreds 
Skjoldelev. For Højre var Valget en Skuffelse. Man havde ventet at 
fortsætte Fremgangen fra 1887, men Resultatet blev tre Kredse 
tabt i København og Status quo i det øvrige Land.

Blandt de forhandlende Venstremænd, der faldt ved Valget, var 
ogsaa jeg. Oppositionens Stemmetal i Nakskovkredsen var 1473 eller 
omtrent det samme som sidst, men Hammerich gik frem fra 1330 til 
1606. Jeg havde i de tre Aar holdt mange Møder i Kredsen og var 
kommet i nær personlig Berøring med mange af mine Vælgere, og 
indenfor Venstre var Stemningen da ogsaa fuldt saa god som sidst 
og omtrent uberørt af Gruppestriden, ligesom det lille socialdemo
kratiske Parti atter gav mig sin loyale Støtte uden at kræve Haand- 
fæstninger af nogen Art. Men Højre, som i Virkeligheden var det 
stærkeste Parti i Kredsen, havde nu haft tre Aar til at samle sig 
efter Overrumplingen i 1887, og Hammerich, som dengang var en 
politisk ukendt Mand, havde i Forening med en energisk Højre
organisation nyttet Tiden til en omhyggelig planlagt Agitation gennem 
lukkede Møder. Ogsaa under Valgkampagnen var Højremøderne luk
kede, og kun ved et enkelt stort Møde kom jeg til at staa overfor min 
Modkandidat.

Jeg tør nok sige, at Sorgen indenfor Nakskovkredsens Venstre var 
oprigtig, og det saa meget mere, som man, saaledes som Forholdene 
laa, maatte indse, at Haabet om en Revanche ikke havde meget at 
støtte sig paa. Kredsen vedblev da ogsaa gennem mange Aar at være 
en sikker Højrekreds. For mig var Nederlaget, skøndt ikke uventet, 
dog meget føleligt. Jeg havde jo allerede faaet saa godt fat i Rigsdags
arbejdet og saa mine Opgaver saa tydeligt for mig, at det var svært 
at give op nu, da Regeringens vaagnende Initiativ paa den sociale 
Lovgivnings Omraade og Venstres voksende Forstaaelse af, at det her 
havde en naturlig Opgave, syntes at aabne Udsigt til praktiske Resul-
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tater. Selv var jeg af min Gruppe designeret ikke blot til fortsat Ord
førerskab for de sociale Forslag, men ogsaa til en Plads i Folketingets 
Finansudvalg. — Jeg betragtede dog ingenlunde min Rigsdagsvirk
somhed som afsluttet og bestyrkedes heri af den stærke Beklagelse, 
mit Fald vakte indenfor begge Forhandlingspartiets Grupper, og af de 
Henvendelser, jeg fik fra forskellige Folketingskredse om en mulig 
Kandidatur til næste Valg. Fra min egen Gruppes Side fik jeg ogsaa 
straks Anmodning om fremdeles at deltage i dens fortrolige Forhand
linger om Lovgivningsarbejdets Forberedelse. Men jeg var dog alle
rede Parlamentariker nok til at indse, at inde er inde og ude er 
ude og til derfor ikke at overvurdere den Indflydelse, jeg som uden- 
forstaaende kunde faa paa Afgørelsen af de Sager, der laa mig saa 
stærkt paa Sinde. Naturligvis vilde jeg benytte den Adgang, der bødes 
mig, til efter Ævne og Lejlighed at tage min Del i Arbejdet, men 
jeg trængte i høj Grad til nu at koncentrere min delvis ledigblevne 
Arbejdskraft om en stor ny Opgave, og det stillede sig saa heldigt 
for mig, at en saadan forelaa.

Da jeg i første Halvdel af Firserne begyndte for Alvor at beskæf
tige mig med dansk Politik, faldt det mig som Historiker naturligt 
at søge tilbage til Oprindelsen til den Forfatningskamp, som nu var 
blevet Centrum i vort politiske Liv, og min Beskæftigelse med for
skellige Lovgivningssager, særlig efter at jeg 1887 var blevet Rigs
dagsmand, førte mig ligeledes ind paa at efterspore de omstridte 
Spørgsmaals Historie. Det ene som det andet førte mig tilbage til 
Junigrundlovens Periode, og om den kom snart mine historiske Stu
dier til at koncentrere sig. Alt hvad der herhjemme forelaa af trykte 
historiske Fremstillinger og Memoireliteratur blev gennemgaaet og 
derefter i stigende Omfang, efterhaanden som Værkerne fremkom, 
tyske, franske og engelske historiske Arbejder, Memoirer og Brev
samlinger af Betydning for det 19de Aarhundredes Historie, særlig 
forsaavidt den berørte Forholdet til Danmark. Det gjaldt jo at frem
skaffe den Baggrund, som var fornøden til Forstaaelse af dansk 
Politik overfor Hertugdømmerne og Udlandet. Men dermed var endda 
kun Begyndelsen gjort: saa kom den her og i Udlandet offentliggjorte 
diplomatiske Korrespondance, Rigsdagstidenderne, Lovsamlingerne og 
Dagspressen. Tidlig blev det mig klart, at jeg, for at blive hjemme i 
den indre Histories politiske Atmosfære og forstaa Personer og Mo
tiver i størst muligt Omfang maatte drage utrykt Stof af Breve og
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Optegnelser og endnu levendes mundtlige Meddelelser ind i mine 
Undersøgelser. Men her mødte mig de Hindringer, som altid stiller 
sig i Vejen for historisk Udforskning af en saa nærliggende Periode, 
som 1848—66 endnu dengang var. Arkivmaterialet var endnu for 
Størstedelen utilgængeligt, og hvad der laa paa private Hænder 
betragtedes oftest som Familiehemmeligheder, der kun ved særlig 
Velvilje meddeltes. Men med denne Velvilje var der i disse Aar 
paa enkelte Undtagelser nær ikke at regne for en ung Venstremand, 
der stod midt i den politiske Kamp og ikke lagde Fingrene imellem 
under Agitationen. Men Periodens Nærhed havde dog ogsaa visse 
Fordele, og dem gjaldt det om at udnytte. Hall, Monrad, Krieger, 
Andræ, J. A. Hansen og Balth. Christensen var for mig ikke histo
riske Skygger, men levende Mennesker, som jeg fra min tidlige 
Ungdom fra Rigsdagens Tilhørerpladser mangfoldige Gange havde 
iagttaget og hørt tale, og endnu var der mellem mine politiske Me
ningsfæller, som jeg fortroligt færdedes med, Mænd, der, som Alberti 
sen., G. Winther, Høgsbro og Berg, havde haft deres Virke under 
hele Junigrundlovperioden eller en Del af den, og som gerne lod 
sig udspørge om fordums Tiders Politik. At jeg, saa ofte det var 
muligt, benyttede mig af Lejligheden, vil man kunne forstaa. Siden 
blev Gehejmeraad P. Vedel mig en værdifuld levende Kilde til 
Tidens Historie. Men ogsaa „de navnløse“ havde deres Betydning 
for mig under disse Forarbejder. Hvor ofte havde jeg ikke under 
Foredrags- og Agitationsrejser haft Held til at støde paa eller faa 
opspurgt en af Veteranerne fra Junigrundlovens Tid og faaet ham til 
at fortælle, hvad han huskede, eller til at vise mig et gulnet skrift
ligt Minde, som illustrerede denne eller hin Situation.

Allerede omkring 1885 begyndte jeg at sysle med Planen om at 
skrive Junigrundlovens politiske Historie og systematisk at samle 
Materiale til den. Alex. Thorsøes „Frederik VIIs Regering“, der var 
den eneste udførligere Fremstilling af Periodens Historie, som den
gang eksisterede, var vel et saare fortjenstfuldt Arbejde, som havde 
været mig til uvurderlig Nytte ved min første Orientering i Æmnet, 
men jeg ansaa en fyldigere og mere dybtgaaende Fremstilling, navn
lig af den indre Historie, for i høj Grad paakrævet og troede mig 
istand til at skrive en saadan, navnlig efter at min aktive Deltagelse 
i det politiske Liv havde øget mine Muligheder for mere intim For
staaelse af en foregaaende Periodes indre Politik. I 1889 var For-
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arbejderne saa vidt fremskredne, at de første Hæfter kunde skrives 
og Planen forelægges Brødrene Philipsen, „Tilskueren“s Forlæggere. 
Gustav Philipsens Venskab for mig i Forbindelse med hans levende 
historiske Interesse og gunstige Bedømmelse af Prøvehæfterne bragte 
ham til uden lang Betænkning at gaa ind paa det, som det skulde 
vise sig, ret risikable Foretagende. At dømme efter hans offentlige 
Omtale af Værket, da det omsider i 1916 blev afsluttet, har han dog 
til syvende og sidst ikke fortrudt, hvad han dengang indlod sig paa, 
men sikkert er det, at det undervejs voldte min afdøde Ven og de 
efterfølgende Forlag mange Kvaler. Baade mit Arbejde med offent
lige Anliggender og det Materiale, der efterhaanden blev stillet til 
min Raadighed, voksede i saa uanet Omfang, at Bogen blev næsten 
dobbelt saa stor og Udgivelsestiden flere Gange saa lang, som i Sub
skriptionsindbydelsen forudsat.

Da Bogens Hæfter i 1889 begyndte at komme, stod hverken 
Udenrigsministeriets Arkiv eller Rigsarkivet mig aabent, og de ind
ledende Kapitler og Perioden 1848—50 maatte derfor i det væsent
lige udarbejdes paa Grundlag af trykt Materiale, suppleret med de 
utrykte Kilder, f. Eks. Balthasar Christensens Papirer, der ved Søn
nen Alfr. Christensens Velvilje blev stillet til min Raadighed. Baade 
Forlæggeren og jeg var imidlertid klare over, at, som Forholdene den
gang laa, var det kun Bogen selv, der kunde bane dens Forfatter Vej 
til de foreløbig lukkede Skatkamre, og desuden trøstede vi os 
med, at der for denne første Periode forelaa et i Forhold til de senere 
Aar saa righoldigt trykt Materiale, at en nogenlunde forsvarlig Frem
stilling kunde skrives paa Grundlag af det. Det viste sig da ogsaa, at 
min maaske noget optimistiske Beregning slog til. Professor Ed. Holm, 
Rigsarkivar A. D. Jørgensen og Gehejmeraad P. Vedel fik ved Læs
ningen af de første Hæfter saa megen Interesse for mit Arbejde, 
at saavel Rigsarkivet som Udenrigsministeriets Arkiv allerede i 
I860 aabnede sig for mig, og at Holm, foruden at overlade mig 
det utrykte Materiale, han selv raadede over — saaledes Mads 
Pagh Bruuns Dagbøger — skaffede mig en meget tiltrængt Under
støttelse fra Carlsbergfondet. Ogsaa det kgl. Bibliotek gav mig Ad
gang til, hvad det laa inde med. Især var dog Vedels Støtte af afgø
rende Betydning for mit Arbejde. Han viste mig ikke alene den Tillid 
at stille hele Udenrigsministeriets Arkiv for Perioden 1850—66 til 
min Raadighed, medens der tidligere kun var blevet givet Afskrifter
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af udvalgte Dokumenter, men han overlod mig ogsaa yderst værdi
fulde Akter fra sit Privatarkiv, og — hvad jeg først og fremmest var 
ham taknemmelig for — han gav mig Lejlighed til under Samtaler, 
som fortsattes ned gennem Aarene, at gennemdrøfte de vanskeligere 
Spørgsmaal med ham og nyde godt af hans enestaaende Kundskab og 
Erfaring, der støttedes af en næsten ufejlbar Hukommelse. Ogsaa rent 
menneskelig set hører disse Samtaler, der i Reglen førtes i hans Ar
bejdsværelse i Villaen i Rosenvænget, til mit Livs bedste Minder. — 
Selve Benyttelsen af Arkivet, der dengang endnu befandt sig i en 
næsten kaotisk Tilstand, var et Herkulesarbejde, men det lettedes 
mig meget ved Arkivaren, Baron Zytphen-Adelers velvillige og 
utrættelige Bistand. — Mit Arbejde med „Under Junigrundloven“ 
optog i Aarene 1890—92 langt den største Del af min Tid, og det 
blev i høj Grad til Gavn for Bogen, at jeg her fik en samlet Arbejds
periode, der overvejende kunde koncentreres om den. Jeg havde 
ogsaa den Glæde at se mit Arbejde gunstigt bedømt fra saa godt som 
alle Sider, ikke mindst fra dem, der selv havde taget aktiv Del 
i Periodens Politik, og dette hjalp mig igen til at øge det Materiale, 
hvorpaa jeg skulde bygge videre. Ved Udgangen af 1892 var jeg 
naaet frem til Ministeriet Ørsteds Fald, der dannede Afslutningen 
af 1. Bind.

Mens jeg sad fordybet i mit historiske Arbejde, havde jeg, som 
allerede nævnt, ikke sluppet min Føling med Rigsdagslivet. Jeg del
tog i min Gruppes fortrolige Møder udenfor Rigsdagen, og i Rigsdags
ferien var jeg med til de ugentlige Sammenkomster, der som Regel 
fandt Sted i Høgsbros Formandsværelse, mellem de ledende af Grup
pen, som var bosat i København eller midlertidig opholdt sig der. 
Forholdene paa Rigsdagen var ikke af den Art, at de bragte mig til 
i altfor høj Grad at længes tilbage til Kasernen i Fredericiagade. 
Skøndt „Morgenbladet“ proklamerede Valgudfaldet som „en Sejr for 
Forhandlingspolitiken“, var det dog tydeligt nok, at Kendsgerningerne 
talte et andet Sprog. At den samlede Opposition, Bergianere og 
Socialdemokrater indbefattede, knapt havde holdt deres Vælgertal, 
betød i Virkeligheden en betydelig Nedgang for de forhandlende Ven
stregrupper, idet det udelukkende var Bergianerne og Socialdemokra
terne, som havde haft Fremgang, mest paa de forhandlende Gruppers 
Bekostning. Dertil kom, at den moralske Virkning af Bergianernes 
Valgsejr var meget stor indenfor Forhandlingsgruppernes egen Kreds.
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Da jeg nogle Uger efter Valget talte med Hørup ved en Mødeaften 
i Studentersamfundet og gjorde gældende, at Forhandlingspolitiken 
nu burde tage saa meget kraftigere fat, svarede han mig med nogle 
meget skeptiske Ord om denne Politiks Fremtidsudsigter og føjede 
til: „Nej, naar man vil lære noget af et Valg, skal man altid lægge 
Mærke til, hvem det er, der har haft Fremgang, og det er Berg, 
ikke os.“ Hermed stemte godt nok hans Omtale af Forhandlingspoli
tiken ved Sommerens Møder: „en Politik paa bedste Beskub“, „den 
syntes født til Bagateller, og noget stort den blev ej heller“, etc. — 
Noget anderledes var Edv. Brandes' Stemning overfor Forhandlings
politiken. For ham som for Holstein stod en Alliance med den 
Bergske Protestpolitik nærmest som en Gru, og han saa endnu den
gang saaledes paa det, at skulde Forhandlingspolitiken hævde sig, 
maatte der være Samarbejde mellem de to Forhandlingsgrupper. 
Dette havde ogsaa paa flere Maader givet sig Udslag, da Brandes, 
medens Hørup fra November 1889 til Februar 1890 sad i Fængsel 
til Afsoning af en Pressedom, fungerede som sin Gruppes Leder. Fra 
den anden Side havde man efter Valget genindsat Hørup og siden 
ogsaa J. Busk i det samlede Forhandlingspartis Bestyrelse og gjort 
R. Claussen, der var Medlem af den Hørupske Gruppe, til 2. Vice
formand. Der syntes saaledes at vise sig Tegn til Mildnelse af 
Gruppestriden, men efter Hørups Tilbagevenden blæste atter en 
køligere Vind. Da jeg, hvis personlige Forhold til Brandes under alle 
Omskiftelser havde været venskabeligt, engang under Foraarssam- 
lingen 1890 spurgte ham, hvad Grunden var til „ Signal forandringen“, 
svarede han mig med sin vanlige Aabenhjærtighed: „Det skal jeg 
sige Dem; det var fordi dengang var det mig og ikke Hørup, der 
havde Ledelsen, men glem ikke, at det er Hørups Politik, som er 
Gruppens, ikke min.“

Samlingen 1889—90, som allerede derved, at den splittedes ved 
Januarvalget, var dømt til Ufrugtbarhed, løb ud paa den for For
handlingspolitiken mest ildevarslende Maade, idet Ministeriet indsatte 
sit Lovforslag om Opførelse af et Fort paa Middelgrunden som Æn
dringsforslag til Finanslovens 3. Behandling og, skøndt det var ned
stemt af Folketinget, allerede i April lod det paabegynde provisorisk. 
Ogsaa mellem de to Ting kom det til et hæftigt Sammenstød, idet 
Landstinget, der først i Slutningen af Marts havde modtaget Finans
lovforslaget fra Folketinget, vedtog en „Beslutning“, der tiltraadte



232

det og de af Ministeriet til det stillede Ændringsforslag, deriblandt det 
om Middelgrundsfortet, uden Behandling og uden Finanslovforslagets 
Tilbagesendelse til Folketinget. Dette protesterede mod Beslutningen 
som en Tilsidesættelse af Forfatningen. Saaledes stod Tingene i 
direkte Konflikt med hinanden, og da Fortets Bygning var beregnet 
til at vare i tre Aar, maatte en regelmæssig Finanslovs Vedtagelse i 
dette Tidsrum anses for udelukket. Holstein saa i dette et Dødsstød 
for Forhandlingspolitiken, og da han ikke vilde alliere sig med Berg 
og heller ikke gaa ind under Bojsens Førerskab, erklærede han i et 
Manifest af 12. Juni 1890 Forudsætningerne for sin Politik „bristede 
baade nu og i Fremtiden“ og nedlagde sit Mandat. — Stemningen var 
i det hele meget trykket indenfor de forhandlende Venstregrupper. 
Faa Dage efter Holsteins Mandatnedlæggelse holdt Pingel et Vælger
møde i Aarhus, hvor han gav en yderst pessimistisk Skildring af For
holdene indenfor Venstre: de personlige Stridigheder gik forud for 
Arbejdet paa Sagerne, og Førerne, disse „Nederlagets Organisatorer“, 
som han kaldte dem, Bojsen og Hørup indbefattede, kunde eller vilde 
intet udrette. Selv erklærede han ikke at ville stille sig mere. Bjørn
bak fandt Pingels Tone for hensynsløs, men gav ham i Realiteten 
Ret i meget og stillede i Udsigt, at ogsaa han muligvis vilde sige 
Rigsdagen Farvel. Socialdemokraten Harald Jensen, som ledede Mø
det, sammenfattede Venstres Stilling i de Ord, at det ikke blot paa 
Rigsdagen, men ogsaa ude blandt Vælgerne var „en slagen Hær i 
Opløsning“. Ogsaa i den Bojsen’ske Gruppe begyndte Leden ved det 
hele at brede sig i en betænkelig Grad. Schrøder, Askov, nedlagde 
sit Landstingsmandat, og Th, Nielsen og Kl, Berntsen talte til Bojsen 
om, at de tænkte paa at følge hans Eksempel. I Højres Lejr var 
Stemningen derimod løftet. Partiet stod endnu enigt sammen overfor 
det dybt splittede Venstre, og ved Middelgrundsfortets Paabegyndelse 
og Landstingets Tilslutning dertil havde Estrup sikret sig Førerskabet 
og afskaaret alle Forligsmuligheder for de første tre Aar. Den mode
ratere Fløj af Højre slog tilsyneladende villigt Følge, og selv Lars 
Dinesen, der tidligere havde talt forhaabningsfuldt om Forhandlings- 
politikens Udsigter, karakteriserede endnu i Oktober Venstre som 
et Parti, der ligger i indbyrdes Strid og „kun kan enes om at lefle 
med Socialdemokraterne“.

Det var under disse Forhold den Beslutning modnedes hos F. Boj
sen for første Gang at træde frem som helt selvstændig Fører og
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gøre et sidste alvorligt Forsøg paa at redde Forhandlingspolitiken og 
holde Vejen aaben for en senere Tilbagevenden til konstitutionelle 
Tilstande. Ogsaa ham havde Parlamentsleden været ved at faa fat i, 
men hans Hustrus Ord om, at han ikke burde forlade Rigsdagen 
„uden at have udrettet noget virkeligt“ lød stadig i hans Øren, og — 
hvad der var det afgørende — han følte denne Gang en stærkere 
Forpligtelse end nogensinde, ti nu maatte han, trods sin svage Selv
tillid, indrømme for sig selv, at han var den eneste, som havde 
Mulighed for at løse Opgaven, efter at Holstein var gaaet, og Hørup 
mere og mere nærmede sig Berg. Indenfor Forhandlingspartiet havde 
man i den sidste Samling stærkere og stærkere følt Savnet af en 
Arbejdsplan, og inden Rigsdagens Slutning 1. April opfordrede Besty
relsen Bojsen til at udarbejde et Forslag til en saadan. Han gav sig 
straks ifærd med Arbejdet, og under dette steg hans Tro paa, at 
der trods alt var noget at udrette. Midt under det kom saa Holsteins 
Afskedsmanifest, og han besvarede det straks ved en Udtalelse i 
„Morgenbladet“, der var bestemt til at sætte Mod i de Venner af 
Forhandlingspolitiken, som endnu ikke havde opgivet Ævret, og i 
Virkeligheden blev en Bebudelse af den Politik, han i de kommende 
Aar agtede at føre. Det hed i denne Udtalelse, at naar han og andre 
ikke havde fulgt Holsteins Eksempel, laa det i, at de endnu ikke 
havde „opgivet Haabet om at naa frem mod Maalet ad Forhandlingens 
Vej“, og der fortsattes saaledes: „Jeg har aldrig tænkt mig, at For- 
handlingspolitikens afgørende Betydning laa i Muligheden af at til
vejebringe en storpolitisk Forstaaelse eller et Forlig idag eller imor- 
gen. Dens Forudsætning kan efter min Mening umuligt briste paa 
3 eller 4 Aar. Kan der ikke naas en Forstaaelse med det nuværende 
Regeringsparti, nuvel, saa skaber Udviklingen et andet, men Vejen 
hertil er, som Grev Holstein rigtig betoner, alene Forhandling, der 
gives ingen anden. — Folketinget kan sikkert intet andet gøre end 
søge at bringe de bedst mulige Resultater ud af den saglige Forhand
ling. Det kunde maaske endog være, at jo mindre en storpolitisk For
staaelse stilles i Forgrunden, desto nærmere kan vi være ved at opnaa 
Forfatningens Genoprettelse. Under alle Omstændigheder kræver 
Tiden med større og større Alvor Løsningen af adskillige Lovgivnings- 
spørgsmaal, hvortil Folketinget maa medvirke.“

Denne Udtalelse glædede mig i høj Grad, baade fordi den saa 
bestemt betonede, at man foreløbig maatte opgive ethvert Tilløb til
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et konstitutionelt Forlig som unyttigt, ja endog skadeligt, saa længe 
Jordbunden derfor ikke var bedre forberedt og samtidig fastholdt, at 
Genoprettelsen af konstitutionelle Tilstande maatte være det ende
lige Maal. Fra August blev jeg draget med ind i de Forhandlinger, 
som Bojsen førte med enkelte Fortrolige om „Arbejdsplanens“ Enkelt
heder. Jeg billigede ubetinget, at Forhandlingen ikke som tidligere 
spredtes over mange større og mindre Sager, men samledes om den 
indirekte Beskatning og de grundlæggende sociale Love : Fattigloven, 
Sygekasseloven og Ulykkesforsikringsloven, om hvilke der allerede 
forelaa Regeringsforslag, hvis Behandling var paabegyndt i Rigs
dagen, samt om en Lov om Fremskaffelse af Havelodder til Landarbej
dere, som Bojsen havde udarbejdet Forslag til. Endvidere var vi 
enige om, at en Lovgivning om Alderdomsforsørgelse for Ubemidlede 
skulde indtage en fremtrædende Plads i Planen, men — som det vil 
fremgaa af det efterfølgende — ikke om Maaden, hvorpaa det skulde 
ske. Ved Behandlingen af de ovennævnte Regeringsforslag skulde 
selvfølgelig de af Venstre i den foregaaende Rigsdagsperiode frem
førte Synspunkter i saa vidt Omfang som muligt søges gennemførte, 
og navnlig skulde der, trods Ministeriets Modstand, holdes fast paa 
de Hovedpunkter, Oppositionen med mig som Ordfører havde kæm
pet for i de foregaaende Aar: at Sygehjælp ikke skulde betragtes 
som Fattighjælp og obligatorisk Eftergivelse af Fattighjælp efter at 
de vedkommende i et vist Aaremaal havde holdt sig udenfor Fattig
væsenet. I Toldspørgsmaalet havde Bojsen foreslaaet foreløbig at 
nøjes med en Nedsættelse af Tolden paa raffineret Sukker fra 1372 
til 21/2 Øre pr. Pund og Ophævelse af Raasukkertolden mod Ind
førelse af en Afgift paa bajersk 01 af 10 Kr. pr. Tønde. Formind
skelsen af den samlede indirekte Beskatning vilde da beløbe sig til 
mellem x/s og 1 Mill. Kr. Jeg havde selvfølgelig foretrukket en sam
let Toldreform, men jeg maatte indrømme, at Udsigten til at gennem
føre en saadan foreløbig kun var ringe, og at Bojsen havde grebet 
Sagen praktisk an ved at foreslaa en saa væsentlig Nedsættelse af 
Tolden paa en af de vigtigste Livsfomødenheder, at den vilde give 
sig et føleligt Udslag i Detailprisen. Dette vilde have langt større 
Udsigt til at slaa igennem baade i Rigsdagen og i Befolkningen end 
den almindelige Regulering af Toldsatserne med Ophævelse af de 
mange maskerede Indførselsforbud og af Tolden paa Raa- og Hjælpe
stoffer, som jeg baade da og senere ansaa for endnu vigtigere end
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Nedsættelsen af Finanssatserne. Det var dog ingenlunde Meningen 
at tabe den almindelige Toldreform af Syne, og efter Aftale med 
Bojsen gik jeg, i Forbindelse med Køedt og Direktør Hauberg, alle
rede fra Eftersommeren igang med at udarbejde et Forslag til Re
vision af hele Toldtarifen, der mulig under Forhandlingernes Gang 
i den kommende Vinter kunde faa praktisk Betydning og i hvert 
Fald var godt at have i Beredskab i Fremtiden.

Det Bojsenske Lovkompleks blev under den hidsige politiske 
Kamp, der siden stod om det, fremstillet som en fuldkommen Front
forandring, der brød med tidligere Venstrestandpunkter og maatte 
virke som en Bombe til Sprængning af Forhandlingspartiet, men 
intet kan være fjærnere fra Virkeligheden. De Forslag, der var stil
lede angaaende Venstres Krav paa den sociale Lovgivnings Om- 
raade, var gennemgaaende i Overensstemmelse med begge de for
handlende Venstregruppers tidligere Standpunkter, Forslaget om 
Havelodderne mødte ingen principielle Indvendinger, og hvad Stri
dens Æble, Forslagene om 01- og Sukkerbeskatningen angaar, stod 
ogsaa disse i god Overensstemmelse med tidligere Venstrestandpunk
ter. Det er rigtigt, at man i Samlingen 1889—90 og ved Valgene 
havde taget Afstand fra Estrups Forslag om en Ølskat, men det var 
ikke fordi nogen af Grupperne var principielt mod en saadan Skat, 
men fordi den var sammenknyttet med en betydelig Forøgelse af 
Brændevinsskatten og ikke ledsagedes af en tilsvarende eller større 
Formindskelse af den indirekte Beskatning, idet Udbyttet af den 
foreslaaede Skat skulde deles lige mellem Statskassen og Kommu
nerne. Tværtimod havde det forenede Venstre allerede i Samlingen 
1871—72 udtalt sig for at dække forskellige Toldnedsættelser ved 
en Skat paa bajersk 01 af 8 Kr. pr. Tønde og var i de følgende Aar 
flere Gange kommet tilbage til denne Tanke, ja endnu saa sent som 
i Samlingen 1888—89 havde Folketinget med Tauber som Ordfører 
og med Tilslutning af begge de forhandlende Venstregrupper ved
taget et Toldlovforslag, efter hvilket Toldnedsættelsen paa bl. a. 
Kaffe, Petroleum og Sukker skulde dækkes ved en Ølskat af godt 
372 Mill. Kr. Og hvad Sukkerbeskatningen angaar, havde Kravet 
om en klækkelig Nedsættelse af den lydt højere end noget andet i 
det samlede Venstres Toldagitation, saaledes i en Piece, Overbesty
relsen for Venstres Organisation, i hvilken ogsaa Bergianerne og 
Hørupperne var repræsenteret, havde udsendt. Sukkerskatten er,
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hedder det her, en Skat, „der særlig trykker Landets Arbejderbefolk
ning, ti Sukkeret er et uundværligt Ernæringsmiddel, som bruges i 
hvert eneste Hjem i Landet, lige fra Kongeborgen til den fattigste 
Hytte ; i mange Tilfælde bruges Sukker endogsaa i større Mængde af 
vor Arbejderbefolkning end af de mere velstaaende Samfundsklasser.“

I god Overensstemmelse hermed var Bojsen da ogsaa, som jeg af 
talrige Samtaler med ham ved, i den første Tid af den Opfattelse, at 
hans Plan, om end fra visse Sider modstræbende, i det væsentlige 
vilde blive accepteret af begge de forhandlende Venstregrupper, og 
dette viser sig ogsaa gennem det forberedende Arbejde, han, inden 
Forslagene i Oktober forelagdes det samlede Forhandlingspartis Be
styrelse, gjorde for at bane dem Vej. Han forelagde dem ikke blot for 
sine nærmere Meningsfæller, men ogsaa for forskellige Medlemmer 
af den iHørup’ske Gruppe, deriblandt ogsaa dennes ledende Mænd. 
Ikke blot gav hans egen Gruppes Rigsdagsmænd deres Tilslutning 
til de skriftlig formulerede Forslag, men af den Hørup’ske Gruppe 
bl. a. Folketingets 2. Viceformand, R. Claussen, der lovede at være 
Medforslagsstiller til Forslagene om Sukkerbeskatningen og om Have
lodderne, Bjørnbak, Pingel, Jungersen, Rasm. Nielsen, Chr. Ravn 
og Ole Hansen. Ogsaa Herman Trier, som stod udenfor Grupperne, 
gav efter nogen Betænkning sin Tilslutning og lovede at forhandle 
med Edv. Brandes om Sagen og bede denne igen forhandle med 
Hørup. Efter hvad Trier meddelte Bojsen og mig, billigede Brandes 
i det hele Planen og lovede at forelægge den for Hørup, men til
føjede, at hans endelige Stilling vilde være afhængig af dennes. 
Til Hørup henvendte Bojsen sig iøvrigt personlig straks efter Rigs
dagens Sammentræden og havde en længere Samtale med ham. Boj
sens Indtryk af denne Samtale, saaledes som han meddelte mig det, 
var, at Hørup ikke havde væsentlige principielle Indvendinger, men 
dog nærede Betænkelighed ved Ølskatten, som han og hans Blad 
under Valgkampen og siden havde bekæmpet. Bojsen havde dog ikke 
Indtryk af, at han vilde gøre nogen skarp Modstand. — Den 9. 
Oktober forelagde Bojsen sine Forslag og den hele Arbejdsplan for 
Bestyrelsen for Folketingets Venstre, og Dagen efter for det samlede 
Parti. Efter Høgsbros Protokoltilførsel om Bestyrelsesmødet, „billi
gedes hans Fremstilling i det hele; kun udtalte Hørup sig mod en 
Skat paa 01“. Ogsaa Tauber tog Forbehold. Paa lignende Maade 
gik det i Partimødet, hvor dog Hørup fik Tilslutning af Bing. Ber-
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gianerne deltog ikke mere i Partimøderne og udtraadte kort efter 
ogsaa formelt af Partiet. Fra denne Gruppes Side var Bojsen forbe
redt paa absolut Modstand, men ellers saa han ret fortrøstningsfuldt 
paa Situationen. Ogsaa overfor Ministeriet havde han søgt at forbe
rede Sagen ved en indgaaende Samtale med Justitsminister Nelle
mann, som i det hele billigede Planen og lovede at paavirke Estrup 
og Ingerslev til Gunst for den. Det blev dog aftalt, at den ikke 
skulde drøftes i Ministermøde, og at Scavenius og Bahnson foreløbig 
ikke skulde indvies i den; hverken Bojsen eller Nellemann ventede 
sig aabenbart nogen Velvilje fra deres Side.

Den 14. Oktober aabnedes Finanslovbehandlingen, der fra Venstres 
Side indlededes af Bojsen og Hørup. Deres Taler blev Optakten til 
de følgende Aars Politik og viste, uden at komme ind paa Enkelt
hederne i det Bojsenske Arbejdsprogram, en dyb Kløft mellem de 
to Føreres Syn paa Fremtidspolitiken. Bojsen betonede, at der ingen 
Plads var for storpolitiske Forligsforhandlinger, „før det kan erken
des, at begge Parter er gennemtrængte af den faste Vilje at ville 
sørge for, at hvad der er sket her i Landet i de senere Aar, aldrig 
skal kunne gentages“. Det skulde nu for Alvor vises, at vor politiske 
Ager kunde bære noget andet end „det provisoriske Ukrudt“, og et 
fremgangsrigt Arbejde herfor vilde i begge Lejre styrke Tendensen 
til at vende tilbage til regelmæssige Tilstande. Den kommende Rigs
dagssamling burde fortrinsvis vies til „Arbejdet for Smaafolks øko
nomiske Vel“. Der har i de sidste Aar udviklet sig et vist Kapløb 
i denne Retning, men det er paa Tide, at der bliver „noget Ud
bytte af de mange store Ord“, og at „Smaamanden omkring i Landet 
kunde faa en Følelse af, at Samfundets Arm ogsaa kan naa ham 
med andet end Politistaven“. Især gælder dette for Landarbejderne, 
ti for ingen er Livets Kaar saa ringe som for dem, „og naar de støt
tes og styrkes i deres tunge Arbejde, kommer man desuden det 
betyngede Landbrug til Hjælp paa den kraftigste, sundeste og mest 
ligefremme Maade“. — Saa forhaabningsfuldt, som Bojsens Tale 
havde lydt, saa bitter og pessimistisk lød Hørups. Med direkte 
Adresse til den Bojsen’ske Arbejdsplan sagde han, at der rundt i 
Verden gærede Tanker om en retfærdigere Ordning af Samfunds
tilstandene, men intetsteds er der tilstrækkelig Oversigt over dette 
Omraade, til at man kan lovgive derpaa i nogen stor Udstrækning 
eller med nogen betydelig Virkning. „For Tiden kan der hos os og
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andre Steder kun være Tale om ganske ringe Reformtanker angaaen- 
de Sygekasser, Ulykkesforsikring og den Slags, som man i al Be
skedenhed sikkert fra alle Sider vil skænke fornøden Opmærksomhed, 
men af hvilke intet tænkende Menneske venter sig nogen grundig 
Reform af Samfundstilstanden saa lidt som sand Tilfredsstillelse af 
de Krav, der i dette Øjeblik bevæger Sindene. Som Menneske ser jeg 
nærmest paa de 6 Maaneder, der foreligger, med et Indtryk af, at 
det er et sørgeligt Afsnit af spildt Tid, som bliver taget fra den korte 
Levetid, der er os beskaaren, og som Borger i et frit Land forekom
mer den Tilstand, hvorunder vi skal arbejde, mig nærmest som en 
Spot over Frihed og Land.“ — Man havde Lov at undre sig over 
denne Tale, baade under Hensyn til, hvad der allerede var udrettet 
i Tyskland, og paa Grund af den Overlegenhed, hvormed store so
ciale Lovgivningsspørgsmaal som Fattiglovens Reform, Syge- og 
Ulykkesforsikring m. m. her behandledes. Naar man heraf, som det 
dengang ofte skete, vilde drage den Slutning, at Hørup nærede Lige
gyldighed for Socialreformerne, gjorde man ham dog Uret. Forhol
det var det, at han stillede Maalet saa fjærnt og saa højt, at der 
ingen Udsigt var til at naa det i en lang Aarrække, og for den Frem
tid, man kunde overskue, havde han intet andet at stille i Udsigt end 
en trøstesløs March paa Stedet, noget, der ganske tog Modet fra ad
skillige af de Forhandlingsmænd, der hidtil havde fulgt ham, og satte 
Fart i den Flugt fra hans Førerskab, som betegnede de følgende 
Maaneder.

