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John Christmas Møllers Data

Forord
AF GERTRUD CHRISTMAS MØLLER

ndnu den 13. April om Morgenen og i Formiddagstimerne arbej
dede min Mand paa den Bog: »Fyrre Aar i dansk Politik«, som
X—J han havde paataget sig at skrive. Han havde netop overvundet
de Vanskeligheder, han havde med at faa begyndt at skrive efter at
have fuldendt sine store Forarbejder. Naar jeg siger store Forar
bejder, skyldes det, at min Mand, der var meget grundig, altid, inden
han begyndte at skrive, gjorde sit yderste for at samle og tilrettelægge
alt sit Stof i Hovedet. En Form, der antagelig kom af, at han var
Taler og ikke Skribent. Det var uhyre sjældent ved politiske Møder
eller selv ved store Debatter i Rigsdagen, at man saa ham med et
Manuskript. En Bemærkning, der tit lød fra ham, var: »Man skal
træne sig selv til at kunne huske og til at kunne tænke.« Der forelaa
saaledes ikke Optegnelser fra John, der gjorde det muligt for andre
at fortsætte hans paabegyndte Værk. I Stedet kommer nu Vennernes
Bog med den nedskrevne Del af Erindringerne som Indledning.
Naar Venner skal skrive om John, bliver det ganske naturligt
en Fremstilling væsentlig af hans Arbejde, idet Arbejdet altid hos
John gik forud for alt andet. Han sagde ofte selv, at han som ung
havde betragtet Aage Kidde som sin Ven; men Forholdet mellem
Voksne er jo noget andet, det er et Spørgsmaal om fælles Idé og
fælles Arbejde, og han konkluderede i, at det personlige Forhold, et
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Venskab er, har man kun til sin Kone og sine Børn. Det, andre kalder
Venner, vilde han hellere kalde for Arbejdskammerater.
Om Eftermiddagen den 13. April døde John uden at have indfriet
et Løfte, han havde givet Forlaget, men han døde ogsaa uden at have
indfriet det Løfte, han havde givet sig selv og mig, nemlig at skrive
en Bog, som han vilde tilegne lille John, der faldt som engelsk Soldat
den 9- April 1945.
Maa denne Bog tilegnes Mindet om lille John, der som dansk
Skoledreng meldte sig frivilligt til at kæmpe for den Frihed under
Ansvar, han havde lært at sætte højere end alt andet, og Mindet om
min Mand, der hele Livet kæmpede for de Ideer, han ogsaa havde
indprentet sin Søn.

København, September 1948.
Gertrud Christmas Møller.

Med Westermanns Forlag havde Christmas Møller truffet Aftale om at skrive en Erindrings
bog. Men da Døden overraskede ham, havde han kun en flygtig Kladde til Bogens Afsnit om
sin Barndom og Ungdom indtil 1920 færdig. Da det maatte synes naturligt i en Bog, der er
skrevet af hans Venner til Minde om ham, at medtage hans personlige Bidrag — det eneste,
der kan komme til at foreligge fra hans Haand — til Belysning af hans Personlighed og Livs
forløb, blev Spørgsmaalet, om hans Udarbejdelse burde benyttes, som den var, skønt det var
indlysende, at den kun kunde betragtes som et Grundlag for hans endelige Affattelse. Navn
lig kunde det synes rimeligt at beskære den løbende historiske Fremstilling og fortrinsvis
offentliggøre Afsnit af særlig selvbiografisk Interesse og af Betydning for Kendskabet til hans
Opfattelse af Personer og Forhold. Men man har sluttelig foretrukket Helheden for et Udvalg
af Brudstykker, og der er i Christmas Møllers Manuskript kun foretaget de til Berigtigelse af
Fejlhuskning og Ufuldstændigheder absolut nødvendige Indgreb.
I et Brev til Forlaget kort før sin Død skrev Christmas Møller:
»Bogens Titel er endnu ikke afgjort, men jeg har mest Lyst til at være fræk og kalde den:
Fyrre Aar i dansk Politik. Da jeg i 1908 blev 14 Aar, er det maaske som sagt frækt — men
der er den Sandhed i det, at jeg var meget levende politisk interesseret fra før Albertikatastrofen og tog politisk Standpunkt (hvis man kan sige det om en Dreng paa 14—15 Aar) i For
svarsdebatten 1909. Og fra jeg blev Student i 1911, har Politik været mit Livs Gerning ...«
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Fyrre Aar i dansk Politik
AF JOHN CHRISTMAS MØLLER

I. Min politiske Interesse vaagner.

vad er fra de første Barndomsaar direkte Erindring, eller
hvor meget stammer fra, at man senere har faaet fortalt om
Begivenhederne og derefter til sidst næsten tror, det er ens
egen Erindring? Det er sikkert svært at sige, men givet er det i hvert
Fald, at min selvstændige politiske Erindring gaar tilbage til 1901,
til Valgdagen den 3. April. Jeg tør ikke paastaa, at det var Valget,
som gjorde det stærkeste Indtryk paa den syvaarige Dreng — snarere
var det vist, at det var hans Fødselsdag, og at han fik sin første
Cycle og den pragtfulde Udgave af Henrik Ibsens Terje Vigen med
Christian Krohgs storslaaede Tegninger. Det var en Begivenhed at
faa Cycle i den Alder dengang og saaledes blive lige saa stor som
den 3—4 Aar ældre Bror; og Terje Vigen førte mig meget tidligt til
at ville læse mere af Henrik Ibsen og derfra til at læse i det hele
taget.
Men det var ogsaa Folketingsvalget som satte Præg paa Dagen.
Mit Barndomshjem var naturligvis konservativt, eller jeg skal vel
snarere sige Højre, saaledes som det almindelige københavnske Bor
gerhjem var det paa den Tid. Og det var et Hjem præget af meget
Arbejde, ja, egentlig kendte jeg kun min Far, Vekselerer Hans Chri
stian Møller, som den haardt arbejdende Forretningsmand, og min
Mor ledede sit Hus med stor Dygtighed.

H
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Far stammede fra saare beskedne Kaar, blev tidlig faderløs og maatte
hjælpe til i Kadrejer-Forretningen i Dragør og passe sin Kommune
skole; han blev paa Grund af gode Evner sat i Borgerdydskolen i
Helgolandsgade, men der var ikke Raad til at fortsætte dér, hvorfor
gamle Rektor Leuning fik ham i Vekselererlære hos den da (i Fir
serne) kendte Vekselerer H. P. Hansen. Lærlingene boede dengang
i Huset hos Principalen, og H. P. Hansens senere kranke Skæbne
(han gik fallit og kom i Fængsel) prægede sikkert min Far for Livet.
Livets Alvor, haardt Arbejde, Strenghed i Kravene var, hvad der
prægede ham i min Barndomstid hjemme. Fra Læreaarene gik han
ind som Medarbejder i adskillige af de dengang fornemme og solide
Firmaer, etablerede sig selv i 1894, startede Firmaet Møller & Ree
i 1895, og sammen arbejdede de to vidt forskellige Personligheder
Firmaet grundigt og solidt frem. Vi to Drenge saa, som Datidens
Skik var, kun lidet til vor Far. Det var hans Arbejde, der var Tappen,
hvorom alting drejede sig, og kom det aldrig til et nærmere Forhold
mellem ham og mig, saa tør jeg sige, at Pligtfølelse, Arbejdsomhed
og næsten hidsig Retsindighed lærte jeg af ham. Sammenligner jeg
med det Forhold, som Forældre i vor Tid har til deres Børn, synes
der mig at være en Verden af Forskel. Min Kones og min eneste
Kammerat synes jeg egentlig vor Dreng John var, og der var et
helt andet Tillidsforhold mellem ham og mig, end jeg nogensinde
havde kendt som min Fars Søn.
Men der stod i mit Barnesind stor Respekt om min Far. Det var
sandelig ikke blot Ironi og Munterhed, at det hed, at »hvad Fatter
gør, er altid det rigtige«. Det var egentlig den fulde Sandhed.
Mens Far aldrig havde haft Tid til andet end sit Arbejde — Nytaarsaften, husker jeg, var aldrig en Aften til Fest, men en Aften til
Status, hvor Far kom hjem Kl. 10—11 om Aftenen efter at have faaet
et foreløbigt Indtryk af Aaret — blev det Mor, som tog sig af os to
ikke særlig nemme Drenge. Mor — Anna Cathinca, f. Christmas —

12

var meget smuk. Jeg har aldrig set smukkere Kvinder end min Mor
og min Kone. Som ganske ung havde Mor haft en Sygdom, der be
virkede, at hendes ene Ben var daarligt, og hun var som Følge deraf
næsten altid hjemme. Alt vedrørende Børnene tog Mor sig af, og vi
Børn talte aldrig med Far om vore Sager. Ogsaa Mor stammede fra
beskedne Kaar. Hun havde sikkert betydelig mere Ærgerrighed og
Opdrift end min Far. Da de blev gift i 1889, var han Bogholder, og
det var sikkert Mors Skyld, at han vovede Springet ud i den farlige
og vanskelige selvstændige Stilling. Mor havde ingen ordentlig Op
læring, men som vi to Drenge voksede til, begyndte hun sin egen
Uddannelse, lærte Sprog, særlig Fransk, og blev mere end almindeligt
belæst, og hende skylder jeg, at jeg, inden jeg blev Student, var no
genlunde bevandret i al dansk og en Del fremmed Literatur. Mor
var et ualmindelig stærkt Menneske; hun hadede alt forlorent og
forløjet. Hvad der var Sandhed for hende skulde frem uden Hensyn,
og jeg tror nok, jeg følte mig mere som min Mors end som min
Fars Barn.
Det var altsaa et ganske almindeligt Borgerhjem, som arbejdede sig
frem. Familie og Slægt spillede ingen Rolle — i hvert Fald ingen
betydelig. Nogle i min Mors Familie interesserede sig stærkt for den
Christmas’ske Slægt. Mig lod alt sligt ganske kold. Og om en positiv
religiøs Paavirkning var der aldeles ikke Tale, snarere tværtimod.
Det var et Hjem med Arbejdet som det første fornødne. Hvert en
kelt Menneske maatte være sin egen Lykkes Smed. Maaske var man
egentlig bare et Hittebarn, og hvad betød saa alt det om Slægt og
Familie, nej, hvad det gjaldt om, var selv at skabe sig en Stilling,
selv dygtiggøre sig — alt andet talte ikke. Jo, min Far havde natur
ligvis politisk Interesse, for det skulde man jo have. Han var Højre,
fordi det var man nu i Byerne. At tillægge ham en konservativ Livs
anskuelse vilde være for meget sagt — og den havde det gamle Højre
jo heller ikke.
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Men det var Folketingsvalget den 3. April 1901. Jeg cyclede rundt
i den store Spisestue i Bredgade, da Far sammen med nogle Be
kendte kom hjem og drillede deres Koner med, at de skulde blot vide,
hvad de havde stemt. Og det gik Spøgen med et Stykke Tid. Og
Konerne blev mere og mere ærgerlige. Forklaringen er, at 1901Valget var det første med hemmelig Stemmeafgivning. At Kvinderne
ikke skulde stemme ansaa de forsamlede for meget naturligt, hvilket
jeg husker interesserede mig en hel Del. Jeg syntes egentlig, min Mor
var meget klogere end min Far. Men Spøgen gled over i Alvor. Jeg
husker kun, at selv disse Højremænd sagde noget om, at nu gik den
vist ikke længere. Hvad det var, som ikke gik, havde jeg kun en dun
kel Forestilling om, men noget meget vigtigt maatte det være.
Og saa tog jeg fat paa Cyclingen indtil Middag.
Men jeg fik allerede da som en syvaarig Knægt en Fornemmelse
af, at Politik maatte være noget meget spændende og interessant at
have med at gøre.
Min anden store Erindring fra den allerførste Tid, jeg gik i Skole,
er fra Efteraaret 1901 en Oktoberdag, da Tietgens Kiste blev ført
med Fakkeltog gennem Gaden, hvori vi boede. Min Far var med
som Børsmand, og vi andre laa oppe i Vinduerne og saa det im
ponerende Tog. Tietgen havde ved sin Død været syg i adskillige
Aar og var udenfor. Men ved hans Død var Forretningsverdenens
Mænd meget optaget af den store og betydningsfulde Indsats, han
havde øvet i hele Erhvervslivet før og efter 1864.
Der taltes altid Forretning i mit Barndomshjem, og vi Drenge fik
Lov til at høre paa. Og uden at man forstod for meget af det,
hørte man om alt, som beskæftigede Sindene, om Heides Privatbank,
gamle Damms Handelsbank, gamle Glückstadts Landmandsbank. Et
af de hyppigste Emner var Kaptajnen eller Etatsraaden (H. N. An
dersen), som det senere blev til i den almindelige Omtale. Og i dette
lille, smaaborgerlige København snakkedes der jo flittigt. Megen

14

Skepsis mødte Ø.K. — Østasiaterne hed det vist dengang. Ved Siden
af den literære Paavirkning fra min Mor blev det hele dette pulseren
de Liv udenfor Skolen, hvori jeg voksede op, og som jeg haabede at
komme til at deltage i engang. Der taltes jo ogsaa Politik i vore Stuer,
men Politik dengang var noget helt andet end Politik nu. Det var i
en vis Forstand en Bibeskæftigelse undtagen for nogle ganske faa.
Rigsdag, Regering og Presse beskæftigede sig jo aldeles ikke med
Problemerne som nu. Det var ved Afslutningen af Liberalismens
Guldaldertid. Min Erindring er, at den var udpræget egoistisk i
Sammenligning med vor Tid.
Fra Skoletiden har jeg vist ikke meget af Interesse at anføre. Min
første Skole var Henrik Madsens, dengang til Huse i det Bygnings
kompleks, som nu er Industriforeningens. Jeg husker Henrik Madsens
Undervisning i de mindre Klasser i Historie, som han gav os stor In
teresse for. Den senere Borgmester Dr. phil. Ernst Kaper undervi
ste i de ældre Klasser og var lige saa ilter som senere i sin offentlige
Virksomhed. Vi holdt meget af Skolen og forlod den ugerne i 1904,
hvorpaa jeg gik til Østerbro Borgerdydskole, først under S. Taxen,
saa under T. Bonnesen, som havde betydelig Indflydelse paa Dren
gene ved sin stærke Vilje og faste Karakter. Bedst erindrer jeg den
9. September 1908, da han kaldte Eleverne sammen i Anledning af
Albertis Bedragerier og talte om den Skam, som var overgaaet
Landet. Det var utvivlsomt rigtigt ment, men virkede maaske lidt
voldsomt.
Men forinden skulde Livets Alvor og Livets Omskiftelighed
have præget mit Sind.
1908 blev i saa Henseende et bestemmende Aar.
Skulde jeg tillade mig en personlig Bemærkning om Optakten til
min Livshistorie, skulde det være den, at jeg tror, jeg har Ret til at
sige, at jeg allerede fra Barnsben hadede al Uret og Uretfærdighed.
En af mine Lærerinder i Forberedelsesskolen glemte jeg aldrig en

15

maaske uvæsentlig, men uretfærdig Mistanke. Jeg kunde, om jeg selv
maa sige det, blive desperat, naar jeg saa Uret fra Læreres eller Kam
meraters Side mod de andre Drenge. Jeg vil nødig, det skal lyde som
Selvros. Men maaske skylder jeg at vedgaa min irske Afstamning.
Jeg anser egentlig hverken Stædighed eller Rethaveri for kun daarlige Egenskaber. De er i hvert Fald forstaaelige.

IL 1908—1909.

Vinteren 1907—08 og Begivenhederne i 1908 og Vinteren 1908—09
blev meget bestemmende for min vaagnende politiske og almene sam
fundsmæssige og økonomiske Interesse.
Op til og langt ind i 1907 havde vi ført en jævn og rolig Tilvæ
relse. Livet gik vel, som det almindeligvis gik i et velsitueret køben
havnsk Borgerhjem. Bekymringerne var faa, og vi Børn gjorde os
vist ikke mange Forestillinger om, hvorfra Indtægter skulde komme.
Skolen passedes saa nogenlunde. Senere kan man jo nok se, at vi
lærte for lidt om, hvorledes andre havde det, og navnlig tør jeg sige,
at den mere almene sociale Forstaaelse, som i Dag er en Selvfølge,
søgtes ikke indprentet en, hverken i Hjem eller i Skole. I saa Hense
ende tror jeg, Tiden i Dag er meget bedre end i min Barndom. Den
liberale Tidsepoke, som jo ogsaa havde vist saa straalende Resultater,
var endnu i Vælten. Og Staten blandede sig endnu mindst muligt i
Forholdene.
Politik — det var Udenrigspolitik, som vi ikke havde meget af,
Grundlovspolitik, beskeden social Hjælp, begyndende Socialistfor
skrækkelse og saa iøvrigt Kamp om Fortiden. Politik i 1907—08, det
var for og imod J. C. Christensen med Alberti som den truende Sky i
Baggrunden. Og endelig — særlig for os ganske, ganske unge: Forsvarsspørgsmaalet.
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Men den store økonomiske Krise i 1907—08 gik dybt i de Lag og
det Arbejde, min Far tilhørte. Jeg var paa det Tidspunkt godt 13 Aar
gammel en meget ivrig Avislæser. Krisen paa Børserne i Amerika i
November 1907 læste vi om og hørte ogsaa meget om i Hjemmet.
Stemningen var ikke den sædvanlige trygge. Forskellige personlige
Forhold manede ogsaa til Alvor....... vi hørte, at nu var den og saa
den gaaet fallit; min Brors og min gode Ven, den senere Maler
Svend Johansen boede hos sin Onkel, den store Byggesagfører Valde
mar Nielsen, i hvis Hjem jeg kom en Del, og om hvem Rygterne
ogsaa begyndte at svirre.
Og saa kom Krisen til Danmark.
Meget havde vi Børn selvsagt ikke faaet at vide. Søndag den 9Februar 1908 havde min Mor sendt mig over for at hente Far, som
red i Lørups Ridehus. Far (og jeg altsaa, som jo bare havde at holde
min Mund) fulgtes med en meget kendt og meget rig Industrimand.
De drøftede Krisen. Om Staten vilde gribe ind overfor den begyn
dende Panik? Og da vi kom hjem til vor Gadeport, sagde Industri
manden: Ja, ja, Møller, hvis De en Dag savner et Maaltid Mad, kan
De altid komme til mig og faa det. Jeg kan ikke sige, det var med
blide Øjne, jeg saa paa Manden. Men det gav jo unægtelig En noget
at tænke over. Jeg kunde sikkert have sparet mig mine Bekymringer.
Men det var jo Alvoren ind paa Livet paa en Maade, jeg ikke havde
tænkt mulig.
Men en nervøs Sommer var det i 1908.
Til den økonomiske Krise kom saa i Eftersommeren den vok
sende Uro om Alberti. Ikke blot læste jeg jo meget om den
i Bladene, men jeg fik den tæt ind paa Livet ved den Omstændig
hed, at Dr. L. V. Birck (dengang Folketingsmand for Københavns
4. Kreds) var Kunde i min Fars Firma og netop meget ofte kom ind
for at høre nyt og faa Vejledning angaaende Børsens Syn af de to
Indehavere af Firmaet. Og Børsen var i hvert Fald Landets bedste
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Sladrehul. Men der var jo mere om Snakken, end man dengang vilde
tro. Et aldeles overvældende Indtryk gjorde derfor Albertis Selv
anmeldelse, og navnlig paa Baggrund af Bankkrisen i Foraaret var
Bevægelsen i de Kredse, jeg hørte om, kolossal.
Jeg havde allerede da været i Folketinget nogle Gange og fik nu
Lov til at følges med min Far til Aftenmøder, hvor Sagen drøftedes.
Blandt mine personlige Indtryk fra den Tid bør eet nævnes, ogsaa
fordi det fik Betydning for mig gennem hele mit politiske Liv.
Jeg tror, jeg kan sige, at jeg altid har haft Hang til at holde med
den svage og slagne. Jeg vil ikke paastaa, at jeg stiler mod Neder
lag; men Sejrherrer afslører ofte de uheldigste Sider af deres Karak
ter. Situationens Sejrherrer, først og fremmest Borgbjerg, virkede di
rekte utiltalende paa mig. Glæden var for stor.
Og i hele den Larm, som opstod i Landet, virkede J. C. Christensen
med en overvældende Magt paa mit unge, følsomme Sind. Jeg kan
godt sige, at jeg fra de Dage fik en aldrig totalt ændret Beundring
for J. C. Det var jo ikke hans Politik, som jeg naturligvis vidste for
•lidt om. Det var vist heller ikke hans eventyrlige Løbebane eller Glan
sen, som stod om den første Mand i Landet næst Kongen. Det var
den urokkelige Ro og Tryghed, som hvilede over hele hans Skikkelse,
da saa at sige hele Landet faldt over ham, og Vennerne ikke var
ham alt for gode. Jeg saa ham i Tinget og paa Gaden. Der var en
Vilje over ham, som var enestaaende. J. C. Christensen, som jeg
selvsagt senere ogsaa fik kritiske Betragtninger overfor, er vel den
pragtful deste Vilje, som har været i dansk Politik.
Og hans store Forsvarstale den 2. Oktober 1908 gjorde ved sine
Slutningsord om hans politiske Modstandere et voldsomt Indtryk.
Han sagde: »Og naar jeg gaar derover (til Pladsen som alminde
lig Folketingsmand), saa gaar jeg vel derover med en Følelse, som
om jeg var truffen af Dolkestik bagfra, men jeg gaar ogsaa derover
med Bevidstheden om, at politisk kunde de ikke have styrtet mig,
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gjort mig noget for det Arbejde, jeg ønskede at føre frem til mit
Lands Gavn.«
Det var stolt Tale midt i Nederlaget. Jeg husker den Haanlatter,
som gik over Landet, da J. C. talte om Tilliden og de milde Blikke.
Mon ikke de fleste mere fremtrædende Politikere senere kom til at
sande det dybt menneskelige i, hvad J. C. da sagde?
Men forøvrigt blev Niels Neergaard jo hurtigt vor Helt. Forsvars
sagen trængte sig paa. Tysklands March mod Tinderne under Kejser
Wilhelm d. II læste vi dagligt om. Og Tyskland — det var jo for
os halvvoksne 1864 og Nordslesvig og den næsten afmægtige Kamp
i Flensborg mod den overvældende Fjende. Da Neergaard saa den
12. Februar 1909, lige omkring 250-Aaret for det afviste Svensker
angreb paa København fremsatte sit Forslag om de fremskudte For
ter, da følte vi, at han tog paa Forsvaret efter vort Sind. I vor Diskus
sionsclub — blandt hvis Medlemmer kan nævnes nuværende Kom
mandør Kjølsen, Kaptajn Maegaard, Lektor Grove og Folketings
mand Ole Bjørn Kraft — var Forsvarsspørgsmaalet det afgørende
Emne — Søofficerer som vi alle vilde være. Og her igen fik jeg et
stærkt Indtryk af Politik. Lidt vulgært kaldes det, der foregik, vist
Kampen mellem J. C. Christensen og Niels Neergaard, og det kan
ikke nægtes, at Niels Neergaard skuffede os. Men det var jo ogsaa
Jernviljen og Videnskabsmanden med Trangen til at se Tingene fra
flere Sider, som tørnede sammen. Jeg kunde selvsagt ikke da for mig
selv gøre op, hvem af de to der havde Ret. Forargelsen over, at J. C.
Christensen blev Forsvarsminister i Ministeriet Holstein-Ledreborg
lod mig kold. Beundringen for J. C. sad mig i Kroppen. Senere i mit
politiske Liv er jeg kommet til det Resultat, at J. C. havde Ret. Han
var den eneste, som formaaede at udføre den politiske Bedrift, det
var at give det gennem mere end en Menneskealder forkludrede Forsvarsspørgsmaal en Besvarelse.
Jeg har her skitseret Baggrunden for min store politiske Interesse
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i 14—15 Aars Alderen. Egentlig tror jeg, at jeg allerede da bestemte
mig for det politiske Arbejde. Det havde i hvert Fald min største
Interesse. Og saa blev man altsaa Højremand. Hvad skulde man ellers
være blevet? Omgivelser, Familie, Sædvane spiller — og navnlig
spillede — en stor Rolle. Men Højre, det var jo ogsaa Opposition.
Højre var det foragtede Parti i Landet. Alle brave Venstremænd,
Radikale og Socialdemokrater slog tre Kors for sig, naar der taltes
om nærmere Samarbejde med Højre. Højre var arveligt belastet fra
Estrupiatets Dage. Det var den svage Part.
Og dernæst havde vi store Drenge jo ikke Begreb om Politik. Og
Politik var et helt andet og mere snævert Begreb end i Dag.
Hvad tror man, Skattelove og Skattesatser kunde interessere os?
Naar Højremænd appellerede til Sparsommelighed, fandt det ingen
Resonans hos os. Men vi var henrykte for Birck og Poul Rasmusen
og deres sociale Linje. Den og Forsvarssagen og de nationale Spørgsmaal appellerede til vort Sind. Alt det andet — det tog vi med i
Købet — og var der egentlig saa meget at sige til det?
Saadan var det i hvert Fald.

III. Paa Kostskole.

Forskellige private Forhold bevirkede, at det var formaalstj enligt, at
jeg kom paa Kostskole de to sidste Skoleaar, og Rungsted Kostskole
blev valgt. Det er mit Indtryk, at vi Gymnasiaster fra omkring 1910Tallet var, ja maatte være, Forsøgskaniner. Skolen var dengang en ren
Privatskole, og jeg tør ikke sige, at vi unge fik det Indtryk, at Privat
drift var det bedste. Af Ejeren, Rektor Skovgaard-Petersen, var Sko
len ganske vist lagt godt an i mange Henseender, men Elevmaterialet
var sikkert ikke særlig fremragende, for Kostelevernes Vedkom
mende stammede det forøvrigt i udpræget Grad fra velhavende Hjem.
Da jeg først kom ind paa Skolen i næstsidste Klasse, blev jeg ikke,
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hvad man kaldte Kostskoledreng og aldrig nær knyttet til Stedet eller
Ledelsen. Fejlen var utvivlsomt min egen. Jeg holdt mig, bortset fra
et Par enkelte nære Kammerater et Stykke af Tiden, meget for mig
selv, var vist ovenikøbet meget flittig og maatte allerede dengang
erstatte manglende Evner med Slid. Der knytter sig ikke stor Interesse
til disse Par Aar. Af Lærerne husker jeg med Taknemmelighed Lek
tor Lakjer, som virkelig gav os et Indblik i, hvad Kærlighed til Viden
og Kunst betød. Nuværende Lektor, Forfatteren Niels Jeppesen var
brændende literært interesseret, begyndte først da sit Forfatterskab
og havde nogen Betydning for nogle faa. Han var jo nok mere inter
esseret i sine Bøger, end vi var det. For mig fik hans grænseløse Be
undring for Harald Kidde senere Relief. Den nuværende Rektor,
Frits Paludan-Müller, ved Viborg Kathedralskole var vist den, det
mest appellerede til os som Drenge, og endelig husker jeg den unge
cand, theol. Jobs. Nygård (den nuværende Redaktør af Middelfart
Venstreblad). Ortodoks Religionsundervisning fik vi ikke. Men han
gjorde sine Ting godt, saa vanskelig Opgaven var.
Omgivelserne var de bedste. Der var jo langt fra den nuværende
Bebyggelse, og om Vinteren havde vi Rungsted og Folehaven for os
selv. Det var noget andet end at bo inde i København. Den mest
fremragende Elev i min Tid var sikkert nuværende Professor i Aar
hus Knud Jeppesen, med hvem jeg i min Klasse konkurrerede om Nr.
1-Pladsen, men jeg tænker ikke saa meget paa vort Samvær paa Sko
len som udenfor. Hans store musikalske Evner viste sig allerede da,
og han var en ypperlig Dirigent for Skolens Orkester — for mig var
og er Musikens Verden et lukket Land, men jeg har et meget levende
Indtryk af hans Energi og Given sig hen i Opgaven.
Min egen Interesse var mest politisk, men fandt kun sparsom Næ
ring. Valget 1910 førte Venstre tilbage til Magten. Efter den vold
somme Ophidselse omkring Albertisagen og Forsvarssagen blev der
mere Stilhed over det politiske Liv. Ministeriet Klaus Berntsen med
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Niels Neergaard som ledende Mand satte sig til Rette efter Rigsrets
dommen over J. C. Christensen og Sigurd Berg. Der var ingen store
politiske Begivenheder, som appellerede til den unges Sind som i
Aarene umiddelbart før.
Det føltes som en stor Lettelse, da Studentereksamen var nogen
lunde ordentlig overstaaet, og Forventningerne til Studietiden ved
Universitetet var store.

IV. Studentertiden.

Min Studentertid regner jeg fra 1911 til 1916, selvom jeg ogsaa
efter 1916 brugte en Del Tid paa Studenterforeningen. Jeg har aldrig
regnet mig selv for Studenterforeningspolitiker, et iøvrigt misvisende
Ord, thi der trænedes i Studenterforeningen mange Politikere, som
senere kom til at spille en betydningsfuld Rolle i dansk Politik.
Fra de store Kampaar i Halvfemserne mellem Studentersamfund og
Studenterforening er der en meget lang Række Navne: Borgmester
Godskesen, Professor Ellinger, Dr. Munch, Dr. Maltesen, Ove Rode
og Ivar Berendsen for blot at nævne nogle faa. Da jeg blev Student,
var der Overretssagfører Vibe Hastrup, Overretssagfører C. J. F.
Sven, Ingeniør Rager, Aage Kidde, som senere kom til at beklæde
Hverv i Rigsdag og Borgerrepræsentation. Og andre Navne, der
ikke da var saa langt fremme i selve Studenterforeningslivet, som
Generalauditør V. Pürschel, Justitsminister A. L. H. Elmquist, var
sikre Gæster, naar der skete noget sensationelt. At jeg ved Siden af
at passe mine Studier havde til Hensigt at komme noget ind i Stu
denterlivet stod mig ganske klart, og jeg valgte hurtigt tre Omraader,
saaledes som mine Interesser nu var, nemlig Studenterforeningens
Konservative, Akademisk Skyttekorps og den sønderjyske Studenter
forening »Heimdal«, til hvilken sidste mine bedste og værdifuldeste
Studenterminder er knyttede.
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Min store Oplevelse i denne Tid blev mit Kammeratskab og Ven
skab med den unge Politiker Aage Kidde.
Aage Kidde var født den 28. April 1888 i Vejle som yngste Barn
af Amtsvej inspektør Christen Henrik Kidde og Doris Kidde, f. Corneliussen. Forældrene, som var født henholdsvis 1818 og 1848, blev
gift i 1868 og havde fem Børn. Faderen stammede fra Egnen og blev
en fremragende Amtsvej inspektør, anlagde saaledes en Del af de
smukke Veje omkring Vejle. Barndomshjemmet er skildret i Harald
Kiddes Bog »Aage og Else«. Dødens Skygge og Livets Alvor prægede
det tidligt. Tre Børn døde i en ung Alder. Da Harald havde faaet sin
Studentereksamen, flyttede Fru Kidde med de to Drenge (deres Far
var død i 1894) til København for Studiers og Uddannelses Skyld.
Der var straks den Kontakt mellem Aage og mig, at jeg havde læst
»Aage og Else« adskillige Gange og i det hele var en stor Beundrer
af Digteren.
Aage var blevet Student i 1907, begyndte at studere Statsvidenskab,
men gik hurtigt meget voldsomt op i Studenterforeningslivet og den
konservative Ungdomsbevægelse. Han havde haft Magister H. V.
Clausen som Lærer, og denne havde stærkt underbygget hans Inter
esse for det sønderjyske Spørgsmaal, og selvom de to aldrig kom til
at staa hinanden nær, kan jeg godt sige, at der trods Aldersforskellen
var gensidig Respekt — altsaa ogsaa fra H. V. Clausens Side. Kidde
havde, da jeg blev Student, en ret enestaaende Position i Studenter
foreningen. Jeg kan vist bedst udtrykke det saaledes, at til Trods for,
at han begik den Fejl ikke at gøre noget ved sine Studier, var han
beundret og forgudet af sine Tilhængere og ganske godt hadet af
sine Modstandere. Studenterforeningspolitiken var dengang beher
sket af Kampen mellem det rent konservative Seniorat og Samlings
partierne, hvilke sidste — deriblandt ogsaa nogle Konservative —
var ved Magten 1911—12. Ingen gaas for nær ved at paastaa, at
det var Kidde, som Kampen stod om, og han sejrede da ogsaa véd
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det paafølgende Valg, da Forfatteren Oluf Bang blev ledende
Senior.
Naar man sidder og ser tilbage paa denne Ungdomstid, bliver der
ikke meget tilbage af Studenterforeningslivet, som kan have Interesse
for andre, men »Heimdal« og Ungdomsbevægelsen har det vel, og
Kidde (og senere jeg) betragtede egentlig mest Studenterforeningen
(og Studenterforeningens Konservative) som Udgangsstaasted for
vort politiske Arbejde.
Kidde var fremragende som Taler, og naar han interesserede sig
for en Sag, gik han op i den med Liv og Sjæl. Mest systematisk var
vel det Arbejde, han udførte i den sønderjyske Sags Tjeneste. Vi
havde vore Kursus, hvor vi lærte, jeg kan vel godt sige alt om Sønder
jylland, dets Historie, Krigene, men ganske særligt Udlændigheds
kampen siden 1864, og igen her blev der lagt en ganske særlig Vægt
paa Kendskabet til det levende Liv Syd for Kongeaagrænsen. Kiddes
Kendskab til Nordslesvig var temmelig enestaaende. Ved Siden af
H. V. Clausen var han vel den, som kendte Personer, Egne og Gaarde
bedst. Under Kiddes Førerskab blev vi en Del, der saa det slesvigske
Spørgsmaal som det altafgørende danske Problem. »Heimdal« var en
Underafdeling af den sønderjyske Forening »To Løver«. Uden at der
skal lægges alt for meget i det, kan man sige, at den konservative
Studenterforening havde »To Løver« og det radikale Studentersam
fund »4 S.«.
»To Løver«s ledende Mand var Rektor H. P. Hansen, Grænse
foreningens senere Formand. H. P., som vi kaldte ham, havde været
fremtrædende i Studenterforeningen; hans Livs store Indsats var
Sønderjylland. Dr. med. Jonas Collin, som spillede en saa betydnings
fuld Rolle under Grænsestriden 1918—20, Politiinspektør Steffen
sen, Overretssagfører Ove Thure Krarup, nuværende Ingeniør, Kon
sul Axel Gram prægede Arbejdet, som endnu dengang havde til For
mand for »To Løver« Højesteretsadvokat Sophus Nellemann, hvis
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Studentertid gik tilbage til Halvtredserne. »4 S.« — det var Profes
sor Høffding, Rigsarkivar Axel Linvald, Dr. P. Munch, Professor
Aage Friis og mange andre. Der var altsaa en klar Linje Konserva
tiv—Radikal. Og dette Skel gik ogsaa ned i Sønderjylland. Peter
Grau, Redaktør Ernst Christiansen, Redaktør A. Svensson og Redak
tør Andreas Grau var »To Løver« nærstaaende Personligheder. H. P.
Hanssen, Nis Nissen (Landdagsmanden), Kristen Rejslund Thomsen
(den senere Amtmand), J. Schmidt, Vojensgaard, stod »4 S.« nær.
Og paa en Maade kan man sige, at det gamle Skel mellem Edsnægtere og Edsaflæggere, mellem Flensborg og Aabenraa ogsaa prægede
denne Del af det sønderjyske Arbejde.
Nu bør det for det første siges, at de to Parter, sammen med de
betydningsfulde sønderjyske Foreninger iøvrigt, altid kunde finde
sammen, naar den store Fare truede. Blev Tyskerne særlig aggressive,
f. Eks. med Hensyn til Jordpolitiken, saa spurgtes der ikke om poli
tisk Standpunkt, saa lagde de ledende Mænd Kræfterne sammen.
Men forøvrigt kan man vel nok sige, at det skillende mellem de to
Parter var, at den ene Side lagde mere Vægt paa historisk Ret og
national Følelse, den anden mere paa Livets Ret og den faktiske til
stedeværende Tilstand. Men stor Betydning for selve Arbejdet fik
denne forskellige Indstilling vel foreløbig ikke. Saa meget voldsom
mere skulde Modsætningerne bryde igennem, da Grænsestriden blev
en Kendsgerning i 1918.
Og bestrides kan det ikke, at for alle Parter gjaldt, at det positive
Arbejde blev lagt i Nordslesvig og først og fremmest i Flensborg,
til hvilken By »Flensborg Avis«, Gustav Johannsens og Jens Jessens
Navne er knyttede ved saa stærke Baand.
»Heimdal«s Arbejde var saa dejligt positivt. Man mærkede Resul
taterne af det. Hundreder, ja vel Tusinder af Børn af dansksindede
Forældre fra Nordslesvig skrev Stile til »Heimdal«. Danskundervis
ning i Skolerne var der jo praktisk talt ikke Tale om. For at hjælpe
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paa Hjemmets Undervisning skrev Børnene saa Stile til os, f. Eks.:
»Hvad ser Du paa Vej til Skole?« — »Heimdaks unge Studenter
rettede Stilene; vi skulde navnlig være paa Vagt overfor Germanis
mer og gav Stilene Karakter, der altid var rosende paa en eller an
den Maade. Og Barnet fik en dansk Bog som Præmie. Dette Ar
bejde lyder maaske af lidt, men det tog sin Tid. Vi arrangerede Be
søg i det gamle Land. Disse Besøg bestod i, at Børn i 10—15 Aars
Alderen blev inviteret paa Sommerferie i Danmark. Vi hentede Bør
nene i Haderslev, Vojens, eller hvor det nu kunde være, og rejste
samlet med dem til Vejle eller Kolding for derfra at fordele dem
rundt paa Egnen. Vi havde ogsaa Besøg i København af unge, Karle
og Piger vilde man dengang sige, fik dem indkvarteret i private
Hjem og viste dem i Løbet af en Uge Byens Seværdigheder, Frede
riksborg Slot o.s.v. Der var over hele dette Arbejde den vidunderlige
Følelse af at staa i en stor Idés Tjeneste og, selvom jeg ikke skal over
vurdere Arbejdet, dog gøre en positiv Indsats.
Studenterforeningspolitiken kunde jo være meget morsom og inter
essant, og vi gik saamænd op i den med en Iver, der var en bedre
Sag værdig. Men det ungdomspolitiske Arbejde i Landet gik paa det
Tidspunkt temmelig trægt, ogsaa fordi vi, hvad jeg senere skal
komme ind paa, følte os i meget ringe Kontakt med vort Parti; men
det sønderjyske Arbejde, det havde Liv og Aand, det var Ret og
Uret, det var Kamp for Idealer, og jeg tror, at vi, der blev Studenter
i Tiden før den første Verdenskrigs Udbrud, satte dette vort Arbejde
over alt det andet.
Jeg vil ikke kalde vore Rejser til Sønderjylland for Arbejde, for
det var de selvsagt ikke. Men de var alligevel et Led i vor Uddan
nelse i den sønderjyske Sags Tjeneste. Hvad Sagen betød for Aage
Kidde fremgaar bedst af, at han alvorligt overvejede at søge tysk
Statsborgerret for at kunne stille sine Evner helt i den danske Folke
sags Tjeneste.
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Det var Kidde, som planlagde Rejserne. Han havde jo været der
nede aarligt siden 1907. Min første Tur var i Sommeren 1912, na
turligvis paa Cycle. Vi kom over ved Heils. Vi tog ikke Hovedlande
vejen, men stod af Cyclerne, og med blottede Hoveder gik vi ind i
det forjættede Land. Vi boede næsten altid hos private og cyclede
fra Sted til Sted. Mit første Besøg var hos Peter Fink i Stubbum,
Slægtning og varm Tilhænger af H. P. Hanssen. Et dejligt dansk
Bondehjem, ganske som vi havde dem Nord for Kongeaagrænsen,
men der var aandeligt talt højere til Loftet, fordi man havde denne
ene altafgørende Sag. Det var denne Kombination af det almindelige
daglige Liv, som vi alle fører, med Hjemmets Glæder og Sorger, Bør
nenes Fremtid og Opdragelse, kommunal Politik og almindelig Poli
tik, og saa denne ene store altbeherskende Sag: Genforeningen. Og
saadan var det overalt i de sønderjyske Hjem. Livet var ikke meget
anderledes til daglig end Nord for Grænsen, men det havde dette
særlige Skær over sig, som Sagen gav. Den næste Station var Vojensgaard, købt fornylig fra Tyskerne af den afskedigede danske Lærer
J. Schmidt, som allerede da havde udført virksomt Arbejde i Jord
kampens Tjeneste. Nu havde han købt denne store Gaard, som var
i yderst forfalden Tilstand. Modsætningerne mellem Aabenraagruppe
og Flensborggruppe var stærke paa det Tidspunkt, og det var ikke
alle, som lige godt forstod, at vi unge saa det som én Opgave og som
noget rigtigt at komme begge Steder. Jeg besøgte Redaktør A. Svens
son i Sønderborg — et dejligt ungt dansk Hjem, som kæmpede sig
drabeligt frem med »Dybbølposten«. Et Venskab for Livet sluttedes
med Svensson og Fru Katrine. Svenssons stærke Temperament lærte
jeg tidligt at kende, men mest en redelig altid sandhedssøgende Ar
bejder for Sagen. Og Peter Grau og hans Kone Ada i Pøl. Hvor stor
en Plads Danmarkshistorien vil give Peter Grau, ved jeg ikke. Den
bliver nemt for lille. Peter Grau vilde aldrig frem til den helt store
Stilling, blev saaledes aldrig Parlamentariker i Berlin, men han havde
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paa min Generation som Taler og Forkynder, og vel allermest som
det vidunderligt levende Menneske, en enorm Indflydelse.
Og vi kom til Flensborg — det var jo mest Ernst Christiansen og
hans Kone Julie, Besøgene gjaldt. Og mod Vest drog vi — til det
tyske Tønder og Højer, det kærnedanske Møgeltønder — og kryd
sede Landet igennem.
Sjældent kom vi meget Syd for Linjen Flensborg—Tønder. Vi kom
der naturligvis og saa alle de historisk værdifulde Steder ned til SliDannevirke, men vi kom der paa en helt anden Maade — som Tu
rister, der skulde se disse historiske Steder. Vi besøgte ingen, thi der
var ingen at besøge. Og Syd for Sli-Dannevirke kom vi aldrig.
Disse Sommer- og Vinterture staar for mig som min Studentertids
Kulmination. Tre Begivenheder eller Oplevelser bør nævnes.
Den 20. Maj 1913 var der ordinært Folketingsvalg i Danmark.
Aage Kidde var opstillet i Bogensekredsen, og vi var mægtigt inter
esseret i Resultatet dér saavel som i hele Landet. Selv tjente jeg vist
mine første politiske Sporer ved at tage mig af den politiske Side af
Oldermand Johs. Pitzners Valgkamp i Københavns 8. Kreds. Men Tid
tog vi os fra den 15. til den 17. Maj til at cycle ned gennem Fyen
og tage over til Landdagsvalget i Aabenraa. Valget i Nordslesvig
var jo af den yderste Vigtighed for Danskheden. Ved Valget i 1908
havde Nis Nissen sejret med kun 14 Valgmænds Flertal. Valgmaaden
var indviklet — Treklassevalgsystem — og der var store Muligheder
for Manøvrer. Kr. Refslund Thomsen havde under Kr. Rejslund ledet
det organisatoriske og agitatoriske Arbejde. Fra et Flertal paa 14 fik
Nis Nissen en Overvægt paa 41 Valgmænd. Vi var paa Folkehjem
om Aftenen. Det var en Oplevelse for Livet. Det var Bekræftelsen
paa Danskhedens Livs- og Sejrsvilje. Tilbagegang var trods alle Ty
skernes Undertrykkelsesforsøg afløst af Fremgang. Hvad de kyndige
havde kunnet se i nogle Aar blev nu bekræftet for alle
Den anden store Oplevelse var det danske Aarsmøde paa Haders-
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lev Mark den 14. Juni 1914. Det var i Halvtredsaaret for 1864. I
Danmark havde vi fejret mere stilfærdige Veteranfester. I Nord
slesvig havde Tyskerne fejret pralende og brovtende Soldaterfester.
Nu skulde Aarsmødet holdes; her blev gjort Status for Arbejdet.
Det var en vidunderskøn Sommerdag. Tusinder af Mennesker, stil
færdige og rolige, tillidsfulde og sikre paa deres Sags Retfærdighed,
samlede omkring den store, store Sag. Og H. P. Hanssen talte til
dem. Jeg har hørt H. P. Hanssen tale mange Gange, jeg tror aldrig,
han var større end hin Sommersøndag, hvor Tyskerne var endnu mere
sejrssikre end nogensinde. Hvor var han dansk, og hvor var han en
Fører for sit Folk. I det daglige var han underkastet Stridens Love,
og Synet paa ham blev forskelligt, om det var Tilhænger eller Mod
stander, som skulde udtrykke det. Men paa de store Dage som denne
var han den, som samlede det hele, som Føreren skal det. Og næsten
profetisk kunde han slutte sin store Tale med Hostrups Ord fra 1864:
Du kan vel kro Dig af Døgnets Kaar
og af Sejren, de har Dig skabt,
men Du fører en Kamp imod tusinde Aar,
og i den har Du visselig tabt.

Vi følte, alle vi, der var tilstede, at vi oplevede en historisk Stund.
14 Dage efter, ved Fyrstemordet i Sarajevo, blev vor Følelse gjort
til Vished.
Nævne bør jeg ogsaa Studenterforeningens Tur til Skamlingsbanken Maj 1914. H. P. (Hanssen) var en uforlignelig Leder af Turen.
Vi havde lagt den saaledes, at Krigens eneste lyse Minde — Helgo
land — kunde fejres, men mest vilde vi manifestere dansk akademisk
Ungdoms Samhørighed med Danskheden Syd for Kongeaaen.
Peter Grau talte, og hans Slutningsord, Lembckes »Haabet det peger
mod Danmark«, lød i de fire Krigsaar forjættelsesfuldt i vore Øren.
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Den tredie Begivenhed er min sidste Dag i Nordslesvig inden
Verdenskrigens Udbrud. Vi sad som saa mange Gange tidligere hos
vor gode Ven Godsejer Andr. Råben paa Søgaard (den nuværende
Kaserne mellem Aabenraa og Flensborg). Krigen rykkede nærmere
og nærmere, ja, der var jo allerede Krig i Verden, men vilde Stor
krigen komme? Og saa klemtede Kirkeklokkerne til Mobilisering,
og Vejene maatte skilles. Min Ven og jeg skyndte os mod Nord, vi
skulde jo ogsaa møde i vort Akademiske Skyttekorps, og Raben og
Tusinder af Landsmænd gik trange og onde Tider i Møde.

* * *
Studenterforeningslivet tog uforholdsmæssig megen Tid — nu ser
man vel selv paa de politiske Kampe med et lidt overbærende Smil,
dengang gik mange af os unægtelig op i det med megen Alvor og
med en Indsats af Arbejde, som var vor Lyst. Og vi lærte at tale i
Studenterforeningen. For mit eget Vedkommende maa jeg nok til
føje: hvis jeg overhovedet nogensinde har lært det. Det faldt mig i
hvert Fald uhyre vanskeligt, og om medfødte Evner var der ikke
Tale. Mit Sprog var forfærdeligt, og om min Sætningsbygning vil
nogle vist paastaa, at Eftersætningerne undtagelsesfrit manglede.
Men der var jo ikke andet for end at blive ved. Det gjorde jeg, og
for saa vidt har jeg Ret til at sige, at jeg allerede fra de ganske unge
Aar studerede til at blive Politiker. Vi i Kiddes Kreds lærte virkelig
Tingene. Vi kunde hver eneste Valgkreds’ Stemmetal gennem Aarene,
vi læste Rigsdagstidende, vi fulgte med i Pressen og uddannede os,
saa godt vi kunde. Det lyder naturligvis naivt og er det ogsaa nok,
men egentlig regnede jeg mig selv for Politiker fra 19—20 Aars
Alderen, og jeg var i hvert Fald ganske sikker paa, at det var det,
jeg vilde være, den eneste Beskæftigelse jeg syntes passede til mig.
Vi lærte at debattere. Talerstolen i Studenterforeningens Store Sal
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er vel den vanskeligste i Landet. Tilhørerskaren var skaanselsløs og
uhyre vagtsom; gjorde man den mindste Fejl, skulde den nok straks
falde over Taleren. Den, som kunde klare »Store Sal«, kunde klare
enhver anden Talerstol. — Vort kammeratlige Samvær var saare en
kelt og beskedent, vi kunde sidde halve og hele Nætter og diskutere.
Mange Penge brugte vi ikke, for vi havde dem ikke, og til de ikke
særlig mange kvindelige Studenter, som var med i vor Kreds, havde
vi det samme kammeratlige Forhold som til Drengene. Om frie For
hold svarende til det, som nu siges at eksistere blandt Ungdommen,
var der i hvert Fald i min Kreds ikke Tale. Forøvrigt tror jeg, at der
er megen Overdrivelse i Talen om den saakaldte Umoralitet.
Man lærte Karakterer at kende. Mange mødte jeg senere i Livet,
og Tingene gentog sig — de handlede nøjagtig, nu da de var ældre,
som de havde gjort som unge. Navnlig har man med Sorg kunnet
konstatere, hvor godt den ringe, den svage og forfængelige Karakter
holder sig og præger et Menneske.
Hjemmet hos gamle Fru Kidde var mig meget værdifuldt. Det var
egentlig den eneste Selskabelighed, jeg havde, hvis man da kan kalde
det saa. Vi var egentlig kun fem — gamle Fru Kidde, Harald og hans
Hustru Astrid Ehrencron-Kidde, Aage og jeg. Fru Kidde mindede
mig altid i den sidste halve Snes Aar af hendes Liv, da den store
Sorg paany ramte hende, om Gracchernes Mor. Astrid var den sjæl
dent opofrende Hustru, for hvem Mandens Digtning var det essen
tielle, og hun sled og slæbte med egne Værker og Oversættelser for
at skaffe de beskedne Midler, der skulde til til deres lidet krævende
Tilværelse. I dette Hjem var Emnerne langt fra vort daglige Liv. Det
var Bogens Verden, som var det, det hele drejede sig om. For mig
var Aages Mor Midtpunktet. Hun var saa klog og saa god og havde
en sjælden Afklarethed over hele sin Fremtræden.
I Akademisk Skyttekorps aftjente jeg min Værnepligt, saaledes at
jeg var sikker paa at være med, om Krigen skulde komme. Jeg var
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vist en nogenlunde ordentlig Menig — men ikke god som Under
officer. Det daglige Liv i A. S. interesserede mig lidet. August 1914
var noget andet. Da blev der den dybe Mening i Arbejdet, og da
Korpset i Løbet af kort Tid mønstrede 1000 Mand med Professor
Vilh. Andersen som Skytte Nr. 1000, syntes vi, at der var naaet et
Resultat.
Da Marne-Slaget var overstaaet, begyndte Livet — ogsaa Stu
denterlivet — at forme sig paa den gammeldags Manér. Aage og jeg
tænkte paa at melde os som Frivillige. Det blev desværre ikke til
noget, maaske ogsaa fordi vi havde en Følelse af Pligt til at være
hjemme, om Tyskland skulde overfalde Danmark.