Den 29. Oktober gav Venstres Bestyrelse og Parti, hvor Vennerne 
af den Bojsen’ske Arbejdsplan nu efter Bergianernes Udtræden var 
i stort Flertal, Samtykke til, at Folketingets to Viceformænd, Boj- 
sen og R. Claussen, indbragte Lovforslagene om Sukkerbeskatningen 
og om Havelodder, og i den første Halvdel af November fulgte saa 
den langvarige Førstebehandling af Skatteforslagene. At denne skulde 
faa en saa lidenskabelig og skelsættende Karakter, kom vistnok som 
en Overraskelse for de fleste. Der var jo i disse Forslag og i den 
hele Arbejdsplan intet som smagte af Overløberi til Højre eller af 
Overklassepolitik af nogen Art, ej heller noget, som i sig selv 
syntes egnet til at sætte Skel mellem Venstregrupperne. Jeg havde 
i Oktober Maaned Lejlighed til at drøfte Arbejdsplanen med adskillige 
baade i og udenfor Rigsdagen, der under den paafølgende Kamp 
vedblev at følge Hørup, og gennemgaaende indrømmede de, at 
der mod selve Forslagene ikke var væsentlige politiske Indven-
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dinger at gøre, men man frygtede de nye politiske Konstellationer, 
Kampen om dem kunde hidføre, og navnlig vilde man ikke skille sig 
fra Hørup. Jeg skulde, sagde Gustav Philipsen, ikke have noget imod 
at se Forslagene i Lovtidenden, men jeg frygter, hvad der kan ske 
paa Vejen til den. Dette Standpunkt var ogsaa Edv. Brandes’ og 
andres, som af personlig Hengivenhed og Troskabsfølelse overfor 
Hørup ikke vilde skille sig fra ham i en Situation, hvor hans Fører
stilling og hele politiske Fremtid var saa truet. Desuden vejrede man 
en aandelig Reaktion, naar Bojsen og Nellemann faldt i Armene paa 
hinanden; man havde jo mærket sig Nellemanns Grundlovstale 
samme Aar om den Hjælp til Bekæmpelse af „den materialisti
ske Verdensanskuelse“, han haabede at faa fra visse Sider af Ven
stre.

For Hørup var det Skred, som i Efteraaret 1890 fandt Sted i hans 
Parti, tilsyneladende katastrofalt. Allerede Holsteins Mandatnedlæg
gelse havde svækket hans politiske Stilling, og nu forlod netop de 
Medlemmer af hans Gruppe, som havde størst Tilknytning til Land
befolkningen, ham, hvad der gav Gruppen et snævrere, mere køben
havnsk og akademisk Præg, som med Virkning kunde bruges imod 
den i Agitationen. I hans lidenskabelige Sind blussede det gamle 
Had til Bojsen og „Moderationen“ op med en Styrke som aldrig før, 
og der var ikke den politiske Skændighed, han og hans Blad ikke 
kunde tro dette „Nyhøjre“, disse „Overløbere“ i Stand til. Det faldt 
ham under disse Forhold, hvor Forhandlingspolitiken, efter at være 
kommet under Bojsens Ledelse, havde mistet al Tiltrækning for 
ham, ikke vanskeligt at gøre det Skridt, som var nødvendigt for at 
gengive hans stærkt indskrumpede Parti dets Slagkraft og tilstrække
ligt Rygstød i Landbefolkningen: Alliancen med Berg. Det var sikkert 
Hørup, som først rakte Haanden frem, men den blev uden Modstand 
grebet af Berg, som trods Valgsejren led under sin isolerede Stilling 
paa Rigsdagen. Der fandt ingen Forening af Grupperne Sted, idet 
det Berg’ske „rene Venstre“ opretholdtes uforandret, men man ope
rerede nu i Fællesskab paa Rigsdagen og ude i Landet, og til Allian
cen sluttede sig de tre Socialdemokrater og de radikale „Løsgængere“ 
C. Hage og Herman Trier, hvilken sidste som Fælleskandidat for 
Liberale og Socialdemokrater i København mente at burde underordne 
sin saglige Billigelse af de Bojsen’ske Forslag under almindelige po
litiske Hensyn. Saaledes blev de to Lejre i Folketinget talmæssig om-
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trent lige stærke, dog oftest med en lille Overvægt for den Bojsen’ske 
Side. Den Hørup-Berg’ske Alliance vakte stor Forbitrelse i den 
Bojsen’ske Lejr, og man forsømte ikke at køre op med „Rumlepotten“ 
og „Luskepeteren“ og de andre Stinkpotter, hvormed de Nyallierede 
i tidligere Dage havde regaleret hinanden. Naturligvis uden Virkning, 
ti Venstrepolitikerne havde mere end en Menneskealders Træning i 
at skilles og gaa sammen igen og lade Fortidens Strid hvile, naar 
Nutiden krævede Samvirke. Desuden gjorde det ude i Landet, især 
i de Egne, hvor den „radikale“ Politik fra 1877 til 1883 havde haft 
Overvægten, en ikke ringe Virkning igen at se de to Førere fra den 
Tid Side om Side, og mange gentog Hørups Ord fra den genoptagne 
Alliances første Tid, at „de Tider havde ikke været de daarligste for 
Venstre, hvor Berg og Hørup stod sammen“.

Det syv Dages Novemberslag, som stod ved „01- og Sukker
loven*^ første Behandling, var præget af den største Bitterhed 
og kulminerede i Nattemødet 13.—14. November, vistnok det før
ste større Forsøg paa organiseret Obstruktion i den danske Rigs
dag, hvor Mødet fortsattes, til det elektriske Lys gik ud, og Forman
den derved blev tvunget til at slutte. Berg angreb Forslaget som 
en Opgivelse af Befolkningens politiske Førstefødselsret; man vilde 
snart faa at mærke, at Befolkningen krævede „Grundloven ogsaa 
fremfor Syltetøj“. Desuden var det en uhørt Gave til Regeringen, 
idet Skatten paa Grund af Ølforbrugets stærke Stigen om 18 Aar 
vilde udgøre 30—40 Mill. Kr. ( ! ) Hørup betegnede den hele Skatte
omlægning som en Lettelse af Skatten for de Velhavende, der for
trinsvis var Sukkerforbrugere, og en forøget Byrde for Arbejderne 
gennem Ølskatten. Heroverfor faldt det ikke Bojsen og hans Me
ningsfæller svært at paavise, at Omlægningen vilde betyde en Skat
telettelse for langt den overvejende Del af Landets Smaakaarsfolk, 
der enten slet ikke eller kun i ringe Grad brugte bajersk 01, me
dens den stærke Udvidelse af Konservesindustrien, man fra samme 
Side stillede i Udsigt som Følge af Sukkernedsættelsen, ikke ind
traf. Estrup udtalte som Finansminister sin Glæde over Forslagets 
Fremkomst og sit Haab om, at det vilde kunne „sammensmæltes“ 
med det Toldlovforslag, han stod i Begreb med at forelægge i 
Landstinget, og Hørup brugte denne Udtalelse til at præge Ordet 
„Sammensmæltere“ som Betegnelse for det Bojsen’ske Parti og til, 
under Henvisning til Esrups protektionistiske Standpunkt, at spaa.
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at Forslaget var Begyndelsen til en Opgivelse af Venstres tidligere 
Stilling i Toldsagen.

Det af Arbejdsplanens Forslag, der interesserede mig stærkest, 
var Fattiglovsrevisionen, ikke mindst fordi jeg vidste, at Spørgsmaalet 
om Alderdomsforsørgelsen vilde blive behandlet i Forbindelse med 
det. Jeg var jo, som allerede nævnt, ved Forslagets Behandling i 
Folketinget 1889 gaaet skarpt imod, at dets Paragraf 64 skulde kunne 
gøre det ud for en endog blot foreløbig Løsning af Alderdomsforsør- 
gelsesspørgsmaalet. Paragrafen lød saaledes: „Naar en her i Landet 
forsørgelsesberettiget Person, som ikke ved Dom er funden skyldig 
i en i den offentlige Mening vanærende Handling, efter sit fyldte 
60de Aar bliver trængende til Understøttelse, betragtes den Hjælp, 
der af det offentlige ydes til hans og hans Families nødvendige Un
derhold eller Kur og Pleje ikke som Fattighjælp, for saa vidt den 
Paagældende hidtil ikke har nydt saadan Hjælp, og han derhos enten 
i de sidste 10 Aar har været Medlem af en Sygekasse, hvis Love er 
godkendt af Indenrigsministeren, eller paa anden efter vedkommende 
Kommunalbestyrelses Skøn virksom Maade, saasom ved passende 
Indskud i en Alderdomsforsørgelseskasse eller deslige, har søgt at 
sikre sig mod at falde Fattigvæsenet til Byrde.“ — Jeg havde alle
rede i Folketinget erklæret mig imod væsentlige Bestemmelser i dette 
Forslag, saaledes at Betingelsen for at komme ind under Paragrafen 
skulde være ikke nogensinde at have nydt Fattigunderstøttelse og i 
de sidste 10 Aar at have været Medlem af en statsanerkendt Syge
kasse eller af en Alderdomsforsørgelseskasse, og at hele Byrden 
skulde hvile paa Kommunerne uden Statsbidrag. I det hele ønskede 
jeg, at Alderdomsforsørgelsen skulde ordnes ved en særlig Lov og 
ikke være et Appendiks til Fattigloven, og at denne Lov skulde skabe 
en Ret for den gamle til en ved Loven fastsat Understøttelse. Det var 
min Opfattelse, at der snarest muligt burde tages fat paa en nærmere 
Undersøgelse af Sagen, og jeg virkede i denne Retning indenfor det 
forhandlende Venstre, men uden synderligt Held. I Marts 1890 havde 
Fogt mann m. fl. foreslaaet Partiets Bestyrelse at søge nedsat en par
lamentarisk Kommission til Udarbejdelse af et Forslag om Alderdoms
understøttelse, men skøndt jeg, saavidt min Stilling udenfor Rigsdagen 
gav mig Adgang dertil, arbejdede for at fremme denne Sag, skete 
der intet, og tydeligt nok var Stemningen i begge de forhandlende 
Venstregrupper overvejende for at bygge videre paa § 64, muligt gen-
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nem et særligt Forslag, saaledes som en Tilførsel til Venstres Be
styrelsesprotokol fra et Møde 30. April 1890, i hvilket Hørup, men 
ikke Bojsen, deltog, udviser; kun Th. Nielsen, der var tilkaldt som 
Repræsentant for Landstingets Venstre, tog Afstand. Ogsaa Bojsen 
hældede til samme Side som dette Mødes Flertal. Jeg ansaa det da 
for nødvendigt at slaa til Lyd for min Opfattelse paa et Sted, hvor 
jeg var sikker paa at blive refereret i alle Landets Blade, og fik 
Lejlighed dertil ved de samvirkende jydske Landboforeningers Dele
geretmøde i Aarhus den 3. Oktober 1890, hvortil Formanden for 
Horsens Landboforening, P. Bojsen, Gedved, havde skaffet mig 
Indbydelse som Indleder af Forhandlingen om Alderdomsforsørgelses- 
spørgsmaalet. Efter en Fremstilling af, hvad der hidtil var sket i denne 
Sag i Ind- og Udland med særligt Hensyn til Tyskland, udviklede jeg 
min foreløbige Plan til Spørgsmaalets Løsning gennem særlig Lov. 
Jeg afviste det tidligere Estrup’ske Forslag om frivillig Forsikring med 
Statsstøtte med den Begrundelse, at lignende Forsøg overalt havde 
vist sig kun i ringe Grad istand til at naa ned til selve Arbejder
klassen, og at dette sikkert ogsaa vilde blive Tilfældet her i Landet. 
Udførligt argumenterede jeg mod en Tvangsforsikring som den tyske 
og fremhævede stærkt, at med de nuværende lave Arbejdslønninger 
særlig paa Landet, hvor Aarslønnen i Penge og Naturalier gennem- 
gaaende ikke oversteg 450 Kr., vilde der, „naar der skal betales 
Kontingent til Sygekassen, naar der skal lægges lidt hen til Tider, 
hvor det er ringe med Fortjenesten, og naar der endelig skal være 
Tale om en nogenlunde anstændig Opdragelse af Børnene“, ikke være 
Rimelighed for at paalægge et Tvangskontingent til Alderdomsforsik
ringen. — Mod Ingerslevs Forslag anførte jeg, at det vel hvilede paa 
en human Tankegang og kunde gøre megen Gavn, men nogen egent
lig Alderdomsforsørgelse var det, som Ministeren ogsaa selv havde 
indrømmet, ikke, fordi der her ikke var Tale om en fast, aarlig 
Sum, som vedkommende kunde regne paa og kræve som sin Ret, og 
ligeledes var det ikke til at se, hvordan Kommunernes Indgriben 
i den fattiges Selvbestemmelsesret, f. Eks. med Hensyn til Op
holdssted o. lign, skulde kunne undgaas. „Det at man paa visse 
ved Loven fastsatte Betingelser faar en Ret til Understøttelse, der er 
uafhængig af Autoriteternes personlige Skøn over deres Trang eller 
Værdighed, er netop Alderdomsforsørgelsens Hovedkendemærke i 
Modsætning til Fattigvæsenet.“ Endvidere angreb jeg de alt for rigo-
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ristiske Betingelser, der var stillet for at faa Del i Forslagets Goder, 
og det at Kommunerne skulde være ene om at bære Byrden.

Mit eget Forslag gik for saa vidt væsentlig videre, end hvad der 
hidtil havde været Tale om, som det ogsaa inddrog de helt erhvervs
udygtige Invalider (hvorved jeg, som i den tyske Lov, forstod Per
soner, hvis Erhvervsdygtighed var reduceret til 1/3 eller mindre) 
mod til Gengæld at hæve Alderdomsforsørgelsens Aldersgrænse fra 
60 til 65 Aar: „Hvad hjælper det en Mand, at han ved sin Alder
dom nogenlunde sikret, naar han maaske, længe inden han har naaet 
den Alder, hvor han kan gøre Krav paa Alderdomsforsørgelse, paa 
Grund af Erhvervsudygtighed har maattet søge Fattigvæsenet? Kun 
naar Alderdoms- og Invalideforsørgelse supplerer hinanden, vil der 
— i Forbindelse med Syge- og Ulykkesforsikringen — være skabt 
en nogenlunde Betryggelse for den flittige og ordentlige Arbejder, og 
han behøver da ikke længer at se hen til Fattigvæsenet som sin sand
synlige Fremtidslod.“ Mit foreløbige Forslag gik ud paa at lægge For
sørgelsen i Kommunalraadenes og de dem overordnede Myndigheders 
Haand, men saaledes at Loven satte bestemte Takster, forskellige 
paa Land og i By saavel for Alderdoms- som for Invalideforsørgelsen 
og noget højere for denne sidstes Vedkommende, da Invaliderne i 
Reglen vilde have personlig Hjælp fornøden og endnu ofte Forsør
gelsespligter at opfylde. Som Betingelse for Retten til Understøttelsen 
skulde foruden Uberygtethed og det „i et vist Tidsrum inden Forsør
gelsens Indtræden at have været udenfor Fattigvæsenets Forsorg“ stil
les, at man opfyldte den kommende Sygekasselovs Betingelser for 
at nyde godt af det offentliges Understøttelse til Kasserne. „Alange 
ville vel,“ udtalte jeg, „kalde det urimeligt, at Understøttelsen skal 
ydes, enten der er bevislig Trang tilstede eller ikke, og mene, at 
dette vil svække Driften til Selvvirksomhed. Jeg svarer dertil, at 
for en Arbejder, der enten er erhvervsudygtig eller 65 Aar gammel, 
vil der saa godt som altid være Trang tilstede, og har han undtagel
sesvis skaffet sig saa gode Kaar, at han strængt taget nok kunde 
komme ud af det paa egen Haand, vil den offentlige Understøttelse 
kun være en fortjent Præmie for ualmindelig Orden, Flid og Nøj
somhed. Alt, hvad man ved egen Kraft naaede, bevirkede da ogsaa 
en virkelig Forbedring af ens Stilling og blev derfor saa meget mere 
attraaværdigt.“ — Den finansielle Side af Sagen tænkte jeg mig 
ordnet saaledes, at Kommunerne kom til at bære en Trediedel af den
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samlede Udgift, som jeg efter de foreliggende statistiske Opgivelser 
og Analogierne fra Tyskland anslog til ca. 9 Mill. Kr. Dette vilde 
paa Grund af Nedgangen i Fattigudgifterne betyde en tiltrængt For
bedring af deres økonomiske Stilling. De resterende to Trediedele 
vilde da komme til at paahvile Statskassen, som jeg ikke antog kunde 
bære denne Byrde uden en Skatteforøgelse, hvoraf en større Del 
skulde bæres af de mere bemidlede og en mindre ved Forøgelse af 
Spiritusskatten. — Jeg betonede iøvrigt, at der, inden Spørgsmaalet 
endelig kunde løses, maatte kræves en mere indgaaende Undersø
gelse, navnlig af statistisk Art, og jeg sluttede med at anbefale Ved
tagelsen af den af Horsens Landboforening foreslaaede Resolution, 
hvorefter Delegeretmødet opfordrede Regering og Rigsdag til „sna
rest muligt at foretage de fornødne Skridt til Forberedelse af et for
nyet Forslag til Lov om en Alderdomsforsørgelse for Arbejdere“. — 
Dette Forslag vedtoges enstemmig, men af Formanden, Kammerherre 
Lüttichaus, meget anerkendende Ord om mit Foredrag fremgik det 
dog, at han vilde foretrække at bygge videre paa Fattiglovforsla
gets § 64, og det samme var sikkert Tilfældet med de fleste af 
Delegeretmødets øvrige Medlemmer.

Mit Forslag blev udførlig refereret af de fleste Blade af forskel
lige Partifarver og vakte megen Opmærksomhed, men jeg kunde ikke 
være blind for, at ikke blot Regeringspartiet, men ogsaa Størstedelen 
af mine egne Partifæller fandt det meget for vidtgaaende. Naturlig
vis var jeg ikke saa naiv at tro, at et saadant Forslag under de da
værende Forhold havde nogen Udsigt til Vedtagelse, men jeg stillede 
det dels for Fremtidens Skyld, dels for ud fra det som Grundlag at 
faa saa meget som muligt af dets Indhold, navnlig de faste Takster, 
ind i den Overenskomst, som det maatte blive muligt at træffe paa 
Rigsdagen. I de følgende Maaneder anvendte jeg da al den Indfly
delse, jeg gennem Udentingsforhandlinger med mine Gruppefæller 
kunde raade over, i denne Retning, men kun med delvist Held. Det 
Forslag, som den Gruppe, der nu kaldtes den Bojsen-Claussenske, 
vedtog ved Fattiglovens 2. Behandling i Folketinget, gik ud paa at 
acceptere det ministerielle Forslags § 64 som Grundlag, altsaa uden 
faste Takster, men til Gengæld at forbedre det paa væsentlige Punk
ter, navnlig ved at stryge de Betingelser, som vilde have udeluk
ket Størstedelen af Arbejderne — nemlig at Vedkommende aldrig 
maatte have modtaget Fattighjælp, selv om den var tilbagebetalt, og
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Medlemsskab i Syge- eller Alderdomsforsørgelseskasser — og erstatte 
dem med, at han ikke i de sidste 5 paa hinanden følgende Aar havde 
modtaget Fattigunderstøttelse. Ligeledes indsattes en Bestemmelse 
om, at Halvdelen af Udgiften til Alderdomsunderstøttelsen skulde 
refunderes Kommunerne af Statskassen. Ændringerne fandt endnu 
paa dette Tidspunkt ingen Tilslutning fra Højre, men Forhandlingerne 
fortsattes. For mig var Gruppens Stilling selvfølgelig endnu langtfra 
tilfredsstillende, men jeg fandt dog i Bojsens Udtalelser ved 2. Be
handling en vis Tilnærmelse til mit Hovedstandpunkt: de faste Taks
ter. Han betegnede Forslaget som en blot foreløbig Løsning af Al- 
derdomsforsørgelsesspørgsmaalet. Endnu vilde man handle iblinde, 
hvis man vilde fastslaa bestemte Takster, men naar først Erfarin
gen gennem Lovens Benyttelse havde vist Vejen, kunde man naa 
dertil. Ligeledes betegnede han Invalideforsørgelsen som en Frem
tidsopgave. Det var Veksler paa en Fremtid, som rigtignok først kom 
30 Aar efter, da under mit eget Ministerium den paa faste Takster 
byggede Aldersrentelov og Invalideforsikringsloven gennemførtes i 
Rigsdagssamlingen 1920—21.

Imidlertid var et nyt Element kastet ind i Forhandlingerne ved 
det Hørup-Berg’ske Alderdomsforsørgelsesforslag, hvis Ophavsmand 
var Chefen for Københavns statistiske Kontor, Markus Rubin. Denne 
havde i Sommeren 1889 i et Foredrag ved Købstadforeningens Møde i 
Randers skitseret en Nyordning af Fattigunderstøttelsen, hvorefter 
der skulde gives enhver Trængende over 65 Aar en Alderdomsunder
støttelse af 100 Kr. aarlig uden Fattighjælps Virkninger, og havde 
ogsaa siden beskæftiget sig med Spørgsmaalet. I sine Livserindrin
ger har han selv oplyst Forslagets Tilblivelseshistorie. Stemningen i 
Landet var stigende for den Bojsen’ske Arbejdsplan, og selv blandt 
dennes Modstandere var der en Følelse af, at man ingen Vegne kom 
med en blot negativ Politik. Da gik Rubin til Hørup med et fuldt 
udarbejdet Forslag, efter hvilket Ølskatten i Forbindelse med en For
højelse af Vintolden skulde anvendes til gennem en nyoprettet Stats
anstalt at skaffe enhver Ubemidlet med dansk Indfødsret en aarlig 
Understøttelse fra det 62de Aar og tillige modtage Tegning af Livren
ter for Ubemidlede til halv Præmie. Alderdomsforsørgelsen skulde 
gives efter faste Takster, varierende for Mænd fra 200 Kr. aarlig i 
København til 120 Kr. paa Landet, og ikke være afhængig af Ube
rygtethed eller tidligere modtagen Fattighjælp. Hørup stejlede ved
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Tanken om den pludselige Volte, det vilde være at opgive Modstan
den mod Ølskatten, men accepterede dog efter nogen Betænk
ningstid Forslaget med uvæsentlige Ændringer, fik det tiltraadt af 
Berg og indbragte det sammen med ham den 17. December. Jeg 
ansaa Satserne for at være for lave og var imod at stryge Uberygtet
hedsklausulen og Kravet om den Selvhjælp, som laa i, at den Ved
kommende i et vist Tidsrum skulde have holdt sig udenfor Fattig
væsenet, ligesom imod at lade hele Forsørgelsen hvile paa Staten 
gennem den indirekte Beskatning, men billigede naturligvis Tanken 
om de faste Takster. Da jeg desuden var klar over Forslagets Uigen
nemførlighed og over den rent taktiske Hensigt med dets Fremsæt
telse nu, vilde jeg ikke for dets Skyld bryde Samarbejdet med min 
Gruppe og derved give Afkald paa de betydelige sociale Fremskridt, 
der gennem den kunde naas. Selv om jeg paa et Hovedpunkt ikke 
kunde billige den Form, Alderdomsunderstøttelsen gennem Udvalgs
behandlingen havde faaet, ansaa jeg den dog for et saa væsentligt 
Fremskridt fra det bestaaende, at jeg ikke kunde vrage det, da jeg 
følte mig overbevist om, at det for Tiden var umuligt at naa videre. 
— Det Hørup-Berg’ske Forslag fik ved 1. Behandling en skarp Af
visning baade fra Regeringens og den Bojsen’ske Gruppes Side, gik 
derefter i Udvalg og blev siden af Forslagsstillerne taget ud af dette 
og stillet som Ændringsforslag til Sukker- og Ølloven, og 3. Februar 
1891 forkastet med 53 Stemmer mod 30. Dets Betydning blev væ
sentlig den, at det satte forøget Fart i det Bojsen’ske Venstres Ar
bejde for Alderdomsforsørgelsessagen og gjorde Højre mere tilbøje
ligt til at komme til en Overenskomst om den. Desuden styrkede det 
den Berg-Hørup’ske Alliances Sammenhold og Slagkraft udad til.

Det skal ikke være min Opgave her at skildre blot i Hovedtræk
kene denne mærkelige Rigsdagssamlings Historie. Den var helt 
igennem lidenskabelig bevæget og fuld af taktiske Træk og Mod
træk, der lige til det sidste gjorde det endelige Udfald tvivlsomt. 
De fortrolige Forhandlinger førtes mellem Delegerede fra de to for
handlende Partier i Folketing og Landsting, væsentlig Medlemmer 
af begge Tings Toldudvalg og af Fattiglovudvalget, men den tak
tiske Ledelse laa helt igennem i Bojsens Haand. Han førte den 
med en Myndighed og Kraft, som mange, selv af hans Venner 
ikke vilde have tiltroet ham, men nu var det jo ogsaa hans egen 
Politik, det gjaldt, og for første Gang var han Fører for en Hær,
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der ikke var splidagtig med sig selv, men stod enigt sammen om 
de Opgaver, der var stillet den. Ogsaa Hørup voksede kendeligt 
i denne Samling og udfoldede, trods den Ringeagt for „Sagerne“, 
som flere at hans Beundrere tillagde ham, en hidtil ukendt Styrke 
i den rent saglige Argumentation. Skøndt Sagen oprindelig havde 
været ham fremmed, og Forslaget af ham kun var blevet accepte
ret som en taktisk Udvej, viste hans Forsvar for det umiskendeligt, 
at han efterhaanden kom til at føle virkelig Varme for det, — 
og dog maa det have staaet ham klart, at det ingensomhelst Ud
sigt havde til Gennemførelse, hverken nu eller i en overskuelig 
Fremtid, og at det i heldigste Tilfælde kun kunde bringe det rent 
negative Resultat, at der intet blev gjort.

I Slutningen af December kom det i Folketingets Sukkerudvalg 
til en foreløbig Overenskomst mellem Højre og „det forhandlende 
Venstre“, hvorefter Sukkerskatten kun skulde nedsættes til ca. Halv
delen af den bestaaende, medens til Gengæld Petroleumstolden hal
veredes, og Ristolden bortfaldt. Estrup vægrede sig dog vedblivende 
ved at gaa ind paa en saadan partiel Toldreform, der gav Nedgang i 
Statsindtægterne, og forlangte som Betingelse for at modtage de 
Satser, et Flertal i Folketinget var enedes om, at man gik til en 
samlet Toldreform, hvorom Regeringsforslag jo forelaa i Landstin
get, og hvori saa de af Folketinget vedtagne Nedsættelser muligt 
kunde indgaa. At der blev gjort et alvorligt Forsøg paa at komme 
til Enighed om Toldloven som Helhed, kunde „det forhandlende 
Venstre“ selvfølgelig kun billige, og da det en Tidlang saa ud 
til, at det var paa denne Sags Løsning, det vilde komme til at 
bero, om der overhovedet skulde komme noget væsentligt ud af 
Samlingen, blev der sat al Kraft ind paa det Arbejde, Køedt og jeg 
med Bistand fra Direktør Hauberg havde begyndt allerede i Efter- 
aaret 1890. At drage Tauber med ind i denne Forhandling var 
udelukket, da han lige fra Begyndelsen havde vist sig som en af 
den Bojsenske Forhandlingspolitiks mest forbitrede Modstandere. 
Det stod Køedt og mig ganske klart, at vidtgaaende Reformkrav 
kunde der med Estrup som Finansminister ikke være Tale om at 
gennemføre, og det Forslag, vi i Samraad med Bojsen udarbejdede, 
var visselig ogsaa alt andet end radikalt, men indeholdt selvfølge
lig, foruden Nedsættelse af Tolden paa Livsfornødenheder, Fjær- 
nelse af de for Produktionen mest generende Toldsatser paa Raa-
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stoffer og Halvfabrikata og en lempelig Nedsættelse af Beskyttel
sessatserne. Sidste Haand paa Værket blev lagt ved en Forhand
ling mellem os og Bojsen i hans Bolig paa „Hotel Union“ paa St. 
Annæ Plads. Ofte gik den halve Nat med til disse Møder, men des
værre uden at der kom noget Resultat ud af Anstrængelserne. Vort 
Forslag blev allerede fra Begyndelsen køligt modtaget af Højre- 
mændene i Landstingets Toldudvalg, med hvem Bojsen privat drøf
tede det, og rent galt blev det, da man ved Hjælp af tilkaldte pro
tektionistiske Fabrikanter i et Par af de foreslaaede Tekstilsatser spo
rede Køedts Haand. Han var jo allerede nu i høj Grad paa det sorte 
Bræt i disse Kredse. Videre private Drøftelser, i hvilke ogsaa 
Medlemmer af de forhandlende Partier i Folketingets Toldudvalg 
blev inddragne, førte til ligesaa negative Resultater, og man maatte 
da paany falde tilbage paa den partielle Toldreform. — Indenfor 
Fattigudvalget, hvis Formand og Ordfører Chr. Ravn var, havde 
man efterhaanden nærmet sig hinanden. Højre havde opgivet sin 
Modstand mod forskellige af de Krav, Venstre havde stillet allerede 
i Firserne, saaledes obligatorisk Eftergivelse af Fattigunderstøt
telse, naar den vedkommende i 5 Aar havde holdt sig udenfor Fat
tigvæsenet, og at Understøttelse til Læge-, Jordemoder- og Begra
velseshjælp ikke skulde medføre Fattigunderstøttelses Virkninger. 
Man var ogsaa enedes om at opstille Reglerne om Alderdomsunder
støttelsen i et særligt Lovforslag, i hvilket Venstres Krav fra 2. Be
handling var imødekomne, dog med den væsentlige Forringelse, at 
den Periode, i hvilken man skulde have holdt sig udenfor Fattig
væsenet, forlængedes fra 5 til 10 Aar.

Man var nu naaet til Marts Maaned, og flere af de foreløbige 
Overenskomster var af Højre kun truffet under Forudsætning af, 
at der kunde naas en samlet Afgørelse, godkendt af Regeringen. 
Ogsaa af finansielle Hensyn var en samlet Overvejelse nødvendig, 
og den fandt da Sted mellem Hovedforhandlerne fra begge Sider: 
Bojsen, Claussen, Ravn, N. J. Larsen, Th. Nielsen og Jørg. Peder
sen og Dinesen, Scharling, Frijs, Moltke-Lystrup og Steffensen. 
Den endelige Overenskomst afsluttedes sent paa Natten den 6. 
Marts paa Grundlag af de af Udvalget trufne Aftaler med følgende 
Hovedændringer: Ristoldens Ophævelse maatte opgives af Venstre, 
og Statens Refusion til Kommunerne af Halvdelen af Udgiften til 
Alderdomsunderstøttelsen begrænses til 2. Mill. Kr. om Aaret. Den
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Ophævelse af den tilbageværende Del af Skibsafgiften fra Frihav
nens Aabning at regne, som der i det vedkommende Udvalg var 
truffet foreløbig Overenskomst om, indgik ogsaa i den finansielle 
Ordning. Det samlede Resultat vilde da blive en ukompenseret Ned
gang paa ca. 2x/2 Mill. Kr., en ikke ringe Sum paa et Budget, 
hvor Skatteindtægten kun var 50 Mill. Kr. og i Betragtning af, 
at Finansministeren hidtil i det væsentligste havde krævet fuld Kom
pensation. Da det kritiske Øjeblik, som Højres Forhandlere havde 
imødeset med bange Anelser, kom, hvor den endelige Overens
komst skulde forelægges Estrup, blev Resultatet da ogsaa et kate
gorisk Nej. Særlig forekom Opgivelsen af den halve Petroleums
told ham uantagelig. iHøjredelegationen insisterede, da man vidste, 
at Venstre nu ikke vilde give væsentlig mere efter, men at føre 
Landstingsflertallet ud i ’ aaben Konflikt med Estrup forekom dem 
dog at ligge udenfor det muliges Græser. De mente ikke at kunne 
gøre andet end at meddele den samlede Delegation, at Planen var 
strandet. Misstemningen overfor Konsejlspræsidenten var stor paa 
begge Sider, og R. Claussen gav den et drastisk Udtryk ved at rejse 
sig og erklære paa egne og nærmeste Meningsfællers Vegne, at han 
nu maatte sige Pas overfor videre Forhandlinger og ikke havde andet 
at gøre end offentlig at konstatere, at det hele var strandet paa 
Estrups Modstand.

Højres Delegerede, hvis Varme for Forhandlingspolitiken var steget 
væsentlig under de foregaaende Maaneders Arbejde, og som indsaa, 
at det hele nu stod paa Spil, besluttede da at gøre endnu et Forsøg 
paa at undgaa Sprængning og sendte L. Dinesen til Bojsen med Til
bud om, at man vilde bevæge Nellemann og Ingerslev til at optage en 
sidste Forhandling med Estrup, naar Bojsen blot kunde stille en Ind
rømmelse i Udsigt, der tillod at aabne Forhandlingerne paa ny. 
Bojsen svarede, at der ikke kunde slaas af paa selve Enderesultatet, 
men at han kunde tænke sig at gennemføre Lovkomplekset i „to 
Tempi“, saaledes at man de første Aar lod Ølskatten opkræve med 
et mindre Beløb og til Gengæld nedsatte Statsbidraget til Alder
domsunderstøttelsen tilsvarende i samme Tidsrum, — en Udvej, 
som tidligere havde været paa Tale indenfor Venstres Forhandlings
delegation. Paa dette Grundlag fik saa Dinesen de to Ministre, der 
begge var i høj Grad ivrige for at undgaa en Sprængning af For
handlingen, mobiliserede og en Forhandling mellem dem og Estrup
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aftalt. Imidlertid var Finansloven til 3. Behandling i Folketinget, 
og under Mødet bredte Rygtet om, hvad der var sket, sig i 
Salen og satte sit Præg paa Ordskiftet. Jeg, som jo var indviet i 
Forhandlingernes Gang, opholdt mig hele Dagen (7. Marts) i Rigs
dagsbygningen, snart som Tilhører i Folketingssalen, snart i Sam
tale med mine Meningsfæller. Skøndt jeg ikke var aktiv Deltager, 
mindes jeg dog denne Dag som en af de mest stemningsbevægede, 
jeg har oplevet. Resultatet blev, at Estrup sluttelig gav sin Tilslut
ning paa Betingelse af, at Ølskatten i de første 4 Aar kun skulde 
opkræves med 7 Kr. pr. Tønde og Statstilskudet til Alderdoms
understøttelsen i de samme Aar skulde begrænses til 1 Mill. Kr. 
aarlig, medens Beløbene efter dette Tidsrums Udløb skulde hæves 
til henholdsvis 10 Kr. og 2 Mill. Kr. Indrømmelsen fik ikke væsent
lige Konsekvenser, hverken socialt eller finansielt, da Begrænsnin
gen af Tilskudet til Alderdomsunderstøttelsen i de 4 Aar blev prak
tisk betydningsløs, idet Kommunernes Udgift, da den efter et Par 
Aars Forløb oversteg 2 Mill. Kr., ved Tillægsbevilling blev re
funderet med Halvdelen, og da det finansielle Tab for Statskassen 
blev omtrent det samme. Det var dette sidste, som gjorde det saa 
vanskeligt for Estrup at bøje sig, men hans Kollegers Forestillinger 
blev tilsidst saa indtrængende, at han ikke mente at kunne sidde 
dem overhørig. Efter hvad Bojsen meddelte mig, kom Ingerslev ud 
fra Mødet kobberrød i Hovedet og skyndte sig i stærk Sindsbevæ
gelse forbi Bojsen, der ventede for at høre Udfaldet, med Udraabet: 
„nu er det gjort!“ Det viste tilstrækkeligt, at Kampen havde været 
haard, og den fik sin særlige Betydning for Fremtiden derved, at 
det var første Gang, den hidtil almægtige Konseilspræsident havde 
maattet bøje sig for sine mere forligsvenlige Kolleger. — Hurtigt 
kaldtes nu den samlede Forhandlingsdelegation til Møde med de 
tre Ministre, og Estrup meddelte her, at han efter Samraad med 
sine Kolleger havde besluttet sig til at gaa ind paa den samlede 
Overenskomst med de ovennævnte Ændringer og refererede der
efter de enkelte Punkter, som godkendtes af Bojsen. Efter dette 
pludselige Omsving i Situationen, var Stemningen blevet saa høj, 
at en af de ivrigste Forligsvenner, Th. Nielsen, udbrød: „Ja, saa 
skal Ministeren ogsaa have Lotteriloven!“ — en Forøgelse af Klasse
lotteriets Sedler, som indbragte 150.000 Kr., og som tidligere havde 
været omstridt. Det improviserede Forslag blev godkendt, og Estrup 
takkede smilende med et: „Ja, det tager jeg med som en Snaps
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ved et Lidkøb.“ — Det syntes iøvrigt, som om han nu havde 
forsonet sig med Situationen, ti da han efter Mødet var blevet alene 
med Bojsen, sagde han efter dennes Referat til mig: „Ja, De ved, 
at dette har faldet mig svært, men jeg tror, Landets Vel krævede 
det.“

Den 7. Marts blev Samlingens afgørende Dag, og i de følgende 
Uger indtil 1. April gjaldt det blot at bringe det opnaaede Resul
tat i Hus ved den endelige Behandling af de vedkommende Love. 
Da Tiden var knap, og ethvert Skridt mødtes med skrap Opposition 
og ikke sjældent med Obstruktion fra Modstandernes Side, kunde 
Maalet ikke naas uden ved Anvendelse af særdeles haardhændede 
Midler. Paa de afgørende Punkter var Enigheden mellem „det for
handlende Venstre“ og Højre jo fremskaffet ved Forhandlinger 
udenfor Udvalgene, og nogen virkelig Forhandling med Udvalgs
mindretallet fandt ikke Sted. Da Flertallet i Fattigudvalget med 
Ravn som Ordfører havde fremsat det Alderdomsunderstøttelsesfor
slag, man var enedes om, nedstemte man endog Mindretallets rime
lige Krav om Udvalgsbehandling. Disse Fremgangsmaader bidrog i 
høj Grad til at øge Bitterheden mellem de stridende Parter og an
vendtes siden i Agitationen som et virksomt Vaaben mod Forhand
lingspartierne. — Ved de endelige Afstemninger i Folketinget ved
toges Sukkerloven mod 30 og Alderdomsunderstøttelsesloven mod 
29 Stemmer; enkelte af Modstanderne undlod at stemme. Mod Suk
kerlovens Nedsættelse af Raffinaderibeskyttelsen og Ølbeskatningen 
rejstes der fra de paagældende Industriers Side under Ledelse af 
Tietgen og J. C. Jacobsen en heftig Modstand; man truede med 
begge Industriers Ruin, men formaaede dog ikke at rokke ved den 
trufne Overenskomst. En Række vigtige Love af ikke-politisk Ka
rakter naaede ogsaa til Vedtagelse i denne Samling, saaledes Fri
havnsloven, om hvilken der ingen Strid stod mellem Partierne, Hel
ligdagsloven, Lovene om Tilsyn med Levnedmidler og om Tvangs
auktioner, Snekastningsloven o. a., som delvis havde været ind
dragne under Delegationsforhandlingerne og bragte Opfyldelse af en 
Række Krav, som Venstre i de nærmest foregaaende Aar forgæves 
havde søgt at gennemføre. Adskilligt stod dog endnu tilbage, fordi*
der havde vist. sig saglige Modsætninger, som endnu ikke havde 
kunnet overvindes, saaledes Loven om Havelodderne, der iøvrigt 
ingen principiel Modstand havde mødt, og Sygekasse- og Ulykkes
forsikringsloven.
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Samlingen 1890—91 bragte en Nyordning af Partiforholdene, idet 
det gamle Forhandlingsparti definitivt opløstes og gav Plads for to 
nye Grupper, „det forhandlende Venstre“ eller, som det af Modstan
derne kaldtes, „de Moderate“ med 37 Medlemmer med Høgsbro 
som Formand og Bojsen og Claussen som Ledere — og den Berg- 
Hørup-socialdemokratiske Alliance, der sammen med de Løsgæn
gere, som sædvanlig stemte med den, mønstrede en lignende Styr
ke. Til denne Gruppering paa Rigsdagen svarede en lignende ude 
i Landet. „Venstres Organisation“, der jo endnu samlede alle Ven- 
streafskygninger, havde i Efteraaret 1890 holdt sit sidste Delegeret
møde, hvilket jeg for første Gang overværede som stemmebe
rettiget Medlem i Egenskab af Delegeret for København. Det havde 
haft en lignende Karakter som de to foregaaende, kun med endnu 
stærkere Akcent paa Reformpolitiken, men som Følge af Begi
venhederne paa Rigsdagen vedtog man ikke at holde noget Dele
geretmøde 1891, og snart opløstes Organisationen i de samme 
Bestanddele som Venstre paa Rigsdagen. Ogsaa i København gjorde 
Adskillelsen sig gældende. Den 17. Januar 1891 stod der i Stu
dentersamfundet et Hovedslag om de nye Love mellem Hørup, M. 
Rubin og Alfr. Christensen paa den ene Side og Pingel, Køedt 
og mig paa den anden. Som det var ventet, var der i den over
fyldte Sal stort Flertal for den Hørup’ske Retning, og skøndt jeg 
hverken udtraadte af Studentersamfundet eller foreløbig opgav min 
Deltagelse i Ledelsen af de af dets Organisationer, Aftenundervis
ningen og Smaaskrifterne, jeg særlig havde haft med at gøre, førte 
det dog til en Fjærnelse, som efterhaanden voksede, da Stemnin
gen i Badstuestræde blev direkte fjendtlig mod den politiske Ret
ning, jeg havde sluttet mig til. — Paa lignende Maade gik det 
i Københavns liberale Vælgerforenng. Jeg havde som Medlem af 
Bestyrelsen og dens Forretningsudvalg virksomt deltaget i Forenin
gens Arbejde, men Splittelsen paa Rigsdagen havde i Foraaret 1891 
medført visse Rivninger, der havde foranlediget mig til at udtræde 
af Forretningsudvalget. Nu kom dertil, at Bestyrelsens Flertal mod 
min og mine Meningsfællers Protest vedtog at indbyde Berg og 
Hørup som Talere ved Foreningens Grundlovsfest 1891. Vi mente, 
at skulde Foreningen holdes sammen under den foreliggende Situ
ation, maatte man enten supplere Talerlisten med en eller to frem
trædende Politikere fra den anden Side eller helst lade mindre 
gruppeprægede Folk tale ved denne Lejlighed. Under den bevæ-
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gede Forhandling havde baade Formanden, Okt. Hansen, og an
dre søgt at mægle, men da Bestyrelsens Afgørelse gik os imod, 
udtraadte jeg og 4 andre — O. Borchsenius, Har. Holm, Svend 
Høgsbro og Redaktør V. Secher — af Bestyrelsen, men blev dog 
ved at staa som Medlemmer af Foreningen. Der fandt saa en 
Sammenslutning Sted med den Berg’ske Vælgerforening, og Fore
ningen fik saaledes en udpræget Hørup-Berg’sk Karakter, hvad 
iøvrigt stemmede vel med Opfattelsen hos den langt overvejende 
Del af dens Medlemmer.