V. Højre og Højres Ungdom.

Det politiske Ungdomsarbejde var og blev meget mere betydnings
fuldt for os end Studenterforeningspolitiken. Udadtil kunde det maa
ske se anderledes ud. For der var et bestemt Forhold, som bevirkede,
at vi holdt saa meget til i Studenterforeningen, det var simpelthen
det, at vi ikke havde andre Steder at være. Det Arbejde, vi skulde
udføre, maatte gøres enten hjemme eller i Studenterforeningen, og i
hvert Fald i mit Hjem saa man ikke med alt for blide Øjne paa den
politiserende Søn, som ikke læste sin Jura — og det var vel egent
lig ikke til at undres over. Ogsaa i Partierne var Stillingen admi
nistrativt og organisatorisk helt anderledes end i Dag. Vi i Højres
Ungdom havde det økonomisk yderligt fattigt. Fra Partiet fik vi den
gang det svimlende Beløb af 200 Kr. om Aaret, og saa skulde vi
stille med Hatten i Haanden hos en gammel forbenet Kontorchef og
være rørte og taknemmelige oven i Købet. Hvor mange Gange 200
Kr. Ungdomsorganisationen nu modtager, skal jeg ikke sige noget
om. Kontoradresserne, det var vore private Adresser. Lønnet Med
hjælp eksisterede overhovedet ikke, saa vi havde nok at bestille, alle-
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rede rent manuelt. Der maatte gøres Greb i ens Lommepenge, og at
Gæld (som dog til Slut blev betalt) blev stiftet, kan jeg ogsaa nævne.
Men Politikere syntes vi, vi var.
Da jeg kom ind i det politiske Ungdomsarbejde 1911—12, var
der store Brydninger i Højre, og disse havde ogsaa forplantet sig til
Højres Ungdomsbevægelse. Den var spaltet i to Hovedorganisatio
ner, efter Ledernes Navne kaldte vi dem Kiddes og Poul Jacobsens
(den nuværende Højesteretssagfører). Kiddes — den jeg altsaa kom
til at tilhøre — kaldtes den moderate, det vil sige, den stod ikke paa
et yderliggaaende Højrestandpunkt, den vilde Forlig med Venstre,
ganske særlig om Forfatningssagen. Men iøvrigt skilte — som det
saa ofte sker — Personspørgsmaal en hel Del.
Brydningerne i selve Højrepartiet var imidlertid det afgørende.
Og dem kan der være Grund til at dvæle ved, fordi de kom til at
spille en betydelig Rolle i indre dansk Politik, og jeg mener at have
nogle Betragtninger at anføre, som kan have en vis Interesse.
Fortidens Skygger hvilede over dansk Politik. Forfatningskampen
og Estrupiatet hævnede sig paa Højre. Ingensinde saa man det tyde
ligere end i 1909, da Lensgreve Holstein-Ledreborg og J. C. Chri
stensen skulde løse Forsvarsspørgsmaalet. I Folketinget var Stillingen
44 Radikale og Socialdemokrater, 49 Venstremænd (af alle Afskyg
ninger) og 21 Højremænd. I Landstinget havde Højre og Frikonservative Flertal. I begge Ting var det altsaa nødvendigt for Venstre
at have Højres direkte eller indirekte Medvirken. Den store Skellinje
var, om Partierne var positivt eller negativt indstillet til et Forsvar.
Og Skellet gik med Radikale og Socialdemokrater paa den ene Side,
Højre og Venstre paa den anden. J. C. Christensen var jo blevet For
svarstilhænger. Men til Trods herfor, til Trods for, at al Saglighed
talte for en nøje Kontakt mellem Højre og Venstre, var Venstres,
ogsaa KonsejIspræsident Holstein-Ledreborgs, Had til Højre saa over
vældende (hvortil kom Frygt for, hvad Radikale og Socialdemokra-
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ter vilde misbruge en Forstaaelse til agitatorisk), at Holstein-Ledreborg med alle Tegn paa Foragt afviste blot Tanken om, at han, inden
han dannede sit Ministerium, skulde have forhandlet med nogle
Højremænd. Voldsomme Kampe kunde føres mellem Venstre og
Radikale og Socialdemokrater, men den fælles Fjende var fra gammel
Tid Højre. De tre andre Partier kunde slaas, men var alligevel i Fa
milie, Højre var udenfor. Men dette var kun den ene Side af Situa
tionen politisk set. De fire Partier placeredes i den almindelige Be
vidsthed og placerede sig selv saaledes fra højre til venstre: Højre,
Venstre, Radikale og Socialdemokrater, og dermed angaves, hvor
ledes Partiernes indbyrdes Forhold var. For Højres og Venstres Ved
kommende hvilede dette mere paa historisk Arv end paa en ideolo
gisk Betragtning. Det var Forfatningskampens Skygge, som bestemte
denne Placering. Højre — det var fra Partidannelsens Tid (Halv
fjerdserne) Godsejernes og de Nationalliberales Arving; begge Par
ter kunde i deres Hovmod og Selvovervurdering ikke tænke sig, at
andre end de regerede, og de skabte dermed Grundlaget for Estrupiatet, Provisorierne og de urolige Højreministerier lige til 1901. Ven
stre blev Bøndernes særlige Parti, og da Magthaverne (og Konge
magten) holdt dem udenfor Retten til at øve den Indflydelse, de
havde Krav paa, radikaliseredes deres Synspunkter. Den politiske
Kamp i Halvfjerserne og Firserne begyndte som en Kamp om, hvem
der skulde have Magten, og det skulde Venstre naturligvis, da det
var Flertal, men det kostede Kamp, og da man maatte have et mate
rielt og aandeligt Indhold at føre Kampen paa, blev Venstre eller
store Dele af det drevet ud i radikale Synspunkter.
Navnlig med Hensyn til Forsvaret er det tydeligt at se, hvilken
Skade denne Forskydning gjorde, ikke i Forholdet til Hørup og hans
Venner, Venstres virkelig radikale Fløj, men saa ubetinget saavel
over for de Moderate (BojsenogNeergaard) somover for den Berg—
J. C. Christensenske Gruppe. Og særlig tydeligt kommer dette frem,
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da med Tiden omkring Aarhundredskiftet Socialdemokratiet holder
sit Indtog som virkelig politisk Faktor, og da enhver kan se, at denne
nye politisk-faglige Bevægelse vil blive meget stærk, og at Forfat
ningskampens politiske Delingslinje har overlevet sig selv. Da er
hverken Bojsen—Neergaards eller Berg—J. C. Christensens Venstre
længere radikale Partier. Og kan man i det hele taget tænke sig en
mere konservativ Statsmandstype end J. C. Christensen? Men For
tiden bandt, og hvad kostede det ikke Venstre at frigøre sig fra den
Radikalisering, der havde undermineret Forsvarssagen!
Venstre rekruteredes fra Bønderne og Bøndernes Børn, Højre var
Godsejernes og Borgernes Parti, paa mange Maader mindre konser
vativt, mindre jordbundet end Venstre. Overfor de nye sociale Krav
havde allerede Estrup haft en betydelig Forstaaelse, og det var for os
unge karakteristisk, at Højre egentlig havde interesseret sig mere for
Arbejdsløshedsunderstøttelsesprincippets Indførelse end Venstre.
Det var efter min Anskuelse J. C. Christensens Kongstanke at om
danne sit Parti til det store anti-socialistiske Parti. At overflødiggøre
Højre, udslette det, skulde være Straffen for Fortids Synd og sam
tidig give Venstre den Stilling, som svarede til hans egne Anskuelser.
Derfor maatte han sprænge sit Parti i 1905 og have de radikale Ele
menter ud. Valget i 1906 var en Sejr for ham, men Albertikatastrofen
ødelagde den. Grev Frijs og hans Frikonservative havde troligt hjul
pet J. C. Christensen. Vi unge Højremænd havde ikke meget tilovers
for de Frikonservatives Politik. De havde sikkert en rigtig Følelse af,
hvorledes Højrepolitik skulde anlægges, men de gjorde aldrig en
alvorlig Indsats for at gøre deres Politik folkelig. De benyttede deres
temporære Magtstilling i Landstinget til at øve stor Indflydelse. Men
da det kom til Stykket, da Spørgsmaalet drejede sig om deres egen
Magtstilling (Amtsraadene og det privilegerede Landsting), var de
jo ikke andet end gammeldags Højremænd af værste Slags. Grev
Frijs’ og Edvard Brandes’ Venskab og »Politiken«s Snobberi har for-
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lenet de Frikonservative med en særlig Glorie, som politisk er helt
uden Mening. Ja selv i en af Rigets vanskeligste Situationer (den 5.
August 1914), var det saamænd den jævne Hjemmefødning Piper
og ikke Verdensmanden Grev Frijs, som saa rigtigt (MinespærOg i Højre brødes Anskuelserne, og voldsomme Kampe rasede.
Forsvarsordningen af 1909 havde splittet Partiet, J. C. Christensen
havde tvunget sin Vilje igennem. Hans senere Partifælle, den meget
fremragende og indflydelsesrige Landstingsmand Jørgen Pedersen,
havde kaldt hans Hovedkrav »sagligt uforsvarligt og politisk utilbør
ligt«. Nogle Højremænd havde for Sagens Skyld undladt at stemme
eller stemt for. En saa rolig og tilbageholdende Politiker som den
store Industri- og Forretningsmand Holger Petersen kaldte sin og
andres Undladelse af at stemme »en af de tungeste og mest ydmy
gende Beslutninger, vi nogensinde har taget«. Han sammenligner sine
egne og Meningsfællers Følelser med dem, som besjælede Landets
Repræsentanter, da de maatte bekræfte Fredsslumingen i 1864. Og
nu var det næsten værre, for dengang var det dog Fjenden, som foraarsagede Ydmygelsen, nu var det »saakaldte Forsvarsvenner«.
Og efter Forsvarssagen rev og sled Forfatningssagen i Højre. J. C.
Christensen havde længe udskudt denne Sag. For det første ønskede
han et Landsting, som kunde bære Skylden for, at Reformer ikke blev
radikale, og naar Landstinget blot ikke opførte sig uanstændigt (som
i Firserne), maatte det godt fortsætte, som det var. Og dernæst: det
passede hans Politik overfor Højre at gøre dette Parti næsten ude
lukkende til et Landstingsparti, hvad det var godt paa Vej til at blive.
Kampen blandt Folketingsvælgerne skulde staa mellem (det konser
vative) Venstre og Fædrelandets gudløse Fjender: Socialdemokratiet
(hjulpet af de forvorpne Radikale). Det var jo J. C.s Politik, som
Situationspolitik, som Taktik fremragende og ogsaa ofte blændende
ført. Slet saa rosende en Omtale kan denne Politik ikke faa, hvis den
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skal bedømmes paa længere Sigt. Venstre havde aldrig haft Mulig
hed for at vinde de Bykredse for sig, som vilde være nødvendige for
at holde Socialdemokratiet fra at vinde Flertal.
Venstre vilde en Valgkredsomlægning, Højre Forholdstalsvalg,
Radikale og Socialdemokrater Afskaffelse (eller dybtgaaende Æn
dring) af Landstinget. Og Tiden nærmede sig, da J. C. Christensens
Politik glippede, og den store Forfatningsændring maatte komme.
I Højre stod bitre Kampe. Kun relativt faa kunde se, at ved en
Forfatningsændring maatte den privilegerede Landstingsvalgret
falde. Højres Ledelse saa det ikke. Det mest fremtrædende Navn for
den modsatte Politik blev Asger Karstensens. Han var paa dette Tids
punkt omkring de 40, politisk Journalist og Korrespondancebureauleder, fremtrædende indenfor den københavnske Organisation, en
blændende Taler og stor Debattør. Højre havde altid været stærkt
overklassepræget og behandlede mange af sine bedste Kræfter daarligt. Lars Dinesen og Redaktør Frederik Hansen er gode Eksempler.
Nu var Asger Karstensen ikke nem at have med at gøre. Han elskede
at udbrede sig om Højres aabenbare Fejl. Han var meget egocentrisk,
forlangte, at man enten skulde være for eller imod hans Standpunkt;
bedst var det, om man under alle Forhold og i alle Situationer var for
ham. Nationale Spørgsmaal spillede — i hvert Fald udadtil — ikke
samme Rolle for ham som for os. Saadan stod det for mig dengang.
Alle vi unge havde i kortere eller længere Perioder været underkastet
hans personlige Charme og store Overtalelseskunst. Og han havde en
Idé, den rigtige Idé, at Højre kun kunde komme op af sin dybe politi
ske Fornedrelsestilstand, om det akcepterede den lige og almindelige
Valgret som Grundlaget for det politiske Liv. Tilslutningen til og
Modstanden mod denne Idé prægede hos de unge Højremænd og i
de to nævnte Ungdomsorganisationer Kampen om Forfatningssagen.
Da saa endelig Venstreministeriet Klaus Berntsen traf sit Valg og
den 23. Oktober 1912 fremsatte Grundlovsforslaget (med det kom-
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munevalgte Landsting), brød Kampen for Alvor løs. Det er ejen
dommeligt nu 35 Aar efter at gennemlæse, hvad dengang blev sagt,
ogsaa af os selv. Hvor er det fjernt! Man kan maale Kampens Kaar
paa de Indrømmelser, vi maatte give Modstandere inden for Partiet.
Vi talte om visse konservative Garantier som en Selvfølge, og Højre
førte da ogsaa en Politik, som var i den Grad ved Siden af al sund
Fornuft, at hvis man ikke ligefrem skulde være med til at sprænge
Partiet i Luften, var Indrømmelser en Nødvendighed. Klaus Bernt
sen gjorde det ej heller lettere for Højre. Den hede Omfavnelse, som
Radikale og Socialdemokrater (under Rodes og Borgbjergs mester
ligt ledede Grundlovspolitik) gav Ministeriet og dets Chef i Særde
leshed, kunde Klaus Berntsen ikke staa for, og Modsætningerne mel
lem Højre og Venstre uddybedes. J. C. Christensen saa til med ilde
skjult Ængstelse. Men det er jo noget, som ofte viser sig i Politik.
Naar Lederen afgiver Ledelsen til andre — omend Motiverne kan
være de rigtigste — glider Magten ham af Hænde.
Men hvad gik vor Politik iøvrigt ud paa? En umaadelig Strid stod
om Skattelovene af 1912. Indkomstskatten steg helt op til 5 %, naar
Indtægten var 200.000 Kr. og derover, Formueskatten steg til 1^
Promille. Større Indtryk paa os med vore faa Tikronesedler i Lomme
penge kunde disse Tal dog ikke gøre. Men vi har antagelig pippet
med om, at den finansielle Undergang var nær — med en Finanslov,
som balancerede med noget over 100 Mill. Kr.! Selvsagt interesserede
mange Spørgsmaal af almindelig Lovgivningskarakter os. Men In
denrigsministeriet, som havde de sociale Udgifter, brugte i det hele
kun 13 Mill. Kr., Forsvaret 36 Mill. Kr., Justitsministeriet 10 og Kir
ke- og Undervisningsministeriet 15. Pengene var smaa, Sagerne ogsaa.
Frem for alt: Staten beskæftigede sig kun ganske periferisk med Er
hvervslivets Forhold. Valutaen ordnede Nationalbanken gennem
Diskontoer, og iøvrigt havde Landet jo Guldmøntfod. Handels
restriktioner eksisterede ikke, bortset fra Tolden. Ikke-økonomiske
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Forhold drøftedes i det politiske Liv, men paa en helt anden og
sekundær Maade end nu. Kun Socialdemokraterne førte ind imellem
deres Socialiseringsprogrampunkter frem. Om Forsvarsspørgsmaalet
var der forholdsvis roligt. Og Udenrigspolitiken, hvilket dengang
vilde sige vort Forhold til Tyskland, drøftedes mere fortroligt ved
private Møder end offentligt. Enkelte Gange strej fedes dog Spørgsmaalet paa Rigsdagen, men uhyre forsigtigt. Den meget nordslesvigskinteresserede Højremand H. L. Møller rettede saaledes Forespørgsel
til Udenrigsministeren i Februar 1912; det var ganske særlig Marcus
Rubins Artikel i »Preussische Jahrbücher« — »Deutschland, Nord
schleswig und Dänemark« — fra August 1911 og Ministeriets For
hold til den, som havde skabt Røre og Ængstelse i vide Kredse. Ind
rømmes maa det sikkert, at den indeholdt udæskende Enkeltheder
(kun Taaber og Folk uden Indflydelse haabede paa en Genforening),
og Tyskerkurs blev Slagordet imod den officielle Politik. Men for
mig staar det saaledes, at det nordslesvigske Spørgsmaal i vore Tan
ker og Sind var meget mere dominerende, end offentligt kunde til
kendegives.
Jeg har her forsøgt at give en Smule Baggrund for Vilkaar og For
hold, som de var, da jeg for 36—37 Aar siden gik ind i Højres Ung
dom. Det siger sig selv, at det kun kunde være Forfatning, Forsvar og
nationale Problemer, som førte os til Højre. Og Interessen for disse to
sidste Anliggender var saa stor, at vore blandede Følelser over for
Partiets sociale Linje og Grundlovspolitik ingen Ændring kunde foraarsage i vor partimæssige Stilling.
Landstingsmand Poul Rasmussen var en af de faa Rigsdagsmænd,
vi stod nær paa Grund af hans uforfærdede Deltagelse i Kæmpemø
derne med Socialdemokratiet og hans forstaaende Stilling til Arbejderspørgsmaal. Til de fleste af Landstingsmændene havde vi ingen
Forbindelse. Dog skal nævnes Holger Petersen, som gav os megen
Støtte.
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Vort Arbejde var i høj Grad paa det jævne. Ingen Faner, intet
Optog, intet Musikkorps — men vi, der deltog i Agitationen, fik lært
vort Land at kende og fik derved en stor Værdi for Livet. De andre
politiske Ungdomsforeninger var dengang mere i deres Vorden.
Navnlig gælder det Venstres Ungdom. Men mange af de Politikere,
som siden mødtes paa Rigsdagen, havde hver paa sit Omraade be
gyndt, som vi unge Højremænd gjorde det.

VI. Valget 1913 og Grundloven af 1913.

Der skulde senest være Folketingsvalg den 20. Maj 1913. Klaus
Berntsens Grundlovspolitik, og navnlig hans udæskende personlige
Optræden over for Højre, som Højre selvsagt skulde have set bort fra,
gav mange i Højre taabelige og forfængelige Haab. Konservatismen
viste sig jo nemlig i Venstre. Hist og her stod saa en, saa en anden Ven
stremand op og spurgte, om man nu ikke gik for vidt. Konservative
Garantier kom ogsaa i en vis Kurs blandt Venstremænd, mest dog
naar de talte paa Tomandshaand med Højremændene. Socialistfor
skrækkelsens Spøgelse var paa Færde. Og helt skæbnesvangert blev
det, at Højres Agitatorer Gang paa Gang kom hjem fra deres Tourneer og havde omvendt Venstremænd i sognevis. Vor ellers saa gode
Ven, den særdeles moderate og forstaaende Albert Abrahamsen, tog
helt fejl. Han blev Højres store Agitator i Vinteren 1912—13, og
han kom hjem fra sine Møder, som han sikkert havde klaret glim
rende, for han var en stor Taler, med den ene optimistiske Beretning
efter den anden. Det var sidste Gang, Herremændene spillede en
Rolle i dansk Politik. De fortalte Abrahamsen og andre, hvor frygte
ligt det vilde gaa Venstre ved det kommende Valg. Og Ledelsen
troede det. Og Piper — ja, Piper skulde jo blot holde sammen paa
det hele, saa løste han sin Opgave, mente han. Jeg fik dengang en
Rædsel for de bonede Gulve og deres Indflydelse og dragende Magt
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paa Mennesker. Og det gælder saamænd ikke blot for gamle Højre
mænd, Teorien har Gyldighed for alle den Dag i Dag.
Spillet var sat i Gang, der var ingen Vej tilbage. Man skulde egent
lig mene, at alt talte for at finde en modus vivendi. Valgtallene 1910
viste med al ønskelig Tydelighed, at Venstre maatte tabe. Men hvad
saa med Højre? Radikale og Socialdemokrater støttede altsaa hinan
den, medens Venstre og Højre sloges paa Livet løs. Radikale og So
cialdemokrater fik ved Valget ca. 175.000 Stemmer men 63 Manda
ter (af 114), Højre og Venstre fik ca. 190.000 Stemmer men kun 51
Mandater. Medens vi herhjemme i gamle Dage (som i England) reg
nede mere med Mandater end med Stemmer, benyttede nu ogsaa
Venstre det Argument mod Regeringen, at den sad paa et Mindretal
af Stemmer. Forklaringen var den, at Højre for 81.000 Stemmer kun
fik 7 Mandater, Radikale for nær 70.000 ikke mindre end 31 Man
dater. Et Gode var det, at Kravet om Forholdstalsvalgmaadens Ind
førelse fik et mægtigt Skub fremad. Men Ministeriet og Venstre
havde tabt Slaget; fra at raade over Halvdelen af Mandaterne gik
Venstre n'ed til kun at have 44.
Den paafølgende Ministerkrise blev en stor taktisk Sejr for J. C.
Christensen, og det maa erkendes, at Venstre i Situationen var vel
tjent med hans politiske Ledelse af den. At det andet Ministerium
Zahle skulde sidde i næsten 7 Aar, kunde selv den klogeste ikke regne
med. Radikale og Socialdemokrater vilde have Ministeriet Berntsen
til at fortsætte, thi saa havde de mere Krammet paa Venstre, og alt
for stor Tillid herskede ikke mellem de to Partier og Venstre, og det
var der forsaavidt intet at sige til. Men J. C. Christensen vilde ikke
bindes, og ved en fin Manøvre ordnede han Sagen saaledes, at Mini
steriet selv stemte for sin Afgang. Da Socialdemokratiet ikke vilde
danne Regering, og en Regering af de tre Grundlovspartier ikke
kunde etableres paa Grund af Venstres Modstand, fik Landet altsaa
sit andet Ministerium Zahle.
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Ingen af Ministeriet Zahles Medlemmer har mig bekendt udarbej
det nogen udførlig Beretning om dets Indsats i disse syv skæbnebe
stemmende Aar. Det er en Skam.
For os unge var Ministeriet Zahle Ministeriet, som skulde bekæm
pes med alle til Raadighed staaende Midler. Det var ikke Grundlovspolitiken, som for os vejede til. Det var mest Dr. P. Munch.
Ingen havde saa stærkt som Dr. Munch bekæmpet Forsvaret; han var
Hørups Arving mere end nogen af de andre. Og Forsvarssagen var
jo for os det springende Punkt.
løvrigt bør det siges, at jo ældre man bliver, og jo mere man har
lært af Politik og set af Ministerier og Partier, jo mere maa det sik
kert erkendes, at bedre Ministerium har Danmark næppe nogensinde
haft.
Ministeriet Zahle var et »team« i dette Ords bedste Betydning;
Ove Rode har engang skildret Zahle med Ordene: Den første blandt
Ligemænd. Det var svært for udenforstaaende og Modstandere at se.
Zahle var ingen betydelig Taler; han kunde ofte, sikkert uden at han
tilsigtede det, virke næsten taktløs. Der var i ingen Henseende noget
blændende ved ham, men dansk Politik kunde han, det danske Væl
gerfolk kendte han, og det danske Folketing havde i næsten 20 Aar
været hans Arbejdsplads, da han blev KonsejIspræsident i 1913.
Sandheden er sikkert den, at han meget ofte var den, som fandt Vej,
naar Anskuelse stod mod Anskuelse, og hans urokkelige Ro hjalp,
hvor mere iltre Ministre vilde have taget haardere fat.
Ove Rode blev Ministeriets store Navn i den indre Politik. Der
gaves vist ingen ung Politiker, som ikke nærede en hemmelig Beun
dring for Rode. Han var jo baade Digter, Journalist og Politiker.
Om Orla Lehmanns Dattersøn stod der en Glans af Aand, og Ver
denskrig I gav Rode Chancen for at præstere det overmenneskelige
Arbejde, som, ogsaa i Kritikeres Øjne, vil blive staaende som en
kæmpemæssig personlig Indsats. Dr. Munch vil mere blive Mellem-
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krigsaarenes end Krîgsaarenes Minister. Edvard Brandes hørte til For
forfatningskampens Mænd, var gaaet ud af Folketinget i 1894, og var
udenfor, indtil han blev Landstingsmand i 1906 og blev Landstingets
Kælebarn. Den kortvarige Ministerperiode 1909—10 havde allerede
vist ham som en habil Finansminister. Han var baade Fortid og Nutid,
havde Patina over sig og gik samtidig med Liv og Sjæl op i den politi
ske Aktualitet. Udenrigsministerposten interesserede ikke meget i 1913,
man kendte kun en Smule til Erik Scavenius fra 1909—10 vist egentlig
kun, at Selvtillid skortede det ham ikke paa. Hassing-] ørgens en, Tra
fikminister og Handelsminister ad interim, var en for de fleste
ukendt Mand. Han viste sig hurtigt at kunne finde Tonen, og Land
brugsminister Kr. Pedersen var den danske Husmands Ven, Venstreog Højreblade haanede ham, fordi Rode tog alle Forsyningsspørgsmaal under Krigen, men Angrebene gav Bagslag. Kr. Pedersen
kendte sin Begrænsning, mere end det, han holdt sig til det, han
kunde. I dansk Husmandspolitik vil hans Navn blive staaende. Og
endelig var Kejser Nielsen som Kultusminister klar til at løse den
Opgave, som han havde, nemlig ingen Konfliktspørgsmaal at rejse.
Det var altsaa et godt sammensat Ministerium, meget bedre end Zahles første, og det kunde holde sammen. Men hertil kommer et an
det Forhold, som fik aldeles afgørende Indflydelse i dansk Politik i
Realiteten lige til 1939 — og maaske kan det faa det engang endnu.
Det var Samarbejdet mellem Radikale og Socialdemokrater i hele
denne Periode. Ogsaa det savner sin intime Skildrer, og jeg kan selv
sagt ikke have noget førstehaands Kendskab til det.
Historien vil nok give Stauning den største Del af Æren for Sam
arbejdet, og han blev jo da ogsaa Minister i Halvdelen af Ministe
riet Zahles Levetid og var Socialdemokratiets Formand og ledende
Mand i hele Perioden. Han havde allerede i 1913 som forholdsvis
ung Rigsdagsmand Ord for sin overordentlige Arbejdsevne, uhyre
Flid og eksemplariske Orden. Stauning var en Mand, det var trygt
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at slutte en Aftale med — det kunde være svært nok med Hensyn til
Indholdet — men havde man Aftalen, var der sjældent eller aldrig
Vrøvl eller Misforstaaelser, og havde Stauning lovet at ordne en Sag,
blev den ordnet. I disse Aar lagdes Grunden til det Samarbejde
Munch-Stauning, som bestemte det meste i dansk Politik 1929—40.
For Grundlovspolitiken derimod mener jeg, Borgbjergs Betydning
var den største, og med stor Dygtighed forstod Rode og han ikke at
lade Venstre slippe ud af det Tag, de som Følge af Klaus Berntsens
Politik havde faaet paa Venstre.
I det første Aar efter Ministeriet Zahles Tiltræden beherskedes
den politiske Dagsorden af Grundlovssagen. J. C. Christensen gjorde
sine Ting godt. Man maa jo nemlig ikke bedømme ham som Grund
lovsændringstilhænger, men som en konservativ Politiker, der kæm
per i en desperat Situation for at opnaa, hvad han kan. Han frem
sætter sit eget Grundlovsforslag i sit Ugeblad »Tiden« og lægger
dermed Torpedoen under det Berntsenske Forslag. Ministeriet Zahle
tager for sit Vedkommende Tingene med stor Ro. Det gør som be
kendt enhver Regering, naar den er blevet Regering, uanset hvor
travlt den lige i Forvejen har haft det som Opposition. Den Politik
er lige saa gammel som Politiken selv og vil vedblive at være lige ny.
Naar man nu gennemgaar den Tids (1913—14) Forhandlinger om
Grundlovssagen, forbløffes man over, hvad man dog kunde finde
paa af Forslag fra Højres Side. Venstremændene, med J. C. Chri
stensen i Spidsen, arbejdede saamænd energisk nok for at faa Højre
med. Naa, helt uegoistisk var det vel ikke. I hvert Fald, det strandede
paa Højres desperate Manøvrer.
Personlig havde Vinteren 1913—14 en vis Betydning for mig. Jeg
var dengang temmelig stiv i Valgtal og i at anstille Valgberegninger.
I September-Oktober 1913 havde den elskelige Frederik Hansen givet
mig Plads for 5 ret store Artikler om, hvorledes en eventuel Lands
tingsopløsning vilde forme sig. Formaalet var, saa skaansomt som
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muligt, at fremhæve, at Højre vilde tabe Flertallet ved en Lands
tingsopløsning. Synspunktet blev pyntet med mange Løvefødder og
Gesvejsninger — vi var jo saa taktiske allerede da — men om Hen
sigten er der ingen Tvivl. Og dernæst skulde det siges Partiets Le
delse, at den hellere maatte prøve paa at faa, hvad man kunde, mens
man dog havde en vis Magt. Artiklerne gjorde ikke Højres Ledelse
klogere. Der blev stort Postyr, og Frederik Hansen maatte faa mig
til at sige et eller andet om, at saadan behøvede man ikke at fortolke
Artiklerne. Men Borgbjerg gav mig en gavnlig Lære for Livet, selv
om det ikke var tilsigtet. Borgbjerg skrev nemlig i »Social-Demokraten«, at nu havde »et af Højres faa gode Hoveder« skrevet, at Lands
tingsvalget vilde tabes. Det var ganske tydeligt, at Borgbjerg intet
anede om min Eksistens, men da det passede i hans Kram, fik jeg
Udnævnelsen til »godt Hoved«. Jeg har mange Gange i mit Liv
sendt Borgbjerg en taknemmelig Tanke, fordi han saa tidligt ind
viede mig i, hvorledes Ros og Dadel i Modstanderpressen desværre
alt for ofte hænger sammen med, hvad der passer i dens eget Kram,
snarere end det er et Udtryk for, hvad de paagældende virkelig ved
eller mener. Ogsaa den radikal-socialistiske Behandling af J. C. Chri
stensen og Klaus Berntsen var god at faa Forstand af.
Juleaften 1913 døde Estrup. Kidde kendte ham, og han talte jævn
lig med Kidde. Men jeg var jo kun en Dreng, som ikke mødte de
Store. Der stod Respekt om den gamle Statsmand, men det var mere
Respekt for Mennesket end for Politikeren. Jo mere man fordyber sig
i Estrups Gerning, jo mindre giver man for Politikeren. »Tyskerkur
sen«, som blev heftet paa Tiden efter 1901, paa Venstre og Radikale,
indledtes jo af Estrup, men det vidste vi ikke dengang. Og slet ikke,
hvilken utrolig Film der spilledes med Forsvarssagen.
Estrups Død bevirkede, at Højre og Frikonservative nu kun havde
Halvdelen af Landstingets 66 Mandater. Formanden, Højremanden
Goos, havde dengang ikke Stemmeret. Stillingen var altsaa 32 Kon-
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servative mod 33 af Grundlovspartierne. Og da endelig mindst 34
Medlemmer skulde være tilstede og deltage i Afstemninger, havde
Højre og Co. altsaa en sidste Chance for at faa sin Vilje ved at gøre
Tinget ubeslutningsdygtigt ved Fravær. Jeg stod i Landstinget den
3. Juni, da Højre udvandrede, tilfældigt stod jeg ved Siden af As
ger Karstensen. Vi var unægtelig begge lige fortvivlede. Men hvad
skulde man gøre, naar man tilhørte et Parti — og forøvrigt var det
jo nogenlunde ligegyldigt, hvad jeg gjorde eller mente.
Og Landstingsvalget 10. Juli 1914 gav det uafvendelige Nederlag.
Faa Uger efter udbrød den første Verdenskrig og standsede fore
løbig Arbejdet med den nye Grundlov.
Paa konservativt Initiativ blev som bekendt Forhandlingerne gen
optaget i Foraaret 1915. Det var Abrahamsens, Ellingers og Poul
Rasmusens Bedrift. Den lige og almindelige Valgret havde sejret,
og Højre var med til under Krigen at gennemføre Sagen. Kiddes og
min Kreds var mindre optaget deraf, end man maaske vilde tro.
Krigen og Neutralitetspolitiken optog vore Sind meget mere, og vi
var ikke alt for tilfredse med, at Ministeriet Zahle fik denne Succes,
thi Ministeriet med dets Militærpolitik var jo den store Modstander.
I Fortsættelse af Vedtagelse af den nye Grundlov 5. Juni 1915 gik
Omdannelsen af Højre til Det konservative Folkeparti.
Dette var Asger Karstensens Værk. Vi unge Højremænd havde li
det med det at gøre, men støttede varmt Ideen og hjalp med, det vi
kunde. Kidde var den ledende fra vor Side, men ogsaa Overretssag
fører Viggo Schlotjeldt var foran i Arbejdet. Højre, Frikonservative
og Enkeltpersoner indenfor Venstre dannede det ny Parti, og der
blev her lagt et solidt Grundlag for, at Kampen med de andre Par
tier kunde tages op paa lige Fod. Det ny Parti var heldigvis ikke
noget Landstingsparti, idet det ikke havde Flertal i dette Ting, men
Landstinget havde i Rigsdagsgruppen en stor Overvægt. Normalt
politisk Liv eksisterede ikke under Krigen, og det nye Parti fik Tid
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til at konsolidere sig. Samtidig hermed omdannede vi Højres Ung
dom til Det Konservative Folkepartis Ungdomsorganisation og gik
med Styrke ind i Arbejdet under de ny Forhold.
Med Landstingsvalget i 1914 indledes en ny Politik i Landet. Kon
servative og Venstre havde Flertal i Landstinget, og ved Samarbejde
der øvede de megen Indflydelse. Problemet var Folketinget. Her
blev, alt som Tiden gik, Modsætningerne skærpet mellem Regerin
gen og Oppositionen. Det radikal-socialistiske Samarbejde blev mere
og mere intenst. I Folkepartiet var Kravene om et saakaldt borgerligt
Samarbejde stærke, altsaa et Samarbejde af de to oppositionelle Par
tier, men Fortiden sad endnu da og længe senere Venstre saadan i
Kroppen, at det var saare afvisende heroverfor. I Kampen mellem
Venstre og Radikale var et altfor intimt Samarbejde med Højres
Arvtagerparti farligt, og det gjaldt ogsaa om at bevare det Overtag
over Højre, Aarene efter 1901 havde givet Venstre. Og i hvert Fald
til og med 1920 forstod Venstre altid eller næsten altid at manøvrere
sig frem til Stillingen som det ledende Oppositionsparti. Grundloven
af 1915 indvarslede dog trods alt nye Tider i dansk Politik og navn
lig nye og ændrede Tider for konservativ Politik.
Men indtil videre gik Krigen sin onde Gang.

Vil. Den 5. August 1914.
Augustdagene 1914 stod for mig, indtil jeg oplevede den 9. April
og Aarene derefter, som den største nationale og folkelige Oplevelse.
Og ganske særligt gælder det Onsdag den 5. August.
Hjem ilede Aage Kidde og jeg som saa mange andre unge. Vi
havde taget Udsættelse med Militærtjenesten, men havde begge væ
ret ret ivrige Skytter. Aage var meget duelig til det, jeg mindre in
teresseret; for mig var Hovedsagen, at man blev indkaldt, om Lan
det mobiliserede.
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Der var en egen aldrig før oplevet Stemning over Landet og Folket
i de Dage. Indtil da havde der været Magsvejr. De haar de politiske
Kampe i Tiden, der gik forud, var forbi. Ministeriet Zahle satte sig
mere og mere tilrette. Landstingsvalget i Juli havde skabt fri Bane for
Grundlovspolitiken. I April 1914 havde vi fejret vore Veteraner fra
1864. Fra Nordslesvig lød H. P. Hanssens og de andre sønderjyske
Føreres Ord til os.
Men udefra begyndte Advarslerne om den kommende Fare at ind
løbe til os i stadigt stigende Tempo.
Hele Juli var præget af den stigende Nervøsitet. Tæt ind paa Livet
faar Hovedstaden Krisen den 27. Juli, da den Meddelelse kommer
til den allerede festklædte By, at Frankrigs Præsident Poincaré, som
har været paa officielt Besøg i St. Petersborg og Stockholm og nu
ventes til København, maa ile hjem og aflyse Besøget.
Historiens store Vingesus er over vor Verdensdel. Dagen efter er
klærer Østrig-Ungarn Serbien Krig.

De sædvanlige Partiformandsforhandlinger, som hører til en saadan Situation, føres. Militære Sikringsforanstaltninger træffes.

Hvad vil Tyskland? Det var det evindelige Spørgsmaal. Kunde
den store europæiske Krig undgaas? Den 1. August erklærer Tysk
land Rusland Krig. Nu kan kun et Mirakel redde os fra Storkrigen.
Sikringsstyrken indkaldes. Vi akademiske Skytter møder og faar Vaaben i Kunstmuseets Kælder. Der var en højtidelig Stemning over
hele Situationen. Vi følte en Nationens Samhørighed, som vi ikke
havde oplevet tidligere. Søndag den 2. August udsender Kongen sit
manende Budskab — om »Ro og Orden« var jeg lige ved at skrive —
men det var jo først 25 Aar senere — om Advarsel mod utidige Stem
ningsytringer og Demonstrationer.
Og saa ventede man paa England. Hvad vil England? Ganske som
25 Aar senere i September 1939. Thi om Standpunkt og Indstilling
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og Sympati hos os selv var der jo ingen Tvivl. Kejser Wilhelms
Tyskland var Fjenden. Frankrig og England de Lande, som vi følte
os knyttede til, og det zaristiske Rusland stod trods alt for os som
den af Tyskland overfaldne Part. Da saa endelig Asquith den 4. Au
gust paa Imperiets Vegne erklærede Tyskland Krig, føltes det som
en stor Lettelse, men i umiddelbar Fortsættelse heraf kom Danmark
ind i den vanskeligste Situation, Landet var i under hele Krigen.
Akademisk Skyttekorps var sendt ud til Vestenceinten, hvor vi i de
første Augustdage lavede Pigtraadsspærringer. Derude fik vi Med
delelserne om, hvad der skete ude i den store Verden. Den 5. August
var vi atter inde i København, og husker jeg ret, maatte vi den Dag
stille 3 eller 4 Gange for eventuelt at modtage Ordre. Aage og jeg
havde meldt os til Heldagstjeneste og laa i den følgende Maaned
Vagt paa Kontoret om Natten og uddannede Rekrutter om Dagen.
Ganske særlig over den 5. August var der en dyster Stemning. In
gen vidste alt for meget, og Rygterne svirrede om tysk Ultimatum,
kommende tyske Angreb etc. etc. I de Dage og da navnlig den 5.
August var der en virkelig fast, national Holdning over Byen. Og
som det var i Hovedstaden, saaledes over hele Landet. Det var ikke
en overeksponeret, overnational Stemning, det var en Følelse af,
at nu var Landet kun et Haarsbred fra at blive angrebet af Tyskerne,
og der var ingen Tvivl om, at skete det, maatte vi gøre den Mod
stand, vi kunde. Ingen af os havde oplevet en saadan Samfølelse før;
alle talte sammen, vi følte os som eet Folk. Den 5. August kom der
for til at staa for mange af os som den store Dag i vort Liv. Selv Gen
foreningens lykkelige Dage havde ikke den Glans over sig som den
5. August.
Hvad der virkelig foregik den 5. August, vidste vi jo ikke meget
om. Men efterhaanden er det blevet opklaret i Enkeltheder. For mig
er Datoen den 5. August ved Siden af, hvad her er forsøgt skildret,
paa en særegen Maade knyttet til to politiske Skikkelser, Emil
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Piper og J. C. Christensen. Piper er for de fleste nu et glemt Navn.
Intetsteds som i Politik gælder: ude af Øje, ude af Sind. Men i 1914
var Piper en markant politisk Skikkelse. Han var paa dette Tidspunkt
nær de 60 og havde en lang politisk Løbebane bag sig. Medlem af
Folketinget 1898—1901 og 1903—06, Sogneraadsformand (til 1913)
i Lyngby — Kongens Lyngby skulde jeg vel sige — indtil 1922
Amtsraadsmedlem. Fra 1906 blev han Landstingsmand og i 1908
Højres Formand, hvad han var til sin Død i 1928. Piper besad ingen
blændende ydre Egenskaber, men var af en overordentlig Soliditet,
og han beherskede det indenrigspolitiske Stof til Fuldkommenhed. Han
vilde ikke anvise nye Veje for Konservatismen og saa det som en
Hovedopgave at holde Venstre paa den rette Vej; selv har han i
1911 udtrykt det saaledes, at Højre skulde spille 2. Stemme. Det var
jo ikke just det, som kunde virke særlig tillokkende paa os unge, men
vi holdt meget af Piper for hans fine Karakter, hans komplette
Usnobbethed og altid rene Motiver. Som Højres Formand havde han
selvsagt Indflydelse. Men i Offentlighedens Øjne var Piper ikke no
get fremtrædende Navn. Der stod ikke den Glans over denne danske
Højrebonde som over Lensgreverne og de Frikonservatives store Her
rer. Men Piper holdt sammen paa Stumperne — for det meste da.
Det har altid interesseret mig enormt, at Salmonsens Konversations
leksikon hverken i sit P-Bind (fra 1925) eller i Supplementet (fra
1930) har eet eneste Ord om Piper. Ordentlig Historieskrivning om
den første Trediedel af dette Aarhundrede maa give Piper den Plads,
som tilkommer ham. Og i 1914 greb han direkte ind i Danmarks
Historie.
Stor Usikkerhed herskede den 5. August, om Danmark efter den
tyske Forespørgsel skulde udlægge Miner. GrevFrijs, J. C. Christensen
og maaske andre Konservative og Venstre var imod det, Regeringen
i hvert Fald til at begynde med vaklende. Piper havde straks sit
Standpunkt klart, nemlig for Mineudlægningen, og det blev Ministe-

50

riets og Kongens. Jeg mener, at dansk Historieskrivning ikke har
anerkendt den Betydning, det havde, at Piper saa klart og grejt stil
lede sig, som han gjorde. Han var jo »kun« Piper og ikke Edward
den VII’s Ven og Bridgekammerat, ikke tidligere Konseilspræsident.
Men han var Piper. Han fulgte sin egen sunde Forstand, hvad saa
andre sagde. Mange Aar senere har jeg nøje gennemgaaet Dagen
med Dr. P. Munch, og han gav mig ganske Ret i, at Piper aldrig i
levende Live fik den Anerkendelse, der tilkom ham for Indsats for
Land og Folk. Modsat Pipers Holdning hin skæbnetunge Dag var —
desværre, kan jeg godt tilføje — J. C. Christensens. Jeg var som ung
en Beundrer af J. C. Christensen, og Beundringen har holdt sig gen
nem Livet. Men det kan ikke nægtes, at den 5. August er et sort Blad
i hans Historie. Ingen kendte som J. C. Christensen de foregaaende
Aars Politik, han havde Kendskab til Forhandlingerne med Tyskerne
i 1907 (Lütken-Forhandlingerne), han vidste, hvad Tyskland med
nogen Ret ventede af os. Men han tav og gav intet Raad. Landets
ledende Oppositionspolitiker var passiv, udenfor. Jeg har søgt at
finde Forklaringen herpaa. Det er en ærlig Sag at ville have Hævn,
selvom Følelsen vel helst skal bekæmpes. Hævn er, som Anders Vi
gen i en anden Forbindelse sagde til en af sine Modstandere, en god
gammel dansk og nordisk Ret. Jeg kan ikke forklare J. C. Christen
sens Optræden den 5. August paa anden Maade, end at Ønsket om at
se den forhadte Radikalisme knække Halsen beherskede ham. Jeg
tror, han haabede, at Ministeriet selv vilde træde tilbage. Herpaa ty
der det ogsaa, at han i den kommende Tid adskillige Gange talte
om et stort Forlig om Grundlov, Valglov, Forsvarsspørgsmaal og
Samlingsregering. Heri havde han ud fra sit Synspunkt ganske Ret.
Men lidet regnede han med Selvtilliden og Selvsikkerheden hos Fler
tallet af Ministeriet Zahles Medlemmer. I den Retning var de mere
Nationalliberalismens Efterkommere, end Højremændene var det.
Den 5. August 1914 blev endelig en historisk Dag derved, at det
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blev den første Gang, Christian X gjorde sit Land en stor selvstændig
Tjeneste — en Tjeneste ingen anden kunde have gjort.
Den unge Konge, som det hed om Christian X dengang, var straks
ved sin Tronbestigelse meget populær. Han var jo blandt andet den
første Konge i Mands Minde, som kunde tale Dansk. Han var Stu
dent og Officer, ivrig Officer i Hæren og Sømand. Over den første
Glücksborger hvilede Estrupiatets Skygge. Frederik VIII stod i
Skygge, da han skulde have udført Mands Gerning, og Indtrykket
var, at han jagede efter en Popularitet, som han netop derfor
ikke fik, skønt han utvivlsomt var en politisk Begavelse. Christian X
havde ingen Vanskeligheder haft i de to første Regeringsaar. Kon
flikten mellem ham og Ministeriet Zahle om de Kongevalgtes Uopeller Opløselighed, klarede Ministeriet og Vælgerne for ham. Kri
gens Udbrud og den 5. August 1914 bød ham den første store Opgave.
Kongens Andel i Afgørelsen og navnlig i dens gode Modtagelse i
England er uomtvistelig. Med Telegrammet til Fætteren George V
om hans 5 : Danmarks uforanderlige Venskab, traf Kongen de Ord,
som skulde siges.
En betydelig Del af Kongens Popularitet skabtes ved denne Lej
lighed.

VIII. Den første Verdenskrig.
Augustdagene 1914 er uforglemmelige. Men hurtigt glider Livet,
da den første og den største Fare er overstaaet, tilbage, om ikke til
de vante Former, saa dog tilbage imod dem. Og vort Liv spaltes til
den ene Side i en glødende Optagethed af Krigens Gang og Frygt
for dens Udfald, til den anden af den hjemlige Politik, det hjemlige,
ogsaa private, Arbejde og den daglige Trummerum, som sandelig
intet opløftende har over sig. Naar jeg tænker tilbage paa den første
Verdenskrigs fire lange Aar, har de intet opløftende over sig. Ude
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i Europa afgjordes ogsaa Danmarks Skæbne, og vi sad hjemme og
hyggede os, meget ofte optaget af den lille Politik, og saa til. Der er
i saa Henseende en overordentlig Forskel mellem vore Vilkaar under
den første og den anden Verdenskrig. Da var vi Tilskuere, nu var vi
i de fem Besættelsesaar med eller kom efterhaanden med og følte
os som Parthavere i den store fælles Kamp. For det danske Folk
havde den første Verdenskrig intet over sig i de hjemlige Forhold,
som kunde danne Baggrunden for en ny og bedre Fremtid. Tvært
imod skabte Krigen gennem de mange let tjente Penge og de fordy
rede Levevilkaar større Modsætninger mellem de enkelte Dele af
Befolkningen, og Augustdagenes Fællesfølelse kunde ikke bevares.
Den anden store Oplevelse under Verdenskrig I blev Belgien og
Marneslaget September 1914. Tyskland overfaldt trods alle Løfter
Belgien den 3.—4. August. Et overvældende Indtryk gjorde den ty
ske Rigskansler Bethmann-Holwegs Ord om Traktaten om Belgiens
garanterede Neutralitet som »en Lap Papir«, disse tre smaa Ord
skabte fra Krigens første Dage en voldsom Verdensopinion mod den
overmægtige Fjende. Thi ellers er det ikke saa helt let at angive
Stemning og Anskuelser hos Befolkningen som Helhed. Der var i
1914 en ejendommelig Forskel mellem Danmark og Sverige. I Dan
mark var Socialdemokratiet, jeg vil ikke sige tyskvenligt, men tysk
orienteret. Man kan sige, at vi havde faaet Socialismen fra Tyskland.
Der var en stærk Kontakt mellem Lederen af det danske og Lederen
af det tyske Socialdemokrati. Kontakten mod Vest til England var
ringe, og det engelske Arbejderparti var væsensforskelligt fra de kon
tinentale socialdemokratiske Partier. Kampen i England stod mellem
Konservative og Liberale. Arbejderpartiet skulde først til at faa Sam
ling paa sig selv. Tiden ebbede vel ud, hvor den unge danske Arbej
der gik paa Valsen, men mange af de ledende i Parti-og Fagbevægelse
havde haft deres Uddannelse og Ungdom i den Tid, og det var til
Tyskland (og sommetider længere Syd paa) de kom. Det nordsles-
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vigske Spørgsmaal spillede med enkelte Undtagelser ingen Rolle i
Socialdemokratiets Rækker. Det føltes naturligt, at danske Arbejdere
Syd for Grænsen stemte socialistisk og ikke nationalt dansk, og man
fremhævede altid, at det var Socialdemokratiets Sejr i Tyskland, som
skulde skaffe Danskheden Retfærdighed. Den officielle danske
Udenrigspolitik havde egentlig kun eet Dogme: at Danmark, hvordan
Krigen end gik, vilde vedblive at have en Grænse fælles med Tysk
land. Med Erik Scavenius som Udenrigsminister føltes det, at denne
den nye Lære, som man i og for sig urigtigt sagde, havde hele Mini
steriets Tilslutning. Det radikal-socialistiske Samarbejde var intimt
og blev intimere under Krigen. Der maatte derfor komme noget na
tionalt farveløst over Ministeriets hele Holdning. De ministerielle
Partiers Politik var at klare os igennem som neutrale. Dette mente
vel ogsaa Befolkningens anden Halvdel (Højre og Venstre, Bøn
derne og Byernes Middelstand), men i deres Indre var de langt fra
Neutraliteten. Her var Tyskland Arvefjenden gennem Aarhundreder.
1864 var et aldrig lægt Saar, og Folkekampen i Nordslesvig holdt
Saaret aabent. Jeg bør, for at Misforstaaelser ikke skal opstaa, gen
tage, at ogsaa i Radikalismen nærstaaende Kredse var det nordsles
vigske Spørgsmaal et Livsspørgsmaal for Danmark; men stor Skade
havde den tidligere omtalte Artikel i »Preussische Jahrbücher« gjort,
og Manglen paa Tillid var aabenbar. Hertil kom endelig de ulykke
lige Virkninger af Aartiers Kampe om Forsvaret, der jo i Danmark
ikke formede sig som et Spørgsmaal om: hvor meget, men som et
Spørgsmaal, om vi overhovedet skulde have et Forsvar. Modsætnin
gerne var uden Sammenligning skarpere dengang end nu.
I Sverige var Stillingen modsat. Frygten for Rusland sad Sven
skerne i Blodet. Det zaristiske Ruslands Undertrykkelse af Finland
gennem den sidste Snes Aar havde en tilsvarende Virkning som
Tyskland-Nordslesvig, og Tyskvenligheden var ganske udpræget i de
svenske Højrekredse, medens den svenske Socialistfører Brantings
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Indflydelse bevirkede, at Arbejderne i Sverige var vest-, maaske sær
lig fransk-orienterede. Som søfarende Nation var Norge orienteret
over mod England. Nogen udpræget Fællesfølelse bandt saaledes
ikke de tre skandinaviske Lande sammen. Unionsadskillelsen i 1905
øvede sin Virkning, ikke blot mellem Norge og Sverige, men ogsaa
mellem Sverige og Danmark. Danmarks aabenlyse Sympati for Norge
og Begivenhederne omkring Prins Carls Tronbestigelse havde kølnet
Forholdet mellem de to Lande.
Belgiens tapre Modstand i August 1914 kom længe til at staa som
et glorværdigt Eksempel paa, hvad et lille Folk kan udrette, om det
vil, og ved det efterfølgende Marne-Slag føltes det, at nu var det
Verdenshistorie, som blev skrevet. Det var det jo ogsaa. Den 6. Sep
tember føltes faa Dage efter som den afgørende Dag, hvor Tyskernes
ustandselige Fremmarch standsedes, og Tilbagetoget begyndte. Grund
er der til at anføre, at det utvivlsomt for Russerne staar saaledes, at
det var deres Offensiv paa Østfronten, som reddede Franskmændene. Og Russerne vil vel sige, at Historien gentog sig nogle Gange
særlig under den anden Verdenskrig. Men hvorom alting er, med
Joffres Sejr ved Marne kom der over de hjemlige Forhold en umaadelig Lettelse, den største Fare føltes overstaaet. Dagliglivet begynder
at vende tilbage trods Krig og Torpederinger. I de kommende fire
Aar indtræffer adskillige Situationer med betydelig Fare. H. P.
Hanssen hævdede jo saaledes senere, at der to Gange havde været
alvorlig Fare for tysk Overfald paa Danmark, nemlig i August 1914
og i Oktober 1916, men Livet i Danmark blev kun præget af Fare
ganske særligt i Krigens første Uger.
Den økonomiske Politik, Forsyningspolitiken og Fordelingspolitiken kom til at optage en stor Del af Lovgivningsmagtens og Admi
nistrationens Tid. Ove Rode udførte i disse Aar sit Livs største Ger
ning, hjulpet som han blev af fremtrædende Mænd fra Politik, Er
hvervsliv og Administration. Haarde Kampe stod om mange af Be-
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stemmeiserne. Eftertidens Dom vil være, at en hvilkensomhelst Re
gering vilde have gjort nogenlunde det samme.
Betød nu Forsvarsordningen af 1909 noget afgørende? H. P. Hans
sen besvarede Spørgsmaalet med et afgjort Ja. Det er sikkert ogsaa
det Resultat, man maa komme til. Prøvet blev den jo ikke, men det
er da ogsaa et Militærberedskabs egentlige Opgave at virke ved sin
blotte Tilstedeværelse. Det Forhold, at den Mand, Dr. P. Munch,
som havde bekæmpet Ordningen voldsomt, blev den, som skulde an
vende den nu, gav Anledning til megen politisk Strid. —
Aaret 1914 slutter med Trekongermødet i Malmö. Med de forskel
lige Strømninger og Stemninger, som raadede i de skandinaviske
Lande, var Mødet utvivlsomt af Betydning. Det dannede da ogsaa
Indledningen til en Række Konge- og Ministermøder under Krigen
og underbyggede den Neutralitetspolitik, Landene vilde føre. Senere
fulgte et snævrere økonomisk Samarbejde. Dette Samarbejde skulde
jo hurtigt ophøre efter Krigens Afslutning. Det er Fremtiden for
beholdt at vise, om det vil gaa anderledes efter den anden Verdens
krig. —
Den store Begivenhed i 1915 var Grundlovens Vedtagelse og for
mig og mine Venner Dannelsen af Det konservative Folkeparti.
Begge Begivenheder aktiviserede vor hjemlige politiske Interesse,
ligesom Arbejdet med de politiske Ungdomsforeninger, hvor Hoved
arbejdet paahvilede mig, blev øget. Trods Tidens Alvor kan man
ikke sige, at den indre Spænding mellem Partierne blev mindre. Gen
sidige Beskyldninger for Mangel paa Neutralitet var hyppige. De
batten mellem Georg Brandes og Clemenceau udbygger og under
bygger den hjemlige Strid, og adskillige af Georg Brandes’ Ord, f.
Eks. at han ikke mener, at Danmark kan være tryg ved at faa Nord
slesvig tilbage efter en Ydmygelse af Tyskland, bar Ved til Ilden.
I min Kreds spiller Franz von Jessens Virksomhed i Paris en sær
lig stor Rolle paa dette Tidspunkt.

56

Franz von Jessen kendte jeg ikke meget til personlig, men han
havde et meget stort Navn hos os.
Det var ikke i første Række hans journalistiske Bedrifter, som talte
til os. Men jeg havde paa Skolen fulgt med i hans Blad »Riget« og
var, allerede da jeg blev Student, opmærksom paa hans Indsats for
Nordslesvig. Hans i 1901 udkomne Haandbog i det nordslesvigske
Spørgsmaals Historie var »Heimdak-Kredsens Bibel. Værket gav
førstehaands Kundskab om, hvad det drejede sig om i Nationalitets
kampen Syd for Kongeaagrænsen. Ak, om en Del danske Politikere
af 1945 havde haft den Viden, som Haandbogen giver, da vilde
megen Uro og megen Bekymring være blevet sparet.
Aarene 1913—15 og videre fik konservativt set ogsaa stor Interesse
ved den store Kamp, som med Chr. Gulmanns og Louis Henius’ Over
tagelse af den redaktionelle og administrative Ledelse af Berlingske
Tidende indledtes mellem dette Blad og den Ferslewske Bladkon
cern, og under hvilken »Berlingske«, ved Ledelsens Dygtighed, ved
Misrøgt af den Ferslewske Presse og Tapning af dens Kapital, i Løbet
af faa Aar sejrede stort. Man kan i Dag med Rette spørge om, hvad
»Berlingske« vilde med Sejren andet end at tjene Penge. Men det
hører en senere Tid til. Paa dette Tidspunkt var den gamle »Berling
ske« i Opgang og Fremgang, fuld af Mod paa Tilværelsen. Franz
v. Jessen sad i Paris som Bladets Korrespondent og samtidig, som han
selv saa interessant har skildret det i sit store Memoireværk, som
Medarbejder ved det ledende franske Blad »Le Temps«. Hans Virk
somhed var ikke meget velset i danske Regeringskredse, det gjorde
den ikke mindre populær hos os, og stor Betydning for mange havde
hans urokkelige Tro til hans elskede Frankrig og til den endelige
Sejr.
For os var Krigen et Spørgsmaal om Nordslesvig. Jeg vil ikke paastaa: kun Nordslesvig, men det var det afgørende Problem for os.
Verdenskrig I havde en anden Karakter end Verdenskrig II. Den
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skilte ikke Parterne idémæssigt saa dybt som den anden Verdens
krig. Men for os var der ingen Tvivl om, at Tysklands Sejr vilde
betyde, at vort store nationale Haab ikke kunde gaa i Opfyldelse,
ja, med de tyske Krav, som under Krigen fremkom om Belgien, følte
vi, at selve vor Selvstændighed var i Fare. Med en allieret Sejr vid
ste vi, at national Tryghed vilde komme, og vi hørte saa den ene,
saa den anden Udtalelse om, at Uretten fra 1864 skulde ogsaa gøres
god igen. Franz von Jessen i en Nøglestilling i Paris, med hans store
Kendskab til det nordslesvigske Spørgsmaal, hans Kærlighed til
og Virken for Sagen var for os en Betryggelse. Sagen vilde ikke blive
glemt, naar Tiden var inde; Spørgsmaalet vilde blive holdt levende.
Den franske Stemning var ikke Danmark alt for blid. Mellem
Radikalismen og Franz von Jessen havde Forholdet altid været slet,
og Regeringens og »Politiken«s Angreb paa ham stemte os bidsk
overfor det herskende Styre. Senere synes jeg maaske nok, at Franz
von Jessens ubændige Had til Radikalismen ledte ham paa Afveje
— aldrig i Standpunktet, men sommetider i Polemiken. Skræller man
alt uvedkommende bort, var Franz von Jessen baade i 1918—20 og
i 1945—47 enig med H. V. Clausen og i 1945 med os andre angaaende
Grænsen. Den egentlige Uenighed beroede mere paa, at Franz von
Jessen og vi unge med ham vilde tage Parti under Krigen. Regerin
gen vilde ikke, kunde maaske heller ikke, men lod sig maaske drive
lovlig meget over mod Georg Brandes’ Standpunkt. Med Nordsles
vigerne selv havde vi kun ringe Forbindelse. Et Kort i Ny og Næ.
Altid saare opmuntrende og fortrøstningsfuldt fra Peter Grau.
Men iøvrigt sled vi os igennem Dagene, Ugerne og Maanederne.
Den hjemlige Politik kunde ikke aftvinge os den store Interesse,
og Krigen bølger frem og tilbage.
Ind i Dødvandet kom i 1916 Vestindiensagen og fik den politiske
Interesse til at blusse voldsomt op.
De vestindiske Øer var vor næstsidste Koloni. Det maa erkendes,
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at det danske Folk ikke havde vist den megen Interesse. Kredsen om
kring Ø(stasiatisk) K(ompagni) havde gennem Aarene gjort det,
men havde lidt Skuffelser. I 1867 havde Danmark villet sælge, men
da strandede Sagen i U.S.A. Den første Venstreregering vilde sælge,
U.S.A, købe, men til Slut strandede Sagen i 1902 paa Højres Mod
stand i Landstinget ved den dramatiske Afstemning, hvor gamle
Thygesens Nej fik Stemmerne til at staa lige.
Nu var Spørgsmaalet rejst paany — dennegang fra amerikansk
Side.
For Regeringen begyndte Sagen ikke godt. Der havde i nogen Tid
verseret Rygter om Salgsforhandlinger, og to af Ministrene — Erik
Scavenius og Edv. Brandes — havde dementeret kategorisk. Demen
tiet var altsaa med et mildt Udtryk Usandhed, og en voldsom Strid
opstod om Berettigelse af »at lyve« i et Tilfælde, hvor Statens Repræ
sentanter var forpligtet til at hemmeligholde et Spørgsmaal. Edv.
Brandes satte sin Sædvane tro Sagen paa Spidsen. Det kan sikkert
ikke bestrides, at der var en god Portion Hykleri i Angrebene, men
ogsaa en oprigtig Sorg over Sagen og berettiget Modstand mod at
afgøre den under Krigen. Nu havde man haft den radikale Regering
i godt tre Aar. Vi havde ikke faaet Valg ved Grundlovens Vedtagelse
i 1915, i 1916 havde vi faaet en ny Udsættelse; Utaalmodigheden
var ved at brede sig, Venstre var utaalmodigt efter at komme til Mag
ten. Det var jo ikke Meningen, at den radikale Regering af 1913
skulde være en Evighedsmaskine, og Højre eller nu Det konserva
tive Folkeparti var ivrigt efter at faa Valg efter den nye Grundlov
og Valglov med den deraf følgende Forøgelse af Folketingsmanda
terne. Vedrørende Øsalget var der forskellige Strømninger hos de
Konservative. Men hos den konservative Ungdom var Stillingen selv
følgelig klar. Hvor kunde vi være andet end imod Salg?
For Konservatismen som Parti, for dansk politisk Journalistik som
saadan, og for mig personligt, maa jeg have Lov til at tilføje, fik
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Vestindiensagen en særlig Betydning ved Anders Vigens Deltagelse,
ja, Ledelse af Kampagnen i Witzanskys »København«.
Witzansky havde givet »København« en Position. Bladet var pla
ceret mellem Højre og Venstre, frit stillet, nationalt, ikke bundet af
Partimeninger. I spændte Situationer greb man gerne først efter »Kø
benhavn« — man vidste jo nogenlunde, hvad de andre Blade skrev.
Vi kendte ikke meget til Anders Vigen paa det Tidspunkt. Det var
først her, vi mødte Skribenten, Politikeren og Polemikeren Anders
Vigen og saa ham i forreste Række blandt Landets politiske Journali
ster, og han blev i mange Aar den politiske Pen, som vel var mest
læst, mest agtet — og mest frygtet.
Men selve Sagen blev naturligvis noget Rod, som den Slags Sager
næsten altid bliver det i Danmark.
Paa den ene Side stod Salgstilhængerne — næsten en samlet Blok
af de to Regeringspartier: Radikale og Socialdemokrater. Hvad Fat
ter (9: Ministeriet) gør er altid det rigtige. Paa den anden Side en
broget Flok, som af mange forskellige Grunde var imod. Nogle, det
konservative Parti som saadant, imod, fordi det var deres Følelser
imod at afgive dansk Statsomraade. I Sandhedens Interesse bør det
fremhæves, at det af principielle Grunde var os imod, at Øernes Ind
byggere ikke fik Lov at stemme om deres egen Skæbne. Enkelte Venstremænd som Jens Vanggaard havde samme Synspunkt. De Frikonservative var for Salget, og det var 0. K. ogsaa. For Venstres Ledelse
var Stillingen difficil. Ministeriet Deuntzer (og altsaa J. C. Chri
stensen) var for Salget i 1902, og sagligt var Standpunktet det samme
nu. Men den almindelige Politik greb Sagen, og Salgsmodstandere
og Ministeriemodstandere fandt hverandre til et voldsomt Stormløb
mod den forhadte Regering. August og September Maaneder optoges
af Vestindienkrisens mange forskellige Faser. Mest interessant er vel
Kongens Indgriben, som saa tydeligt finder Sted til Fordel for Mini
steriets Politik og afgjort gaar mod Valgs Afholdelse. Medens Radi-
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kale og Socialdemokrater under Krigen har det intimeste Samarbejde,
er dette ikke Tilfældet med Folkepartiet og Venstre, og efter en
uendelig Trækken-Tov enes Partierne til Slut om Kontrolministerinstitution og Folkeafstemning i Danmark om Salget. En Repræsen
tant for hvert af de ikke-radikale Partier bliver Minister uden Porte
feuille med lige Ret med de andre Ministre i Ministermøder og Statsraad. Det bliver J. C. Christensen, Rottbøll og Stauning. Sagen selv
gaar i Kommission med paafølgende Folkeafstemning 14. Dec. 1916,
hvor Salgstilhængerne sejrer med 283,670 Jastemmer mod 158,157
Nejstemmer. Ikke noget straalende Resultat for Tilhængerne, da
Radikale, Socialdemokrater og Venstre havde tilraadet at stemme
for Salget. Men en Sejr for Ministeriet var det naturligvis, og Kontrolministerordningen var sikkert mere til Gavn for Regeringen end for
Oppositionen. Hvor megen Betydning den havde for Landet er vist
problematisk.
Og den blodige Krig gaar sin Gang. Rumænien slaas sønder og
sammen af den sejrrige tyske Hær. Wilson bliver genvalgt i U.S.A,
til Præsident for 1917—21, nærmest paa det Program, at han vil
holde U.S.A, udenfor Krigen. Lloyd George afløser Asquith som
engelsk Prime Minister. Tyskerne staar umaadeligt stærkt. I Frankrig
breder Mismodet sig, i Rusland er Revolutionen i Sigte. Det tyske
Folk bærer Lidelser og Afsavn med stor Styrke. Skal 1917 bringe Af
gørelsen og da hvilken? 1917 var det modbydeligste af alle Krigsaarene. Det var den uindskrænkede Undervandsbaadskrigs Aar. Det
var det russiske Sammenbruds Aar. Lyspunktet var U.S.A.S Indtræ
den i Krigen og Finlands Selvstændighed og Zarismens Fald.
For os herhjemme var Ubaadskrigen det haardeste Slag — og saa
tjente vi, det vil sige nogle faa af os, dog ogsaa mange Penge paa den.
For mig personlig betød Aaret, at jeg fik min juridiske Eksamens
I. Del med et tilfredsstillende Resultat, og jeg havde som Følge af
Eksamensarbejdet mindre med det politiske Arbejde at gøre, men
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passede dog saa nogenlunde min Formandsstilling i den konservative
Ungdomsbevægelse.
Ministeriet Zahle klarede endnu engang et Aars Udsættelse af
Grundlovens Ikrafttræden. Kontrolministerordningen medførte del
vis Ro, indtil Rottbøll-Ministerkrisen udbrød. Aarsagen til denne var
Det konservative Folkepartis Utilfredshed med Minister Staunings
Virksomhed paa den socialdemokratiske Fredskonference i Stock
holm. Partiet mente, at Staunings Virksomhed var uneutral, og for
langte hans Tilbagetræden som Minister. Dette Krav vilde Social
demokratiet ikke bøje sig for, og ej heller Ministeriet som saadant.
Det konservative Folkeparti forlangte derefter, at Rottbøll skulde
træde tilbage som Minister. For anden Gang griber Kongen afgø
rende ind i en politisk Konfliktsituation, atter til Gunst for Radikale
og Socialdemokrater, og nægter at bevilge Rottbøll hans Afskeds
ansøgning. Rottbøll tager Hensyn hertil, og en uhjælpelig Konflikt
situation opstaar mellem Partiet og Rottbøll og hans gamle frikonservative Venner. Folkepartiet sprænges, og de Frikonservative skiller
sig atter ud som en selvstændig Gruppe, som Døden dog heldigvis
er beskaaret, saa snart der bliver Valg.
Rottbøll var meget bitter over den Behandling, det konservative
Parti gav ham, og fremhævede altid, at han jo blot havde stillet sig
paa Højres gamle Standpunkt, at Kongen frit kan vælge sine Mini
stre. Men det kan (og skal) Kongen jo netop ikke kunne. Nemesis
var ude efter Højre ved den Lejlighed. Det forkerte Standpunkt hæv
nede sig og vendte sig imod Partiet. For Asger Karstensen, som havde
været meget ivrig for at faa Rottbøll og ikke Godskesen til Minister,
var Historien en Katastrofe. Forøvrigt burde Rottbøll naturligvis
ikke have været Minister. Piper — Partiets mangeaarige Formand —
skulde som en Selvfølge være indtraadt, som J. C. Christensen og
Stauning gjorde det. Men i Konservatismens Rækker har man aldrig
belønnet det trofaste Slid. Saadan var det i hvert Fald dengang. Piper
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havde iøvrigt ogsaa selv Skyld i, at han ikke blev Minister. Hans Be
skedenhed bestemte ham, men det var en Fejl, thi han havde repræ
senteret Partiet bedre end nogen anden.
Den uindskrænkede Undervandsbaadskrig proklameredes fra den
1. Februar 1917. — Da blev de bange, de store Herrer paa Børsen og
i Aktieselskaberne. Børsen lukkedes, og Formuerne var i Fare. Men
det hele blev jo kun en Episode; ogsaa den Situation klaredes, og For
tjenesterne kom tilbage. Ved Siden af al den Sorg og Ulykke, den
skærpede Søkrigsførelse medførte, voksede i de neutrale Lande, navn
lig i søfarende Nationer som Norge og Danmark, Tyskfjendtligheden
stærkt. Den 2. russiske Revolution blev af forstaaelige Grunde ikke
mødt med samme Sympati som Zarismens Sammenbrud. Frygten for
en tysk Sejr, nu hvor den ene, den østlige Front ophørte med at eksi
stere, voksede, og Sejr eller Nederlag var jo det alt afgørende Spørgsmaal. Revolutionens blodige Forløb gjorde ogsaa sin Virkning; fra
Kejserinde Dagmars Storhedstid havde der været en stærk Forbin
delse til den danske Overklasse. Finlands Selvstændighed saa man
paa med den største Sympati, og det bør aldrig glemmes, at denne
Retfærdshandling skyldtes Revolutionen, men Glæden druknedes
Aaret efter i Borgerkrigens Blod, og Valget af en tysk Prins til
Konge gjorde ikke Stillingen bedre.
Tiden sled sig afsted ind i 1918, Afgørelsens store Aar.
Det tegnede egentlig ikke lyst ved Aarsskiftet. Tyskland var endnu
overordentlig stærkt og foretog i Aarets første Halvdel sine Gennem
bruds-Offensiver. Den første — i Marts-April — kom til at spille
en Rolle i dansk Indenrigspolitik. Ministeriet Zahles Sejr ved Folke
tingsvalget den 22. April skyldtes utvivlsomt de store tyske Sejre paa
Vestfronten.
Men —Clemenceau, der var kommet til Magten i Frankrig i Slut
ningen af 1917, havde rejst det franske Folks Modstandsvilje. Lloyd
George havde endelig faaet den engelske Krigsmaskine i fuldt Sving,
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og U.S.A, gav en Prøve paa, hvad dette mægtige Land formaaede,
naar det koncentrerede sig om en Opgave. 25 Aar senere skulde vi se
Historien gentage sig i kolossalt forstørret Maalestok.
Men ængstende Stunder oplevede vi lige til Juli 1918. Først da
begyndte under Foch’s Ledelse den Offensiv, som hurtigt skulde føre
til det tyske Sammenbrud, til Kejser Wilhelms Flugt og Vaabenstilstanden den 11. November 1918. Men selv i Nederlaget imponerede
Tyskerne Verden ved den mesterligt disciplinerede Maade, paa hvil
ken Hindenburg og hans Generaler førte den slagne Hær hjem.
Vaabenstilstandsbetingelserne føltes meget haarde. Men var de i
Virkeligheden ikke for blide? Ingen kan i Dag besvare Spørgsmaalet. Burde Tyskerne have mærket Krigen paa deres egen Jord og set
Landet, først og fremmest Hovedstaden, besat af fremmede Trop
per? Atter et uløst Spørgsmaal. Men Krigens Afslutning i Fjende
land bevirkede, at Myten hurtigt opstod om den ubesejrede tyske
Hær, som kun havde maattet give op, fordi den fik Kniven i Ryggen
af en troløs Hjemmefront. En Myte, som fik en saa skæbnesvanger Be
tydning for Tyskland i Mellemkrigsperioden og som danner Baggrun
den for den anden Verdenskrigs Krav om betingelsesløs Overgivelse.
Men hin Novemberdag 1918 tænkte vi kun paa, at nu var dette
Mareridt da endelig ovre.
Men Glæden fik vi ikke Lov at nyde.
Danmark havde været udenfor Krigen. Men Tabene i Nordslesvig
var store og smertelige, vore Tab af Søfarende haarde og grusomme.
Nu meldte Døden sig paa Landjorden og forlangte sin Afgift af os.
Den Spanske Syge gik hærgende over Landet....

IX. Valget 1918.
Men medens Krigens Enten—Eller afgjordes paa Frankrigs Slag
marker, havde vi Rigsdagsvalg i Danmark. Endelig — endelig. Fem
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lange Aar var forløbet siden det sidste ordinære Valg i 1913. Og
hvad var der ikke sket siden! Blot indrepolitisk! Den ny Grundlov
skulde nu træde i Kraft. Kvinder og Tyende havde faaet Valgret.
Det privilegerede Landsting skulde forsvinde. Men ogsaa i andre
Henseender havde Udviklingen redet hurtigt. Socialdemokratiet var
blevet et civiliseret Parti, det var i hvert Fald kommet over Børnesyg
dommene. Det var længe siden, at Peter Sabroe og gamle Harald
(Jensen) maatte stille til Klø hos Partiet i Aarhus, fordi de spiste
Middag paa Marselisborg hos Kronprinsparret Christian og Alex
andrine, eller at Kjole og Hvidt var forbudt Uniform. Det var længe,
længe siden, selvom der kun var gaaet nogle faa Aar, siden Social
demokratiet maatte vise sit revolutionære Sindelag ved ikke at stemme
for Finansloven — paa Grund af de militære Bevillinger. Social
demokratiet var blevet hoffähigt. Ministeriet Zahle var blevet til
Ministeriet Zahle- Stauning. I Krigens sidste Tid var Socialdemokra
tiet inde i sin Kamp med Syndikalisterne, og det skal indrømmes
Partiet, at det tog Situationen med Styrke. Naa, det kæmpede jo
ogsaa for Livet. Rigsdagen var mere eller mindre Invalid. I Folke
tinget stod fire Pladser ledige (af 114), i Landstinget 10 (af 66)
som Følge af Borgfreden. Havde Ministeriet Flertal? Stemmemæssigt,
maa man huske, havde det ikke faaet Flertal i 1913.
Landet trængte simpelthen til Valg.
Og Lykkens Gudinde tilsmilede endnu engang Radikalismen.
Valgloven af 1915 var ikke retfærdig nok — denne Omstændighed
udnyttede de to Regeringspartier til at begrunde en Valgalliance ude
i Kredsene. Og det var der ikke meget at sige til. Venstre slog om
muligt mere end syv Kors for sig, naar der taltes om Alliance — vilde
gaa alene til Valg med Front til alle Sider. Allerede dette var en
Fordel for Regeringen. Den største Fordel var dog den udenrigspoli
tiske Situation eller rettere Krigsbilledet. Valgkampen fandt Sted
midt under den mægtige tyske Foraarsoffensiv. Blandt de køben-
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havnske konservative Vælgere har der altid været en meget stor Pro
centdel, som ikke stak dybt i Partipolitik. De vilde ikke skifte Heste
midt i Vadestedet, hvis Tyskerne nu alligevel skulde vinde, var denne
Regering maaske dog den bedste o.s.v., o.s.v. Saadan gik Snakken —
og der stemtes efter Snakken. Det fremgaar ganske tydeligt af Valg
tallene. Mens Radikalismen fik flere Stemmer end Konservatismen
ved Folketingsvalget, fik Konservatismen ved det lige paafølgende
Landstingsvalg flere Stemmer end Radikalismen. Det var ikke blot
Forskellen i Valgretsalderen — 29 og 35 Aar — som bevirkede
dette, men simpelthen, at adskillige Tusinde Vælgere vilde beholde
Ministeriet Zahle-Scavenius-Stauning, men Flertal i begge Ting
skulde det dog ikke have. Rigsdagsvalget i 1918 er ogsaa betydnings
fuldt derigennem, at ved dette Valg skabes den Partikonstellation i
Landstinget, som holder i de følgende 18 Aar lige til Landstings
valget i 1936. Stillingen bliver 17 Konservative, 26 Venstremænd, 15
Socialdemokrater, 13 Radikale og Rottbøll. Men ved Folketingsvalget
sejrede Regeringen, omend kun knap og nap; Radikale og Social
demokrater havde nok saa mange Stemmer som Konservative og
Venstre. Stillingen i Folketinget blev 22 Konservative, 45 Venstre,
1 Erhvervsparti og 33 Radikale og 39 Socialdemokrater. Et Flertal
— altsaa — med strøget Maal. Et Flertal, som krævede, at der vistes
Hensyntagen, og et Flertal, Modstanderne maatte se paa med meget
kritiske Øjne, vundet som det var under saa ekstraordinært gunstige
Omstændigheder.
Valget var særlig betydningsfuldt for Konservatismen. For de
andre Grupper var der ikke nogen særlig stor Ændring i deres Antal
af Folketingsmænd. Folkepartiet øgede sit Mandattal fra 7 til 22,
blev en Gruppe ligeberettiget og ligestillet med de tre andre Partier.
Der var ikke længere denne lammende Forskel mellem Konservatis
men og de andre, som der hidtil havde været. Dertil kom, at det var
nye Mænd, som marcherede ind ved dette Valg (som iøvrigt ogsaa
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i nogen Grad i 1920). Medens det i Venstre stadig var J. C. Chri
stensen og Neergaard, som var de aldeles dominerende Navne, i
Socialdemokratiet Stauning og Borgbjerg, hos de Radikale Zahle,
Rode og Munch, saa beholdt Folkepartiet nok sin Piper (med Døcker
og Tvede), men det var i Landstinget. I Folketinget var det nye
Navne, som prægede Ledelsen. Eller i hvert Fald Navne, som
længe havde været udenfor. Og udenom Folkepartiet kunde Ven
stre ikke mere komme, om det vilde opnaa noget. Godsejer Johan
Knudsen, som havde været valgt fra 1906—13, blev den første
Gruppeformand, men den politiske Ledelse var hos Asger Karstensen,
og Venstre beærede ham med et udsøgt Had, fordi han vilde gøre
Folkepartiet til en ligeberettiget Faktor. Mange nye Mænd kom ind,
som senere skulde faa betydelig Indflydelse, saaledes Bagermester
Johs. Pitzner (Gruppeformand 1920—22), Professor /. Oskar Ander
sen, Oberst Parkov (som dog ogsaa havde været Medlem 1906—13),
Ingeniør P. Korsgaard. Og endelig Professor Birck og Dr. Fraenkel,
som hver paa sin Maade øvede stor Indflydelse. Ganske særligt maa
Dr. Birck fremhæves. Nogle af de Taler, han holdt om den kom
mende økonomiske Krise, var slet og ret geniale. Han havde siddet i
Tinget fra 1903—10. Hans Position i Offentligheden var meget stor.
En Slags statsautoriseret Revser af det økonomiske Livs Udskejelser.
Og saa valgtes altsaa Aage Kidde. Han var Tingets Benjamin, men
døde, inden Aaret var omme. Hvilken Betydning, han vilde have
kunnet faa i dansk Politik er der sikkert delte Meninger om. Jeg
mener, den var blevet overordentlig stor, men selvfølgelig skulde han
først rigtig til at bevise, hvad han indeholdt. For mine Kammerater
og mig i Ungdomsbevægelsen havde han saa ubetinget været Føre
ren, og skønt han døde som 30-aarig, og det snart er 30 Aar siden,
sidder der rundt om i Landet sikkert i Hundredevis af gamle Kamme
rater, som ikke har glemt ham eller den Betydning, han særlig i det
slesvigske Spørgsmaal havde for os. Hans Valgkamp i Odense I,

5*

67

Otterup- og Bogensekredsene var fortrinlig, men det var dog særlig
ved et efterfølgende Omvalg, han viste sin fremragende Dygtighed.
Det radikal-socialistiske Flertal i Folketinget kasserede Valget i Bogensekredsen, hvor Valgbestyrelsen havde erklæret tidligere Inden
rigsminister Jensen-Sønderup (V) for valgt med 3425 Stemmer, den
radikale Gunnar Fog-Petersen havde faaet 3424 Stemmer og Kidde
1179 og dermed Odense Amts konservative Tillægsmandat. Der blev
dekreteret Omvalg. For Kidde og Konservatismen i Bogensekredsen
var Stillingen uhyre vanskelig. Sejrede Jensen-Sønderup ved Omval
get, vilde Partigrupperingen i Tinget blive kun 71 Regeringstilhæn
gere mod 69 af Oppositionen. Som Valgmaaden var og Valgtallene
i alle de andre Kredse forelaa, var det for Folkepartiets Mandattal
ligegyldigt, om Kidde ved Omvalget ikke fik en eneste Stemme.
Mandatet var blot gaaet til Kaptajn Ejgil Jørgensen i Stedet for til
Løjtnant Kidde. Der laa altsaa i Situationen et enormt Pres paa de
konservative Vælgere om at stemme paa Venstremanden for at undgaa den radikale Fog-Petersen. Kidde og Partiet vilde ikke bøje sig
for Venstres Krav om konservative Stemmer; de tog Kampen op, og
ved Omvalget den 23. Juli fik Kidde 1057 Stemmer — gik altsaa
kun 122 Stemmer tilbage, medens de to andre Kandidater hver gik
godt 600 Stemmer frem. Fog-Petersen, den altid heldige, blev valgt
med 23 Stemmers Majoritet, og Kidde beholdt sit Tillægsmandat.
Til delvis Sammenligning kan anføres, at ved et Omvalg i Gudmekredsen (altsaa ogsaa paa Fyen) et halvt Aars Tid senere halveredes
det konservative Stemmetal.
Kiddes Omvalgskampagne i Bogensekredsen stod der Gny af Lan
det over. Den store politiske Interesse knyttedes naturligvis til de to
andre Kandidater, men hans Stemmetal var intet mindre end en poli
tisk Bedrift, som meget faa Konservative, om nogen, kunde have
gjort ham efter. En stor Del af Æren tilkom ogsaa de stedlige kon
servative Organisationsledere, først og fremmest Forpagter M. P.
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Lorenzen, Margaard, og Forpagter E. Hansen, Christianslund, saavel
som den betydende politiske Journalist, Redaktionssekretær A. Borch
ved Fyens Stiftstidende. Valget fik mere end almindelig Betydning
derigennem, at det viste en Konservatisme, som nu forlangte sin
Plads i Solen ligeberettiget med de tre andre Partier. Ved Kiddes
Død fem Maaneder senere anerkendte Radikalismens Hovedorgan
Fyns Venstreblad, som under Redaktør P. V. Elmholts Ledelse havde
en meget stor Position, da ogsaa fuldt ud dette. Fra mange andre
Sider var Anerkendelsen unægtelig mindre bevendt. Den nyvalgte
Rigsdag traadte sammen til en overordentlig Samling den 28. Maj,
for første Gang paa Christiansborg siden Branden i 1884.
Kongen aabnede selv Samlingen med Pomp og Pragt. Tunge
Uvejrsskyer hang stadig over Europa, Tyskland var fortsat stærkt,
den første tyske Offensiv i 1918 var ganske vist standset, men man
stod paa Tærsklen til den anden, ja, den var just begyndt, og den
samme Frygt sad os i Kroppen, som vi godt 25 Aar senere følte under
Ardenneroffensiven i 1944—45.
Folketingets Behandling af Svaret til Kongen paa Trontalen var
karakteristisk for hele den politiske Situation. Regeringspartierne
holdt ubrødeligt sammen. Ministeriet var blevet en radikal-socialistisk Regering, selvom Socialdemokratiet kun havde een Minister —
Stauning. Det konservative Folkeparti og Venstre gik hver for sig,
kun enige om eet: at stemme imod Regeringen.
Og da Regeringen havde faaet sit Tillidsvotum, udbragte den
socialdemokratiske Folketingsmand Emil Marott et »Ministeriet
Zahle længe leve«, som Tingets ene Halvdel gav Tilslutning.

Det var jo lidt usædvanligt at raabe Hurra ved en saadan Lejlighed.

Lidet anede Marott, at han ikke to Aar senere selvanden skulde
være den, som fældede Ministeriet.
Men saadan gaar det jo i Politik.
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X. Den Spanske Syge.
Harald Kiddes »Aage og Else« havde, længe inden jeg lærte Ha
rald og Aage Kidde at kende, været en af min pure Ungdoms Bøger.
Dens to Bind »Døden« og »Livet« kunde jeg Gang paa Gang ty til,
og senere i mine Studenteraar blev mit Venskab med Aage og min
sønlige Kærlighed til Fru Kidde den Tids store Oplevelse for mig.
Aage og jeg kom aldrig til Vejle, uden at vi var ude ved Gravene,
hvor de tre Søskende, døde i saa ung en Alder, laa begravede.
Og Dødens Skygge kom ogsaa over os. Meningsløst haardt og
brutalt. Vi havde medoplevet en lang Krigs frygtelige Ofre, hvor vi
selv var udenfor. Kontrasten mellem Dagliglivet herhjemme og
Ofrene ude var modbydelig. Da i Sommeren 1918 kom Døden hær
gende ogsaa til os. De første Gange, vi hørte om den ny Sygdom,
var nogle underlige Beretninger om, at Folk, som var raske i Gaar,
pludselig var blevet meget syge med høj Feber og ofte med Døden
som Følge i Løbet af et Døgn eller to. Og Sygdommen bredte sig og
sneg sig ind overalt. Det var næsten kun de unge, som ramtes.

Vi var paa det Tidspunkt — Kiddes og min Kreds — kun en
meget lille Skare, som holdt sammen. Vi var blevet slaaet ud i Stu
denterforeningen. Kidde og jeg havde kun nogle faa trofaste tilbage
af den gamle Kreds. Vi var kun 12 ialt. Af dem døde de fire i Løbet
af faa Maaneder. Den unge Henry Sthyr, eneste Søn af den kendte
Studenterforeningsformand Hans H. Sthyr, var den første, den anden
hed H. C. Andersen, et af de hjælpsomste Mennesker jeg har truffet,
en ærlig Slider, som hjalp meget med til at holde sit beskedne Hjem
oppe. Livets Alvor mødte os i en ung Alder.

Harald Kidde havde netop fuldendt en ny stor Bog »Jærnet«. Den
havde kostet seks Aars intenst Arbejde, og han ventede sig meget af
den. »Helten« var udkommet i 1912 og var blevet en litterær Succes,
men paa det Tidspunkt absolut ingen Publikumsbog. Da ramte i No-
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vember 1918 den spanske Syge ogsaa ham i hans Alders 41. Aar, og
i Løbet næsten af Timer bukkede han under.
Dødens Skygge, som havde hvilet over hans Barndomshjem og præ
get ham saa stærkt, kom atter til gamle Fru Kidde, til Aage og til
Haralds Hustru. Alle Ofrene og Afsavnene var ydet forgæves. For
hende mistede Livet sin Mening. Og borte var for gamle Fru Kidde
den højt elskede Søn, som havde staaet hendes Hjerte saa nær, og
hvis Livsgerning hun forstod ganske anderledes end Aages. Og nu
havde hun kun Aage tilbage af fem Børn.
Harald Kidde døde den 23. November. Fem Uger senere døde
ogsaa Aage — den 29. December. Vi havde været sammen sidste
Gang et Par Dage før Juleaften og havde aftalt som sædvanlig at
spise Frokost hos Fru Kidde Juleaftensdag. Den 23. ramtes vi begge
af den spanske Syge og seks Dage senere havde Døden bortrevet den
Mand, vi stillede saa store Forhaabninger til. Det var ufatteligt
haardt for os, men vi havde jo gamle Fru Kidde at lære af. Hendes
Ro og hendes Viljestyrke var ud over al Forstand. Tolv-tretten Aar
endnu levede hun i Mindet om Mand og Børn og var ved sin Karak
ters Renhed, sit Sinds Styrke og store Klogskab til Gavn og Støtte
for mange Mennesker.
Den sidste af Kredsen, der døde, var stud, theol. Truels Nielsen
— en lidt ældre Student — Nordslesviger, som plejede Aage under
hans Sygdom, selv blev smittet og døde faa Dage ind i det nye Aar
paa Tærsklen til den Genforening, som var hans Livshaab.
Og som det var gaaet vor lille Kreds gik det utallige andre. Lyk
ken over, at Krigen var slut, og at Genforeningen nu skulde komme,
fik for os en vemodig Baggrund, vi aldrig helt forvandt og aldrig
vilde glemme. Min Mor var allerede paa det Tidspunkt meget syg
— ramt af en snigende Sygdom — hun døde den 24. Juli 1919. En
stolt og stærk Død. Hun døde, som hun havde levet. Uden Tro og
uden noget religiøst Haab, men som et stærkt Menneske, som altid
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vilde det rette, og som Samvittighedens indre Stemme gav tilstrække
lig Vejledning. Den ubarmhjertige Død kom til at sætte sit Præg paa
mit Liv, da det ret skulde begynde, idet jeg saa det som min Gerning
at føre Aage Kiddes Arbejde videre — som den ramte Gertrud og
mig, da denne Livsgerning var ved at holde op.

XI. Grænsestriden 1918—20.

Det nordslesvigske Spørgsmaal var for os det aldeles bestemmende
Spørgsmaal. Det politiske Ungdomsarbejde og politiske Arbejde i det
hele var sekundært ved siden heraf.
Meget havde der ikke kunnet udrettes for Nordslesvig under Kri
gen, og vi unge var jo iøvrigt ej heller i Position til at have nogen
Indflydelse. Forbindelsen over Grænsen var meget vanskelig. En en
kelt Gang medvirkede jeg til at skaffe nogle Midler til at holde Ar
bejdet i Gang — men ellers sad man jo kun og ventede. Saa startede
da den 3. og sidste tyske Offensiv paa Vestfronten — den 15. Juli
til 5. August. Inden den var brudt sammen, var de Allierede begyndt
paa deres Offensiv, og i Løbet af Uger var Stillingen klar. Det tyske
Nederlag var uafvendeligt. Fra August vidste alle, hvad der vilde
ske. Bulgarien, Østrig-Ungarn og Tyrkiet bryder sammen, og i Løbet
af Oktober Maaned ved man, at nu er den store Oplevelse nær —
Tysklands endelige Nederlag. Faa Uger tidligere havde baade den
allierede Overgeneral Foch og Lloyd George først ventet Afgørelsen
i 1919’s Foraar. Den faldt altsaa den 11. November.
Men herhjemme kunde man tage effektivt fat paa vort Problem
allerede i Oktober. Og det kunde H. P. Hanssen ogsaa i Berlin.
Uforberedte var vi ingenlunde. Jeg har tidligere paavist, at den
levende Forbindelse mellem Danmark og Danskheden Syd for
Kongeaagrænsen var en Forbindelse til Nordslesvig og til Flensborg
— i de allersidste Aar op til 1914 var der paabegyndt et Arbejde i
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midtslesvigske Sogne. Egentlig skulde man tro, der var gode Mulig
heder for, at dette store nationale Spørgsmaal skulde kunne løses i
Enighed og Samdrægtighed.
Hvad var saa Grunden til, at dette ikke skete, og at Grænsestri
dens Aar ikke blev en Tid, som løftede, men en Tid med Splid og
Tvedragt? Der er mange Grunde, men den tristeste var den gensidige
Mistillid, som herskede mellem Landsmænd. Derfor blev ogsaa selve
Anslaget saa daarligt og fik saa beklagelige Følger. I Realiteten var
Forskellen i Opfattelse ikke nær saa betydelig, som den saa ud til.
I Nordslesvig var der fra gammel Tid to Retninger: Edsnægtere og
Edsaflæggere. Jens Jessen og H. P. Hanssen. Flensborg og Aabenraa.
Flensborg stod Højrekredse nær — Aabenraa Venstrekredse og radi
kale Kredse. Socialdemokratiet, som jo var Regeringsparti, havde som
Parti vist Spørgsmaalet liden Interesse, de Radikale blev med Urette
gjort ansvarlige for »Tyskerkursen« og for Artiklen i »Preussische
Jahrbücher«. Men vide Kredse mente utvivlsomt, at Erik Scavenius
havde gjort sin Nytte, da Tyskland var stærkt, nu, det var besejret,
havde man Brug for et Skifte. Erik Scavenius bærer jo ikke sit Hjerte
udenpaa Vesten, og han opfattedes som Eksponenten for manglende
Interesse for Sagen, og sin Tradition tro gjorde han intet for at ændre
Anskuelser om sin Person. løvrigt var man ved at blive træt af Mini
steriet Zahle. Regeringen havde lovet Valg, naar Krigen var forbi,
men viste intet Tegn til at ville indfri Løftet. Og desuden var hver
ken Folkepartiet og Venstre upaavirkede af, at Stemningen blev en
Ministerstorm god. De to Partier viste liden Fasthed til at staa denne
Stemning imod. Det var i en politisk usund Atmosfære, vor nationale
Livssag tonede frem.
Ved et af disse mærkelige historiske Træf sker det, at det slesvigske
Spørgsmaal rejses første Gang den samme Dag — den 23. Oktober
1918 — i den tyske og den danske Rigsdag.
John Christmas Møller.
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Om en legekammerat
AF MALEREN SVEND JOHANSEN

et hænder undertiden, at man har mørke timer, hvor tilværel
sen synes en temmelig uudholdelig. Saa finder man paa at
tænke tilbage paa noget godt og lyst, og det er vel noget, der
kommer med aarene, at man vælger sin saakaldte uskyldige barndom.
Mit tilbageblik er altid knyttet uløseligt til John Christmas Møller.
Ved et tilfælde boede vi i mange uendelige somre dør om dør i
Espergærde. Han var en fortryllende legekammerat, munter og ube
sværet, som formodentlig de virkelig uskyldige er det. Nu er det jo
nemt nok at komme bagefter og tale smukke ord om ham som dreng
— efter det minde, han har sat sig med sit mandsværk. Men jeg vilde
ha ment og sagt det samme om ham, enten han var endt som skær
slipper eller marquis.
Vi knyttedes sammen af en lyst til søen. Vi sejlede og svømmede
og betragtede landjorden som et nødvendigt onde. Naar vi ikke
druknede, skyldtes det vel, at John var en bedre skæbne værd. Vi var
ikke estimeret blandt andre børns pæne forældre, og det hændte,
naar vi legede med kammerater, at retfærdige mødre kom frem af
villahaverne og hentede deres uskyldige drenge og piger hjem, mens
de mumlede noget om daarlig paavirkning. Og dog husker jeg ingen
sjoverstreg, naar John var med. Men herrens saa vi ud. Det var ikke
som nutidens smaa pyntede herrer i jakke, pullover og slips. Vi var
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i busseronne med sømandskrave og et par bukser. Det var nemt og
velegnet til sej leriet.
Vores første fartøj var Johns og hans bror Wilhelms og hed
»Frederikkes nøddeskal«. Den var fin og spinkel, hvidmalet udven
dig og nydeligt lyseblaa indvendig og med sprydsejl. I den tilbragte
vi solede dage, som syntes os uendelige. Otto Gelsted sir det i et digt:
Sært saa længe man vokser,
har tiden en evighed.
Først naar man selv er standset,
gaar tiden i skred.

Børn er jo ikke alt for omhyggelige med tingene, og en sensom
merdag med østenstorm og høj sø blev »Frederikkes nøddeskal«
slaaet til pindebrænde, mens den laa fortøjet ved Johns badebro.
Hans far købte senere en bred halvdæksbaad, som var sikrere til vo
res dristige sejlads, og den blev døbt »Øllebrød« — hvorfor kan jeg
ikke huske. Maaske fordi den hade form noget henad en dyb tal
lerken.
Saa vidt jeg ved, sejlede vi rigtig udmærket alle tre. Vi fik gode
raad og hjælp med baadene af en gammel, elskelig fisker, Rasmus
Larsen (udtaltes af fiskerbefolkningen Lærsen). Naar det dog somme
tider var ved at gaa galt, skyldtes det den ældre bror Wilhelm, som
holdt af at gaa til grænsen, og naar han kom i det hjørne, forlangte
John, at jeg skulde ta roret, hvad der fyldte mig med stolthed. Men
det gik ikke af uden ballade og protest fra Wilhelms side, og det
endte gerne med, at de to brødre under vilde hyl sloges i bunden
af baaden, det gjorde det ikke nemmere for mig at holde den paa ret
køl. En eneste gang maatte vi svømme hjem. Da hade jeg faaet en
stor baad »Old boy« at disponere over, og vi sejlede den saamænd
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fint, men vi glemte, at der laa en stor sten, som var farlig med østen
vind og lavvande i Sundet. Den rendte vi paa og sank, men John tog
fat, og vi fik slaaet faldene fra, plumpede i og kom velbeholdne i
land. Vi hade jo søen med os. Da han senere blev en berømt mand,
pralede jeg tit med, at han og jeg trænede som drenge til at klare
enhver situation.
I 1902 løb amerikabaaden »Norge« paa en klippe i Atlanterhavet
og sank, og mange mennesker mistede livet. Det gjorde et enormt
indtryk overalt i Europa. Det var jo i de idylliske dage, hvor krig
var noget uvirkeligt og fjernt, og forliset gav anledning til, at Johns
mor mente, vi burde lære at svømme med alt tøjet paa. Der blev
fundet gamle klæer og sko frem til formaalet, uden at vi derfor saa
synderlig værre ud end til daglig. Men vi fik stor fornøjelse af det
og udnyttede situationen til det yderste. Vi anbragte os fuldt paa
klædt paa badebroer og moler helst lige ud for pensionatshaverne og
i den gode time, hvor alle gæsterne var forsamlet om kaffen og for
døjelsen efter frokost, og naar vi under spektakel og skraal hade hen
ledt opmærksomheden tilstrækkeligt paa os, skvattede vi i enkeltvis
eller samlet under et saadant'grin, at vi virkelig til tider var ved at
drukne. Det var af gribende virkning at se pensionatsgæsternes reak
tion, men jeg tror ikke, vi blev populære paa det.
Det hørte sig til i familjen Christmas Møller, at sønnerne fulgte
deres far til morgentoget, og til det var John den mest udholdende,
ogsaa fordi saa fik han morgenaviserne med hjem. Paa hjemvejen
faldt han ind hos mig og fik sin anden kop morgenkaffe og gav sig
straks til at læse — hold paa mig — de politiske ledere! Han var
vel ni ti aar dengang, og det var mig ufatteligt, at han kunde faa
noget som helst ud af den slags. Men han kommenterede inden- og
udenrigspolitiske forhold, og noget hang der altsaa ved, for jeg
lærte da at kende forskel paa højre og venstre, og det har jeg faaet
nytte af senere. Jeg tror nok, John var konservativ, men jeg hade
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ikke indtryk af, at man var særlig politisk interesseret i hans hjem.
I alt fald mindes jeg ikke at ha hørt de voksne drøfte politik hjemme
hos ham. Min familje var vistnok radikal. Politiken var jo dengang
et morsomt og velskrevet blad. Ved siden af disse højere interesser
studerede vi ivrigt Nick Carters uforglemmelige mordhistorier, bag
hold og forræderi og med de herlige opdagere Patsy og Ten Itsy og
hvad de nu hed. Fin litteratur, hvor det, som det skal, gik de onde
skidt og de uskyldige godt.
De hade en pudsig skik i Johns hjem. Alt, hvad drengene lavede
af »skarnsstreger« i ugens løb, blev opsummeret til afstraffelse om
lørdagen, hvor deres far kom tidligt hjem. Processen foregik i bade
huset. Det var ophidsende at se dem vandre sammen ud ad broen til
retterstedet og frygtelig spændende for mig at sidde skjult inde paa
stranden og se pælene under det spinkle badehus sende ringe ud i det
stille sommervand, mens huset gyngede og genlød af kvalte hyl fra
John og Wilhelm. Deres far var en meget elskværdig og venlig
mand, som hurtigt lod sig formilde, naar skraalet hade naaet en vis
højde. Det vidste brødrene meget godt. Naar de fik deres ugentlige
tæv, saa kom det vel dels af, at deres far var træt, og dels af, at saadan var skik og brug dengang. Naar voksne klør børn, er det jo som
regel, fordi der er noget i vejen med de saakaldte voksne. Jeg har
gennemført kun at slaa mine i nødværge.
Badehuset, som var rammen om disse torturscener, var forøvrigt,
som alle de andre vi hade adgang til, et vigtigt led i vores tilværelse.
Dér tilbragte vi dage og undertiden det halve af nætterne med, naar
det var vindstille eller vi virkelig var blevet trætte af at sejle. Tiden
gik med at sole sig og smugryge. (Det var mærkelig nok dengang
forbudt børn at ryge tobak). John var mester i hovedspring, og hans
grinagtige opstoppernæse var næsten alle sommerens dage dækket
af skrammer fra, naar han glemte, at det var lavvande. Vi betragtede
dem som et svendemærke, og der var en egen lyksalighedsfølelse ved

77

at forklare med et let fraværende udtryk, hvorfra de stammede, naar
nogen spurgte.
Det gik stilfuldt til ved middagsbordet i det møllerske hjem med
anretterbord og skylleskaale og opvartning af en zirligt klædt stue
pige, og det var grusomt svært for os drenge at leve op til al den
fornemhed, naar vi kom lige fra stejlepladsen og havnen, hvor vi
hade leget med fiskerdrengene. De var ikke, hvad man nutildags kal
der stuerene og vilde vistnok ha betragtet skylleskaale med misbilli
gelse. Saa der opstod jo sommetider en komisk ladet stemning ved
bordet, hvor de voksne sad med stramme miner, mens vi var sprut
røde i hoderne af indeklemt overdaadig morskab. Der skulde ikke
mere til at eksplodere i grin, end at den ene kom til at se paa den
anden. Saa opløste det hele sig i tumult. Husherren tog tordenansig
tet paa og satte os paa døren, og som straf fik vi ingen middagsmad.
Vi hade nu svært ved at faa øje paa straffen ved det, for mad kunde
man jo altid faa dengang, og det at blie sat udenfor, betragtede vi
som en befrielse.
Det med at grine, bare man ser paa hinanden, holder sig jo gud
skelov op i aarene. Det er først i den sene alderdom, man gir sig til
at græde i stedet for.
Saadan gik somrene, men vi hade ogsaa mange gode vinterdage
sammen. Christmas Møllers boede, saa vidt jeg husker, i nummer 63 i
Bredgade, og brødrene hade i tidens løb samlet en anseelig masse
skinner, stationer, legetøjstog og vognstammer, og med alt det hade vi
mange gode vinteraftner, navnlig naar forældrene var ude, saa vi
kunde fylde de store stuer med mange indviklede skinnearrangemen
ter. Der var ogsaa et kemiskab, men hvad det gik ud paa, har jeg
glemt. Jeg husker kun, at vi gang paa gang maatte slaa alle vinduerne
op ud til gaden, mens de bestyrtede tjenestefolk strømmede til og be
friede os fra kvælning under vores livsfarlige forsøg. Mig gav det en
god fortræning til den senere danske gin og vermouth.
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John, Wilhelm og jeg gik i Borgerdydskolen paa Østerbro, men en
dag forsvandt John op til Rungsted kostskole, hvorfra han blev stu
dent, og det blev afslutningen paa vores mange gode aar sammen.
Hans jura og mit maleri gav os hver sine nye venner, og siden mødtes
vi desværre saa sjældent.
John — jeg husker ham i utallige situationer og mange slags klæer
men mest uden — en slank dreng med fin solbrændt hud. Jeg ser
ham for mig i stortrøje paa vej til skole altid med halvstrømper selv
i den strængeste frost. De altid bare ben bevirkede, at han fik lige
som en slags laadden gamasche af tætte lyse haar fra halvstrømpen til
knæet. Senere som ung mand i smarte klæer. Han omgikkes vist nok
dengang nogle meget rige mennesker. Han inviterede mig op i Amaliegade, hvor han boede. Jeg skulde se hans sidste velbyggede kjole
sæt. Saa saa jeg ham som akademisk skytte i fuld uniform og senere
paa cykel byen rundt altid i bar figur, da han var blevet politiker.
Men legekammeraten husker jeg bedst. Han var en meget charme
rende dreng. Charme kan jo være en farlig egenskab, men hos ham
var den saa umiddelbar. Han saa storartet ud med store klare, blaa
øjne og det lyse, uregerlige haar. Manken forlod ham jo aldrig. Han
var lige vellidt af voksne og kammerater, og vi kunde slet ikke und
være ham, naar vi hade noget for — hvad vi altid hade. Jeg tror nok,
det var ham, der hade indført et frimurertegn. Vi svingede højre
arm foran brystet med knyttet haand og oprakt tommelfinger og ud
brød indtrængende: »Den er an!« Det betød alt godt — baade at
femøreskagerne, som dengang var store som kryddere og fulde af
gode ting og virkelig kostede fem øre, den dag var noget særligt,
eller at baaden laa fint til vinden, eller at vi hade fundet en bakke,
som særligt egnede sig til at køre nedad paa cykel i fuld fart uden
at holde paa styret. Jeg husker engang paa en vild cykeltur, hvordan
John styrtede og slog sig grimt. Det var baade komisk og rørende at
se ham gi sig hen i sin graad, naar han rigtig hade slaaet knæene,
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men han var nem at trøste. Vi talte alle sammen til ham som til en
lille bror, mens vi tørrede blod og taarer af ham, og saa kom han sig
og var ligemand igen.
Jeg blev stærkt bevæget ved hans død. Jeg hade jo haft planer
om at opsøge ham og faa en lang, god snak om vores uforglemmelige
barndom.
Men saadan noget faar man jo aldrig gjort.
Svend Johansen.

Den unge Christmas RMler
AF JENS RUDOLPH DAHL

lag Dem i Agt, min Ven, i Politik er det de ædelmodige, der gaar
til Grunde.« Saaledes talte en Ven til den unge franske FrihedsL- kæmper Armand Carrell, der for 100 Aar siden faldt i en menings
løs Duel, og saaledes kunde en Ven have advaret den unge Christmas
Møller, men det vilde have hjulpet lige saa lidt. Han var den fødte
Politiker. Politikken var for ham et Kald, som han maatte følge, og
han begyndte tidligt. Vejen ind i det aktive politiske Liv gik for
hans Vedkommende gennem Studenterforeningen. Det er saa længe
siden nu og staar netop derfor saa klart i Erindringen. Det var lige
før den første Verdenskrig, da Begivenhederne var saa smaa, at en
Vise i Studenterforeningen kunde være Samtaleemne i hele Byen og
fremkalde stormende Generalforsamlinger med Afstemninger efter
rent politiske Skillelinjer og spaltelange Referater i Dagbladene. Det
var dengang, da den første, man traf i Studenterforeningen, var stud,
jur. Guido Leo John Christmas M./ller. Han stod paa »Repos’en«,
som vi kaldte den lille Mellemstation paa Trappen op til 1ste Sal, og
holdt Øje med de nye Medlemmer. Der var ikke noget særlig blæn
dende (men som vi siden skal se: noget fængslende) ved ham. Han
præsenterede sig som en tæt, firskaaren Mand, iført Plus-fours, But
terfly og en flad Kasket, der afslørede en Mængde Haar, naar
han tog den af. Han lagde Vægt paa at være beskedent klædt, frem
for alt ikke elegant, men han kom fra et velhavende Hjem, og sin
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Kjole havde han endnu ikke naaet at ødelægge. Naar han mødte til
de store Fester, lignede han en fornem ung Englænder. Men han
foretrak sit Arbejdstøj og den flade Kasket. Sin Uniform som tjenst
gørende Medlem af Akademisk Skyttekorps bar han paa Grund af
det, den repræsenterede: Forsvarsviljen. Han havde ingen Smag for
Uniformsvæsen, og naar han desuagtet beholdt Uniformen paa hele
Dagen og slæbte rundt med Geværet efter at have været til Øvelse i
Akademisk Skyttekorps i den aarie Morgen, var det kun for at spare
den Tid, der vilde gaa med Omklædningen. Der stod da en Em om
kring ham af Fælled og Fedtlæderstøvler, tilsat Røgen fra hans evin
delige Cigaret, hans eneste Luksus, som han hævdede var en Nødven
dighedsartikel, fordi han ikke vilde have nogen Luksus i sit Liv.
Den unge Christmas Møllers Ansigt laa i højtidelige Folder. Hans
Samtale var temmelig tung med spredte Forsøg paa at afsløre et
Humør, som endnu ikke rigtig var brudt frem, og svingende fra det
saglige over i det personlige og tilbage igen til det politiske, som
man kender det hos agitatoriske Begavelser. Men pludselig kunde de
højtidelige Folder opløses i et Smil, som lyste af Velvilje og Tjenst
villighed, understøttet af to vagtsomme, venlige, i Bund og Grund
paalidelige Øjne. Samtalen begyndte at blive interessant, man havde
Lyst til at fortsætte. Han havde den Evne at kunne vinde et Men
neske for sig allerede i den første Samtale. Hvad han ønskede var at
vinde ham for sine Anskuelser.
Thi hvorfor var han den første, den unge Rus traf? Fordi han var
paa Vagt. Altid tidligt oppe, altid sent i Seng, altid paa Post.
Den konservative Studenterforeningspartimaskine var effektiv. Den
lededes af daværende stud, polit. Aage Kidde, som af Professor
L. V. Birck offentligt blev betegnet som Danmarks dovneste Student,
men som tillige var en fremragende taktisk og organisatorisk Bega
velse, og som betænksomt havde valgt Danmarks flittigste Student,
stud. jur. John Christmas Møller til sin Generalsekretær, »flittigste«
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saaledes at forstaa, at han altid arbejdede, omend han lod Juraen
træde tilbage for Politikken. I en af de mange Viser, der produce
redes til Festerne i Studenterforeningen, blev der sunget om ham:
Christmas skal op til første Del med Tiden.
Hør Kiddes Stemme: John, gaa hjem og las!
John si’er: Partiet først, Eksamen siden.
John, Du løber vild i det konservative Graes.

Og det gik da ogsaa saadan, at John blev Medlem af Folketinget,
før han blev juridisk Kandidat — men han blev det.
Listerne til Indskrivning af nye Medlemmer i »Studenterforenin
gens Konservative« laa fremme allerede ved Studentereksamens Af
slutning i Juni—Juli. Man ventede ikke, til Efteraarssemestret var
begyndt den 1. September. Man ventede heller ikke paa, at de nye
Studenter skulde komme af sig selv. Man hentede dem. Partiets Ak
tionskomité, kaldet »Agitationsudvalget«, der stod under Ledelse af
den 19aarige Christmas Møller, havde Tillidsmænd i alle Landets
Skoler, og Tillidsmændene skaffede ikke alene Navnelister, det er jo
ingenting, men virkelige Oplysninger: om Studenten hidrørte fra et
konservativt Hjem, om han havde interesseret sig for Politik og da i
hvilken Retning, om han kunde tale, om han kunde skrive, om han
var et Emne for Bestyrelsespladser o. lign. Hvis Oplysningerne tydede
paa, at han ikke havde nogen Mening om politiske Partispørgsmaal,
blev han henført under en stor, flydende Gruppe, der, paradoksalt
nok, med den Tilbøjelighed, selv Herrer i Aandernes Rige har til at
bruge Fremmedord i en forvansket Betydning, betegnedes som »Opi
nionen«, altsaa dem, der netop ingen »Opinion« havde, men som for
modedes at kunne vindes ved den fornødne Agitation. Havde han
blot den mindste Tilknytning til et konservativt Milieu, blev han
modtaget med Bemærkningen: »De er jo konservativ. De kan godt
indskrive Dem i Partiet med det samme. De behøver ikke at vente til
efter Ferien.«
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Alt Slide- og Slæbearbejdet indenfor Partiet udførtes under Le
delse af Danmarks flittigste Student og for en stor Del af ham selv
personlig. Simpelthen: han arbejdede altid. Naar Festen paa Salen
begyndte, listede han af, og man kunde da finde ham i Senioratsvæ
relset eller i et andet af de mange over- og underjordiske Rum, som i
Studenterforeningens kapriciøse Bygning stod til de unge Politikeres
Raadighed, i Færd med at skrive Adresser paa 1000 Konvolutter eller
afkonferere endeløse Lister sammen med en Partifælle. Hans legen
dariske Omhu ytrede sig paa alle Omraader, saaledes ogsaa med Hen
syn til at stave Folks Navne rigtigt. Enhver erfaren Agitator ved, at
det irriterer en Mand at modtage et Brev, paa hvilket hans Navn er
stavet forkert. Naar Christmas afkonfererede Listerne, læste han selv
op og udtalte omhyggeligt et blødt d, hvis Manden hed Pedersen
med d, og lige saa omhyggeligt e’erne, hvis Adressaten hed Ko-e-fod
eller Ko-fo-ed eller Ko-e-fo-ed.
Naar han hen paa de smaa Morgentimer var færdig, bragte han
selv Stablerne til Postkasserne (thi de maatte fordeles mellem flere),
og derefter gik han hjem og hentede en Haandtaske, og saa kørte
han med Morgentoget til Thy for at tale i en konservativ Ungdoms
forening om Aftenen. Han rejste altid paa 3. Klasse, hvad enten han
rejste om Dagen eller om Natten, skønt Partiet tilbød ham Billet til
2. Klasse. Han var Danmarks nøjsomste Student. Hvad angaar Tid og
Sted for Møderne rettede han sig altid efter Foreningerne og aldrig
efter sin egen Bekvemmelighed. Det kunde medføre, at han talte om
Søndagen Nord for Limfjorden, om Mandagen paa Sjælland og om
Tirsdagen atter Nord for Limfjorden. Han følte en vis Tilfredsstil
lelse ved disse Strabadser, frem og tilbage paa en Træbænk fra det
ene Hjørne af Landet til det andet med alle Aviserne og et Par Valg
bøger i Tasken og Breve at skrive hver Gang, Toget holdt.
Den Gave at være den fødte Taler, en Gave, der er saa nyttig for
en Politiker, var ham ikke skænket. Han havde en kraftig, rungende
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Røst, men hans Tale kunde i de unge Aar være usammenhængende,
tilsyneladende uinspireret, med lange svære Sætninger, der ofte var
indfiltret i hinanden som en Labyrint, Tilhørerne ikke kunde finde
ud af, og han selv heller ikke. Medens en Mand som Dr. Krag, der
ogsaa brugte indviklede Sætninger, altid endte med at faa sin Sæt
ningsbygning ned paa Benene, lykkedes dette ikke altid for Christmas.
Visse Gloser lærte han aldrig at anvende efter deres Mening, saaledes
Ordene »forsaavidt« og »i den Forstand«. Den særlige politiske Vel
talenhed, som gør en politisk Sandhed anskuelig og levende for Til
hørerne, raadede den unge Christmas Møller endnu ikke over. Og
saa sagde han ikke engang det, Folk helst vilde høre. Det underfun
dige i Talekunsten var ikke hans Sag. Heller ikke de indirekte Virke
midler. Han var lige til og gik lige paa. Og hvor var han saglig!
Hans Taler var som Regel lange og spækket med vidtløftige parti
politiske Redegørelser. Alligevel kaldte man paa ham og lyttede til
ham. Hans Personlighed fængslede, han havde Format og Tiltræk
ningskraft, hans Idealitet og Selvopofrelse fremkaldte Sympati, hos
mange varm og varig, ja livsvarig Hengivenhed.
Han var klar over, hvad det betød for hans politiske Fremtid at
lære at tale, ogsaa at lære at tale uden Manuskript, og han sagde
aldrig Nej, naar Partiet ønskede at sende ham ud paa Øvelse. Han
vidste, at kun gennem Øvelse kunde han naa at blive en stor Taler, og
det vilde han være. Og efterhaanden, som Aarene gik, gjorde Øvel
sen sin Virkning, hans Energi sejrede, og selv om han aldrig blev en
veltalende Mand i Ordets akademiske eller kunstneriske Betydning,
blev han alligevel en stor politisk Taler.
Hvis man tager Ordet »konservativ« efter dets paalydende Værdi,
har Christmas Møller aldrig været konservativ, heller ikke i sin Ung
dom. I sine modne Aar har han offentligt udtalt, at det konservative
Folkeparti skulde være et »radikalt-reformistisk« Parti, men man kan
vel vanskeligt være »konservativ« og »radikalt-reformistisk« paa een
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Gang, medmindre man laver om paa Ordenes Betydning. Hvad var
han da? Var han et lydende Malm og en klingende Bjælde, en Mand
med skiftende Betragtninger uden Retningslinjer? Ingenlunde. Han
udtrykte sig uklart i sin Ungdom, men Linjen i al hans politiske
Tænkning — og han tænkte og tænkte og tænkte politisk — var
tydelig nok. Hvis det maa være mig tilladt at gaa videre med Ordene
efter deres »paalydende Værdi«, saa vilde jeg nærmest sige, at den
unge Christmas Møller var en liberal Social-Demokrat uden Klasse
bevidsthed og følgelig uden Klassekamp. Hans Idé var, at der ingen
»Klasser« skulde være i Samfundet, men kun een Klasse, og altsaa
ingen Klasseforskel, men kun Personforskel. Han gjorde selv stor
Forskel paa Folk efter deres menneskelige Egenskaber, men han
gjorde aldeles ingen Forskel paa Folk efter deres Samfundsklasse
udover, at han paa Forhaand mødte Kapitalisten med et lille Forbe
hold — den unge Christmas Møller var Antikapitalist. Han var en
Demokrat med udpræget Samfundssind og en særlig Ansvarsfølelse
overfor de ubemidlede. Hans Orientering gik til Venstre. Han, der
tilhørte et royalistisk Parti, var allerede som Student Republikaner,
og han vedblev at være det hele sit Liv, selv om han forstod at værd
sætte en Konges Indsats. Jeg har overværet, at hans daværende Parti
fører, Kidde, irettesatte ham, fordi han i en Trediemands Nærværelse
erklærede, at han burde have været »Venstremand«. Venstre stod
dengang længere til Venstre i dansk Politik, end det gør nu. Den
unge Christmas Møller, der var en impulsiv evolutionær (men ikke
revolutionær) Begavelse, mente med sin Ytring egentlig ikke andet,
end at han hørte til paa Fremskridtets Vej og saa Udviklingen gaa
til Venstre. Han var paavirket af J. C. Christensen, som var den Po
litiker, han beundrede mest. Næst efter ham beundrede han mest Ove
Rode. Af de daværende Højrepolitikere havde han sympatisk Re
spekt for Piper og kølig Respekt for Alexander Foss, men jeg har
aldrig hørt ham udtale sig med Beundring om nogen anden Højre-
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mand end Estrup, og det var ikke for hans Politiks, men for hans Per
sonligheds Skyld. Der er ikke Tale om, at det demokratiske eller det
»social-demokratiske« Sindelag hos Christmas Møller var Resultatet af
en Udvikling, endsige noget, han havde kæmpet sig til. Han har
været Demokrat, saa længe han har kunnet tænke en politisk Tanke,
og Tilhænger af Folkestyret, længe før dette Ord blev ophøjet til den
nationale Fane, som det er nu. Den Politik, han senere som konser
vativ Partifører gav sit Parti gennem Tyverne og Trediverne, hvilede
derfor ogsaa paa Demokratiets Grund.
Hans politiske Linje var altsaa klar nok, men han havde ingen Ide
ologi. Han var paa Forhaand imod al Fanatisme og maatte paa Forhaand være Modstander af de haarde politiske Bevægelser, der ud
krystalliserer sig i en Ideologi af næsten bibelsk Styrke.
Christmas var irreligiøs, aldeles irreligiøs. Han kom til at føre et
Parti, hvis Vælgere for en stor Del hentes fra den kristne Menigheds
Rækker, men selv stod han Kirken fjernt — atter et Eksempel paa
hans paradoksale Personlighed.
Han hadede Hovmod og Storagtighed. Lige fra sin Ungdom og
til sin Død var han en oprigtigt beskeden Mand. I hans Ungdom
spurgte jeg ham engang: »Hvorfor slider Du saa vanvittigt?« Han
svarede: »Naar man ikke er bedre begavet end jeg, maa man ar
bejde saa meget mere.« Det samme har jeg hørt ham sige kort før
han døde. Og unægtelig, han sled som en Slave hele sit Liv. Om
han selv virkelig — ene af alle — troede, at han var mindre vel
begavet, skal jeg ikke kunne sige, snarere er vel Forholdet det, at
han overvurderede Betydningen af de lette, overfladiske Evner, som
ikke fandtes i hans substantielle Begavelse. Der var en kunstnerisk
Længsel i hans Sind, som gjorde, at han følte det som et Savn at
være uden kunstnerisk Begavelse. Han klagede over, at han ingen
Talenter havde: han kunde hverken synge eller danse eller spille
eller male eller tegne. Han kunde ikke engang skrive. Hans Artikler
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havde vel en Tone, og den var effektiv og offensiv, men de havde
ingen Stil. Den unge Christmas Møller syntes ikke at kunne nyde
Musik eller anden Kunst, men havde en betydelig Interesse for Litte
raturen, ikke mindst den norske, og gjorde en værdifuld Indsats som
Formand for Studenterforeningens Bogudvalg. Man kunde næsten
sige om ham, som Sven Lange sagde om sig selv, at han var »en
Hund efter Poesi«. Han havde dengang ogsaa nogen Interesse for
Skuespillet, men han foretrak at læse det fremfor at se det, og saa
bliver det jo ikke noget Skuespil — og selv denne Interesse tabte
han med Aarene. Alt dette følte han selv og følte det som en Be
grænsning i sin Udvikling.
Da han var 26 Aar, blev han valgt ind i Folketinget. Dermed var
hans Ungdom forbi, og den modne Mands lange, haarde Arbejdsdag
begyndte, en Arbejdsdag uden Hvilepauser. Han har næppe nogen
sinde haft en Ferie. Jeg ved ikke, om han havde et Valgsprog, men
han kunde have valgt det, som staar over den berømte franske Offi
cersskole i Saint Maisxent: »Arbejdet som Lov, Æren som Fører«. Han
var en Stridens Mand og blev et Stridens Emne, men i London blev
han Talsmand for det danske Folk. Atter her møder vi det paradok
sale i hans Natur: Skønt han var en udpræget Hjemmedansker, kom
han til at gøre sin største politiske Indsats i Udlandet.
Ved sin Død er han blevet betegnet som »en tragisk Skikkelse« i
dansk Politik. Er det rigtigt? I saa Fald maa det være ud fra den Be
tragtning, at han inderst inde var konservativ, men havde mistet Fod
fæstet i sit Parti. Efter min Opfattelse var Linjen i hans politiske Ud
vikling fastlagt i hans tidligste Ungdom og viser en klar Stigning
indtil Klimaks og Fald, det, som kaldes »Fald« i det politiske Liv,
men som i hans Tilfælde var forenet med Personlighedens Sejr: alle
personlige Interesser ofret for Overbevisningen om, hvad der var
Sandhed og Ret og bedst for det Folk, han tjente. Faldt han saa?
Vel, han havde Faldhøjde.
]ens Rudolph DahL
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Fra Ungdommens Dage
AF IDA HIUL, CHR. R. CHRISTENSEN OG LUDVIG BRANDSTRUP

Oldfrue paa Rungsted Statsskole, Rrÿken Ida Hiul:
Da jeg første Gang traf Christmas Møller, var han Elev i III G. paa
Rungsted Kostskole; dengang kaldte vi ham jo kun John. John virkede
paa mig som meget ældre end hans øvrige Klassekammerater, og allerede
som Skoledreng interesserede han sig meget for Politik.
Jeg erindrer, hvorledes det morede ham Søndag Morgen at kaste Hopjes
rundt i Sengene til de yngste Elever; de laa ligefrem og ventede paa ham.
Var man bedrøvet, var han den første til at hjælpe; han sagde engang til
mig: »Bare De engang vilde komme i Nød!« Da jeg saa noget forbavset
paa ham, erklærede han: »Jo, for jeg vilde saa gerne hjælpe Dem.«
En Nat ved Halvtotiden var jeg hos en syg Dreng; jeg saa da, at der
var Lys hos John; han laa paa Sengen i Badekaabe med en Bog i Haan
den, og foran hans Seng var der stablet Bøger op lige til Sengekanten; et
Bevis paa hans Myreflid; jeg slukkede Lyset og dækkede ham til med et
Tæppe.
Skønt der var Aviser nok paa Skolen, holdt han selv sin egen Avis, et
Vidnesbyrd om hans tidligt vaagne politiske Interesser, og hver Dag efter
Læsningen laa Avisen paa mit Bord. En- Gang, da han havde Fødselsdag,
fik han Besøg af sin Fader; Faderen gik først ved Titiden om Aftenen;
pludselig var der een, som bankede paa min Dør; det var John: »Und
skyld, at jeg kommer saa sent, man kan jo ellers ikke besøge en Dame paa
det Tidspunkt; men jeg har faaet noget Chokolade; maa jeg give Dem
det; jeg har ikke kunnet gøre det før, min Fader gik først nu.«
Da jeg ved en bestemt Lejlighed skulde have hans Raad, sagde han:
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»Man skal altid gøre det rigtige — altid sige Sandheden.« C. M. sagde
Sandheden, og det blev maaske netop saa dyrt for ham.
Jeg talte ved en bestemt Lejlighed med C. M. paa Christiansborg; han
vilde undersøge en Sag for mig; da jeg var i Færd med at gaa, sagde jeg:
»Nej, De skal ikke gøre noget for mig; De ser saa træt ud.« Med sit store
Smil svarede han: »Træt! Den Dag, jeg er træt, dør jeg« — og nu var
C. M. altsaa blevet træt.
For godt halvandet Aar siden holdt C. M. paa Rungsted Statsskole et
Foredrag til Fordel for et Mindefond for en af vore Drenge, som døde i
Neuengamme. Jeg skulde efter Foredraget have et lille Besøg af ham i
min Bolig; det varede noget, før han kom, saa jeg udbrød: »Aah, jeg
troede ikke, De kom,« hvorpaa han sagde: »Jeg har aldrig lovet Dem noget,
jeg ikke kunde holde.«
Jeg har fulgt C. M.s politiske Løbebane fra Skoletiden til hans Død;
han var ikke Partipolitiker, men Landspolitiker; han vilde, at alle Menne
sker skulde have det godt, uanset politisk Anskuelse.
Det var C. M.s store Menneskelighed, som skabte hans Personlighed,
fordi Menneskelighed er større end Personlighed; det er ikke altid, at Per
sonlighed skaber Menneskelighed.
Da C. M.s Død blev bekendt her paa Skolen, gik vort Flag paa halv,
og Rektor Boisen udtalte ved Morgensangen smukke Mindeord om vor
gamle Elev.
Ida Hiul.