Der havde dog endnu i Foraaret 1891 hos enkelte fra begge 
Sider vist sig Tilbøjelighed til at undgaa, at Splittelsen mellem de 
to Venstrepartier udvidede sig til en uoverstigelig Kløft. Oktavius 
Hansen, der i Efteraaret 1890 i Tilslutning til den Hørup’ske 
Gruppe var blevet valgt til Landstingsmand for København, søgte 
saaledes Samarbejde med mig, hos hvem han vidste, at lignende 
Tendenser var raadende, for om muligt at faa en modus vivendi 
tilvejebragt. De ved, skrev han til mig i April 1891, „at jeg ikke 
alene anser „Forhandlingspolitiken“ for den eneste mulige og for
svarlige for Tiden, men at jeg tillige er enig med Dem i 1 ) at For
handlingspolitiken ikke bør indskrænke sig til „Bagateller“, men 
bør tage ogsaa store Spørgsmaal op, som kan have Interesse for 
Demokratiet, 2) at de Spørgsmaal, der tages op, bør være saadanne, 
som der er Mulighed for at faa Højre (med eller mod dets Vilje) til at 
gaa med til og endelig 3) at der fra Oppositionens Side bør arbejdes 
efter en fast Plan“. „Det er ikke min Tanke, at det „skilte“ i den 
nærmeste Tid atter skulde kunne „bøje sig sammen“, men det fore
kommer mig, at der maatte kunne opnaas i alt Fald to Ting: 1) at 
der under visse Former finder et Samraad Sted, særlig ved For
beredelsen af den kommende Rigsdagssamlings Arbejde og 2) at 
Sommeragitationen føres frem med mindre Bitterhed, og at det 
navnlig ikke ved samme slaas fast, at de to Grupper ved kommende 
Valg skulde bekæmpe hinanden, navnlig saaledes, at Bojsens Ven
ner drives til ved Valgene at søge Støtte hos Højre, og at „Europæ
erne“ kastes over i Bergs Arme. “ Som en mulig Genstand for Sam
arbejde mellem Grupperne nævnede han en Forberedelse af Rets
plejereformen, som han vidste, baade Justitsminister Nellemann og 
N. J. Larsen var stemt for. — Efter Okt. Hansens Forslag sonde
rede vi Stemningen i vore Partier for en saadan „Afspænding“, men 
kom begge til det Resultat, at der foreløbig ikke var noget at gøre.



254

Lidenskaberne tog under Sommerens Mødeagitation og Pressepole
mik paa begge Sider en saadan Fart, at fredeligere Røster ikke 
kunde finde Ørelyd. Ved de talrige Kampmøder tilskrev, som van
ligt, begge Parter sig Sejren, men det var ikke vanskeligt at se, 
at „det forhandlende Venstre“« Politik havde vundet Tilhængere 
langt ind i Modstandernes, navnlig det Hørup’ske Venstres Kredse, 
saaledes som det ogsaa viste sig ved det følgende Folketingsvalg. 
Og selv blandt Modstandernes ledende Mænd var der dem, som ikke 
saa altfor forhaabningsfuldt paa Tingene. Saaledes skrev Edvard 
Brandes, som i sin Piece „Fra 85 til 91“ tømte alle sin Vredes og 
Foragts Skaaler ud over den Bojsen’ske Politik, i Februar 1891 til 
mig : „Jeg har kun én Lyst i min Sjæl : den at sige den danske Rigs
dag et evigt Farvel. Kunde jeg blot faa en passende sortie. Bare vi 
fik Valg, og Deres Venner kastede mig paa Langeland, jeg skulde 
være sans rancune.“

I Sommerens Kampmøder deltog Bojsen ikke; der var det især 
Klaus Berntsens Slagfærdighed og friske Humør, som tog Stikkene 
hjem. Bojsen afskyede disse „Hanekampe“, som han kaldte dem, 
og hverken hans Helbred eller hans særlige Anlæg passede for dem. 
Derimod holdt han sammen med R. Claussen en Række stærkt be
søgte Møder i de forskellige Landsdele, hvortil kun Meningsfæller 
havde Adgang, og hvor de foreliggende Sager blev grundigt drøf
tede. Modstanderne haanede disse „lukkede Møder“, men de gjorde 
ikke destomindre en betydelig Virkning. Iøvrigt var han beskæf
tiget med efter Opfordring af „det forhandlende Venstre“s Besty
relse at udarbejde Forslag til en Arbejdsplan for den kommende 
Samling. Den kom til at omfatte foruden Lovene om Sygekasser, 
Ulykkesforsikring og Havelodderne, som det ikke var lykkedes at 
gennemføre i den foregaaende Samling, et af ham udarbejdet For
slag til Lov om den mellemkommunale Beskatning og en Lovord
ning af Folkehøjskolernes og Landbrugsskolernes Forhold, navnlig 
med Hensyn til deres Statsunderstøttelse. Hertil kom saa senere 
N. J. Larsens Forslag om Nedsættelse af en Kommission til Ud
arbejdelse af en Lov om en ny Retsplejeordning, bygget paa Offent
lighed, Mundtlighed og Nævninger, og om en Ligbrændingslov. Alt 
dette tiltraadtes efter Rigsdagens Sammentræden af Bestyrelse og 
Parti.

I Sommeren 1891 skete der et partielt Ministerskifte, som fik 
politisk Betydning: Jakob Scavenius gik af som Kultusminister og
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erstattedes af Professor C. Goos. En af Aarsagerne var vel nok, at 
Scavenius’ personlige Stilling var rokket ved den Ingemann-Peter- 
senske Sag fra 1887, men den var jo nu allerede af gammel Dato, 
o-g Grunden til, at Ministerskiftet kom nu, maa sikkert overvejende 
søges i politiske Forhold. Scavenius var ingen Ven af den indledede 
Forhandlingspolitik, dels fordi han frygtede, den vilde føre til for 
store Indrømmelser paa Forsvarsvæsenets Omraade, dels af Uvilje 
mod den Bojsen’ske Gruppe og Frygten for, at et nært Samarbejde 
mellem den og visse Dele af Højre kunde føre til aandelig Reaktion. 
Personlig kunde han, trods alle Modsætninger, bedre samvirke med 
iHørup-Brandes. Det var den forligsvenlige Fløj af Ministeriet, som 
tvang ham bort, skøndt hans Fætter Estrup i det længste søgte at 
holde paa ham. Rent menneskeligt nød Scavenius ikke ringe Sym
pati indenfor Venstre. Man følte sig, trods hans lidt bryske, autori
tære Optræden, tiltalt af hans raske, usnobbede Færd og erkendte, 
at der stod en Mand bag Ordene, saaledes som han havde vist i 
1864, da han skyndte sig hjem fra Udlandet, for frivillig at melde 
sig ved Hæren. Skøndt man i „det forhandlende Venstre“ følte, at 
der ved hans Afgang var ryddet en Sten af Vejen for Forhandlings- 
politiken, var der dog adskillige, som ikke følte sig tiltalt ved Val
get af hans Efterfølger; dertil var Affæren med „Den ny Sociallist“ 
endnu i for frisk Minde, og Goos’s gode Egenskaber havde ikke 
vundet den almindelige Anerkendelse, som senere blev dem til 
Del. Karakteristisk for Scavenius’ politiske Skarpsyn og uforbe
holdne Udtryksmaade var hans Afskedsord til Estrup, som jeg se
nere fik meddelt af Redaktør C. Carstensen, der dengang stod ham 
personlig nær. „Denne Gang er det mig, som kommer til at gaa; 
næste Gang bliver det Dig.“

Rigsdagssamlingen 1891—92 blev en Fortsættelse af den fore- 
gaaende, om end med mindre betydelige Resultater. De vanskeligste 
Punkter var Sygekasseloven og Ordningen af Højskolernes og Land
brugsskolernes Forhold, og det blev, for at faa Bugt med Modsæt
ningerne, nødvendigt atter at nedsætte en Forhandlingsdelegation af 
samme Støbning som sidst. For Sygekasselovens Vedkommende 
var Hovedvanskeligheden den, at Regeringen og en Tid lang ogsaa 
Højre krævede Kompensation for Statsbidraget til de anerkendte 
Kasser, først i en forhøjet Brændevinsskat og siden paa forskellige 
andre Maader. Det var meget vanskeligt her at bryde navnlig Estrups

Erindringer 17
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Modstand, men tilsidst lykkedes det dog at opnaa et Statstilskud af 
1/5 af Medlemsbidragene og 2 Kr. pr. Medlem uden Kompensation 
og desuden forskellige Ændringer, der lettede Tilgangen til Kas
serne og stillede dem væsentlig friere end efter Regeringsforslaget. 
Hvad Folkehøjskolerne og Landbrugsskolerne angaar, da havde de 
sidste kun undtagelsesvis faaet Statstilskud, og det knebne Bidrag, 
der var ydet Folkehøjskolerne, beroede paa Ministerens frie Skøn, 
hvad der havde ført til megen Vilkaarlighed og delvis været dikteret 
af politiske Hensyn. Nu blev Bevillingen til disse Skoler og til deres 
trængende Elever mere end fordoblet, og Bestemmelsen om, hvilke 
Skoler der skulde understøttes, blev fremtidig at træffe paa Finans
loven. Til Gengæld maatte Venstre saa gaa ind paa at begrænse det 
samlede Statstilskud til 1/2 Mil. Kr. om Aaret, hvad foreløbig var 
tilstrækkeligt, og saa iøvrigt stole paa, at Summen, ligesom ved Al
derdomsunderstøttelsen, vilde blive øget ved Tillægsbevilling, efter
som Behovet steg, hvad ogsaa slog til. En Betingelse for denne 
Ordnings Gennemførelse var, at Venstre vedtog Lønningsloven for 
Universitetet og de lærde Skoler med noget højere Satser, end man 
tidligere havde været villig til. Ogsaa om Landbohøjskoleloven naae- 
des der Enighed. Oppositionens Modstand bestod væsentlig i at 
stille yderligere Krav, men havde iøvrigt en betydelig mindre vold
som Karakter end det foregaaende Aar. En heftig Kamp rejste sig 
derimod om Forslaget til Nedsættelse af Retsplejekommissionen, 
hvilket man angreb som et Tillidsvotum til den Minister, der bar 
det særlig juridiske Ansvar for den provisoriske Lovgivning. Op
positionen blev dog her svigtet af en Del af sine egne, bl. a. Kors
gaard, Tang, Bing, Tauber og C. Hage. — En Række Love af 
mere politisk Karakter gennemførtes ogsaa, navnlig Loven om Stats
banedriftens Ordning, hvorved Banernes Budget indførtes paa Fi
nansloven. Ligbrændingsloven og Loven om Foranstaltninger mod 
smitsomme Sygdomme, Ulykkesforsikringsloven og Lovene om 
Havelodderne og den mellemkommunale Beskatning naaede ikke 
til Vedtagelse. — Ogsaa under denne Samling havde jeg regelmæs
sig deltaget i fortrolige Forhandlinger med mine Meningsfæller paa 
Rigsdagen, navnlig om Sygekasseloven. Iøvrigt havde jeg i den Tid, 
jeg var udenfor Rigsdagen, skrevet politiske Korrespondancer til 
flere af det forhandlende Venstres Provinsblade og til det ledende 
norske Venstreblad „Verdens Gang“, og efter Opfordring af Re-
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daktøren af det tyske, „Archiv für soziale Gesetzgebung u. Stati
stik“, Heinrich Braun, havde jeg til Tidsskriftet leveret en Frem
stilling af den sociale Lovgivnings Standpunkt og Fremtidsmulig
heder i Danmark. Derimod havde jeg, bunden af mit historiske Ar
bejde, kun kunnet ofre mindre Tid end tidligere paa Deltagelse i 
politiske Møder.

En Begivenhed, som i denne Vinter gjorde et dybt Indtryk paa alle 
og ikke mindst paa mig, var Bergs pludselige Død. Han havde endnu 
Dagen forud passet sit Rigsdagsarbejde og derefter deltaget i en 
politisk Sammenkomst med sine Partifæller paa Stengaarden ved 
Hellerup, men var ved Hjemkomsten derfra pludselig død om Nat
ten den 28. November. Han var undergravet af den Sygdom, han 
i de sidste Aar havde baaret paa, men hans Arbejdskraft syntes i 
det væsentlige usvækket, og han var fuldt optaget af at organisere 
den kommende Valgkampagne, af hvilken han ventede sig store Re
sultater. Oppositionen mod den ny Forhandlingspolitik mistede her 
den af sine Ledere, hvis Ord rakte videst udover Landet, men en 
trofast Kreds af Disciple med Madsen-Mygdal, J. C. Christensen og 
A. Nielsen i Spidsen stod rede til at føre den Politik videre, som 
Mindet om Berg, snart omstraalet af Legendens Glans, paa en vis 
Maade gav øget Slagkraft.

Folketingsvalgene nærmede sig, og det første Spørgsmaal var: 
vilde man atter løbe Valgperioden ud, saa at den næste Samling 
splittedes ved et Valg og derved dømtes til Ufrugtbarhed? Forhand
lingspolitiken havde nu faaet en saa afgjort Overvægt baade i Re
geringen og dens Parti, at man næsten som en Selvfølge bestemte sig 
for Folketingets Opløsning og Udskrivning af nye Valg til 20. April 
1892. „Det forhandlende Venstre“ gik til dette Valg med godt Hu
mør og en god Samvittighed. I de vedtagne Love, især Fattigloven, 
Alderdomsunderstøttelsesloven og Sygekasseloven — „disse stak
kels lurvede Love“, som Hørup kaldte dem, saa vi, trods alle deres 
Mangler, et Gennembrud for dansk Sociallovgivning, der paa dette 
Omraade førte os frem fra en Stilling i allerbageste Række til et 
Foregangsland næst efter Tyskland. Her og i Skattelovgivningen, 
i Arbejdet for at sikre Folkehøjskolernes og Landbrugsskolernes Stil
ling og paa andre Felter var vi, hvor meget der end stod tilbage, 
naaet videre frem i Retning af at gennemføre gamle Venstrekrav, 
end det i den foregaaende Treaarsperiode havde syntes muligt. Det
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var haabløst at stemple denne Lovgivning, der saa ganske over
vejende tog Sigte paa at hjælpe de Ubemidlede paa de besiddende 
Klassers Bekostning, som et Udslag af Reaktion og Gaardmands- 
og Godsejerregime eller, som Hørup udtrykte det, en „Sammen
rotning af de Rige for at plyndre de Fattige“. Med større Ret kunde 
man have sagt, at denne Lovgivning gjorde for lidt for selve Land
brugserhvervet, som netop dengang var ude for saare vanskelige 
Tider. Men som Lovgivningen var, udløste den i mange Venstre- 
mænds Sind en Følelse af Befrielse, ved at Lovgivningsmagten 
atter kunde løse store Opgaver i demokratisk Aand. Selv hos 
dem, hvis sociale Interesser var mindre levende, vakte Socialde
mokratiets stærke Vækst paa Land som i By en Følelse af, at Ven
stre maatte føre en positiv Socialpolitik, om det skulde hævde sin 
Stilling. Stærkest virkede det dog, at der nu øjnedes en Udsigt til 
igen at komme paa forfatningsmæssig Grund. At dette var det ende
lige Maal for den hele Bevægelse, blev der fra „det forhandlende 
Venstre“s Ledelse ikke lagt Dølgsmaal paa. „Jeg har,“ udtalte 
Bojsen ved Finanslovbehandlingen Oktober 1891, „advaret mod 
unyttige Forligsforhandlinger, men jeg har ogsaa før udtalt og vil 
gentage det her, at selvfølgelig maa det være det endelige Slut- 
ningsmaal for enhver Politik at redde, ja jeg kan sige vriste Lan
det ud af Provisoriets Hænder. Men den første Betingelse for dette 
er efter min Opfattelse, at vi staar overfor et Højre, som tør kaste 
los fra Provisoriets Princip, og som ikke vil fastholde den Lære, 
at hvad man ikke kan faa, det tager man“. I lignende Retning 
udtalte det samlede Parti sig i Fællesudtalelserne af April 1891 
og 1892. —

En mægtig Støtte for Forhandlingspolitiken var det, at den gan
ske overvejende Del af Venstres Provinspresse, de Berg’ske Blade 
fraregnet, havde sluttet sig til den, medens de nye „radikale“ Blade, 
som Splittelsen paa Rigsdagen havde skabt, endnu kun havde naaet 
ringe Udbredelse og Indflydelse. Bojsens kloge Omsorg for at 
„pleje og dyrke“ sit Parti viste sig ikke mindst i Forholdet til de 
Provinsblade, der støttede ham. Han støttede dem igen, ikke mindst 
ved at holde dem nøje underrettet om, hvad de' foregik. Det var 
dengang og flere Aar efter Skik i „det forhandlende Venstre“s 
Rigsdagsgruppe, at hver Gang der passerede noget som trængte til 
Kommentar, redigerede Bojsen en Redegørelse derfor, som god
kendtes, undertiden i en noget ændret Form, af Partimødet og
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derefter dikteredes Medlemmerne, som sendte den afsted i Form 
af Breve til den eller de Redaktører, der stod de vedkommende 
Rigsdagsmænd særlig nær. Uden at der tilstræbtes eller opnaae- 
des nogen fuldstændig „Ensretning“ af Bladene, var denne Frem- 
gangsmaade, saa patriarkalsk og idyllisk den end nu maa fore
komme, et virksomt Middel til at holde Partiet sammen og fore
bygge Misforstaaelser og „Sidespring“.

Men Modstanderne havde ogsaa deres politiske Aktiver. Social
demokraterne, der endnu kun i ganske faa Kredse kunde vente 
at opnaa noget for sig selv, var deres sikre Hjælpetropper, og 
den Frygt for et forhastet og for Venstre forsmædeligt Forlig, som 
var blevet vakt ved Paaskeforhandlingerne 1888, sad endnu dybt 
i Sindene og udnyttedes til det yderste af Mindretallets Agitato
rer. Selv hvor man i og for sig var tilfreds med de opnaaede Re
sultater, stødte det hos mange an mod Kamptidens dybt indgroede 
Følelser, at de var naaet gennem saa nært et Samarbejde mellem 
„det forhandlende Venstre“ og iHøjre mod andre Dele af Venstre, 
og man gjorde sig ikke altid klart, at uden det vilde Resultaterne 
overhovedet ikke have kunnet fremskaffes. Det forekom ogsaa 
uhyggeligt, at Højremindretal flere Steder, hvor de ikke selv kunde 
sætte nogen Kandidat igennem, belavede sig paa at støtte de „for
handlende“ Venstremænd overfor Modstanderne, og det var ikke 
svært at vække en Mistanke om, at der bagved noget saadant 
maatte ligge „hemmelige Aftaler“ om Fremtiden. Saadanne eksi
sterede nu ganske vist ikke, og det kom overhovedet ikke til nogen 
almindelig Valgoverenskomst med Højre, hvad ogsaa var udeluk
ket af den Grund, at Bojsen, saalænge Provisorierne bestod, hver
ken vilde eller kunde tilbyde Højrekandidater Venstrestemmer. 
Hans Samtaler med L. Dinesen, i hvis Hænder Højre havde lagt 
Ledelsen, gik da ogsaa kun ud paa at undgaa unyttig Splid i en
kelte Kredse, og Højre udnyttede overalt, hvor der var nogen Mu
lighed derfor, Venstres Splid til at skaffe sine Kandidater valgt, og
saa hvor det skete paa „det forhandlende Venstre“s Bekostning.

Jeg havde i Efteraaret 1891 modtaget et Tilbud om at stille mig 
i Hørningkredsen (mellem Aarhus og Randers), hvor Bergianeren 
P. Bjerre sidst var valgt. Det gjaldt her om at samle de forhand
lende Venstremænd af Bjørnbak’sk og Grundtvig’sk Retning, der 
hidtil havde staaet skarpt imod hinanden og haft hver sit Organ 
i Dagspressen, om en fælles Kandidat, og herfor mente man, jeg
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havde særlige Betingelser. Om Nakskovkredsen kunde der ikke 
mere være Tale, da mit Valg her efter Venstres Splittelse og med 
Socialdemokratiet som Modstander vilde være ganske udelukket, 
hvorfor ogsaa Redaktør Petersen og Kredsens øvrige ledende for
handlende Venstremænd fraraadede mig at gøre Forsøget. Da Hør- 
ningkredsens Ledere af begge Retninger og Redaktørerne af de 
tre forhandlende Venstreblade, der særlig kom i Betragtning — Rye 
for „Randers Dagblad“, Bjørnbak for „Aarhus Amtstidende“ og Laur
sen for det Grundtvig’ske „Aarhus Folkeblad“ — stod samlede om 
min Kandidatur, sagde jeg ja og holdt i Tiden fra December 1891 
til April 1892 en Række Møder i Kredsen, der faldt gunstigt ud. 
Selve Valgkampen var ikke langvarig, men desmere haard. Til 
Kredsens faatallige Højremænd mærkede man under den ikke no
get, men man opstillede ingen Kandidat imod mig, og jeg antager, 
at 100—150 af dem paa Valgdagen stemte paa mig. Jeg blev 
valgt med 1144 mod 1099 Stemmer, hvad der viste, at Hørning- 
kredsen vedblivende var en Kampkreds.

Den Valgkampagne, som vakte størst Opmærksomhed i Landet, 
var utvivlsomt den, som Højesteretssagfører Adler Alberti førte 
mod Hørup i Køge. Alberti var dengang 41 Aar gammel, et ypper
ligt iHoved, en stærk og selvsikker Personlighed. Som Sagfører 
havde han ikke det bedste Navn paa Grund af sine hasarderede 
Ejendomsspekulationer og sine skrupelløse og haardhændede For
retningsmetoder. Men han havde et udmærket Greb paa at vinde de 
sjællandske Landboere for sig ved sin grovkornede Gemytlighed, 
sin Slagfærdighed overfor Modstandere og sin altid redebonne 
Hjælpsomhed overfor dem, der fulgte ham. At han, der indtil 1892 
strængt undgik enhver offentlig politisk Optræden, nærmest var 
Højremand, saa man gennem Fingre med, dækket som han var 
af sin Faders grundfæstede Autoritet, og man fulgte ham, da han 
1888—89 oprettede sin Smøreksportforening og sin Østifternes 
Brandforsikring. Fra 1887 havde han været sin Faders Stedfortræder 
i den sjællandske Bondestands Sparekasse og blev 1890 med stort 
Flertal valgt til hans Efterfølger som Formand efter en hidsig Valg
kamp, hvor han navnlig bekæmpedes fra den Hørup’ske Side, som 
han under sin Strid med Dønnergaard var kommet paa Kant med. 
Nu ansaa han Øjeblikket kommet til at udnytte sin store Indflydelse 
blandt de sjællandske Bønder politisk og erklærede sig for Venstre-
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mand og lige ivrig Tilhænger af Forhandlingspolitiken og Modstan
der af den Hørup’ske Retning. Gennem N. J. Larsen, som siden 
1881 havde været Revisor i Bondestandens Sparekasse og 1891 blev 
valgt til Direktør i hans Brandforsikring, traadte han i Forbindelse 
med Bojsen og meldte sig som det forhandlende Venstres Kandi
dat i Køgekredsen, hvor han allerede havde adskillige Forbindelser 
i Venstrekredse, og Dinesen havde tilsagt ham Støtte af det ikke 
ubetydelige Højremindretal. Bojsen fandt lige fra Begyndelsen Al
berti personlig utiltalende, og jeg, der havde faaet Nys om Planen, 
fraraadede den paa det bestemteste med Henvisning til hans politiske 
Ubestemmelighed og daarlige Rygte som Sagfører, og støttedes 
heri af Svend Høgsbro og Harald Holm. Vi havde intet imod at 
være med til at fælde Hørup — det var jo saa Krigens Gang —, 
men det burde ske ved en Modkandidat, der var personlig og po
litisk uangribelig. Men hvad den personlige Angribelighed angaar, 
var der dengang som senere altid det i Vejen, at der vel laa en 
Atmosfære af Utryghed om Alberti, men vilde man have en nær
mere Dokumentation frem, sagde selv de, der havde fældet de 
haardeste Domme, gerne „Hus forbi“. Jeg erindrer som et sær
lig karakteristisk Eksempel herpaa en Samtale, der fandt Sted i Fol
ketingssalen mellem daværende Overpræsident i København, tid
ligere Højesteretsassessor Klein og mig i Slutningen af Marts 1894, 
netop som Skismaet mellem „de 15“ og det øvrige forhandlende 
Venstre havde fundet Sted. Klein, til hvem jeg stod i et særlig 
venskabeligt Forhold, lagde bagfra Armen om min Skulder og 
sagde med stærk Betoning: „Maa jeg ønske Dem til Lykke.“ Jeg 
vendte mig om og sagde, at denne Lykønskning forekom mig lidt 
malplaceret netop i det Øjeblik, hvor mit Parti var blevet sprængt. 
„Alligevel bliver jeg ved mit,“ svarede han mig, „det, jeg ønsker 
Dem til Lykke med, er, at De er blevet af med Alberti, og at det 
var en Lykke, vil De nok senere komme til at erkende Jeg 
antog, at han sigtede til visse Affærer, der i Aarevis havde været 
paa alles Læber, uden at nogen dog vidste rigtig Besked, og bad 
ham sige mig i Fortrolighed, hvad han støttede sin Opfattelse paa. 
„Det kan jeg, paa Grund af min Embedsstilling, ikke,“ var hans 
Svar, og derved blev det. — Efter nogen Tvivl slog Bojsen sig, 
ligesom senere Venstrereformpartiets Ledere, tiltaals med, at der 
dog ikke lod sig noget afgørende bevise imod Alberti, og at man
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ikke havde Lov til at skyde en Mand fra sig, der besad en saa 
betydelig lokal Indflydelse, og anbefalede hans Valg. Alberti førte 
en yderst energisk Valgkampagne, under hvilken der hverken blev 
sparet paa Møder, Husbesøg eller Penge, og udgav endog en af 
V. Secher redigeret Valgavis, hvis Hovedindhold var en skrække
lig „Roman“ i Brevform, der skulde vise, hvordan det vilde komme 
til at se ud paa Sjælland, hvis der ikke blev „slaaet Bom for 
Socialismen“, og denne ved Hørups Hjælp kom til Magten. Det hele 
pyntede saavist ikke paa vort Parti, men Resultatet blev, at Alberti 
slog Hørup med 1257 Stemmer mod 1132.

Valgets Hovedresultat blev, at „det forhandlende Venstre“ netto 
gik frem fra 38 til 39 og efter det kort derpaa følgende Supplerings
valg, som Taubers Død fremkaldte, til 40, medens Bergianerne 
gik ned til 15, den Hørup’ske Gruppe til 7, og Socialdemokraterne til 
2 (Harald Jensen faldt i Skjoldelev for Søren Kjær). Højre som 
havde profiteret stærkt af Venstres Splittelse, gik, særlig paa „det 
forhandlende Venstre“s Bekostning, frem fra 25 til 31, og der 
var 7 Løsgængere, som overvejende stod den Hørup’ske Gruppe 
nær. Denne Gruppe led iøvrigt store Tab, særlig ved Førerens, 
Henning Jensens og H. Bings Fald, medens Bergianerne mistede 
bl. a. Leth, Enevold Sørensen og Bønløkke. Hovedresultatet var, 
at „det forhandlende Venstre“, hvis Styrke tidligere omtrent havde 
været den samme som det samlede „radikale“ Mindretals, nu fik et 
sikkert Flertal overfor dette, og at Forhandlingspartiernes Stilling 
i det hele var blevet væsentlig styrket. „Det forhandlende Venstre“ 
fejrede Sejren ved en to Dages festlig Sammenkomst paa Rødkilde 
i Juli, delvis med Karakter af Folkefest. Partiets Formand, Sofus 
Høgsbro, der lige var fyldt 70 Aar og fik overrakt en ved Indsam
ling over hele Landet tilvejebragt Hædersgave paa 7000 Kr., var 
Midtpunktet. Under Mødet samledes Rigsdagsmændene til en for
trolig politisk Forhandling, som indlededes af Bojsen med en Tale, 
hvori han, uden at komme ind paa Enkeltheder, utvetydigt lod for- 
staa, at i den Rigsdagsperiode, vi nu var gaaet ind i, maatte det 
politiske Forlig sluttes, og at man maatte være rede til at bringe 
de Ofre, dette krævede. Den paafølgende Forhandling drejede sig 
kun i ringe Grad om dette Punkt, men der rejstes heller ingen 
principielle Indvendinger.

Under den korte formelle Rigsdagssamling i Maj drejede Inter-
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essen sig hovedsagelig om, hvilken Stilling Rigsdagen skulde ind
tage til det kongelige Guldbryllup den 26. Maj. At Højre vilde del
tage med fuld Musik, og Mindretalsgrupperne holde sig tilbage, var 
givet, men Spørgsmaalet var, hvilken Stilling „det forhandlende Ven
stre“ og navnlig Folketingets Præsidium skulde indtage. Siden 1885 
havde jo al officiel Forbindelse mellem Hoffet og Folketinget været 
afbrudt, men Bojsen og Størstedelen af hans Parti mente, at man 
burde benytte denne Lejlighed, hvor det ikke, som ved Regerings
jubilæet, drejede sig om en Fest af politisk Karakter, men om en Fa
miliefest, til at genoptage Forbindelsen. Af ganske anden Opfattelse 
var Høgsbro, som ikke vilde vide af noget saadant, før konstitutio
nelle Tilstande var genoprettede, og denne Meningsforskel var allerede 
kommet til Udbrud i Januar, da Partiet paa Finansloven havde til- 
traadt en Bevilling til Universitetets Fest i Anledning af Guldbryllups
dagen. Høgsbro tog denne Sag saa alvorligt, at han erklærede i 
Anledning af den at ville nedlægge sit Mandat som Formand ikke 
blot i Partiet, men ogsaa i Folketinget, og udtræde af Partiet. Efter 
indtrængende Opfordring fra dette tog han dog sin Demission til
bage paa Betingelse af, at man ikke vilde forlange af ham, at han skul
de møde ved Hoffet, hverken til Guldbryllupsfesten eller ved senere 
Lejligheder. Efter at Partiet i Maj 1892 havde vedtaget at deltage i 
Festen, opgav Høgsbro dog sin Vægring, da det ved Indenrigsminister 
Ingerslevs Indgriben blev ordnet saaledes, at Tingenes Formænd og 
Viceformænd gennem Hofmarchallatet blev særlig indbudte til Guds
tjenesten i Slotskirken, hvormed selvfølgelig fulgte, at de ogsaa del
tog i den Kur, som fulgte umiddelbart efter. Denne Indbydelse 
mente Høgsbro ikke at kunne afslaa uden yderligere at skærpe 
Modsætningsforholdet, hvad han ikke ønskede; han mødte da og 
holdt en almindelig Lykønskningstale uden politiske Allusioner. Til 
Kuren var der ogsaa Adgang for de Rigsdagsmænd, som ønskede 
at deltage, og skøndt Rigsdagen ikke paa den Tid var samlet, mødte 
dog ca. Halvdelen af „det forhandlende Venstre“s Rigsdagsmænd i 
begge Ting, deriblandt ogsaa jeg. Fra Mindretalsgrupperne mødte 
kun Bluhme. Ved Rigsdagskuren holdt Kongen en Tale, hvori han 
udtalte sin Glæde over, at saa mange, ogsaa af Folketingets Med
lemmer, var kommet til Stede, hvori han saa en Anerkendelse af, 
at han „selvfølgelig kun havde valgt gode og brave danske Mænd 
til sine Ministre“. Dette gav Bojsen Anledning til at opsøge Ingers-
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lev og spørge ham, om Kongens Tale var at opfatte som en Rege
ringsakt. Ministeren svarede, at Regeringen intet havde haft at 
gøre med Talen, der var af rent personlig Karakter, hvorefter Boj
sen opfordrede ham til at sørge for, at den paagældende Ytring ikke 
kom med i det officielle Referat, da den vilde blive tydet som en 
Tilkendegivelse af, at vor Nærværelse ved Kuren betød en Ændring 
af Folketingets Stilling til Regeringens konstitutionelle Politik, hvor
om der selvfølgelig ikke var Tale. Ingerslev var ganske enig heri, 
og da den eneste tilstedeværende Repræsentant for Pressen var en 
Referent fra „Berlingske Tidende“, lykkedes det virkelig at hindre, 
at Kongens Ytring kom ud til Offentligheden, hvad der jo sikkert 
vilde være blevet kraftigt udnyttet af Agitationen. Efter Kuren fulgte 
en Aftenfest paa Amalienborg, til hvilken alle Deltagerne i Kuren 
var indbudte.