Gaardejer Chr. R. Christensen, Badstrup, Fyn:

Første Gang jeg saa Christmas Møller var, da han i Februar 1919 holdt
Mindetale over sin Ungdomsven Aage Kidde. Lille, spinkel og bleg stod
han over for den store Forsamling. Meget ungdommeligt virkede han, og
Ordene kom ikke flydende, men der var en Glans i hans Øjne og en Klang
i hans Stemme, der fik Folk til at lytte. Det var Hjertemennesket Christ
mas Møller, der stod foran os. Hans Mindetale var ikke tomme Ord, der
hastigt blev glemt. Gang paa Gang i alle de Aar, jeg mødte ham indtil hans
Død, vendte han tilbage til Mindet om sin Ungdomsven. Trofastheden i
Christmas Møllers Sind, der utvivlsomt var hans største Egenskab, og maa-
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ske det største, jeg overhovedet har mødt i Politik, var stærkere end alle
Døgnets omskiftelige Ting.
Og det var ikke alene overfor sin Ungdomsven, Christmas Møller be
varede sin Troskab. Gang paa Gang har jeg set ham paalægge sig selv
Byrder og Afsavn for at hjælpe Venner i Nød. Hvis en Ungdomskammerat
var kommet paa Afveje, stod hans Hjem aabent for at hjælpe ham, og hvis
en Mand trængte til Afholdenhed, stod Christmas Møller ved hans Side
for ved Eksemplets Magt at give Støtte.
I de næsten 30 Aar, jeg kendte ham, følte jeg selv, at man aldrig stod
alene i sin politiske Gerning, men havde Christmas Møller ved sin Side,
naar Vanskelighederne meldte sig. Mange Mennesker kommer med deres
Velvillie og Støtte, naar der er Medgang og der ikke er Brug for Hjælpen,
men forsvinder, naar Modgangen melder sig. Saadan var Christmas Møller
ikke. Hvor Sygdom og Død viste sig, kom Christmas Møllers Hjerte frem,
og da vi begge faldt ved Valget i 1947, mødte jeg paany hans umaadeligt
store menneskelige Egenskaber, som jeg sidste Gang traf paa hans Fødsels
dag, 10 Dage før hans Død.
En saadan Mand var egnet til at være Ungdomsfører. Allerede i 1916
blev han Formand for den konservative Ungdomsbevægelse, og hans Ung
dom gik ikke med Svinkeærinder andre Steder hen. Med Energi og Tro
fasthed mod Bevægelsen tog han fat paa Arbejdet, og inden han forlod
det, havde han af den Ungdomsbevægelse, der visnede under Krigen, skabt
en blomstrende og livskraftig Bevægelse. Hans personlige Egenskaber be
virkede, at Ungdommen flokkedes om ham. Han udeblev aldrig fra et
Møde, og naar han kom, havde han Ord at bringe. Han talte stærke na
tionale Ord, og han revsede Tidens Daarligdom. Mens alle andre laa paa
Maven for Glückstadt og Landmandsbanken, gik han haardt imod Raaddenskaben. Allerede i 1920 gjorde han det stærkeste Indtryk paa mit ung
dommelige Sind ved at tage alt det, der vigtede sig med den falske Stor
hed i Ly af Krigstidens vilde Spekulationer, op til Behandling.
Skønt Københavner faldt Christmas Møller godt til i Provinsen og navn
lig i Landdistrikterne. Han var med til at rejse en blomstrende Ungdoms
bevægelse Landet over, og denne fik navnlig sin Styrke i Thy og i de nord
fynske Landdistrikter, hvor han under Ungdomsarbejdet vandt sig Venner
for Livet.
Naar Dagens Gerning var gjort, og en Kreds samledes med ham paa
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et Hotelværelse i Thisted, følte han sig ret hjemme. Saa kunde han sam
men med sine nordjydske Venner lægge Planer for Arbejdet og drøfte
Problemerne, men han kunde ogsaa folde sig ud og være glad blandt de
gladeste. Christmas Møller skulde nemlig ikke alene kendes ved Arbejdet,
men ogsaa i hans faa Fritimer.
Paa et Ungdomskursus paa Hindsgavl, hvor han lige var vendt hjem
fra Verdenskonference i London, kunde han i en sen Nattetime i Kamme
raternes Lag udtale sig med største Respektløshed om Verdens Stormænd,
og faa Minutter efter, at han havde berettet om Besøget hos det engelske
Hof, kunde man se ham med sit drengede Smil liste forbi Kursuslederens
Dør med Servicet fra Natmaden, som skulde bringes til Køkkenet.
Som Ungdomsleder var han den gode Kammerat, men han kunde ogsaa
være den haarde Dommer, hvor Dovenskab, Ligegyldighed og Egoisme
kom frem. Saa stod der Gny om ham ved Landsmøderne længe efter, at
han var gaaet af som Formand. Saa nyttede det ikke, at Synderen dækkede
sig bag svulmende Ord, Sandheden skulde nok komme frem.
I Begyndelsen af Trediverne fo’r en Stormvind hen over Europa, der
gjorde store Skarer mere optaget af Fodslag end af Hjertelag. Ungdom
men vilde marchere, og Ensretningen vandt Sejre paa Individets Bekost
ning. Ogsaa den konservative Ungdom ramtes af et Angreb af denne
Smitte og blev en Overgang tilsyneladende stærk derved. K.U.s Medlems
blad blev til K.U.s Kampblad, og en helt anden Type Ungdom end før
fylkedes om Fanerne. I nogle Aar blev Bevægelsen fremmed for mange,
der havde staaet den nær. Og selv om man senere har affundet sig med
disse Aar, fordi det gennem det, der skete, lykkedes at opfange og afbøde
noget af den Uro, der fo’r mod Landets Grænser, har man aldrig syntes
om denne Tid.
Men netop over for dette Forhold øvede Christmas Møller Stordaad.
Ham mere end nogen anden var det, der lærte Ungdommen Værdien af
vor nationale og folkelige Egenart og Selvstændighed. Og hans Indsats
overfor Ungdommen i denne Tid fortjener at blive staaende saavel som
hans nationale Indsats for Danmark under Krigen.
Christmas Møller havde megen Modgang i det politiske Liv. Han ejede
Evnen til at slide for andre og til at faa sine Venner til at følge sig. Men
han ejede ikke Evnen til at faa andre til at slide uden selv at gøre det.
Han skabte sig maaske ogsaa Vanskeligheder, som kunde være sparet, hvis
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han kunde have givet sig Tid til at vente med at handle, til de mindre
klartskuende havde set Maalet, han havde i Sigte, og de mindre letbevæge
lige var kommet med paa hans Tankegang. Derfor blev han ved med at
føle sig hjemme blandt den Ungdom, der hurtigere kunde indstilles paa
Tidens Opgaver og var parat til at følge ham i Tankens Ørneflugt.
Gang paa Gang i Aarenes Løb talte han om, at da J. C. Christensen i
1908 var ude for politisk og menneskelig Modgang, rejste han bort fra
Rigsdagen og hjem til sine Venner og sit Hjem i Ringkøbing Amt. Der
kendte man ham og stolede paa ham. Christmas Møllers politiske Hjem
blev i Odense Amt og maaske særligt i Kertemindekredsen. Der kendte
man ham og stolede paa ham, men desværre naaede han ikke helt at vende
hjem til disse Egne efter Krigen. Men han havde ogsaa sit politiske Hjem
i Ungdommens Rækker. Gennem Aaringers Slid havde han skabt sig det,
og ved sit ungdommelige Sind havde han bevaret det gennem Aarene. Og
til dette Hjem naaede han at vende tilbage inden sin Død. Den konserva
tive Ungdom stod Fanevagt om ham i det sidste, vanskelige Aar og be
svarede hans Troskab med en Hengivenhed, som varmede hans Sind i de
graa Dage.
Chr. R. Christensen.

Skuespiller Ludvig Brandstrup:
SIDSTE GANG, jeg saa ham — det var en Formiddag nede paa »Høppners Hotel« i Haderslev, hvor han boede under sin sidste store Valgkam
pagne i Sønderjylland.
Han sad og spiste Frokost med sin Kone og kaldte mig hen for endnu
engang at »fodre mig af«, som han havde gjort det saa ofte i vores gyldne
Ungdom, men derom senere.
Han undte sig selv — og os to andre — hele 20 Minutter til at spise i;
men hvor var han hyggelig og hjertelig — ja, det er svært at beskrive, for
John var ogsaa i det daglige en stor Personlighed, der uvilkaarligt maatte
tage hele Billedet, trods det han gjorde alt for at slette sig selv ud og
gavne og glæde os andre.
Jeg vilde naturligvis ikke komme ind paa det, der var overgaaet de to,
siden vi sidst saaes: »Lille John«s Død ved den engelske Front; men »store
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John« bad mig selv endnu engang fortælle ham Historien om »Lille Johns«
og min Ridetur for mange Aar siden ude hos Mattson i Dyrehaven.
John elskede den Historie — saa lad mig da fortælle ham den endnu
en Gang.
Vi var en Snes Stykker, der red en Søndag Morgen oppe i Skodsborg
Hegn.
Blandt dem en lille, dejlig, smuk Dreng paa vel højst en 5—6 Aar.
Pludselig rider han hen paa Siden af mig og siger: »Det er Dem, der
hedder Brandstrup — ikke"? — og kender min Far og Mor?«
Jo, det var det jo —
Saa saa Drengen kritisk op og ned ad mig og sagde:
»Hvis De vil leere mig at synge Viser, saa skal jeg lære Dem at ride!
Da jeg havde fortalt »Store John« Historien endnu engang, sagde han
Velbekomme og gik op paa sit Værelse med en uhyre Stabel Aviser og
Papirer — saadan som jeg husker ham lige fra den første Tid i vores
Ungdom!
FØRSTE GANG, jeg traf ham — det var i Rusaaret nede i Studenter
foreningen, hvor vi sad om Aftenen og rettede danske Stile fra sønderjydske Børn.
Allerede dengang var han fyldt af en flammende Interesse for det sønderjydske Spørgsmaal. Vi andre — (vi var vel ialt en Snes Stykker) —
tog lidt overfladisk paa Opgaven. Jeg husker, at jeg lagde Mærke til ham,
fordi han gjorde Arbejdet meget langsommere (nemlig grundigere og
bedre og mere samvittighedsfuldt) end vi!
Da han opdagede, at jeg sad og »nidstirrede ham«, saa jeg første Gang
hans varme, hjertelige og dengang saa glade Smil.
Han havde et Guldarmbaandsur i en temmelig bred Guldlænke om
Haandledet — og derfor bedømte jeg ham straks som et Overklasseløg.
Hvor morede det ham hjerteligt, da jeg siden fortalte ham det!
Han var jo ganske vist Søn af en rig Far, men der var heller ikke den
gang det allermindste Gran af »Overklasse« (i daarlig Forstand) i John.
»Jeg kan sgu da ikke gøre for,« sagde han, »at min Mor har Road til
at købe det bedste Tøj til mig.«
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Jeg husker altid den Replik, fordi den i Virkeligheden siger saa meget
om John.
Lad mig lige fastslaa, at »rg«« var den eneste Ed, han betjente sig af
— og endda meget sjældent. Betegnende er det ogsaa for ham, at han
overlod Moderen alt det der med at sørge for hans Paaklædning.
Han var aldrig i hele sit Liv »lapset« — tværtimod — han var ogsaa
paa det Punkt Englænder. Han var, hvis man saa nærmere til, særdeles
velklædt; men uden synderlig Interesse for sin ydre Apparition.
Ikke at han var sjusket, endsige snavset — tværtimod — han var altid
lige saa ren i sit Ydre, som han var det i sit Indre; men han var — som
sagt — allerede dengang Englænder — han havde ikke Tid nok til ustand
selig at rette paa sit Slips eller se efter, om hans Skilning var lige.
Sine Negle behøvede han ikke at skamme sig over — de var alle Dage,
trods de Papirdynger og al den Tryksværte, han fra sin tidligste Ungdom
— ja vel allerede fra sin Barndom (hvem ved det nu?) havde gennemsøgt
og gennembladet — Dag ud og Dag ind — rene, som hans Tanker ogsaa
altid var det.
Naa, saa gik der et Par Aar — hele tre — hvor vi ikke saas, fordi jeg
var en Slags Skuespiller i Provinsen, og da jeg saa igen kom til København
for at begynde helt forfra paa »Det Kongelige Theaters Elevskole«, mød
tes vi atter.
Han havde brugt de tre Aar til at skabe sig en stor Position i Studenter
foreningen og — allerede dengang — i det politiske Liv!
Og begge Dele stillede han til min Raadighed fuldtud i Stort som i
Smaat.
Han vidste, at jeg ikke var særlig vel aflagt med Penge — heller ikke
med Protektion — heller ikke med større Selvtillid, Albuer og alt det der.
Og saa tog han sig midt i sin allerede dengang saa travle Arbejdsdag
Tid til at starte min Karriere. —
------- Jeg er i Grunden ked af Gang paa Gang at maatte skrive jeg og
mig — for det er jo ham, jeg skal skrive om; men jeg kan ikke rigtig se,
det kan gøres paa anden Maade, hvis jeg skal prøve at tegne et Billede af
ham — set fra den Side. —
Han saa saa praktisk paa Sagen, at han ikke mente, det var nok at op
muntre mig aandeligt ved vore timelange, natlige Samtaler, naar vi gik
Tur paa Langelinie, som han elskede.
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Han mente ogsaa, der skulde legemlig Føde til — og han vidste jo
godt, at jeg ikke tjente saameget!
Derfor var han altid »blevet saa sulten«, naar vi mødtes efter Theatertid.
Og saa gik vi hen paa en Beværtning, hvor han fodrede mig af paa en
saa selvfølgelig og diskret Maade, at jeg først mange Aar senere kom i
Tanker om, at hans »Sult« ved de Lejligheder altid havde været saare pro
blematisk.
Saa fandt hian pludselig en Dag paa, at jeg skulde være med til at skrive
»Studenterforeningens Nytaarsrevue! Han mente nok, at han som Med
lem af Senioratet kunde paatage sig det Ansvar overfor dette: at give mig
den Chance, som i Virkeligheden blev min store Chance for Livet.
Da jeg var betænkelig og sagde, at jeg ikke troede, jeg kunde, svarede
han mig tørt og i den saglige Tone, vi alle husker saa godt — fra samt
lige Landets Talerstole:
»Det kan de andre sgu heller ikke.«
— Han konstaterede bare Facta — mente han------Pladsen er knap, saa jeg skal ikke dvæle for længe ved den Begivenhed
— kun lige mindes Johns store Glæde, da Revuen — (som Johannes Dam
skrev alt det, der duede, i) — blev en Succes —
John var saa glad — for min Skyld!
Saa blev jeg pludselig og med kun to Dages Varsel indkaldt til Soldater
tjeneste ovre i Odense.
Det kom mig unægtelig meget paa tværs. Jeg var kun godt og vel be
gyndt paa »Det Kongelige Theaters Elevskole« og maatte nu afbryde. Jeg
var desuden nyforlovet — der var saa meget —
Da jeg havde ageret Soldat 2 Dage — (to) — ovre i Odense, blev jeg
efter endt Øvelse kaldt hen til Kaptajnen, som meddelte mig, at jeg havde
faaet to Aars Udsættelse og skulde hjemsendes omgaaende!
»De maa have nogle meget mærkelige og meget stærke Forbindelser i
København, 64!« sagde Kaptajnen.
Det havde jeg altsaa ogsaa, nemlig stud. jur. Christmas Møller!
Aaret efter spillede jeg min første Rolle paa »Det ny Theater« — en
ældre Advokat i et Kriminaldrama.
John var i Parkettet — iført Smoking! — noget han hadede.
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Da vi senere sad paa en Restaurant, ventede jeg spændt paa hans Dom?
Det var saa tydeligt, at han sad og spekulerede paa, hvordan han bedst
— og fertigst — kunde sige mig et Par gode Ord.
De kom —
Men allerede dengang talte han »Rigsdagssprog«, saa det blev til føl
gende:
»Naar man tager Forholdene i Betragtning« — (nemlig at jeg jo ingen
lunde havde Rollens Alder) — »maa man vel nærmest anse Opgaven for
løst.«
Ok ja, — kære, gamle John!
Allerhelst vil jeg huske ham som den glade Dreng, han ogsaa kunde
være.
Alle, der har kendt ham — eller bare set ham paa en Talerstol, ved, at
han ogsaa havde det skønneste, klogeste og hjerteligste Smil.
Han havde som enhver anden ædel, sleben Diamant utallige — »Fa
cetter« hedder det vist — som Livets Lys spillede i!
Vi sad en Sommerdag nogle unge Mennesker oppe i Haven i hans Fars
Villa i Espergærde, og nogen af os var blevet saa smaat Uvenner. Det
kunde John ikke fordrage, man var — han vilde altid mægle, formilde,
forene —
Vi sad oppe paa en høj Skrænt i Haven, og jeg husker saa tydeligt, at den
var meget vaad og meget snavset efter Sommerregnen.
John prøvede som altid at mægle — at appellere til det Bedste i os
(hvis der var noget!)
Da det stadigvæk ikke lykkedes ham, brød det store, glade Drengesmil
frem paa hans Ansigt — og saa sagde han:
»Forlig jer, I Skabhalse! Ellers blïr der ikke andet for, end at jeg slaar
Kolbøtter ned ad Skrænten.«
Og ^et gjorde han!
Og de andre kunde ikke andet end le og glemme deres Smaaligheder.
Og saa lo han, saa Mudderet fløj af ham------Ok ja — kære, gamle John — Le — det kunde du ogsaa!

Ludvig Brandstrup.

Christmas SAMers politiske Linie
AF REDAKTØR CHR. TORPE

ru Gertrud Christmas Møller har bedt mig yde Bidrag til denne
Bog, fordi hun siger, jeg var den, der bedst forstod Christmas
Møllers politiske Idé. Er end dette en venlig Overdrivelse, saa
glæder jeg mig i alt Fald over den ærefulde Opfordring og over at
have Lov til at sige, at jeg politisk og ogsaa personligt stod ham nær.
Da jeg i Juli 1945, efter i mere end en halv Snes Aar at have arbejdet
ved Berlingske Tidende, havde forladt dette Blad som Protest mod
de efter min Mening urimelige og ubegribelige Angreb, der rettedes
mod Christmas Møller — saaledes ønskede jeg ikke at tage et Inter
view med ham for at forelægge ham Spørgsmaal, der var et Led i
Angrebene — og var blevet engageret til Politiken, fik jeg den 19.
August sendt hans nyudkomne Bog »Det tyske Problem« med føl
gende Dedikation: »I godt Kammeratskab, hvor vi end arbejder —
fordi vi er enige om det væsentlige.« Under Krigen havde en af mine
Venner skrevet, at min politiske Overbevisning kunde blive kørt over,
hvad Dag det skulde være, af en Bus paa Londons Gader. Det var
dengang, Christmas Møller opholdt sig i England, hvor han ydede
sit Fædreland saadanne Tjenester, at han skabte sig et Verdensnavn,
der vil hævde sig ud i Fremtiden. Og det med Bussen var egentlig
rigtigt. Dansk Politik, som jeg fra Barnsben interesseret har levet
med i, er uden Christmas Møller i mange Henseender fattig og trist.

F
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Christmas Møller havde som Politiker en mærkelig Skæbne. Han
var blandt de Politikere, jeg har kendt, vel den, der havde den klareste
Linie og de redeligste Hensigter, og dog formede det sig saa ejen
dommeligt, at mange mente, det var Uklarhed, der var Skyld i den
Skæbne, han politisk led og ikke naaede at rette op. Faa havde saa rene
Hænder og saa rene Motiver som Christmas Møller. Han lod sig ikke
købe, lod sig ikke binde, satte sin Uafhængighed over alt andet, lod
sig alene lede af sin Tro og Vilje. Havde han faaet Lov til at leve,
vilde hans Rolle i dansk Palitik ingenlunde have været udspillet. Faa
danske Politikere har skabt sig et Navn i Historien som han. Naar
Historiens Sold har sigtet hans Gerning, først i den hjemlige danske
Politik, siden under Besættelsen, vil den staa som et lysende Eksempel
paa en ædel Mands, en stærk Personligheds Indsats og Betydning.
Krigens Oplevelser i det kæmpende England havde stærkt fremhævet
den menneskelige Indstilling, som altid havde præget ham. Han reg
nede ikke Glimmer og Glitter, Rang eller Titel, Ordener og Baand,
overfor den Slags sagde han Nej, oftere end nogen ved det. Et eneste
var afgørende for ham som Menneske og Politiker: At den Gerning,
han skulde gøre, havde Mennesker og Menneskeskæbner, Danmarks
Fremtid som Genstand og Maal. Hvis man dog havde vidst, hvor han
elskede Mennesker, hadede Uretten og Smaaligheden.

Mit første personlige Møde med Christmas Møller fandt Sted en
Vinteraften i 1923—24 i Arnum i Sønderjylland. Paa det Tidspunkt
havde jeg naturligvis forlængst hørt om ham, men aldrig hørt ham
tale og aldrig talt med ham. Han holdt et offentligt Møde paa Arnum
Kro. Tilfældigt befandt jeg mig paa Egnen og tog hen til Mødet.
Der var ikke mange Mennesker, men Christmas Møller lod sig ikke
gaa paa af det. Jeg ser ham for mig, da han traadte ind i den dunkelt
oplyste Krosal, stampende lidt i Gulvet og gnidende sig i Hænderne
mod Kulden, en Overfrakke kendte han jo ikke, i alt Fald kun en
tynd Regnfrakke, naar det holdt haardt, fra sin tidligste Ungdom var
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det et af hans Maal at hærde sig, han kendte de Krav, der stilledes til
en Politikers Fysik. Han hilste rundt med et frejdigt: God Aften til
Mændene, der næsten alle sad og bakkede paa lange Træpiber, gav
flere Haanden med et genkendende Smil og var straks inde i Sam
taler til forskellig Side. Veloplagtheden og det gode Humør stod om
ham. Saa holdt han sin Tale, snart indtrængende alvorlig, snart smi
lende sit gode og smukke Smil. Det var det, man først hæftede sig
ved hos ham. Lejlighedsvis henvendte han nogle elskværdigt dril
lende Ord til mig. En Aften skulde han jo se at faa ud af det. Og
Herregud, naar der nu ikke var andre end en radikal Redaktør! Saa
skulde jeg lokkes paa Glatis. Jeg fandt da ogsaa paa de givne Smaaudfordringer Anledning til, som det hedder i det gængse Vælger
mødesprog, at »knytte nogle Bemærkninger« til Folketingsmandens
Tale, og der udspandt sig en lille rask Diskussion, navnlig om Ud
stykningen og om Forsvarsspørgsmaalet.
Baade ad den ene og den anden Vej vidste jeg god Besked med, at
Christmas Møller fra sin tidligste Ungdom havde været stærkt opta
get af det nationale Arbejde, jeg vidste jo ogsaa, han havde været
Flensborgagitator i 1920 (slog ham paa Forhaand i Hartkorn med
min senere saa gode Ven Redaktør Svensson, som paa det Tidspunkt
efter min Opfattelse repræsenterede en stærkt udfordrende Nationa
lisme), og jeg gik ud fra, han med sin politiske Placering var For
svarsfanatiker med det sædvanlige ungkonservative Hysteri: For
svar for alle Pengene, uanset ethvert Fornufthensyn! Kun med sit
meget tidlige Valg til Folketinget og Sagnet om hans eventyrlige
Flid og Arbejdskraft skilte han sig for mig ud fra de konservative
Politikere, som jeg regnede dem for flest. Allerede under vor Debat
paa Arnum Kro fik jeg imidlertid Fornemmelsen af, at helt saaledes,
som jeg havde troet, forholdt det sig ingenlunde. Og da Mødet var
forbi, og han tilbød mig Plads i sin Bil, saa jeg kunde køre med hjem
til Haderslev, fik vi en timelang Samtale, der blev den første spæde
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Begyndelse til et langt politisk og efterhaanden personligt Kammerat
skab. Det havde sit Udspring i en fælles Vurdering af visse Hoved
linier i dansk politisk Historie og aktuelle Forhold.
Det er ikke let nu, snart 25 Aar efter, at holde det Billede, jeg den
Gang fik af Christmas Møller, fri for Træk, der senere er kommet
til. Men i hvert Fald, jeg følte Velvære ved hans Selskab, den Usnob
bethed, den Fordomsfrihed og aandelige Overlegenhed med hvilken
han omtalte de politiske Problemer og skilte politiske Modstanderes
Personer ud fra deres Synspunkter og den politiske Agitations gængse
Skildring af dem og ydede dem Anerkendelse for Dygtighed eller Ka
rakter. Dette gjaldt saa vidt forskellige Personligheder som J. C. Chri
stensen og Dr. P. Munch. Og jeg fik et stærkt Indtryk af, at for ham
var det ramme Alvor, at Det konservative Folkeparti klart for alle
skulde blive et Parti, der ikke skelede til Rang, Stand eller Privilegier
af nogen Art. Maa jeg indskyde, at jeg er vokset op i et yderst frisindet
Venstrehjem, hvor til Eksempel Socialistforskrækkelsen ikke eksiste
rede, fra min tidligste Barndom har jeg hørt om Politik og været
levende optaget heraf. Men alt, hvad der var af Højre, havde staaet
mig fjernt, og senere havde jeg ikke haft Lejlighed til at føle mig
tiltalt af, endsige beundre konservativ Politik. Omdannelsen af det
gamle Højre til Det konservative Folkeparti saa jeg med Respekt at
melde mere som en taktisk Manøvre end som Vidnesbyrd om en
virkelig Omstilling. Men nu kom her en Mand, ovenikøbet selve Det
konservative Folkepartis Forretningsfører, en Mand, som jeg i Kraft
af noget uforklarligt, en frejdig Aabenhed, Synsmaader, som jeg
maatte føle mig tiltalt af, en særlig Charme, der maatte betage enhver,
som lærte ham at kende, og gav Udtryk for en saa ubetinget demo
kratisk Bekendelse, at jeg umiddelbart maatte tro ham paa hans Ord;
en konservativ »Studenterforeningspolitiker«, en københavnsk Bour
geoisi, der nærede social Forstaaelse, Beundring for Husmandens
Indsats paa sine faa Tønder Land, ikke uden videre fordømte Ud-
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stykningen, men i høj Grad anerkendte dens sociale og folkelige
Betydning, navnlig fremhævede den lille Mands Ejendomsbesiddelse
som et samfundsmæssigt Gode, en Mand, som vurderede ethvert
Menneske lige og aldrig saa nogen over Hovedet. Maaske var der et
vist Overraskelsens og Modsætningens Moment i min allerførste
Sympati for ham.

Og som endelig om Forsvarssagen sagde omtrent som saa: »Det
ulykkelige er, at Sandheden om denne Sag ikke kan siges offentligt,
saaledes som den politiske Agitation nu engang maa forme sig. Denne
Sag maa ses fra et irrationelt Synspunkt. Jeg tror, at det af etiske og
folkelige Grunde er nødvendigt, at vi i givet Fald ofrer nogle Hun
drede eller, skal det være, nogle Tusinde af vore bedste Unge. Det
kræves der af os. Vi maa og skal forsvare os, holde ud længst muligt.
Men jeg tror da ikke et Øjeblik paa, at vi kan hævde os overfor et
Stormagtsangreb. Det er Ulykken. Men kæmpe maa vi, det kan slet
ikke være andet. Selve Ordningen af Forsvaret, den eneste rette
Maade at gøre det paa, staar imidlertid naturligvis ingen Steder
skrevet.«
Dog er der ingen Tvivl om, at Christmas Møller den Gang nærede
stor Respekt for den militære Sagkundskab. Senere blev den mere
betinget, og efter den anden Verdenskrig var der næppe meget til
bage af den, eller det var snarere saadan, at han klart saa, i hvor høj
Grad der var delte Meninger mellem de Sagkyndige ogsaa paa dette
Omraade. Det var hans Synspunkt, at det mere var Politikerne og
Folket selv, end Militæret, der burde have Afgørelserne og Ansvaret.
Men dette havde ikke noget at gøre med hans personlige Opfattelse
af Forsvarets Nødvendighed. Selvopgivelsen fordømte han. Enhver,
der kendte ham, ved, at denne vilde være i Strid med hans Karakter,
med det, der var Kernen i hans Sind og Væsen.
Naar jeg ser tilbage over de 20 Aar, i hvilke jeg havde et nært Sam
arbejde med Christmas Møller, har jeg ikke meget skriftligt fra hans
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Haand at holde mig til. Vort Samarbejde blev fra 1928—29 saa nært,
at der bortset fra den Tid, da han opholdt sig i England under Kri
gen, næppe var en Uge, ja næppe Dage, hvor vi ikke talte sammen,
ofte flere Gange dagligt. Hyppigt ledsagede jeg ham paa Rejser, de
kunde strække sig over flere Dage fra Møde til Møde, eller bare
over et enkelt Døgn, fra den ene Morgen til den næste, han rejste
altid forceret. Ikke mindst paa Rejserne i Bil med Vognmand Drost
holm, der altid kørte for os paa Sjælland og Lolland-Falster, eller
Vognmand Østergaard fra Vejle, der havde Fyn og Jylland som sit
Omraade, havde vi Lejlighed til at tale Tingene igennem. Christmas
Møller var en straalende Rejsekammerat. Han kunde paa disse Ture
kramme et Væld af politiske Anekdoter ud eller fortælle aktuelle
Smaatræk om, hvad han havde oplevet siden sidst. Til Stadighed
gjorde han det karakteristiske Kast med venstre Arm for at se paa
Armbaandsuret, og han overvaagede nøje, at Farten i hvert Fald
ikke blev mindre end 1 Kilometer i Minuttet. Faa kendte som han de
danske Veje, og vidste han, at nu nærmede vi os et farligt Vejsving,
trak han ofte Forruden tilside og raabte f. Eks. : »Det er godt, Øster
gaard, men vi skal slippe levende fra det.«

Saadan som Christmas Møller levede sit Liv, altid optaget af
Politik, uden Tid til at dyrke andre Interesser, var der ofte dem, der
mente, han vist aldrig havde levet som et normalt Menneske. Havde
han nogensinde været Dreng som andre Drenge? Gennem andre
Bidrag i denne Bog vil man faa et Billede af Christmas Møller som
Dreng og ganske ung Mand. Og Sandheden er, at der i Virkeligheden
stadig stak et Stykke af Drengen i ham. Det kom til Udtryk paa saa
mange Maader, naar han tog sig et Kvarter eller en halv Time fri og
kunde gaa ind paa en eller anden Spøg. Og vel var det personlige
Mod, han udviste i adskillige Situationer i sit Liv, ægte og uforfærdet
Mandsmod. Men det var ogsaa Drengen i ham, der gjorde, at han
havde Lyst til Eventyret og Risikoen. Han elskede at flyve, og mange
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er de Flyveture, han i en lille, aaben Maskine har taget ud i Landet
med den afdøde Flyver H. I. M. Jensen. Sandheden om disse Ture er
i Virkeligheden den, at inden længe var det Christmas Møller, der
sad med Styrepinden i Haanden og førte det lille Sprinkelværk af en
Maskine. Jeg fulgte ham en Gang, idet jeg sad i en anden lille Ma
skine, ført af daværende Løjtnant Birkhede, til et Møde i Sønderborg.
Og medens Birkhede fløj nogenlunde støt og roligt med mig, der følte
det, som sad jeg paa en Pind mellem Himmel og Jord, tumlede
Christmas sig i den anden Maskine paa halsbrækkende Vis, snart
himmelhøjt oppe, snart i dybe Dykninger ned over en Skovs Træ
toppe. Han nød en saadan Tur som en Ferie fra Arbejdet. Men en
virkelig Ferie var han ikke at formaa til at holde. Jeg bad ham ofte
lægge sig 8 Dage paa Ryggen i en grøn Eng og se op i Himlens Blaa.
Han kunde ganske simpelt ikke.
Næppe andre danske Politikere var saa kendt Landet over som
Stauning og Christmas. Uden Overdrivelse kendt af hvert Barn i Lan
det. Men der var Forskel paa den Maade, de blev modtaget paa.
Skred man tilfældigt i Aarene før Krigen en Jernbaneperron eller en
Provinsgade af med Stauning, fordi man som Referent var blevet
sendt med ud til et større Møde, saa stod der naturligvis stor Respekt,
men tillige en vis dyster Højtid om ham. Hans i Reglen mutte og til
lukkede Ansigt, skjult i Skæg og bag Briller, afspejlede sig i Omgi
velserne. Sjældent var der Tilløb til et kammeratligt: »Godaw Stau
ning«. Det indbød Kolossen ikke til, med mindre festlig Modtagelse
var sat i Scene som under Valgkampen i 1935, da vi havde Valget
mellem »Stauning eller Kaos«, söm det med adskillig Berettigelse
hed. Men alle kendte ham. Der hviskedes rundt om, og mange Ar
bejderkasketter fløj af, ogsaa en og anden Borgerhat, eller den brave
Borger greb sig i, at Haanden var paa Vej til Hatten. I Tiden mellem
de to Krige var Offentlighedens Søgelys gledet fra Borgbjerg over
paa Stauning. Tyve Aar før havde der staaet et Gys af Fryd eller For-
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færdelse om Borgbjerg, naar han ikke skred, men fo’r hen ad den
samme Perron og sprang hen ad den samme Gade op paa Forsam
lingsbygningens Talerstol. Nu havde den ene af »Vildmændene« i
det danske Vaaben pacificeret den anden ved sin Ro, sin fornemme
graa Bowler og sit yderst velplejede Skæg.
Helt anderledes var Modtagelsen af Christmas Møller. Han havde
fra sin tidligste Ungdom flakket Landet rundt og ved sit altbesej
rende Smil, sin Taknemlighed overfor enhver Haandsrækning, sin
Hensynsfuldhed og Hjælpsomhed, skabt sig en overordentlig Popu
laritet og umiddelbar Sympati i de forskelligste Kredse. Over alt
lød det: »Der er Christmas«. Og Huer og Hatte fløj af, han havde
et Smil og et venligt Ord til alle, drøftede Forsinkelser med Loko
motivførere eller Togførere, bød paa en Cigaret og kunde sige:
»Se nu at faa Fart paa, vi har travlt, vi skal jo ud og erobre Landet
fra Stauning.« Fik han et Svar, der ikke netop bifaldt hans Erobrings
lyster, blev det dog altid givet med et forstaaende Smil eller et Blink i
Øjet. Han lyste op, hvor han kom. Den veloplagte Hjertelighed, han
selv udstraalede paa alle Tider af Døgnet, fik han hundrede Fold
honoreret, og han nød disse Rejser i de Aar, da han byggede sit
Parti op. Senere, nu efter Krigen, da Modgangen kom, lagde de, der
hilste ham, ofte en særlig Inderlighed i deres Hilsen. Han fik mangt
et varmt Haandtryk eller et stilfærdigt Ord, der skulde sige ham, at
der blev stolet paa ham, og at hans uforfærdede Mod og Rankhed
nød Tillid og Beundring. Men jeg har ogsaa været ude for, at en
og anden Farisær fandt det rimeligt ved udfordrende Miner og Hold
ning at gøre en Kupé opmærksom paa, at han Gudskelov ikke var
som denne Tolder!

Naar jeg har nævnt Stauning og Christmas Møller Side om Side
ved deres Færden ude i Folket, den enes tunge, barske Muthed, maa
ske ogsaa Generthed, den andens frejdige Menneskelighed, er der
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ogsaa et andet Forhold, der maa nævnes. Medens Stauning gennem
hele sit Liv var den Mand, der sagde Tingen sidst — han lagde jo
Slutstenen paa Arbejderpartiets Opmarch og havde haft Borgbjerg
som trompetskingrende Forrider — saa var Christmas Møller ofte
modsat netop den Mand, der sagde den først! Stauning var Høst
mand, hvor Christmas var Sædemand, ofte i ny, til Tider stenet og
tornet Jord, ikke i en Klasses Ager, men i spredte Strøg, hvor An
skuelserne kunde finde Grobund. Saa meget desto mere beundrings
værdigt det Humør, han lagde i Arbejdet.

Var der saaledes ikke megen Anledning til Brevskrivning mellem
os, har jeg til Gengæld nu og da bragt Interviews med ham, som tør
siges at være Kildeskrifter til Forstaaelse af hans politiske Liniel).
Om disse Interviews gælder det, at de ikke er skrevet paa Grundlag
af enkelte korte Samtaler, men at Aftalen om dem er truffet, naar
bestemte Emner gennem længere Tid havde været Genstand for vore
Drøftelser, og de er alle godkendt af Christmas Møller. En personlig
Bemærkning maa jeg her gøre. Lejlighedsvis har jeg fra konservativ
Side mødt den Betragtning, dels i Forbindelse med bl. a. de nævnte
Interviews, dels andre offentlige Udtalelser af Christmas Møller, at jeg
havde en uheldig, ja skæbnesvanger Indflydelse paa ham. Enten
havde jeg lokket ham til at sige Ting, han ikke burde have sagt, men
som jeg havde taget med for Sensationens Skyld, eller jeg skulde
have gjort min Indflydelse gældende ved at hindre ham i at slippe en
eller anden »Skruptudse« løs. Hele denne Betragtning er naturligvis
latterlig og usømmelig overfor Christmas Møller. Jeg nævner den
ikke for at stille mig selv i Relief i Rollen som Storpolitiker, men
alene for at faa Mulighed for at bringe Christmas Møllers Svar over
for den. Han har sagt til mig og ogsaa til andre, ved jeg, at var han
x) Jeg henviser navnlig til et Interview i Politikens Kronik for 3. Maj 1933, et Interview i
Berlingske Tidende for 27. Maj 1945 og endelig et Interview i Gads danske Magasin i Num
meret for Maj—Juni 1946.
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ikke stærkere i sine Synspunkter, end at en Journalist, der stod ham
nær, kunde diktere ham dem, eller faa ham til at fremsætte dem
offentligt, skønt vidende at de kunde volde Fortræd, var han selv
følgelig uden videre en mindreværdig, der var diskvalificeret til at
være et Partis Leder.
Og enhver, der kendte blot det mindste til ham, ved da ogsaa
meget vel, at Sandheden er den, at faa eller ingen havde nogen Ind
flydelse paa hans Synspunkter eller paa, hvad han vilde sige. Vist
nok bør Anders Vigen nævnes, men den eneste, der virkelig havde
det, er Fru Gertrud Christmas Møller, og der kan næppe gives ret
mange andre Eksempler paa, at en ledende Politiker i den Grad har
haft sine Kone med i Arbejdet, som Christmas Møller havde det. I
det hele taget var dette Ægteskab harmonisk og lykkeligt paa forbil
ledlig Maade. Ofte fulgte hun ham til Møder Landet over, saaledes
som hun ogsaa fulgte ham sammen med deres Søn, lille John, paa
den historiske Rejse til England, da hans Opgave laa der.
Men det inderlige Forhold mellem disse Ægtefæller traadte dog
klarest frem efter Krigen. Tabet af deres unge, straalende Søn paa
Slagmarken den sidste 9. April, hvor de bragte det dyreste Offer,
nogen Far og Mor kan bringe, havde knyttet dem sammen paa en
saadan Maade, at det maatte gøre det stærkeste Indtryk. Daglig
drejede Christmas Møllers bedste Tanker sig om at trøste Johns Mor.
Ædlere Menneske som Mand og Fader fandtes ikke. Der var een
sikker Vej til Christmas Møllers Hjerte. Denne ellers saa stærke Mand,
der forstod at skjule sine Følelser, kunde ikke staa for Smaatræk eller
Anekdoter om lille John. Gang paa Gang kunde han høre dem.
Fremmede, der kom til ham og kunde fortælle om Oplevelser sam
men med lille John paa Herlufsholm eller ved tilfældige Lejlig
heder, var sikker paa en Plads i hans Hjerte. Hvor ofte kom han
ikke ind paa og morede sig over den første Gang, jeg var til Middag
i hans Hjem. Jeg skulde komme alene, for der skulde snakkes Politik,
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og Christmas havde sagt til lille John, der den Gang virkelig var
lille, at i Aften kom der »en fæl Radikaler«. Lille John hilste mig
med stor Kølighed, og da vi fire sad ved Bordet, og Ragnhild kom
ind for at servere Maden, sendte lille John hende et betydningsfuldt
Øjekast og nikkede over mod mig, ganske vist var det ikke Menin
gen, jeg skulde se det, men det skulde sige saa meget som: »Saadan
ser han altsaa ud, pas paa ham.«
Om lille John i London og hans Deltagelse i Krigen talte Christ
mas kun sjældent. Det kom jo ikke andre ved. Men hans Tanker
kredsede stadig om ham, og et og andet lille Træk fik man dog. I
Januar 1945 var lille John hjemme paa sin sidste Orlov, før han faldt.
Han kom uventet. Naar han kom, bankede han med et bestemt Sig
nal paa Ruden. Og saa lød det pludselig denne Aften i Januar. Fru
Gertrud løb ud for at lukke ham ind. Efter at Mor og Søn hjerteligt
havde omfavnet hinanden, gav Far og Søn hinanden Haanden. »Det
var nok mellem os,« sagde Christmas, »John var jo blevet en Mand.«
Og saa fortalte Christmas videre, hvordan lille John smed sig i en
Lænestol, kastede det ene Ben over det andet, tændte sig en Cigaret
og sagde: »Det er Fanden til General!« »Hvem?« spurgte Christmas,
»von Rundstedt,« svarede John, »von Rundstedt ...?« sagde Christ
mas overrasket, »jeg troede jo, han tænkte paa Montgomery eller en
anden af de allierede Generaler. Men Forklaringen var den, at den
engelske Sportsaand var gaaet John i Blodet. Han gav ganske simpelt
Udtryk for den Overraskelse og Beundring, som de engelske Office
rer nærede for von Rundstedts overraskende og efter Omstændig
hederne overlegent gennemførte Offensiv i Ardennerne paa et Tids
punkt, hvor man regnede med, at den tyske offensive Kraft var udtømt.« Den 20. April fik Gertrud og J. Christmas Møller et kort og
knapt engelsk Militærtelegram om, at lille John, Løjtnant i Grenadier
Guards, var faldet den 9. April ved Fürstenau. Paa Vejen til Dan
marks Befrielse.
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Christmas Møller og jeg var selvfølgelig ikke enige om alt mellem
Himmel og Jord. Jeg kunde nævne, jeg var en ubetinget Modstander
af, at han før Folkeafstemningen om Grundloven i 1939 skulde pro
klamere sin Afgang som Partiformand, hvis Afstemningen ikke gav
Flertal for den nye Grundlov — og jeg kan saamænd godt tilføje, at
jeg ved den Lejlighed var meget misfornøjet med, at Fni Gertrud
havde saa stor Indflydelse paa ham! En anden Indflydelse skal dog
ogsaa nævnes overfor Kritikerne. Christmas Møller var vel som
Partileder en haard Mand. Ofte naaede han, hvad han vilde, paa sin
store personlige Charme og sin Evne til »at tale Fuglene ned af Træ
erne«. Men til andre Tider paa sin ubøjelige Vilje. Tænk blot paa
Forfatningssagen. Men han var loyal til sidste Komma. Kendte man
ham nøje, kunde man for Eksempel i hans Taler som Finanslovord
fører tydeligt høre, hvilke Passager, der skyldtes Loyalitet overfor
eller Krav fra Partiets Side. Han svigtede aldrig. Hverken denne
Loyalitet eller denne Indflydelse er dog til at kimse ad, saa naturlige
begge Dele end er. Men som Begivenhederne har udviklet sig, er det
aabenbart ikke ubetimeligt at minde derom.
Der var et haardt Læs at trække for Christmas Møller, da han ryk
kede frem i forreste Linie i sit Parti, endsige da han blev dets egent
lige Leder. J. C. Christensen havde efter Forfatningskampen og Sy
stemskiftet indrettet sin Politik efter den naturlige Konservatisme
hos Hovedparten af Bondestanden, og med al sin Konservatisme saa
Bonden med Foragt paa Efterkommerne af det Højre, han i en Men
neskealder havde ført den bitre Forfatningskamp med. Samtidig var
hans Syn paa Forsvaret blevet stærkt paavirket deraf. Antimilitaris
men eller dog den militære Skepsis var maaske den eneste Rest af
Radikalisme hos Bonden, J. C. Christensen aldrig naaede helt at faa
Bugt med. Men det kom jo i alt Fald ikke Folkepartiet eller Christ
mas Møller tilgode.
Christmas Møller saa klart de Vanskeligheder, som Forfatnings-

109

kampens Bitterhed og Dønninger voldte ham og Partiet i Forhold til
Bondestanden — og iøvrigt ogsaa Byernes Arbejdere — og han næg
tede blankt at vedgaa Arv og Gæld efter det gamle Højre. Ikke
af oppurtunistiske Grunde, men saa afgjort fordi han paa mange
Maader fordømte Højres Politik. Uden at han som ganske ung
kendte noget nærmere til det konservative Parti eller dets Politik i
Almindelighed, maatte han med hele sin Indstilling være Tilhænger
af det forsvarsvenlige Parti. Det havde helt fra Drengeaarene været
hans Drøm at blive Søofficer, men efter at have gennemgaaet Skolen
som frivillig Lærling blev han kasseret, fordi han var farveblind. Det
var ham en dyb Skuffelse og bitter Sorg. Men som det fremgaar af
hans egne Erindringer og andre Indlæg i denne Bog, følte han sig
ingenlunde socialt eller økonomisk tilknyttet Overklassen, tværtimod.
Han sagde selv (1933) :
»Jeg kan godt sige det paa den kraftige Maade, at havde der i Dan
mark den Gang været et forsvarsvenligt radikalt Parti, kan det godt
være, vi var blevet radikale. Nu blev jeg fuldstændig givet konser
vativ, og den en Gang valgte Placering førte videre ind i mere og mere
Arbejde paa de samme Linier, og samtidig skete det for mit Slægtled
lykkelige, at Konservatismen omdannedes til en moderne Konserva
tisme.«
Og videre:
»Højres store Fejl blev ikke begaaet ved Forliget i 1894, men i
1885, maaske allerede i 1877, da man skulde have overladt Magten
til Venstre ... For dem, der deltog i Kampen gennem Firserne og
Halvfemserne paa Højres Side, staar der et ideelt Skær over denne
Kamp, som den aldeles ikke har for mig. Jeg kan ikke se rettere, end
at Kampen var et rent og skært Spørgsmaal om Magten, iblandet en
overmaade stor Del Hovmod med Hensyn til, at man ikke kunde lade
andre Befolkningslag end de traditionelle tage Magten. Da Bønderne
havde vist deres Evner paa det økonomiske Omraade og med Støtte
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af andre Befolkningslag havde faaet Flertallet, burde de naturligvis
have haft Regeringsmagten.«
Naar Christmas Møller i 1928 — 34 Aar gammel — blev sit Partis
Førstemand som Folketingsgruppens Formand, efter at han allerede
fra 1923 havde været dets Forretningsfører, saa skyldtes det vel flere
Forhold, men skete dog alligevel næsten med en Naturlovs Selv
følgelighed. Med en voldsom Energi og Arbejdskraft havde han
som ingen anden sat sig ind i den politiske Historie. Han var et
levende Leksikon. Hvad ingen andre vidste eller huskede, kunde han
paa sine Fingre. Dernæst beherskede han Partimaskinen til Fuldkom
menhed. Ingen anden i Partiet havde en saadan Tilknytning til Orga
nisationerne og Tillidsmandene som han, ingen havde i den Grad
gennemtrawlet Landet fra Sogn til Sogn og vundet sig Venner over
alt, hos ældre og yngre, i By og paa Land. Han havde først og sidst
en Politik: Han vilde skabe et forsvarsvenligt, socialt forstaaende
Folkeparti, og han vilde skabe et Parti, der var selvstændigt og uaf
hængigt. Uafhængigt først og sidst af Venstre. Hans Indsigt, For
handlingsevne og Menneskekundskab gav ham en stærk Stilling over
for Byerhvervenes Organisationer, hvor man ganske vist her og der
rynkede lidt paa Næsen af denne »erhvervsløse Studenterforenings
politiker«, men snart lærte man ogsaa her hans haarde, jævnbyrdige
Vilje at kende, og fra Barnsben var han i Kraft af det Milieu, hvor
han var vokset op, vant til at færdes og staa fast paa selv nok saa
bonede Gulve. Først senere, da Socialdemokratiet under Staunings
Førerskab havde taget Magten, erkendte man vel fuldtud i Erhvervs
organisationerne Nytten af en vis Forstaaelse med Arbejderførerne
og Arbejderne. Men saa blev Forstaaelsen til Tider endogsaa saa
levende, at man lejlighedsvis var ved at havne i den Grøft og voldte
Christmas Møller yderligere Besvær i Bestræbelserne for at hævde
Partiet og lægge en støt politisk Kurs.
Der var ret beset to Ting, Christmas Møller vilde: Han vilde
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1) frigøre sit Parti for Venstres Formynderskab og 2) sikre sig Fri
hed til at føre Politik, snart med Venstre, snart med Socialdemokra
tiet, i begge Tilfælde paa lige Fod. Det var Partiet i Midten, som
Anders Vigen udtrykte det, han stilede imod; og vel at mærke det
positive og aktive, aktionsdygtige Midterparti, ikke blot en tilfældig
Komsammen. Naar politiske Doktriner tilsyneladende ikke interesse
rede ham stærkt, var det, fordi Tiden ikke indbød dertil. Og Partiet
var næppe heller modent. Han sagde en Gang midt under Krisevan
skelighederne i 1930’erne:
»I den nuværende Situation kan det overhovedet ikke nytte at føle
sig bundet af nogetsomhelst. Verden er kommet saadan ud af Lige
vægt, at det eneste fornødne er at handle som Situationen byder, om
det saa end gaar nok saa meget ud over gamle Doktriner og Ideer.
Forresten synes jeg ikke, at vi (Folkepartiet) bygger mindre paa en
Idé end Socialister og Liberale. Vor Idé er det velafvejede Forhold
mellem Stat og Individ.«
Det saakaldte »borgerlige Samarbejde« huede ham ikke paa den
Maade, det fandt Sted. Vel havde han ved Omdannelsen af Højre til
Det konservative Folkeparti som saa mange andre set det som Opga
ven at skabe en fælles Front med Venstre mod Socialdemokrater og
Radikale. Men dels var det hans Opfattelse, at Venstre ikke forstod
eller ikke vilde forstaa denne Indstilling hos de Konservative og
helst saa Folkepartiet udslettet, dels bød det ham imod, at Venstre
behandlede hans Parti paa den Maade, at Folkepartiet leverede Støt
ten uden at have Andel i Magten. Han sagde (1933) :
»Det Maal, der blev sat med Det konservative Folkepartis Dan
nelse, naaedes forsaavidt ved Valget den 26. April 1920, da Konser
vative og Venstre i Fællesskab erobrede Flertallet i Folketinget. Til
hængerne af »det borgerlige Samarbejde« plejer at sige, at den største
politiske Fejl blev begaaet i 1926 derved, at Venstre og Konservative
ikke dannede Fællesregering. Dette er helt forkert... »Det borgerlige
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Samarbejde« led ikke Skibbrud i 1926 men allerede i 1920, thi hvis
der havde været Mening i »det borgerlige Samarbejde«, skulde vi
naturligvis i 1920 have haft en Fællesregering af Konservative og
Venstre og ikke et rent Venstreministerium ... Dette er ikke nogen
Bebrejdelse mod mit Partis daværende Ledere, ingen tænkte sig
andet end en ren Venstreregering, men at det var en Fejl ud fra Det
konservative Folkepartis hele Indstilling er hævet over enhver Tvivl.
Der blev desuden efter mit Skøn begaaet to afgørende konservative
Fejl under Ministeriet Neergaard. Man tillod Ministeriet at gennem
føre Statsgrundskylden sammen med Radikale og Socialdemokrater.
Dette skulde man naturligvis have forbudt Ministeriet, og havde
Ministeriet trodset et saadant Forbud, hvad jeg ikke tror, skulde det
have været styrtet. Landmandsbanksagen fik ingen politiske Konse
kvenser. Dette vidner vel højt om den moralske Standard hos de kon
servative Ledere, men var naturligvis politisk forkert.«
Christmas Møller uddybede nærmere, hvorfor der ikke i 1926 blev
dannet en Fællesregering af Venstre og Konservative:

»Man kan ikke forstaa Begivenhederne efter Valget i 1926 til
Bunds uden at medtage en Række forudgaaende Begivenheder. I Fæl
lesskab havde Stauning og Madsen-Mygdal ført Kronen i Pari. Madsen-Mygdal, som derefter i Februar 1925 var løbet fra sit Ansvar, blev
af Landbruget ført frem som den, der skulde klare Vanskelighederne.
Ministeriet Stauning tøvede og havde ingen virkelig Politik. Stau
nings Stilling var svækket efter Konflikten med Lyngsie i 1925 (den
store Arbejdsmandsstrejke). Kravet om, at de meget høje Lønninger
skulde ned, voksede og voksede, og Madsen-Mygdal traadte ind paa
Arenaen i Sommeren 1926 som den, der skulde gennemføre dette
Krav saavel for Landbruget som for Industrien. Ministeriet vovede
ingen virkelig Erhvervspolitik og ej heller nogen anden Politik. Da
saa Samarbejdet mellem Socialdemokrater og Radikale glippede, ef
ter min Opfattelse mere ved en Tilfældighed end ved en bevidst Po8
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litik fra nogen af Siderne, kom Valget (2. December 1926). Fler
tallet ændredes og alt, hvad der er af Betydning i Danmark: Bank
væsen, Arbejdsgiverforening, Industriraad, Ø.K., Jyllandsposten,
Venstrepressen, til dels ogsaa den københavnske Presse udpegede
Madsen-Mygdal som Statsminister, og han blev det. Madsen-Mygdal
dannede sit Ministerium uden i hvert Fald at konferere med os.«
Christmas Møller mener altsaa her, at afgørende Kredse i Befolk
ningen mere burde have lyttet til den konservative Politik, der blandt
andet havde den aktive Handelspolitik paa sit Program, end givet sig
Venstres Førerskab i Vold. Og han uddybede dette nærmere, idet han
sagde:
»Naar man vil beskæftige sig med Begivenhederne i December
Maaned 1926 og Ministeriet Madsen-Mygdals lidet glorværdige Æra,
saa kommer man ikke uden om en bestemt politisk Sammenkomst,
der fandt Sted mellem Industriens ledende Mænd og nogle af de
nye Ministre faa Dage efter Ministeriets Dannelse. Ved denne Lej
lighed lod nemlig Industrien ethvert Krav om Beskyttelse for Erhver
vene vige for Lønnedsættelsen.«
Den, der husker den Tids Begivenheder, vil paa Baggrund af
Christmas Møllers Udtalelse om dette hemmelige Møde, maaske ikke
helt kunne forstaa de gentagne Tolddebatter, der i den kommende
Tid rejstes af de Konservative og tilspidsede sig i Sommeren 1927,
men Christmas Møller har herom sagt, at Sammenkomsten mellem
nogle af Ministrene og Industriens ledende Mænd byggede forsaavidt kun han paa, Flertallet af de Konservative troede paa MadsenMygdals Tilsagn om en fordomsfri Drøftelse af disse Problemer.
Den gængse konservative Forventning til den Politik, der skulde
føres efter Decembervalget i 1926 havde utvivlsomt daværende Fol
ketingsmand Dr. Arnold Fraenkel givet et koncentreret og populært
Udtryk for ved Madsen-Mygdals Opstillingsmøde i Rødding i No
vember Maaned. Paa Madsen-Mygdals Møder blev der kun givet
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Ordet til Vælgere fra Kredsen for at stille Forespørgsler, men da Dr.
Fraenkel havde gjort den lange Rejse til Rødding, gjorde man for
hans Vedkommende en Undtagelse, efter at Madsen-Mygdal havde
holdt sin store »Nedskæringstale«. Fraenkel fik 5 Minutter, og han
sagde kort og godt:
»Der er meget rigtigt i Madsen-Mygdals Tale. Jeg forstaar, at man
kan henrives til Bifald. Men der er een Ting, jeg vil bede Dem tænke
nøje over: Man kan ikke leve af at spare — man kan spare sig paa
Fattiggaarden. Man kan kun leve aj at arbejde og producere!«
Det var den aktive Handelspolitik, det var den særlige konservative
Politik, der her kom til Orde, men som ingen Genlyd vakte, og som
Industrien solgte for Lønnedskæringen, hvoraf senere Udtrykket om
den »Ubemærkethed, hvori Tolden hører hjemme« blev skabt.
I Perioden fra 1926—29 blev der i Det konservative Folkeparti
efterhaanden skabt en udpræget politisk Utilfredshed med Venstre,
og denne var Baggrunden for, at Christmas Møller — der i Mellem
tiden var blevet Partiets Leder — i Marts 1929 kunde bryde med
Ministeriet Madsen-Mygdal med en samlet Folketingsgruppes Til
slutning. Den ydre Foranledning var, som det vil erindres, at Rege
ringen afviste visse meget beskedne konservative Krav til Forsvaret.
Christmas Møller har om disse Begivenheder sagt:
»Hvis De spørger mig, om alle Konsekvenser mange Aar frem i
Tiden var forudset den 21. Marts 1929, (da Ministeriet MadsenMygdal faldt) svarer jeg naturligvis Nej. Men jeg svarer ogsaa, at
der for mit Parti og mig ikke var nogensomhelst Tvivl om, at det
Løfte, som de ældste og bedste iblandt os med Oberst Parkov i Spid
sen havde givet, nemlig at vi ikke vilde medvirke til en daarlig For
svarsordning, det vilde vi opfylde, og naar da Regeringen krævede
noget saadant af os, saa var der ingen Tvivl om, at Svaret vilde blive
et Nej. Og naar De videre spørger, om vi ved vor Afstemning forudsaa den Konsekvens, at Ministeriet Madsen-Mygdal faldt, svarer jeg
8*
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absolut Ja. Denne Konsekvens var drøftet, inden Beslutningen om
Afstemningen var taget ... Endelig spørger De, om jeg greb denne
Anledning for at indlede en Selvstændiggørelse af mit Parti. Alt mit
Arbejde i Partiets Tjeneste siden 1916 er gaaet ud paa at selvstæn
diggøre Partiet. Forsvarssagen blev den ydre Anledning. Naturligvis
havde det været heldigere, om man havde valgt Grundskylden i 1922.
Men eet maa jeg fremhæve, Selvstændiggørelsen af Konservatismen
er aldrig søgt etableret paa Bekostning af virkelig saglige Interesser.«

Det var om Afstemningen den 21. Marts 1929, Schovelin sagde, at
»Piccoloen havde tabt Suppeterrinen«. Men Tiden maa vel nu være
inde til en saglig og rolig Vurdering af den klare Linie, der uom
tvistelig var i Christmas Møllers Politik gennem hele denne Periode.
Arv og Gæld efter Madsen-Mygdal vil Venstre jo ikke vedgaa.
Havde Venstre hidtil ment at kunne behandle Folkepartiet med
Overlegenhed, erstattedes denne nu af et blindt politisk Had til Par
tiet, i første Række Christmas Møller personlig. Og det for Christmas
Møller beklagelige var, at man ikke i hans eget Parti eller i de Kred
se, Partiet regnede med som afgørende, kunde se Linien i hans Poli
tik. Hvor ofte sagde han ikke den Gang, snart efter den ene, snart
efter den anden Forhandling, om forskellige Partifæller eller Organi
sationsledere, at de i Forholdet til Venstre var haabløse, »de var bløde
som Smør.« I hans eget Parti var der kærlige Sjæle, der troede hans
Endeligt nær efter Tabet ved Valget den 24. April 1929. En nu
afdød konservativ Folketingsmand, der selv havde deltaget i Af
stemningen den 21. Marts, sendte ham et Brev, som han fik straks
Morgenen efter Valget. Brevet beklagede Valgresultatet — et Slag
var jo tabt, men der var Tid til at vinde et nyt! Og Brevskriveren
vilde foreslaa, at Christmas Møller blev Medlem af Finansudvalget.
— Det er da meget venligt, sagde jeg, da Christmas Møller om
Morgenen læste Brevet for mig i Telefonen.
— Det er Silkesnoren! lo han. Der er Tradition for, at Gruppefor-
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manden ikke kan være Medlem af Finansudvalget. Men det kan jeg
altsaa blive, naar jeg nu er fældet som Formand ...

Christmas Møller modstod Anslagene, og i den følgende Periode
op til Krigen udrettede han et meget stort Arbejde. Hans Parti var
ikke blevet mere modløst, end at det i Efteraaret 1931 uden om Ven
stre turde slutte det første Kriseforlig til Støtte for Landbruget med
Ministeriet Stauning. Dette Forlig fremkaldte iøvrigt Industriens
Vrede. Industriraadets daværende Formand, Direktør, Dr. techn.
Christian Overgaard, rykkede voldsomt ud mod det i et Indlæg i Bla
dene, og det vakte et stærkt Røre, da Christmas Møller ved Forligets
Gennemførelse i Folketinget talte Industriens Mægtige haardt imod
og meget skarpt fastholdt sin politiske Linie. Men i den økonomiske
Politik er Christmas Møller i den følgende Tid op til Krigen ikke et
saa omstridt Navn, at der her er Anledning til at gaa nærmere ind
derpaa for at vise hans politiske Linie.
Blot skal det fremholdes, at han fremfor alt var imod Manipula
tioner med Kronen og var en meget energisk og dygtig Medarbejder
i Landbokommissionens Arbejde. Det erkendtes fra alle Sider. Og
det er vel værd at sætte en Streg under den store Interesse, han viste
for Landbrugets Problemer og den Energi, med hvilken han satte sig
ind i dette Erhvervs Forhold. Han kunde i den Tid, og ofte senere
halvt i Alvor og halvt i Spøg, tale om, at han havde Lyst til at erhverve
en Landbrugsejendom for for Alvor at lære Landbrugets Forhold at
kende. Og hvorfor lægge Skjul paa, at han ikke troede, at den en
kelte Landbruger altid besad den fornødne Dygtighed overfor de
Vanskeligheder, der taarnede sig op. Vi der vidste, i hvilken Grad
Christmas Møller gik op i det politiske Arbejde, var vel nok fra før
ste Færd paa det rene med, at det med Landbrugsejendommen aldrig
vilde blive til Alvor. Men hvor højt man end vil smile i Venstrepres
sen, kan dog ingen være i Tvivl om, at havde han kastet sig over
Opgaven, vilde hele hans voldsomme Energi være blevet sat ind paa
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at løse den. I den Periode var det iøvrigt ikke saa meget Forholdet
til Venstre, Christmas Møller havde Besvær med hos sine egne eller
de Kredse, der mere eller mindre sluttede op om Partiet. De Tider
var foreløbig forbi, da der var noget tillokkende ved Venstre, som
laa i Spektakler op til Halsen med L. S.-Bevægelsen og Bondepartiet
og delvis lammedes af disses Virksomhed. Nu var det dels Social
demokratiet, der var Magthaver og den store Magnet, og dels kom
iøvrigt de Tider, hvor Troen paa Diktaturet bredte sig i mange
Kredse. Fra første Færd vendte Christmas Møller sig skarpt imod
Diktaturerne, især efter at Hitler havde taget Magten i Tyskland den
30. Januar 1933. Jeg har noteret, at jeg allerede i April 1933 spurgte
ham, om dansk Konservatisme vilde blive paavirket af Nazismen.
Han afviste skarpt en saadan Mulighed, og kendt er til Overflod den
Kamp, han i de følgende Aar førte mod den hel- eller halvnazistiske
Agitation, der gik over Landet, udnyttende Socialistforskrækkelsen
og de økonomiske Vanskeligheder. Det vil ikke kunne benægtes, at
baade i Landbokredse og i Byerhvervskredse var der en vis Begej
string først for Mussolini og Fascismen, og derefter og især for Hitler
og Nazismen, en Tro paa, at her var et Middel til at standse Socialis
mens Fremmarch og løse de økonomiske Problemer. Det parlamen
tariske System blev i vide Kredse lagt for Had, og faa eller ingen
vendte sig saa voldsomt imod denne Udvikling som netop Christmas
Møller. Hvilken Harme vakte det ikke, naar han talte om de »tøjles
løse« Bevægelser! Husker man hans Kamp mod Bevægelsen »Jord,
Arbejde og Kapital«? Adskillige af hans Møder i den Tid deltog
jeg i, husker f. Eks. et Møde en Vinteraften i Sdr. Bjert (eller
Stenderup?) syd for Kolding i 1934. Grev Knuth var en af Talerne.
Alt det, Christmas Møller dengang sagde mod Nazismen, lyder nu
saa selvfølgeligt, saa selvfølgeligt. Er der snart eet Menneske tilbage,
der ikke tror, at han ikke alle Dage selv har ment og sagt det samme?
Det skyldes jo mildest talt Erindringsforskydning — rent ud sagt
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Selvbedrag! Den Gang var det i saare manges Øjne Christmas Møl
ler, der — som sædvanlig — ikke forstod et Ord af den nye Tid, der
var ved at oprinde, Guldalder og Tusindaarsrige. Da Knuth havde
talt om Renteaaget — og det kunde der jo nok siges et og andet
om —, men Christmas Møller havde paavist, at Greven fra Lolland
var en af de største Rentenydere i Landet, steg den Uro, der havde
været i Salen, til et infernalsk Spektakel, Folk stod op paa Stolene
og raabte og skreg. Saa gik Lyset ud, og der opstod Tumulter. Pludse
lig blev jeg grebet i den ene Arm, og en Stemme sagde: »Det er Over
betjent Balling, Haderslev, hold fast i min Spændetamp, Redaktør, og
følg med.« Der havde været spækket i Salen af civile Betjente, og der
faldt drøje Knubs, før vi var blevet lodset ud af Salen. Men Christ
mas Møllers Kamp og Angreb gjaldt ikke mindst den rene Nazisme,
der en Overgang florerede indenfor den konservative Ungdomsbevæ
gelse. Og hans Indsats paa disse Omraader hører dog vist i Dag til
de Ting, der noteres paa hans Kreditside og er almindelig anerkendt.
Men helt ud forstod man ham næppe. Christmas Møller havde i
udpræget Grad Evne til at se frem og Trang til at sige til, naar hans
Intuition eller kølige Vurdering af Begivenhederne sagde ham, at der
var Fare paa Færde. Iøvrigt finder man sikkert heri i ikke ringe Grad
Forklaringen paa noget af den Modstand, han mødte, og de Van
skeligheder, han kom ud for. Det var jo ikke alle givet at kunne
følge ham i det Vidsyn, han havde, hans uomtvistelige Evne til at
se frem og intuitivt føle, hvad der vilde komme. Ofte kom dette ham
dyrt at staa, fordi han ikke gik forsigtigere til Værks og ventede paa,
at »Hæren« skulde forstaa og slutte op. Han oversaa til Tider, at hans
Fremsyn og Trang til at sige til snarere virkede udfordrende end
vejledende. Men meget var der jo ogsaa, han, saa lidt som andre,
kunde sige offentligt og rent ud. En Dag i April 1935, da der var
Kapløb mellem ham og en Kapitalgruppe om at skaffe nye Penge
til Dagens Nyheder, vendte han sig i de skarpeste Vendinger imod

119

at sidde stille og se paa, at antiparlamentarisk orienterede Kredse
skulde erobre udvidet Indflydelse. Det blev Christmas Møller, der
skaffede Pengene — uden at de dog vist blev brugt helt efter hans
Ønske. Overflødigt er det her at referere Gangen i vor Samtale, men
i dens Løb sagde han:
— Den Dag, Nazisterne tager Magten her i Landet, skal jeg nok
sørge for, at der ikke paa Det konservative Folkepartis Kontor findes
en eneste Lap Papir, der »kompromitterer« andre end mig selv.
— Nazisterne Magten ... hvad vil det sige?
— Naturligvis ikke vore egne, men ved en Besættelse sydfra.
— Tysk Besættelse ...?
— Jeg tvivler da ikke et eneste Øjeblik om, at Hitler stiler mod en
ny Krig. Og den tror jeg ikke, vi bliver holdt uden for. Det gælder
blot om, at vi kommer ind i den paa den rigtige Side.
Paa denne Baggrund maa man se Christmas Møllers hele politiske
Holdning i disse Aar. Han nærede Forventninger til den begyndende
Ændring i Socialdemokratiets Indstilling overfor Forsvaret, og hans
Forfatningspolitik hænger i høj Grad sammen hermed. Han vilde
frigøre Socialdemokratiet for radikal Afhængighed og haabede her
ved at kunne naa frem til en væsentlig Udbygning af det danske For
svar i Samarbejde med Socialdemokratiet. Med sin stærkt omdispu
terede Udtalelse: »Vi er jo alle Socialister« tog han Sigte paa saa
skarpt som muligt at markere sin antinazistiske Holdning — ogsaa
overfor saadanne K.U.-Slagord som »Marxismens Pest«. Iøvrigt inde
holdt Bemærkningen sikkert tillige en Hilsen til Erhvervskredse, der i
Virkeligheden slet ikke var saa kede af Valutacentralen og Restrik
tionspolitiken, som man efter Kritiken maatte tro. Linien i den Hold
ning, Christmas Møller indtog i Tiden op til Krigen, er stort set ført
à jour i Købestævnetalen 1. August 1940, hvor han som Handels
minister til manges Forbitrelse fremhævede alt det positive, vi havde
at være tilfreds med i den demokratiske danske Udvikling, og hvor
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han søgte trods Strid om Forsvarssag og om 9- April at paapege, at
det nationale jo ogsaa er andet og mere, nemlig at skabe gode mate
rielle Kaar, og hævdede, at dette i høj Grad var lykkedes trods alle
Vanskeligheder.
Det vigtigste for ham i disse Aar op til Krigen var at markere en
antinazistisk Holdning, og han tog i høj Grad bevidst politisk Sigte
med sine Udtalelser (i December 1935) mod Deltagelse i Olym
piaden i Berlin 1936. De fremkaldte en Storm af Forargelse, fordi
man slet ikke den Gang forstod hans Vurdering af den Fremtid, der
ventede os, og at han frygtede, der i Folket skulde skabes en Indstil
ling, som vilde komme det selv til Skade. Da vi talte om alt dette
efter Krigen og Besættelsen, sagde han, at det jo ikke kunde nægtes,
at den hel- eller halvnazistiske Agitation, der var gaaet over Landet,
var blevet Aarsag til mange Ulykker. Der var i 1939 ikke et saa stærkt
demokratisk Sammenhold i hele Folket, som det var ønskeligt, og der
for var det en Nødvendighed, da Ulykkerne kom over os, at skabe
Samling i Landet, før man kunde gaa videre. Folket var næppe straks
efter 9- April parat til at tage en 29. August, derfor var det nødven
digt gennem den Politik, der førtes i de første Aar, navnlig i 1940
og 1941, at konsolidere Samarbejdet paa Rigsdagen og i Regeringen
ved Dannelsen af den første nationale Front. Man kunde maaske
smile af, at det skete bl. a. ved noget saa lidet nyttigt i en Krigstid
som Algang og Alsang. Men ogsaa det bidrog til, at Folket efterhaanden blev svejset sammen til at tage Begivenhederne i 1943 paa den
helt rigtige Maade.
Tre Gange forlod Christmas Møller Lederpladsen i Det konserva
tive Folkeparti, de to frivilligt, den ene efter tysk Krav. Første Gang
traadte han tilbage, fordi det Grundlovsforslag, i hvis Tilblivelse og
Udformning han havde saa stor Del, var faldet i 1939, idet der mang
lede 0,54% af de nødvendige Stemmer. Hele denne Forfatningskamps
Forløb var i høj Grad præget af Venstres negative Holdning. Venstre
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var af flere Grunde ikke interesseret i et Resultat, og der er ingen
Tvivl om, at Partiets Taktik i nogen Grad var dikteret af Ønsket om
at genere Christmas Møller politisk, saa meget mere som han jo ogsaa
i denne Sag havde Besvær i sit eget Parti, et Besvær, Venstre ved sin
Politik øgede. Christmas Møller var iøvrigt ikke helt tilfreds med So
cialdemokraternes Holdning. Han mente, at Stauning tog for valent
paa Sagen, ganske anderledes burde have gjort den til en Programsag
og sat alt ind paa en Afgørelse i et hurtigt Tempo. Nederlaget var
jo da ogsaa i mindst samme Grad Staunings, som det var Christmas
Møllers. Det er let begribeligt, at Christmas Møller, saa nær han havde
været ved en Sejr, følte sig dybt skuffet. Naturligvis ikke saa meget
over de skønne spildte Kræfter i Form af et Par Aars Slid og Slæb og
dramatiske Forhandlinger—sligt nød han i Virkeligheden, Parlamen
tariker til Fingerspidserne som han var — men fordi han saa hele sin
Politik falde i Grus. Den ny Forfatning skulde have været Slutstenen
paa Frigørelsesværket for Partiet. Han vilde ud af det gamle Højres
Skygge og afkaste Venstres Aag. Det var det, han havde levet for, og
det, han havde sat al sin Evne ind paa. Paa denne Baggrund maa det
ses, at han gik af som Gruppens Formand. Han ønskede stærkest mu
ligt at understrege, hvilken Alvor han havde lagt i denne Sag, og
hvor skæbnesvangert han følte Nederlaget, ikke alene for sig selv,
men for det Parti, han arbejdede for og for den politiske Udvikling i
Landet. Det havde ikke det fjerneste med Krukkeri at gøre, som
mange vist mente. Christmas kunde naturligvis som andre Mennesker
have sine Fejl, og nogle af dem var iøjnespringende, men krukket var
han afgjort ikke. Der har været faa saa helstøbte Mandfolk som han
i dansk Politik.
Christmas Møller følte det som noget helt urimeligt og ufatteligt, at
der ikke for Alvor blev kæmpet den 9. April. Ingen, der ikke kendte
ham, ved hvor haardt, det gik ham til Hjerte. Vistnok den 11. April
var jeg hos Anders Vigen. Han spurgte, om jeg havde truffet Christ-
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mas Møller, og føjede til: »Han kommer vist aldrig over, at han ikke
stod ved Grænsen med et Rekylgevær.« Saa beskæmmet han følte sig,
er det saa meget mere beundringsværdigt, at han formaaede at ind
stille sig paa, hvad der nu var at gøre i dansk Politik: En Samling
af alle Kræfter, uanset det der skilte, hvor alvorligt dette end kunde
være. Det varede imidlertid ikke længe, før han fandt, at Situationen
i mange Henseender var uholdbar. Der kunde nævnes Eksempler paa,
hvor oprørt han blev over, at snart en, snart en anden fremtrædende
Personlighed, Organisationsleder eller privat Forretningsmand over
for ham gav Udtryk for, at nu maatte man »indstille sig«, nu maatte
man spørge Tyskerne om det ene og det andet. Jeg har tilfældigvis et
Par Gange været til Stede, hvor han blev ringet op af Folk, der havde
denne Indstilling, og overværet, hvorledes han reagerede paa det
voldsomste eller med isnende Kulde, og, naar han havde sluttet Sam
talen, gav Udtryk for den største Bekymring overfor, hvad dette
kunde føre til. Jeg tror, man heri skal se Baggrunden for den Møde
kampagne, han indledede, og som kulminerede i det store ForumMøde. Jeg var med ham til en Del af disse Møder, saaledes til et
Møde i Nakskov. Efter Mødet spurgte jeg ham paa Vejen hjem, hvad
han ventede sig af Fremtiden. Hans Svar husker jeg ikke ordret, men
det er mit Indtryk, at han var klar over, at Naziregimentet ikke længe
vilde finde sig i ham. »Selvfølgelig ved de allerede i Aften eiler i
Morgen tidlig paa Kastelsvej, hvad jeg har sagt, selvom det var et
lukket Møde,« føjede han til. Han ansaa det for nødvendigt, at Storm
klokkerne lød, og han var personlig rede til at bringe ethvert Offer.
Da vi passerede Storstrømsbroen, traadte en tysk Soldat et Stykke
fremme ud foran Bilen og gjorde Tegn til at standse. »Kør ham ned«,
snerrede Christmas med den Blanding af Alvor og Galgenhumor,
han kunde benytte sig af, og jeg er i Virkeligheden slet ikke sikker
paa, at Christmas Møller ikke følte det som en Skuffelse, at det ikke
var ham, det gjaldt, men at det kun var den ene Billygte, der var
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gaaet ud. Han havde saa afgjort den Opfattelse, at der maatte ske en
eller anden Ting, som klart og tydeligt sagde hele Befolkningen, at
man ikke kunde stole et Ord paa Tyskerne, men at der ventede os
Krænkelse og Nedtrampning af ethvert Retsbegreb. Utaalmodigt ven
tede han paa, at der skulde komme Skred i Begivenhederne, og Tiden
fra omkring Nytaar 1941, indtil han rejste til England i Foraaret
1942, er givetvis den Tid i hans Liv, der er faldet ham længst, og
hvor han stærkest har været opfyldt af Bekymringer, selvom han jo
baade paa den ene og den anden Maade var i Gang med illegalt
Arbejde. Forøvrigt led han store Skuffelser som Følge af den Hold
ning, der fra Sagførerside blev indtaget overfor ham, da han søgte
at skabe sig et Arbejde paa Grundlag af sin juridiske Embeds
eksamen.
Det er saa yndet at sige, at Tiden i England radikaliserede Christ
mas Møller, og der er saa mange, der lægger en ganske bestemt Be
tydning i Ordet, nemlig alle de, der hader Ordet radikal i dansk in
dre politisk Betydning. Et staar fast, at havde Christmas Møller alle
Dage først været dansk og dernæst Partimand, saa havde han paa helt
uangribelig Maade under sit Ophold i England ganske set bort fra
ethvert Partihensyn. Dér handlede og følte han alene som Dansk. Og
bidrog han væsentlig, hvad jeg tror, han gjorde, til det meget smukke
konservative Valgresultat i 1943, saa har ingen nogensinde forsøgt
en Paastand om, at det var, fordi han drev konservativ Agitation gen
nem Radioen. Alle anerkender hans Neutralitet overfor de demokra
tiske danske Partier, og at det alene var Demokratiets Sag som Hel
hed, han talte. Men naturligvis virkede det umiddelbart paa mange
Vælgere, at det var ham, der gjorde det, saaledes at han foruden at
bidrage til, at Valgdagen 23. Marts blev en saa straalende Dag for
Demokratiet, ogsaa blev det for det Parti, der engang havde været
hans, og som man naturligvis stadig i vide Kredse satte hans Navn i
Forbindelse med.

124

Men dog er det rigtigt, at Oplevelserne i det kæmpende England,
hans Virksomhed paa nært Hold af Verdensbegivenhederne i mange
Henseender havde radikaliseret ham. Han var blevet en anden i den
Forstand, at der var sket en Udvikling med ham, dels saaledes at
mange af de Synspunkter, han alle Dage havde næret, ligesom
havde faaet friere Løb, naar han var inde paa den hjemlige Poli
tik, dels i den Forstand, at han havde gjort nye Erfaringer og haft
særlige Oplevelser, som gennem hans Temperament førte ham videre
i samme Retning. Og da han kom hjem, havde han efter min Over
bevisning i Virkeligheden ikke Spor Lyst til at vende tilbage i et be
stemt Patti. Nu fik man jo ingenlunde alt muligt at vide af Christmas
Møller, ja, der var ofte meget snævre Grænser derfor, trukket af
Hensynet til givet Ord, Forhandlinger, han stod midt i, men ikke
mindst dette, at han havde Ulyst til at tale om sig selv og sine egne
Ting. Men det er givet, at han kom hjem med en Forestilling om, at
Partimodsætningerne i nogen Grad maatte være udvisket, og at der
skulde være Mulighed for en Tværpolitik, en bedre Forstaaelse, et
nøjere Samarbejde paa tværs af alle Partiskel og andre Forhold, der »i
gamle Dage« før Krigen kunde skille stærkt. Han haabede sikkert
ogsaa, at han kunde have nogen Indflydelse paa disse Forhold. For
var han et af de beskedneste Mennesker, jeg har truffet, saa var han
dog naturligvis paa den anden Side inderst inde ikke i Tvivl om,
at om aldrig før saa havde han nu i Besættelsestiden ydet en Indsats
i Fædrelandets Tjeneste og vist en Evne til alene at have Helhedens
Interesser for Øje, som havde et vist Krav paa at blive honoreret. Han
sagde aldrig noget herom, ikke et eneste Ord, men man danner sig
jo alligevel et Indtryk. Maaske er det forkert, men jeg tror det ikke.
Det er i det mindste rigtigt, at det var en bitter Oplevelse for ham
at se, hvorledes Modsætningerne og de indre politiske Stridigheder
meget snart igen blev trukket op. Selvfølgelig burde de Konservative
og Frihedsbevægelsen — om ikke andre — have gjort ham til Stats-
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minister. De burde, trods Buhls Fortjenester, have gjort det. Og de
kunde have gjort det, trods Modstand fra visse Sider.
Vel havde han staaet i nøje Rapport til Hjemlandet under sit Op
hold i England, men han havde alligevel ikke kunnet følge Tingene
saa nøje, at han helt vidste Besked. Ingenlunde var han sentimental
eller naiv, og han vidste naturligvis meget godt, at hans Sabotage
taler til en Begyndelse havde vakt megen Uvilje og Modstand i vide
Kredse. Men da han kom hjem, havde han alligevel ondt ved at forstaa, at han stadig var en omstridt Mand. Jeg nævnte ham Eksempler
herpaa fra Besættelsestiden, f. Eks. om et tilfældigt Besøg i et Landbo
hjem, hvor Manden var Medlem af Menighedsraadet. Præsteembedet
var netop ledigt, og en af Ansøgerne kom, medens jeg var der. Det
var en ung Præst, og han lagde ikke Skjul paa, hvor begejstret han
var for Christmas Møllers Indsats i London. Begejstringen var saa
stor, at han slet ikke lagde Mærke til, at jo mere han gav Udtryk for
den, desto stærkere blev Kulden omkring ham. Ud fra min Sympati
for Præsten, som jeg iøvrigt ikke kendte det mindste til, forsøgte jeg
et Par Gange med en forsigtig Bemærkning at faa ham til at forstaa, hvad der skete, men det mislykkedes totalt. Da han var gaaet,
sagde jeg:
— Han faar altsaa ikke Embedet.
— Nej!
Og det Nej var ikke til at tage fejl af. Selvom der saa blev føjet
til, at det havde han ikke faaet alligevel!
Dette var i Vinteren 1944—45, og jeg lægger ikke andet i Tildra
gelsen, end at man i visse Kredse trods alt stadig saa Christmas Møl
ler som Partimanden — den navnlig i Venstre forhadte konserva
tive Partifører. Maaske var der dog mere i den end som saa. Der
havde jo været en Agitation paa, at Christmas Møller var flygtet!
Og et Vidnesbyrd om Uviljen mod Sabotagen er det, at først saa
sent som paa det jydske Landbomøde i Efteraaret 1945 erkendte
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Knud Kristensen, at han havde taget fejl, naar han havde fordømt
den. Han gjorde det til Gengæld nu under bragende Bifald.
En Udtalelse af Christmas Møller paa et Møde i Stege i Sommeren
1945 om, at ogsaa Landbrugets Priser og Indtægter havde haft en
intim Forbindelse med den tyske Besættelse, kom ham dyrt at staa.
Det var en mærkelig Dag. Paa Vejen derned spiste Fru Gertrud, min
Kone, Josef Søndergaard (Tom), Christmas og jeg Frokost iRønnede
Kro. Det var en Søndag, og der var fuldt i Kroen. Vi fik Plads i et Væ
relse inderst inde. Snart rygtedes det, at Christmas Møller var der, og
Værelset og det tilstødende Værelse fyldtes til Trængsel af Gæsterne.
Han blev hilst og hyldet fra alle Sider. Og saa sang man: »He is
a jolly good fellow.« Ja, og saa er der dem, der vil mene, at faa Ti
mer efter, da han stod i Stege, var hans politiske Skæbne beseglet...!
Bestrides kan det ikke, at Christmas Møllers Virksomhed i London
afgørende bidrog til, at Danmark af Krigens Sejrherrer betragtedes
som en allieret Forbundsfælle. Men hvad spurgte man om, da han
var kommet hjem: Hvormange Kul bringer han med? (Fra et krigs
ramt England!) Hvormange Foderstoffer? Hvilken Smørpris? Rent
bortset fra, at han ingen Beføjelser eller Muligheder havde for sligt,
saarede og bedrøvede denne Tankegang ham. Og hvor urimelig var
den ikke!
Det tør dog vel siges nu, da Christmas Møller er død, at den Han
delsaftale, han senere traf med England, indgik han udfra en fast
Overbevisning om, at han tjente saavel Landbrugets som andre Er
hvervs og det danske Samfunds Interesser. Jeg ved, hele Postyret
ramte ham haardt, og at han følte sig skuffet over, at Nationalbank
direktør Bramsnæs og Industriraadets ledende Mænd forholdt sig
tavse og ikke i det mindste lod Offentligheden forstaa, hvor afgø
rende nødvendigt og i sidste Øjeblik det var, at der var blevet til
vejebragt en Betalingsaftale — og en god Aftale!
Hvorom alting er, Christmas Møller erfarede snart, at alt saa no-
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genlunde gik efter den gode, garnie Recept. Saa meget større har
det altid staaet for mig, at han dog udfra sin usvigeligt sikre Ret
færdsfølelse urokket indtog den Holdning, han gjorde i Modsætnin
gerne mellem de gamle Partier og Modstandsbevægelsen. Tænk paa
Hillerød-Talen allerede 21. Maj: »Vi er alle under Anklage!«
Kun nølende og modstræbende endte han i sit gamle Parti, og han
havde oprindelig stillet Krav for at vende tilbage, som han efterhaanden delvis opgav, men vist senere fortrød, at han havde opgivet. Der
skulde jo i Sandhed blive Vanskeligheder nok endda.
At Flensborg By, hvor der en Gang havde været dansk Flertal, og
de mellemslesvigske Sogne, hvor der ogsaa var en paaviselig Danskhed,
ikke kom tilbage til Danmark i 1920, var Christmas Møller en oprig
tig Sorg, og faa ønskede i det Omfang, som han, at staa bag Ordene:
»I skal ikke blive glemt.« Men der gik kun faa Aar, før disse Ord
for ham — som for praktisk taget alle andre! — alene betød Støtte
til den Danskhed, der levede og maatte leve syd for Grænsen uden
nogen Tanke paa en Grænseflytning. Under Indtrykket af Mellemkrigsaarenes Udvikling baade syd og nord for Grænsen, ikke mindst
den Kendsgerning, at Tyskheden i Nordslesvig saa at sige uændret
holdt Stillingen, var han mere og mere af den Overbevisning, at den
een Gang trufne Grænseafgørelse burde staa ved Magt.
En Sommermorgen i 1930’erne, jeg kom op til ham i Nyropsgade,
var han irriteret over, at det ikke vilde lykkes ham at faa Formanden
for en eller anden jubilerende Forening dekoreret med Ridderkorset
(hvor mange Kors har han ikke Ansvaret og Æren for!) Jeg sagde
da drillende til ham, at selv kunde han jo ikke engang faa en Or
den. Svaret var, at Ordener overhovedet ikke interesserede ham. Og
saa udøste han al sin Foragt over den Vilkaarlighed, Ordensvæsenet
var udsat for at havne i, og det Misbrug, der politisk kunde drives
med det. »Kim en Gang i Hundrede Aar,« sagde han, »har en
dansk Politiker fortjent Elefantordenens blaa Baand, nemlig H. P.
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Hanssen-Nørremølle. Men fik han det! Nej, man gjorde ham til
Kommandør af 2. Grad! Anden Grad!« Han vrængede Ordene. Og
saa føjede han nogle Bemærkninger til om Grænsen og den øjeblik
kelige Stilling i Nordslesvig, som jeg ikke efter Hukommelsen skal
søge at referere, men hvis Indhold jeg ikke er i Tvivl om. De var
af en saadan Karakter, at da jeg i 1944—45 ved Rejser rundt i Lan
det kom paa det rene med, at det kommende tyske Nederlag vilde
medføre en Bevægelse for Flytning af Grænsen mod Syd, var jeg
helt klar over, hvor han vilde være at finde, og min Opfattelse af
hans Synspunkter dækkedes jo da ogsaa ganske af den Stilling, han
indtog. Forresten, naar jeg kom hjem fra saadanne Rejser og fortalte
om mine Indtryk af, hvad der var i Gære, om Kaffe- og Middagssel
skaber, hvor slidte Eksemplarer af den af Tyskerne forbudte Bog om
Jomfru Fannys Spaadomme gik fra Haand til Haand, vilde man sjæl
dent tro mig, og paa Steder, hvor man siden hen med fuld Musik er
gaaet ind for Grænsekrav, eller dog ikke har taget klart Standpunkt
imod saadanne Krav, erklærede man den Gang blankt, at noget saadant kunde der naturligvis ikke være Tale om at være med i! Dette
Standpunkt holdt med Nød og næppe, til Befrielsesregeringen var
dannet, og Trontalens Ord om, at Grænsen ligger fast, var blevet
tørre paa Papiret — skønt man paa Forhaand havde fundet det rig
tigst ved Forhandlingerne om Dannelsen af Befrielsesregeringen at
skaffe sig Sikkerhed for Christmas Møllers Tilslutning dertil ved at
lade Folketingsmand Aksel Møller opsøge ham i Sverige.
Man sagde senere, at det var naturnødvendigt for Konservatismen
at lægge sig i Spidsen for Sydslesvigbevægelsen. Mod denne Natur
nødvendighed forsyndede Christmas Møller sig jo unægtelig slemt
ved sit ufravegne og ufravigelige Standpunkt. Under hvilket han
aldrig glemte de praktiske Anliggender i Sydslesvig, hverken som
Udenrigsminister eller senere. Hvem rejste stærkere end han Flygtninge-Spørgsmaalet? (Forresten vilde det ogsaa være interessant at
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faa oplyst, hvor det væsentlige Initiativ for Løsning af Flygtningespørgsmaalet her i Landet laa.)

Det bør meget stærkt fremhæves, at Christmas Møller som det kon
servative Partis Leder i Rigsdagen i lang Tid efter Dannelsen af Mi
nisteriet Knud Kristensen ydede dette loyal Støtte og var rede til
Samarbejde, men efter den første store Sydslesvigdebat i Folketinget
den 9. Juli 1946 saa han klart, hvor det bar hen. Han var allerede
traadt tilbage som sit Partis Ordfører i dette Spørgsmaal, og havde
det staaet til ham, vilde Ministeriet Knud Kristensen straks i Til
slutning til denne Debat have faaet et Mistillidsvotum og være ble
vet styrtet. Men selve de politiske Begivenheder omkring Grænsespørgsmaalet er behandlet andetsteds. Kun skal det her fremhæves,
at det drejer sig om et Spørgsmaal, som han gennem hele sit Liv
havde fulgt mere nøje og med varmere Hjertelag end nogen anden
nulevende dansk aktiv Politiker.
Tænker man paa, i hvilken Grad Christmas Møller personlig var
respekteret og afholdt paa Rigsdagen indenfor alle Partier for sin
Ordholdenhed, sin rige Menneskelighed, sit Sinds Varme, sin na
turlige Venlighed og Hjælpsomhed, saa forekommer det helt ufatte
ligt, at netop han skulde komme til at staa i et saa skarpt Modsæt
ningsforhold til sin Samtid, som han jo til sidst gjorde. Rigsdags
betjente, der havde oplevet noget af hvert i Retning af Op og Ned
i det politiske Liv, græd, da de hørte, han var faldet i Sønderjylland.
Og der har næppe levet nogen anden Politiker, hvis Død er blevet
modtaget med saa oprigtig Sorg hos dem, der havde fulgt hans Fær
den, og netop ikke mindst den Menigmand, der var kommet ham
nær som Medarbejder eller Medhjælper. Det er slet ikke for meget
sagt, at Betjentene paa Christiansborg elskede ham. Altid fik de et
Smil og et venligt Ord, altid Tak og Paaskønnelse for deres Tjene
ste og Hjælp. Aldrig har nogen blot gjort deres Pligt i Forhold til
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ham, uden at de følte, han betragtede det som en særlig Tjeneste og
Venlighed, der var vist netop ham. Selv gik han langt for andre uden
at vente Tak for Hjælpen. Og Takken udeblev unægtelig ofte. Der
er mange Mennesker, Christmas Møller har startet eller hjulpet i en
vanskelig Situation, men der var ogsaa mange, der glemte det. Det
overraskede ham ikke, han havde jo aldrig gjort det for at faa noget
igen, og naar han havde hjulpet, var det i Reglen, fordi han oprør
tes over Uret og Uretfærdighed. Intet kunde bringe ham i Harnisk,
som naar han syntes, nogen led Uret. En fremtrædende Dommer, der
kun havde kendt ham i Tiden efter Befrielsen og haft med ham at
gøre som Udenrigsminister, sagde efter hans Død, at sjældent havde
han mødt en stærkere Retsfølelse, en mere udpræget Trang til at
gøre Ret og Skel, en Bekymring for at gøre Uret, end hos Christmas
Møller. Han vilde, sagde han, kunne være blevet en sjælden fin
Dommer.

Og netop han blev dømt saa haardt af andre! Han, der hadede
Falskhed og Opstyltethed, og for hvem Trofasthed stod over alt an
det, Trofasthed gennem tykt og tyndt. Troløshed isnede ham, laa helt
uden for, hvad han forstod. Dette Træk hos ham blev vel undertiden
misforstaaet, som om han mente at have ubetinget Krav paa Følge
skab. Men han stillede nu engang sine Krav til Omgang mellem Men
nesker. Der er flere end et Menneske, der er blevet forundret over at
have faaet returneret en Blomsterhilsen, sendt ham paa en eller anden
Højtidsdag. Saadan kunde han reagere, naar han fandt, at Hilsenen
var falsk. Han vilde være sand, saadan som det nu var sandt for ham,
sand, først og fremmest over for sig selv. Atter og atter kunde han
prøve og prøve et Standpunkt. Det kunde være trættende, at han
vedblev at vende tilbage til et Emne og vende og dreje det fra alle
Sider. Sjældent begyndte han at tale til andre om en Afgørelse, før
han i Virkeligheden havde truffet den, men alligevel kunde han blive
ved at prøve den. Stod den sin Prøve overfor alle Modsigelser og Be-
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lysninger — og selv var han ivrigst til at belyse, veje og maale —
saa var hans Vilje til at søge den gennemført ufravigelig.

Med alt dette var Christmas Møller i sin ydre Færd det smilende
og levende Menneske. Han bebyrdede ingen for sin egen Skyld. Og
har man gennem mange Aar oplevet ham i Rigsdagen eller paa Mø
der, saa var han jo altid spillevende og syntes uden enhver Bekym
ring. Skarpt skilte han mellem sin Fremtræden udadtil og sit Privat
liv og blandede sig aldrig i andres. Jeg skal ikke her komme ind paa
den Utrættelighed, med hvilken han Time efter Time, Dag efter
Dag, lydhør og vagtsom sad paa sin Plads i Folketinget. Blot et en
kelt Vidnesbyrd om Snarheden og Karakteren af en lille oplivende
Afbrydelse overfor en Taler. Han brugte nu iøvrigt sjældent Afbry
delsen, men kunde ofte reagere med et Smil, en stille Latter, en Ho
vedrysten eller et Skuldertræk — i hvert Fald ikke den højlydte Af
brydelse. Men en Gang, da Stauning var paa Talerstolen og sagde
et eller andet til et Medlem om, at det behøvede den paagældende
da virkelig ikke at forklare ham, det havde han forlængst forstaaet
— »jeg er da ikke fuldkommen Idiot,« lød det aldeles prompte fra
Christmas Møller: »Næ, højtærede Statsminister, hvad er fuldkom
ment her i Verden!« Veloplagt mødte han altid til Dagens Forhand
linger. En Gang under Kriseforhandlingerne i 30’erne sagde han,
idet han satte sig paa sin Stol i et Udvalgsværelse: »Naa, mine Her
rer, spiller vi ærligt, eller spiller vi, som vi plejer?« Han sagde se
nere selv: »Vi spillede nøjagtigt, som vi plejede.« Smilet var hans
fornemste Vaaben. Og hans Taalmodighed. Jo, jeg vover Paastanden.
Men han kunde fare op! Unægtelig! Jeg husker første Gang, jeg op
levede det — en ordentlig Vals! Jeg studsede. Han saa paa mig og
sagde: »Tror De, jeg er taalmodig af Naturen! Nej, men det tvinger
jeg mig til.« Og hvilket Herredømme havde han ikke over sig selv,
trods alt.
Saadanne Træk maa med, naar man skal have et nogenlunde rig-
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tigt Billede af Christmas Møller, men ellers kan der jo nok være An
ledning til Alvor. Det er sagt indtil Trivialitet, at Tragedien i Christ
mas Møllers Liv var den, at han aldrig var konservativ. Det var han
maaske ikke i den Forstand, som saa mange andre er. Men — Haan
den paa Hjertet: Var hans Kamp for Frigørelsen af Det konservative
Folkeparti i Strid med Konservatismen? Var hans Kamp for Forsva
ret i Disharmoni med Partiet? Var hans Kamp for Gennemførelsen af
en Forfatning, der vilde placere Partiet uden for Skyggen af det gamle
Højre og udrydde enhver Mistænkeliggørelse for, at Partiet søgte
en privilegeret Stilling, i Strid med Partiet? Var hans Kamp mod
Nazismen en Kamp mod Konservatismens sande Interesser? Var hans
Ønske om Samling i Folket ikke ogsaa hans Partis? Var det ikke sna
rere den Samling, der i 1943 gav Konservatismen Chancer, som den
aldrig før havde haft? Var hans Indsats i London i Strid med, hvad
Det konservative Folkeparti kunde ønske af ham? Men konservativ
Vanetænkning eller det, som han kaldte slet ingen Tænkning, bød
ham unægtelig imod!
Man sagde, eller hviskede om ham, at han var blevet Bolchevik.
Han stod ganske simpelt rent menneskeligt ved sit nære Samarbejde
med Kommunisterne i Frihedskampen. Var det et Plus eller Minus for
hans Karakter ? Og han gik ikke sovende gennem Verden, da han sam
men med andre saa Nødvendigheden af at faa genoptaget den diplo
matiske Forbindelse med Moskva, eller da han i Aarene før eller i den
nærmeste Tid efter Befrielsen vilde yde sit Bidrag til en Udsoning
mellem Vest og Øst og ikke mindst ved sin Person og Politik som
dansk Udenrigsminister bidrog til, at Russerne forlod Bornholm. Men
er der nogen, der med Sandhed kunde tvivle om hans Stilling i Dag?
Vil man lægge Talen for Mazaryk saaledes ud? Eller tvivle om, at
han var den frygtløseste af de frygtløse, naar han tog et Standpunkt.
Saa er der Grænsen, »Grænsen ligger fast«. Og det vil man jo
sige, at det var paa det, han faldt, det var der, han svigtede. Det var i
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hvert Fald et samlet konservativt Parti — saavidt man udadtil ved —
der stod bag denne Udtalelse. Der havde været en Henvendelse til
ham om at være med dertil, da Forhandlingerne om Befrielsesrege
ringen førtes, og man vidste, det var paa dette ufravigelige Stand
punkt, han stod, da han i August 1945 genindtraadte i Partiet, hyldet
som ingensinde.

Først fra Foraaret og Sommeren 1947 søgte jeg mere aktivt end tid
ligere at indvirke paa Christmas Møllers Beslutninger. Da han havde
erklæret, at han ikke ved et Valg vilde stille sig som Kandidat for sit
gamle Parti — eller da jeg vidste, at han ikke vilde gøre det — tilraadede jeg ham at danne sit eget. Han afviste det blankt! I hvert
Fald vilde han under ingen Omstændigheder gøre Brug af sit Man
dat i Folketinget til at anmelde et Parti. Han vilde i det hele taget
intet foretage sig, som paa mindste Maade kunde faa Skin af en
Illoyalitet overfor Partiet. »I 40 Aar har jeg staaet der,« kunde han
sige, »i 20 Aar var jeg eet med Partiet. Det er nemt nok for andre
at tale om et Brud.« Jeg tilraadede ham — med Henvisning til
J. C. Christensens Ugeblad Tiden — at starte et politisk Ugeblad ud
fra den Betragtning, at det var nødvendigt for ham at faa et Staasted,
hvor han kunde redegøre for sin Politik, forsvare sig mod Angreb,
og hvor de, der var enige med ham, kunde melde sig. Det er min Tro,
at han senere fortrød, han ikke gjorde dette straks, og i Vinteren
1947—48 begyndte han at arbejde med Planen. I Maanederne før sin
Død førte han Forhandlinger til forskellig Side, og han havde ladet
udarbejde Beregninger for et Uge- eller Fjortendagesblad. Her som
altid gik han meget grundigt og forsigtigt til Værks. Men især efter
at der var nægtet ham Adgang til Landsraadsmødet, og han havde ud
meldt sig af Partiet, var han stærkt optaget af, hvordan han skulde
tage en politisk Gerning op. I politiske Kredse er det jo ingenlunde
en Hemmelighed, at han følte sig tiltalt af Bertel Dahlgaards gen
tagne offentlige Opfordringer til en Midtsamling af alle frisindede
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Kræfter. Den gamle Idé om Partiet i Midten var ham selvfølgelig
aldrig fremmed. Han interesserede sig stærkt for Oberstløjtnant Birkstedts Forsvarsplaner. Hans positive Indstilling til Forsvaret var uæn
dret, men hans Tro paa Mulighederne i al Fald ikke styrket.
Forresten var han jo — som det er sagt — noget af det mest civile,
man kunde tænke sig. Da Bladene skrev, at han skulde være Ge
sandt i Moskva eller Oslo, eller hvor det nu var, sagde han: »Det
kan jeg ganske simpelt ikke, for jeg vil ikke gaa med Uniform.«
Naar han afviste Regeringens, ? : Gustav Rasmussens, Henvendelse
om at indtræde i Palæstina-Kommissionen, skyldtes det dels, at han
fandt det forkert, at Regeringen havde sagt ja til Kommissionen —
dels, at han ikke troede paa Muligheden af en Løsning. Statsminister
Hedtoft spurgte ham, om han et Aar eller to vilde tage til Færøerne
som Rigsombudsmand. Hans Svar var, at den, der skulde overtage
denne betydningsfulde Stilling, maatte binde sig for mindst 5, helst 10
Aar, og saa fandt han, at han var for gammel. Saa vilde han da i hvert
Fald ogsaa have været ude af alt i dansk Politik. Jeg for min Del for
mede Svaret saaledes: »Kunde man dog ikke, naar det endelig skulde
være, have fundet et bedre St. Helena!« Ikke fordi jeg paa nogen
Maade undervurderer Stillingen paa Færøerne, tværtimod, jeg til
lægger den endog meget stor Betydning, finder det paa højeste Tid,
at Forholdet og Hensynet til Øerne lægges op i det Plan, hvor det
hører hjemme. Men jeg synes jo i det hele taget nok, at de Tanker
og Tilbud, man gav Christmas, var saare beskedne.
Kritikere havde og har Christmas Møller nok af. Kritikken er ikke
min Sag, og den ligger mig heller ikke paa Hjerte. Men naar det
siges om ham, at han maaske i visse Henseender manglede en kon
struktiv Politik, hvilke var saa hans særlige Opgaver, saaledes som
de var bestemt af Tiden? Forfatningen, som han havde en særlig
konservativ, man kunde maaske ogsaa sige folkelig Interesse i, saa
ledes som det er søgt paavist, Forsvaret, Kampen mod Nazismen og
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Frihedskampen. Var det ikke nok? Og saa maa der jo endelig ogsaa
peges paa, at han ud fra sin Retfærdsfølelse og sin Overbevisning om,
hvad hans Fædrelands sande Interesser krævede, tog sin sidste, store
nationale Kamp uden et eneste Øjeblik at glemme, hvad der var
dansk Interesse nord, saavelsom syd for Grænsen. Men der er næppe
Tvivl om, at han nu, efter Løsningen af disse Opgaver, mere og mere
indstillede sig paa og var optaget af at prøve paa at skabe en Politik,
der fulgte en frisindet social og liberal Linje.
Selv var han inde paa det i en Udtalelse allerede i Sommeren 1946
gennem disse dybt personligt prægede Ord (Interviewet i Gads dan
ske Magasin) :
»Efter enhver Krig er det maaske saaledes, at man kan dele Men
neskene i to Grupper, de, der føler sig mest præget af, eller hvis Sind
er mest optaget af, hvad vi har gennemlevet, og de, som mere tænker
paa Nutid og Fremtid. De sidste har jo Ret eller rettere: saadan skal
det være. Livet sejrer over Døden, og vi kan ikke leve i Fortid. Men
jeg hører nu til den første Gruppe. Jeg vaagner ikke en Morgen, jeg
falder ikke i Søvn nogen Aften, uden at jeg med den inderligste Tak
nemmelighed tænker paa, hvor usigeligt lykkeligt Danmark kom
igennem Krig og Besættelse. Og jeg mindes alle de Livets unge Døde,
der bar Friheden hjem til vor Klode. Naar jeg tanker paa, hvad der
er ofret i Verden og ogsaa i Danmark, saa synes jeg, at vi alle maa
føle den uendelige Forpligtelse, som vi har til at arbejde med paa
ikke blot at undgaa dette Vanvid, men ogsaa virkelig gøre Livsvilkaarene bedre for alle ...«
Der tales saa meget om Tragedien i Christmas Møllers Liv. Hvad
var Tragedien? Alene at han døde for tidligt. Ganske vist har jeg,
da Berlingske Aftenavis Dagen efter hans Død bad mig om en Ud
talelse, sagt, at politisk gjorde det ikke noget, han var død. Jeg mente
og mener dermed, at hans Gerning nok skal blive staaende og vil
øve sin Indflydelse ogsaa i Fremtiden. Den var stor nok. Men den
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vilde være blevet større endnu, hvis han var blevet 70. Politikere hø
ster i Reglen først i deres Alderdom. Det er naturligt. Den store
Politiker er altid i Ungdom og Manddom et Stridens Tegn. Hvad
ellers? Hvori Storheden, om han ikke skaber Røre og pisker Vandene
op? Tænk paa Clemenceau, Lloyd George, Churchill, tænk paa hjem
lige Navne som J. C. Christensens, Neergaards, Zahles og Staunings,
saa forskellige de var. Men Christmas faldt midt i Striden.
Chr. Torpe.