Denne Sommer saa ogsaa „Morgenbladets Dødskamp. Det havde i 
de sidste Aar kun kunnet gaa med et forholdsvis betydeligt Under
skud, som var blevet dækket hovedsagelig af Bojsen, Tutein og Joh. 
A. Neijendam, men nu maatte der siges Stop, og man traf de nød
vendige Forberedelser til Bladets Standsning 1. Juli. Da traadte 
Alberti til. Hans Mening med at gaa ind i Politik var jo ikke fore
løbig at være en beskeden Menigmand i Geleddet; han vilde med kor
test mulig Frist naa til en ledende Stilling, og det bedste Middel her
til vilde være at gøre sig til Herre over et københavnsk Organ, 
som skulde træde i Stedet for „Morgenbladet“. Han tilbød alene 
at ville paatage sig den økonomiske Risiko for det ny Blad, uden 
at forlange Tilskud eller Garantier af nogen Art, men ogsaa uden 
at nogen anden end han skulde have Bestemmelsesret over det. Dog 
betragtede han det som en Selvfølge, at dets Politik skulde være „det 
forhandlende Venstre“s og betingede sig til Gengæld for de Ofre, 
han bragte, at Bojsen skulde anbefale baade det og det „folkelige 
Ugeblad“ „Hejmdal“, han agtede at udgive som økonomisk Støtte 
for Hovedbladet „Dannebrog“, til sine Meningsfæller, særlig til sit Par
tis Provinspresse. For Bojsen var det en uhyre Lettelse at slippe for 
det stadig pinende økonomiske Ansvar for „Morgenbladet“, uden at 
Partiet derfor kom til at savne et Hovedstadsorgan, men siden kom 
han, ogsaa inden Albertis Frafald, til at føle sig stærkt besværet af 
sin Anbefaling, da hverken „Dannebrog“ eller navnlig „Hejmdal“ 
faldt i de fleste af hans politiske Venners Smag. Det sidstnævnte
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Blad maatte iøvrigt, paa Grund af sin altfor ringe Kvalitet, gaa ind 
efter et Aars Forløb, medens „Dannebrog“, der væsentlig indrettede 
sig paa at være et harmløst københavnsk Efterretningsblad med skarp 
Front mod „Politiken“, men ellers med det mindst mulige politiske 
Indhold, skaffede sig en ikke ringe Læsekreds i København og Køb
stæderne og vistnok i en Aarrække bar sig økonomisk. —

I Forbindelse med de Albertiske Bladplaner stod for mit Vedkom
mende en Episode af ganske ejendommelig Art. I Slutningen af Maj, 
da Sagen endnu var i sin Vorden, og jeg knapt havde faaet Nys om 
den, overraskedes jeg ved et Besøg af Alberti, som jeg dengang 
kun stod i et ganske overfladisk Bekendtskabsforhold til. Han intro
ducerede sig med en af de lidt hasarderede „Brandere“, han yndede: 
„Ja, da vi jo nu er igang med at gaa til Kur, saa kommer jeg her, 
for at gøre Kur til Dem,“ og udviklede saa hele sin Bladplan for 
mig, med stærk Understregning af, at den havde Bojsens Billigelse, 
for at ende med at tilbyde mig Stillingen som Chefredaktør for det 
ny Blad. Jeg skulde faa den størst mulige Bevægelsesfrihed, og de 
økonomiske Vilkaar kunde jeg selv bestemme. Jeg havde ingen Be
tænkningstid behov for at afslaa Tilbudet om at blive lønnet Redaktør 
hos den Mand, jeg selv havde fraraadet Bojsen at træde i Forbin
delse med, men iøvrigt følte jeg mig ogsaa stærkt frastødt af den 
Hensynsløshed, hvormed han ofrede min Ungdomsven Villiam Se
cher, som følte sig ganske sikker paa at blive Førstemand ved det 
ny Blad, og som næsten til Selvopgivelse havde slidt for ham under 
hans Valgkampagne. Det var dette sidste, jeg overfor ham anførte 
som Grunden til mit Afslag, og jeg fastholdt dette, ogsaa efter at han 
med vanlig largesse havde tilbudt at give Secher hvilken Stilling ved 
Bladet — redaktionelt og økonomisk — jeg kunde ønske. Om han 
siden har henvendt sig til andre, ved jeg ikke, men Enden paa Sagen 
blev, at Secher og Borchsenius bevarede deres Stillinger som det 
ny Blads Redaktører. Jeg kunde mærke paa Alberti, at mit Afslag 
berørte ham meget ubehageligt, og jeg fejler næppe, naar jeg betrag
ter det som Oprindelsen til den Aversion imod mig, han bestandig 
siden lagde for Dagen.

Under Efteraarssamlingen 1892 skete der en væsentlig Forandring 
i min personlig-politiske Stilling. Jeg blev valgt ind i Finansudvalget 
og nogle Maaneder senere i mit Partis Bestyrelse, og i December 1892 
faldt min Overtagelse af Stillingen som Chefredaktør for „Aarhus
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Amtstidende“, der var blevet ledig ved Viggo Bjørnbaks Død i Ok
tober. Han havde ledet den Bjørnbak’ske Bevægelse ind i de almin
delige landspolitiske Rammer, først i Hørup’sk Retning med Vilh. 
Lassen og efter ham den unge juridiske Kandidat C. Th. Zahle, 
siden i Bojsen-Claussen’sk med K. Hansen som ansvarhavende Re
daktører. Personlig havde mit Forhold til Bjørnbak været det bedste, 
og han havde været mig en god Støtte ved mit Valg i iHørningkred- 
sen. Nu opstod i den Kreds, som ledede Bladet og de af Lars Bjørn
bak skabte Foretagender, den Tanke at tilbyde mig, som jo allerede 
var Folketingsmand for en af de Kredse, der hørte under Bladets 
Omraade, Stillingen som Chefredaktør. Det var for mig meget 
tiltalende paa denne Maade at komme i nærmere Kontakt med mine 
Vælgere og med den østjyske Venstrebefolkning i det hele, og da 
en Forhandling mellem Bladets Bestyrelse og mig viste fuld politisk 
Overensstemmelse og sikrede mig fornøden Frihed i Bladets Ledelse 
og Ret til at beholde mit Folketingsmandat, slog jeg til. Den nye 
Stilling havde jo til Følge, at jeg maatte have mit Domicil i Aarhus 
eller dens Omegn og kun kunde opholde mig i København i Vinter- 
halvaaret, og dette medførte selvfølgelig en Løsnen af de Baand, der 
politisk og beskæftigelsesmæssigt bandt mig til København, navnlig 
Opgivelsen fra Udgangen af 1892 af min Stilling som Redaktør af 
„Tilskueren“.



VIII

FORLIGET
1892—94

I Oktober 1892 indvalgtes jeg i Folketingets Finansudvalg og har 
siden da i de 40 Aar indtil min Udtræden af Rigsdagen 1932 været 
Medlem deraf, naar undtages de Perioder (henved 11 Aar), i hvilke 
jeg var Minister. Arbejdet i dette Udvalg blev da en meget væsent
lig Del af min Rigsdagsgerning.

Folketingets Finansudvalg havde lige siden 1849 været Hoved
centret for Kongerigets parlamentariske Liv og blev det i endnu 
mere udpræget Grad i Konfliktaarene efter 1870. Her og i de aar- 
lige Finanslovdebatter udfægtedes de konstitutionelle Kampe, og her 
sad de forskellige Partiers ledende Mænd. Desuden udnyttedes den 
Overvægt, Grundlovsbestemmelsen om, at Finanslovforslaget skulde 
forelægges først i Folketinget, til sidste Draabe. Som Regel over
sendtes Finanslovforslaget ikke til Landstinget før omkring Midten 
af Marts, og det Par Uger, der var levnet det andet Ting, rakte ikke 
videre end til Hævdelse af visse principielle Standpunkter og iøv
rigt en ret overfladisk Korrekturlæsning. Reglen var en Tidlang, at 
baade Finanslov og Tillægsbevillinger blev taget helt eller saa godt 
som uforandrede i den Skikkelse, Folketinget havde givet dem, men 
heri skete der jo fra Halvfjerdsernes Begyndelse en Forandring, og 
fra 1885 blev Folketinget paa de militære Omraader sat ud af Spil
let, idet Regeringen, støttet af Landstinget, her tog, hvad der beha
gede den. Men synderligt herudover strakte Provisorismen paa Finans
loven sig aldrig, og skønt der jo for Finansaarene 1885—94 ingen re
gelmæssige Finans- og Tillægsbevillingslove tilvejebragtes, og Rege
ringen principielt ikke betragtede Folketingets Vedtagelser som bin
dende for sig, affattedes de provisoriske Finansloves civile Budgetter i 
det væsentlige paa Grundlag af de af begge Ting tiltraadte Bevillinger.
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Paa den Tid, da jeg blev Medlem af Udvalget, havde der af dette ud
viklet sig en Slags ny „Statsskik“, saaledes at man fra begge Sider gik 
ud fra, at paa de civile Budgetter vilde Folketingets Nægtelser eller 
Nedsættelser som Regel blive respekterede, selvom de i høj Grad stred 
mod, hvad vedkommende Minister fandt rigtigt eller ønskeligt. Til 
Gengæld vogtede Folketingets Finansudvalg sig vel for at udfordre til 
Konflikt ved Nægtelse af løbende Bevillinger, der bundede i den paa 
regelmæssig Maade tilblevne Lovgivning. Paa dette fredede Omraade 
kunde derfor Brydningerne mellem Ministrene og Finansudvalgets 
Flertal forme sig omtrent som under normale konstitutionelle Til
stande. Finansudvalget følte sig derfor i Besiddelse af en virkelig, 
om end begrænset Myndighed og kunde desuden øve en ikke ubetyde
lig Indflydelse gennem dets Kontrol af Administrationen og dets 
Paatale af eventuelle Overgreb fra dennes Side.

I Finansudvalget raadede vort Parti over 6 Pladser, der var be
satte med N. J. Larsen, Tutein, Har. Holm, C. Ravn, Ole Hansen 
og mig. Højres Medlemmer var Aaberg, L. Dinesen, Oberstløjt
nant Nøkkentved og Professor W. Scharling, Bergianemes var J. C. 
Christensen og Anders Nielsen, Høruppernes E. Brandes og Jens 
Busk, og endelig var C. Hage indvalgt af Løsgængergruppen. Da 
mit Parti var det relative Flertal, og hver Gruppe stemte for sig, 
kunde det besætte Formandspladsen med N. ]. Larsen og som tid
ligere vælge Tutein til Ordfører. Han kom dog ikke til at fungere 
som saadan, da hans økonomiske Sammenbrud i December gjorde 
Ende paa hans Rigsdagsvirksomhed, og Partiet besluttede sig da til 
at dele Ordførerskabet mellem Har. Holm og mig. Det var et helt 
nyt Arbejdsfelt, som her aabnede sig for mig. Mens jeg i mit tidligere 
Rigsdagsarbejde væsentlig havde koncentreret mig om enkelte be
stemte Lovgivningsopgaver — hovedsagelig Social- og Toldlovgivnin
gen vedrørende —, fik jeg nu at gøre med alle Statshusholdningens 
Omraader og fandt i de Redegørelser, vi i vidt Omfang indkrævede 
og modtog fra de forskellige Ministerier, et helt nyt Materiale for 
mine Efterforskninger. Den Omstændighed, at jeg saa hurtigt blev 
Ordfører for den ene Halvdel af Finansloven og hele Tillægsbevil
lingsloven, øgede i høj Grad mit Arbejde og Ansvar. At et Finans
udvalgsmedlem med kun tre Maaneders Anciennitet blev Ordfører, 
var noget hidtil ukendt, og jeg maatte spænde min Arbejdsævne til 
det yderste, for dog nogenlunde at gøre Fyldest. De Budgetter, der
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tilfaldt mig, var Forsvarsministerierne og Indenrigsministeriet, men 
dette omfattede endnu dengang det Forretningsområde, som senere 
varetoges af hele seks Ministerier, nemlig Indenrigs-, Social-, Land
brugs- og Handelsministerierne, samt Ministeriet for Søfart og 
Fiskeri og Trafikministeriet, og under dette sidste hørte jo det ny 
Statsbanebudget, som nu for første Gang kom til Behandling i Rigs
dagen og krævede en grundlæggende Bearbejdelse.

En Ting, der straks slog mig ved Virksomheden i Finansudvalget, 
var, at den mere havde Karakteren af Arbejde i et Regeringskolle
gium end i et sædvanligt Rigsdagsudvalg. Af de Partimodsætninger, 
der netop i disse Aar brødes saa voldsomt i Folketingssalen, var der 
forholdsvis lidet at spore, og Forhandlingerne havde ganske overvej
ende en saglig Karakter. Paa de civile Budgetter var der jo ikke 
store principielle Modsætninger, og paa de militære var der Enig
hed mellem Venstregrupperne om at nægte alt, hvad der havde pro
visorisk Oprindelse og at behandle det øvrige med stræng Økonomi. 
Der herskede iøvrigt i Finansudvalget, trods alle Partimodsætninger, 
en vis Korpsaand, som bragte os til saa vidt muligt at forhandle os 
tilrette og lade de færrest mulige af de Differenser, der opstod 
under Forhandlingerne, gaa ned til Afgørelse i Salen. Naar man gen- 
nemgaar Udvalgsbetænkningerne fra denne Tid, er Hovedindtryk
ket en forbavsende Enstemmighed, som intet lader ane om de bevæ
gede Debatter indbyrdes og med Ministrene, som var gaaet forud. 
Mine mundtlige Forhandlinger ved Ministerkonferencerne og paa 
Tomandshaand med Ingerslev og senere 'Hørring, havde altid en rolig 
og saglig Karakter, der væsentlig skyldtes det, at ingen af dem saa 
lidt som nogen af de andre civile Ministre forhandlede med et Proviso
rium i Baglommen; det var en stiltiende Forudsætning, at hvis vi 
ikke kunde enes om en Bevilling, maatte det blive ved, hvad begge 
Ting var villige til at stemme for.

Halvfemsernes første Halvdel var jo en Periode, hvor Tenden
sen til at støtte Erhvervslivet ved Fremme af den faglige Uddan
nelse, Støtte til Erhvervsorganisationernes Virksomhed og Ud
vikling af Samfærdselsmidlerne var blevet betydelig stærkere end 
tidligere. Vi stillede os som Regel velvilligt til Regeringens For
slag i saa Henseende og tog selv Initiativet til adskillige Fremstød, 
navnlig til Støtte for det i disse Aar saa haardt trængte Landbrug. 
Som Regel opnaaedes der ved Forhandling med vedkommende Mini-
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ster saa megen Enighed med denne, at vore Forslag i Betænknin
gen kunde fremtræde som stillede af ham og tiltraadte af Udvalget. 
Særlig paa Indenrigsministeriets vidtstrakte Omraade modtog jeg 
som Ordfører mange Henstillinger ude fra Landet, som ofte førte til 
Forhandlinger, der satte Frugt paa Finansloven. Det var ikke mindst 
denne livlige Vekselvirkning med Repræsentanter for de økonomi
ske Interesser, som gjorde mig Virksomheden i Finansudvalget saa 
kær baade i disse og de kommende Aar.

At indarbejde mig i alle Finanslovens Enkeltheder blev i Sam
lingen 1892—93 min Hovedopgave paa Rigsdagen. Paa Lovgiv- 
ningsomraadet var denne Samling iøvrigt meget fattig paa Resul
tater, idet Interessen væsentlig samlede sig om Forberedelserne til 
det konstitutionelle Forlig og om de store Jernbanelove, der slutte
lig viste sig ikke at kunne gennemføres uden i Forbindelse med 
Forliget. Bojsen var den ledende under Jernbaneforhandlingerne og 
gjorde her i Samvirke med Indenrigsministeren og Ingeniør Hamme
rich et mægtigt Arbejde af grundlæggende Betydning. Indenrigs
minister Ingerslev havde forelagt et paa langvarige Kommissions
arbejder og Forhandlinger med Københavns Kommune bygget For
slag om en omfattende Regulering af Banegaardsforholdene i og ved 
København i Forbindelse med Anlæg af en Kystbane fra Klampen- 
borg til Helsingør og Statsanlæg af Baner fra Slagelse til Værslev 
og fra Ringe til Nyborg. Disse Anlæg, der var beregnede til ialt 
at skulle koste 33 Mill. Kr., skulde efter Forslaget udføres ved 
Hjælp af et Statslaan. — I det Udvalg, som var nedsat om dette 
Forslag, og af hvilket jeg var Medlem, valgtes Bojsen baade til For
mand og Ordfører, og det lykkedes ham at samle et Flertal paa 12 
(Forhandlende Venstre, Højre med Undtagelse af N. Andersen (Sø
holm), C. Hage og Hørdum) om en reduceret Plan, hvorved den ny 
Personbanegaard og Boulevardbanen udskødes, som ikke i Øjeblikket 
paakrævede, medens den ny Godsbanegaard, Østerbro Station og Kyst
banen bibeholdtes, dog med en Del Reduktion af Omkostningerne, 
og Slagelse-Værslev og Nyborg-Ringe udskiltes paa et særligt For
slag, medens en Bevilling til Forberedelse af Dampfærgelejer i Fri
havnen indskødes. Imidlertid var det vrimlet ind med Forslag om 
Anlæg af Privatbaner med Statsstøtte i forskellige Dele af Landet, 
og fra vor Side fastholdtes det, at en Betingelse for Gennemførelsen 
af de store Anlæg i København og paa Sjælland maatte være, at 
ogsaa de andre Landsdeles berettigede Jernbaneønsker blev imøde-
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kommet. Efter mange og besværlige Forhandlinger lykkedes det nu 
Bojsen at samle 12 Medlemmer af de forskellige Partier, repræsen
terende de Jernbaneønsker, der havde fundet Udtryk i de private 
Forslag, om et fælles Forslag, der omfattede 15 Privatbaner og fast
satte ensartede Regler for Meddelelse af Eneret til deres Anlæg og 
Drift og for Statsstøtte til dem. Det var en Triumf for Bojsens For- 
handlingsævne, at det lykkedes ham trods heftig Modstand fra en 
Del af IHøjre, hvoriblandt Scavenius og Scharling, at samle 
saa mange Hoveder under én Hat og navnlig at opnaa Indenrigsmi
nisterens Tilslutning til Hovedbestemmelsen om, at Statskassen 
skulde bidrage med Halvdelen af samtlige Anlægsomkostninger imod, 
at der gaves Afkald paa Optagelse af Prioritetslaan i Banerne og 
Udstedelse af Præferenceaktier. I tidligere Regeringsforslag var 
Statsbidraget kun ansat til en Fjerdedel af Omkosningeme, og det var 
overladt Ministeren at bestemme, hvilke Jernbaner han vilde give 
Koncession, medens dette nu skulde bestemmes af Regering og Rigs
dag i Forening. Intet af disse Jembaneforslag blev dog, trods den op- 
naaede saglige Enighed, gennemført i denne Rigsdagssamling, idet 
de strandede paa den Statslaansparagraf, som fastholdtes af Rege
ringen, og som ingen af Folketingets Venstregrupper mente at 
kunne gaa ind paa, saa længe Provisorismen opretholdtes. For
handlingerne blev dog allerede i denne Samling ført saa vidt, at 
Forslagenes Gennemførelse kunde anses for sikret, saa snart regel
mæssige Tilstande var genoprettede. Der var derved skabt et virk
ningsfuldt Trækplaster for Forliget.

Om Forliget drejede jo i Virkeligheden alt sig allerede i denne Rigs
dagssamling. Bojsen pegede i sin Tale ved Finanslovforslagets før
ste Behandling atter paa Forliget som det Maal, der skulde til
stræbes, men han føjede til, at Betingelsen for at opnaa et varigt 
og frugtbringende Resultat, var, at „den Erkendelse trænger alminde
ligt igennem, at i vort Land Provisorier ikke kunne benyttes som 
Kampmiddel“, og det fremgik tydeligt af Talen, at han ikke troede, 
at Situationen vilde blive moden endnu i denne Samling, og at man 
derfor foreløbig burde fortsætte med Reformarbejdet, for paa den 
Maade at nærme de to Ting yderligere til hinanden. Anderledes var 
Opfattelsen indenfor Højre, idet der her gjorde sig en vis Reak
tion gældende overfor de efter manges Mening altfor store 
Indrømmelser, man i de to foregaaende Samlinger havde gjort

Erindringer 18
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Venstre. Man krævede nu, at det blev Alvor med Forliget, og 
Professor Scharling udtalte som sit Partis Finanslovsordfører : 
„Dersom der ikke gøres et alvorligt Forsøg paa for det kommende 
Finansaar at naa til en ordinær Finanslov, saa nærer jeg for mit 
Vedkommende megen Frygt for, at vi ikke naar til en ordinær Fi
nanslov i alt Fald i dette Aarhundrede“, og han tilføjede, at en 
fortsat Række af provisoriske Finanslove „i Praksis vilde skabe 
en Forfatningsforandring“. Det Forlig, der dengang foresvævede 
Højre, skulde kun omfatte selve Finansloven, Udlevering af de 
provisoriske Love til Folketingets frie Behandling og en Udvidelse 
af Fæstningsartilleriet og Ingeniørkorpset, der, trods nogle Be
sparelser paa andre Omraader, vilde medføre en Netto-Forøgelse 
af Militærudgifterne med nogle Hundrede Tusinde Kroner. Deri
mod tænkte man sig ingen særlige konstitutionelle Garantier for 
Fremtiden, og om Ministerskifte maatte der ikke være Tale. Hver
ken Bojsen eller jeg var villige til Forlig paa disse Vilkaar, men 
skøndt ingen af os troede paa, at Situationen vilde blive moden 
endnu i denne Samling, var vi dog enige om, at forberedende For
handlinger godt kunde begynde, saafremt der fra den anden Side 
viste sig Stemning derfor.

De fortrolige Forhandlinger mellem Bojsen og Højres ledende Mænd 
tog deres Begyndelse i December 1892. Bojsen holdt mig nøje under
rettet om deres Gang, og min Erindring og mine Optegnelser om hans 
Meddelelser er yderligere underbygget og suppleret ved hans udfør
lige skriftlige Redegørelser for dem, ved Optegnelser af General
auditør, kongevalgt Landstingsmand Steffensen og ved talrige Med
delelser fra andre, der dengang deltog i Forhandlingerne. Begyndel
sen blev gjort den 15. December ved en Henvendelse fra Formanden 
for Folketingets Højre, General Thomsen, til Bojsen. Denne Henven
delse var dog væsentlig af formel Natur, idet Thomsen dengang nær
mest tilhørte den Bahnson-Scavenius’ske Retning indenfor Højre, saa
ledes at Meningsudvekslingen ikke førte til noget Resultat. Den, der 
af det forligsvenlige Højre var udset til Hovedmand for Forligsforhand
lingerne, var Generalauditør Steffensen, der ganske stilfærdigt havde 
detroniseret Matzen som Landstingets Ordfører i politiske Sager. 
Steffensen var nordslesvigsk Bondesøn, en bundkonservativ Natur, 
der hvad Livsanskuelse og socialpolitisk Indstilling angaar, stod langt 
til højre for Nellemann og Ingerslev, men endnu stærkere end de var
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overbevist om Nødvendigheden af at vende tilbage til konstitutionelle 
Tilstande. Han følte sig i mange Maader beslægtet med Bojsen og 
de moderate Bønder og var dybt overbevist om, at Provisorismens 
Opretholdelse i Længden vilde være skadelig for de konservative 
Interesser, der laa ham saa varmt paa Sinde. Som den bundfor
sigtige Natur, han var, laa et Brud med Regeringen ham dog gan
ske fjærnt, og han mente derfor at maatte gaa frem med stor 
Varsomhed og ønskede, for at bevare Sammenholdet i iHøjre, at 
nøjes med de mindst mulige Indrømmelser til Venstre. Det var 
Th. Nielsen, der var en af de ivrigste Forligsmænd og den af „det 
forhandlende Venstre“, der mest havde Landstingets Øre, som for
anledigede den Sammenkomst mellem Steffensen og Bojsen, som 
i Slutningen af December fandt Sted efter Bojsens skriftlige An
modning.

Inden denne Samtale den 23. December havde Steffensen modta
get en Meddelelse fra L. Dinesen, som bestyrkede ham i hans re
serverede Holdning. Dinesen havde nemlig Aftenen forud i sit 
Hjem haft en Samtale med Alberti, der søgte ham for at meddele 
ham sit Syn paa Forligsbetingelserne og paa Muligheden af deres 
Gennemførelse. Efter Albertis Mening var Grundlovændringens 
Vej ufarbar, bl. a. fordi den forudsatte et Valg, der vilde blive 
en altfor gunstig Tumleplads for den forligsfjendtlige Agitation. Der
imod mente han, at man maatte gaa lige løs paa Spørgsmaalet 
ved at enes om en Finanslov, eventuelt i Forbindelse med en 
Hærlov. Han havde, sagde han, „i Stilhed“ arbejdet for at samle 
det fornødne Antal indenfor „det forhandlende Venstre“s Rigsdags
gruppe om et saadant Forlig og mente, at alle paa 7—9 nær 
vilde gaa med, men om de end skulde drage enkelte andre med 
sig, mente han, at Forliget burde gennemføres, selv med „et kne
bent Flertal“ i Folketinget. Om Ministerskifte eller Garantier for 
Fremtiden var der ingen Tale. — Alberti havde foretaget denne 
Henvendelse ganske for egen Regning og uden at meddele Bojsen 
eller Partiets Bestyrelse noget derom, men hos Steffensen, der 
ligesom det øvrige Højre betydelig overvurderede hans Indflydelse 
indenfor Partiet, vakte hans Henvendelse Forventninger om lat 
kunne faa et Forlig paa væsentlig billigere Betingelser end dem, 
Bojsen under Samtalen den 23. December antydede. Bojsen beteg
nede her det konstitutionelle Forlig som Endemaalet for sine Be

is*
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stræbelser og som den Sag, der optog ham Nat og Dag. Som 
Løsninger, der forekom ham antagelige, angav han enten en Om
dannelse af Rigsretten med det Formaal for Øje, at dens Afgørel
ser ikke lod sig politisk forudberegne eller en Rigsdagsbeslutning, 
der navnlig fastslog, at provisoriske Love ikke skulde kunne over
leve den Rigsdagssamling, der fulgte umiddelbart efter deres Ud
stedelse og en af begge Ting godkendt Form for de midlertidige 
Finanslove, der skulde udstedes, hvis Rigsdagen ikke i rette Tid 
kunde enes om en Finanslov, og som kun hjemlede de Udgifter, 
der nødvendiggjordes ved bestaaende Love eller til Fortsættelse af 
paabegyndte, af begge Ting godkendte Foranstaltninger, men fra 
hvilken nye Udgiftsposter skulde være udelukkede. Udgifter, der 
flød af de provisoriske Love skulde tages ud af Finansloven og 
Lovene selv udleveres Folketinget til fri Behandling, hvad ikke 
udelukkede, at Folketinget mulig kunde stemme for en Forøgelse 
af Kriminalretsassessorernes Antal og for Statens Overtagelse af 
en Del af Politiudgifterne. Udgifterne til Vedligeholdelse af Køben
havns provisoriske Befæstningsanlæg og eventuelle Ændringer i 
Hærloven, der stod i Forbindelse med dem, kunde kun vedtages 
af Folketinget, naar Regeringen samtidig trak sig tilbage. Han for
langte ikke, at Højre skulde stille et saadant Krav til Ministeriet, 
men han vilde selv forhandle med Estrup derom. Baade overfor 
Steffensen og under senere Forhandlinger fastslog Bojsen, at han 
ikke selv vilde indtræde i noget Ministerium, da han, hvis dette 
stod som en Mulighed, ikke frit og uden Mistænkeliggørelse kunde 
virke for et Ministerskifte. Steffensen, der synes nærmest at være 
blevet forfærdet over Bojsens Udtalelser, svarede, at han ikke 
antog, at hverken Regeringen eller Højre vilde kunne gaa ind paa 
paadanne Betingelser, fremhævede Nødvendigheden af en Hær
lovrevision og anbefalede iøvrigt, at Bojsen snarest muligt traadte 
i Forbindelse med Nellemann, som han antog, vilde blive den, der 
paa Ministeriets Vegne kom til at føre de forberedende Forhandlin
ger om Forligets politiske Betingelser. Bojsen erklærede sig beredt 
hertil, naar han fra Nellemann fik en Opfordring, og da den var 
indløbet, fandt Samtalen Sted i Ministerens Bolig i Amaliegade 
den 28. December.

Forinden havde Steffensen givet Nellemann Underretning om sin 
Samtale med Th. Nielsen og om Albertis Henvendelse, hvorimod 
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han ikke kom ind paa Enkeltheder angaaende Samtalen med Bojsen. 
Han sammenfattede sin Opfattelse derhen, at Forhandlingen maatte 
indskrænke sig til Finansloven og iHærloven uden Indblanding af 
andre Ting, hverken Grundlovsændring eller den ogsaa af Th. 
Nielsen ønskede Overenskomst om de midlertidige Finanslove. I 
det hele indtog Alberti efter hans Mening „et fornuftigere Stand
punkt end de andre to“. — Saaledes præpareret var ogsaa Nelle
mann meget tilbageholdende, om end ikke i samme Grad som 
Steffensen. Bojsen synes at have udtalt sig omtrent paa samme 
Maade som overfor Steffensen og desuden at være kommet nær
mere ind paa Spørgsmaalet om Nedsættelse af Udgiften til Hær
loven. Nellemann erklærede Grundlovsændringen som ganske uigen
nemførlig og afviste ligeledes Tanken om et Ministerskifte, idet 
Opfyldelsen af et saadant Krav af Højre vilde blive betragtet som 
et politisk Nederlag. Derimod var han ikke paa Forhaand imod 
Planen om en Rigsdagsbeslutning og syntes at kunne tænke sig en 
Reduktion af det Bahnson’ske Hærlovfdrslag. Samtalen endte med 
en Forstaaelse om, at de direkte Forligs forhandlinger foreløbig 
maatte hvile og Kræfterne sættes ind paa Jernbaneforslagene og 
fremfor alt paa Hærlovrevisionen.

Det Hærlovforslag, Krigsminster Bahnson ved Samlingens Be
gyndelse havde forelagt i Folketinget, og hvis Hovedformaal var 
at fremskaffe den til Københavns Befæstnings Forsvar nødvendige 
Udvidelse af Fæstningsartilleriet og Ingeniørkorpset, resulterede, 
trods forskellige Nedsættelser paa andre Omraader, i en Forøgelse 
af de aarlige Hærlovudgifter paa ca. 600.000 Kr. Dette laa fjærnt 
fra, hvad „det forhandlende Venstre“ kunde tænke sig at gaa ind 
paa, ti vel indsaa man, at Bevillinger til Fæstningens Vedligehol
delse og Forsvar var et nødvendigt Forligsvilkaar, men man mente 
ikke at kunne bringe dette Offer, uden at det samtidig blev fast- 
slaaet, at dette ikke, som man tidligere var gaaet ud fra, var ens
betydende med en varig Forøgelse af Militærudgifterne, men at 
det endog kunde forenes med nogen Nedsættelse. Bojsen, som 
ledede Forhandlingerne i Hærudvalget, mente, at der, selv med den 
nødvendige Udvidelse af Fæstningsartilleri og Ingeniørtropper, ved 
Reduktion af Fodfolkets og navnlig af Kavaleriets Rammer kunde 
spares netto ca. 1/2 Mill. Kr. Standpunkterne laa saa langt fra 
hinanden, at det længe syntes umuligt at opnaa Enighed med Højre,
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og Krigsministeren, støttet af General Thomsen, fastholdt i alt væ
sentligt sit Forslag, der efter hans Mening allerede indeholdt ikke 
ubetydelige Indrømmelser til Venstre. I Hærudvalget var der af 
Venstre blevet begæret meget omfattende Oplysninger, som ind
løb trægt, og Forhandlingerne syntes endnu i de første Maaneder 
af 1893 ikke at ville komme af Stedet. Bojsen havde i Hærudval
get stillet Venstres Hærlovforslag af 1876 som sit Partis principale 
Forslag, men erklæret sig villig til Forhandling ogsaa paa andet 
Grundlag. Han udarbejdede en Skitse til et Hærlovforslag, der re
sulterede i en Nettobesparelse af ca. 1/2 Mill. Kr. og drøftede det 
fortroligt med Dinesen, som var principielt enig i, at Resultatet 
maatte være en Besparelse og ogsaa selv havde skitseret et For
slag, hvorefter Nedgangen dog blev et Par Hundrede Tusinde min
dre. De var enige om, at det ikke kunde nytte at fremsætte noget 
Forslag i Udvalget, før det teknisk var gennemgaaet af en Militær 
med tilstrækkelig Autoritet. Om Thomsen kunde der dengang ikke 
være Tale, da han endnu syntes at staa paa Bahnsons Side, og 
Tanken faldt da paa Folketingsmand, Oberstløjtnant Nøkkentved, 
som ogsaa var villig, men kun hvis han fik Samtykke dertil af 
Krigsministeren. Denne besvarede en Forespørgsel derhen, at Nøk- 
kentved selv maatte anmode ham derom, og da denne forstod, at 
Sagen ikke havde Bahnsons Billigelse, trak han sig tilbage. Saa 
gik Moltke-Lystrup og Steffensen til Estrup og anmodede ham om 
at formaa Bahnson til at give en tilstrækkelig kvalificeret Officer 
Tilladelse til at træde i Forhandling med Bojsen. Dette resulterede 
i, at Generalmajor Hedemann, der nylig var blevet udnævnt til 
kongevalgt Landstingsmand, lidt hen i Marts Maaned fik en Sam
tale med Bojsen, men med afgjort negativt Resultat. iHedemann 
kunde ikke tilraade de foreslaaede Nedsættelser og anbefalede 
Bahnsons subsidiære Forslag om en Anmærkning paa Finansloven, 
hvorved der midlertidig kunde skaffes den fornødne Besætning til 
Fæstningen ved Fravigelse af Specialiseringerne paa § 22, Antagel
se af afskedigede Officerer og Forsættelse fra andre Vaabenarter, 
et Forslag, som af mange Grunde ikke kunde accepteres af os, 
bl. a. fordi det maatte betragtes som et Præludium til en midler
tidig Afgørelse paa en provisorisk Finanslov, saafremt intet Finans
lovforlig kunde opnaas. Dinesens Imødekommenhed, som røbedes 
ved hans egen Aabenmundethed overfor forskellige Højremænd,
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fandt stærk Misbilligelse baade fra det ledende Højres og fra 
Estrups Side og førte kun til, at han i nogle Uger maatte opgive 
al aktiv Deltagelse i Forhandlingerne.