Kampen om Grundloven
AF REDAKTØR ANDERS VIGEN

om nær Ven af Christmas Møller og svoren Tilhænger af hans
Grundlovspolitik maa jeg hensky de en strengt objektiv Frem
stilling og Vurdering af denne Politik til Historien — iøvrigt
i den Forventning, at heller ikke Historikere vil faa nemt ved at holde
sig subjektive Fristelser fra Livet over for en saa ejendommelig, ja
enestaaende Episode i vort Forfatningsliv. Men mod denne Episodes
afgørende Kendsgerninger agter jeg ikke at forsynde mig.
De Linier, der er tilstaaet mig, under mig kun, ud over almindelig
Orientering, Plads til udførligere Omtale af, hvorledes Christmas
Møller banede Vej for sin Løsning af Forfatningens Hovedproblem,
Landstingets Omdannelse, og derefter til nogle afsluttende Bemærk
ninger.
Christmas Møllers Forfatningspolitik udsprang af den Tankegang,
at naar et konservativt Parti ser sin medfødte Forkærlighed for Over
leveringen ifærd med at bukke under for Kravet om Forandring, saa
er en radikal Forandring at foretrække for Sejgpineri og for de
skindmagre Forlig, der i heldigste Fald derved kan opnaas hos Mod
parten. Men dertil kom, at Christmas Møllers Konservatisme var et
Janushoved, af hvis Øjenpar det, der vendte bagud, ikke fandt videre
Behag i konservativt Væsen og Færd under den fri Forfatning. Det
kvalmede for ham, naar han fulgte Højre paa Provisorismens Neder
lagssejlads og endog saa Partiet klamre sig til det Vrag, der synke-
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færdigt flød videre efter Forliget i 1894. Om Tiden mellem System
skiftet og 1915-Grundloven havde han heller ikke, hvad Højre og
dets Landsting angik, for gode Tanker. Han var i sit Inderste,
maaske længe før det stod ham selv klart, færdig ikke blot med
Estrups Spærrebom, men ogsaa med J. C. Christensens Slæbetræ. In
gen dansk Politiker har troet bedre om Folket, ogsaa Folket i Valg,
ingen har ventet sig sundere Sans hos den menige Mand end Christ
mas Møller. Derfor var Folkeafstemningen den eneste konservative
Garanti, der betød noget væsentligt for ham.
Hvordan da forklare, at Christmas Møller blev konservativ og i
en lang Aarrække Landstingets Vaabendrager? Det er en kendt Sag,
at det var Forsvaret og Sønderjylland, der valgte for ham, endnu
førend han kunde gaa med Studenterhue. Det er lige saa klart, at han
ikke kunde have fortsat som konservativ, hvis Konservatismen ikke
for ham var blevet et folkeligt Begreb og samtidig et Begreb, der
rummede store Muligheder, ogsaa partimæssigt og dermed for ham
personlig. Han vilde frem i Politik, hellere end gerne slide sig frem,
men frem vilde og maatte han, Politikken var ham Middel som Maal,
den var hans Lungers Luft, hans Sjæls Føde. Og sit Parti vilde han
fylde, om saa skulde være: tvangsfodre med den Vilje, der for ham
viste den eneste mulige Vej ud af en Fortid, i hvis »sorte Dræk« det
stadig traadte. Var Christmas Møller tilbøjelig til at følge Ludvig
den Fjortendes Eksempel og sige: Partiet, det er mig? Aa ja, blot
maatte man forstaa ham rigtigt. I ham havde Partiet, der alle Dage
var noget mageligt af sig, en utrættelig, allestedsnærværende Slider.
Hovedkontor, Rigsdag, Organisationer, Vælgermøder — Christmas
her og Christmas der, Christmas allevegne. I Arbejdet med Sagerne
— han proppede sig med Sager — var han enhver Partifælles Mentor
og Sekretær. Ikke saa underligt, at han, da hans Indflydelse blev et
Førerskab, kunde forestille sig Partiet som sit andet, en Smule sekun
dære, Jeg.
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Og Fører blev han, efter at Krisen i 1929 var overlevet. At han
slap ved politisk Helse fra det store Gengældelses-Nederlag efter
Ministeriet Madsen-Mygdals Ombringelse, er et slaaende Vidnesbyrd
om, hvor fast i Partiets Vælgertykke han havde tjent sig. Hvad han
selv lærte af Nederlaget, var, at en traditionelt konservativ Forsvars
politik var udsigtsløs; derved frigjordes han til at tage Konsekvensen
af den Samfundsopfattelse, han havde ladet snævrere Partihensyn til
sløre, og solidarisk med unge Kræfter i Partiet gjorde han med soci
alt understreget Initiativ Politikken fra Midten til sin. Den var en
Undsigelse af Partiets nedarvede Mindreværdskompleks, dette Skal
keskjul for en Tilværelse paa det alt for jævne. Værdien af Sam
arbejde med Venstre miskendes ikke, men ogsaa hos Arbejderpartiet
skal der søges Resultater af konservativ Interesse. Han kunde ikke
Fransk, ellers vilde han have sagt: fe prends mon bien, ou je le
trouve. Andet og mere har der saamænd aldrig ligget i Christmas
Møllers forkætrede: Vi er jo alle Socialister! Hans Politik, ogsaa
hans Grundlovspolitik, var et konservativt Tilbud til Mellemstanden
i By og paa Land. Og hvor befandt han sig forresten bedre end paa
Bondelandet!
Der var endelig lagt op til en konservativ Kappestrid med Venstre,
og at det ikke behagede Konkurrenten er saa ligetil. Men naar Ven
stres Polemik mod hans Grundlovspolitik gav Christmas Møllers
Samarbejde med Socialdemokratiet et borgerligt Forræderis Skudsmaal, saa tør det siges, at Militærordningen af 1932 og Kanslergadeforliget af 1935, disse historiske Venstrebedrifter, var Samarbejder,
der stiller hans Udaad fuldstændig i Skygge. Rigtigt er det imidler
tid, at 1932-Kastreringen af Forsvaret blev en af Impulserne til hans
Grundlovspolitik, og det fordi Christmas Møller under Fascismens
og Nazismens Vækst i Udlandet ventede en Genrejsning af den For
svarsvilje, som to Menneskealdres Forfatningskamp havde fralistet
de danske Arbejdere og det danske Socialdemokrati. I den Tale,
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hvormed han paa Landsraadsmødet i Aarhus i Oktober 1937 lod forstaa, hvad han vilde i Grundlovssagen, sagde han det forstaaeligt
for enhver, der havde Øren at høre med, og det Valgprogram, der
skulde have været Konservatismens første under den nye Grundlov,
var en Bekendelse til Troen paa, at den fælles lige Valgrets første
Frugt vilde blive Samling om Forsvaret. Det var Erkendelsen af,
hvor kostbar Tiden var, hvor overhaands det hastede med det For
svarsberedskab, der i det hele taget endnu kunde gøres klart, at
Christmas Møller søgte Grundlovssagen bragt i Havn allerede i
Sommeren 1938. Han var overbevist om, at Forsvarets Vilkaar i den
nære Fremtid stod og faldt med det konservative Partis Vælgermagt
og demokratiske Alibi; han mente, at Alibiet vilde være sikret ved
den nye Grundlov, og han ventede — efter min Mening med al
Føje — at med den vilde ogsaa Vælgermagten komme. Men det
svækkede hans Stilling over for en Forsvarsagitation, som i Virkelig
heden kun skød med løst Krudt, men til Gengæld ikke sparede paa
Knaldene, at saa længe han forhandlede med Ministeriet StauningMunch om Grundloven, maatte det have sit Forblivende ved den
nylig vedtagne Reparation af Militærvæsenet. Selv om han for For
svarets Skyld havde ladet Grundlovssagen falde, var Ministeriet
Stauning-Munchs politiske og parlamentariske Magtfylde en uover
stigelig Hindring for indtil videre at trænge igennem med Krav af
nogen Betydning. Derom kan iøvrigt enhver overbevise sig ved at
efterse Staunings kategoriske Erklæring i Folketinget Efteraaret 1937.
Men iøvrigt gjorde Christmas Møller sig ingen Illusioner om, hvad
der paa kort Sigt kunde opnaas af militær Opbygning, dertil var
Landet altfor sent paa Færde. Men hvad der var og kunde skaffes,
skulde ved en klar Folkeviljes Beslutning ogsaa bruges. Forsvar vilde
han for enhver Pris, ogsaa da hans Grundlovspolitik var strandet.
Han gjorde i Februar 1939, hvad han kunde, for at binde Ministeriet
netop til over for en mulig Angriber at bruge, hvad der var, og det er
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en kendt Sag, at han personlig vaabenøvede sig for at kunne være
med. Men den politiske Myndighed, som en forfatningspolitisk Sejr
skulde have givet ham, fattedes ham i denne Skæbnestund, og han
maatte udvandre til London for at kunne blive Frihedskampen og en
derpaa bygget Statspolitik en Banebryder.
Christmas Møller kastede sig ikke, med Brud paa alle konservative
Traditioner, ud i Grundlovspolitikkens Vovespil uden at have vur
deret dets reale politiske Forudsætninger og Udsigter. I en lang
Aarrække havde Socialdemokrati og Radikalisme lige saa ihærdigt
som under 1866-Forfatningen samlet deres Vælgere under et: Ned
med Landstinget! Og i venstre-konservativ Valgagitation var det
samme Landsting den Bastion, der skulde og maatte holdes imod de
røde og rødlige Stormkolonner. For en nøgtern Betragtning klang
hele denne Kamplarm temmelig hult, thi den Overvægt, 1915-Forfatningen indledningsvis havde givet Venstre i Landstinget, smuldrede
øjensynlig hen under det socialdemokratiske Tryk, der snarere for
stærkedes end svækkedes, efterhaanden som Tingets Vælgerkorps
blev mere og mere til Aars. Man kunde mene, at Landstinget havde
overstaaet den værste Livsfare, naar Socialdemokratiet indtog Venstres
Plads som Tingets førende Parti. Men at imødese den Dag med kon
servativ Sindsro skulde dog kun være naturligt for Landstingsmænd,
der i Mandatet saa en Begrundelse af Institutionen. Og kunde Ero
bringen af Flertallet i Landstinget friste Regeringspartierne til at lade
Kravet om dets Afskaffelse sygne hen, saa betød et Landstingsflertal
Side om Side med et stærkt Folketingsflertal dog uomtvisteligt, at
Afskaffelsen kunde gennemføres paa Rigsdagen, og at kun den nød
vendige Folkeafstemning kunde volde Vanskeligheder. Statsminister
Stauning tog da ogsaa Konsekvenserne af Aarenes Agitation mod
Landstinget og foregreb Erobringen af Flertallet ved i 1934 at stille
Forslag om en Forfatningsrevision, der kort og godt gik ud paa at
erstatte Landstinget med et alsidigt sammensat sagkyndigt raadgi-
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vende Revisionsudvalg (Lovraadet). Jeg vil antage, at Christmas
Møller med tørre Taarer havde set en saadan Ordning gennemført
for derefter at gaa over til en Række andre Problemer, som man fra
konservativ Side maatte ønske inddragne i en Forfatningsrevision,
derunder særlig Kravet om Folkeafstemning. Men hverken i sit eget
Parti eller i Venstre vilde han have fundet Tilslutning til en saa
dan Imødekommen, og derfor maatte det ogsaa synes ham tvivlsomt,
om Stauning ventede sig Udbytte af sit Forslag med det første. Men
Forslaget kunde gribes som et Tilbud om Forhandling og de Kon
servative derfor sætte Regeringen Stævne i Modforslaget om at ned
sætte en Forfatningskommission. Denne Tanke, som bekæmpedes af
Venstre, modnedes af Socialdemokratiets Sejr og Venstres store Tab
ved Landstingsvalget i 1936. Statsminister Stauning fremsatte For
slag samme Efteraar, og Kommissionen nedsattes i Februar 1937.
Det er under Drøftelserne i Forfatningskommissionen, Christmas
Møllers Grundlovspolitik vinder igennem fra Famlen til Forsæt,
fra Tilløb til Plan. Men inden jeg gaar over til at omtale de svære
Fødselsveer, der maatte overstaas, inden han med uendelig Møje fik
et Slags Flertal for sin Politik i den konservative Rigsdagsgruppe og
dermed partimæssig Adkomst til at føre denne Politik, maa jeg gøre
nogle Bemærkninger om Momenter af personlig Karakter i Forhol
det mellem Opgaven og Manden.
Grundlovspolitiken 1937/39 vil historisk komme til at bære ikke
Staunings, men Christmas Møllers Navn. For Stauning drejede det
sig om at indfri et Program og et Løfte, men med den Indfrielse ha
stede det i og for sig ikke, og Forsinkelse behøvede ikke at være
uvelkommen. For Christmas Møller havde Sagen derimod i egent
ligste Forstand Hast, og det med Henblik baade paa hans nærmeste
og paa hans fjernere, almenpolitiske Brug af en Løsning. Derfor
maatte han drive paa, og derfor kunde han ikke tage det saa nøje
med paaløbende Kunstfejl. Man gør sig vanskeligt en Forestilling
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om, i hvilken Grad han var ene Mand om det konservative Arbejde
i Forfatningskommissionen, og hvor knapt tilmaalt hans sagkyndige
Assistance uden for den var — her savnede han vistnok mest de øn
skelige Forbindelser, havde vanskeligt ved at skaffe sig dem og
frem for alt ikke Tid til at rydde disse Vanskeligheder af Vejen.
Det er en Kendsgerning, at det Mareridt, hans Samliv med Lands
tingsgruppens Flertal var, gik næsten sporløst hen over hans Arbejde
i Hovedkontoret og paa Rigsdagen og heller ikke hindrede ham i at
holde Møder, hvor der var Bud efter ham. Har nogen Politiker
brændt sit Lys i begge Ender, saa var det Christmas Møller. Hans
Forhold til Arbejdet, ikke mindst i Form af Agitation, var ikke en
Tro, det var en Overtro, en Besættelse. Hvor mange er vi ikke, der
har kaldt det Vanvid af ham, at han sprang for hvert Pift fra en
Haandfuld Vælgere. Han fandt bestandig Tid, men Tid nok havde
han i Grunden aldrig, og var det ikke politiske Krav, der optog ham,
saa var det personlige Anliggender. Han kunde ikke lade være med
at tage sig af Folks Sager, naar hans Bistand paakaldtes, og det var
langt fra altid Smaasager, han skulde ordne og ogsaa ordnede — ikke
sjældent i Tilfælde, hvor han, uden nogensinde at blive klogere, op
levede, at Velgerninger skrives i Sand.
Det er klart, at en positiv Udgang af Grundlovssagen stod og faldt
med den Godkendelse, han med eller imod sine uforsonlige Landstingsmænd kunde opnaa hos Partiets Vælgere, og Grunden under
en saadan Anerkendelse havde han lagt ved sin utrættelige Parti
tjeneste og Menneskefangst som Generalsekretær siden først i 1920erne. Folketække og Mødetække havde Christmas Møller til det sid
ste, den Yndest kunde heller ikke hans sidste Dages Modgang nægte
ham. Og faa Politikere har som han kunnet vinde Menneskers Hen
givenhed. Men i Konservatismens Overklasse, om jeg maa bruge
dette Udtryk, kom han aldrig af med det Forbehold, der røber sig
paa Mine og Lyd, naar en Bedsteborger siger Studenterpolitiker. Han
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søgte en Ære og et Privilegium i at være Kun-Politiker og maatte
løbe den Risiko heller ikke at blive anset for andet. Han maatte
paa dette Punkt regne med en Opinion, der ingenlunde var begræn
set til konservative Kredse. Og selv som Generalsekretær var og blev
han jo dog Partiets lønnede Funktionær, betalt for at være til Raadighed for Arbejdsgivere. Takket være sin Hustru kunde han samle Gæ
ster om et rigt og fornemt Bord, men paa Gaden var og blev han dog
den forjagede Cyklist, der saa ud til at have byttet Hat med en
Gaardmusikant uden honnette Ambitioner. Ganske vist, man maatte
berømme ham som benfri Politiker, men saa var han til Gengæld
uden indtægtgivende borgerlig Profession, og der var noget ved hele
Manden, som nægtede ham social Position i den Betydning, en stor
københavnsk Inderkreds giver Begrebet. Da han kom i Konflikt
med Flertallet af sine Landstingsmænd og med nogle Stykker af
sine Folketingsmænd om Grundlovspolitiken, stod han over for dem
paa den ene Side med sit stejle Krav paa at være Manden for det
hele og paa den anden Side som fremmedartet og mindreværdig efter
Opfattelsen i Kredse af særlig Betydning for hans Opponenters Ind
stilling. Han var en Per Gynt med Böigen omkring sig, og det skulde
vare til Afgørelsens 12te Time, inden en stor Kreds af Hovedstadens
borgerlig-konservative Navne i et Opraab slog Kreds om hans
Grundlovspolitik.
*

*

*

Det er foran omtalt, hvorledes Forfatningskommissionen af 3. Fe
bruar 1937 blev til. Christmas Møller og de — væsentlig yngre —
Kræfter i hans Rigsdagsgruppe, der som han foretrak Offensiv for
Tradition og Vane, stilede mod et positivt Udbytte af dens Arbejde.
Men de Forhandlinger, der indtil hen paa Sommeren 1937 førtes i
Kommissionen, bragte endnu ikke Klarhed over de to Oppositions
partier, Venstres og de Konservatives Stilling — heller ikke over VenIO
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stres. Det var saaledes Dr. Krag, der først nævnede som en Mulig
hed at lade Landstinget fremgaa »af Valg, foretaget af Folketinget
indenfor eller udenfor Folketingets egen Kreds«, en Løsning, der
senere skulde sætte Spor. Helt igennem beherskedes Drøftelserne af
Spørgsmaalet om Landstinget, dets Afskaffelse eller Opretholdelse,
i sidste Tilfælde dets Grundlag, Sammensætning og Kompetence
overfor Folketinget. Fra ministeriel Side knyttedes Haabet om et po
sitivt Udfald af Forhandlingen sluttelig til Christmas Møllers Er
klæring om, at han under Møderne havde søgt at kombinere Tanken
om Folketingsvalgdagens afgørende Betydning med et Tokammer
system, fremgaaet af (henholdsvis) direkte og indirekte Valg eller
saaledes, at Landstinget udformedes paa en særlig Maade. Han per
sonlig »ønskede den lige og almindelige Valgret uden nogensomhelst
Census.«
Christmas Møllers Erklæring blev afgivet den 11. August 1937.
I de paafølgende 2 Maaneder har den Overbevisning fæstnet sig hos
ham — og ukær var den ham ikke — at vilde han igennem med
sine Forfatningstanker, saa var et Spring ud i det uvisse en nødven
dig Start. Og som Springbræt valgte han da Landsraadsmødet i
Aarhus den 10. og 11. Oktober. Hans Tale den første Dag kunde
ikke lade nogen i Tvivl om, hvad Klokken var slaaet. Han stilede
mod et konservativt Initiativ i Grundlovssagen, mod et Landsting
med samme Vælgerkorps som Folketinget, mod en Forfatning med
Folkeafstemning som eneste »konservative Garanti« og mod et Kom
promis i Spørgsmaalet om Valgretsalderen. Nogle Citater: »Jeg ser
saaledes paa Forfatningsspørgsmaalet, at vi een Gang for alle og
uigenkaldeligt maa have det ud af den politiske Strid.« En Form for
Løsning af Konflikten mellem Rigsdagens to Ting, i hvilke der ikke
kan opnaas Kompromis, maa findes, »og dernæst er det jo ligeledes
givet, at den kommende Ordning maa bygge paa, at Folketingsvalg
dagen er den afgørende, og det er Folketingsvalgdagens Afgørelse,
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bortset fra de Tilfælde, hvor man maaske vil lade en Sag prøve ved
Folkeafstemning, der er den bestemmende for de kommende Aars
Politik i Landet.« »Jeg nærer ingen Tvivl om, at de fleste indenfor
Det konservative Folkeparti ønsker et Tokammer-System. Jeg maa
tilstaa, at jeg egentlig ikke forstaar, hvorfor de ønsker det.« Christ
mas Møller begrundede denne kætterske Ytring ved at paavise, at
Socialdemokratiets Fremgang ved Landstingsvalgene nogenlunde
holdt Trit med Partiets Erobringer af Folketingsmandater, og han
betvivlede meget, at Landstingsvalgets Alderscensus var en Fordel
for konservativ Politik. For Folketingsvalgets Vedkommende fandt
han, at 25 Aars- og 21 Aars-Valgretsalder var »lige demokratisk«,
men Spørgsmaalet »hensætter mig ikke i stor Affekt«; der maa kunne
forhandles om det. Han haabede paa et Forlig mellem de fire store
Partier og mente, at der var Muligheder. Men summa summarum:
»Saakaldte konservative Garantier i Forfatningen tror jeg ikke paa,
har aldrig set noget gunstigt Resultat deraf, og hvis Regeringen der
for vil tilbyde os saadanne, vil jeg for mit Vedkommende lugte Ræve
streger.« For Konservatismen »er kun een eneste Politik mulig, nem
lig den at gaa ud paa lige Fod med de andre Partier og søge at erobre
Magten i Landet.«
Det maa erkendes, at Talens Afsnit om Forfatningsspørgsmaalet
var en Overraskelse ogsaa for Medlemmer af Rigsdagsgruppen, hvis
Støtte Christmas Møller havde behov og troede at kunne regne med.
Men han mente principmæssigt enten at maatte underrette Rigsdags
gruppen som saadan eller lukke helt af, og han har sikkert ogsaa,
naar han saa hen til Mødet med Landsraadet, ment med Thomas
Stockmann, at den er stærkest, som staar mest alene — et Standpunkt,
hvorved han befandt sig vel!
Om hans Modparter ikke ret fik Tid til at sunde sig efter Over
raskelsen, eller om de paavirkedes af den Genklang, Christmas Møl
lers dristige og frejdige Perspektiver for en renlivet demokratisk
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Konservatisme vandt under Diskussionen efter hans Tale — nok er
det, at Stævnet mundede ud i følgende, eenstemmigt vedtagne Ud
talelse:
»Landsraadet fornyer sidste Landsraadsmødes Erklæring om, at
det konservative Folkeparti er rede til fri Drøftelse af Ændringer i
Rigets Grundlov.«
Saaledes som Christmas Møller havde fortolket Brugen af den
dermed bevilgede Frihed, var Udtalelsen ubetinget det Initiativ
fra hans Side, der kunde forudses, til Opmuntring. Men paa den an
den Side brød Utilfredsheden i den konservative Landstingsgruppes
Flertal ud i lys Lue, saa snart Mødet var overstaaet, og Styrkeprøven
mellem dette Flertal og Christmas Møller skulde, først inden for
Murene, derefter for aabent Tæppe, antage stadig bitrere Former.
*

*

*

Fra Landsraadets Møde hjemførte Christmas Møller altsaa Be
føjelse til fri Forhandling og sit dertil knyttede Udsagn om, hvor
dan han ønskede denne Frihed forstaaet og brugt. Men Forstaaelse
med Rigsdagsgruppen som saadan havde han ikke søgt, og det stod
helt hen i det uvisse, om den kunde opnaaes. Det første fornødne
var at fremkalde et Forhandlingsgrundlag, til hvilket der maatte
tages Stilling, fra ministeriel Side i Forfatningskommissionen, og til
den Ende benyttede Christmas Møller sine Ordførertaler under
Finanslovdebatten i Folketinget.
I sin første Tale nøjedes han med at fastslaa, at Landsraadet ud
trykkeligt har bemyndiget Det konservative Folkeparti til fri For
handling — hvorefter alle sig haver at rette. Men da Statsminister
Stauning røber en vis Skepsis med Hensyn til Rækkevidden af om
meldte Frihed, er det, at Christmas Møller, idet han lader haant om
sit uløste gruppemæssige Problem, med en dumdristig Vending sæt-
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ter Statsministeren under Anklage, fordi der ikke er sket noget i
Forfatningskommissionen! Vi Konservative kan ikke forkorte Vente
tiden, sagde han i Folketingets Møde den 16. November, det er
Regeringspartierne, der bestemmer. Vore indre Forhold maa de lade
os om. Og saa gaar det løs:
»Hvad der, naar Talen er om Konservative, vedkommer dem
(d: Regeringen og Flertallet), er vort Partis Holdning, naar vi i
Forfatningskommissionen faar et Grundlovsforslag forelagt. Kom
med det! siger jeg. Med en historisk Parallel siger jeg til Statsmini
steren, som vel ogsaa maa kaldes en Slags Kommandant, at jeg ikke
kender nogen politisk Situation, hvor man med mere Ret kunde an
vende det historiske Ord: Hvad Dælen nøler I efter!«
Efter denne Dundren paa Kommandantens Dør følger saa de faa
Ord om, hvad han vil og hvorfor. Han vil
»fastslaa, at Afklaring og Afgørelse af Forfatningsspørgsmaalet er
de nødvendige Forudsætninger for, at dansk Politik kan faa sikker
Grund under sig og ordne sig i naturlige Grupperinger til Arbejde
og Kamp paa længere Sigt. Jeg tror ikke, at nogen Regering eller
noget Parti staar sig for at være blind for det, og saaledes og ikke
anderledes ligger Landet.«
Den Dag lyttede Folketinget til Christmas Møller. Og Stauning
kunde heller ikke længere vende det tunghøre Øre til. Han svarer
den 19. November, maaske lidt mut i Tonen, men for Christmas Møl
ler med fornødent Tilsagn:
»Det ærede Medlem har gjort nogle Bemærkninger om Forfat
ningssagen, og han har givet en Forklaring angaaende det konserva
tive Partis Villighed til Forhandling. Jeg finder ikke Anledning til
videre Fordybelse deri, thi om kort Tid, naar Finanslovdebatten nu
levner Tid, faar vi Lejlighed til. at fortsætte Drøftelsen i Kommissio
nen, og dér bør saa rettest Enkelthederne tages under Behandling.«
Christmas Møller kvitterede saaledes for Svaret:

149

»Til den højtærede Statsminister har jeg kun den Bemærkning,
at jeg med Glæde konstaterer, at det virkelig er lykkedes mig at faa
den højtærede Statsminister til at forstaa, hvad det var, mit Parti
havde vedtaget angaaende Forfatningen.«
Ved Udgangen af dette Replikskifte havde Christmas Møller sikret
sig Stillingen som sit Partis Ordfører. — For Rigsdagsgruppens indre
Anliggender havde han smækket Døren i, skønt det var bag denne
Dør, det skulde afgøres, om han kunde komme til Forfatningskom
missionen med et Forhandlingstilbud, som det var Regeringspartierne
muligt at indlade sig med.
*

*

*

Om hans Bestræbelser i saa Henseende kan man roligt sige, at
de vendte Huset paa den anden Ende. Jeg kan ikke tro, at nogen
anden dansk Partifører har sat saa meget paa Spil for sig selv som han.
En anden konservativ Politiker sagde engang til mig: »Hvad nytter
det, at jeg springer op fra Løbegraven, naar Mandskabet bliver lig
gende!« Christmas Møller havde gjort Springet, havde paa Partiets
Vegne og med eftertrykkeligt Tilsagn om Medvirken krævet For
handling sat igang. Og Tilsagnet var modtaget. Kunde han ikke ind
fri det — og hvordan han vilde have det indfriet, havde han ikke
lagt Skjul paa — saa var han simpelthen en død Mand. Forholdene
i Løbegraven kunde ikke just siges at love ham et langt Liv.
I Begyndelsen af December forelægger Statsminister Stauning
Ministeriets Grundlovsforslag i Forfatningskommissionen. Svar
skulde afgives den 20. Januar 1938. Medio December 1937 forlanger
Christmas Møller af Rigsdagsgruppen Beføjelse til at svare, at Det
konservative Folkeparti er rede til fri Forhandling om 1: Eet Væl
gerkorps — een Valgdag, 2: To Ting, 3: Nordisk Valgretsalder (23
Aar), 4: Folkeafstemning, der skal kunne fremkaldes af Mindretal
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paa Rigsdagen. Langvarige og bevægede Drøftelser i Gruppen førte
til en vejledende Afstemning om forskellige Forslag. Resultaterne
var et slaaende Udtryk for babelsk Forvirring i Gruppen, for saa
vidt det dog med den Undtagelse, at Christmas Møllers Forslag om
eet Vælgerkorps og een Valgdag kun samlede en Brøkdel af Stem
merne.
Jeg har om disse bevægede Dage, der tegnede saa dystert for
Christmas Møller, Telefonminder fra sene Nattetimer. De talmæs
sige Oplysninger, hvoraf jeg her benytter mig, stammer ikke fra disse
Samtaler. Det var mit Indtryk, at han, uden at kunne forklare sig selv
og andre hvorfor, havde Misstemninger over for ham personlig at
kæmpe med, og at dette Imponderabil var en uoverkommelig Hin
dring for Konstateringen af den Tilslutning, hans Maalsætning fak
tisk havde hos Folketingsgruppens store Flertal og et Mindretal i
Landstingsgruppen.
Jeg skal ikke kunne sige, om det var en Misstemning af denne
Natur, der besværede Forholdet mellem ham og den Landstings
mand, Halfdan Hendriksen, der inden for Gruppen og ved sin Stil
ling som Formand for Hovedstadens Vælgerorganisation kunde være
ham en særlig værdifuld Forbundsfælle, og som maatte synes selv
skreven til at blive det, fordi ogsaa han vilde lade Folketing og
Landsting udgaa af samme Vælgerkorps. Uenighed mellem de to
Politikere var der kun om Fremgangsmaaden ved Valgene, idet Half
dan Hendriksen vilde have et særligt Landstingsvalg, ved hvilket der
skulde stemmes paa Lister gældende for hele Landet. At Landstinget
saaledes fik baade sit eget Valg og sin egen Valgdag smagte dog al
tid en konservativ Gane af Fugl, bevarede en Antydning af Tradition,
og Halfdan Hendriksens Forslag var inden for Rigsdagsgruppen
Christmas Møllers en overlegen Konkurrent. Det skulde først senere
vise sig, at Christmas Møller havde placeret sig sikrere over for Re
geringen og dens Partier, og da tog Halfdan Hendriksen ogsaa uden
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at vakle Konsekvensen af det Formaal, han og Partiets Formand
havde fælles. Men under de interne Gruppe-Forhandlinger opnaaedes der ikke Tilnærmelse, tværtimod.
Christmas Møller havde tidligt i December forbeholdt sig at ind
kalde Partiets Repræsentantskab til Møde for derigennem at opnaa
Bidrag til Klaring af en Situation, der var ved at blive alle ulidelig.
Sit Maal fraveg han intet Øjeblik, det maatte saa briste eller bære.
Og nu var Klokken ved at falde i Slag.
Repræsentantskabet sammenkaldtes til 19. Januar, Dagen før Svar
skulde afgives i Forfatningskommissionen. Den 18. Januar forelaa i
Rigsdagsgruppen foruden Christmas Møllers Forslag ogsaa Forslag
fra et om Sagen nedsat Il-Mands Udvalg. Efter Meningsudvekslin
ger, vistnok tildels overophedede, stemtes der ved Navneopraab. Kun
eet af Rigsdagsgruppens 41 Medlemmer — 26 Folketingsmænd, 15
Landstingsmænd — var fraværende. Vedkommende havde givet
Christmas Møller Fuldmagt til at stemme, men ikke med Udtryk for
overbevist Tilslutning, og Christmas Møller benyttede ikke Fuldmag
ten; blanke skulde Vilkaarene være! Ved Navneopraabet fik Christ
mas Møllers Forslag 14 Stemmer, en Fordobling fra sidst, men Ud
valgets 20 Stemmer, medens der afgaves 6 Stemmer ikke.
Og saa kom da den 19. Januar, det mindeværdige Møde i Repræ
sentantskabet, som fik, om ikke just de to Forslag, saa to prin
cipielle Standpunkter at vælge og mægle imellem, ganske vist uden
at kunne forpligte Rigsdagsgruppe og Rigsdagsmænd.
Over for Christmas Møllers Forslag om eet og samme Vælger
korps, een og samme Valgdag for Folketing og Landsting stod Ud
valgets Forslag, saalydende:
»Man er villig til at forhandle om en Omdannelse af det nuvæ
rende Landsting baade med Hensyn til Valgmaade, Sammensætning
og Beføjelse, saaledes at der ikke lægges den Politik, Vælgerne har
givet deres Tilslutning, afgørende Hindringer i Vejen.«
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Facsimile af Christmas Møllers hastigt nedskrevne Udtalelse fra Det konservative
Folkepartis Repræsentantskabsmøde 1911 1938. Se Side 154.

Forhandlingen i Repræsentantskabet blev nærmest en Gentagelse
af det ovenfor omtalte babelske Kryds og Tværs i Rigsdagsgruppen,
ganske vist med gode Momenter for Christmas Møller, men dog med
nok saa mange ublide eller endog bidske. En politisk brugbar minde
lig Udgang var ikke til at skimte.
Da er det, Christmas Møller foretager et af disse Tilbagetog, der
nævnes med saa megen Berømmelse i Krigshistorien, fordi de kun er
en ved Opsættelse sikret Sejr. Forhandlingen, under hvilken Mod
standere, der var godt skaarne for Tungebaandet og dialektisk hans
jævne Tilhængere fra Kredsene overlegne, dominerede, kunde ikke
rokke hans gennem utrættelig Virksomhed paa Møder og i Samtaler
vundne Vished for, at han havde en overmægtig goodwill i Forsam
lingen. Det var den, han gav sig i Vold, idet han greb ind i Forhand
lingen med følgende Udtalelse:
Da Forslaget om ét Vælgerkorps efter mit Skøn allerede i Ud
valget har haft fremherskende Stemning imod sig, og da endog
Halfdan Hendriksen, med hvis eget Forslag det er fuldt for
eneligt, har erklæret at ville stemme imod det, finder jeg det
umuligt og nytteløst at forsøge at faa Forhandlingen til at glide
ved Hjælp af dette Forslag.
Jeg tager det tilbage og stiller i Stedet følgende Forslag:
Eet Vælgerkorps og een Afstemning.
Hvis dette Forslag forkastes, forbeholder jeg mig at genoptage
det ved den endelige Afstemning om Svaret til Stauning, idet
jeg iøvrigt lader Initiativet til de fortsatte Forhandlinger om
dette Svar overgaa til dem, der fremsætter Forslag og faar for
nøden Tilslutning i Partiet.

Jeg havde paa Mødet kunnet iagttage, hvor nedslaaende dets For
løb virkede paa Christmas Møller, og jeg, og sikkert mange med mig,
saa ikke nogen anden Udvej end, at han ved Kravet om en klar Til-
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lidserklæring skaffede sig det Mandat, han havde behov, og som han
utvivlsomt ogsaa vilde have faaet, men ganske vist paa Bekostning af
den partimæssige Enhed, som han ikke kunde faa sig til at opgive.
Det var under denne Uvejrsstemning i Rigsdagssalen, hvor Mødet
holdtes, at han kom hen til mig og med trætte Øjne, halvt opgivende,
men med den sidste Chances Inspiration i Gennembrud, viste mig
det Papir, hvis hastige Linjer gengives i Facsimile over for Side 152
til Gennemsyn.
Jeg ved ikke, hvordan andre af hans Venner tog imod hans Idé;
mig selv kom den i og for sig paa tværs, for jeg var mere stemt for
en Ende med Forskrækkelse end for en Forskrækkelse, hvis Ende
ikke var til at faa Øje paa. Men det har sjældent staaet mig klarere,
i hvilken Grad Tanken og Manden var eet, og at den sidste Strimmel
Margin, han ønskede at sikre sig, kun var, hvad der var hans med
Rette. Den kom ham ogsaa til gode med alle de Muligheder, der
endnu kunde haabes paa.
Christmas Møller tog altsaa sit Forbehold, og det viste sig at
være Hugget gennem Mødets gordiske Knude. Idet han formelt veg
for Oppositionen, tvang han den faktisk ind i en Blindgyde, thi paa
de opløste Forhold i Rigsdagsgruppen kunde hans Modparter endnu
langt mindre end han selv bringe Samling. Men af Repræsentantska
bets overvældende Flertal føltes hans Forslag som en sand Befrielse,
og det ikke blot, fordi Faren for et Opgør, der maaske ved sine Stem
metal vilde have rejst begrundet Tvivl om selve Partiets Eksistens,
var afværget, men ogsaa fordi Følelserne for ham personlig nu kunde
faa Udløsning. Disse Følelser, der med næsten instinktmæssig Sik
kerhed kaarede ham som Partiets stærkeste politiske Vilje og folke
ligste Skikkelse, havde desuden mangfoldig Islæt af personlig Hen
givenhed. Tilfredsstillede han en dyb Karaktertrang hos sig selv ved
at stille sig ene Mand uden for og over for en uregerlig Flerhed og
saaledes, i splendid isolation, give sig Repræsentantskabets Folke-
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stemme i Vold, saa forlangte Stemmen heller ikke bedre for at faa
Luft. Det vilde i denne Forsamling have været umuligt for Christmas
Møllers Modparter at opnaa et Veto mod den Selvtægt, han forbe
holdt sig. Han fik den uden Indsigelse af nogen Vægt godkendt, og
Repræsentantskabet lod, taknemmeligt over at have sin Ryg fri, Rigs
dagsgruppen og ham om Resten.
Men med Resten syntes det unægtelig at have sløje Udsigter, og
den politiske Omverden havde ikke behøvet at lytte med lange Øren
for at overbevise sig om, at Christmas Møllers Forfatningspolitik fri
stede Livet mellem Knald og Fald. Han havde afværget en Kata
strofe for Partiet, og han havde sikret sig personligt Lejde til frem
deles at gaa ind for sin Politik. Men havde han i Virkeligheden opnaaet andet end en Galgenfrist? Vilde hans Politik ikke være diskva
lificeret i Regeringspartiernes Øjne, saa snart det i Forfatningskom
missionens næste Møde kom for Dagen, hvordan det stod til i Rigs
dagsgruppen, og at Gruppens Svar til Stauning i Virkeligheden var
en Desavouering af den Erklæring, hvormed han for sit eget Ved
kommende kunde bilægge den!
Det kunde se saaledes ud, men Christmas Møllers Mestertræk
betød, at medens han i sin »personlige Bemærkning« gav ren Besked,
var Gruppe-Svarets Forhandlingstilsagn holdt i almindelige Ven
dinger, over hvis konkrete Rækkevidde der maatte skabes Klarhed i
Forfatningskommissionen, inden en Vurdering fra Regeringspartier
nes Side kunde foretages. Med den Begrundelse blev Sagen da ogsaa
i Kommissionens Møde den 20. Januar vist tilbage til den konserva
tive Rigsdagsgruppe, og næste Møde i Kommissionen berammedes
til 10. Februar.
Det var Stauning, der som Formand for Kommissionen gav Christ
mas Møller en haardt nødvendig 3 Ugers Frist, og denne Rundhaandethed, i hvilken baade Klogskab og Loyalitet turde have haft Part,
svarede ogsaa Regning. Det lykkedes ved Tredjemands Mægling
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Christmas Møller at opnaa Ligestilling af Halfdan Hendriksens og
hans Forslag til Landstingsordning, og saaledes at Valget imellem
dem overlodes til Regeringspartierne i Forfatningskommissionen. For
Christmas Møllers Vedkommende atter et af disse Tilbagetog, der
bar hans Politik fremad, medens den Ros, som tilkommer Halfdan
Hendriksen, har sin gode Begrundelse i den personlige og politiske
Kulance, han viste ved straks at gribe en fremstrakt Haand.
Ved Overenskomsten mellem de to Mænd blev den svævende Til
stand i Rigsdagsgruppen bragt til Ophør. Uden at det fastsloges ved
Afstemning, var det givet, at et Flertal ønskede de to Landstingsord
ninger indbragt sideordnede i Forfatningskommissionen. Stort var
dette Flertal ingenlunde, men Christmas Møller gik ud fra, at det
vilde vokse under Sagens Gang. Tallene ved de endelige Afstemnin
ger i 1939 ved Grundlovsforslaget giver en klar Forestilling om
Styrkeforholdet i Gruppen, da der banedes Vej for Christmas Møller.
Af Rigsdagsgruppens 40 Medlemmer — Piirschel var udtraadt —
gav de 22 Forslaget deres Stemmer, medens 13 gik imod og 4 sva
rede: Stemmer ikke. Med H. F. Ulrichsen, der var sygemeldt, vilde
Christmas Møller formentlig have raadet over 23 Stemmer mod 13
hele Nejsigere og 4 Neutrale. Men blandt de konservative Vælgere
stod han sikkert lige saa stærkt som i Folketingsgruppen, af hvis 25
Medlemmer de 18 (med H. F. Ulrichsen 19) fulgte ham, og kun 3
blanke Nej’er bød ham Trods.
*

*

*

Jeg har villet give et Indtryk af de Vilkaar, under hvilke Christmas
Møller kæmpede sig frem til en Rigsdagsgruppe-Sejr for sin Politik i
Grundlovssagen. Den besegledes i Forfatningskommissionen, da de
ministerielle Partier med Staunings Velsignelse den 10. Februar 1938
antog hans Forslag om Landstingets Omdannelse som Forhandlings-
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grundlag. Det ligger uden for min Plan at følge Grundlovssagens
Gang gennem Kommissionen i det halve Aar, Forhandlingen stod
paa, og derefter gennem Rigsdagens to Ting, til Vedtagelsen af det
endelige Grundlovsforslag i Folketinget ved 3. Behandling den 1.
Februar 1939 med 96 St. mod 32, i Landstinget, ligeledes ved 3. Be
handling, den 9- Marts med 43 St. mod 32, og sluttelig i Folketinget
ved eneste Behandling den 11. Marts med 90 St. mod 23. Ej heller
er der for mig Anledning til at komme ind paa Kritikken af Enkelt
heder i Forslag og Lov. Min uforgribelige Mening er nu, som den
dengang var, at hverken de saglige Indvendinger eller Fejlfinderiet
havde nævneværdig Betydning for Grundlovssagens Skæbne. Men
jeg vil gøre den saglige Detailkritik den Indrømmelse, at Forholdene
i den konservative Rigsdagsgruppe ikke fremmede Christmas Møllers
Bestræbelser i Forfatningskommissionen, hvor han til venstre for sig
havde de mægtige, over Flertal i begge Rigsdagens Ting raadende
ministerielle Partier og til højre for sig et Venstre i — praktisk taget
— Obstruktion. Jeg har den Tro, at denne Obstruktion før eller
senere vil paaføre Venstre og den konservative Fløj, der deltog i den,
Følgerne af et misligholdt borgerligt Ansvar, og at Venstre, istedet
for paa enhver Maade at undergrave Christmas Møllers Stilling som
konservativ Forfatningspolitiker, skulde have sikret sin egen Indfly
delse paa et positivt Forhandlingsresultat ved at erkende og tage
Konsekvensen af, at han uigenkaldeligt havde skaffet sig Rang som
Hovedperson i en Forhandling, der under alle Omstændigheder vilde
føre til Lovgivning ved et overvældende Folketingsflertal. Det var
med Venstres parlamentariske Traditioner i Virkeligheden livsfarligt
at lade en saadan Tilkendegivelse strande paa Hjemmesiddere ved en
Folkeafstemning, og dog var dette forudseeligt Obstruktionens sidste
Udvej.
Det bliver da et underordnet Spørgsmaal, til hvis Besvarelse jeg
savner agrariske Forudsætninger, om Venstre over for Christmas Møl-
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1er havde det som Tyren over for den røde Klud og altsaa maatte fri
kendes for politisk Tilregnelighed. Om saa var, kunde der jo nok hos
ham paavises Egenskaber og Handlinger, der, om jeg saa maa sige,
rødnede Indtrykket af ham paa Venstremænd. Men nok herom,
Christmas Møller fik i Forfatningskommissionen kun Regeringspar
tierne at forhandle med, og det maatte uvægerligt spores i Resulta
terne, saa at Hovedresultatet, Forslagets og Lovens Rigsdagsordning
ubetinget — bortset fra en ubetimelig Forøgelse af Mandattallet —
kommer paa hans Ansvar.
Hans: Eet Vælgerkorps — een Valgdag — men en Rigsdag med
to Ting medførte umiddelbart, at det nye Landsting, hvis Sammen
sætning partimæssigt maatte blive den samme som Folketingets,
skulde have Berettigelse og Opgaver i Kraft af sine Medlemmers
særlige Forudsætninger. Dette søgtes opnaaet, dels ved Opstilling af
Landslister til Valg af Halvdelen af Landstingets Medlemmer, dels
ved at lade de nyvalgte Folketingsmænd udpege den anden Halvdel
af deres Midte. I Landslisterne saa Christmas Møller en Garanti for,
at Konkurrence om at møde med sagligt og personligt særlig kvalifi
cerede Kandidater vilde blive de politiske Partier paatvungen. Og at
de kredsvalgte Rigsdagsmænd skulde kompromittere sig ved at fylde
den anden Halvdel af Landstinget — meget imod hans Ønske om
døbt til Rigstinget — med Pensionister var ham en uantagelig Tanke;
han mente tværtimod, at hele Systemet vilde kvalitetshæve den sam
lede Rigsdags Mandskab.
Derom kan Skeptikere være mindre enige med ham, men det var
hans Overbevisning, at en demokratisk Samfundsudvikling som den
danske maatte løbe Linen ud, og at dens Skæbne paa det nøjeste hang
sammen med Parlamentarismens Evne til gennem Folkets frie Valg
at realisere det Bedstemandsregimente, i hvilket allerede Perikles saa
Demokratiets Maal. Og med hans Tro paa Demokratiet som den
udvalgte Samfundsform, naar folkelig og menneskelig Lykke skulde
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trives, tvivlede han ikke om, at Folket vilde lære sig at bruge den nye
Forfatning efter dens Hensigt. Han forudsaa desuden, at denne For
fatning vilde skabe et arbejdende Landsting og et Landsting, hvis
Myndighed vilde faa Betydning ud over det Stemmetal, hvormed
det kunde deltage i den samlede Rigsdags Beslutninger.
*

*

*

De fire Maaneder mellem Landsraadsmødet den 10. Oktober 1937
og Svaret i Forfatningskommissionen den 10. Februar 1938 var for
Christmas Møller en Udholdenhedsprøve med haardt Nerveslid og
saaret Sind. Han klagede i svære Øjeblikke over Venners Lunkenhed
og harmedes over Frafald. Det laa ikke for ham at være uvildig Dom
mer, naar andre saa kortere end han eller havde Betænkeligheder,
som det ikke faldt ham ind at spilde Tid paa. Der var Lidelser, som
han burde have sparet sig selv for. Men hvad der maatte forbløffe,
var, at hans Energi bar ham igennem, uden at Omverdenen saa ham
fortrække en Mine eller slappe af i Interesse og Arbejde. Det gjaldt
ogsaa Tiden derefter, det trange, trange Aar, inden Grundlovsforsla
get var i Havn paa Rigsdagen. Om dette Aar kun, at det fra Christ
mas Møllers Side prægedes af Formandens og Generalsekretærens
utrættelige Bestræbelser for at gøre Partiet som saadant til Samlings
mærke ogsaa for. de Politikere, der personlig var imod hans Grund
lovspolitik, og som han aldrig frakendte deres Meningers Ret til at
gøre sig gældende i Debatten. Hvad han mente, de skyldte Partiet,
særlig ogsaa med Henblik paa det i 1939 forestaaende Grundlovsvalg,
var, at de ikke i Rigsdagens Ting stemte imod, men undlod at stemme
ved de endelige Afgørelser, og at de som Kandidater ved Folketings
valget indtog en tilsvarende Holdning. Det lykkedes ham ikke at faa
denne Betragtning godkendt, heller ikke efter at han ved Landsraads
mødet i Efteraaret 1938 havde hjemført en, skulde man tro, parti-

159

mæssigt forpligtende Sejr for sin Grundlovspolitik og sine samfunds
mæssige Synspunkter. Disciplinære Hensyn kom, efterhaanden som
der gik Lidenskab i Konflikten, overhovedet næppe i Betragtning.
Paa sit Vælgerfolk kunde han derimod ikke klage. Hvad Landsraadsmødet havde bebudet, gik, trods alle ildevarslende Forudsigel
ser, mere end i Opfyldelse ved Folketingsvalget den 3. og Lands
tingsvalget den 14. April 1939. Disse Bekræftelsesvalg stillede Det
konservative Folkeparti ikke blot Grundlovspolitikens fulde Sejr,
men ogsaa saare lovende Muligheder for et mere ensrettet Parti i
Udsigt.
Ved Folketingets paafølgende sidste Afstemning om Grundlovs
forslaget vedtoges det den 4. Maj 1939 med et saa overvældende
Flertal som 102 Stemmer mod 37. Ingen Konservative stemte imod.
Blandt de 37 var der iøvrigt foruden Venstremændene nogle Mænd,
hvis Navne Venstre senere har haft ringe Glæde af at mindes: Frits
Clausen, Hartel, Aage Henriksen, Sv. E. Johansen, Valdemar Thom
sen. Og i Landstinget, hvor Stemmerne inden Valget i April havde
fordelt sig med 43 for, 32 imod, 1 Stemmer ikke, blev Stillingen nu,
den 10. Maj 1939, den, at 51 stemte for, kun 23 imod.
Der var nu 6 konservative Grundlovsvenner, og 2 Konservative
undlod at stemme.
Christmas Møller syntes at have Fremtiden i sin hule Haand, og
ogsaa den konservative Presse, hvis Yndest tidligere kun var tilfaldet
ham i knappe Doser, kom i Grundlovshumør. Folkeafstemningen
maatte fornuftigvis følge i Valgdagens Spor. Der er dem, der mener,
at Christmas Møller i en Udtalelse Aftenen forinden fejlede ved at
gøre Afstemningen til et Spørgsmaal om hans Förbliven eller For
svinden som Partifører. Og det er muligt, at denne Understregning
af det subjektive Moment i hans Grundlovspolitik var en Uforsigtig
hed. Men hvornaar var Christmas Møller forsigtig! Og den Mod
stander, der blev en ny Grundlov for stærk ved Folkeafstemningen,
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var hverken hans konservative Modstandere eller deres Forbundsfæl
ler, det var en Mand, som Konservatismen havde mange bedrøvelige
Erfaringer at takke for, det var J. C. Christensen, Opfinderen af den
skæbnesvangre Klausul, at ikke et Flertal, end ikke et kvalificeret
Flertal af de i en Folkeafstemning deltagende Vælgere, men først
45 % af hele Vælgerkorpsets bogførte Stemmetal kan fuldkomme en
af Rigsdagen vedtagen Grundlovsændring. Ved Folkeafstemningen
den 10. Maj stemte 966.277 Vælgere for den nye Grundlov, kun
85.717 imod, medens der afgaves 11.770 ugyldige Stemmer. MenFastemnerne var kun 44,46 % af Valglisternes 2.173.420 Vælgere. Paa
0,54
paa
% af Vælgertallet faldt Grundlovsforslaget og der
med Christmas Møllers Grundlovspolitik og dens konservative Per
spektiver. De konservative Vælgere, der var med til at nægte den ny
Forfatning den halve Procent, kan faa Brug for den Undskyldning,
at de vidste ikke, hvad de gjorde.
Og det vidste de heller ikke. Selv det Instinkt, der faar de tamme
Gæs til at strække Halse, naar de vilde trækker, havde de sat til
under Græsningen paa den politiske Toft. Men til Vingesuset fra
Christmas Møllers Idé om en Konservatisme i Pagt med det danske
Folk vil der blive lyttet længe, og den vil kalde nye Flyvere paa Vin
gerne.
Anders Vigen.

11

Rejser — og Rejsen
AF GERTRUD CHRISTMAS MØLLER

ryllupsrejse var slet ikke indenfor, hvad vi tænkte paa, dertil
var Pengene for smaa og Arbejdet for stort. Det var helt
naturligt for os, at den første Rejse blev til en Række Møder,
og det blev til Thy, en Egn, John holdt meget af, og som han glæ
dede sig til at vise mig. Kuffertpakningen — John kom selv med en
Flip, et Par Sokker, et Lommetørklæde og en Tandbørste. Jeg tog
dog, idet jeg syntes, der skulde være en Forandring fra hans enkle
Livsvaner, lidt mere med. En Luksus for John, men en Form vi altid
senere holdt, naar jeg var med. Selve Rejsen foregik med Tog. En af
de smaa Episoder, jeg husker, var, at John, idet han hjalp mig
ud af Kupeen i Fredericia, sagde: »Vi skal lige hen og hilse paa
Fru Andersen«; inden jeg fik spurgt nærmere, stod vi foran Avis
kiosken — et straalende Smil lyste mod min Mand, da han sagde:
»Ja, Fru Andersen, nu maa De ogsaa hilse paa min Kone.« Vi fik saa
en lille Snak og en stor Bunke Aviser. Efter denne Velkomst rejste vi
videre nordpaa. Ved en mindre Station i Thy stod vi ud, og en køn,
ung Gaardmandsdatter modtog min Mand meget hjerteligt og vilde
egentlig lige til at bortføre ham, inden han havde faaet sagt noget.
Da vi blev forestillet for hinanden, udbrød hun: »Men er Folke
tingsmanden da bleven gift!« Jeg drillede senerehen mange Gange
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John med, at jeg ligefrem mente at kunne læse Skuffelsen i
hendes Udtryk. Vi kom dog alle op i Hestekøretøjet, hun hentede os
med, og kørte til Kroen, hvor Kaffebordet stod dækket kun til de to,
men der blev dog baade Plads og Hjerterum ogsaa til mig. Snakken
gik straks om Konservativ Ungdom og de gode Resultater, hun, der
var Formand for den stedlige Forening, ventede i Thy efter den
planlagte Møderække.
Det var nu ikke udelukkende Unge, der kom til den Slags Møder.
Fra et af Møderne husker jeg en gammel Mand med et langt trompetagtigt Hørerør, der, da John havde talt et Kvarterstid, spurgte, om
han ikke snart var træt, hvortil John svarede: »Nej, men De er det
vel ikke, for jeg har først lige faaet begyndt.« »Nænæ, nænæ.« John
kom saa ind paa Landbrugspolitik, og den gamle Mand var saa inter
esseret, at han holdt Hørerøret i stadig Bevægelse lige foran John
for ikke at gaa Glip af noget. Da Mødet var færdigt, var der endnu
en Mængde, han spurgte om.
Det første Møde havde været et Eftermiddagsmøde, og vi tog
videre til et Aftenmøde og skulde overnatte i Kroen. Det var ret
koldt og fugtigt, og aldrig synes jeg at have oplevet saa mange
Dyner. Naa, om Morgenen havde vi begge Hovedpine. John havde
som altid ogsaa paa alle senere Rejser bestilt en Del Telefonsam
taler, saa jeg gik alene til »Haandkøbsudsalget« efter Pulvere; da
jeg kom tilbage, var Morgenbordet parat til Kromanden og hans
Kone og John og mig. Med Skam maa jeg tilstaa, at jeg var meget
imponeret over, hvor godt John talte med Ægteparret, som jeg virke
lig havde svært ved at forstaa. Maalet var saa uforfalsket Jysk,
som jeg aldrig havde hørt det. Det var en af de Egenskaber, der var
meget karakteristisk for John, hans Evne til at lytte og lære af alle
Mennesker. Derved fik han sit Kendskab til Landet og Kærlighed
til Folket.
Vi fortsatte Rejsen og Møderne og boede Resten af Tiden hos
11*
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Proprietær Korsgaards paa Tøttrupgaard og vendte derfra tilbage
til København til det sædvanlige Arbejde. Denne Rejse var meget
typisk for de mangfoldige senere Møderejser, vi kom paa, dog
blev Farten og Trafikmidlerne hurtigere end paa denne vor første
Rejse.
Naar min Mands Møder fik en saa lokal Kolorit, som Tilfældet
ofte var, skete dette ikke uden Arbejde og Vilje dertil. Paa Rejser til
Møder spillede Læsningen af de mindre, lokale Blade en stor Rolle.
Naar Toget holdt ved en Station undervejs, var John altid straks i
Gang med Avisdrengen. Han lagde paa de Steder, hvor den konser
vative Provinspresse gik lidt sløjt, dem var der jo desværre nogle af,
netop stor Vægt paa at faa Bladet. En Dag, da han spurgte efter et af
disse Blade, svarede Drengen: »Den er udsolgt, Hr.« Min Mand trak
med et lille Smil sit Cigaretetui frem, og idet han bød Drengen en
Cigaret, sagde han: »Hvor mange har Du saa haft?« »Een, og den var
bestilt.« De saa forstaaende paa hinanden. Næste Gang, Drengen
opdagede min Mand ved det nedrullede Vindue, samlede han straks
et Bundt Aviser sammen med det konservative Blad øverst. »Nu fører
jeg den rigtige!« »Naa, men kan Du saa ogsaa sælge den?« »Jeg
anbefaler den jo!« Sligt kunde John ikke staa for, hans Øjne fik en
ekstra Glans, hver Gang vi mødte Drengen.
Blev vi hentet i Bil ved en af de større Stationer for at køre til
Møder ude i Landdistrikterne, og Chaufføren af sig selv mødte op
med Bladene, glemte John ham aldrig. Den Slags Hjælpsomhed satte
han, der selv var saa betænksom, uendelig stor Pris paa. Eller naar
Sovevognskonduktøren i Løbet af Natten stak Aviserne ind. Det var
dog som Regel kun, naar jeg var med, det var jo Luksus at bruge
Sovevogn.

Var der Tid tilovers mellem Møderne, var John altid levende inter
esseret i at se Landet, dels Virksomheder, Havneanlæg eller hvad
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der kunde være. Saaledes husker jeg, da vi før Krigen saa Hanstholm
Havn, som dengang var ved at blive bygget; vi sprang rundt paa
Pæle og Broer, Luften var god og Vinden stærk, jeg var meget træt
bagefter, men det var ikke til at mærke paa John, han var i Stand til
ganske upaavirket at fortsætte sit Arbejde uden Træthed.
Det morede ham altid at være tidligt paa Færde. Vi kom til Lille
bæltsbroen Dagen inden Indvielsen, og da vi nærmede os den, be
gyndte John at snakke om, hvor morsomt det vilde være at spadsere
over den. Det var trods Datoen, den 13. Maj, nærmest Snestorm, og
Adgang til Broen var forbudt, men John mente, at hvis han saa til
strækkelig bedende paa Vagten, kunde vi nok faa Lov. Det lykkedes
ogsaa, nogen helt almindelig Spadseretur blev det ikke, jeg havde
mit Mas med at holde John indenfor Rimelighedens Grænser med
at klatre op og ned alle Steder for at se tilstrækkeligt.
I Valgkampagnerne deltog jeg altid i alle Rejser og Møder, men
ogsaa udenfor dem rejste jeg tit med, naar det ikke skulde gaa alt
for forceret. Det begyndte gerne med, at John syntes, han skulde paa
en let Tur, saa vi kunde faa lidt Fred og Ro sammen. En af disse var,
medens han var Handelsminister, han skulde op og bese Kaas Briket
fabrik sammen med nogle Finansudvalgsmedlemmer. Det var langt
at køre til Aalborg alene af den Grund, saa det blev til et Møde i
Odense Aftenen forinden. Det blev sent, men vi startede trods det fra
Odense Kl. 5 om Morgenen, spiste Morgenmad hos Folketingsmand
Rasmussen-Gylling, der skulde med fra Horsens, kørte til Aalborg,
stødte der til Resten af Selskabet, saa Fabrikken, Frokost, til Eftermid
dagsmøde i Hjørring, Middag der, videre til Frederikshavn, Aften
møde, Jubilæumsfestlighed hos Redaktør Vogelius bagefter og saa i
Bilen for at køre til København om Natten. Jeg følte mig lidt sløj og
mente, det var Træthed. »Blot Du ikke er rigtig syg, for Du kan
umulig være træt — det har da været saadan en let Tur.« Naa, vi
kom til København om Morgenen tidlig, John tog som altid sit kolde
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Styrtebad og gik lige i Ministeriet. Jeg hvilede mig, og min »Sygdom«
var overstaaet.
En Søndag Morgen efter en Rejse, hvor John selv kørte, kom vi
tidligt over Raadhuspladsen, paa et Trappetrin sad en Marinesoldat,
der var lidt rigeligt træt. John mente, vi burde tage os af ham, han
var jo i Uniform, og det saa ikke godt ud, at han var fuld, han kunde
faa Vanskeligheder. Jeg forklarede, at hans Vanskeligheder dog sik
kert blev større, dersom John blandede sig i det. Ja, men vi maa dog
hjælpe ham, erklærede John og syntes, jeg var uden Medfølelse. Det
blev til, at vi kørte Pladsen rundt en Gang for at sikre os, at der ikke
skete ham noget, medens vi drøftede det. Heldigvis kom der et Par
nøgterne Kammerater, som John snakkede med om det. Samtalen
endte med: »Den er O. K., Hr. Møller, det skal vi nok ordne.« Denne
Omsorg for andres Ve og Vel, selv i smaa Ting, kom saa ofte frem i
min Mands Karakter. Han lærte en Del at kende til mange, der
levede i meget smaa Kaar, det var saaledes næsten altid Tilfældet, at
han mødte paa sin Arbejdsplads, endnu inden de var færdige med
Rengøringen, og at han der tit talte med og kendte mange, der var
Familieforsørgere under meget vanskelige Forhold. Og noget af den
sociale Forstaaelse, John havde, bunder sikkert heri.
Min Mand var valgt til den danske Delegation til »The Monetary
and Economic Conference«, der skulde afholdes i London i Somme
ren 1933.
De fleste Delegerede skulde have deres Koner med, og saa skulde
jeg ogsaa med. Det var en stor Oplevelse for os, den første vir
kelige Udenlandsrejse sammen. Sin Sædvane tro syntes John, vi
skulde være først paa Pletten, saa vi fløj derover. Den danske Dele
gation skulde bo paa Grosvenor House, og vi fik straks i Recep
tionen hos Hr. Vagn Christensen, der dengang var ansat der, og som
vi under Krigen traf igen som Flyver i R.A.F., forvisset os om, at alt
var i den skønneste Orden. Sikkert ganske overflødigt, da det var
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besørget af den danske Legation, men den Slags kunde John ikke
lade være med. Vi tog derefter ud for at se lidt af London. Det første
Sted var The Geological Museum, hvor Kongressen næste Dagskulde
aabnes af den engelske Konge.

John var meget trykket af, at hans Sprogkundskaber var saa smaa.
Siden sin Studentereksamen havde han reelt aldrig beskæftiget sig med
andet end Politik, udover den Jura, der var nødvendig, for at han
kunde tage sin Embedseksamen. Det var derfor ganske naturligt, at
han talte meget daarligt Engelsk. Det blev da heller ikke saa let, da vi
efter det første Møde i Kongressen mødtes. Jeg havde faaet Lov til
som Tilhører at være tilstede. Den amerikanske Minister Cordell Hull,
der var Formand for den amerikanske Delegation, havde holdt en ret
stor Tale, og min Mand, der dog mente, at han forstod Engelsk ret godt,
havde opfattet meget lidt og regnede sikkert med, at jeg, der havde
opholdt mig i længere Tid i England tidligere, vilde være i Stand til
at give et ordentligt Referat. Det var jeg imidlertid ikke. Cordell
Hull talte bredt rullende Amerikansk, og der blev for mig absolut
ingen Helhed ud af hans Tale. Det maatte jeg jo erkende, hvortil
John svarede: »Vi maa hellere rejse hjem med det samme. Staten kan
ikke have mig gaaende her, naar jeg ikke kan gøre nogen Nytte.«
Det var ikke saa rart. Jeg vilde gerne blive og mente ogsaa, det var
gaaet en Del andre paa samme Maade som os, men det gjorde dog
ikke Sagen bedre i Johns Øjne. Kongens og McDonalds Taler fik vi
dog klaret ved fælles Hjælp. Næste Dag var der ikke saa stor Til
strømning, hverken af Delegerede eller Tilhørere. At John og jeg var
tilstede hele Tiden, var givet. Det opmuntrede John, at han, da den
hollandske Statsminister Colijn talte, forstod alt, og yderligere, at der
var mange økonomiske Problemer, de bedømte ens. For mig var det
morsomt at konstatere en vis Lighed i Skikkelse og Fremtræden hos
de to. Senere fik John og Colijn en Del med hinanden at gøre, og de
forstod hinanden saa godt. Selv om Konferencen intet Resultat fik,
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var den saa stort anlagt, at den for de fleste af de tilstedeværende
blev en Oplevelse. Der var altid efter Møderne arrangeret saa mange
straalende Receptioner, Middage og Aftenselskaber, at Døgnets 24
Timer havde fuldt Indhold. En af de smaa Ting, jeg saa tydeligt
husker, var et Aftenselskab, et Par Tusind Mennesker eller saa var
inviteret til af Lord Londonderry, hvor Prinsen af Wales kom til
stede. Jeg stod og talte med en engelsk Billedhuggerinde, der pludse
lig sagde: »Lagde De Mærke til den Herre med det store, hvide
Haar, han ser ud til at være en sjælden Personlighed; ham vilde jeg
gerne modellere.« Jeg vidste ikke rigtig, hvad der var at svare, men
sagde, det var min Mand. Der var saa mange Mennesker tilstede, at
det blev umuligt at faa dem forestillet for hinanden. Da jeg bagefter,
maaske noget naivt, fortalte John det, svarede han mig: »Hun har
nok paa en eller anden Maade tilfældigvis vidst, at du var min Kone.«
I England er det Skik og Brug ganske særlig ved større Receptio
ner, at en Tjener forkynder Gæsternes Navne, og under vort Op
hold i England under Krigen var der ved en Reception en af Tje
nerne, som, da John sagde sit Navn, der ellers altid syntes at være
svært for dem at opfatte, smilede og sagde: »Jeg ved det, jeg gen
kender Herren fra 1933.« Og det er maaske den eneste Gang, vi
blev meldt rigtigt.
At de Rejser, lille John var med paa, altid fik et særligt Præg for
os er jo ret naturligt. Udover nogle Smaarejser herhjemme og en lidt
længere Tur til Sønderjylland med Flensborg og de historiske Steder
blev en Rejse i Sommeren 1939 til Færøerne og Island vor første
Rejse af den Art. Ingen af os havde været der før, og vi glædede os
til at besøge Danmarks nordligste Amt og Sagaøen. Saa godt John
ellers kendte Landet, følte han det som noget, han manglede. Den 28.
Juni gik vi ombordi »Dronning Alexandrine«, hvor Kaptajn Wennerstrøm modtog os med stor Hjertelighed og Gæstfrihed. Vejret var
godt det første Døgn, men inden vi naaede Shetlandsøerne, var det
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knap saa fint. Det generede nu ikke min Mand, men John og jeg
holdt os noget i Køjerne, og min Mand kom hele Tiden ned og for
talte os alt, hvad der skete; han var mest oppe paa Broen og fik Lov
til at følge med i hele Sejladsen, som optog ham meget. Han fik
ogsaa set Skibet fra øverst til nederst, saa han senere, da John og jeg
skulde se det, forklarede os alt nærmest med Sagkundskab. Den 1.
Juli om Morgenen ved Halvfiretiden kom vi til Thorshavn. John og
jeg var lidt søvnige, men min Mand kunde ikke modstaa Indbydelsen
fra de unge færøske Studenter til Morgenkaffe. Det var det første
Hold Studenter, der var dimitterede i Thorshavn. Han kom dog til
bage til Skibet tidsnok til at naa en Tur med lille John og mig, inden
vi ved 8-Tiden sejlede videre fra Thorshavn til Island.
Min Mand erkyndigede sig altid hos Kaptajnen, inden han gik til
Køjs, om hvad vi passerede i Nattens Løb for ikke at gaa Glip af
noget. Var der noget særligt, gik han altid op paa Dækket i god Tid
og hentede os andre, naar det var nødvendigt. Det skete saaledes en
Nat, da vi skulde se Snefjeldsjøkulen. John kom for at hente os, og vi
skulde skynde os. Jeg indvendte, at jeg lige først vilde have lidt Tøj
paa. »Det er ikke nødvendigt, der er kun et Par Matroser paa Dæk
ket, og de har nok at gøre med deres Arbejde.« Snefjeldsjøkulen var
et betagende Skue, men koldt var det, og da jeg efter nogen Tid
antydede, at jeg vilde gaa ned og klæde mig paa, lød det fra lille
John: »Jamen, saa kan Du jo ikke se noget.« Han efterlignede min
Mand, idet han sagde det! Jeg fik saa paa den Maade Lov til at klæde
mig paa, og Stemningen var god og rar ved Morgenkaffen. Næste
Nat var det lettere, vi kunde se Midnatssolen fra Kahytten.
Mange vidunderlige Virksomheder fik vi Lov at se i Island, og det
morede os alle tre. Det var Fiskefrysningsfabrikker, Sildeolie- og Mel
fabrikker, Hvalfangerskibe og Kogerier o. s. v. Fra Akureyri kørte vi
den dejligste Tur i Bil til Reykjavik, oplevede de varme Kilder med
Drivhuse og lignende. Vi var ved Gidafoss og Myvatten. Kort sagt,
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John sørgede for at faa alt med, se og tale med alle og forklare os
andre. Vi mødte mange Englændere, der var paa Fisketur, og fik en
Udredning om de herlige Rejser, de hvert Aar tog i Island.
Konsul Johnsen og hans Kone arrangerede en Udflugt til Thingvalla, og Geysir sprang saa flot, som det ikke var set i mange Aar,
blev der sagt, og skønt var det i hvert Fald.
Paa Vejen hjem fra Island skulde vi være nogle Dage paa Fær
øerne, vi var saa meget rundt som overhovedet muligt og mødte
overalt en Hjertelighed, der var enestaaende.
En Udflugt, jeg aldrig glemmer, desværre var lille John ikke taget
med paa den, men havde foretrukket at sejle med Skibet til en Havne
plads, det skulde anløbe. Den startede i en af de smaa Postbaade, gik
videre til Fods og i en lille Baad til Fuglefjeldene, hvor vi skulde se
Fuglefangst. Vi var i Atlanterhavet kun Fuglefangeren, min Mand
og jeg i Baaden. Naa, den blev jeg saa ladt alene tilbage i, da Jollen,
hvorfra Fangsten skulde foregaa, kun kunde tage to Mand, John og
Fangeren. De roede væk, og jeg saa, hvordan vor Ledsager i sit
Net fangede en Søpapegøje. Trods den lange Afstand kunde jeg
se Johns Alvor. Da de kom nærmere heriimod mig, saa jeg Johns
forpinte Udtryk, han stirrede ned i Bunden af Jollen, og der laa
Fuglen i Nettet uden at være dræbt. John havde ikke villet sige til
Fangeren om at dræbe den, han vilde saa gerne slippe den løs igen.
Vi kom tilbage til Thorshavn, uden at min Mand var blevet begejstret
for Fuglefangst. Samtidig vilde han gerne have oplevet Grindedrab,
»man skal jo kende Tingene, Gertrud.« Jeg var dog taknemmelig,
mest for hans Skyld, over, at det ikke skete.
Min Mand og lille John var nede i Kulminen i Trangisvaag. Vi
fik i Kirkebø en politisk Snak med Patursson, som var en Oplevelse;
hans smukke Skikkelse i den maleriske Kongsbondedragt ved den
gamle Ruin, hans Interesse for Færøernes Ve og Vel er noget, man
ikke glemmer.
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Efter en dejlig Tur, den længste vi alle tre havde sammen, var vi
hjemme igen med »Tjaldur« den 23. Juli.
*

*

*

Mange mindre Rejser fik vi, men Rejsen for os tre blev Turen til
England i 1942:
Vi havde jo holdt os rede i længere Tid. Saa kom endelig Afrejsen.
Onsdag den 29. April var Borch Johansen hos os, og alt var forberedt
til Rejsen. John skrev en lang Række Breve til senere Afsendelse, vi
pakkede, der var mange Papirer, John gerne vilde have med, og der
var mange, han maatte lade forsvinde. Lille John kom ind fra Her
lufsholm. En ny Tid begyndte for os tre. Vigen var hos os, og vi tog
en bevæget Afsked. Pakningen fortsattes om Natten. Det blev til to
større Kufferter med Papirer, to meget smaa Kufferter med Tøj.
Torsdag Morgen tog jeg sammen med lille John en Bil og kørte med
de to store Kufferter med Papirer, som Borch Johansen skulde sende
efter med Banen. Min Mand tog en Sporvogn til Banegaarden, hvor
vi spiste Morgenmad. Vi tog med Toget til Middelfart, hvor Vogn
mand Østergaard fra Vejle hentede os. Turen gik over Fredericia,
Kolding, Vejle, ind i Landet, uden om Løgstør. Paa Aggersundvejen
stod vi af, mens Østergaard kørte til Løgstør for at hente Brændsel.
Saa kørte vi til Aggersund og var ved 21-Tiden paa Stedet, hvor vi
skulde af. Vi kørte rundt et Par Timer — og præcis 5 Minutter i
Kl. 23 var vi paa det aftalte Sted. John stod ud af Vognen og traf
en Mand, der straks saa »all right« ud. Christian, sagde John.
Den Tiende, sagde Manden. Saa var det i Orden. Det var Skipper
Schmidt fra Kolding Fjord. Schmidt og hans unge Medhjælper paa
Skibet, Egon, tog Bagagen om Bord, hvor Schmidts Kone og Barn
paa 2 Aar befandt sig. Vi fik en Kop rigtig Kaffe og aftalte Turen.
Der var indrettet Rum for os i Lasten, som vi kom ind i fra Skibs-
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drengens Lukaf. Det lukkedes indvendigt, saa det ikke kunde ses fra
Lukafet. Vi krøb saa ned i Lasten, lukkede indvendigt fra og
lagde os.
Johns Dagbogsoptegnelser fra de følgende Dage giver en ret ud
førlig omend i Formen koncentreret Beretning om Turen over. Fre
dag den 1. Maj skriver han bl. a.:
»^5—5 sejlede Baaden afsted og kom til Aalborg ved 9-Tiden.
Skipperen hentede Schein hos Tyskerne — og der var ingen ombord
— men vi maatte naturligvis pænt blive inde i Lasten, saa længe vi
var i Aalborg Havn og et Stykke ud af den. Vi sejlede saa ud af Fjor
den, og da vi kom til Hals, krøb vi pænt ned i Lasten igen og luk
kede os inde, og nu begyndte nogle spændende Minutter. Ved Hals
kom Tyskerne ombord med skarpladte Revolvere og alt til Faget hen
hørende og skulde undersøge Baaden. De var nede for og agter —
helt nede paa den anden Side af den tynde Bræddevæg, men opda
gede intet og forlod Baaden, og da vi var kommet vel over Hals
Barre, fik vi atter Lov til at komme op og havde saa Resten af Dagen
en god Sejltur — fik daarlige Efterretninger om Vejret ved Sverige
— men disse var overdrevne, og alt gik godt — og gik atter til Køjs
i vort ny, snart gamle Sovested.«
Lørdag den 2. Maj gik vi tidligt om Morgenen ind i Skærgaarden
og kom til Toldboden i Göteborg. Men vi maatte hele Lørdagen til
Midnat være nede i Lasten eller i Egons Kahyt og ikke vise os paa
Dækket. John skriver i sin Dagbog om Oplevelserne til Søndag:
»Hen paa Aftenen lagde en svensk Fiskekutter sig paa Siden af os
— og det gjorde ikke Situationen nemmere. Told og Politi skulde
ogsaa ombord der — og vi krøb sammen i vor Last. Skipperen var i
Land og undersøge Terrainet. Der var en mægtig Afspærring —
strengere paa Grund af den saakaldte norske Baad-Bevæbningsaffære, og det saa lidt mørkt ud. Skipperen var i Land og talte med
Konsul Christensen, danskfødt, engelsk, som skulde hjælpe os —
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men man vidste egentlig ikke, hvad man vilde. En Overgang var der
den Plan, at vi skulde sejle op ad Götakanalen om Søndagen og saa
springe i Land ved Kajen et eller andet Sted — men det blev forka
stet, og Tiden gik — og de andre forhandlede, og vi sad nede i Ka
hytten. Det blev saa langt om længe bestemt, at Gertrud skulde gaa
ind som Fru Schmidt sammen med S. paa hendes Identitetskort og
saa hentes af Christensen — saa var Gertrud ude, men Gertrud var
ked af, at vi var skilt. Gertrud kom ud ved 1/^10-Tiden om Aftenen,
og John og jeg fik Besked om, at det var gaaet godt. Og vi ventede
og ventede. Og vi lagde mange Planer, og Egons var den bedste. Vi
ventede paa S., og han kom ikke — og det var jo temmelig enerve
rende. Saa endelig Kl. 12—fik Egon Besked fra S., og saa reali
serede vi Egons — den bedste Plan — mens S. ved Snak holdt den
svenske Vagts Opmærksomhed fangen, listede først Egon hen til Ski
bets Agterstavn og tog den svenske Fiskekutters Baad og lagde imel
lem vort Skib og Kajen. Derefter listede John og saa jeg derhen —
ned i Baaden, og uden Aarer ved at skyde os frem langs Kajen, fik
vi Baaden de smaa 100 Meter om Hjørnet uden om Afspærringen
paa Land — hen til Kajen udenfor Afspærringen ved Færgetrappen.
Egon kiggede først over Kajen. Klokken var nu 1^1—1 om Natten.
Der var ingen Mennesker at se undtagen Konsul Christensen og Frue,
som gik rundt — de skjulte sig. Saa krøb John og jeg over Kajen og
stod paa Göteborgs Grund. Vi gik ca. 5 Minutter frem og tilbage —
vi saa saa Konsul C.s, var ikke helt klar over, at det var dem — gik
lidt frem og tilbage, fik et Nik fra C., og John og jeg fulgte saa efter
de to. Noget oppe i Byen tog vi en Bil — til en anden Adresse, og
ikke saa langt havde vi saa at gaa, til vi var hos Konsul C., d. v. s.,
de boede hos en engelsk Herre, Mr. Green, og der var Gertrud — og
saa var vi kommet saa langt. Vi fik Kaffe, lidt Mad, sludrede og gik
i Seng — Gertrud, John og jeg i een Seng. Jeg havde givet S. 50 Kr.
til at købe noget for til Egon, og jeg gav senere Konsul C. 100 Kr.
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til at købe noget for til Schmidts. John havde været aldeles fortrinlig.
Man kan ikke have Lovord nok for Schmidts og Egon.«
Og jeg fortsætter med min Mands Dagbog Søndag den 3. Maj :
»Vi sov jo ej heller meget den Nat — og jeg holdt mig inde hele
Søndagen. Gertrud og John gik en Tur. Det meste af Dagen gik med
Spekulationer over, hvorledes vi skulde faa vore Kufferter bort fra
Baaden. Mange Planer blev udklækkede, og ellers havde jeg ikke
meget med det at gøre. Men i Løbet af Dagen fik vi dem i hvert
Fald, og efter en lang Dag tog vi med Natekspressen til Stockholm.
Der blev heller ingen Søvn. Jeg hørte om Staunings Død — det faldt
jo ikke for heldigt for mit Forehavende.
Mandag den 4. Maj 1942 kom vi til Stockholm med Konsul Chri
stensens, som havde gjort alt det, de kunde. Turnbull (den tidligere
engelske Presseattaché i København, nu Presseattaché i Stockholm)
hentede mig paa Banen, og efter adskillige Spadsereture hentede vi
endelig en Bil og kørte til Legationen, og jeg kom ned i et lille Væ
relse. Nogle Timer senere kom John og Gertrud med Christensen.
Saa var vi saa langt. Og Overvejelserne begyndte. Gesandten Mallet
var der ikke. Vi skulde have falsk Pas og fik et fra Englænderne paa
Købmand Barr, Frue og Søn. Turnbull var vældig flink. 1. Legations
sekretæren, Pulloch, hilste vi paa og spiste Frokost hos ham i Nær
heden. Passet kom i Orden, og Flyvemaskinen var i Orden — og ud
til Bromma. Mowinckel var med — og det var jo ikke saa godt, men
han kendte mig ikke. Pas og Told gik godt, mine Papirer var sendt
med Kurerpost. Og vi ventede. Maskinskade — og saa maatte vi til
bage til Legationen Kl. 10 om Aftenen. John tog med Turnbulls
hjem og sov. Gertrud og jeg blev i det lille Værelse og sov daarligt.
Tirsdag den 5. Maj 1942. Lang Ventedag. Gertrud og John tog en
Tur til Byen; var oppe at hilse paa Ebbe Munck — intet særligt. Jeg
blev inde hele Dagen, og den var lang. Kl. 8 om Aftenen atter ud
til Bromma; Turnbull havde været storartet. Pas og Told gik godt
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igen. Og nu gik Maskinen med os Kl. 9%. Mowinckels var med.
Onsdag den 6. Maj 1942. Kl. 4% eng. Tid (Sommertid) landede
vi i Leuchard, Scotland — 6 Timers Rejse (det var iy2 Time mere
end normalt) — og saa var den værste Tørn jo overstaaet. Vi fik en
glimrende Modtagelse i Leuchard. Hurtigt igennem alt og umaadelig
hjælpsomme. Jeg bekræftede til en gammel fin Officer, at Barr var
CM, og alt gik glimrende; fik dejlig Morgenmad — og Englænderne
var umaadelig hjælpsomme i alle Retninger; blev kørt ned til Toget.
Forinden havde jeg givet mig tilkende overfor Mowinckels og bedt
dem holde Mund, hvad de lovede. En lang Jernbanetur over Edin
burgh til London. Med Tog Nr. 2 — og 2—3 Timers Forsinkelse.
Ingen Mad og Drikke. I Stockholm havde jeg faaet 50 sv. Kr. og £ 3.
I Leuchard fik jeg £ 21, som jeg senere tilbød at betale tilbage. Men
de gik jo til Rejsen. I London tog Terkelsen imod os og var vældig
flink — og vi kørte 47 miles ud paa Landet. Til Stone og Knudsen.
De 3 [Stone er Sten Gudme og Knudsen Kaptajn E. Knauer] havde
lavet en meget festlig Modtagelse for os — Mad, Vin o. s. v., og vi
havde en meget hyggelig Aften og gik dødtrætte i dejlige Senge —
den første rigtige Søvn i Ugen. Stedet, vi var kommet til, er en meget
hemmelig Adresse.
Fredag den 7. Maj 1942. Det er nødvendigt at gøre den alminde
lige Bemærkning, at vi i Ugen til den 14. havde det aldeles glim
rende hos Stone og Knudsen. Det vil altid staa for mig som noget
meget godt og lykkeligt, at vi startede der, og jeg skrev senere til
Stone, at jeg haaber, at det gode Venskab, vi knyttede i de Dage, maa
holde ikke blot under dette Arbejde. Dernæst maa jeg sige, jeg
benyttede Tiden til at læse »Frit Danmark« fra første til sidste Nr.,
og selvom der naturligvis er nogle Fejl, synes jeg, at det er aldeles
glimrende gjort — og at Blytgen-Petersen virkelig har Ære af det.
Tiden blev iøvrigt benyttet til at faa saa mange Oplysninger som
muligt om alle mulige Forhold.«
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Men nu faar min Mand saa travlt, at det atter kniber med at faa
Tid til Dagbogsoptegnelserne. Vi opholdt os nogle Dage paa Landet
paa det hemmelige Sted. John var meget glad for Modtagelsen. Søn
dag den 10. Maj var vi inviteret til Middag hos Sir Charles Hambro
og Lady Hambro, og Programmet for Offentliggørelsen af vor An
komst blev lagt. Onsdag var John alene i London, og Torsdag tog vi
saa ind alle tre, og Meddelelsen om vor Rejse blev givet i London
og hjemtil. Det var Johns, lille Johns og min sidste fælles Rejse sam
men til Udlandet. Vi vidste alle tre, hvad den gjaldt.
Gertrud Christmas Møller.

Kampen mod Nazismen
AF PROFESSOR, DR. MED. MOGENS FOG

hristmas Møllers indsats i modstanden mod den nazistiske
besættelsesmagt begyndte snart efter 9. april. Hans utvety
dige udtalelser paa lukkede og halvaabne møder førte som
bekendt til tysk krav om, først at han skulde forlade regeringen og
siden nedlægge sine politiske tillidsposter. Hvis de fremmede havde
troet hermed at skaffe sig af med en betydningsfuld modstander, tog
de fejl. Frigjort fra de officielle baand kunde Christmas Møller hel
lige sig sin part af det oplysningsarbejde, der blev baggrunden for
den aktive frihedskamp.
I den følgende tid, navnlig i løbet af 1941, besøgte han utrætteligt
smaakredse af danske, som gerne vilde orienteres i, hvad der foregik
bag kulisserne, og som specielt ønskede at vide, hvorledes Christmas
Møller saa paa situationen. Jeg har ikke selv overværet disse sammen
komster, men ofte fik man refereret, »hvad Christmas Møller mener«.
Det var karakteristisk, at han paa ingen maade følte sig ansvarsfri,
selvom han nu var sat udenfor. Lige saa uskrømtet som han klarlagde
den stigende tyske indblanding i vore indre forhold og konsekvensen
heraf, lige saa afgjort vendte han sig mod brushovederne, som vilde
provokere »norske tilstande« jo før jo hellere. Han faldt paa ingen
maade sine politiske kolleger i ryggen, men søgte baade at forklare
deres motiver og at pege paa de fordele, et fortsat dansk styre indebar.
Fra det øjeblik, Christmas Møller blev fjernet fra sin politiske post
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paa grund af sin aabenlyse anti-nazistiske holdning og til den dag,
han kunde tage flyvemaskinen tilbage til det befriede Danmark, var
hans holdning præget af denne balance: Paa den ene side vilde han
bekæmpe besættelsesmagten med de midler, der paa de forskellige
tidspunkter var de bedst egnede. Paa den anden arbejdede han for at
bevare sammenholdet mellem alle danske, ledende som anonyme,
og dermed sikre en ubrudt kontinuitet mellem fortid, nutid og frem
tid. Dette var hovedlinjen i hans virke baade indadtil og udadtil
indenfor den danske modstandsbevægelse.
Jeg mødte første gang Christmas Møller i september 1941. En
kreds af akademikere havde drøftet muligheden af at udgive et tids
skrift, der saa at sige skulde genrejse den politiske talerstol i landet.
Det var tanken kun at beskæftige sig med indenrigspolitiske emner,
men netop herved indirekte at belyse, hvor dybt tyskerne greb ind i
vort samfundsliv, selvom de udadtil gav indtryk af at lade os drive
med vore egne affærer uden indblanding. Det stod ophavsmændene
klart, at et saadant skrift kun kunde gaa en begrænset tid og efter al
sandsynlighed vilde blive forbudt. Men netop derigennem skulde det
bidrage til at aabne folks øjne for tingenes virkelige tilstand.
Det var naturligt, at man ikke turde gennemføre en saadan plan
uden at have konfereret med Christmas Møller og sikret sig hans
støtte, og Biblioteksdirektør Døssing, Dr. Astrup og jeg gik derfor
op til ham paa et sagførerkontor i Skindergade, hvor han paa det tids
punkt søgte at nyttiggøre sin juridiske eksamen. Vi traf ham i et lille,
tarveligt lokale, hvis trøstesløshed dog ikke syntes at paavirke hans
veloplagte arbejdsiver. Det første indtryk, jeg modtog, var den umid
delbare aabenhed — saa langt som vel muligt fra offentlige personers
sædvanlige selvhøjtidelighed — som prægede hans væsen.
Tidsskriftplanen vakte hans interesse. Det kendetegner hans stilling
i datidens Danmark, at der ikke kunde være tale om at knytte hans
navn officielt til bladet, — derved vilde det straks være kompromit-
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teret i tyskernes øjne. Men han var villig til aktivt medarbejde og
deltog i alle senere forhandlinger, ligesom hans indflydelse skaffede
tilslutning fra nye hold.
I løbet af efteraaret mødtes vi mange gange, snart for at drøfte
bladet, snart paa tomandshaand. Hvad der særlig har fæstnet sig hos
mig fra disse lejligheder var ikke først og fremmest hans stilling til
det dansk-tyske problem og den politiske kurs, — den var mig forud
bekendt, — men derimod hans syn paa almene samfundsspørgsmaal.
Det laa i hvert fald langt fra, hvad jeg havde forestillet mig at finde
hos en af konservatismens ledere. Bl. a. udtalte Christmas Møller sig
decideret mod arv, baade af privilegier og jordisk gods, og han
erklærede engang, at han egentlig ikke kunde se, hvorfor den aandelige konkurrence uden materiel stimulans, som findes mellem videnskabsmænd, ikke skulde kunne blive universel, saa pengemotivet blev
overflødiggjort som drivkraft for personligt initiativ.
En anden ting var mig paafaldende: I hvor ringe grad han havde
beskæftiget sig med politisk teori; større værker indenfor »ideolo
gierne« havde han aldrig læst, fordi han, som han sagde, altid havde
haft fuldt op at gøre med dagens politiske praksis. Naar dette sam
menholdes med, at han dog altid baade før og under besættelsen fast
holdt en bestemt hovedlinje i sin handling, en konsekvent demokra
tisk maalsætning, belyser det en egenskab hos ham, som jeg gang paa
gang har set træde frem: at han i saa høj grad levede indefra udad,
øste af sin egen fornemmelse og sit eget »instinkt« uden at lade sig
paavirke af, hvad andre søgte at presse ind paa ham. Maaske skal
man i dette træk søge forklaringen paa, at netop han ene blandt alle
politikerne i besættelsestidens samling brød ud, og at han ogsaa i sit
livs sidste periode fulgte egne veje. —
Kort efter, at vi havde mødt hinanden første gang, bad Christmas
Møller mig om en ene-samtale. Uden mange omsvøb fortalte han mig
om andre dele af den anti-nazistiske virksomhed, som han havde del
12*
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i. Han spurgte, om jeg vilde indtræde i ledelse af »Studieringen«,
som han paa det tidspunkt var med til at organisere i samarbejde
bl. a. med Frode Jakobsen. Ogsaa her var det udbredelsen af oplys
ninger om de faktiske forhold, som laa ham paa sinde. Men jeg fik
snart indtryk af, at Christmas Møller var beredt til at gaa videre og
deltage i direkte illegal virksomhed. Allerede under dette første sam
vær paa to-mandshaand vilde han vide, om jeg havde nogen forbin
delse med de kommunister, som var under jorden, specielt om jeg
kunde skaffe ham kontakt med Aksel Larsen. Skønt jeg paa det tids
punkt netop havde haft mit første møde med det nu underjordiske
partis formand, nøjedes jeg af forsigtighedshensyn med at love, at
jeg skulde søge, om det var muligt at komme i berøring med ham.
Nu som senere under vort samarbejde var det med lidt daarlig sam
vittighed, jeg i illegalitetens interesse forholdt Christmas Møller kon
krete oplysninger. Hans eget væsen var saa aabenhjertigt, at det
opfordrede til at lade enhver reservation falde.
Christmas Møller ønskede at vide, hvilke planer kommunisterne
havde med hensyn til modstanden mod tyskerne. Han havde et aabent
blik for, at en samling her var nødvendig, uanset hvilken afstand der
ellers maatte være i synspunkter, og han var indstillet paa gennem
personlige drøftelser at søge sine egne bestræbelser koordineret med
kommunisternes og andre i den gryende organiserede modstands
bevægelse. Disse synspunkter faldt ganske sammen med Aksel Lar
sens, og i efteraarets løb fungerede jeg som en slags politisk bud
stikke mellem de to, idet begge var enige om ikke endnu at træffes
personligt.
Planen om et officielt tidsskrift blev efterhaanden opgivet. Det
stod klart, at det hurtigt vilde blive forbudt og dets udgivere dermed
vilde have draget søgelyset imod sig. Men samtidig skærpedes forhol
dene, la Cours og Arne Sørensens fængslinger, tysk indblanding i
danske retsafgørelser og ikke mindst regeringens tilslutning til Anti-
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kominternpagten gjorde det aabenlyst, at en »legal« modstands dage
var talte. Christmas Møller indsaa dette og indstillede sig paa at del
tage i arbejdet under jorden. Da jeg omkring nytaar 1942 foreslog
ham at træffe Aksel Larsen personligt for at drøfte udgivelsen af et
illegalt blad paa bredt politisk grundlag, var han straks villig dertil.
Man kan ikke lade være at drage sammenligning med den holdning,
andre politikere endnu efter 29. august indtog, da »Frihedsraadet«
henvendte sig med tilbud om forhandlinger og kun mødte udflugter
og afvisning. Christmas Møller var ikke alene vidtskuende i disse
problemer, han var ogsaa fribaaren og personlig frygtløs.
Det kom i vinteren 1942 til en række sammenkomster i mit hjem
mellem Christmas Møller og Aksel Larsen, der for os alle blev staaende i et særligt skær. At det var tilfældet for Christmas Møller,
ved jeg ikke alene af, hvad han senere har sagt; hans sidste hilsen til
mig kort før han døde havde form af en dedikation: »I erindring
om nogle af de bedste aftner i mit liv«. Det, som gav disse timer deres
fængslende præg, var nok først og fremmest, at de grundlagde den
enhed trods alle andre divergenser, der siden skulde komme til at
kendetegne den danske modstandsbevægelse. Men det var tillige den
uforbeholdne tillid og personlige kontakt, hvormed de to mænd mød
tes. I deres syn paa nødvendigheden af en aktiv modstand stemte de
paa forhaand fuldt overens, — allerede i 1940 havde de forøvrigt
drøftet spørgsmaalet — men det var forbavsende, saa vidtgaaende
deres meninger faldt sammen ved vurderingen af politiske personlig
heder og forhold i aktuel belysning.
Resultatet af samtalerne blev »Frit Danmark«. Man var enige om
at skabe en redaktionskomité, som omfattede saa vide kredse som
muligt, og der var ingen vanskeligheder ved at fastlægge bladets
linje. Christmas Møller deltog ogsaa praktisk i forberedelserne til det
første nummer og førte pennen i bladets programartikel. Det hedder
heri bl. a. :
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»Vore fødte Fjender er den tyske Nazisme og dens danske Aflægger. Vi vil med
alle til Raadighed staaende Midler bekæmpe de danske Landsforrædere, som er
gaaet i tysk Sold, som Dagen efter den 9. April med Jubel erklærede, at nu havde
Hitler skabt sit Livsrum, som efter den 9. April Gang paa Gang har angivet Lands
mænd til Tyskerne og som ingensinde skyer noget Middel for at undergrave den
folkelige Enhedsfront. De danske Nazister er vore Fjender som Tyskernes Bøddel
regering og dens Haandlangere er det. Til alle andre rækker vi Haand. Ogsaa forsaavidt til den nuværende Regerings politiske Repræsentanter og til Rigsdagen. Vi
har meget at indvende mod den Eftergivenhedens Politik, som er ført — og vi vil
lade Kendsgerningerne og dem alene tale om, hvad der er sket.
Men vi ser intet hellere, end at Regeringen tager Ledelsen i den Modstand, som
maa og skal øves overfor de tyske Undertrykkere. Vi interesserer os ikke for, hvilke
Personer det er, som fører an, men vi har kun Interesse for, at den rigtige Linje
følges. Det er det, det drejer sig om. Det er en bestemt og konsekvent Modstand
mod de tyske Overgreb, Tiden kræver af hver enkelt af os. Det er en Fastholden
ved Løfterne af 9. April, som skal etableres — ikke en Vigen og Gliden, saaledes
som det har kendetegnet de to Aar, som nu er gaaet.
Det er vor Opgave at skaffe reel og rigtig Oplysning ud til det danske Folk. Vi
vil, at alle Led af det danske Samfund skal staa paa sin Ret.
Saa faar det bære eller briste.
Her skal tales dansk og kun dansk — men vi ved, at varer denne Besættelsestid
længe, saa vil mange flere end vi blive nødt til at gaa under Jorden med deres Ar
bejde — for det danske Folk skal leve, hvor længe end Undertrykkelsen varer, og
vi vil ingensinde glemme, at kun en allieret Sejr og Nazismens Ødelæggelse kan
skabe Mulighed for, at Livets høje Idealer om Frihed og Retfærdighed, Retsind og
Hæderlighed, Sandhed og Ærlighed kan komme til at herske i Verden og i vort Land.
Og endelig. Vi bør ingensinde glemme, at man kan ikke faa noget gratis her i
Verden. Vi kan ikke blot lade de Allierede udføre den haarde Kamp mod en hen
synsløs og barbarisk Modstander, uden selv at ville gøre, hvad vi kan.
Vi maa selv hjælpe med. Veje og Midler er anderledes for det undertrykte Land
end for de Lande, som har den Lykke at være med i Kampen for de høje Idealer.
Og vi skal nok angive Veje og Midler. Men vi gentager: Vi maa selv være med.
Det skal ikke være saaledes, at Danmark savnedes i den fælles Kamp mod hele Ver
dens Tyranner.«

Kort efter, at »Frit Danmark«s første nummer var udkommet den
9. april 1942, forlod Christmas Møller landet, og hans medarbejder-

182

skab hørte hermed op. Men trods den mangelfulde forbindelse i de
følgende aar fulgte han i London og bladet herhjemme dog — med
en enkelt undtagelse ved valget i 1943 — samme retning i direktiver
og bedømmelse. Et udtryk for, hvor organisk begrundet det antinazistiske fællesskab var, som blev beseglet under samtalerne i vinteren
41—42.
Deltagelse i at skabe en fri modstandspresse var ikke Christmas
Møllers eneste illegale initiativ før afrejsen. Han skabte hurtigt for
bindelse med den første faldskærmsmand herhjemme, Mogens Ham
mer, og han medvirkede til at modtage og anbringe det næste hold,
som ankom i marts under Christian Rottbølls ledelse. Med samme
energi gik han op i saadanne rent praktiske opgaver som i en politisk
debat; han var ikke for »fornem« til noget, som kunde styrke kam
pen mod de fremmede.
I april gav Christmas Møller og Frue en middag i deres hjem, hvor
Ole Kiilerich, Forretningsfører Borch Johansen og jeg var tilstede
med vore koner. Han vilde gerne, sagde han, fejre den lykkeligt gen
nemførte modtagelse af faldskærmsfolkene, som vi alle havde haft en
større eller mindre andel i. I virkeligheden var det imidlertid
en afskedsmiddag før afrejsen til England. Christmas Møller
havde givet mig til opbevaring de breve — »akkreditiver«, som han
kaldte dem — hvori han opfordredes til som førende dansk politiker
at slutte sig til den frie danske bevægelse og derved give den autoritet
baade overfor udlandet og hjemover. Han var ikke i tvivl om, at han
skulde indvillige deri. For det første var det trods alt begrænset, hvor
meget og hvor længe han vilde være i stand til at arbejde »under jor
den« her i landet. For det andet forstod han betydningen af, at han
med sit navn og sin personlighed aabenlyst kunde støtte den vok
sende aktive modstand og skabe gehør for Danmarks sag i de alliere
des rækker. Bruddet med det officielle Danmark, usikkerheden med
hensyn til krigens udfald og dermed hans fremtid, risikoen ved rej-
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sen — alt dette, som vilde have voldt mangen anden i hans situation
de største bekymringer, værdigede han næppe en tanke.
Da Christmas Møller den 30. april med sin familj e forlod det
besatte Danmark, indledtes en ny fase i hans kamp mod besættelses
magten. For modstandsbevægelsen herhjemme blev den af den største
betydning, netop fordi han, der saa tingene udefra, bedømte dem
ligesom vi, der virkede i selve landet.
Han talte i de følgende aar hjemover med to stemmer: Den, der
over BBC hver søndag naaede til flertallet af danske hjem, og den,
der lød i hemmelige breve til modstandsfolk og politikere. Men ind
hold og tendens var det samme; i begge udtryksformer forfulgte han
det dobbelte maal at skærpe indsatsen mod tyskerne og herunder at
bevare det størst mulige sammenhold mellem forskellige danske
lejre. De aabne taler er saa almen kendt, at kun enkelte træk skal
fremhæves. Først og fremmest hans aabenlyse opfordring til direkte
kamp. Statsminister Buhl havde den 2. september 1942 holdt en stor
tale, hvori han vendte sig imod den stigende sabotage. 4 dage senere
svarede Christmas Møller ham fra London. Bl. a. sagde han:
»Vi staar nu ved et Vendepunkt, hvor en meget vigtig Afgørelse skal træffes. Vi
forstaar maaske, at den danske Statsminister taler, som han gør. Vi ved alle, hvilke
Vilkaar han og hans arbejder under. There is a war on, der er Krig i Verden!
Men hvilken Krig! Verdenshistoriens største og vigtigste. Det er ikke om Inter
esser, men om Idealer, der kæmpes. Krigen afgør, om Herrefolket, med alle andre
gjort til Slaver, skal herske, eller om Friheden og Selvstændigheden skal raade i Ver
dens Lande, som det var Tilfældet i det britiske Imperium. Det er ikke Landenes
Krig, men Krigen mellem godt og ondt! Men se, i en saadan Krig kan der ikke
være Neutralitet. Det er noget lunkent, hverken varmt eller koldt. Maaske var der
Mening i det, da der kæmpedes om Interesser, men ikke nu, naar det er Idealet,
det gælder. Vi er enige om, at intet Offer kan være for stort, for at kommende
Slægtled skal kunne opleve Nazismens Nederlag.
.. . Derfor siger jeg, vel vidende hvad jeg gør, saa dødsensalvorlig Situationen
er for os alle, saa maa Danmark og vi Danske ogsaa tage vor Part af Byrderne.
»Nu er det Transporterne, det gælder,« sagde den engelske Luftfartsminister,
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»her kan I — og det er Danskerne, der er Bud til — være vore Medarbejdere i
Afskæring eller Standsning af Transportsystemets Pulsaarer for Tyskland ... « Det
er altsaa de Midler, vi har til at kvæle og stramme Tysklands Transport-Organi
sation.
Gør jer Pligt, gør jert Værk.
Ja, lad der blive Sandhed i de Ord, som vi ofte har sunget, lad hver paa sin Post
følge Budet og Kaldet deri :
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø om saa det gælder,
da er Livet ej saa svært,
Døden ikke heller.«

Denne utvetydige stillingtagen for sabotagen gjorde det største ind
tryk i Danmark. At den vakte harme i regeringen og de kredse, som
støttede den fredelige samarbejdspolitik, er naturligt, men selv blandt
modstandsfolk var der dem, som vaklede og reagerede derimod. Det
største resultat var imidlertid den moralske støtte, som Christmas
Møllers dristige ord gav sabotagen overfor befolkningen, hvilket
medvirkede til efterhaanden at give den en popularitet, der var betin
gelsen for dens vækst og effektivitet.
Da Dr. Best tillod valget i marts 1943, indtog den illegale presse en
uensartet stilling dertil. Nogle blade opfordrede til at gøre det til en
demokratisk demonstration ved at afgive stemme paa et af de bestaaende partier, andre pegede paa Dansk Samling, atter andre, der
iblandt »Frit Danmark«, mente, at man ved at stemme blankt paa
samme tid støttede demokratiet og tog afstand fra samarbejdspolitiken. Christmas Møller opfordrede kraftigt til at møde frem og sætte
kryds ved det partis kandidater, som man var nærmest knyttet til,
uanset hvilket. Det var sikkert ikke mindst hans holdning, som bidrog
til den overvældende valgdeltagelse. Men samtidig viste splittelsen i
opfattelsen baade indenfor selve modstandsbevægelsen og i forholdet
til vor repræsentant i London nødvendigheden af et nøjere sam-
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arbejde. Dette gav stødet til »Frihedsraadet«s oprettelse og til en
nøjere underjordisk kontakt mellem os og Christmas Møller.
Fra første færd støttede Christmas Møller i sine taler »Frihedsraadet«s autoritet og linje. Der gik næppe nogen søndag, hvor han
ikke henviste til denne hjemmefrontens ledelse som det eneste organ,
danskerne burde følge. Ogsaa her virkede stemmen udefra med en
ganske særlig vægt og medvirkede til, at raadet saa hurtigt blev aner
kendt som ledende instans.
Det var karakteristisk for hele Christmas Møllers linje, at han
stedse efter 29. august fremhævede denne dato som frihedsbevægel
sens og politikernes dag, dagen, da det officielle Danmark endelig
sagde det Nej, han saa længe havde anset for nødvendigt. Ogsaa heri
laa et udsyn fremover, som rummede spirerne til de to parters fælles
regeringsdannelse den 5. maj.
— »Under jorden« gennemførte Christmas Møller en menings
udveksling med forskellige hjemlige kredse. Vi var adskillige, der
jævnligt i breve via Sverige holdt ham underrettet om vort syn paa
de vekslende forhold, baade indenfor selve kampformen og overfor
politikerne. Til gengæld modtog vi Christmas Møllers kommentarer
og raad, præget af et ønske om ikke at dirigere, men at tjene, idet
han altid stillede sig selv og sin betydning i anden række overfor
dem, der handlede hjemme.
Mange breve fra begge sider naaede aldrig deres bestemmelse, og
de fleste af Christmas Møllers blev af forsigtighedshensyn destrueret
efter modtagelsen. Men der foreligger dog nok til at belyse hans
hovedindstilling. Den kommer saaledes til orde i et brev af 26. maj
1944 stilet til Frode Jakobsen, hvori det hedder:
»Hvad jeg tænker paa, og som naturligvis har præget mig meget, men hvad De
maaske tænker mindre paa, er, at man altid i saa stor Udstrækning som muligt skal
passe paa at undgaa Splittelse, og at vi, der staar saa stærkt paa det aktive Arbejde,
ikke maa lade os forlede til at angribe de andre, i hvert Fald ikke for stærkt. Jeg
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tror ikke, jeg er mindre stærk og bestemt i mine Anskuelser end De og Fog, men
jeg har altid været meget forsigtig med ikke at angribe de andre, fordi det let
derigennem blev for stor en Del af Befolkningen, man angreb. Naar jeg f. Eks.
var med til at redde Alsing Andersen fra hans Blamage den 2. September, saa var
en af Hovedgrundene herfor den, at man ved at angribe ham, saafremt Socialdemo
kraterne sluttede op om ham, og det vilde jeg tro, de havde gjort, gav Verden uden
for Danmark, som kan kende meget lidt til den danske Situation, et galt Indtryk
af en stor Del af Befolkningen. Jeg plejede altid at udtrykke det paa den Maade,
at man skal tale positivt og opildne Befolkningen til at gøre det rigtige. Jeg vil
ogsaa gerne have Lov til at nævne for Dem, og haaber, De taler med Fog derom,
at jeg forstaar da udmærket godt hans Artikel, og jeg tror, at jeg i mange Hen
seender har de samme Anskuelser som han, men derfor kan det jo godt være, at
det ikke er rigtigt at skrive det. Under en Krig og under en Besættelse er det umu
ligt i saa mange Henseender at sige den fulde Sandhed, og det generer mig ofte
meget. Tror De ikke, jeg har fundet mig i mange Ting, som jeg ikke syntes var
rimelige? Tror De ikke ofte, jeg har syntes, at der skulde have været handlet paa
en anden Maade? Alt det vil maaske blive opklaret engang, men Opgaven har
været at faa Folket eller store Dele af Folket over i aktiv Modstand. Dette er lykke
des. Opgaven har været, at vi med Rette skulde kunne sige, at Folket er parat til
at gøre sin Gerning, naar de Allierede kommer. Opgaven har været at fremstille
alle danske Repræsentanter med Undtagelse af Landsforrædere og Clausenfolk i
saa god en Belysning som muligt. Jeg kan virkelig ogsaa mange Gange være bange
for, at man skal falde tilbage i den gamle Slendrian, men det maa vi jo se paa til
den Tid, som jeg har sagt Dem før, forhaabentlig se paa sammen, og jeg synes, at
jeg saa stærkt og kraftigt har givet Udtryk for mit Sammenhold med Danmarks
Frihedsraad og Sammenhold med Kommunister og andre Aktivister, at der vel ikke
kan være nogen Tvivl om hos Dem, at jeg siger dette, som De maaske tager for
kritiske Bemærkninger, i den bedste Mening.«

I maj 1944 tilbød Christmas Møller at indtræde i Frihedsraadet, hvis
vi ansaa det for ønskeligt, et tilbud, som naturligvis blev akcepteret.
Samtidig fattede han plan om at vende illegalt tilbage til Danmark
for at deltage i det aktuelle arbejde og forberedelse af den første
efterkrigstid. Han vilde uddannes som faldskærmshopper, men bræk
kede benet under de indledende øvelser. Der blev fra britisk side
rejst indvendinger imod, at han vendte hjem, men spørgsmaalet kom
atter paa tale i begyndelsen af 1945. Som bekendt blev det ikke til
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virkelighed, men man sporede i Christmas Møllers senere breve en
følelse af mere direkte meddelagtighed i raadets retningslinjer, hvil
ket navnlig gjaldt diskussionen om regeringsdannelse efter krigen.
Hans standpunkt var her, at nok var de politiske kredse kommet
sent med, for sent efter hans mening, i modstanden, men nu, da de
havde givet den deres tilslutning, maatte de i høj grad have tøjlerne i
hænde i efterkrigstiden.
I et brev af 22. februar 1945 hedder det:
»Hvad er Politik? Det er at have Indflydelse. Det er ikke at være eller blive Mi
nister. Det er at have Indflydelse. De og jeg var og er jo intet. Mon vi dog ikke
alligevel kan smigre os med, at vi har haft nogen Indflydelse paa Danmarks Skæbne.
Jeg mener det. Og vi skal handle paa tilsvarende Maade frem over. Kan De da ikke
se, at Deres Indflydelse og ogsaa min er meget større, hvis vi ganske simpelthen
lader de Ting udvikle sig og ikke deltager i alt det Ministervrøvl. Lad os gøre vort
Arbejde, lad os blive ved med at fastlægge en Politik. Vi har jo set, at de andre
maatte bøje sig for den. Men bliv staaende som den fine, fornemme Skikkelse, De
er, og løs endeligt den Opgave, som ingen andre kunde løse.
Jeg ser altsaa paa hele dette Forhold saaledes :
Buhl er udpeget. Buhl er Tappen, hvorom det drejer sig. Om dette er med Rette
eller ej, har ingen Interesse. Han er det. Det, der er Deres Opgave, det, der er Frihedsraadets Opgave, det, der er min Opgave, er at fortælle Buhl, at han skal bære
sig fornuftigt ad og tage det videstgaaende Hensyn til Modstandsbevægelsen.
Det er noget Vrøvl at tale om, at I har Folket med Jer. Saa enkel er Situationen
ikke. De har naturligvis Ret i, at Buhl og hans Kammerater har faaet Uret, men I
har bare ikke noget af hæfte Uretten paa, fordi Folket har ingen Interesse i at spe
kulere herover. Folket er kun interesseret i, hvad der gøres nu. Og Forholdet kom
mer ikke til at ligge saaledes, at Frihedsraadet har Magt til at stille Tingene op
saaledes, som det gør i Dag. Den danske Modstandsbevægelse er noget mere ind
viklet end Frihedsraadet og nogle enkelte Officerer. Den danske Modstandsbevæ
gelse er jo ogsaa Buhl og de gamle Politikere. Der er jo alle med nu. Forstaa dog,
at de ikke tænker paa Tidsprioriteten. Ja helst vil glemme den. Og vær glad for,
at vi har faaet dem med.«

Hvadenten man deler Christmas Møllers opfattelse, som den her
kommer til orde eller ikke, maa man erkende dens konsekvens bagud
og fremover, indadtil som udadtil, og samtidig kaster linjer, som de
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citerede, et forklarende lys over hans senere holdning til modstands
bevægelsen, da det første efterkrigsaar var gaaet. —
Den 7. maj 1945 landede Christmas Møller i Kastrup Lufthavn, i 3
aar havde han sat hele sin rastløse energi og sit ukuelige mod ind for
kampen mod nazismen, for Danmarks frihed. Men da jeg mødte
ham lige uden for flyvepladsen, saa jeg en anden end den, jeg tog
afsked med i 1942. Han var menneskeligt mærket af det, han havde
ofret.
Paa vejen ind mod København maatte bilen standse nogle gange.
Overalt genkendte folk paa gaden hans ansigt og flokkedes om vog
nen. »Velkommen hjem, Christmas,« raabte de, og han maatte trykke
hundreder af hænder. Der var en varme i disse hilsner, som udstraalede alle danskes taknemlighed for hans store gerning i besættelsens
aar.
Mogens Fog.