Indenfor „det forhandlende Venstre“ var der dannet en Delega
tion, bestaaende af R. Claussen som 2. Viceformand, N. J. Larsen, 
H. Holm og mig som Formand og Ordførere for Finansudvalget, 
Kl. Berntsen som Formand for Hærudvalget og Th. Nielsen som 
Repræsentant for Landstingets forhandlende Venstre. Denne De
legation fik af Bojsen daglig Meddelelse om Forhandlingernes Gang 
og drøftede med ham alle derhen hørende Spørgsmaal. Partiets 
øvrige Medlemmer blev ogsaa holdt à jour, om end paa mere 
summarisk Maade, dels gennem Partimøderne, dels gennem Sam
taler med de enkelte. Der var ved Møderne ingen egentlig Op
position mod de Synsmaader, Bojsen efter Forhandling med Dele
gationen gjorde gældende, men det var os ikke ukendt, at der hos 
enkelte Medlemmer næredes store Betænkeligheder og navnlig 
gjaldt dette da Partiets Formand, Sofus Høgsbro. Bojsen havde tal
rige Samtaler med ham og redegjorde for, hvad han foretog sig, 
men opnaaede aldrig nogen egentlig Tilslutning, kun at holde ham 
tilbage fra Opposition paa Partimøderne. Her var hans Holdning 
altid passiv, men des kraftigere virkede han gennem Samtaler med 
de enkelte Medlemmer. Jeg arbejdede i denne Tid de fleste af 
Ugens Aftener paa mine Finanslovsagér i Ordførerværelset i Rigs
dagsbygningen, og ikke sjældent bankedes der forsigtigt paa min 
Dør, og Høgsbro traadte ind for at faa, som han kaldte det, „en 
Passiar“ om Forhandlingernes forskellige Faser. Vi stod jo fra 
tidligere Tid i venskabeligt Forhold til hinanden, og han havde mere 
end én Gang sagt mig, at Harald Holm og jeg var de to Parti
medlemmer, han havde størst Tillid til. Han var under disse Af
tensamtaler utrættelig i at foreholde mig de Farer, Partiet og jeg 
selv udsatte os for i Fremtiden, ved at gaa ind paa et Forlig som 
det, der nu tegnede sig i besterntere Omrids. Jeg var ingenlunde 
blind for, at det let kunde gaa, som han spaaede: at naar Forliget 
var fuldbyrdet, vilde en instinktiv Folkestemning rejse sig imod os, 
stærk nok til at bringe os i Mindretal, hvorefter det ny Flertal 
vilde udnytte Forligets Resultater og støde os ud „i det yderste 
Mørke“. Jeg forstod ogsaa hans intense Modvilje imod, at vi nu, 
efter en aarelang Kamp mod dette Ministerium, som efter vor Over-
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bevisning havde krænket Forfatningen, skulde slutte Forlig med 
det og lade Københavns Landbefæstning indgaa som Led i vort 
Forsvarssystem. Men for mig stod det fast, at det afgørende Neder
lag allerede var lidt 1885—86, da det viste sig, at vi ingen effek
tive Midler havde mod Provisorismen, og at der maatte gøres en 
Ende paa den nuværende demoraliserende Tilstand, hvor de aar
lige Finansprovisorier var lige ved at blive til Vane og gaa ind 
som Led i en ny politisk Statsskik. Uden vi fik konstitutionelle Til
stande genoprettet under et nyt Ministerium, der ved sin Oprindelse 
var knyttet til disse Tilstandes Opretholdelse, vilde efter mit Skøn 
heller ingen Reformlovgivning paa længere Sigt blive mulig, idet 
nye Provisorier stadig vilde hænge over Hovedet paa os. At for
jage Ministeriet Estrup uden Forlig var under Hensyn til Kongens 
Stilling og Højres Mentalitet en Umulighed, og lige saa umuligt var 
det ved Forhandling med denne Regering at opnaa en Grundlovs
ændring, der blot nogenlunde kunde tilfredsstille Venstre. Men det 
var min Overbevisning, at selv om egentlig retslige Garantier ikke 
opnaaedes, vilde der dog, hvis Konflikten afsluttedes paa Grund
lag af de planlagte Rigsdagsbeslutninger, hos Højre hverken findes 
Ævne eller Vilje til at begynde en ny Provisorieæra, og at selv om 
vore Modstandere i Venstre fik Flertal ved næste Valg, vilde man 
dog have Klogskab og Selvopholdelsesdrift nok til at bygge videre 
paa Forligets Grund og ikke rejse nogen ny Forfatningskonflikt. — 
De bevægede Meningsudvekslinger kunde saaledes ikke føre til an
det Resultat, end at enhver blev ved sit. Høgsbro var til det yder
ste skeptisk overfor de psykologiske Virkninger af Forliget, som 
jeg satte min Lid til, og det eneste Forligsvilkaar, han mulig kunde 
tænke sig, var en Omdannelse af Rigsretten. Men at Regeringen 
og Landstinget under den nuværende Situation skulde være villige 
til at give Rigsretten fra sig, var han dog vistnok for meget Real
politiker til selv at tro paa, og saaledes faldt han tilbage paa det 
Standpunkt, som stemmede med den sejge Passivitet, der paa hans 
gamle Dage var blevet et Hovedtræk i hans Natur: at blive lig
gende i Stillingen og vente paa, hvad Tiden mulig kunde bringe. 
Naar jeg spurgte ham, hvad han tænkte sig kunde hidføre en For
andring, var hans Svar til mig som til andre: revolutionære Bevæ
gelser i Udlandet, særlig i Tyskland. Men med en Veksel paa saa 
langt Sigt kunde jeg dog ikke lade mig nøje.
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Trods de mislykkede Forsøg paa at naa til et Kompromis om 
Hærloven, stod Forligsforhandlingeme ikke stille. I Marts Maaned 
bølgede Stemningen i Højre op og ned, dog i det hele med sti
gende Iver for Forlig. 1. Marts kom Steffensen til Bojsen og med
delte ham, at han og Moltke-Lystrup, havde været hos Estrup, og 
at denne havde ønsket at kende Bojsens Fordringer fuldtud, navnlig 
for at han under sine Forhandlinger med Bahnson kunde tage en
delig Stilling til Spørgsmaalet om Hærloven. Bojsen, som heri saa 
en Tilkendegivelse fra ansvarligt Sted om, at der nu for Alvor 
skulde tages fat paa Forligsforhandlingeme, forelagde nu for første 
Gang Steffensen et formuleret Forslag om den Rigsdagsbeslutning 
i 6 Punkter, som han forinden havde drøftet med vor Delegation, 
og som i alt væsentlig var overensstemmende med den, der ved
toges Aaret efter. Punktet om Neutraliteten havde sin Oprindelse 
fra en Samtale, Bojsen havde haft med Udenrigsminister Reedtz- 
Thott om en Udtalelse af Rigskansler Caprivi i den tyske Rigs
dag, hvori han havde antydet en Tvivl om Danmarks Neutralitet 
under en eventuel europæisk Krig. Reedtz-Thott havde under denne 
Samtale ikke stillet sig afvisende overfor en Udtalelse af Bojsen 
om, at det mulig vilde være rigtigt at fremkalde en Rigsdags
erklæring om, at man ønskede at iagttage absolut Neutralitet under 
kommende europæiske Forviklinger. I denne og efterfølgende Sam
taler med Steffensen fremsatte Bojsen paany Kravet om en sam
let Nedsættelse af iHærudgifteme paa ca. 1/2 Mill. Kr. og hen
stillede, at man, da der ikke syntes at være Udsigt til, at iHær- 
lovforhandlingerne kunde tilendebringes inden 1. April, blandt de 
Forligsbetingelser, der skulde ledsage Finanslovens Vedtagelse, op
tog en Udtalelse fra Regering og Rigsdag, hvorved Reduktionen fast- 
sloges, samtidig med at „det forhandlende Venstre“ forpligtede sig til 
at gennemføre en Hærlov med dette finansielle Enderesultat inden 
Rigsdagssamlingens Slutning. Om Ministeriets Tilbagetræden var 
der under disse Forhandlinger endnu ikke Tale. Det vil af alt dette 
ses, at Bojsen var begyndt at tænke sig Muligheden af Forligets 
Gennemførelse allerede i Rigsdagssamlingen 1892—93.

Steffensens Stilling under disse Samtaler var vel mindre reser
veret end tidligere, men han undlod dog ikke ogsaa nu at tage væ
sentlige Forbehold. Navnlig udtalte han Betænkelighed ved Punk
tet om de midlertidige Finanslove, idet han heri saa et Forsøg
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paa at indføre et Slags Normalbudget, som ikke havde Hjemmel 
i Grundloven, og om Reduktionen af Hærudgifterne sagde han, at 
han ikke kunde tænke sig, at Regeringen vilde gaa ind paa noget 
saadant. Hans Betænkeligheder styrkedes yderligere ved den Sam
tale, han den 15. Marts havde med Estrup om de Bojsen’ske For
ligsbetingelser. I Forbindelse med de Rygter, der gik om, at Dine
sen skulde have sagt, at Krigsministeren burde afgaa som Følge 
af sin uvillige Holdning overfor Hærlovforliget, udtalte Konsejls- 
præsidenten, at Højre vel burde „bygge en gylden Bro for Ven
stre“, men ikke „en saadan, som de kunde marchere over som 
Sejrherrer med flyvende Faner og klingende Spil“. Man burde ikke 
gaa ind paa noget, som kunde føre til en Splittelse af Højre ved 
at give „Jak. Scavenius & Co.“ Føje til at sige, at vi havde svig
tet vort eget Partis Program, og altsaa ikke paa „en Hærlov, der 
medførte en varig Svækkelse af den mobile Hær, overhovedet ikke 
paa en iHærlov, som Krigsministeriet erklærede ikke at kunne 
tage Ansvaret for at gennemføre“. — Samtidig viste der sig dog 
Tegn til voksende Forhandlingsvilje i Højre, navnlig ved den Mis
stemning, der voksede op mod General Thomsen, som man mente 
gik for meget i Bahnsons Ledebaand, og som et Flertal af Partiets 
Folketingsgruppe vægrede sig ved at vælge ind i Fællesudvalget 
om Finansloven, skøndt han var Gruppens Formand. Det anførtes 
ogsaa mod ham, at Bojsen skulde have udtalt, at han ikke vilde 
forhandle med ham, da han havde ført ham bag Lyset ved For
handlingerne i 1880. Partimødet udsattes, og Afbrydelsen benyt
tedes af Thomsen til hos Bojsen at indhente et Dementi af dennes 
formentlige Ytring, ligesom Regeringen lagde sig i Selen for ham, 
saaledes at han endelig valgtes. Der nedsattes ogsaa indenfor Rigs
dagens Højre en Delegation, bestaaende af Steffensen, Moltke-Ly- 
strup, Dinesen og Hedemann, der skulde forhandle med den tilsva
rende Delegation fra vor Side. Vi vedtog dog foreløbig ikke at optage 
nogen saadan Delegeretforhandling, men overdrog Bojsen ligesom 
tidligere at føre Forhandlingen alene med Referat til sin Delega
tion.

En væsentlig medvirkende Grund til denne Beslutning var, at 
der indenfor det forhandlende Venstre ikke var fuld Enighed om, 
hvorvidt man burde kræve Ministeriet Estrups Afgang som For- 
ligsvilkaar eller ikke. Bojsen havde tidligere været inde paa, at
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dette var en Nødvendighed, men efterhaanden som Vanskelighe
derne taarnede sig op, og der hos Højre viste sig stærkere og 
stærkere Tro til, at det var muligt at træffe en Afgørelse allerede 
i denne Samling, naar man blot lod Ministerspørgsmaalet skøtte 
sig selv, blev han mindre tilbøjelig til at stille denne Sag paa 
Spidsen. Selv tvivlede han ikke om, at Ministeriet vilde gaa, naar 
først Forliget var sluttet, og bestyrkedes heri ved talrige Udtalelser 
fra ledende Højremænd, medens det samtidig fra disses Side be
standig lød, at man vilde ødelægge alt, hvis man krævede denne 
Afgang. Man maa jo huske, at dette paa den ømfindtligste Maade 
rørte ved selve det parlamentariske Stridsspørgsmaal, af hvilket 
hele Konflikten var opstaaet, men netop dette førte mig og andre 
indenfor Partiet til at fastholde Kravet om Ministerskifte, idet vi 
følte os overbeviste om, at Frygten for at give det Udseende af, 
at man var veget tilbage paa dette Kardinalpunkt, i Forbindelse 
med Kongens stærke Ønske om at beholde sit Ministerium, let vilde 
føre til, at Ministeriet blev siddende, i alt Fald den følgende Rigs
dagssamling over, og skete dette, nærede vi ingen Tvivl om, at 
Forliget derved vilde være ødelagt, idet Befolkningen ganske vilde 
undervurdere Rækkevidden af, hvad der var opnaaet, og den Tro 
brede sig, at alt nok i Virkeligheden vilde blive ved det gamle 
Denne Opfattelse blev indenfor Delegationen med megen Styrke 
gjort gældende af mig med Støtte af Harald Holm, og vi vidste, 
at vi heri ikke havde faa Meningfæller indenfor Partiet. Dele
gationen stod delt: Bojsen formelt neutral, men i Virkeligheden 
stemt for foreløbig at lade Ministerspørgsmaalet hvile, Th. Niel
sen og R. Claussen afgjort for dette sidste og N. J. Larsen og 
Kl. Berntsen tvivlende. Vi satte dog igennem, at der blev rettet 
en Anmodning til Bojsen om at skaffe Klarhed om dette Spørgs
maal, eventuelt ved direkte Forhandling med Konsejlspræsidenten, 
og det var sikkert et Forlydende herom i Forbindelse med Estrups 
Samtale med Steffensen den 15. Marts, som et Par Dage efter 
førte til, at Bojsens Forhandling med Højredelegationen spræng
tes. Med Hedemann som Ordfører afviste man Udgiftsnedsættel
sen paa Hærloven og tog Afstand fra Rigsdagsbeslutningerne. End
og Dinesen fulgte Trop her, for ikke helt at sætte sin Stilling i 
Partiet overstyr. Forligstanken var dog blevet saa livskraftig, at 
man, underhaanden støttet af Nellemann, snart tog fat igen, og
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Bojsen blev fra forskellige Sider i Højre opfordret til at søge di
rekte Forhandling med Estrup. Sagen kom nu for i et Partimøde hos 
os, og Th. Nielsen, støttet bl. a. af N. J. Larsen, Claussen og 
Ravn, foreslog, at Bojsen skulde søge en Samtale med Estrup og 
forelægge ham vore Forligsbetingelser uden at stille noget Krav 
om Ministerskifte. Herimod rejste H. Holm og jeg en saa stærk 
Modstand, støttet fra flere Sider i Partiet, at Resultatet blev, at 
Bojsen under sin Samtale med Konsejlspræsidenten skulde frem
føre ogsaa dette Punkt. Bojsen paatog sig med et tungt Hjærte 
denne Opgave. Inden Samtalen kunde finde Sted, var der imidler
tid i al Stilhed blevet forberedt en Aktion fra en indflydelsesrig 
Del af Højre, som hidtil havde staaet udenfor den direkte For
handling. Det var den samme „Grevefløj“, der 1888 havde taget 
Têten under Smørkampagnen, som nu var vaagnet til Daad og 
med større Klarsyn end de hidtidige Højreforhandlere havde ind
set, at Ministerskiftet til syvende og sidst vilde blive det springende 
Punkt, og at ethvert Forlig vilde være dødsdømt uden det. Da 
man fik Nys om, at der forestod en afgørende Samtale mellem 
Bojsen og Estrup, modnedes hos Greverne Ahle feldt-Laur vigen og 
Mogens Frijs og Kammerherre Skeel til Birkelse Tanken om en 
direkte Henvendelse til Estrup om denne Sag. Skeel paatog sig 
som Estrups Svoger det kildne Hverv at „binde Bjælden paa Kat
ten“ og overbringe Triumviratets Henvendelse, men inden man 
kunde faa Estrup i Tale, var Samtalen mellem denne og Bojsen 
allerede begyndt. Om denne Henvendelse fik imidlertid hverken 
Bojsen eller jeg Underretning før nogle Dage efter.

Samtalen mellem Estrup og Bojsen fandt Sted den 24. Marts 
i Folketingets Ministerværelse. Bojsen meddelte straks vor Dele
gation Hovedindholdet af den, og han har desuden efterladt en 
udførlig skriftlig Beretning om den. Den indledtes af ham med 
en Meddelelse om, at Fællesudvalget om Finansloven var kørt fast, 
og det var Fæstningen, og i Forbindelse med den, Hærloven, man 
ikke kunde komme over. Han vilde gøre, hvad han kunde, for at 
det, der var naaet af Tilnærmelse i de sidste Aar, ikke skulde tabes, 
og udtalte sin Tillid til, at Estrup ogsaa kun havde Landets Vel for 
Øje; kunde han ikke anvise en Udvej? Estrup svarede, at han er
kendte Øjeblikkets Alvor og „Ønskeligheden af, at alle besindige 
Kræfter i Landet kunde arbejde sammen“ overfor de Bevægelser,
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der forestod i Europa. Selv mente han at have givet et Bidrag til 
Forstaaelse gennem det Forslag, Regeringen havde stillet paa Fi
nansloven om den ovenfor omtalte Anmærkning til Krigsministe
riets Budget. Bojsen udviklede sine Grunde til ikke at kunne anse 
dette for en Løsning, og nu kom Estrup ind paa en udførlig Udvik
ling af, hvorfor han ansaa Københavns Befæstning som den eneste 
virkelige Garanti for vor Neutralitet under de truende Forhold i 
Europa, alt andet, som den paatænkte Rigsdagsbeslutning, vilde 
kun „gælde til Wandsbeck“. Fæstningen var ikke særlig rettet 
mod Tyskland, men der var andre Stater, han „ikke troede over 
en Dørtærskel“, særlig England. Under denne lange Enetale havde 
et Rigsdagsbud gentagne Gange banket paa Døren og meddelt, at 
der var en Herre, som ønskede at tale med Konsejlspræsidenten, 
og at Samtalen hastede. Budet blev stadig anmodet om at bede 
den Vedkommende om at vente, men tilsidst kom han igen og 
afleverede et Brev fra Skeel. Estrup læste det meget omhyggeligt 
igennem, rev det derefter i Stykker og kastede det i Papirkurven med 
den Bemærkning, at „det kunde man saamænd godt have ventet 
med; det hastede ikke saa farligt“. Da Bojsen, som jo dengang 
intet kendte til den Skeelske Henvendelse, og efter Samtalens hele 
Gang mente, at der intet var at udrette, rejste sig for at gaa, rejste 
Estrup sig ogsaa og stod en Stund tavs med Øjnene hæftet paa Lof
tet. Hvad derefter fulgte, gengiver jeg med Bojsens egne Ord : „Der 
var øjensynlig noget, som han maatte overvinde sig selv til at sige. 
Jeg mærkede det og blev staaende. Da udbrød han (uden at tage 
Øjnene fra Loftet) : Sig mig nu, Bojsen, er der noget, hvori De 
mener, at jeg har taget fejl, eller noget, hvormed jeg som Ministe
riets Chef kunde bidrage til at skaffe en Løsning? Denne Vending 
kom ganske bag paa mig, da jeg desværre var ubekendt med Forud
sætningen. Efter Estrups hidtidige absolut uvillige Holdning maatte 
jeg snarest tro, at han tilsigtede at fange mig. Hvis jeg svarede med 
at stille den parlamentariske Fordring, kunde han forkynde, at Folke
tinget atter krævede „Parlamentarismen“ gennemført og dermed bag
binde det forligsvenlige Højre. Havde jeg kendt Skeels Brev, kunde 
jeg have nøjedes med at henvise til den saaledes tilkendegivne Stem
ning i Højre. Jeg burde vel have anet Sammenhængen, men det faldt 
mig ikke ind, altsaa maatte jeg svare med stor Forsigtighed : „Ja, 
naar De spørger mig saaledes, skylder jeg Dem et Svar i fuld Op-
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rigtighed. Jeg har bestræbt mig for at holde det parlamentariske 
Spørgsmaal ude af denne Forhandling — og jeg berører det kun, 
fordi De spørger saaledes. Ja, Ministeriet kan utvivlsomt gøre noget 
for at lette en Løsning — „Det kan gaa sin Vej,“ afbrød han mig —; 
det behøver vist ikke at udtrykkes saaledes, fortsatte jeg, men gan
ske vist vilde en Anvisning derpaa give Udsigt til en fremtidig 
Udvikling i et bedre Spor.“ Han gav sig da atter udførligt til at 
forklare sin Stilling. Han havde forlængst haabet at kunne blive 
fri, men, som en Mand engang havde sagt til ham. „Deres Mod
standere vil nok sørge for, at De ikke kan slippe“ : Hvis et Mini
sterskifte stilledes i nogen Forbindelse med Finansloven, saa vilde 
Højre anse det for et Nederlag i Hovedsagen. Forøvrigt saa han 
sin Styrke i at være konsekvent og holde fast ved, hvad han engang 
havde sagt. Han havde tidligere ytret, at han gerne vilde vige, 
hvis nogen anden bedre kunde klare Sagerne, — men saa kom 
han ind paa en lang Udvikling af den fra England indførte „mis- 
forstaaede Parlamentarisme“, og han blev under dette Foredrag me
get varm. Jeg gentog da, at det var ikke mig, der havde rejst 
dette Spørgsmaal, hvis brændbare Karakter jeg kendte, men paa 
hans udtrykkelige Spørgsmaal maatte jeg svare, hvad sandt er.“ 
Samtalen endte med en ikke besvaret Opfordring fra Bojsen til 
for Fremtidens Skyld at undgaa at bringe os yderligere ud i Pro- 
visorisme og med Estrups Tak til ham, fordi han var kommet og en 
Beklagelse af, at der ikke var fundet nogen Løsning.

Efter denne Samtale gik Estrup til Skeel og sagde, at han over
for Bojsen havde stillet sin Afgang i Udsigt, men at han havde 
ladet, som han ikke hørte det eller ikke agtede derpaa. — Der
efter fulgte en Række fortrolige Samtaler mellem Bojsen og Grev 
Frijs, som fra nu af traadte i første Række blandt Højres Forhand
lere, Steffensen og Moltke-Lystrup. Det drejede sig her væsent
lig om Rigsdagsbeslutningerne og Militærafgørelsen, men nogen ud
trykkelig Tilslutning til Venstres Forslag krævedes og gaves ikke. 
Om Ministerskiftet forhandlede Bojsen ikke, men der er ingen Tvivl 
om, at hvis de øvrige Punkter var bragt i Orden, vilde dette 
Spørgsmaal være bragt frem og rimeligvis være kommet til at spil
le en afgørende Rolle for mange indenfor Partiet, ligesom for mig 
selv. I Virkeligheden var Situationen hverken fra den ene eller den 
anden Side endnu moden for Forlig, og det var ikke rigtigt, naar det
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siden blev paastaaet, at alt var klappet og klart med Undtagelse af 
Spørgsmaalet om Hærreduktionens Størrelse. Ved Samlingens Slut
ning havde vi Møde med de forligsvenlige Venstreredaktører, af 
hvilke enkelte vel udtrykte Betænkeligheder, men gennemgaaende var 
Stemningen dog for, at man næste Aar skulde gaa videre i det an
givne Spor. Heller ikke her rejste Høgsbro nogen egentlig Modstand, 
men det var vel kendt, at han ikke billigede Forligsbestræbelserne. I 
Fællesudvalget om Finansloven havde Forhandlingen haft en nær
mest formel Karakter; man antydede fra begge Sider Villighed til 
at komme hinanden imøde paa de saglige Tvistepunkter, men stod 
selvfølgelig, hvad de egentlig politiske Afgørelser angaar, afven
tende overfor hvad de fortrolige Forligsforhandlinger vilde bringe. 
Resultatet blev da, at man den 31. Marts gik tilbage til sine prin
cipale Standpunkter, saaledes at Finansloven atter en Gang blev 
vedtaget i forskellige Affattelser i de to Ting, og den 1. April ud
stedtes saa det sidste Finansprovisorium. — Samlingens positive 
Resultat havde kun været ringe, men ikke destomindre fik den af
gørende Betydning, fordi det var i den Grundlinierne lagdes saavel 
for selve det politiske Forlig som for den store Jernbanereform, 
der ledsagede det.

Et bristet Forligsforsøg giver altid Bagslag, og det bekræftede 
sig ogsaa denne Gang. Forligsmodstanderne i Højre fik Vind i Sej
lene, og de af Partiet, der havde ført Forhandlingerne med Venstre, 
trak foreløbig Følehornene til sig og reserverede sig alt fornødent. 
Skøndt Bojsen havde taget med den yderste Forsigtighed paa Kra
vet om Estrups Afgang, kunde det dog ikke undgaas, at det efter- 
haanden sivede ud, at Venstre i sidste Omgang vilde stille dette 
Krav, og at det fandt Støtte fra inflydelsesrig Side indenfor Højre. 
I Underhaandsagitationen var det det kraftigste Vaaben i J. Sca- 
venius’ og de andre Forligsmodstanderes Haand; det var det gamle 
parlamentariske Krav, om hvilket Kampen havde staaet i mere end 
tyve Aar, som nu dukkede op paany, og her forlangte man, at 
Højre skulde gaa under Aaget! Indenfor Partiet veg endnu de fleste 
og deriblandt mange overbeviste Forligsvenner tilbage for at røre 
ved Ministerspørgsmaalet og gav dette offentligt Udtryk, saaledes 
den senere Finansminister Lüttichau, der i en Tale i Randers er
klærede, at vi vel burde have et Forlig, der kunde føre os til-



286

bage til konstitionelle Tilstande, men at Estrup burde ikke blot 
afslutte Forliget, men ogsaa „afpæle det Løb, hvori den politiske 
Strøm skal bevæge sig fremad gennem de kommende Aar“. Hvad 
Virkning denne og lignende af Oppositionen flittigt benyttede Ud
talelser maatte gøre paa „det forhandlende Venstre“s Vælgere er 
let at se. En Episode, som kort før Rigsdagssamlingens Slutning 
var hændt bag Kulisserne, bidrog, skøndt Offentligheden intet ane
de om den, sit til at svække Forligstanken. Mogens Frijs, Moltke- 
Lystrup og Steffensen var gaaet til Estrup for at bevæge ham til 
at øve et Tryk paa Bahnson, for at opnaa Forlig paa Hærloven. 
Under den bevægede Forhandling, som paafulgte, sagde Estrup, 
efter hvad Grev Frijs siden har meddelt mig, at dersom man vilde 
tvinge Bahnson bort, vilde han ogsaa gaa; „de Herrer kan jo saa 
tage Affære“. Ingen optog Handsken, og man vilde sikkert heller 
ikke have kunnet finde tilstrækkelig Støtte indenfor Partiet dertil, 
men Estrups resolute Holdning og Bevidstheden om egen Af
magt øvede en Tidlang en lammende Virkning paa den Fløj af 
Højres Forligsvenner, som hidtil havde vovet sig længst frem.

Indenfor vort Rigsdagsparti var Stemningen ganske overvejen
de for at gaa videre med Forligsforhandlingerne paa det af alle 
kendte Grundlag. Ingen rejste ved vore afsluttende Møder Mod
stand derimod, men det var blandt de indviede vel kendt, at for
uden Høgsbro var ogsaa Bajer, Biem og Jungersen nærmest Mod
standere, og at enkelte stod tvivlende, deriblandt en senere saa 
ivrig Stridsmand for Forliget som Dalsgaard. At de krydsende og 
ofte upaalidelige Rygter om de af Venstre opstillede Forligsbetingel
ser vilde vække megen Uro omkring i Landet, ogsaa blandt Forligs
vennerne, stod os klart, og vi enedes derfor om ved vore Vælger
møder at udtale os saa udførligt derom, som Omstændighederne til
lod. Selv var jeg vel nok den, som gik videst i denne Retning ved 
mit Vælgermøde i Øster-Alling i Begyndelsen af April. Jeg ved
kendte mig her at have arbejdet for at opnaa et konstitutionelt Forlig 
og at ville betragte det som en Ære fremdeles at søge et saadant 
naaet. Der var ingen anden Vej hertil end Forhandling med Højre, 
der sad inde med Regeringsmagten og det store Flertal i Landstinget. 
Det, vi vilde, var et Brud med det provisoriske System. De provi
soriske Love maatte udleveres Folketinget til fri Behandling, hvad 
der betød deres Aflivelse, men der var visse Efterladenskaber, som 
var fuldbyrdede Kendsgerninger, hvis Eksistens vi ikke kunde
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komme udenom. Vi kunde ikke bryde Frilagerbygningen og Aalborg 
Latinskole ned og heller ikke Københavns Befæstning, men vi maatte 
gøre denne saa lidet skadelig som muligt. De overdrevne Militær
krav var Oprindelsen til Provisoriesystemet, og vi burde nu stand
se Militærudgifternes Vækst, ja endog kræve nogen Nedsættelse af 
dem og samles om en Udtalelse, der fastslog vor absolutte Neutralitet 
i Tilfælde af en europæisk Krig og vort Ønske om at se den aner
kendt af Stormagterne. Vi maatte ved en Rigsdagsbeslutning, der 
betød et faktisk Brud med det provisoriske System for Fremtiden, 
sikre Folketingets Ret til at forkaste foreløbige Love inden Udløbet 
af den Rigsdagssamling, der fulgte paa deres Udstedelse, og fast- 
slaa en af begge Ting anerkendt Form for midlertidige Finans
love, for at undgaa Faren for ondartede Finanslovkonflikter i Frem
tiden. Et nyt Ministerium var nødvendig; uden det vilde Forliget 
ingen varige Frugter bringe. — Skøndt disse Udtalelser, som blev 
udførligt refererede i de fleste af Landets Blade, jo i Virkeligheden 
angav Grundlinjerne i det Forlig, som blev sluttet Aaret efter, 
mærkede jeg ikke til nogen Forargelse hos mine Partifæller, heller 
ikke hos dem, som senere blev Forligsmodstandere. I lignende 
Retning udtalte baade jeg og andre os under Sommerens tal
rige Møder, men Bojsen mente dog, der yderligere tiltrængtes en 
Række fortrolige Sammenkomster, hvor vore Forligskrav kunde 
fremlægges og drøftes med Meningsfæller fra Landets forskellige 
Egne. I Juni forelagde Bojsen vor Partibestyrelse Planen for disse 
Møder, ved hvilke han og R. Claussen skulde indlede, og som skulde 
omfatte en videre Kreds, end Tilfældet havde været 1891, idet ikke 
blot de stedlige Ledere var indbudt, men enhver forhandlende Ven
stremand kunde faa Adgang ved Henvendelse paa Partiets Bladkon
torer. Der blev ved alle Møderne Forhandling, undertiden af ret be
væget Natur, og de Betænkeligheder, nogle af Deltagerne nærede 
mod det planlagte Forlig, kom uhindret til Orde, men den ganske 
overvejende Stemning var for at billige hvad der var sket og søge det 
ført tilende. Jeg mærkede paa Bojsen, da jeg talte med ham efter 
Møderne, at han var slaaet af den Styrke, hvormed man overalt 
havde fremhævet Nødvendigheden af Ministeriets Afgang senest 
i Sommeren efter Forligets Afslutning, og dette bidrog sikkert til 
at udjævne den taktiske Differens, der den foregaaende Vinter 
havde været mellem ham og mig paa dette Punkt. Det var jo
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ikke saaledes, at Bojsen ikke anerkendte Ministerskiftets Nødven
dighed, men han saa, hvor brandfarligt dette Spørgsmaal var, og 
nærede Sky for at bringe det i Forgrunden, bl. a. af Frygt for, 
at han og Partiet skulde blive mistænkt for, at der laa personlige 
Ønsker bagved. Iøvrigt havde han jo altid næret den Opfattelse, 
at naar først Forliget var gennemført, vilde Ministerskiftet komme 
som dets naturlige Konsekvens, men Estrups Holdning under de 
sidste Forhandlinger havde svækket denne Tro, og Resultatet var 
i hvert Fald, at han i den følgende Samling ændrede Taktik paa 
dette Punkt.

Indenfor „det forhandlende Venstre“ var Stemningen Sommeren 
igennem i det hele god. Den største Bekymring gjaldt S. Høgsbros 
Stilling. Hans Pensionering som Statsrevisor var nu ordnet, og hans 
Svigersøn Har. IHolm skulde efter hans Ønske træde i hans Sted. 
Sin Retræte angav han som Grund til, at han ønskede at udtræde 
af Partiets Bestyrelse, men den virkelige Grund var, at han, der 
hidtil havde holdt sig passiv baade i Partimøderne og overfor Offent
ligheden, nu mente at burde træde mere aktivt op, efter at For
ligsbetingelserne var blevet fastere udformede og bragt til halv
offentlig Kundskab. Det lykkedes dog at hindre ham fra at træde 
tilbage som Partiformand, men demonstrativt frabad han sig inden
for Bestyrelsen at have noget at gøre med den Bojsen-Claussen’ske 
Rundrejse, og ved sine Vælgermøder i September i V. Hæsinge og 
Ringe tog han, uden at rette noget direkte Angreb paa Partiets Le
delse, og idet han fastholdt, at der fra „det forhandlende Venstre“s 
Side ikke var gjort noget direkte Forligstilbud, absolut Afstand fra 
Hovedlinjerne i det Forlig, hvorom Forhandlingerne i den sidste 
Rigsdagssamling havde drejet sig. En Hærlov, hvorved der skaf
fedes Midler til Vedligeholdelse og Forsvar af Københavns Befæst
ning, betød i Virkeligheden en Godkendelse af Militærprovisorierne, 
selv om man i Ord nok saa meget fralagde sig dette, og selv om 
Enderesultatet blev en Nedsættelse af Hærudgifterne, og de Rigs
dagsbeslutninger, hvorom der havde været Tale, bød ingensomhelst 
Garanti imod fremtidige Overgreb. Han fralagde sig den Mening, 
at det skulde være utilstedeligt at slutte Forlig med Ministeriet 
Estrup, men det burde kun ske mod virkelige Retsgarantier gennem 
en Grundlovsforandring, særlig en Omdannelse af Rigsretten. Iøv
rigt udtalte han sig anerkendende om „det forhandlende Venstre“s
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Politik siden 1890 og haabede, at Partiet, der ikke paa nogen Maade 
havde bundet sin Handlefrihed, vilde afvise ethvert uantageligt For
lig. Høgsbros Tale betød altsaa ikke noget formelt Brud med Par
tiet, men dog en væsentlig Svækkelse for dette, baade paa Grund 
af den høje Anseelse, han nød indenfor dets Vælgerbefolkning, og 
fordi de Rigsdagsmænd og Redaktører, der stillede sig afvisende 
eller tvivlende overfor de Forligsbetingelser, hvorom der havde 
været Tale, nu havde faaet et Samlingspunkt.

Da jeg i December 1892 ansattes ved „Aarhus Amtstidende", var 
det, som nævnt, en Betingelse, at jeg skulde være Bladets „Chef
redaktør“ og politiske Leder med Hoveddomicil i Aarhus, men saa
ledes, at jeg i Vinterhalvaaret kunde vedblive at bo i København 
og passe min Rigsdagsvirksomhed der. En Følge af denne Ordning 
var, at Bladet maatte have en ansvarhavende Redaktør, ligesom i 
V. Bjørnbaks Tid. Fra 1891 havde denne Stilling været besat med 
Kristian Hansen. Han var en sjællandsk Bondesøn, som fra Ungdom
men havde følt Journalistiken som sit Kald, var blevet uddannet hos 
Redaktør Martin i Sorø og siden havde været ansat ved „Sorø Amts
tidende“ og fra 1888 ved „Politiken“. Han var udpræget Venstre
mand, men havde aldrig taget Partigrupperingerne i Venstre syn
derlig alvorligt. Dog var han nu afgjort Ven af Forhandlingspoliti
ken, men stod, modsat Bjørnbak, skeptisk overfor Forligsbestræ
belserne. Han var en fremragende dygtig Journalist med god For
staaelse særlig af Landbopolitiken, men med Hovedinteressen vendt 
mere mod Bladvirksomhedens kulturelle end mod dens politiske 
Side. Det var ganske naturligt, at han, der under Bjørnbaks Syg
dom havde ledet Bladet til almindelig Tilfredshed, nu ikke syntes 
om at faa en ny „Chef“ over sig, og da han tillige frygtede, at jeg 
vilde gaa videre i Forligsbestræbelserne, end han ansaa for rigtigt, 
opsagde han, samtidig med min Tiltræden, sin Stilling til 1. April 
1892. Hansen, der tidligere havde været min Elev i „Undervis
ningsanstalten København“, var personlig venlig stemt overfor mig, 
men først nu traadte vi i nært Samarbejde, og jeg lærte i høj Grad 
at paaskønne hans faglige Dygtighed og absolute Loyalitet, lige
som hans udmærkede Karakteregenskaber og ved Selvstudium 
erhvervede Kultur personlig indtog mig for ham. Jeg tør ogsaa, 
støttet paa et Venskabsforhold, som varede til hans Død, nok an
tage, at han fik Godhed for og Tillid til mig, og Resultatet blev da,

19*
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at han tog sin Opsigelse tilbage og forblev ved Bladet, indtil han 
overtog Ledelsen af det, da jeg 1897 gik over i anden Livsstilling 
og flyttede tilbage til København.

Mit Forhold til „Aarhus Amtstidendens Bestyrelse og til de leden
de Mænd i dets Læsekreds var i det hele godt. Ved den Aktionær
generalforsamling, som valgte mig, havde jeg 60 Stemmer for og 
kun 5 imod mig, men blandt disse sidste var der én, som i de fem 
Aar, jeg redigerede Bladet, ikke aflod med sin Opposition. Det var 
Gaardejer Chr. Leth-Espensen, Vibygaard, en Mand omtrent jævn
aldrende med mig, som havde gjort sit Navn kendt allerede under 
Margarinekampagnen 1887—88 ved Stiftelsen af „Bondesamfun
det“ og som Forfatter af yderliggaaende agrariske Stridsskrifter. 
iHan var en velbegavet Mand med en indtrængende, stærkt aggres
siv Veltalenhed, energisk og initiativrig. Han havde fulgt Viggo 
Bjørnbak i Tilslutning til „det forhandlende Venstre“ og var som 
dette Partis Kandidat blevet valgt til Bjørnbaks Efterfølger i Odder
kredsen i Slutningen af 1892. Indordningen af Amtstidende under 
almindelige venstrepolitiske Rammer og Opgivelsen af Kampstillin
gen mod Grundtvigianerne som saadanne var jo desuden begyndt 
under Bjørnbaks Ledelse, og jeg fulgte i denne Henseende kun i 
hans Fodspor. Nogen egentlig politisk Opposition kunde der derfor 
foreløbig ikke være Tale om, og den traadte da ogsaa først frem 
som saadan efter Forliget 1894. Foreløbig maatte den holde sig til 
en vis stemningspræget Beklagelse af, at det Bjørnbak’ske Særpræg, 
hvis sidste aktive Repræsentant han ansaa sig selv for at være, var 
ved at forsvinde, og hans Opposition rettede sig da ogsaa ikke blot 
mod mig, men tillige mod den gamle Bjørnbak’ske Lederkreds, som 
helt stod paa min Side, og var derfor kun af ringe Virkning. Paa 
„det forhandlende Venstre“s øst- og midtjyske Presse virkede min 
Ansættelse i Aarhus til en vis Grad ligevægtsforstyrrende, idet min 
fremskudte politiske Stilling gav Amtstidendes Artikler en særlig 
Autoritet, saa det mere blev dem end de andres, der citeredes af 
Meningsfæller og Modstandere. Dog sporede jeg hos de allerfleste 
af dem — „Randers Dagblad“, Skanderborg Amts Avis“, „Horsens 
Folkeblad“, „Vejle Amts Folkeblad“ og „Silkeborg Avis“ — kun 
velvillig Kollegialitet, og det var egentlig kun Amtstidendes umid
delbare Konkurrent, N. Joh. Laursens „Aarhus Folkeblad“, som 
reagerede uvenligt.
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For mig betød Overtagelsen af Redaktionen af „Aarhus Amts
tidende“ i det hele en Styrkelse af min politiske Stilling. Først og 
fremmest traadte jeg i nærmere Forhold til mine Vælgere, var 
hyppig Gæst hos de toneangivende Mænd og modtog deres Besøg 
paa Amtstidendes Kontor og i mit Hjem i Villaen i Risskov. Det 
var ikke blot politiske Sager, vi drøftede med hinanden, men lige 
saa meget Valgkredsens og de enkeltes Anliggender. Hvor det gjaldt 
at opnaa noget hos Autoriteterne i København, var jeg jo den selv
skrevne Mellemmand, og min Stilling som Ordfører for Finansud
valget gav mig ofte Mulighed for at kunne hjælpe dem til Opfyl
delse af berettigede Ønsker. Stundom kunde de personlige Tjene
ster, man bad mig om, gaa lidt ud over Rimelighedens Grænser, 
som da en Husmand bad mig personlig overbringe hans Søn, der var 
Soldat ved Garden, den Summa af 10 Kr., som var for stor, til at 
han turde betro Postvæsenet den, men et saadant Tillidsbevis var jo 
ikke til at staa for. Ogsaa til de ledende Mænd i Amtstidendes 
øvrige Læsekreds kom jeg efterhaanden til at staa i godt Omgangs
forhold. Lørdag Eftermiddag og Aften samledes jeg i Sommerhalv- 
aaret sædvanlig med en større Kreds af dem i „den folkelige For
samlingsbygning“, og ved Møder og Indbydelser til Hjemmene kom 
jeg godt om i Læsekredsen og vandt Indsigt i mange af dens For
hold. Ogsaa i videre Kredse fik det Betydning, at jeg nu havde 
mit eget Organ, i hvilket jeg stadig kunde udtale mig om politiske 
og andre Sager. Jeg har allerede nævnt, at jeg som Finanslovord
fører havde knyttet mange Forbindelser med Folk, der søgte min 
Bistand til Forbedring af Kommunikations- og Eksportforholdene og 
til økonomiske Foranstaltninger af forskellig Art, navnlig ved øgede 
Tilskud til den landøkonomiske Foreningsvirksomhed, til Hedeop
dyrkning, til faglig Haandværkerundervisning m. m. Naturligvis blev 
mine Forbindelser af denne Art for Jyllands Vedkommende betydelig 
intensivere nu, da jeg havde Bolig derovre og var lettere at træffe 
og faa med til Smaarejser for at se paa Sagerne. Henvendelser af 
denne Art kom i stigende Grad til mig fra Medlemmer af alle Par
tier. Et Omraade, jeg havde særlig Interesse for, var Havneanlæ
gene, baade de store ved Esbjerg, de mindre til Støtte for Vest
kystfiskeriet og de opdukkende Planer om Skagens, Juelsminde- og 
Anholthavnene. Hvad den sidste angaar, mindes jeg særlig en Tur, 
som jeg i Sommerene 1893 efter Indbydelse af Grenaakredsens
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Folketingsmand, Kaptajn Vilh. Dinesen, foretog med Kanonbaaden 
„Hauch“ til den ellers ret utilgængelige 0 sammen med Grev Mo
gens Frijs og den daværende Folketingsmand Otto Scavenius. Turen, 
der strakte sig over tre Dage, indlededes med en Middag hos V. 
Dinesens Broder paa Katholm og var baade lærerig og fuld af 
muntre Episoder, som da vi af en Deputation af Anholtfiskere høj
tidelig fik overrakt som „Hædersgave“ en levende Sælhund, der 
dog efter Tilbagekomsten til Kanonbaaden blev gengivet til sit 
vaade Element. Ved denne Lejlighed stiftede jeg et nærmere Be
kendtskab med Grev Frijs og O. Scavenius, som lagde Grunden 
til et politisk Samarbejde i de følgende Aar.

Hvor man kom mellem Landboere i 1893, var det Agrarbevæ
gelsen, som var Hovedtemaet. Landbrugets Forhold var vedblivende 
meget trykkede, og der var en voksende Følelse af, at Staten ikke 
gjorde det Ret og Skel, hverken i Toldlovgivningen eller i den di
rekte Beskatning til Stat, Kommune og Kirke, som saa ganske over
vejende hvilede paa Grundejendommen, mens den rørlige Kapital skaa- 
nedes. Dette laa ogsaa bag den stærke Tilslutning, den Køedtske Told
reformbevægelse havde vundet ved Landbrugets Delegeretmøder. Man 
vendte sig kun ganske undtagelsesvis mod de sidste Aars stærkt 
socialt prægede Lovgivning, som jo ogsaa især var blevet baaren frem 
ved Landborepræsentanternes Stemmer, men man fandt det nu paa 
høje Tid, at Hovedopmærksomheden rettedes mod de ugunstige Vil- 
kaar, under hvilke Landets bærende Erhverv arbejdede. Kampen for 
Toldreformen, som jo desuden foreløbig ikke kom af Stedet, kunde 
ikke længere være tilstrækkelig. Der maatte en Sammenslutning 
til af alle det arbejdende Landbrugs Mænd, fra Godsejeren til 
Husmanden og uden Hensyn til politiske Skillelinier; en saadan 
Sammenslutning vilde, mente man, kunne diktere Regering og Rigs
dag sin Vilje.

Det var Tanker som disse, der i Maj 1893 samlede ca. 2000 Land
boere til det Møde i Odense med Proprietær Andersen, Rosendal og 
Forstander Jørgen Petersen, Dalum, som Hovedtalere, hvor Agrar
foreningen blev stiftet. Det blev straks fastslaaet, at Meningen ikke 
var at forfordele de øvrige Samfundsklasser, f. Eks. ved, efter de 
tyske Agrarers Mønster, at kræve Told paa Levnedsmidler, men kun 
at forlange Landbrugets Ligestilling med de andre Erhverv. Agrar
foreningens Program skulde først fastlægges, naar den var blevet or-
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ganiseret over hele Landet, men de vigtigste Programpunkter frem
førtes dog allerede paa dette Møde, saaledes Nedsættelse af Indu
striens Toldbeskyttelse og Formindskelse af den direkte Skat paa 
Jorden. Sommeren igennem holdtes der nu under stærk Tilslutning 
en Række Møder omkring i Landet, ved hvilke foruden de to oven
nævnte, bl. a. Godsejerne, Kammerherre Barner, Branth, S. Elkær, 
og Neer gaard, Aakær, og Seminarieforstander P, Bojsen, Gedved, var 
Hovedtalerne. Agrarforeningens Ledere var mest enten liberale Højre- 
mænd eller forhandlende Venstremænd, men de optraadte ved Mø
derne uden Partifarve og fandt Tilhængere ogsaa blandt Bergianerne 
og de Hørup’ske Radikale, trods det, at disse Partiers Blade tog i 
høj Grad køligt paa Bevægelsen. I „det forhandlende Venstre“s 
Presse fandt den derimod lige fra Begyndelsen ubetinget Tilslutning, 
medens Højrepressen var forbeholden. Det stod klart baade for Boj
sen og os andre i Partiets Ledelse, at kunde Foreningen holdes i det 
Spor, hvori den var begyndt, og navnlig hindre de Spirer til Agrar
protektionisme, der fandtes hist og her indenfor dens Godsejerfløj, 
fra at komme til Udfoldelse, og faa Tanken om Fremskaffelse ved 
Statshjælp af Jord til Landarbejderne frem, vilde intet hindre et 
sagligt Samarbejde mellem den og os, ligesom den kunde blive en 
mægtig Løftestang for Forliget. Selv traadte jeg i nær Forbindelse 
med P. Bojsen og de andre jydske Ledere, navnlig Branth, Neer- 
gaard og Chr. Leth-Espensens Brodér, Leth-Espensen, Godthaab, og 
naaede i alt væsentligt til Enighed med dem. De Artikler, jeg 
paa den Tid skrev i „Aarhus Amtstidende“, drejede sig for en væ
sentlig Del om Agrarbevægelsen med fuld Tilslutning til dens bæ
rende Tanker og med særlig Fremhævelse af, at de Programforslag, 
den til Efteraaret skulde fremsætte, burde være saadanne, der var 
egnede til Gennemførelse i Rigsdagen og ikke rene Agitationsfor
slag. Mine Artikler, som stærkt gjorde Front mod den Estrup’ske 
Agrarprotektionisme, fandt gennemgaaende Bifald indenfor Agrar
ledelsen og benyttedes i ikke ringe Omfang som Agitationsmateriale 
af den. Efter de Hundreder af Agrarmøder, der Sommeren igennem 
holdtes, var Foreningen naaet op til et Medlemsantal af ca. 75,000 
og kunde nu paa et Møde i November af Delegerede fra hele Landet, 
give sig sin endelige Organisation og vedtage sit Program. Der blev 
her valgt en Bestyrelse paa 28 Medlemmer med Kammerherre Barner 
sorn Præsident og Andersen, Rosendal, som Vicepræsident og ved-
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taget et Program og en Henvendelse til Rigsdagen angaaende de 
nærmest foreliggende Spørgsmaal. De springende Punkter var Hart- 
kornsskattens Nedsættelse, navnlig ved Statens Støtte til Lettelse 
af Amtsskatterne, Gennemførelse af en mellemkommunal Beskat
ning, en bedre Ordning af Landbrugets og Kommunernes Kre
ditforhold, Begunstigelse af Overenskomster om Tiendernes Af
løsning, Nedsættelse af en Landbokommission angaaende en bedre 
Ordning af Reglerne for Jords Udstykning og Sammenlægning, 
Oprettelse ved Statsstøtte af smaa Landbrug og en Revision af Told
loven, særlig med Billiggørelse af Livsfornødenhederne og en Æn
dring af Beskyttelsessatserne, der stillede Industri og Landbrug mere 
lige, for Øje. Midlerne til disse Kravs Gennemførelse skulde til
vejebringes ved Luksustold, Indkomstskat og Besparelse af „Ud
gifterne til uproduktive Øjemed“.

Dette Program, paa hvis Udformning F. Bojsen, navnlig gennem 
sin Broder, havde øvet ikke ringe Indflydelse, vendte sig ikke direkte 
mod noget af de politiske Partier og vedtoges enstemmigt af Dele- 
geretforsamlingen, ligesom det blev modtaget i det mindste med vel
villig Neutralitet ogsaa af Højrepressen, men de Krav, der stilledes, 
faldt jo ubestrideligt mere i Traad med Venstres end med Højres 
hidtidige Politik. Der var dog kun et Parti, for hvilket Bevægelsen 
passede som Haand i Handske, og som derfor ogsaa ydede den sin 
varme og uforbeholdne Tilslutning, nemlig „det forhandlende Ven
stre“. Det gjaldt baade Programmets saglige Krav og dets politiske 
Baggrund : Længselen efter den Tilbagevenden til konstitutionelle Til
stande, uden hvilken det ingen Udsigt havde til at blive realiseret. 
Men den Styrke og Hast, hvormed Bevægelsen havde bredt sig, 
imponerede dog til en vis Grad alle, og der var, trods al Kritik 
og latent Uvilje, heller intet af Partierne, som ikke var beredt til 
at yde den sin Tribut, lige fra det Estrup’ske iHøjre til de radikale 
Venstregrupper i Folketinget. Først paa Pletten var straks efter Rigs
dagens Sammentræden J. C. Christensen med sit Forslag om en 
Tvangsafløsning af Tienden med betydelige Ofre fra Statskassen, 
senere kom ]. K. Lauridsen og Povl Christensen bl. a. med For
slag om Tvangsekspropriation af Lensgodserne m. m. til Udparcel
lering til Husmandslodder. Det var jo givet, at disse Forslag, som 
var et kraftigt Overbud over Agrarforeningens Fordringer, ikke 
havde den mindste Udsigt til Gennemførelse og foreløbig kun kunde
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tjene agitatoriske Formaal. — At „det forhandlende Venstre“, der 
stod i saa nær Kontakt med Agrarforeningens Ledelse, vilde stille 
en Række Forslag i Overensstemmelse med Foreningens Krav, 
var almindelig ventet, og F. Bojsen havde ogsaa allerede inden 
Rigsdagens Begyndelse i Samarbejde med sit Partis Bestyrelse 
forberedt en Række Forslag, der omtrent dækkede de Krav til 
Samlingens Lovgivningsarbejde, som Foreningen ved sit Novem
bermøde senere stillede til Rigsdagen. Det var ialt 6 Forslag, 
nemlig om Oprettelse af en Hypotekbank med en Statsgaranti af 
15 Mill. Kroner og Prioritetsrenternes Nedbringelse som Formaal, 
om en Kreditforening for Kommunerne med samme Formaal, om 
Bidrag af Statskassen til Amtsrepartitionsfonden, hvorved Amts
skatterne nedbragtes til Halvdelen (21/2 Mill. Kr.), om Ret til 
Overførelse af uforbrugte Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse fra 
det ene Aar til det andet, om Statsstøtte til Lettelse af frivillige 
Overenskomster om Tiendens Afløsning og om Nedsættelse af en 
Landbokommission angaaende Jords Udstykning og Sammenlægning 
og Oprettelse af Husmandsbrug med Statsstøtte. Forslagene, der var 
affattede saaledes, at de kunde have rimelig Udsigt til Gennem
førelse allerede i den forestaaende Samling, blev godkendt af Par
tiet, men man ønskede at vente med deres Indbringelse, indtil 
Agrarforeningens Program forelaa. Inden den Tid skete der imid
lertid noget, som til en vis Grad sprængte Bojsens forsigtige Taktik 
og i Virkeligheden var en Bebudelse af den Partispaltning, som 
senere skulde komme. Ålberti sendte straks ved Samlingens Be
gyndelse sammen med tre andre (Bertelsen (Skalborg), H. Hansen 
(Menstrup) og Leth-Espensen) Bestyrelsen et Forslag, der inde
holdt et radikalt Overbud over Partiets hvilende Forslag om Amts
skatterne, nemlig en Eftergivelse af den i Oktober forfaldne Halv
del af de paa Landboejendomme hvilende direkte Skatter til Staten 
(ca. 5 Mill. Kr.). Dets Uigennemførlighed var jo givet, og der laa 
den dybere Betydning i det, at det indvarslede en Politik, som 
gik paa tværs af den, vort Parti hidtil havde ført, for med Opgi
velse af alle Forligsmuligheder at erstatte den med en agrarisk 
Demonstrationspolitik. For Bojsen kom det hele ganske uventet. 
Ved det fortrolige Møde i Roskilde i Juni havde Alberti været 
tilstede og ingen Indvendinger gjort mod det forelagte Forligs
program. Da der ved Fællesspisningen efter Mødet blev rettet et
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Angreb paa „Dannebrog“ for dets valne politiske Holdning, ud
talte han, at „Dannebrog“s Tilbageholdenhed foreløbig var nødvendig 
for at vinde Fodfæste i København, men at naar „det forhandlende 
Venstre“s Politik var kommet til fuld Udfoldelse, vilde han sætte 
Bladets Eksistens ind paa at forfægte denne Politik. —Vor Bestyrelse 
misbilligede det Alberti’ske Forslag og søgte at overtale ham til 
ikke at stille det, men han blev ved sit og gjorde, ligesom senere 
i Folketingssalen, gældende, at Forslaget udelukkende var møntet 
paa Landbrugets øjeblikkelige Nødstilstand og ikke havde noget at 
gøre med Partiets agrariske Politik iøvrigt, som ogsaa han vilde 
støtte. Resultatet blev, at man ikke vilde hindre ham og hans Med
forslagsstillere i at indbringe Forslaget, men at Bestyrelsen ikke 
vilde tage noget Ansvar derfor og ikke anbefale det. Partiet var 
dog svagt nok til for Størstedelen at stemme for Forslaget og der
ved føre det gennem Folketinget, men kun for at berede det en 
brat Død i Landstinget, hvor det blev nægtet Overgang til 2. Be
handling. Alberti gav Bojsen Skylden for sit Uheld, fordi han ikke 
havde villet anbefale Forslaget, og fra nu af var hans Forhold til 
Partiet spændt, selv om han som Regel underordnede sig det og 
kun underhaanden modarbejdede Ledelsen.

Allerede 25. November forelagde Bojsen de af „det forhandlende 
Venstre“s Bestyrelse med Undtagelse af Høgsbro (der henviste 
til sin Formandsstilling) indbragte 6 Forslag med en virkningsfuld 
Tale, og de blev ret velvilligt modtaget af Regeringen og Højre 
med Undtagelse af Forslaget om Amtsskatterne, som var det, hvor
om den politiske Interesse især samlede sig. Det blev, tilligemed 
Forslaget om Statstilskudet til Alderdomsunderstøttelse, henvist til 
Finansudvalget, hvor jeg, der særlig havde beskæftiget mig med 
disse Sager, var udset til Ordfører for det. Herimod rejste Alberti 
Modstand, idet han ønskede et særligt Udvalg for Amtsskatte
forslaget, for hvilket han selv kunde blive Ordfører og saaledes 
faa Udsigt til at genoprette det Nederlag, han havde lidt. Henvis
ningen til Finansudvalget var naturlig, fordi de 272 Mill. Kr., Re
formen vilde koste, tænktes indvundet ved de Besparelser paa 
Finansloven, som ved Forligets Hjælp kunde tilvejebringes, og 
gennemførtes da ogsaa i Partiet, hvad der jo ikke skulde bidrage 
til at formindske Albertis Misstemning mod Bojsen og mig. — 
Efter Nytaar fremsatte ogsaa Estrup sine Agrarforslag, idet han
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imødekom et Krav fra den mindre forligsvenlige Del af iHøjre om, 
at Ministeriet ikke burde lade sig „Initiativet fratage“ og, som J. 
Scavenius udtrykte det, blot sidde og vente paa, „hvilke Forslag 
Bojsen kunde falde paa at fremsætte“. Det Estrup’ske Hovedforslag 
gik ud paa at indføre en Told paa Mel og Majs samt en Forhøjelse 
af Spiritusskatten med henimod 5 Mill. Kr., hvoraf de 372 Mill, 
skulde fordeles mellem samtlige Kommuner eher Folketal, sam
tidig med at Staten overtog Delinkventomkostningeme. Det var en 
efter Datidens Forhold ikke ringe Lettelse for Kommunerne, dette 
Forslag bød paa, men det gik jo stik imod de Tanker, om hvilke 
Agrarforeningen havde samlet sig, idet det knæsatte Agrarprotek
tionismen og ved Brændevinsskattens Forhøjelse uden Nedsættelse 
af Tolden paa Livsfornødenheder og uden at være knyttet til noget 
socialreformatorisk Formaal, vilde have skabt et afgjort Modsæt
ningsforhold mellem smaa og større Landbrugere. Som tidligere For
slag af Estrup viste, var hans Bidrag til Løsningen af Agrarpro
blemet Udtryk for en fast og længe næret Overbevisning hos ham, 
og under Forhandlingen i Folketinget uddybede han yderligere sine 
agrarprotektionistiske Planer, som gik langt videre end Forslaget, 
men naar han fremsatte dette netop nu, er det dog sandsynligt, at 
Tanken om, at det skulde virke som Sprængstof indenfor Agrar
foreningen, ikke har været ham fremmed. Det fik dog ingen nævne
værdig Virkning i saa Henseende. Naturligvis gik „det forhand
lende Venstre“ med Bojsen og mig som Ordførere skarpt imod det, 
og den Modtagelse, -det fik fra Højreagrarerne og fra det forligs
venlige Højre i det hele, var yderst kølig. Det sendtes dog i Ud
valg ligesom vore og andres Forslag og ligesom de af Indenrigs
ministeren fremsatte om Bygningsskyld til Kommunerne og om mel
lemkommunal Beskatning, af hvilke det sidste blev ret venligt mod
taget fra vor Side. Alt som Udvalgsbehandlingen skred frem, blev 
det klart, at der kun var Udsigt til Gennemførelse af vore For
slag og af Indenrigsministerens om den mellemkommunale Beskat
ning, men at Resultaterne ogsaa her, ligesom for Jernbanelovenes 
Vedkommende, var afhængige af Udfaldet af Forligsforhandlingerne.

iMed disse var det i de første Maaneder af Rigsdagssamlingen 1893 
—94 gaaet yderst trægt. Det var jo en Overenskomst om Hær
loven, som var det først fornødne, og i den Retning arbejdede Boj
sen, trods Foraarets Skuffelser, ufortrødent videre. General Thom-
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sen var under de indre Forhandlinger i Højre i Foraaret 1893 
blevet klar over, hvorhen Stemningen bar hos den overvejende 
Del af hans Parti, og da han af politiske Grunde selv var stemt 
for en Afslutning af den politiske Kamp og indsaa, at væsentlige 
Indrømmelser paa Hærloven var en nødvendig Betingelse for For
liget, modnedes den Beslutning hos ham at indtage en selvstændig 
Stilling overfor Krigsministeren, saaledes at han kunde blive den 
Mægler, som Situationen kaldte paa, og som han af flere Grunde 
var den eneste, der kunde blive, idet han forenede tilstrækkelig 
militær-administrativ Autoritet med politisk Sans og relativ Uaf
hængighed af Regeringen. Indledningen til den nye Kurs blev et 
„Klintebesøg“ paa Møen i Sommeren 1893, under hvilket han „saa 
indenfor“ paa Rødkilde hos sin gamle Medsammensvorne fra 1880. 
Opholdet kom til at strække sig over flere Dage, og Stemningen 
blev saa god, at Bojsen, der gerne søgte at bevæge sine celebre 
Gæster til at holde et Foredrag paa hans Højskole, fik Thomsen 
til i Egenskab af Formand for „Røde Kors“ at holde et Foredrag for 
Højskolepigerne om „Druknendes Redning“, et Tilfælde, som „Poli
tiken“, med Henblik paa det „skindøde Forlig“ fra sidste Foraar, 
ikke lod gaa Ram forbi. Naturligvis blev det Hærloven, som Sam
talerne under Besøget væsentlig drejede sig om, og hermed be
gyndte den Række Forhandlinger, som efter nogle Maaneders For
løb førte til en Overenskomst. Thomsen var lige fra Begyndelsen 
villig til at strække sig ikke lidt videre end Bahnson, men der var 
jo altid et godt Stykke igen, og han maatte selvfølgelig sørge for 
ikke at gaa saa vidt, at han brød af til den anden Side. Lars Dinesen 
var utrættelig i at advare mod Thomsen, som han stadig troede 
gik Bahnsons Ærinde, men Bojsen, som følte, at han nu havde fat 
i den rigtige Ende, holdt ved. Forhandlingerne førtes i disse Maane- 
der paa Grundlag af Indskrænkninger i Infanteriets og navnlig Ka
valleriets Rammer, for at faa Plads til Fæstningsartilleri og Inge
niørtropper og Nettonedgang i Udgifterne, og hertil var der en stærk 
Utilbøjelighed hos Kongen og Kronprinsen, som stadig i Hoved
trækkene holdtes à jour med Forhandlingernes Gang. Dette styr
kede igen Bahnson, som i det hele ved Estrups Støtte havde vun
det Terræn siden sidste Foraar. Han nedsatte en Militærkommis
sion, som skulde gennemgaa Hærlovforslaget, og som helt ud gav 
hans Synsmaader Medhold, og der viste sig forskellige Tegn, som
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tydede paa Tilbøjelighed til nye militære Fremstød. Estrup, som 
med Ubehag havde set paa den Tilbøjelighed, der var hos ledende 
Højremænd og selv hos visse Ministre (Nellemann, Ingerslev og 
Reedtz-Thott) til at blande sig i den militære Forhandling og lægge 
Pres paa Krigsministeren, fik gennemført en Overenskomst indenfor 
Ministeriet om at undgaa en Gentagelse af dette, og paa lignende 
Maade paavirkedes flere af de ledende Højremænd, der havde vovet 
sig længst ud. Bojsen fik dette at føle allerede ved en Samtale, han 
i Eftersommeren havde med Nellemann, hvor denne viste sig væ
sentlig mere tilbageholdende end tidligere. Hvad der ogsaa i Rigs
dagssamlingens første Maaneder bidrog til at faa alt til at staa i 
Stampe, var iHøjremændenes Ængstelse for det forestaaende Dele
geretmøde i December, hvor der ventedes et Opgør med J. Scave- 
nius og de øvrige Forligsmodstandere; ingen ønskede at binde sig 
til noget, inden dette Møde var overstaaet. Men Delegeretmøderne 
var Lars Dinesens Specialitet, og han øvede som Partiets virksomme 
Generalsekretær, i hvis Haand hele Organisationsvæsenet laa, saa 
megen Indflydelse paa deres Sammensætning og paa mange enkelte 
Medlemmers Stilling, at han endnu denne Gang red Stormen af og 
fik et stort Flertal for den hidtil fulgte Politik. Matzen var forinden 
i Misfornøjelse med Tingenes Gang traadt tilbage fra Organisations
ledelsen. Protokollen over Højres Forretningsudvalgs Møder udviser, 
at det her i Begyndelsen af December kom til et stort Opgør, hvor 
han beklagede sig over, at de øvrige Medlemmer ikke var i For
staaelse med Regeringen og forhandlede Sagerne paa en saadan 
Maade, at Regeringens Handlefrihed berøvedes den. Steffensen, 
Moltke-Lystrup og Ploug imødegik dise Paastande, men det endte 
med, at Matzen nægtede at modtage Genvalg til Forretningsudval
get og forlod Mødet. — Delegeretmødets Udfald var Dinesens sid
ste Triumf, ti allerede i Begyndelsen af 1894 kastede en alvorlig 
Hjærtelidelse ham paa Sygelejet med strængt Lægeforbud mod at be
skæftige sig med Politik, og da Hospitalsopholdet var endt, maatte 
han straks begive sig til Udlandet paa Efterkur, saaledes at han i 
hele Foraarssamlingen 1894 praktisk talt stod udenfor Forligsfor
handlingerne.

Skøndt „det forhandlende Venstre“s Agrarforslag holdt sig saa nær 
opad Agrarforeningens Program som muligt, blev de dog modtaget 
med blandede Følelser af en Del af Foreningens Ledere. Den Om-
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stændighed, at man kunde møde med seks fuldt udarbejdede For
slag, der stod i nøje Overensstemmelse med Agrarprogrammet, 
knapt to Dage efter dettes Udsendelse viste jo tydeligt, at der havde 
været en Forhaandsforbindelse, og dette vakte Røre ikke blot hos 
de Radikale, men ogsaa hos en Del Højremedlemmer af Overbesty
relsen, idet Foreningens Parole jo var den, at den skulde staa helt 
uafhængig af de politiske Partier og ikke træde det ene af dem 
nærmere end det andet. Resultatet var, at Overbestyrelsen officielt 
kun tog køligt og forbeholdent paa Forslagene og søgte at lægge en 
vis Afstand mellem Foreningen og vort Parti. Da jeg saa, at dette 
kunde svække Muligheden for Forslagenes Gennemførelse og vor 
Politik i det hele, søgte jeg paa forskellig Maade at raade Bod der- 
paa og gik navnlig i Lag med at forberede en Sammenkomst, der 
kunde føre til en bedre Forstaaelse. At faa et Møde istand mellem 
Agrarforeningens og vort Partis Bestyrelser viste sig ugørligt, og jeg 
valgte derfor at gaa en anden og mere farbar Vej. Det organiserede 
københavnske Venstre stod os jo skarpt imod, men vi havde dog 
ikke saa faa betydende Meningsfæller i Hovedstaden, og jeg havde 
derfor sat mig i Spidsen for Oprettelsen af en Klub, hvor disse 
Venner af vor Politik kunde samles med vort Partis Rigsdagsmænd 
og Redaktører under fortrolige selskabelige Former. Det blev til 
„Decemberklubben“, som stiftedes ved Udgangen af 1892, og hvis 
Bestyrelse blev Overretssagfører Gustav Christensen, Rigsdagsbi
bliotekar E. Élberling og mig. Tanken slog an baade hos Rigsdags- 
mændene og hos den københavnske Kreds, vi henvendte os til. 
Blandt vore Medlemmer var Højesteretsassessor C. V. Nyholm, 
Professorerne Falbe-Hansen og Jul. Petersen, Overtoldinspektør 
Neuhaus, Overpostmester Petersen, Grossererne Karl N. Frederik
sen, Frode Amtzen og Hans Just, Bogtrykker O. C. Olsen og blandt 
de yngre: Cand. jur. Knud Berlin, Dr. E. Ehlers, Cand. mag. Joh. 
Ottosen, Dr. Rønning og Overretssagfører L. Zeuthen. I de to be
vægede Aar 1893—94 var der i Klubben Diskussionsmøder, som 
fik virkelig Betydning, fordi de gav Anledning til en friere og mere 
alsidig Meningsudveksling om de brændende Spørgsmaal, end der 
ellers var Lejlighed til. Det var da til Klubbens Møde om Agrar
bevægelsen i Januar 1894, jeg indbød Medlemmer af Agrarforenin
gens Overbestyrelse, og skøndt de ikke kunde møde i Egenskab af 
Bestyrelsesmedlemmer, fik jeg dog ved Forhandling med dem enkelt-
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vis en stor Del af dem til at komme, deriblandt Vicepræsidenten, 
Andersen, Rosendal, Formanden for den jydske Afdeling, Godsejer 
Neergaard, Aakjær, og P. Bojsen. De to sidste skulle sammen med 
mig være Hovedtalerne. Mødet, som overværedes af F. Bojsen og 
vore andre ledende Mænd, fik et udmærket Forløb, og det lykkedes 
mig at vende Stemningen saaledes, at Hovedbestyrelsen efter mange 
Fødselsveer d. 30. Januar vedtog en Resolution, for hvilken alle 
med Undtagelse af et Par radikale Medlemmer stemte, og i hvilken 
det udtaltes, at Tilvejebringelsen af virksomme Lovgivningsforan
staltninger til Hjælp for Landbruget var afhængig af, at man vendte 
tilbage fra „provisoriske til regelmæssig lovbundne Tilstande“ og at 
Agrarforeningen derfor tilsagde sin virksomme Bistand til at naa til 
en konstitutionel Overenskomst, „navnlig gennem Valgene til Rigs
dagen“.

Trods en Udtalelse i Erklæringen om, at de forelagte Agrarforslag 
langtfra var i fuld Overensstemmelse med Agrarforeningens Pro
gram, og trods den Skrøbelighed i Sammenholdet, som allerede Ud
talelsens Forhistorie viste, var den dog paa et Tidspunkt, hvor For
ligsforhandlingerne stod i Stampe, en væsentlig Støtte for vor Poli
tik, og efterhaanden begyndte Taagerne da ogsaa at lette. Bojsen 
havde ved Finanslovens 1. Behandling ikke lagt Skjul paa, at han 
betragtede denne Samling som den afgørende for Forligspolitikens 
Skæbne. Naar, sagde han, to Linjer konvergerer, vil de paa et vist 
Tidspunkt mødes, men kun for derefter at fjærne sig fra hinanden. 
iHan mente, at Mødepunktet nu var naaet, og at hvis det forpas
sedes, vilde intet Resultat kunne opnaas senere. — Med rigtigt poli
tisk Blik indsaa han ogsaa, at Agrarforeningens første Aar ogsaa var 
det sidste, i hvilket dens politiske Prestige var stor nok til at kaste 
et Lod af Betydning i Vægtskaalen. Det var ogsaa øjensynligt, at 
Højreopinionen i København og Købstæderne var ved at vende sig 
fra Samarbejdet med vort Parti, og at Underhaandsoppositionen 
mod Forliget var ved at vinde Terræn ogsaa indenfor vore egne 
Rækker. Bojsen var saaledes bestemt paa, at i denne Rigsdagssam
ling skulde Afgørelsen finde Sted, det maatte saa briste eller bære, 
og den samme Mening var fremherskende hos os, der stod ham 
nærmest.

I Februar 1894 indtraadte der en Vending i Forhandlingerne om 
Hærloven, som skulde føre dem ud af det Dødvande, hvori de havde
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ligget de sidste Maaneder. Stødet hertil gav min gamle Modstander 
fra Aarhus, Chr. Leth-Espensen. Han og Alberti havde nærmet sig 
hinanden stærkt, hvortil sikkert den fælles Uvilje mod mig bidrog 
sit, og ingen af dem følte sig længere bunden ved den Politik, Par
tiets Ledelse fulgte. For Espensens Vedkommende var dog indtil 
videre Forliget Maalet, og hans frugtbare Hjerne tumlede stadig med 
forskellige Muligheder for at naa dertil, bl. a. den, at fremkalde en 
Nedsættelse af Militærudgifterne, ikke, som hidtil forsøgt, ved en 
Reduktion af Rammerne, men ved at gaa over til en praktisk Ind
skrænkning af den almindelige Værnepligt ved at begrænse Antal
let af dem, der indkaldtes til Rekrutuddannelse ved Fodfolket til et 
fast Tal, der laa væsentlig under det nuværende. Efter den gældende 
Hærlov var Antallet af dem, der indkaldtes til Uddannelse ved de 
særlige Vaabenarter, fastlagt, medens hele Resten af dem, der var 
brugelige til Krigstjeneste, tilfaldt Fodfolket. Resultatet var, at me
dens man oprindelig var gaaet ud fra et Antal af 4800 Fodfolks
rekruter, var dette Tal i Aarenes Løb steget med Folketallet, saaledes 
at det nu var naaet op til ca. 6900. Han forebragte denne Tanke 
for Bojsen med Tilføjelse af, at hvis den gennemførtes, vilde det 
falde ham let at gaa ind paa de øvrige Punkter i Forliget, og at han 
havde Grund til at tro, at der ogsaa i Højre var Stemning for at gaa 
den Vej. Bojsen havde under de mange Hærlovforhandlinger, hvori 
han havde deltaget, bestandig holdt paa, at Værnepligtens Effektivi
tet skulde opretholdes ved hele det vaabendygtige Mandskabs Ud
dannelse, og var derfor utilbøjelig til at gaa ind paa Forslaget. 
Espensen lod sig dog ikke standse af dette, men vedblev at gøre 
Propaganda for sin Tanke, ikke blot hos Partifællerne, men ogsaa 
hos flere af de ledende Højremænd, deriblandt General Thomsen. 
For denne var Espensens Henvendelse noget af en Redningsplanke, 
ti medens hans Ønske om at naa et Resultat var blevet stærkere, 
følte han sig paa den anden Side ude af Stand til at overvinde Bahn- 
sons Modstand mod Rammernes Indskrænkning, der havde baade 
Kongen og Kronprinsen og den almindelige Officersopinion i Ryg
gen. At sætte en Grænse for Rekrutuddannelsen havde altid været 
de ledende Militære mindre imod, og en tidligere Krigsminister, 
General Kauffmann, havde endog i 1879 søgt at komme den Vej 
ud, men var strandet paa Folketingets Modstand. Da nu Thomsen 
gennem Espensen havde erfaret, at der hos en Del af „det forhand-
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lende Venstre“ var Sympati for denne Tanke, søgte han Forhandling 
derom med Højremændene i et Udvalg, som Landstinget havde ned
sat angaaende Fredericia Fæstnings Nedlæggelse og besat med sine 
Finansudvalgsmedlemmer, for at de kunde følge og eventuelt gribe 
ind i Forhandlingerne om Hærloven. Da han ogsaa her havde sikret 
sig Tilslutning, forelagde han i Begyndelsen af Februar det ny For
handlingsgrundlag for Bojsen og erklærede sig villig til, hvis det 
accepteredes, at gøre vidtgaaende Indrømmelser i Retning af Be
sparelse af Tjenestedage. Bojsen, som var blevet ubehagelig over
rasket ved denne Vending af Sagerne, erklærede, at han personlig 
ikke billigede Planen, men at han skulde forelægge den for sit 
Parti. Da den her fandt en overraskende gunstig Modtagelse og det 
viste sig, at den havde virkelig Tilslutning i Højre, erklærede han 
sig villig til at søge Overenskomst opnaaet paa Grundlag af den. 
Der udspandt sig nu en vidtløftig Forhandling mellem ham og Thom
sen, hvori til Tider ogsaa Klaus Berntsen som Formand for Hær
udvalget deltog, og hvorunder de begge refererede til deres ledende 
Meningsfæller. Uenigheden drejede sig, foruden om en Række En
keltheder bl. a. vedrørende Befalingsmandsuddannelsen, hovedsagelig 
om Antallet af de Rekruter, der udover de 4800 skulde indkaldes 
til en kortvarig Uddannelse som Erstatningsmandskab. Omsider 
naaede man en Ugestid ind i Marts til et Resultat, som stærkt nær
mede sig til det, der blev det endelige, men Bojsen gentog da med 
sit Partis Tilslutning det Forbehold, han straks ved Forhandlingens 
Begyndelse havde taget: at vor Tilslutning til den politiske Side af 
Overenskomsten — Forøgelsen af Fæstningsartilleri og Ingeniører 
— maatte være betinget af Enighed om Løsningen af den politiske 
Konflikt som Helhed. Da det jo var Ministerspørgsmaalet, som her 
var Hovedsagen, meldte Thomsen, som det var at vente, pas og hen
viste til direkte Forhandling med Estrup. Det Spørgsmaal, som ogsaa 
det foregaaende Aar havde staaet i Vejen for en Løsning, meldte 
sig nu til Afgørelse, og vort Parti krævede med Styrke, at der nu 
for Alvor blev taget fat paa det.

Højres Stilling til Spørgsmaalet om Ministeriets Afgang efter For
liget var ret ejendommelig. Talte man med de Højremænd, der havde 
været de ledende under Forligsforhandlingerne, lød det sædvanlig: 
„Gør Eder blot ingen Bekymring for det, Ministeriet vil ganske sik
kert af egen Drift træde tilbage i Sommeren efter Forliget“, og man

Erindringer 20
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anførte til yderligere Bekræftelse Udtalelser af Ministrene Ingerslev 
■og Ravn, ja kunde endog meddele, at Bahnson i Krigsministeriet 
havde beordret visse Udnævnelser og andre administrative Sager 
ekstraordinært fremmede med den Begrundelse, at han om et Par 
Maaneder næppe længere vilde være Minister. Selvfølgelig kunde 
dette ikke være os nok, men naar vi forlangte, at Højreledelsen 
selv skulde sætte sig i Bevægelse for at sikre en Afgørelse, veg 
man tilbage; det kunde Højre i Kraft af sin principielle Opfattelse 
af Kongens Enemyndighed paa dette Omraade ikke blande sig i, det 
maatte Bojsen selv forhandle med Estrup om. Den skarpe Afvis
ning, man sidste Foraar havde faaet, virkede endnu afskrækkende. 
— Der var da intet andet at gøre, end at Bojsen maatte beslutte sig 
til at søge en Samtale med Konsejlspræsidenten og denne Gang gaa 
lige løs paa det brændende Spørgsmaal. Forinden ønskede han dog, 
navnlig efter Hammerichs Raad, at tale med Nellemann, der ansaas 
for i al Stilhed at være gunstigt stemt for et Ministerskifte, og som 
jo tidligere havde støttet Forligsbestræbelseme. Bojsen fulgte Raa- 
det, men Resultatet blev denne Gang kun en Skuffelse. Den megen 
Tale blandt Højre baade i og udenfor Rigsdagen om Ministerspørgs- 
maalet havde virket irriterende paa ham. Om Ministeriets Afgang 
som Forligsbetingelse kunde der ikke være Tale, saaledes refere
rede Bojsen hans Ord overfor vor Delegation; der manglede ogsaa 
Kræfter til Afløsning, og det var heller ikke godt, om det skulde 
hedde sig, at vel kan der udstedes Provisorier, men det Ministerium, 
der gør det, dør deraf. Ministeriet kunde naturligvis ikke sidde 
evigt, men skulde det gaa, maatte det være paa et sagligt Spørgs
maal. Mod Bojsens Indvendinger forbeholdt han sig at ville med
dele Estrup Indholdet af denne Samtale. Det skete og var naturlig
vis ikke det heldigste Forspil til den Samtale mellem de to Hoved
personer, som fandt Sted den 10. Marts.

Bojsen indledede med at erindre om Samtalen sidste Marts og 
sagde, at nu var den Hindring, hvorpaa Forhandlingerne i Fior stran
dede, ved at blive bortryddet, idet der var Udsigt til Enighed om 
iHærloven. Men inden Forliget afsluttedes, maatte man vide, hvad 
derefter vilde følge. Estrup kom ikke direkte ind paa Ministerspørgs- 
maalet, men udtalte sig i Almindelighed imod „Parlamentarismen“. 
Han havde for 19 Aar siden paataget sig Ministerstillingen for at 
bekæmpe den, og han havde ikke forandret Mening siden. Øjensyn-
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lig var hans Opfattelse den, at man ganske roligt skulde glide ind 
i regelmæssige Tilstande, ved at man enedes om Finansloven og Hær
loven eller dog om den tidligere omtalte Anmærkning paa Finans
loven vedrørende Fæstningens Bemanding, men uden at der blev 
Tale om Rigsdagsbeslutning eller Ministerskifte. Vi havde, mente 
han, da i alt Fald naaet det, at vi kom til at „starte paa ny“, og om 
det igen kom Konflikt, vilde komme til at bero paa Folketinget. Efter 
en Udtalelse af Bojsen om, at der ikke mere maatte regeres ved 
provisoriske Love, indskød han: ikke uden det er nødvendigt. — 
Bojsen kunde ikke andet end opfatte det hele som en Afvisning og 
gav dette Udtryk i sit Referat til os og Højres Forhandlingsdelega
tion. Det viste sig iøvrigt, at Estrup, efter en Udtalelse af ham til 
Moltke-Lystrup havde opfatte Bojsen saaledes, at det han ønskede 
var efter Forliget at indtræde i Ministeriet Estrup som Garant for 
Fremtiden. Denne Misforstaaelse var saa meget mere barok, som 
Bojsen tidlig og sildig baade overfor Partifæller og Højremænd havde 
betonet, at han efter Forliget overhovedet ikke vilde være villig til 
at indtræde i noget Ministerium. Steffensen søgte paa Bojsens An
modning Estrup for at faa Misforstaaelsen hævet og sætte ham ind 
i, hvad det var, Bojsen havde ment. Under denne Samtale fik Stef
fensen det bestemte Indtryk, at Estrup vel ikke vilde give noget 
Tilsagn om sin Tilbagetræden, men at det sikkert var hans Hensigt 
at gaa i Sommerens Løb. Paa Foranledning af Højreforhandleme 
aftaltes saa en ny Sammenkomst, for at Parterne kunde komme til 
bedre at forstaa hinanden. Under denne Samtale, som fandt Sted et 
Par Dage efter den første, forklarede Bojsen sin Stilling saaledes, 
at det, det for ham kom an paa, var, at han kunde indestaa sine Parti
fæller for, at Ministeriets Afgang vilde finde Sted saa betids, at der 
ikke ved Sommerens Møder blev Lejlighed for Oppositionen til at 
ødelægge, hvad der var vundet. Estrup, som syntes at være kommet 
mere paa det rene med Landstingshøjres Ønsker, anslog nu en mere 
imødekommende Tone end tidligere. Hovedindholdet af hans Udta
lelser var, at som Betingelse for Afslutningen af Forliget kunde 
han ikke give noget Tilsagn om sin Afgang — alene hans Forhold 
til Kongen var en Hindring herfor, men at han selv længtes efter 
at træde tilbage og ikke vilde blive længere, end han var nødt til. — 
Indholdet af denne Samtale refererede Bojsen straks for vor og Høj
res Forhandlingsdelegation, men tilføjede, at dette ikke var tilstræk-
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keligt for ham til at gaa i Borgen for Ministeriets Afgang i Somme
rens Løb.

Under de Forhandlinger, som nu paafulgte, blev fra Højres Side 
udkastet den Tanke, at Bojsen i et Brev til Estrup skulde gentage 
sin Forudsætning for at gaa med til Forliget; Konsejlspræsidenten 
vilde, mente man, saaledes slippe for at give noget udtrykkeligt Til
sagn, men hvis han, som man haabede, undlod at besvare Brevet, 
vilde der heri ligge en indirekte Bekræftelse af, at han vilde handle 
i Overensstemmelse med sine egne Udtalelser. Jeg var for mit Ved
kommende ikke blind for denne Taktiks Naivitet og troede, ligesom 
Bojsen, ikke paa, at Estrup vilde lade Skrivelsen ubesvaret, men 
naar jeg dog gik med, var det paa Betingelse af, at Højres Forhand
lere Ord til andet godkende dens Indhold. Det vilde saaledes blive 
et Skridt videre paa den Vej, som efter mit Skøn ene kunde føre til 
Maalet, nemlig at binde Højre saa fast som muligt til Forudsætnin
gen om Ministeriets Afgang. Brevet blev affattet i et Møde af vor 
Delegation, der — ligesom det foregaaende Aar — bestod af Bojsen, 
K. Berntsen, R. Claussen, H. Holm, N. J. Larsen, Th. Nielsen og 
mig, og oversendt til Godkendelse af Højredelegationen, der nu be
stod af Mogens Frijs, Alf. Hage, Hammerich, Lüttichau, Moltke- 
Lystrup og Steffensen. Man gjorde fra Højres Side enkelte Rettelser 
i Udkastet, .navnlig i skærpende Retning, og efterat fuld Enighed 
var opnaaet, underskrev og afsendte Bojsen den 14. Marts Brevet, 
der havde følgende Ordlyd:

„Saaledes som udtalt i de Samtaler, jeg i de sidste Dage har haft den 
Ære at føre med Ds. Exe., er jeg ganske enig med Dem i, at det vilde være 
i Landets velforstaaede Interesse, at der gennem en politisk Overenskomst 
vendtes tilbage til normale Tilstande og en rolig fremtidig Udvikling. Naar 
jeg derfor beslutter mig til at anvende al min Kraft til at formaa mine Me
ningsfæller til at samvirke til dette Maal, gaar jeg tillidsfuldt til denne Ger
ning i den sikre Fortrøstning, at den Forudsætning, under hvilken jeg ar
bejder, og som jeg har haft Lejlighed til at udvikle for Ds. Exe. mundtlig, 
ogsaa vil indtræde, idet jeg stoler paa, at Ds. Exe. og Højre i det hele vil 
finde det i Landets velforstaaede Interesse, at Modstanderne af den even
tuelt opstaaede Ordning efter Rigsdagssamlingens endelige Slutning ikke 
bliver istand til ved Agitation i Befolkningen at ødelægge Frugterne af Ar
bejdet og forstyrre det Grundlag for en rolig Fremtid, der er tilvejebragt ved 
de sidste Aars Bestræbelser, og som er betinget af Stemningen blandt Væl
gerne. Denne Stemning kan i kort Tid forspildes. Herom har jeg ikke villet 
undlade konfidentielt at give Ds. Exe. Underretning.“
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Dagen efter modtog Bojsen følgende Svar:

„Idet jeg takker Dem for Meddelelsen i Deres Brev af 14. ds., kan Jeg 
kun gentage, hvad jeg i min sidste Samtale med Dem udtalte, at Jeg fuldt 
deler Deres Anskuelse om Ønskeligheden af en Afslutning af den politiske 
Strid og en Tilbagevenden til regelmæssige Tilstande; men jeg behøver vel 
næppe at minde Dem om, at jeg ikke som Middel hertil har stillet et Mi
nisterskifte inden næste Samling i Udsigt.

Med Højagtelse ærbødigst 
J. B. S, Estrup,

Dette Slag i Bordet fra Estrups Side var ikke uden Virkning paa 
nogle af Højres Forhandlere. Der var Tilløb til at svække Betydnin
gen af de to Partiers Enighed om Henvendelsen og tage en vis Af
stand fra den Forudsætning for den, at hvis den mødtes med Afslag, 
maatte Højre gribe kraftigere ind. Samtidig gjorde Højreflertallet i 
det Landstingsudvalg, som var nedsat med Hærloven for Øje, uden 
nogen som helst Forhandling med os, et taktisk Skridt, hvis politiske 
Oprindelse jeg aldrig har kunnet udrede, men som afgjort virkede 
til Skade for Samarbejdet mellem Forhandlingspartierne. Landstings
flertallet skød ganske vist paa demonstrativ Maade det i Folketinget 
hvilende krigsministerielle Forslag til Side ved at tage Standpunkt 
paa samme Grundlag, som Forhandlingerne mellem Bojsen og Thom
sen havde hvilet paa, men paa Hovedstridspunktet, Erstatningsmand
skabet, gik man tilbage til det, der havde været Thomsens princi
pale Standpunkt, nemlig at hele det overskydende Antal (ca. 2000 
Mand) skulde have de to Maaneders Uddannelse. Dette Forsøg paa 
at rive iHærloven ud af dens Sammenhæng med de øvrige Forligs
forhandlinger og paa at vige tilbage fra, hvad man havde været 
saa nær ved at opnaa Enighed om, vakte stor Bitterhed indenfor 
„det forhandlende Venstre“, og -den hele Situation var saaledes, at 
man fra visse Sider hos os var stemt for at slaa Spillet overende og 
lægge Kortene paa Bordet overfor Offentligheden. Dette fik Bojsen 
dog afværget, og ved en behændig Tale ved Forslagets 1. Behand
ling i Landstinget lykkedes det Th. Nielsen at tage Afstand fra det 
paa en saadan Maade, at fortsatte Forhandlinger ikke afskares. Men 
sort saa det ud, og det var mig mere end nogensinde klart, 
at der ikke var anden Vej frem, end at Højre for Alvor maatte tage 
Affære overfor Estrup, og ikke mere gennem Venstre, men for 
egen Regning. Grev Frijs var den af Højres Forhandlere, som stær-
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kest følte, i hvilken ydmygende Stilling vi alle og Højre ikke mindst 
var kommet, og han var ogsaa, modsat adskillige af de andre, parat 
til at handle, naar det gjaldt. Man har kaldt Mogens Frijs „Sports
politiker“, og der var for saa vidt noget om det, som det regulære 
Rigsdagsarbejde kun havde ringe Tillokkelse for ham, og han kun 
sjældent satte sin Energi ind paa noget. Men hvor det gjaldt en Sag, 
som efter hans Skøn var en Indsats værd, kunde han baade fast og 
vedholdende forfølge sit Maal, og da blev han ved sit lyse Hoved, 
sin intuitive politiske Forstaaelse og sine indtagende personlige 
Egenskaber en Faktor af Betydning i vor Politik. Og et saadant Maal 
var nu for ham Kampen for at naa tilbage til regelmæssige konstitu
tionelle Tilstande. Hvor blottet han end var for Standshovmod, var 
hans Politik dog altid mere aristokratisk end demokratisk farvet, 
men han var — ligesom Holstein-Ledreborg — en oprigtig Ven af 
den af hans Fader gennemførte Forfatning af 1866 med dens De
ling af Magten mellem Kronen og en Rigsdag, hvor den almindelige 
Valgret havde en Modvægt i et særlig paa Grundejendom støttet 
Valgretsprivilegium. iHan var klog nok til at se, at en Fortsættelse 
af den voldsomme Forskydning af Magten til den privilegerede Valg
rets Side vilde have et stærkt Bagslag til Følge, og en Genindsæt
telse af Folketinget i dets forfatningsmæssige Ret var for ham kom
met til at staa som et nødvendigt Vilkaar for Opretholdelse af den 
Forfatning, som ikke blot efter hans Overbevisning tjente Landet 
bedst, men som han ogsaa betragtede det som sin Slægtspligt at 
værne det længst mulige.

Jeg var siden den Anholttur, jeg har omtalt, kommet i nærmere 
personlig Forbindelse med Grev Frijs, og i de Dage, der fulgte paa 
Estrups Svar til Bojsen og Indbringelsen af Højres Hærlovsforslag, 
havde vi adskillige fortrolige Forhandlinger, hvor vi mødtes i den 
Opfattelse, at Højres forligsvenlige Gruppe, til hvilken efterhaan- 
den det ganske overvejende Flertal af Partiet havde sluttet sig, nu 
maatte gøre en kraftig Indsats. Under disse Forhandlinger, i hvilke 
siden ogsaa Lüttichau, Hammerich og Alfr. Hage deltog, udforme
des en Plan, hvorefter Estrup af Højredelegationen med Frijs som 
Ordfører paa utvetydig Maade skulde gøres bekendt med det Ønske, 
man nærede om hans Afgang i Sommerens Løb, og saafremt man 
under Forhandlingerne med ham kom til den Opfattelse, at det var 
hans virkelige Hensigt at træde tilbage, skulde man bevæge ham
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til ved Afslutningen af Forligsfinanslovens Behandling i Rigsdagen 
at udtale det samme, som han flere Gange havde antydet under de 
fortrolige Forhandlinger med Højre: at han hilste Forliget med saa 
meget større Glæde, som det vilde kunne befri ham for hans byrde
fulde Hverv. Dernæst skulde der i Stilhed dannes en Kreds af Ga
ranter af ledende Højre- og Venstremænd, som forpligtede sig til at 
træde tilbage fra Rigsdagen, saafremt Afgangen skulde udeblive. 
Denne Plan blev modtaget med nogen Skepsis fra forskellige Sider, 
ogsaa indenfor vort Parti, men blev dog Grundlaget for de fortsatte 
Forhandlinger mellem de to Delegationer, der dels drejede sig om 
Ordlyden af den offentlige Erklæring, Estrup skulde afgive, dels om 
de andre Forligspunkter, om hvilke der paa det nærmeste opnaaedes 
Enighed. Hvad Tanken om Garantkredsen angaar, mødte den Mod
stand fra flere Sider i Højre, idet man mente, det for meget vilde 
ligne „en Sammensværgelse“, men flere af Højres ledende Forhand- 
lingsmænd i begge Ting med Grev Frijs og General Thomsen i Spid
sen erklærede sig villige til enkeltvis at forpligte sig i den omtalte 
Retning overfor Bojsen, medens det fra vor Side erklæredes, at vi, 
der stod som Garanter for Ministerskiftet overfor vort Parti, vilde 
gøre det samme.

Om Morgenen den 27. Marts gik saa en Deputation, bestaaende af 
Frijs, Moltke og Steffensen til Estrup, for at faa Sagen i Orden som 
omtalt. Deputationen fik den bestemte Opfattelse, at Estrups Hen
sigt havde været at gaa af i Sommerens Løb, og han udtalte ogsaa, 
at han ikke vilde have været uvillig til at afgive en Erklæring som 
den foreslaaede, men det var blevet umuligt som Følge af Bojsens 
Brev til ham, og fordi Rygtet om de førte Forhandlinger allerede var 
trængt ud til Bladene. Derefter syntes atter alt strandet. Da kom 
Grev Frijs om Formiddagen til mig i Rigsdagen og sagde i den deter
minerede Tone, han kunde anvende i kritiske Situationer: „Nu 
er der ikke andet at gøre, end at Deres og mine Meningsfæller maa 
danne ét Parti Han mente, at derfor maatte selv Estrup vige. Jeg 
ansaa ikke en saadan Partidannelse for mulig, og Bojsen, hvem jeg 
straks gav Meddelelse om Frijs’ Henvendelse, var af samme Mening. 
Henvendelsen førte dog til fornyede Forhandlinger mellem de to 
Delegationer. Der var nu kun meget kort Tid tilbage, idet Bojsen 
havde sat den 29. Marts som yderste Frist, og til den Dags Aften 
havde sammenkaldt det Partimøde af „det forhandlende Venstre“,
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paa hvilket den afgørende Beslutning skulde træffes. Under to Dages 
og den mellemliggende Aftens anstrængte Forhandlinger enedes vi 
da om i den tilbageværende Del af Samlingen at ville gennemføre 
et Lovgivningsprogram, hvis Hovedlinjer nu fastlagdes. Det omfat
tede, med det fra begge Sider forudsatte Ministerskifte som Bag
grund, Hovedtrækkene af Finansloven og Hærloven samt Rigsdags
beslutningerne og det store Jernbanelov-Kompleks. Rigsdagsbeslut
ningerne havde, hvad kun ganske faa vidste, faaet en sidste „juri
disk Afpudsning“ ved en fortrolig Konference mellem N. J. Larsen 
og Justitsminister Nellemann. Om de Bojsenske Agrarlove forhand
ledes i store Træk; man enedes om, at de saa vidt muligt skulde 
fremmes, men nogen fast Overenskomst om Enkelthederne naaedes 
ikke. Noget lignende var Tilfældet med enkelte andre Love som 
dem om Oprettelsen af et Landbrugsdepartement og om Polyteknisk 
Læreanstalt. Ogsaa Ordlyden af den Erklæring, Estrup skulde afgive 
overfor Rigsdagen, forhandledes paany. Under alt dette havde de 
ledende Højremænd haft Forbindelse med Konsejlspræsidenten, der 
samtidig, som jeg senere erfarede, havde været Genstand for Paa- 
virkning fra Ministrene Nellemann, Ingerslev og Reedtz-Thott, og 
han erklærede nu, at hvis der kunde henvises til et fast Samarbejde 
mellem Flertallene i Folketing og Landsting, vilde, saaledes refere
redes hans Ord for os, „den Sandsynlighed for hans snarlige Af
gang, der var bristet ved Korrespondancen med Bojsen, atter ind
træde“. Inden den endelige Henvendelse fandt Sted, udtalte Boj
sen, sikkert med Henblik paa Aftalerne om Mandatnedlæggelsen, at 
han var villig til at anbefale den samlede Ordning, om hvilken der 
havde været forhandlet, til sit Partis Vedtagelse, i sikker Tillid til, 
at der „stod Mænd bag Ordene“. Grev Frijs svarede resolut: „Ja 
selvfølgelig“, og derved blev det. Henved Midagstid den 29. Marts 
vendte Højremændene tilbage fra Estrup og meddelte os, at de nu 
følte sig ganske sikre paa, at Afgangen vilde finde Sted, og med
bragte Ordlyden af den Erklæring, han havde lovet at afgive i Rigs
dagen. Den var i det væsentlige overensstemmende med, hvad vi 
havde forhandlet om, og lød saaledes:

„Jeg kan ikke lade denne Forhandling gaa til Ende uden paa egne og 
mine Kollegers Vegne at udtale vor Glæde over den gode Udsigt til nu 
efter saa mange Aars Forløb at se en regelmæssig Finanslov komme til
stede ved gensidig Imødekommen mellem Rigsdagens Afdelinger og Rege-
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ringen, og jeg vil dertil føje, at det ogsaa for mit personlige Vedkom
mende i høj Grad vilde glæde mig, om et Forlig kom istand, da dette 
vilde give mig grundet Forventning om, at en Samvirken mellem Rigs
dagens Afdelinger, der sikrede en rolig Samfundsudvikling, vilde bringe 
mig Udsigt til at befries fra min Stillings Besvær.“

Hvad der efter Estrups Opfattelse gjorde det forsvarligt at gaa 
ind paa at afgive denne Erklæring, som jo, trods dens vage Form, 
i Forbindelse med alt hvad der var gaaet forud mellem ham og hans 
Partis Repræsentanter, betød et Tilsagn om Afgang, var, at han nu 
kunde sige, at han ikke veg for noget Krav fra Folketinget eller for 
en Købslaaen om Finansloven, men for en ny politisk Konstellation, 
en fælles Politik, ført af begge Tings Flertal. Den stærkeste Grund 
til, at han nu havde besluttet sig til at træde tilbage, var dog sikkert 
en Erkendelse af, at det Grundlag, paa hvilket hans Magt havde 
hvilet, nu var smuldret hen under ham. Der var, trods alle smukke 
Ord, ikke længere noget Højreflertal i Landstinget, der ubetinget 
fulgte ham som sin Fører, og i de med Højre aftalte Rigsdagsbeslut
ninger, som han nægtede at have noget med at gøre, men ikke 
kunde hindre, saa han en afgjort Svækkelse af den Stilling, han og 
hans Parti hidtil havde indtaget. Det er ikke rigtigt, som mange 
har sagt, at det var Estrups Hensigt at vedblive at regere ved Provi
sorier, og han var ogsaa rede til at lade de endnu eksisterende af disse 
forsvinde, men han ønskede at forbeholde sig i Fremtiden at gribe til 
lignende Midler, om det efter hans Skøn skulde vise sig nødvendigt. 
Det var med dyb Bitterhed, han saa paa det, der for ham maatte 
staa som Højres Frafald, og han har givet denne Følelse Udtryk i 
de Optegnelser, han fem Aar senere gjorde om Forligssituationen, og 
som er delvis gengivne i K. G. Brøndsteds Mindeskrift om ham : 
„Skøndt „Forliget“,“ skriver han, „var slet — for ikke at sige ydmy
gende for det sejrende Højre, kunde Regeringen dog ikke andet end 
acceptere det, da den ikke mere kunde gøre Regning paa et enigt 
og stærkt Højre til Fortsættelse af Kampen.“ Og senere: „Under 
Forligs-Forhandlingerne var Vilkaaret — Ministerskifte — bestemt 
skriftligt afvist af mig,“ men „jeg anser det nu for sikkert, at der 
var givet det forhandlende Venstre underhaands Løfter om, at For
liget skulde fjerne den provisoristiske Regering førend næste Sam
ling.“ — Om denne Bitterhed fik jeg selv et Par Aar efter Forligets 
Afslutning et kraftigt Vidnesbyrd ved et tilfældigt Sammentræf med
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Estrup paa Aarhusdamperen til København. Han skraaede over til 
mig og sagde med skarp Betoning : „De har i Deres Valgkreds offent
lig sagt en Ting om mig, som ikke er rigtig, nemlig at Deres Parti 
inden Forligets Afslutning skulde have haft et Løfte fra mig om min 
Afgang som Minister.“ Jeg svarede, at jeg meget vel vidste, at han 
ikke havde givet os noget Løfte, og at jeg heller ikke havde sagt 
noget saadant, men kun, at vi gennem Forhandling med hans ledende 
Partifæller i Forbindelse med hans egen Erklæring i Landstinget 
mente at have faaet Sikkerhed for, at han vilde træde tilbage i 
Sommeren efter Forliget, og for Rigtigheden af dette kunde jeg som 
Deltager i disse Forhandlinger indestaa. Hans Svar faldt kort og 
skarpt: „Naa saaledes! Ja, jeg vidste nok, at der var Folk af mit 
eget Parti, som gik bag min Ryg i de Dage.“

Den 29. Marts om Aftenen samledes hele vort Parti til det af
gørende Møde, der holdtes i Grosserer Neijendams Hjem. Stem
ningen var bevæget og spændt. Forligets Betingelser var jo — 
paa Estrups Erklæring nær — i alt væsentligt velkendte, men det 
skulde nu vise sig, hvor stærk den Modstand, som vi vel vidste 
var tilstede, vilde blive. Bojsen forelagde de samlede Forligsbe
tingelser og oplæste Ordlyden af den Erklæring, Estrup vilde af
give. IHan sluttede med varmt at anbefale, at vi modtog disse Vil
kaar, som var de bedste, der kunde naas, men uden at sætte den 
Trumf paa, at han personlig vilde staa eller falde med denne Sag. 
Jeg vidste, at det var hans Hensigt at nedlægge sit Folketingsman
dat, hvis Partiet ikke fulgte ham her, og jeg havde forsøgt at over
tale ham til at udtale det, dels fordi jeg vidste, hvor stor Indfly
delse det kunde faa paa Udfaldet, at man straks fra Begyndelsen 
vidste dette, og dels fordi det forekom mig rigtigt, at Partiet fik 
Klarhed over alle Konsekvenser af den Afgørelse, som nu skulde 
træffes. Han vægrede sig derved med den for ham dybt karak
teristiske Begrundelse, at det her drejede sig om noget, der kunde 
komme til at gribe saa afgørende ind i de enkeltes politiske og 
personlige Stilling, at de burde træffe deres Bestemmelse, udeluk
kende efter hvad deres Overbevisning tilsagde dem og uden noget 
personligt Hensyn til ham. Forhandlingen aabnedes af Høgsbro, 
der nu ikke længere lagde Hovedvægten paa en Grundlovsforan
dring som Forligsbetingelse, men særlig angreb Overenskomsten, 
fordi den skulde afsluttes med Ministeriet Estrup uden dettes øje-
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blikkelige Afgang s-om Vilkaar. Høgsbros Tone var bitrere end ven
tet, men hans Modstand kunde ingen Overraskelse være for Partiet. 
Desmere Sensation vakte Albertis Tale. Den almindelige Mening 
havde været, at han var afgjort Forligsven, og der var trængt for
bavsende lidt ud om hans fortrolige Forhandlinger med enkelte 
Medlemmer i modsat Retning. Først et Par Uger før Afgørelsen 
havde Bojsen ved en Samtale med ham paa „Dannebrog“s Kontor 
faaet Nys om, at der var Ugler i Mosen. I sin Tale lagde han hele 
Vægten paa Ministeriets Afgang og erklærede sig ganske uenig med 
Bojsen i, at der paa dette Punkt var opnaaet noget af virkelig Be
tydning. Det var ham jo en let Sag at paavise, at Udtrykkene i 
Estrups Erklæring saavel som i Rigsdagsbeslutningerne ikke var 
juridisk bindende og kunde omgaas, saafremt man fra den anden 
Side vilde bryde Forudsætningerne, og naar Bojsen og andre hæv
dede, at den Ændring, der var foregaaet i Højres hele politiske 
Indstilling, gjorde et saadant Brud paa Tro og Love ganske usand
synligt, fejede han det tilside: sligt var kun Luft; alene bindende 
skriftlige Forpligtelser betød noget for ham. Ingen vidste jo bedre 
end han, at slige bombefaste Garantier ikke var til at opnaa, og 
en af Grundene til hans Omslag var da ogsaa, at han følte sig 
tilsidesat af Partiets Ledelse. „Vi er kede af at være Menige af 
anden Klasse,“ sagde han ved en senere Lejlighed. Tungest vejede 
det dog vist, at Meddelelser, han i Vinterens Løb havde modtaget 
fra flere af sine Tillidsmænd paa Sjælland, havde faaet ham 
til at frygte, at et politisk Forlig vilde give den radikale Op
position saa stærke Vaaben ihænde indenfor den sjællandske Land
befolkning, at hans politiske og økonomiske Magtstilling her vilde 
blive alvorligt truet. — Albertis og Høgsbros Opposition gjorde 
et ikke ringe Indtryk paa flere af de vaklende, navnlig blandt Sjæl
lænderne, og det viste sig, at Modstanden eller Tvivlen var ad
skilligt stærkere end antaget. Flere bad dog om at maatte „sove 
paa det“, og Afgørelsen blev derfor udsat til den næste Dag, Fre
dag den 30., Kl. 9 Morgen. Den mellemliggende Nat blev kraftigt 
benyttet til Agitation fra begge Sider, og skøndt Bojsen nu, da han 
mente, at Folk i Virkeligheden havde taget deres Standpunkt, ikke 
længere lagde Skjul paa, at Forligsforslagets Fald vilde have hans 
Mandatnedlæggelse til Følge, blev Resultatet endog ugunstigere end 
ventet: 22 Ja mod 16 Nej. De fleste af Nejerne var i deres Hjær-
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ter F'Orligsvenner, nærede Hengivenhed for Bojsen og følte sig og
saa vedblivende knyttede til deres gamle Kampfæller, men skøndt 
de i Aar og Dag havde været fortrolige med de Vilkaar, der kunde 
opnaas, var der dog nu, da Springet skulde gøres, dette eller hint, 
som deres Følelse rejste sig imod, og som de i Kampaarenes Hede 
havde erklæret aldrig at ville gaa med til. Mest afgørende var det 
dog vist, at man frygtede for, at vi skulde blive „narrede“ med Hen
syn til Estrups Afgang, og at man i det hele ikke vilde give den 
hjemlige Opposition det gode Kort, som Forliget var, paa Haanden 
i den politiske Kamp. En og anden kan det vel ogsaa være gaaet 
som en kær gammel jydsk Partifælle, der, da vi bebrejdede ham 
hans Nej ved Afstemningen, sagde: „Ja, men jeg troede jo, I var 
nok endda, og jeg vilde saa gerne have Fred derhjemme paa mine 
gamle Dage.“

Afstemningen kom som et Tordenslag For Bojsen. Han havde reg
net med 30 som Minimum, og hans første Indtryk var, at nu var 
Slaget tabt. Th. Nielsen, Har. Holm og jeg trængte ind paa ham, 
for at faa ham til at erklære, at sikredes der blot 25 Stemmer, vilde 
han anse det for muligt at føre Sagen igennem. „Dem skal De 
faa,“ sagde Dalsgaard, da Bojsen endelig havde givet efter, og han 
gik nu i Lag med den Partifælle, jeg har omtalt, og fik ham til 
at vende tilbage til den Politik, som havde hans Hjærte. Kort efter 
viste det sig, at et af vore Medlemmer, der havde været bortrejst 
Aftenen før, var rede til at stemme for Forliget, og endelig meldte 
„Løsgængeren“, Kaptajn W. Dinesen sig efter Aftale med mig mid
lertidig ind i vort Parti og lovede sin Tilslutning. Saaledes blev vi 
„de 25“ og de andre „de 15“. I Formiddagens Løb havde en Del 
Medlemmer af Agrarforeningens Hovedbestyrelse samlet sig i Rigs
dagsbygningen. Ved en Samtale med mig blev de oplyst om Sager
nes Stilling og begærede en Sammenkomst med vort Parti som Hel
hed. Kammerherre Barner, Godsejer Branth, S. Elkjær, og forskel
lige andre talte her varmt Forligets Sag, hvad der siden fra Med
lemmer af Hovedbestyrelsen, der var anderledes politisk indstillede, 
indbragte dem adskilige Ubehageligheder. De omvendte ganske vist 
ingen af Nejsigerne, men sikkert har deres resolute Optræden vir
ket styrkende paa dem, der var rede til at vove Pelsen. — Under 
alt dette var vi naaet et Stykke frem paa Dagen, og endnu stod et 
haardt Tag tilbage, som havde maattet vente, til alt andet var i
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Orden, nemlig at faa Enighed mellem de to Eorligsgrupper i Fæl
lesudvalget om Finansloven om en Fællesindstilling angaaende 
Uoverensstemmelserne. Bojsen afgjorde sammen med General He- 
demann, hvem Thomsen havde ønsket sat i sit Sted, de militære 
Uenighedspunkter og Har. Holm og jeg sammen med Landstingets 
Ordfører, Steffensen, de civile. Det var Hastværksarbejde, men 
naturligvis havde vi i Forvejen fra begge Sider overvejet de enkelte 
Poster og foreløbig forhandlet om dem, saa at et Resultat naaedes 
inden Kl. 10 Aften, til hvilket Klokkeslet Fællesudvalget var sam
menkaldt. Selvfølgelig var det, parlamentarisk set, en højst angri
belig Fremgangsmaade, men Nød brød alle Love, ti der var kun to 
Timer tilbage, inden Betænkningen skulde være omdelt, hvis Af
stemningen skulde kunne finde Sted den 1. April. Madsen-Mygdal 
holdt Vagt ved Uhret i Folketingssalen for at kontrollere, at Om
delingen af Betænkningen var endt inden Fristens Udløb, og det 
naaedes ved en ekstraordinær Anstrængelse fra Trykkeriets Side 
lige akkurat.

Søndag den 1. April 1894 kom Fællesudvalgets Indstilling an
gaaende Finansloven altsaa til Behandling i begge Ting. Højres og 
„det forhandlende Venstre“s Medlemmer med Undtagelse af Ole 
Hansen indstillede Finansloven til Vedtagelse i den Skikkelse, hvor
om der nu var opnaaet Enighed, medens de øvrige Grupper gik 
imod, væsentlig med den Motivering, at Loven indeholdt Vedlige
holdelsesudgifter til Københavns Landbefæstning. Jeg kan naturlig
vis ikke her komme ind paa denne og de følgende Dages Rigsdags
forhandlinger; kun et Par enkelte Træk maa nævnes. Bojsen anbe
falede i en klog og maadeholden Tale Flertalsindstillingen og gav 
en Oversigt over samtlige de Forligsbetingelser, der skulde fore
lægges Rigsdagen: Udleveringen af de provisoriske Love, som han 
anbefalede at forkaste, Rigsdagsbeslutningerne, der Dagen før var 
indbragt i begge Ting af Medlemmer af „det forhandlende Ven- 
stre“s og Højres Bestyrelser og Grundtrækkene i det aftalte Forlig 
om iHærloven. W. Scharling anbefalede som sit Partis Ordfører 
ligeledes, men i ret kølige Vendinger og med stærk Beklagelse af 
de Ofre, Højre havde maattet bringe. Særlig overfor Rigsdagsbe
slutningerne nærede han store Betænkeligheder og var kun under 
Pression fra General Thomsen og andre Partifæller gaaet med til 
at være Medforslagsstiller. For Mindretalsgrupperne talte J. C. C hr i-
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stensen og Ole Hansen i stærkt fordømmende Vendinger, medens 
Edv. Brandes og navnlig C. Hage gav deres Afvisning en mere 
maadeholden Form. Estrup accepterede de provisoriske Loves Bort
fald og Finansloven under Forudsætning af, at der inden Samlin
gens Udløb naaedes Enighed om Hærloven, men nævnede intet om 
Rigsdagsbeslutningerne, som han betragtede som en Sag Tingene 
imellem, der ikke vedkom Regeringen. Bahnson, der havde accep
teret baade Hærlovforslaget og Finanslovens militære Budgetter 
uden direkte at have øvet nogen Indflydelse paa deres Indhold, be
klagede visse militære Bevillingers Knaphed og sagde, at han 
maatte betragte dem som kalkulatoriske og muligvis vilde blive nødt 
til at overskride dem. Disse Bemærkninger vakte meget Røre i 
Salen og misbilligedes af begge de forhandlende Grupper. Bojsen 
gav ham et skarpt Svar: Fællesudvalget havde anset disse Bevil
linger for tilstrækkelige, og Krigsministeren maatte nøjes med dem 
uden Overskridelse. Scharling sluttede sig som Højres Ordfører her
til, og Bahnson riposterede ikke. — Mod manges Forventning afgav 
Estrup ikke Erklæringen om sin Fratræden i Folketinget, men først 
ved Slutningen af Finanslovforhandlingen i Landstinget. Han afgav 
den ganske i den aftalte Form og gav den forøget Vægt ved at op
læse den. Ved Afstemningen i Folketinget vedtoges Fællesudvalgets 
Flertalsindstilling med 54 Stemmer mod 44. Flertallet bestod af 29 
Højremænd og 25 forhandlende Venstremænd, medens der i Min
dretallet indgik 14, der endnu formelt stod som Medlemmer af vort 
Parti; den 15de var jo Høgsbro, der som Formand ikke kunde 
stemme. Jak. Scavenius, der stemte saavel for Finansloven som 
for Hærloven, motiverede sin Afstemning med, at det for ham som 
Enemand var ørkesløst at sætte sig imod, hvad hans Parti havde be
sluttet, men fremsatte iøvrigt baade under disse Forhandlinger og 
senere en saa skarp Kritik af Forliget og af den Politik, der havde 
ført dertil, at han fra nu af betragtedes som Fører for den Gruppe 
af misfornøjede Højremænd, som allerede da eksisterede og senere 
skulde tage saa stærk Vækst. — I Landstinget vedtoges Finans
loven med 46 Stemmer mod 8, hvoraf ingen forhandlende Venstre
mænd. — I Dagene 2.—5. April forhandledes og afgjordes de til 
Forliget i snævreste Forstand hørende Sager: Forkastelsen af de 
provisoriske Love, der havde Gendarmerikorpsets øjeblikkelige 
Forsvinden til Følge, Rigsdagsbeslutningerne og Hærloven, der



317

var oversendt fra Landstinget i den dér vedtagne Form, men nu 
hurtig ændredes til den mellem Forligets Parter aftalte. Forhand
linger og Afstemninger gik omtrent i den samme Gænge som den 
1. April, kun at Nejstemmerne ved Afstemningen i Folketinget om 
Rigsdagsbeslutningerne og iHærloven paa Grund af flere Medlem
mers Fraværelse faldt til henholdsvis 37 og 32 Stemmer. I Lands
tinget vedtoges Rigsdagsbeslutningerne med 33 Stemmer mod 6. 
Under Forhandlingen om disse søgte Oppositionen at frakende dem 
saa godt som enhver Betydning og var utrættelig i at paavise de 
forskellige Maader, hvorpaa de kunde omgaas. Forgæves advarede 
Bojsen dem mod at sløve det Vaaben, som ogsaa de engang kunde 
faa Brug for, hvis de blev Flertal i Folketinget.

Hovedpunkterne i den endelige Overenskomst var følgende: Paa 
Finansloven havde der været Tingene ca. 3 Mill. Kr. imellem, 
væsentlig hidrørende fra de militære Bevillinger. Folketinget gik nu 
ind paa ca. 700 000 af disse, medens Landstinget frafaldt ca. 
2 300 000, saaledes at Overskudet paa den af dette Ting vedtagne 
Finanslov øgedes fra ca. 516 000 Kr. til ca. 2 862 000 Kr., altsaa 
mere end tilstrækkeligt til at bære Statstilskudet til Amtsfondene. 
Den vedtagne Hærlovs Hovedbestemmelser var: Fæstningsartilleriet 
øgedes med 6 Kompagnier og Ingeniørkorpset med 1 ; Uddannelses
tiden ved Rytteriet, Ingeniørerne og Artilleriet indskrænkedes med 
1—3 Maaneder og Efteraarsmanøvreme fra 30 til 25 Dage. Det 
Antal Værnepligtige, der fremtidig skulde indkaldes til Rekrutud
dannelse ved Fodfolket, indskrænkedes fra ca. 6900 til et fast An
tal af 4800 plus 500 Mand Erstatningsmandskab, der skulde have 
2 Maaneders Uddannelse; desuden indførtes der forskellige Lem
pelser ved Befalingsmandsuddannelsen. I Penge regnedes den aar
lige Nettobesparelse til ca. 300000 Kr., hvortil kom de 400000 spa
rede Tjenstedage. Endelig var der det, som fra vor Side betragtedes 
som Kærnen i Forliget, nemlig Rigsdagsbeslutningerne, som vedtoges 
i den forud aftalte Form, saalydende:

„For at forebygge lignende politiske Konflikter som den nærværende be
slutter Rigsdagen at udtale :

1) Dersom Behandlingen af Finanslovforslaget for det følgende Finansaar 
ikke er tilendebragt inden Finansaarets Udgang, bør Regeringen forelægge 
for Rigsdagen og denne vedtage en midlertidig Finanslov saalydende :

„Indtil Finansloven for Finansaaret------- er given, dog ikke udover to
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Maaneder, bemyndiges Regeringen til at opkræve de ved de bestaaende 
Love hjemlede Skatter og andre Statsindtægter, samt til at afholde de til Stats
husholdningens Førelse nødvendige Udgifter, dog at Beløbene af de enkelte 
ved den sidste Finanslov bevilgede ordentlige Udgifter ikke overskrides, og 
at der til Foranstaltninger, som ligger udenfor den regelmæssige Statsfor
valtning, kun kan gøres de Udgifter, som er fornødne for at holde allerede 
paabegyndte Arbejder i Gang, og ikke ud over de hertil tidligere bevilgede 
eller dog ved de tidligere Bevillinger til Arbejdernes Fortsættelse i det ved
kommende Finansaar forudsatte Beløb.“

2) Ved Behandlingen af de af Regeringen i Medfør af Grundlovens § 25 
for Rigsdagen forelagte foreløbige Love iagttages, at der, naar en saadan 
Lov ikke bliver forkastet af det Ting, for hvilket den er forelagt, gives det 
andet Ting Lejlighed til inden den paagældende Rigsdagssamlings Slutning 
at træffe sin Afgørelse med Hensyn til samme.

3) Hvert af Rigsdagens Ting forbeholder sig sin Stilling til og Folketinget 
sin Ret til at gøre Ansvar gældende med Hensyn til Spørgsmaalet om Be
fæstningsanlægene om København — et Forbehold, der overhovedet gælder 
alle ad provisorisk Vej trufne Foranstaltninger — og eventuelle Bevillinger, 
der staar i Forbindelse med de nævnte Anlæg, ere derfor kun at betragte 
som Udtryk for, at disse Anlæg nu én Gang ere tilstede.

4) Idet Rigsdagen udtaler, at Forsvarsvæsenets Ordning kun sker med 
det Maal for Øje, at værge os mod Angreb og at værne om vor Neutralitet 
under Sammenstød mellem andre Magter, opfordres Regeringen til ved gun
stig Lejlighed at søge denne vor Neutralitet almindelig anerkendt og respek
teret.“

Tilbage var nu de to store Lovkomplekser, som vi havde lagt en 
afgørende Vægt paa, og til hvis Gennemførelse vi ved den sidste 
Forhandling med Højre i Slutningen af Marts havde sikret os dette 
Partis Bistand : Jernbanereformen og Agrarlovene. Jeg har tidligere 
omtalt den store Jernbaneplan, om hvilken det var lykkedes Bojsen 
allerede i sidste Samling i Principet at opnaa Enighed med Højre, 
men som var strandet paa Spørgsmaalet om Statslaanet. Nu efter 
de konstitutionelle Tilstandes Genoprettelse var den Hindring, der 
havde stillet sig i Vejen for dette, bortryddet, og vi kunde gaa til 
den endelige Behandling af Lovene, der naturligvis — som altid 
naar det drejede sig om Jernbaner — bød en Del Vanskeligheder 
med Hensyn til Enkelthederne, men som det lykkedes at gennem
føre uden principielle Ændringer. Saaledes vedtoges de store An
læg ved København med Godsbanens Flytning, Østerbro Station, 
Færgelejet i Frihavnen og de øvrige Statsbaneanlæg paa Sjælland 
og Fyn og ved Viborg, til en samlet Bekostning af ca. 20 Mill. Kr.
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og de 29 Privatbaner med Statsstøtte, ialt ca. 100 Jernbanemil med 
en Anlægsudgift af ca. 30 Mill. Statslaanet blev paa 25 Mill. Kr., 
og dets Optagelse gav Stødet til de store Rentekonverteringer i de 
følgende Aar. Disse Love stemte ogsaa store Dele af Oppositionen 
for, og kun Bestemmelsen om Statslaanet var Genstand for egent
lig politisk Kamp. Det andet store Lovkompleks var „det forhand
lende Venstre“s Agrarlove, Det maatte af Regeringen føles som en 
Ydmygelse, at samtlige disse Love gennemførtes, medens dens egne 
blev liggende, og derfor sporedes der ogsaa under Behandlingen en 
vis Modvilje fra visse Sider i Højre, og dette i Forbindelse med 
den radikale Oppositions Overbud bevirkede, at kun Lovene om 
Afløsning af Tienden, Nedsættelse af en Landbokommission og Stats
bidrag til Amtsfondene gennemførtes, den sidste, som var den, vi 
fra vor Side lagde størst Vægt paa, endda kun i reduceret Skik
kelse. Allerede ved denne Lovs Behandling i Folketinget var der 
sket en Deling i Højre — man kunde sige mellem en Landbo- og en 
Købstadfløj. I Folketingets Finansudvalg, til hvilket Forslaget var 
henvist, havde Aaberg og Otto Scavenius været for Loven, Nøkkent- 
ved og Scharling imod den, og den samme Deling sporedes ogsaa i 
Landstingets Højre. Fra Estrups Side rejstes en kraftig Modstand, 
som en Tidlang syntes at skulle rive Størstedelen af Højre med 
sig, men vi holdt os til den trufne Aftale og lod forstaa, at vi vilde 
betragte Lovens Fald som et Brud paa Samarbejdet mellem de to 
Forhandlingspartier. Tilsidst opnaaedes dog et magert Kompromis, 
hvorefter Lovens Hovedindhold blev, at Statsbidraget til Kommu
nerne indskrænkedes til 1 200 000 Kr. i et Finansaar, hvoraf 
400 000 Kr. til Sognekommunerne og 200 000 til Bykommunerne, for 
at de kunde faa Dækning for den fulde Halvdel af Udgiften til Alder
domsunderstøttelsen, samt 600 000 til Amtskommunerne. I For
ligets Kølvand fulgte desuden andre vigtige Love, saasom Semi- 
narieloven -og Lovene <om forbedrede Lønninger ved den polytek
niske Læreanstalt og om Oprettelse af et Landbrugsdepartement 
under Indenrigsministeriet.

Rigsdagssamlingen sluttede den 2. Maj med et Lovgivningsudbytte, 
der vistnok oversteg de flestes Forventninger. Det Samarbejde mel
lem Tingene, Estrup havde henvist til som Forudsætningen for sin 
Tilbagetræden, havde vist sig at være tilstede og at kunne bære 
Frugt. „Det forhandlende Venstre“ bestod nu kun af de 25, der i

Erindringer 21
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Folketinget og de 8, der i Landstinget havde stemt for Forliget, 
idet de øvrige vel foreløbig ikke udmeldte sig af Partiet, men ikke 
deltog i vore Møder og dannede en selvstændig Gruppe med iHøgs- 
bro, der havde nedlagt sit Hverv som Medlem af vor Partibesty
relse, som Formand. Det var ikke blot en væsentlig Nedgang i Med
lemstal, men en afgørende Forringelse af vor politiske Stilling. Fra 
at være Folketingets største Gruppe var vi sunket ned til at være 
ikke blot Forligsmodstanderne, men ogsaa Højre underlegne i Tal. 
Jeg har tit, naar jeg tænkte tilbage paa den Tid, undret mig over, 
at der hos os kunde herske en saa glad og frejdig Stemning som 
den, hvormed vi gik ud til den haarde Kamp, der ventede os, dob
belt haard paa Grund af „de 15“s Frafald. Det var, som om netop 
Følelsen af det udsatte i vor politiske Stilling satte Humøret op og 
mest af alt det, at vi stod fast i Overbevisningen om, at vi havde 
gjort det rette, og at hvordan end Fremtiden kom til at forme sig, 
vilde en Tilbagevenden til Pnovisoriesystemet praktisk talt være 
umuliggjort og Forliget derfor blive Udgangspunktet for en ny og 
bedre Tid i vor politiske Historie.

Blandt Forligsmodstanderne af ældre Dato var der lige saa lidt 
som hos os nogen Vaklen i Geledderne. Man vilde ikke gøre For
liget den mindste Indrømmelse, betegnede offentlig dem, der havde 
stemt for det, som „Overløbere“ og „Forrædere“ og var klar paa, 
i hvor høj Grad den nye Situation havde styrket deres egen agita
toriske Stilling. Overfor Tanken om en Alliance med „de 15“ var 
Stemningen delt. Nogle ønskede den, men de, der stod Hørup nær
mest, kunde daarligt tænke sig at gaa Arm i Arm med Alberti, og 
den Berg’ske Presse sagde rent ud, at der maatte en „Prøvetid“ 
til, inden man kunde tænke sig en egentlig Alliance med dem, der 
havde fulgt Trop med Bojsen lige til „Forligets Tærskel“ og først 
var sprunget fra i sidste Øjeblik. — Blandt „de 15“ selv var der 
paa dette Punkt heller ingen Enighed. Høgsbro veg foreløbig til
bage fra Tanken om Partifællesskab med Bergianeme og navnlig 
med iHørupperne og syntes, trods det at han ved Mødet med sine 
Vælgere fordømte Forliget, ikke at være tilbøjelig til helt at bryde 
Broen af mellem sig og de gamle Partifæller. Et Vidnesbyrd herom 
var, at han forelagde Bojsen Manuskriptet til den Udtalelse, hvor
med han agtede at slutte Folketingets Møder, og Ordene om For
liget var valgt med saa megen Hensyntagen, at Bojsen ikke kunde
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have noget at indvende imod dem. Helt anderledes var Albertis 
Stilling. Han benyttede enhver Lejlighed til at skærpe Modsætnin
gerne og lod sit Blad „Dannebrog“ skrive i samme Retning. Der 
skulde mere end én Gang hele Bojsens forsigtige Taalmodighed til 
for at undgaa, at Kløften yderligere udvidedes, saaledes i Spørgs
maalet om Delingen af „den demokratiske Fond“, som ved Høgs
bros Hjælp afgjordes ved et fredeligt Kompromis. Blandt „de 15“ 
var der flere, der tænkte sig Muligheden af senere at genknytte 
Forbindelsen med deres gamle Parti, og som paa Møderne efter 
Rigsdagens Slutning, trods alle Angreb paa Forliget, sørgede for at 
afpasse deres Udtalelser saaledes, at denne Mulighed ikke blev af- 
skaaret. — De Forsøg, der i April af J. C. Christensen o. a. blev 
gjort paa at tilvejebringe en fælles offentlig Udtalelse af samtlige 
Forligsmodstandere, strandede bl. a. paa Modstand fra et Flertal af 
„de 15“. Dette Forhold nedstemte i nogen Grad de gamle Forligs
modstanderes Fremtidsforhaabninger. Saaledes udtalte Hørup ved et 
Møde i iHavdrup som Grund til, at han ikke oftere vilde stille sig 
i Køgekredsen, at der ingen Udsigt var til, at Forligets Modstan
dere kunde enes om en fælles Politik, og Edv. Brandes nævnede 
det i sit Afskedsmanifest til Langelandskredsens Vælgere som en af 
Hovedgrundene til hans Mandatnedlæggelse.

Hos vore egne Vælgere vakte Efterretningen om Forligets Fuld
byrdelse mere Ængstelse end Glæde. Det langt overvejende Fler
tal erkendte vel Rigtigheden af vor Beslutning, som jo heller ikke 
kunde være nogen Overraskelse for dem, men om nogen egentlig 
Glæde kunde der selvfølgelig ikke være Tale her, hvor det jo ikke 
drejede sig om nogen politisk Sejr, men om en taalelig Fredslutning 
efter en Krig, som alt for Aar tilbage i Virkeligheden havde været 
tabt. Det var ikke blot de gunstigere Vilkaar, de stedlige Modstandere 
nu fik i Kampen, og den Splittelse i vore egne Vælgeres Rækker, 
som „de 15“s Frafald ventedes at ville fremkalde, men ogsaa Usik
kerheden om Estrups Afgang, der satte Humøret ned. Der var jo og
saa en bitter Sandhed i de Ord, hvormed en af de mest støtte blandt 
mine Landbovælgere i et Brev til mig ledsagede sin Tilslutning til 
Forliget: „Det største Fejlgreb, som Venstre efter min Mening har 
begaaet i den lange Kamp, er, at det fra Begyndelsen af har brugt 
for store Ord, og dem fører de Radikale endnu stadig i Munden. 
Dette giver dem paa de politiske Møder et Overtag overfor visse
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Vælgere, som enten ikke kan eller ikke holder af at se paa For
holdene, som de i Virkeligheden er.“ Endog Blade som „Horsens 
Folkeblad“ og „Randers Dagblad“, der efter faa Ugers Forløb blev 
Forligets svorne Talsmænd, mente i den første Tid at maatte ind
tage en „afventende Holdning“, særlig med Ministerskiftet for Øje. 
— I „Aarhus Amtstidende“s Læsekreds var Forholdene særlig van
skelige, fordi her to af Venstres Folketingsmænd — Wistoft og 
jeg — var for Forliget og to andre — Leth-Espensen og Jensen, 
Skjoldelev, imod det, og fordi Bladets vigtigste Konkurrent, N. J. 
Laursens „Aarhus Folkeblad“, der hidtil havde indtaget en fron- 
derende Stilling indenfor Partiet, nu hejste Krigsflaget. Min Med
redaktør, K. iHansen, som selv ikke var nogen Ven af Forliget, 
var fuld af de mørkeste Anelser om den Splittelse, der nu vilde 
indtræde i vor Læsekreds, og om andre Farer, som derigennem 
vilde true Bladets Eksistens. Heldigvis gik disse Anelser dog ikke 
i Opfyldelse. „Amtstidende“s Bestyrelse og saa godt som alle de 
ledende Mænd, der hidtil havde sluttet sig til det, accepterede For
liget, og af Frafald i Bladets Abonnentkreds var der kun lidet at 
spore. Ved mine Vælgermøder og ved de Møder, jeg iøvrigt holdt 
i Øst- og Midtjylland, gik Bølgerne selvfølgelig højt, men det var 
Kredsens gamle Forligsmodstandere, forstærkede med Vilh. Lassen, 
Alberti, Ole Hansen, Chr. Leth-Espensen o. a., som førte Angrebet, 
medens der kun viste sig ringe Frafald blandt Vælgerne i min egen 
og de andre Kredse, hvis Folketingsmænd havde stemt for Forliget. 
Men en haard Kamptid var det selvfølgelig over hele Landet, og 
det, der voldte os den største Vanskelighed var jo, at Maaned efter 
Maaned gik hen inden Ministeriets Afgang, hvad der gav Modstan
derne rig Lejlighed til at fremstille os som „de narrede“ : den mindst 
flatterende Stilling en Politiker kan indtage. Jeg selv lagde mig 
stærkt i Selen over hele Landet lige fra det store Studentermøde 
i April, hvor jeg forsvarede Forliget overfor Jak. Scavenius og en 
Række radikale Talere, og hele Sommeren igennem. Jeg kan her 
ikke komme ind paa Indholdet af disse mange Taler; det væsentlige 
i dem findes i min Artikel „Om Forliget“ i „Tilskueren“s Maj
hæfte 1894. — Ogsaa Bojsen talte ved flere af Sommerens Møder, 
altid med god Virkning, men den, der fra vor Side ydede mest i 
Sommerens Agitation, var dog Kl. Berntsen. Hans friske Kamp
humør og lyse fynske Lune slog ofte Hovedet paa Sømmet ved de
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store Kampmøder. „Det forhandlende Venstre“s Presse i Jylland, 
paa Fyn og Lolland-Falster stillede sig, da den havde besindet sig 
paa det første stærke Indtryk, saa godt som helt paa Forligets Side 
og havde den væsentligste Andel i, at Sommerkampagnen trods alt 
fik et forholdsvis gunstigt Forløb, og at de Forligsmænd, der var paa 
Valg ved Landstingsvalget i September, saa godt klarede Stillingen. 
Kun paa Sjælland var Frafaldet stort, idet vi kun beholdt et af de 
betydende Blade, „Sorø Amtstidende“, tilbage, som under Redak
tør Hans Jensens dygtige Ledelse i det væsentlige bevarede Vest
sjælland for vor Politik.

Hvad Tingenes Gang efter Forliget angaar, maa jeg iøvrigt hen
vise til en eventuel Fortsættelse af disse Skildringer, men da Mini
sterskiftet i August 1894 var Slutstenen paa selve Forligets Historie, 
maa jeg allerede her beskæftige mig med det. Som det var at vente, 
fulgtes Afslutningen af Forliget af et vist Tilbageslag i Højres Stem
ning. Med det forligsvenlige Højre bevarede vi vel den venskabe
lige Forbindelse, og baade det selv og dets Presse forsvarede — 
tildels endog med Varme — hvad der var sket. Men de ikke faa 
halve og hele Modstandere, der var indenfor Partiet, fik friere Slag 
og udnyttede det navnlig til Forsikringer om, at Estrups Erklæring 
i Landstinget ikke forpligtede ham til nogetsomhelst, og at han 
burde blive siddende i hvert Fald én à to Rigsdagssamlinger endnu, 
for at se, om der nu virkelig var kommet Gang i Tingene, og om 
Forliget ogsaa holdt Folketingsvalget 1895 over. Det er jo klart, 
at Udtalelser af denne Art, hvoraf der fremkom adskillige, ogsaa 
fra en af Højres Generalkorrespondenter til Provinspressen, Jul. 
Wulff, gav Forligsmodstanderne til Venstre det mest virkningsfulde 
Vaaben i Hænde, og det udnyttedes tilbunds. „Hvorfor skulde 
Estrup ogsaa gaa,“ hed det paa Møderne, „nu da han staar som 
Sejrherre og som baade Folketingets og Landstingets Minister?“ 
Naturligvis deltog Højres Forligsforhandlere ikke i disse direkte og 
indirekte Opfordringer og gjorde vel ogsaa, hvad de kunde, for at 
holde dem tilbage, men til nogen offentlig Imødegaaelse dristede man 
sig ikke. Flere af dem syntes vel ogsaa, at de havde vovet sig 
rigeligt langt frem ved i Forstaaelse med Venstre at lægge saa 
stærkt Pres paa deres gamle Fører og ønskede, for at bevare Sam
menholdet i Partiet, at der saa vidt som muligt skulde være Tavs
hed om denne Sag, saa meget mere som de vedblivende følte sig
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overbeviste om, at Demissionen vilde komme i Sommerens Løb. 
Paa vore Henvendelser til dem fik vi stadig fornyede Forsikringer 
i denne Retning, og til Forklaring af den lange Ventetid anførte 
man, at Estrup efter Kongens Ønske maatte sidde Kronprinsens 
Sølvbryllup i Slutningen af Juli over. For os blev Stillingen imid
lertid ret vanskelig, ti vi kunde jo, naar Højreudtalelser som de 
anførte forelagdes os, ikke svare andet, end at vi, efter alt hvad 
der var foregaaet, vedblivende maatte føle os overtydede om, at 
Afgangen vilde finde Sted inden næste Rigsdagssamling; men nogen 
nærmere Paavisning af, hvad denne Overbevisning støttede sig paa, 
kunde vi ikke give, da en offentlig Udredning af Foraarets strængt 
fortrolige Forhandlinger med Højredelegationen vilde have været et 
Tillidsbrud og maaske have medført Estrups foreløbige Förbliven. 
Hvad der er foregaaet mellem Estrup og Højres Forhandlere i Ti
den inden Ministerskiftet har jeg ingen sikker Viden om, men jeg 
føler mig overbevist om, at Estrup fra den Side ikke har været 
Genstand for nogen Henvendelse, og navnlig er jeg sikker paa, at 
man ikke har ønsket at drøfte det ny Ministeriums Sammensæt
ning med ham, da dette kunde tage sig ud, som om man vilde 
bringe sig selv i Erindring.

Hvad Estrup selv angaar, da er jeg, efter alt, hvad der siden 
er kommet til min Kundskab, overbevist om, at han, i Harme over 
hvad han maatte betragte som Højres Frafald, allerede fra For- 
aaret havde taget sin Beslutning om ikke at møde den næste 
Rigsdagssamling som Minister, og at det hverken — som man 
har ment — var Kronprinsens Tale paa Sølvbryllupsdagen eller 
anden ydre Paavirkning, som har været bestemmende for ham. 
Dette bekræftes ogsaa ved det af K. G. Brøndsted meddelte Ord
skifte mellem Kongen og ham i Kronprinsens Nærværelse ved 
Middagen paa Skafføgaard den 27. Juni. Kongen udtalte her sit 
sikre Haab om, at han, saa længe han levede, maatte beholde sin 
gamle Raadgiver ved sin Side, men Estrup svarede, „at han jo
nu havde naaet Støvets Aar og følte, at han kunde trænge til
en rolig Livsaften. Da man nu tør haabe, at vi efter dette Aars
Begivenheder gik en rolig og ærlig Arbejdstid imøde, troede han, 
at Arbejdet vilde lettes, naar en anden Mand end netop han
stod i Spidsen for Regeringen“.

Kronprinsparrets Sølvbryllupsfest den 28. Juli havde samlet et
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meget stort Antal Rigsdagsmænd i København ; det skyldtes ikke blot 
Kronprinsens Popularitet, men ogsaa den Højspænding, der her
skede angaaende Ministerskiftet. Ved Rigsdagens Kur om Formid
dagen var Tilslutningen stor fra alle Partiers Side. Liebe og Høgs
bro bragte begge Tings Hyldest, men Dagens Begivenhed var Kron
prins Frederiks Tale. Efter at have takket Formændene, vendte han 
sig mod den store Forsamling og udtalte med næsten demonstra
tiv Styrke sin Glæde over det opnaaede Forlig, sin Tak til alle dem, 
der havde medvirket til det, og sit Ønske om, at alle nu vilde bi
drage til, at det kunde bringe Frugt. Denne Tale var Dagens Sam- 
taleæmne, og man kunde under den daværende Situation ikke an
det end tillægge den politisk Betydning. Om Eftermiddagen sam
ledes Venstres Forligsmænd til et Møde, hvor Stemningen var meget 
bitter over den lange Udsættelse af Ministerskiftet, som allerede 
havde voldt os saa meget Afbræk, og hvor ogsaa Rygtet om, at 
et af Ministeriet Estrups Medlemmer skulde danne den ny Rege
ring, blev meget ugunstigt modtaget. Bojsen udtalte, under Hen
visning til Kronprinsens Tale, at han stadig følte sig forvisset om, 
at Ministeriet vilde gaa af i den nærmeste Fremtid, og at ogsaa 
han vilde finde det meget uheldigt, om et Medlem af det gamle 
Ministerium kom til at danne det ny, selv om det blev en Mand 
som Reedtz-Thott, mod hvem ingen særlig politisk Animositet kunde 
herske.

Jeg var efter Rigsdagssamlingens Slutning vedblevet at staa i 
Forbindelse med Grev Mogens Frijs, og han bad mig nu, i Henhold 
til tidligere Aftale, paa hans Vegne indbyde Venstres Forhandlings
delegation til et Møde sammen med Medlemmer af Højredelegatio
nen paa hans Bopæl den følgende Dags Formiddag. I dette Møde 
deltog foruden vor Delegation ogsaa han selv, Steffensen og Moltke. 
Højremændene udtalte, at de ingen Tvivl nærede om Ministeriets 
snarlige Afgang. Ingen af dem havde imidlertid deltaget i nogen For
handling med Regeringen, hverken om Afgangen eller om det ny 
Ministeriums Sammensætning. Paa et Spørgsmaal af Bojsen, om 
Estrup var tilstrækkelig underrettet om Stillingen i Højre, svarede 
man bekræftende, men tilføjede, at en ny Henvendelse fra dem 
snarere vilde gøre Skade end Gavn. Bojsen betonede skarpt, at 
Ministeriets eventuelle Förbliven maatte betragtes som et Brud paa 
Tro og Love, og at han og, som han var sikker paa, „ogsaa andre“
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maatte besvare den med en Mandatnedlæggelse. — Ved Aftenfesten 
hos Kronprinsen samme Dag var Stemningen hos de talrige Gæster 
meget animeret, og ved Samtalerne Mand og Mand imellem bekræfte
des det uden Modsigelse, at Ministeriets Afgang nu var nærfore- 
staaende. Efter Festen strømmede man til Hotel „Phønix, hvor et Sel
skab af Forligsvenner af begge Lejre kappedes om at hylde Bojsen. 
Endog Redaktør Carstensen fra „Dagens Nyheder“, der nærmest be
tragtedes som J. Scavenius’ Meningsfælle, deltog heri. Tilsidst sluttede 
ogsaa en Del af „de 15“ med Alberti i Spidsen sig til Selskabet.

Endelig kom da Ministeriets Afgang og den ny Regerings Udnæv
nelse den 7. August. Konseilspræsident og Udenrigsminister blev, 
som formodet, Baron Reedtz-Thott, og sammen med ham beholdt 
Nellemann, Ravn, Ingerslev og Hørring deres Portefeuiller. Kun 
Estrup, Bahnson og Goos traadte tilbage og erstattedes af Lüttichau 
som Finansminister, Thomsen som Krigsminister og V. Bardenfleth, 
en ny Mand i Politik, som Kultusminister. De tre demissionerende 
Ministre var den Fløj indenfor Regeringen, som havde staaet For
liget fjærnest og delvis modarbejdet det, og deres Afgang og Thom
sens og Lüttichaus Indtræden var den eneste Indrømmelse, der ved 
Ministeriets Sammensætning blev gjort Forligspolitiken. „Det for
handlende Venstre“ maatte nærmest betragte denne Regeringsdan
nelse som en Udfordring, og selv indenfor det forligsvenlige Højre 
mødtes den med ikke ringe Kritik. Naar Estrup, som jo i fuldeste 
Maal havde bevaret Kongens Tillid, blev omtrent eneraadig For Mi
nisteriets Sammensætning, idet Højres Forligsmænd holdt sig æng
steligt i Baggrunden, kunde Resultatet dog ikke undre. Allerede 
den lange Udsættelse havde peget i Retning af det. Estrup kunde 
saa lidt som nogen anden være blind for, hvilket Afbræk denne 
Ventetid gjorde Forliget og dets Ophavsmænd, men for ham, som jo 
følte en næppe skjult Uvilje overfor den Skikkelse, Forliget havde 
faaet, og navnlig den Maade, hvorpaa det var blevet til, vejede dette 
Hensyn mindre end intet. Saa meget mere laa det ham paa Sinde, 
at hans Afgang mest muligt fik Frivillighedens Præg, og at det 
ny Ministeriums Sammensætning berøvedes ethvert Præg af Parla
mentarisme og var egnet til at holde Højre sammen paa de gamle 
Linjer. iHans Ønsker faldt her ganske sammen med Kongens, idet 
denne dybt beklagede Estrups Afgang og gerne vilde beholde saa 
mange af sine gamle Raadgivere som muligt.



327

Ministeriets Afgang var selvfølgelig en stor Lettelse for „det for
handlende Venstre“. Til det sidste var det af vore Modstandere ble
vet paastaaet, at Estrup trods alt vilde blive siddende, og nu havde 
det dog vist sig, at vor Politik havde ført til hans Afgang. Det ny 
Ministeriums Sammensætning smedede dog nye Vaaben imod os. At 
Nellemann, Ministeriet Estrups juridiske Faktotum, og Marinemi
nister Ravn, hvis Hænder heller ikke var rene for Provisorier, 
skulde blive siddende, var jo, sagde man, det bedste Bevis for, 
at alt vilde blive ved det gamle. At ogsaa disse to Ministres poli
tiske Mentalitet var blevet en anden under de fire Aars Forligs
politik, hørte jo til de „Imponderabilien, som i Virkeligheden var 
Styrken i vor Politik, men som det faldt svært at faa Befolkningen 
til at forstaa. Hovedindtrykket hos vore Vælgere var dyb Skuf
felse over, at saa mange af „Provisorieministrene“ var blevet sid
dende, og at ingen forhandlende Venstremand var kommet ind i 
Ministeriet. Bojsen manede til Ro, og den fortrolige Parole fra 
hans Side var den, at nu maatte vi ikke støde det ny Ministerium 
fra os paa Forhaand, men at vi tværtimod burde søge i videst 
muligt Omfang at faa det til at gøre vor politiske Gerning. Kun 
med Møje trængte denne Opfattelse igennem, men naturligvis kunde 
hverken Bojsen eller vi andre i den Grad gøre gode Miner til slet 
Spil, at vi godkendte dette Ministerium som et gyldigt Udtryk 
for Forligspolitiken. Til Højre erklærede vi derfor, at vi overfor 
Reedtz-Thotts Regering maatte træde i loyalt Oppositionsforhold: 
bevarende vor fulde Selvstændighed og rede til at samvirke med 
det i Reformpolitiken, saafremt dets egen Færd gjorde det muligt.

Men hvorfor i al Verden, saadan lød det dengang og tildels 
endnu, sikrede I Eder dog ikke, endnu mens Tid var, en bedre 
Sammensætning af Ministeriet og Eders egen Delagtighed deri? 
Da jeg engang i Slutningen af Halvfemserne paa en Jyllands- 
rejse venskabelig drøftede Forliget med J. C. Christensen, sagde 
han: „Ja, trods alt erkender jeg, at Forliget havde sine gode Sider, 
som vi fra vor Side maaske i sin Tid gik lidt let henover, men
dets største Skavank var, at I ikke sikrede Jer, at i det mindste
enkelte af Jer blev optaget i det ny Ministerium; var det sket,
havde vi næppe kunnet slaa jer i 1895“. Maaske havde han Ret
i dette sidste, men enhver, der som jeg har været med til at bære 
de langsommelige Forligsforhandlingers Byrde og Hede, maa er-
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kende, at det var umuligt, og at det, selv om det havde kunnet 
naas, ikke vilde have bragt noget godt, hverken for dem, der per
sonlig skulde indlade sig derpaa eller for Udviklingen i det lange 
Løb. De, der med Opmærksomhed har fulgt min Redegørelse for 
Forligets Tilblivelse, vil have set, hvor slyngede Veje der skulde 
gaas, og hvilken Møje det kostede at naa saa vidt, at vi fik Mini
steriet Estrup og dermed Provisoriesystemet kastet af Sadlen. Hvor
dan tror man da, det var gaaet, hvis vi havde forsøgt at tage 
det Skridt med, som først naaedes i 1901? Havde vi givet os ind 
paa en Forhandling om det ny Ministeriums Sammensætning og 
ovenikøbet stillet det Krav, at Venstremænd skulde optages deri, 
havde vi saa vist som noget med det samme brudt Broen af, ikke 
blot til Ministeriet, men ogsaa til det forhandlende Højre, selv til 
dets videstgaaende Elementer. Det er sandt, at ikke faa af dem 
i og for sig ønskede Venstremænd optagne i Ministeriet og baade 
dengang og senere gav dette uforbeholdent Udtryk overfor os. Jeg 
husker, hvordan Landstingsmand, Grev Ahlefeldt engang et Par 
Aar efter Forliget, da vi fulgtes bort fra en udenrigsministeriel Mid
dag, sagde til mig: „Ja, der burde have været Venstremænd med 
i det Ministerium, der kom efter Forliget, men den Gamle (Estrup) 
var jo ond dengang; han vilde ikke.“ — Men havde vi overfor 
det forhandlende Højre stillet dette Krav som Forligsbetingelse, 
er intet sikrere, end at Forhandlingen dermed havde været forbi. 
Man maa dog ikke glemme, at Modstanden mod Folketingsparla
mentarismen og Sætningen om „Kongens Ret til frit at vælge sine 
Ministre“ nu i mere end tyve Aar havde været Hovedpunktet i 
Partiets Program, og at Estrup alene ved at pege herpaa med største 
Lethed vilde have kunnet slaa enhver Antydning af et saadant Krav 
ned. Hvordan endelig Kongen paa den Tid vilde have stillet sig 
dertil, skal der ikke megen Fantasi til at forestille sig. — En anden 
Sag var, om man ved Ministerskiftet af egen Drift havde søgt at 
underbygge Forligssituationen og fremme et roligt Samarbejde mel
lem Regering og Rigsdag ved at optage nogle Venstremænd i Mini
steriet. Det var det, de mest vidtskuende af det forhandlende Højre 
havde ønsket, og det havde sikkert, fra Højres Side set, været en 
klog Politik. Men havde det ogsaa været klogt for os at indlade 
os derpaa? Jeg mener afgjort Nej! Vor parlamentariske Stilling var 
ved „de 15“s Frafald blevet saa svækket, at vi overfor et Højre, der
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havde Kongens Øre og sad inde med Konsejlspræsidiet, Flertallet 
i Landstinget og den største Forligsgruppe i Folketinget, ikke havde 
kunnet hævde en virkelig Ligeberettigelse og tilstrækkelig Styrke 
til at føre vore Reformkrav paa Told- og Skattelovgivningens og 
andre Omraader igennem. Dette indsaas ogsaa meget vel inden
for vor Rigsdagsgruppe, saaledes som det viste sig, da der ved 
vor Sammenkomst paa Sølvbryllupsdagen blev rettet en indstæn
dig Opfordring til Bojsen om ikke at indtræde i det Ministerium 
Reedtz-Thott, med hvilket Rygtet i de Dage havde travlt. Bojsen 
svarede smilende, at der vist ikke var nogen Fare paafærde for, at 
han skulde faa et saadant Tilbud, men at hvis han fik det, vilde 
han uden Betænkning afslaa det. Dette toges med almindelig Til
fredshed til Efterretning.

Jeg slutter dette Afsnit af mine Livserindringer med Forliget af 
1894, fordi det var en Milepæl i vor politiske Historie, saavel som 
i mit eget politiske Liv. Det slog godt nok til, hvad gamle Høgsbro 
havde spaaet mig, at Forliget vilde blive udnyttet af vore Mod
standere og vi, der havde skabt det, blive kastede ud „i det yderste 
Mørke“. Men Forliget selv holdt, og af det udviklede sig, hvad 
der i Fremtiden skete. Jeg selv var i de svære Aar, der fulgte, 
bestandig overbevist om dets Holdbarhed og støttede dette mindre 
paa dets enkelte Bestemmelser end paa den Ændring i Højres po
litiske Mentalitet, som den hele Udvikling i Aarene 1890—94 
havde skabt. Forliget blev ganske vist udsat for den haardeste Be
lastningsprøve, idet det blev dets Modstandere til Venstre, som 
fik Magten i Folketinget, og Stillingen i Landstinget ogsaa ændre
des til Gunst for dets hele eller halve Uvenner i Højre. Men i 
al Modgangen var det en Lykke, at Reedtz-Thott, trods den Tvivl, 
hvormed han fra vor Side blev modtaget, i det hele var loyal over
for Forligets Grundtanker, og at J. C. Christensen som Venstre
oppositionens Fører vidste at udnytte det og at udvikle de Spirer, 
det indeholdt til et virkeligt Folkestyre.
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