Tiden i London
AF KONTORCHEF I UDENRIGSMINISTERIET E. B LYT G E N - P E T E R S E N

er var Atmosfære om Christmas Møller, ogsaa i London, lige
fra den Dag han kom over, til den Dag han rejste hjem. Han
var utaalmodig, men altid brændende, for samme Sag. Han
samlede det hele om sin Person, men var til Tider selvudslettende.
Han lod sig sætte til Side, og dog var det saa ofte netop ham, der
skulde sætte Tingene paa Plads. Han kunde fortrylle ved sin Charme,
han kunde lynfryse ved sin Kulde.
Sejre og Sorger, Nederlag og Skuffelser nærede hans ukuelige
Vilje. Altid var han i Fart — kun een Gangart huede ham ikke, Tom
gangen.
Først og sidst om Christmas Møller: han havde en Vilje, han havde
en Politik, og han var et Menneske. Han var af vort Demokrati.
Dette er i korte Træk Christmas Møller, som jeg lærte ham at
kende i den Tid, vi var sammen i London, og hvor vi gradvis kom til
at staa hinanden nær ikke alene i Arbejdet i Det Danske Raad, men
senere ogsaa personligt i det sidste Krigsaar, da jeg efter at være
blevet Krigskorrespondent tilbragte Tiden mellem Udsendelserne
som Gæst i Hr. og Fru Christmas Møllers Hjem.
Jeg kendte kun lidt til Christmas Møller, før jeg mødte ham i Lon
don. Og det Billede, jeg kan give af ham fra Londontiden, er meget
ufuldstændigt, men sikkert nok til, at hans Venner hjemme vil sige,
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at meget anderledes end i London var han ikke i Danmark eller om
vendt, og heldigvis.
I London viste Christmas Møller mig den Fortrolighed at lade mig
læse hans meget personlige Dagbogsoptegnelser, og for at hjælpe
mig i Arbejdet med at fortælle lidt om Christmas Møllers Londontid
har Fru Christmas Møller givet mig Lov til at bringe nogle Citater
fra Dagbogen, der, saavidt jeg ved, indlededes med Besættelsen og
afsluttedes med Befrielsen.
Den 8. April 1942 skrev Christmas Møller: »Der er ikke meget,
som kan noteres — og skrive har jeg jo aldrig kunnet — tale for
øvrigt heller ikke — jeg har blot haft min Energi og Vilje — og den
har jeg ingen Udløsning for nu. Man sidder jo og ser tilbage paa
disse to Aar. Ak, hvor skulde de have formet sig helt, helt anderledes.
Havde vi forsvaret os, saa var Resten kommet af sig selv, og saa vilde
vi have kunnet gøre det samme som det norske Folk. Hvor gør Præ
ster, Bisper, Berggrav det pragtfuldt — mon dog ikke mange kan se,
hvad vi skulde gøre. Som en Løgn føder nye Løgne, saaledes med
den fundamentale Fejl ... Jeg har saa gerne villet hjælpe de andre
... jeg har dog været til Raadighed. Og alt hvad jeg raader — mon
det egentlig bliver fulgt. Ja, ja, — fem Fjerdingaar for mig person
ligt — Sagførervæsenet slog fejl — det spildte et Aar, og saa befin
der jeg mig i en Ventesal — og hvad bestiller man i en Ventesal.
Vente, vente, vente ...«
Tre Uger efter var Christmas Møller endelig paa Vej til London.
Man vil forstaa, han brændte efter at komme i Gang, da han kom.
Onsdag den 13. Maj blev der i Informationsministeriet indkaldt til
Pressekonference den følgende Dag om Eftermiddagen: »en vigtig
Personlighed fra Danmark var ankommen«. Jeg huskede, jeg i Ra
dioen nogle Maaneder forinden havde faaet at vide, at vi ikke i for
høj Grad maatte henlede Tyskernes Opmærksomhed paa Christmas
Møllers Person, og man havde naturligvis sine Anelser. Min Kollega
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Tillge-Rasmussen havde vist ved journalistisk Taktik straks Onsdag
faaet identificeret den »vigtige Personlighed«, men han var naturlig
vis lige saa »overrasket« som vi andre, da vi danske Radio-Kommen
tatorer næste Dag paa det ugentlige Møde paa B.B.C. under Forsæde
af Mr. T. G. Barman, den tidligere Times-Korrespondent for Skan
dinavien, nu tjenstgørende i Foreign Offices politiske Efterretnings
afdeling, fik den officielle Meddelelse om Christmas Møllers An
komst. Fra B.B.C. paa Bush House tog vi til den Frokost paa Dor
chester, som Præsidenten for Det Danske Raad, Direktør Krøyer
Kielberg, havde indbudt til i Anledning af Kong Christians Rege
ringsjubilæum. Dagen forinden havde Christmas Møller været i Lon
don og talt med Hr. Krøyer Kielberg og den danske Gesandt, Grev
Reventlow, men først ved Lunchen paa Dorchester var han »officiel«,
for Pressen dog først »released« ved den efterfølgende Pressekonfe
rence. Om Aftenen fejredes Kongens Regeringsjubilæum ved en
Middag i Klubben, og ved denne Lejlighed udnævntes Christmas
Møller til Klubbens Æresmedlem. Men før Middagen, Kl. 6,15
havde Christmas Møller holdt sin første Radiotale til Danmark i
B.B.C., og Glæden over hans Ankomst og over hans Tale var stor
blandt Medarbejderne i den danske Sektion. Ikke mindst for B.B.C.S
Udsendelse til Danmark fik Christmas Møllers Ankomst en stor og
til Tider afgørende Betydning. For alle, der som Speakere eller Kom
mentatorer talte hjemtil, var hans Ankomst en moralsk Opmuntring.
Vi fik nu virkelig Vished for, at vi var paa Linje med i hvert Fald
store Kredse af vore Landsmænd hjemme.
Dette er ikke Stedet, hvor jeg i Enkeltheder skal skildre Christmas
Møllers politiske Gerning i London. En rent skematisk Skildring af
hans Arbejde i Det Danske Raad har jeg givet i mit Bidrag om de
frie Danske i Storbritannien i la Cours Værk »Danmark under Be
sættelsen III«. Historien vil forhaabentlig til sin Tid vidne om Christ
mas Møllers Indsats i London med større Styrke, end jeg kan i Dag.
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Hans Ankomst var en Forudsætning for, at det lidt, vi frie Danske
havde udrettet og fortsat kunde udrette, blev af virkelig Betydning.
Vi, der var bosat ude 9. April, kunde kun begynde. Det stod os klart,
at før eller senere maatte Kontakten knyttes hjemtil paa en helt
anden Maade end hidtil. Med Christmas Møller fik vi denne Kon
takt. Det Ansvar, jeg følte, jeg havde med mit beskedne Arbejde som
Redaktør af »Frit Danmark« og med mine Taler i Radioen, fik nu
for mig en helt anden Karakter. Hvordan og hvor længe kunde man
have fortsat uden den Hjælp, som Christmas Møller kom til at betyde
for en? Jeg tror, mange i det danske Arbejde følte det paa samme
Maade, i hvert Fald de af os, der under Besættelsen havde faaet
Husly i London og dér som frie Danske søgte at »gøre noget« for
Danmark.
Fredag den 15. Maj fik Christmas Møller, der efter Ankomsten
var blevet indlogeret paa Great Western Jernbanehotel ved Pad
dington Station, sine Opholdspapirer, som enhver anden fri Dansker
havde det. Mr. Barr, det Navn, som Christmas var kommet over
under, var hermed gaaet over i Historien.
Og saa styrtede Christmas Møller sig ud i Arbejdet. Hilsener fra
hele den frie Verden hobede sig op paa hans Hotelbord. Der blev
givet Sær-Interviews og et langt Foredrag ved en Aften for danske
Journalister. Christmas Møllers Ankomst gav Danmark vor hidtil
bedste »publicity«. De første Dage var næsten helt opfyldt af Sam
taler. Søndag overværede Christmas Møller sammen med frie Danske
det norske 17. Maj Møde i Colliseum-Teatret, hvor Kong Haakon og
Marineminister Alexander talte. Dette Møde bekræftede til fulde hans
Indtryk hjemmefra af, hvor langt, langt, ja milevidt Norge laa forud
for Danmark. Der var meget at indhente. Først sent Søndag Aften,
fra Kl. 10 til 1, fik jeg, husker jeg, mit Interview med ham til »Frit
Danmark«, og det aftaltes, at han skulde skrive en Artikelserie til
Bladet om Danmark efter Besættelsen. Disse Artikler »Danmark
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under den anden Verdenskrig« fremkom i Bladet fra den 23. Maj
1942 til 30. April 1943 og udkom i Efteraaret 1945 i Bogform
hjemme. De var Led i Christmas Møllers store Informationsopgave
med at fortælle om Udviklingen hjemme under Krigen, den Opgave,
som han paatog sig under Devisen »at forklare og forsvare«.
Den norske Udenrigsminister Trygve Lie indviede straks Christmas
Møller i sine Planer om en atlantisk Blok, og der opstod hurtigt mel
lem de to Politikere et nært Venskab. Det var i Virkeligheden en af
Christmas Møllers første og største Bedrifter i London at bringe
Forholdet til Norge i Orden. Jeg tror ikke, at man hjemme overhove
det anede, hvor nødvendigt det var, der blev gjort noget paa dette
Omraade, og det var noget, vi ude ikke kunde gøre, hverken Mini
ster Kauffmann eller Grev Reventlow eller andre. Dette maatte der
en til hjemmefra. Efter Krigen er det nære Forhold, der opstod i
London mellem de frie Danskes Leder og Norge ude blevet under
streget ved den Opmærksomhed, Kong Haakon ved flere Lejligheder
viste Hr. og Fru Christmas Møller. I London havde Christmas Møl
ler sit første Møde med Kong Haakon faa Dage efter sin Ankomst.
Han blev modtaget Onsdag den 20. Maj, og Samtalen, der varede en
Time, blev, som vi ved, Indledning til en meget nær personlig For
bindelse.
I den Skrivelse, der kaldte Christmas Møller over, blev der tilsagt
ham »et passende Arbejde med en sikker Indtægt«. Hvori den sikre
Indtægt bestod, staar mig nu ikke helt klart, men jeg ved, at Christ
mas Møller straks indtog det Standpunkt, at han hverken vilde beta
les af Englænderne eller af Danskerne i London. Hans Økonomi ord
nedes da derved, at han fik en Kassekredit, og han saaledes person
ligt laante Pengene til Londonopholdet. Paa denne Maade var han
frit stillet og ikke økonomisk afhængig af Englænderne eller af Dan
ske i London. Lad mig i denne Forbindelse nævne, at noget af det,
Christmas Møller tog kraftigst fat paa straks efter sin Ankomst, var
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at samle Penge ind til det frie danske Arbejde i London. Hans An
komst syntes at tilkendegive, at man hjemme i Danmark tillagde Ar
bejdet i London Værdi, og dette animerede en Række Danske i Stor
britannien som udenfor til at yde forholdsvis store Bidrag til det
danske Arbejde, saaledes at Det Danske Raad allerede August 1942
fik sit eget Hus i Pont Street, fik Penge til Administration, Oplys
ningsarbejde, Rekruttering af Frivillige og Hjælp til Nyankomne
hjemmefra. Efter Christmas Møllers Ankomst blev det hele lagt op i
et lidt højere Plan, og naar der til det danske Arbejde i London i de
fem Besættelsesaar blev indsamlet ialt ca. 147.000 Pund Sterling og
deraf ca. 92.000 Pund Sterling alene blandt den frie danske Bevægel
ses Medlemmer i Storbritannien, saa skyldes det i første Række, at
Christmas Møller drev paa.
Efter den 29. August ønskede han Indsatsen gjort saa stor som
muligt ude, og der var Tilsagn om Laan fra den norske Stat, men fra
anden Side satte man sig imod at laane, og hvis man vil maale Ind
satsen i London, maa man huske paa, at den blev ydet, uden at Det
Danske Raad brugte en Øre af den danske Stats Midler og uden at
modtage Laan eller Tilskud fra nogen Side. Bevægelsen og dens Ar
bejde hvilede økonomisk paa de frivillige Bidrag fra dens egne Med
lemmer.
Der er intet at sige til, at Christmas Møller vel nok fandt, at det
var saare smaat, det, han var kaldt over til, ikke mindst, naar man tæn
ker paa den store Opgave, han følte, der var lagt paa hans Skuldre.
Den brutale Sandhed er vist oven i Købet den, at da Christmas Møl
ler endelig, efter at hans Afrejse saa længe var blevet forhindret paa
Grund af Isvinteren, dukkede op i London, kom han nærmest som en
Overraskelse for de ledende Kræfter, der havde kaldt ham over.
Der var dybe og bitre Skuffelser beredt Christmas Møller i London.
Han kom i Sandhed til at føle, hvor smaa vi var ude, og hvor ringe
Rolle det lille Danmark spillede i det store Spil. Havde Englænderne
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kendt hans grænseløse Loyalitet overfor de Mennesker, han samarbej
dede med, var han maaske blevet taget mere med paa Raad, end Til
fældet var i Begyndelsen. For Christmas Møller var hvert Sekund
kostbart. Han kunde ikke vide, at Krigen skulde vare 3 Aar endnu,
men han vidste, hvor meget der var at indhente, før Danmark kom,
hvor det skulde være. Foreløbig maatte han nøjes med at »forklare
og forsvare«, men maalbevidst lagde han Sten paa Sten i sit politiske
Værk, at gøre Danmark »fra okkuperet til Allieret«. Det var hans
Politik. »Man skal have en Politik«, var den Sætning, jeg oftest hørte
ham indprente under Diskussionerne i Studereværelset eller foran
Kaminen, hvad enten det nu var nogle Frivillige, et Par Nationaløko
nomer, en Flok Læger eller andre hjemmefra, der var hans og Fru
Christmas Møllers Gæster i det Graae’ske Hjem i Thorney Court i
Kensington, hvor de flyttede ind nogle Maaneder efter Ankomsten
til London. Man skal have en Politik ...
Og mon det ikke var det, at Christmas Møller vilde noget, at han
havde en Mening om Tingene, der skaffede ham Øre i London, i
hvert Fald hos Politikerne, hos Lie og Eden og Mazaryk. At de frie
Danske i London sluttede op om ham, da han kom, var en naturlig
Ting. Uden han var kommet, havde det lidt, vi havde kunnet udrette,
været endnu mindre værd. Hvilken Opmuntring var det ikke, at en
Mand som Christmas Møller med den Rod, han havde i det politiske
Danmark, og den Rolle, han spillede i den fremspirende Modstands
bevægelse, kom over og fortalte os, at den Linie, vi holdt under vort
Motto »med Storbritannien for Danmarks Frihed«, den deltes ogsaa
af det store Flertal af Danske hjemme? Og hvad betød det ikke for
Danmarks Stilling ude, at en hjemmefra kom over og forsikrede Ver
den om, at 98% af Danskerne hjemme hadede Nazismen lige saa
stærkt, som den frie og kæmpende Verden gjorde det?
Han afviste enhver Tanke om at danne Regering ude. Selv i Til
fælde af, at Tyskerne rev alt omkuld hjemme, vilde han være betæn-
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kelig herved, og slet ikke, saa længe vi havde Konge, Regering og
Rigsdag. Dette fremhævede han i sine første Samtaler i Foreign Of
fice, men først og sidst understregede han een Ting (d. 4. Juni) over
for Mr. Warner og Sir Orme Sargent i Foreign Office, og det var, at
alt maatte bøje sig for den militære Nødvendighed. Hvad England
fandt var nødvendigt for at vinde Krigen, maatte gøres, selv om det
vilde komme til at gaa haardt ud over Danmark. Det var ud fra disse
Synspunkter, Christmas Møller stillede sig til Raadighed i London.
Christmas Møller gav Danmark et Ansigt...
Onsdag den 24. Juni var han første Gang hos Mr. Eden, hvem han
gav en Redegørelse for sine Synspunkter. Fredag den 31. Juli var han
hos den amerikanske Ambassadør John Winant. Blandt de frie Dan
ske talte Christmas Møller i London og i Cardiff, i Whitehaven og
Fleetwood for Fiskerne, i Newcastle for de Søfarende, og der var en
Rejse med Besøg i det krigsproducerende England. I August flyttede
Det Danske Raad til Pont Street i samme Gade som det danske Ge
sandtskab, og fra 5. September overtog Christmas Møller Ledelsen af
Raadet, idet han valgtes til Formand for Raadet og dets Arbejdsud
valg. Faa Uger forinden havde han dog maattet sluge den bitre Pille,
at nogle af Søfolkene havde meddelt, de ikke vilde have en tidligere
konservativ Fører til Leder af Bevægelsen. Hvor uretfærdigt! Ingen
talte stærkere end han de Søfarendes og Frivilliges Sag. Ingen forstod
bedre end han at vurdere den aktive Indsats. Kunde man dog
bare blive »Bomber Pilot« — kunde man dog bare, skrev han i sin
Dagbog.
Den 14. August rejste Christmas Møller til Færøerne. Forinden
indtalte han paa Plade et Par Taler hjem til Danmark om Besøg paa
en Rustningsfabrik og i en Kulmine. Det maatte ikke kunne konsta
teres i Udsendelserne hjemtil, at Christmas Møller ikke var i Eng
land. Han skrev ogsaa en Tale til Finland. Og Christmas Møller
skrev et Brev til sin Kone, hvis Fødselsdag det var den 14. August.
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»Jeg fik ikke skrevet det saa godt, som jeg gerne vilde og fik ikke
sagt Tak nok for alt, hvad Gertrud er for os. Ak, hvad i Alverden
skulde jeg have gjort, om jeg ikke havde haft Gertrud til at hjælpe
mig.« (Dagbogen). Det var netop i disse Dage, den lille Familie for
beredte sig paa at flytte ind i den Graae’ske Lejlighed. Der tog
Christmas Møller til efter Hjemkomsten fra Færøerne, da han Kl. 8
om Morgenen kom med Toget fra Aberdeen. »Blot det ikke er alt
for fint til mig, og mon jeg nu ogsaa har Raad til det.« (Dagbogen).
De Penge, der blev givet ud til Hjemmet i Thorney Court, var nu
ikke givet daarligt ud. Her fik Formanden for den frie danske Bevæ
gelse et passende Hjem, hvor han kunde samle sine Medarbejdere og
Venner i Raadet, paa B.B.C. og i Gesandtskabet, saaledes som han
gjorde meget hurtigt efter Indflytningen. Her fandt man senere hen
altid de sidst ankomne fra Danmark. Flere prominente Personer fik
efterhaanden Lov at bo der, indtil deres Ankomst maatte blive kendt.
Det var en særlig Tillid, der blev vist, og Christmas Møller svigtede
den ikke. Mit første Møde med Borch Johansen efter hans Ankomst
til London fandt saaledes Sted i Thorney Court, men forinden var
der indhentet Tilladelse til, at jeg maatte se ham. Endnu maatte det
ikke vides, han var i London.
Mr. Attlee kom hos Christmas Møller i Thorney Court, og ved en
enkelt Lejlighed var de to Udenrigsministre, Lie og Mazaryk, der sam
men, og der kom fremtrædende Diplomater og Politikere fra de store
Allierede som fraExil-Regeringerne; der kom Journalister, og kom der
svenske Fagforeningsledere til London, kunde man træffe dem hos
Christmas Møller. Lægerne, der kom over, var trofaste og velsete Gæ
ster, og i Krigens sidste Aar traf man SHAEF-Officerer af alle Grader,
der havde med Danmark at gøre. Og her var »lille John« som Rekrut,
som Officerskadet og som Løjtnant og senest i Januar 1945 paa sin
Orlov fra Fronten i Belgien. Og Aanden og Tonen i Hjemmet i det
daglige kan ikke karakteriseres bedre end ved, at Fru Graaes mange-
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aarige Husbestyrerinde, Miss Sweetingham, omfattede Hr. og Fru
Christmas Møller med en Hengivenhed, der næppe stod tilbage for
hendes Omsorg for Hjemmet i den Graae’ske Tid. Der var da heller
ikke en Ting, der ikke stod, som den stod, da Fru Graae var rejst. Og
Hr. og Fru Christmas Møllers Gæstfrihed stod ikke tilbage for den
Graae’ske. Trods Krigens Restriktioner, og der var ingen ekstra Ra
tioner til Repræsentation til Formanden for Det Danske Raad, var
der altid aabent Hus. Christmas Møllers »breakfast« var en Kop Te
og et Par Kiks uden Smør. Det arbejdede han paa til Lunch. Ofte var
han oppe og i Gang Kl. 6 om Morgenen, paa det Tidspunkt blev jeg
ofte, da jeg boede der, vækket, naar han lyttede til de første B.B.C.Udsendelser. Saa kom Aviserne. Kl. 8 var han paa Det Danske Raads
Kontor. Sjældent gik han i Seng, før han havde hørt de norske B.B.C.Nyheder Kl. 0,30, efter the Midnight News. Han kendte ikke til at
slappe af. Var der Gæster, var han altid en straalende og oplagt Vært,
og flere og flere gik om ad Thorney Court til Hr. og Fru Christmas
Møller, saavel naar det gjaldt politiske, som naar det gjaldt person
lige Sager i det fremmede. Det var ikke altid Attlee, Lie og Mazaryk,
der sad i Studiet, og jeg tror i Grunden, Christmas Møller var gla
dest, naar det var nyankomne med Nyt hjemmefra, der indtraf.
Christmas Møller elskede jo at tale Politik, og jeg tror, hans Syn og
Analyse af den politiske Udvikling i Danmark, som han havde Lod
og Del i for en hel Menneskealder, kun var gjort endnu skarpere af
Tid og Afstand. Dansk politisk Historie led et uerstatteligt Tab, da
Døden saa ubarmhjertigt rev Christmas Møller bort fra den Bog, han
havde gennemtænkt, men hvis første Sider alene naaede at komme
ned paa Papiret. Christmas Møllers Dagbog er for største Delen kun
Støtte-Notater egnet til paa et senere Tidspunkt at skulle genskabe
Øjeblikkets Stemning hos ham selv, for at han med sin aldrig svig
tende Hukommelse, men ogsaa med sin pinlige Ordenssans i sine
Akter, kunde give en svunden Tid Oplevelsens Liv og Farve.
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Faa fulgte saa intenst som Christmas Møller Krigens Gang. Ikke
mindst, da John kom med. Som de Hundredtusinder af Fædre stude
rede han Billederne fra Vestfronten i Avis efter Avis. Og der var
mange i Khaki, der lignede John. I Teatret eller til Film var det nor
malt ikke muligt at faa Christmas Møller med. Men efter D-Dag
gik han med til Nyhedsfilmene. Jeg behøver ikke at sige hvorfor. Det
var aldrig med sin gode Vilje, han mistede »the News« i Radioen.
Og saa ringede han omgaaende, hvis der var en Sensation. Hangjorde
det til en Sport at slaa os andre, hvis vi havde sovet for længe eller
havde glemt at lukke op for Radioen. Jeg maa bekende, at han over
for mig havde den Triumf at »slaa mig« med selve Invasionen paa
D-Dag. »Go’ Morgen, Hr.«, saa var han væk igen til den næste af
sine nærmeste, og der sad jeg, som ventede paa at skulle med paa
selve D-Dag som Krigskorrespondent. Men det er en anden Historie.
Ogsaa om Søndagen mødte Christmas Møller paa Kontoret, natur
ligvis. Kun een Søndag Formiddag fik jeg ham med ud paa en Køre
tur. Det var den første V-l-Søndag. Vi kørte forbi the Guards Chapel,
kort efter at Bomben var faldet, og krydsede iøvrigt rundt, hvor der
stod Røg og Brand efter Nedslagene. Fru Christmas Møller var natur
ligvis med. Næste Gang, jeg havde Christmas Møller med paa en
Søndagskøretur, var, da Lillelund kom over Foraaret 1945. Lillelund
sagde noget om, han ikke kunde se noget synderligt Resultat af Bom
berne. Saa han maatte altsaa en lille Tur over til Tomterne bag St.
Pauls. Dette og saa en Tur til Sydkysten, da man kunde komme den
nær efter D-Dag, er mine eneste Week-ends med Christmas Møller.
Spiste Christmas Møller ude, gik han helst til Scotts med den danske
Inspektør Petersen. De to blev Venner. Ellers var hans eneste »StamCafé«, hvis man da overhovedet kan forestille sig Christmas Møller i
Forbindelse med Café-Liv, Sherry Bar paa Hjørnet af Kings Road.
Der skete Serveringen nemlig altid saa dejlig hurtigt. Gaar man i
Genève paa Café Bavaria for at se Stedet, hvor Borgbjerg og Stau-
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ning drak deres 01, saa maa man i London gaa til Scotts eller Sherry
Bar for at finde Stedet, hvor Christmas fik sin Sherry. Øldrikker var
han ikke. Men en Quick Lunch og eri Sherry gik han med til og saa
af Sted igen til Fods eller paa Cykel.
Iøvrigt havde han indført det »uengelske« at tage et Par Klemmer
med paa Kontoret eller at sende Bud efter et Par Sandwiches fra
nærmeste »Pub«. Jeg tror iøvrigt, at baade Christmas Møller og Frue
efterhaanden kom til at holde mere og mere af London — og endnu
mere, da de var kommet hjem. Og jeg tror ogsaa, London holdt af
Christmas Møller. Hver Søndag Formiddag paa Vej til Det Danske
Raads Kontor fik Spillemanden paa Brompton Road sin Sixpence.
Det var et fast Søndagsritual, og den gamle gentleman med Violi
nen paa Londons Gade fik 2 Sixpence næste Gang, hvis Christmas
Møller en enkelt Søndag havde været væk fra Byen. Det var ikke en
Almisse kastet i en Hat paa Fortovet, den Sixpence, der kom fra
Christmas Møllers Lomme. Det var to Gentlemen, der hilste hinan
den, og da Budskabet om Christmas Møllers Død naaede London,
mindedes man ikke alene fra Downing Street 10 en Kampfælle fra
Krigens Dage, men jeg tror ogsaa, Violinen paa Brompton Road har
sunget til Ære for en trofast Ven af den store By, Kampens og Blit
zens stolte London.
Efter Rejsen til Færøerne i August 1942 kom Rejsen til U.S.A, i
November—December. Men forinden havde Christmas Møller jo
holdt sin »Sabotagetale«. Om den skriver han i sin Dagbog kun dette,
Søndag den 6. September: »Sendte en Radiotale hjem til Danmark af
en vis Betydning.« Jeg tror, man til Vurdering og Forstaaelse af
denne Tale, og af de andre, der blev holdt fra London før 29. August,
maa huske paa, at det ikke alene var Danske hjemme, der lyttede til
B.B.C.’s danske Udsendelser, ogsaa Nordmændene lyttede, saavel i
London som i Norge. Og Luftminister Sir Archibald Sinclair havde
nu den 2. September holdt en Tale, der oplæstes hjemtil, og hvori
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der opfordredes til Sabotage mod den tyske Transport. Skulde nu
Christmas Møller, næste Gang han var kommet til Mikrofonen, intet
have sagt ? Hvordan mon det var blevet opfattet i Norge ? Og det var
intet mindre end Danmarks Forhold til Norge, der stod paa Spil i
hele denne Periode. De færreste aner det vist. Men jeg er helt sikker
paa, at dette virkelig var Tilfældet. Ogsaa derfor sagde Christmas
Møller sit »Kæmp for alt, hvad Du har kært«. Og havde det været
klog Politik alene at lade andre end Danske sige dette hjemtil? Hvad
betød det ikke for Danmark, at Sabotagen dog til syvende og sidst
blev »dansk Arbejde«, og dette baade i materiel og politisk Forstand!
Christmas Møllers Tale holdtes ogsaa efter en Byge af tyske Grusom
heder mod det polske og tjekkoslovakiske Folk. Efter den Tale blev
Christmas Møller saa hjemme betegnet som »en færdig Mand«, hvad
han hurtigt fik at vide, og der skete det for ham uheldige, at man af
taktiske Grunde afblæste Sabotageopfordringerne en Tid til visse
Lande. Det kunde altsaa oven i Købet se ud til, at Hr. Christmas
Møller var blevet desavoueret af Englænderne. I samme Maaned
skete der endvidere det, at Folkene paa et enkelt dansk Skib i engelsk
Havn nægtede at tale med Christmas Møller, da han var paa Besøg
og bl. a. ved den Lejlighed talte om Bord paa M/S Kina.
Det kan ikke undre, at alt dette kunde virke nedslaaende. Nogen
egentlig Forklaring, i hvert Fald lige med det samme, kunde der jo
ikke altid gives, naar der pludseligt maatte ændres Taktik i Radio
udsendelserne. Og denne Følelse, ikke at vide Besked, holdt Christ
mas Møller slet ikke af. Dertil kom, at det stadig var smaat med In
formation hjemmefra. Men Christmas Møller blev ved. En Tale hjem
til »af en vis Betydning«. Det hele saa i Sandhed smaat ud, men ud
af det hele kom dog en »Politik«, en Politik, der blev til Udenrigs
politik, thi Linjen, der var stukket ud med Sabotagetalen, holdt jo.
Der var ganske vist lang Vej igen, og jeg skal ikke dvæle ved alle de
Skuffelser og Vanskeligheder, men ogsaa Sejre — og SEJREN —
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der var beredt Christmas Møller. Han arbejdede. Tidligt og silde.
Holdt Taler om Danmark til Danske rundt om og til Englændere,
talte med og hos Nordmænd, Polakker og Tjekker, og han tog sig af
Færøerne, sammen med Grev Reventlow, og gav Raad til Amtmand
Hilbert, og hvad Forholdet hjemtil angik, ogsaa hvad Forholdet til
Regeringen angik, tror jeg ikke, de historiske Akter vil kunne vise,
at Christmas Møller paa noget Punkt er faldet dem hjemme i Ryg
gen. Han forstod Vanskelighederne hjemme uden naturligvis at
glemme det Maal, han styrede efter.
Den 6. November 1942 forlod Christmas Møller London for at
tage til U.S.A, og Kanada. Han fløj over og tog med Skib hjem. Det
sidste, fordi han vilde gøre en Sørejse over Atlanten. Sømændene
skulde ikke kunne sige om ham, at han var bange. Rejsen hjem blev
dog en Prøvelse, ikke paa Grund af Faren for Miner, Bomber og
Torpedoer, men dette at sidde i en Kahyt uden at kunne udrette
noget! Selve Rejsen til Amerika havde været en stor Oplevelse for
Christmas Møller. Men det pinte og plagede ham, at han hjemmefra
hørte næsten intet. Og Breve fra Gertrud og John tog Tid. Han
maatte trøste sig med, at Kronprinsesse Märtha, efter hvad hun for
talte ham, ikke havde hørt fra sin Mand i fjorten Dage. Altid og
hvor paa Kloden vi følger Christmas Møller, støder vi paa dette para
doksale i hans Natur: den rastløse og utaalmodige paa den ene Side,
og paa den anden Side den afventende og taalmodige, der holdt ud,
længere end alle andre. For Christmas Møller personligt var Rejsen
noget af et Triumftog. Dansk-Amerikanerne flokkedes om hans Ta
lerstol, og han blev modtaget af en Række betydningsfulde Personer,
bl. a. Sumner Welles.
Sørejsen hjem fra New York begyndte den 13. December i en Kon
voj paa 37 Skibe. Det var ikke med en Passagerbaad. (Skibet hed
»Jamaica Planter«). Varmen var gaaet i Stykker, og i snart halvanden
Maaned kun eet Brev fra Gertrud; det blæste op, og Christmas Møl-
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1er faldt og slog sig paa begge Ben, og i Dagbogen henfalder Christ
mas Møller til sine egne Tanker. Den 16. December skriver han:
»Man bliver mere og mere trist af at gaa i sine egne Tanker, jeg har
egentlig ikke haft andet end Nederlag siden Folkeafstemningen den
23. Maj 1939. Og hvorfor skulde det ikke blive værre ... men hvor
dan skal man faa noget reelt gjort.« Og videre (den 17/i2): »Jeg bar
læst Stortingsmand Hambros Bog »How to win the Peace« — der er
meget glimrende i den. Men nogle Afsnit kommer han jo unægtelig
let til, og det centrale — den økonomiske Politik efter Krigen, kom
mer han slet ikke ind paa — eller næsten ikke. Og det er jo dog her,
Slaget skal staa.« Den 18/12: »Der er blevet en hel Del Sø — men
heldigvis den rigtige Vej, saa man lever jo stadig i Haabet om de
fjorten Dage (London til Jul!). Men man faar intet at vide. Hvor
mon Gertrud skal være Juleaften — John har jo næppe fri — og
man ved intetsomhelst. Og Jøderne hørte jeg en Del om i Radioen og
United Nations Erklæring — og Danmark ikke med, og saa laver
Scavenius jo nok et Kompromis, og vi skal i alle Retninger have det
bedre. Det er simpelthen ad H. til. Men kunde man blot finde noget
aktivt, vi kunde gøre. Jeg har aldrig syntes, at alting var saa forfær
deligt som nu. Aldrig, og jeg faar kun læst lidt — men jeg kan nok
ikke skrive noget, saaledes som jeg havde tænkt. Det gynger for
meget, og intet Steds er man alene ... Og saa er man saa naiv og
spørger, hvornaar vi kommer ind — og det er der ingen, som giver
Besked om. Nu er der gaaet 6 Dage snart — og vi maa være tilfredse,
om vi er inde Lørdag eller Søndag i næste Uge — d. v. s. 26. eller
27., og saa tager det vel en farlig Tid at komme til London. Saa jeg
skal nok ikke stile højere end til at være hos Gertrud den sidste Dag
i det gamle Aar.« Lørdag den 19. December: »Saa er denne Dag da
ogsaa snart til Ende — og saa er der gaaet en hel lang Uge, og der
skal i hvert Fald gaa en eller vel snarere halvanden til — hvis vi slip
per med det. Jeg har Indtryk af, at vi er blevet slemt forsinkede ...
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Det er ejendommeligt, som Vejret skifter, Sne, Storm, Sne, ikke se en
Skibslængde foran sig, og til Tider er Bølgerne kolossale. I Dag
skulde vi have Prøve paa at gaa i Redningsbaadene, men den blev
»cancelled« paa Grund af Storm og Sne!!! Og maaske kommer John
hjem til Gertrud til Julen ...« Den 21.: »------- Det blev sagt af en
Passager, at den sidste Tur, denne Baad havde over Atlanten, tog 27
Dage. Saa det er jo hyggelige Udsigter — og det var oven i Købet
kun til Halifax.« Den 22.: »En smuk Morgen — sov for en Gangs
Skyld nogenlunde. Og det trængte jeg ogsaa til. Og saa er Mennesket
jo et saa lavtstaaende Individ, at det personlige Velbefindende ind
virker paa Sjælen. Ja, man ser jo lysere paa Tingene, naar man er
rask og udhvilet. Og tit tænker jeg paa, at egentlig veed jeg ikke,
hvor godt jeg har det: med Gertrud og det Helbred ...« Torsdag
den 24. December: »Saa er det altsaa Juleaftensdag. Og det er første
Gang siden 1920, Gertrud og jeg ikke er sammen den Dag. Og det
bliver forhaabentlig ogsaa den sidste. Jeg vilde saa gerne have været
hjemme til Jul — det er nu ikke Julen, men blot for at være hos Ger
trud — men det er der jo ikke noget at gøre ved, og det kan vel ikke
vare saa længe, inden vi er inde. Blot Gertrud og John har det nogen
lunde ...« Den 25. December: »Det er ikke meget at sige — jeg tæn
ker ikke paa andet end Gertrud, John og Arbejdet. Og jeg er i sort
Humör over alting. Jeg glæder mig meget til at komme hjem ... Det
er et Herrens Vejr — navnlig har været, Natten mellem Juleaften og
i Dag særlig. I Gaar Aftes sent spurgte Chief Engineer, om nogle af
os i Rygesalonen vilde ned hos ham og have et Glas, og det var umu
ligt at sige Nej eller have været uvenlig... I Dag er Spisesalonenpyn
tet med Flag og Julestads — ingen danske Flag naturligvis. Og der
foregaar, saa vidt jeg ved, intet, udover at Julemiddagen er bedre.
Maden er iøvrigt god nok, men bliver maskinmæssigt lavet. Radioen
er fortsat meget daarlig og om Danmark ikke et Ord.« Søndag den
27. December: »... I Morges fik vi at vide, at vor Destroyer havde
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sænket en U-Baad og taget 6 Fanger. Destroyeren havde hele Stæv
nen bøjet. Den havde løbet U-Baaden ned.«
Den 29. kom Christmas Møller til Bristol ved 10-Tiden, og om
Aftenen var han atter i London. Jeg har givet nogle Uddrag af
Christmas Møllers Dagbog om Bord paa Skibet hjem, fordi han her
skriver lidt udførligere og mere personligt, end han ellers har givet
sig Tid til. Optegnelserne giver jo ogsaa lidt af Atmosfæren fra
»Slaget om Atlanterhavet«.
Saa begyndte Arbejdet i London igen. Lørdag den 2. Januar var
Christmas Møller hos Kong Haakon, og ellers: Samtaler med Krøyer
Kielberg og Grev Reventlow, Møder i Raadets Arbejdsudvalg, en Af
stikker til Glasgow med Tale til 1000—1200 Arbejdere, traf Prins
Bertil paa en Restaurant og havde ham med hjemme, Middag for
Nordmænd. Men hele den Tid, der nu kommer for Christmas Møl
ler i London, kan til sin Tid kun skildres nøjere, og dette er ikke Ste
det, naar alle hans Papirer, Breve og hans Arkiv kan behandles sam
let. Der er Planerne om Rekonstruction, war effort, Fiskernes Indsats
og Arbejdet hjemme, Møder i Newcastle med de Søfarende, Sam
taler om Færøerne, Møder og Receptioner i det danske Hus for eller
med andre Landes Repræsentanter, Modtagelsen af Folk hjemme fra,
Samtaler i Foreign Office, Taler i Radio til Danmark og andre
Lande o.s.v. o.s.v.
Den 23. Marts 1943 er Valgdag i Danmark, uden Christmas Møl
ler, og dog. Den Dag var hans Tanker hele Dagen i Danmark, og en
Del af Vælgerne hjemme tænkte jo til Gengæld paa Christmas Møl
ler ude. Han sad oppe hele Natten, naturligvis, og hørte Valgresul
tater. Og Dagens Resultat blev et af Londonopholdets store Lyspunk
ter for ham. Der var delte Meninger ude om, hvilken Rolle, om
nogen, sagde nogle, Christmas Møller paa Afstand havde spillet ved
dette Valg. Men denne Strid var Bagateller for Christmas Møller,
selv om det kunde ærgre ham, at det optog andre saa stærkt at pla-
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cere ham i Forhold til Valgresultatet. Resultatet var jo det vigtigste,
og det var af uvurderlig Betydning i Informations- og GoodwillArbejdet, hvor vi netop ved en Lejlighed som denne nød godt af
Christmas Møllers Tilstedeværelse i London.
Jeg kan fra denne Tid ikke undlade at komme ind paa den senere i
Forbindelse med Slesvig-Diskussionen fremdragne Sammenkomst i
Den danske Klub, som Det Danske Raads Næstformand, Direktør
Anker Petersen havde indbudt til, og hvor en Englænder, Major
Gayre, talte om, hvad der skulde gøres med Tyskland efter Krigen.
Jeg kan heller ikke undlade at citere fra Christmas Møllers Dag
bogsoptegnelser: »Vi kom i en ret hæftig Discussion, og mit Engelsk
er jo for sløjt, — men jeg fik dog præciseret, at vi Danske ikke vilde
have Tyskland skaaret i Stykker, at vi ikke vilde have mere af Slesvig,
at jeg mente, at Tyskland skulde afvæbnes, ingen Flyvemaskiner,
ingen U-Baade — intet — intet — intet — men skulde behandles
økonomisk og socialt godt. Hele Forsamlingen var nærmest imod
mig — men det er jo hændt før. Og jeg anser det for meget vigtigt,
at vi siger vor Mening.«
En Mand, som betød overordentlig meget for Christmas Møller
under Opholdet i London, lige fra han kom, til han rejste, er Com
mander F. N. Stagg. Han var Christmas Møller en trofast og forstaaende Raadgiver, og jeg tror, jeg tør sige, Ven. Han forstod Christ
mas Møllers Temperament og Hensigter og var ved utallige Lejlig
heder Manden, der hjalp, naar det gjaldt Kontakter med Englændere
som med Repræsentanter for de allierede Regeringer, der under Kri
gen havde Sæde i London. Commander Stagg formidlede Indbydelser
til Christmas Møller som Taler i betydende Kredse, arrangerede Fro
koster og Middage. En Omtale af Christmas Møller i London er
ufuldstændig, uden at man nævner Commander Stagg og den store
Hjælp, han var Christmas Møller ved mange Lejligheder. Jeg ved,
Christmas Møller vurderede denne Hjælp meget højt.
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Utrætteligt talte og samtalede Christmas Møller, og selv om meget
af, hvad han saaede, maaske i hans egne Øjne faldt paa Klippegrund,
er der ingen Tvivl om, at netop det første Aars Arbejde kom til at
betyde meget for Stemningen omkring Danmark. Aabenbart var det
for alle, der kom i Forbindelse med Christmas Møller, at her var en
Mand, hvem Danmarks Sag var en Livssag. Det pinte ham, at vi
gjorde saa lidt, hvad jo var den nøgne Sandhed. Det var ham ikke
helt beroligende nok, at der udefra i Grunden ikke blev forlangt
noget af Danmark. Men hvem sagde, at dette, at vi gjorde saa meget
mindre end saa mange af de smaa, besatte Lande, ikke vilde komme
os til Skade? Det kunde bruges imod os. Alt dette laa Christmas Møl
ler saa alvorligt paa Sinde, at kun faa gør sig nogen Forestilling
derom. Danmark maatte over paa den rigtige Side. Og i August følte
vi, der var ved at ske noget hjemme. Vilde det mon ske denne Gang?
Og saa skete det. Vejen til United Nations syntes aabnet. En af de
Perioder i Christmas Møllers Liv indtraf, da mange begyndte at se
ham i et helt andet Lys, ogsaa i London. Selv siger han: »Søndagen den
29/8 udløstes saa tidligt om Morgenen Spændingen, og det var jo
aldeles vidunderligt. Jeg har slet ingen Følelse af, at det er let (som
man siger), naar man er udenfor. Tværtimod. Jeg tror, jeg med
Sandhed kan sige, at dette er Politik, hvor man maa ville Midlerne
og Maalet.«
Den 29. August betød en personlig Oprejsning for Christmas Møl
ler i hans Forhold til saavel ledende britiske som øvrige allierede
Personligheder. Og hjemme viste det sig, at Linien holdt. Nu var
Danmark inde paa den rette Vej, og det var jo den, der førte til
Maalet.

* * *

Meddelelsen om Mordet paa Kaj Munk gjorde et dybt Indtryk
paa Christmas Møller. Efter den 9. April havde han fulgt Kaj Munks
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Indsats meget nøje. Mordet indgav Christmas Møller Tanken at
komme hjem til Danmark. Sverige vilde han ogsaa gerne til, og der
kom en Indbydelse til at tale i Sveriges interparlamentariske Gruppe.
Det glædede Christmas Møller, at han i Januar blev indbudt til at
aflægge Besøg paa en af Skolerne, hvor de danske Faldskærmsfolk
uddannedes; i det hele taget fik Christmas Møller mere af den For
bindelse med de Englændere, der havde med det hemmelige Arbejde
at gøre, som han stadig havde ønsket at faa. Paa den anden Side gik
Sveriges-Rejsen i Vasken, hvilket var ham en dyb Skuffelse, og Christ
mas Møller fatter allerede nu den faste Beslutning, at han vil hem
meligt hjem, og han beder de engelske Myndigheder om Tilladelse.
Ogsaa Forholdet til Russerne optog Christmas Møller meget paa
denne Tid. Oberstløjtnant Hvalkof boede under Dæknavnet Mogen
sen hemmeligt hos Christmas Møllers; i Hast kom Kauffmann til
London og tog Del i Forhandlingerne i Gesandtskab og Raad. Og
selv mærkede jeg, hvordan Krigen nærmede sig Danmark ogsaa paa
Krigsskuepladsen. B.B.C. skulde have en Mand med til Invasionen,
som skulde dække de danske Udsendelser, og det aftaltes, at jeg
skulde holde mig i Beredskab. Legationsraad Torp Pedersen kom
over fra Stockholm, og Forbindelsen med Nordmænd, Russere og
Hollændere, Belgiere og Tjekker og andre af de saakaldte smaa Na
tioner blev dyrket meget energisk. (Paa denne Tid opstod hos Nordmændene (Lie) den Tanke, at Christmas Møller burde have diploma
tisk Status og gøres til Gesandt hos Nordmændene, akkrediteret Kong
Haakon. Men det blev ved Tanken; Christmas Møller var glad for
Tanken, men ikke selv ivrig for dens Realisation). Og »lille John«
sender sit Tøj hjem og faar hemmelig Adresse. Der udstedes Forbud
mod Diplomatrejser, og de to Ministre Kauffmann og Fontenay
»strander« foreløbigt i London. Man mærker Spændingen, aner, der
er store Ting i Gære, men ved naturligvis meget lidt. Arbejdet for
Christmas Møller er nu inde i Forberedelsernes Fase. Og under alt
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dette maa man ikke glemme Christmas Møllers stadige Understreg
ning af, at det er Hjemmefronten, der er og bliver den afgørende.
Og Tanken om at komme hemmeligt hjem presser sig mere og mere
paa. Ikke mindst efter D-Dag. Lille John ringede sidste Gang hjem
d. 14. Juni — og nu var han altsaa paa den anden Side Kanalen. Søn
dag den 18. tog jeg med Hr. og Fru Christmas Møller paa den tidli
gere omtalte Biltur gennem London, og da vi kom hjem, erfarede vi,
at 6 Mennesker var blevet dræbt eller saaret lige uden for Døren til
Thorney Court. Det var et A. A. Projektil fra Luftværnet, der var
gaaet galt. Ude kom Danmark med i mere og mere, og Forholdet til
Rusland gik i Orden med Døssing. Danmarks Stilling var i det hele
taget saa godt ude, som man kunde forlange.
Christmas Møllers Tanker var meget i Danmark. En af de sidste
Dage i Oktober sagde han Ja til Hjemmefronten til at komme hjem,
og han havde en særlig fortrolig Samtale i Foreign Office om Rej
sen, som man billigede. Christmas Møller var til Lægeundersøgelse,
som han klarede fint. »Skulde jeg faa mit Livs store Ønske opfyldt
og blive lidt af en Soldat,« skrev Christmas Møller i sin Dagbog (d.
3o/io'44). Hjem og udrette noget hjemme. Professor Fog var jo taget.
Søndag den 19. November tog Christmas Møller saa til en Trænings
lejr i Nærheden af Manchester. Han skulde hurtigst muligt hjem,
han skulde springe ud i Faldskærm. Om Mandagen begyndte Øvel
serne, og Christmas Møller fik at vide, det gik godt. Han var dygtig
til at »rulle rundt«, naar han landede. Men saa gik det galt ved
den Øvelse, hvor han skulde lande staaende. Han gjorde ingen
Fejl, men hans højre Ben brækkede paa to Steder. Og saa blev det i
Stedet for Hjemkomst til Indlæggelse paa Hospital for at faa Benet
sat sammen og lagt i Gips. Det var et Slag for Christmas Møller.
Onsdag kørte han hjem til London i en almindelig Vogn og laa i
Sengen Torsdag og Fredag i et frygteligt Humør, hvilket Peter Freu
dien og Ejnar Mikkelsen, der besøgte ham i de Dage, maaske kan be-
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vidne; det er dog sandsynligt, han har søgt at »mørklægge« Hu
møret. Fredag var Christmas Møller »paa Benene« igen og begyndte
paa Kontoret — han var faldet ned ad en Trappe og havde »forstu
vet« Benet. Han begyndte naturligvis at spekulere paa at komme
hjem paa en anden Maade end gennem Luften i Faldskærm.
Fredag den 26. Januar kom »lille John« hjem paa Orlov, men in
den Orloven var forbi, rejste Christmas Møller til Sverige.
Om hele det sidste Aar af Christmas Møllers Ophold i London er
der meget at fortælle af politisk Interesse. Der var mange Vanskelig
heder, og Christmas Møller var langt fra altid enig med sine Omgi
velser og de med ham, men hans Linie var, at der udadtil ikke maatte
kunne konstateres indre Splid mellem Danskerne. Vi var saa smaa og
svage, at skulle de Allierede have Vrøvl med os, kunde vi godt pakke
sammen. Efterhaanden gik Krigen jo vidunderligt, og det stod os
klart, at nu skulde vi snart hjem paa den ene eller den anden Maade,
og saa, som vi øjnede Maalet, ramtes Hr. og Fru Christmas Møller af
deres haardeste Slag. Den 20. April, Fredag, kom Budskabet om
John. »Det bliver svært for Gertrud,« sagde store John. »Det bliver
svært for store John,« sagde Gertrud. De bar dog begge Slaget med
en Rankhed og Styrke, som jeg altid vil mindes som noget af det
smukkeste, jeg har truffet hos to Mennesker. Jeg boede i de Dage hos
Hr. og Fru Christmas Møller. Jeg skulde holde mig parat som Krigs
korrespondent, naar det skete i Danmark. Om Morgenen, den 20.
April, var vi taget paa Kontoret. Jeg kørte for Fru Christmas Møller
i min Bil, og i de faa Minutter paa vor Vej fra Thorney Court til Det
danske Hus i Pont Street var Telegrammet kommet fra Krigsmini
steriet, det Telegram alle, der havde Sønner med i Invasionen, fryg
tede. Der laa Besked i Det danske Hus ved Telefonbordet i Stuen
om, at jeg omgaaende skulde ringe hjem. Fru Gertrud gik op ad
Trappen til Christmas Møllers Kontor, mens jeg telefonerede. Og saa
gik Hr. og Fru Christmas Møller ned ad Trappen fra første Sal —
14*
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bange indtil Vished. Og vi gik sammen op ad Trappen til Christ
mas Møllers Kontor. Saaret? Faldet? Ja, den 9. April 1945 faldt
»lille John«, Løjtnant i Grenadier Guards, John Christmas Møller.
Midt i Lykken over, at det gik saa godt med Krigen og Danmark,
fik Hr. og Fru Christmas Møller det Budskab, der bragte dem deres
Livs store Sorg. En ny Tilværelse begyndte for dem, paa mange
Maader.
Jeg og andre har ved andre Lejligheder fortalt om Christmas Møl
lers Hjemrejse, hans Tur hjem i Mosquito er Bladreportage, hans
Tid i det befriede Danmark ligger aaben, hans Artikler om Besættel
sen og hans Syn paa det tyske Problem er trykt i Bogform, hans
Udenrigspolitik som Udenrigsminister skildres af andre.
Den Dagbog, som Christmas Møller har ført, og som jeg har bragt
Uddrag fra, rummer en Efterskrift, der slutter: »Men vi glemte al
drig de Døde — og alle de andre, som led«. Disse Ord var sat som
en Efterskrift for hans og Fru Christmas Møllers Arbejde for Dan
mark i London.
Ved Christmas Møllers Død er ofte udtalt det traditionelle: »Fred
med hans Minde«. Men han var en Kampens Mand, en Stridsmand
for Rettens Sejr over Uretten, og i Haab om, at mange Danske vil
leve og arbejde for deres Land i samme Aand og med saa gode Mo
tiver, som han gjorde det, vil jeg udtale, ikke et »Fred med hans
Minde«, men et
Kamp om hans Minde.
E. Blytgen-Petersen.

Hilsener fra England og Norge
AF ANTHONY EDEN, HERMAN SMITT INGEBRETSEN, TRYGVE LIE

OG FRANK N. STAGG

Ehv. Udenrigsminister Anthony Eden:
The death of Christmas Møller is a grievous loss not only to Denmark
but to all who knew him. Freedom-loving peoples to-day can ill afford
to loose the counsel and experience of their wise men.
I knew Hr. Møller well as chairman of the Danish Council in London
during the war years. His capacity for hard work was unparalleled. His
shrewed judgement was a tower of strength to all who worked with him.
But I think perhaps his greatest quality, and that for which he will best
be remembered, was his invincible courage. Christmas Møller never lost
heart — he never abandonned his staunch faith in the ultimate forces of
freedom over their enemies. He was, indeed, doughty champion of demo
cracy.
Anthony Eden.
(Christmas Møllers Død er et alvorligt Tab, ikke blot for Danmark, men for
alle, der kom i Berøring med ham. De Folk, der elsker Friheden, kan i vore Dage
kun daarligt undvære deres kloge Mænds Raad og Daad.
Jeg kendte Christmas Møller godt som Formand for Det Danske Raad i London
gennem Krigsaarene. Hans Evner til at arbejde haardt var uforlignelige. Hans
skarpe Dømmekraft stod for alle dem, han kom i Berøring med, urokkelig som en
Borg. Men maaske var det største ved ham — og det for hvilket han vil blive
mindet længst — hans ukuelige Mod. Christmas Møller tabte aldrig Modet —
han svigtede aldrig sin stærke Tro paa Frihedens endelige Sejr over sine Fjender.
Han var helt igennem en heltemodig Forkæmper for Demokrati.)
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Odelstingspresident Herman Smitt lngebretsen:
Vi møttes ved lunchbordet i Hyde Park Hotel i London. Det var en
liten menneskealder siden første gang, og en evighet siden sist.
Første gang var vi unge studenter. Vi deltok i en nordisk studenterkonferanse, og vi ordnet verdens problemer som unge mennesker den
gang gjorde, og formodentlig gjør den dag i dag. For det kan sikkert
aldri bli anderledes i denne verden enn, at det er dem, som ikke har an
svaret for problemenes løsning, som bedst vet, hvorledes de skal løses.
Men det faldt i Christmas lodd, mens han ennu var ung student, å
bli benket ved ansvarlige menns bord. Vi syntes, det var et eventyr, at en
student ble valgt til Danmarks Rigsdag. Men for Christmas og for dansk
politikk kom det sikkert til å bety noe vesentlig, at han fikk begynne sin
riksdagsgjerning i en alder, da det er en selvfølge, at man skal gjennem
vanskelighetene og løse problemene.
Når vi siden møttes ut gjennem årene i politiske forsamlinger og andre
steder, var det dette, som jeg altid med glede påny ledte mig fram til i
hans ord, i hans ansikt, i hele den fortettede skikkelsens vitale utfoldelse.
Han hadde ikke fått tid til å kjølne i avventende refleksjon før det po
litiske liv tok ham i bruk. Han bevarte ungdommens hensynsløse selv
følgelighet i basketaket med problemene og dens våkne villighet til å søke
nye uortodokse løsninger, når det gjaldt. Hans hår ble grått. Men han ble
aldri gammel.
Vi talte engang sammen på et nordisk møte på Hindsgavl. Som altid
var han sterkt optatt av det nordiske samarbeide. Men jeg husker, hvorledes
det pludselig, mens jeg sat og lyttet til hans stemme, ble klart for mig, at
i alt det han sa, var det Danmark som åndet. Hans interesse for Norden
var Danmarks fremtid, hans kamp for konservative ideer var Danmarks
velfærd. Det smilet ingen av oss noen gang kunde motstå, det var Dan
mark som smilte.
Så sad jeg en dag ved et lunchbord i London og så igjen Danmark
smile. Det var en evighet siden sist. Danmark og Norge var blitt besatt av
fiendtlige tropper. Vi var begge landflygtige. Den verden, som var vår,
var faldt sammen. Men Christmas hadde reist opprørsfanen og hadde
kaldt sit folk til kamp. På en underlig besettende måte var hans stemme
i radioen blitt uttrykk for forjettelsen om Danmarks fornyelse.
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Men jeg visste, at ikke alle hans lannsmenn var fornøiet med ham.
Kveilen før hadde jeg været sammen med en del danske motstandsfolk.
De hadde hatt både det ene og det andre å si om ham og hans arbeide.
Christmas visste det også. Men han skjøv det tilside. Det var uvesentlig.
De andre hadde talt hele aftenen om det oppgjør, de skulde ha, når de
kom hjem, med dem som hadde sveget. Christmas sa ikke et ord om det.
Det tellet ikke. Det var ikke kritikken og oppgjøret og straffen for gamle
synder han skulde hjem til. Han skulde hjem og bygge.
Tror du verden biir ny? sa han. Den må bli ny. Det må bli mulig å opp
leve et folk som står tett sammen om de vesentlige ting, som strekker sig
ut over gamle motsetninger for å gjøre livsgleden til et felleseie for alle.
Det betyr resignasjon for noen få. Det betyr opplevelse for de mange. Da
vil verden kunne bli ny.
Bak hodet med den store grå manken så jeg en ung student i den gamle
Rigsdag. I ung overmodig tro ble verdens problemer ennu engang løst.
Endda engang kunde livet begynne. Bare det grå hår var som en sky over
himmelblået.
Der stod en krykke opefter bordet. Christmas hadde prøvet sig som fall
skjermhopper. Det hadde kostet ham et benbrud.
Jeg måtte prøve det også, sa han. Du skjønner, vi vet jo ikke på hvilken
måte, vi kommer hjem.
Sidste gang vi møttes var i Oslo. Det var en sur og regntung dag. Alle
skuffelsene efter befrielsens vårmorgen var brutt inn over Christmas. Han
var trett og tung i sindet. Ingenting var blitt sånn, som han hadde drømt
det. Problemene var blitt sterkere enn hans ungdom.
Han minnet mig om lunchbordet i Hyde Park Hotel. Verden ble ikke
ny, sa han. Og allikevel —, sa han. Det var, som de to ordene skulde stryke
tyngden av alt det andre vekk.
Han trak fingrene gjennem det grå hårs sky, og smilet brøtt inn over
hans ansikt som et solgløtt mellem Danmarks bøge.

Herman Smitt Ingebretsen.
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Generalsekretär Trygve Lie:
Da jeg som norsk utenriksminister hadde den glede å foreslå Danmark
opptatt som medlem av De Forente Nasjoner allerede i San Fransisco,
mens den tyske okkupasjon ennu vedvarte, så kunne jeg gjøre det så me
get lettere på grunn av det store arbeide som Christmas Møller hadde ned
lagt for Danmarks sak i krigens år. Jeg husker så vel den dagen han kom
opp til meg i det norske Regjeringskvarter i London, frisk og umiddelbar
like fra den danske motstandsbevegelse hjemme. Han var en av dem som aldri
kunne gå på akkord. For ham var det tyske angrep og den påfølgende okku
pasjon ikke bare en fiendtlig handling som ledd i en stormaktskrig. For
ham var nazismen og alt dens vesen moralsk avskyelig. Christmas, som vi
alle kalte ham, var som et uvær når han talte om nazistenes fremferd, og
han så det som en livsoppgave å gjøre det klart for alle hva et tysk herre
dømme virkelig innebar. Han tålte ingen lunkenhet.
Naturlig nok ble Christmas Møller straks en sentral skikkelse i arbeidet
for Danmark i den frie verden. Ved siden av Ambassadør Kauffmann,
som fra første stund fikk anledning til å ta hansken opp, virket Christmas
Møller utrettelig i alle kretser for å fremme og trygge danske interesser.
Og som en fri talsmann for sitt land lyktes det også for ham å skape for
ståelse og sympati for det danske folk.
Personlig minnes jeg Christmas Møller som en kjær og trofast venn,
som forenet sin glødende idealisme med de beste menneskelige egenskaper.
Det er nå så svårt å vite at han ikke er mere.
Trygve Lie.

Commander Frank N. Stagg:
Hver eneste af Danmarks Venner i England drog et Lettelsens Suk, da
vi en Majdag i 1942 hørte, at Christmas Møller var i London. Vi vidste, at
nu havde Danmark endelig faaet sin Talsmand blandt de Allierede, en Tals
mand hvis Personlighed gjorde Indtryk paa alle, han mødte, til Trods for
at han paa dette tidlige Tidspunkt kun med Besvær talte Engelsk. Her
stod ikke blot en charmerende Personlighed, som indgød Tillid fra første
Færd, men hans franke og livfulde Fremtræden, hans graa Løvemanke
og hans i England slaaende Navn »Christmas« vakte den Offentligheds
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Interesse, som kun lærte ham at kende gennem Pressens Omtale og Bil
leder.
Jeg var en af de mange Englændere, der hilste ham velkommen med
aabne Arme, og jeg var lykkelig over, at det ved Skæbnens Gunst blev mig,
der straks efter Ankomsten gennem en Række meget tidlige Morgensam
menkomster skulde hjælpe til at bøde paa hans mangelfulde Engelsk. Han
blev dog snart utaalmodig, han syntes ikke, det gik hurtigt nok fremad,
og hans Iver efter at komme til at beherske mit Sprog var saa stor, at det
omsider lykkedes mig at overtale ham til i hvert Fald for nogle Dage at
isolere sig komplet fra alt dansk. Jeg bortførte ham fra Gertrud og fra hans
Arbejde til en lille Landsby i Dorset, hvor han i et ham fuldstændig frem
med Milieu gjorde en intens hjernemæssig Indsats. Vi var klare over, hvor
stor en aandelig Anspændelse vi paalagde ham, og vi skred derfor til den
drastiske Foranstaltning at afbryde det elektriske Lys i hans Soveværelse,
saa vi i hvert Fald for nogle af Døgnets Timer afskar ham fra at anspænde
sin Hjerne.
Det var paa denne Tur, jeg fik det første virkelige Indtryk af Manden
Christmas Møller, det var dér, min Beundring for ham opstod, den Beun
dring, som udviklede sig til en dyb Hengivenhed. I Landsbyens »pub«
fortalte han de stedlige Landmænd om sit elskede Danmark, saa veltalende
som hans begrænsede Engelsk nu tillod ham det, og den »store danske Stats
mand« huskes endnu som saadan og huskes i venlig Erindring i de mange
beskedne Dorset-Smaahjem, hvis Beboere dengang optog ham i deres Midte.
Da hans Værtindes Gartner i April i Aar bragte hende Meddelelsen om
Christmas Møllers Død, stod hans Øjne fulde af Taarer.
Det var i Landsbyen Abbotsbury i Dorset, Christmas besaa den Svane
farm, som siges at være grundlagt af Ore, der var »Huskarl« hos Knud
den Store. Da Christmas besværligt havde formet sit høflige Spørgsmaal
til Svanefarmens Leder: »De ser vel næppe saa ofte Danskere her hos
Dem?« fik han Svaret i bred Dorset Dialekt: »De er da ikke den første
Dansker, der har været her, Sir, Kong Knud var her for 1000 Aar siden.«
For enhver, der som jeg deler min Hengivenhed næsten ligeligt mellem
Danskere og Nordmænd, var det en stadig Kilde til Tilfredshed at høre
Christmas ved Sammenkomster, hvor det norske Element var dominerende.
Der kunde han slaa sig løs paa sit eget Sprog i den overbevisende Veltalen-
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hed, han var en saadan Mester i, og jeg har følt, hvor han holdt dem
tryllebundne, disse Folk fra »hinsides Skagerak«, naar han med hvert eneste
Ord, han ytrede, nedbrød et Gran af den vage, indgroede Modvilje, som
de stædige Nordmænd endnu maatte kæle for efter fire Aarhundreders
dansk Overherredømme.
Jeg kunde nævne talløse Eksempler paa denne hans dynamiske Person
ligheds Indvirkning ogsaa paa de engelske Tilhørere. Intet Eksempel er
dog mere slaaende end de Spørgsmaal, der fulgte efter hans Tale til det
engelske Underhus’ Interparlamentariske Union, da han forsvarede Dan
marks Stilling i Versailles, hvor man afslog de Allieredes Forslag om at
inkorporere hele Slesvig i Danmark. Hans Svar til et irsk Underhusmedlem
gik ud paa, at Danmark ikke ønskede i sin Rigsdag at etablere »de irske
Tilstande, der i 1910 herskede i det engelske Underhus« ved at tillade, at
25 tysktalende Medlemmer fik Lov til at udgøre Tungen paa Vægtskaalen.
Af Christmas Møllers mange straalende Egenskaber var hans Had til Uret
ten en af de fornemste. Jeg har set ham i Krigstidens England med aldrig
svigtende Energi forfægte den allermindst betydende Danskers Sag, naar
han mente, en Mand paa Grund af Misforstaaelser var faldet i Unaade
hos de britiske militære Sikkerheds-Myndigheder. Og aldrig mig bekendt
har han gjort det med Urette.
Det er ikke muligt for mig at skrive om Christmas Møller uden at
skrive om hans Kone og hans Søn, for de tre er i mit Hjerte uløseligt for
bundet. Maaske nød jeg i højere Grad end nogen anden Englænder den
Gunst, det var at kende deres hjertelige Gæstfrihed i det harmoniske Hjem,
de skabte under tre Aars Udlændighed. Det Hjem gik blandt de danske
frivillige under Navnet »Herberget for Hjemløse«; de var mange, der fra
Tid til anden fandt Tilhold under det gæstfri Tag.
Lille John havde utaalmodigt ventet paa at blive 18 Aar, saa han kunde
melde sig til de britiske Styrker, og sin 19. Jul tilbragte han i Garder
infanteriets Træningslejr, hvor man i alle Enkeltheder gjorde ham bekendt
med »Grenaderernes« Traditioner. Da han efter tre Ugers haardt Arbejde
vendte hjem paa Orlov som menig Soldat, slog han Hælene sammen og
hilste sin Mor med Ordene: »Mor, vidste Du, at det var os, der slog Napo
leon ved Waterloo!« Som Officer gled John ind i det glorværdige Regi
ments Tilværelse; hans Brigadegeneral har fortalt mig, at baade Officerer
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og Mandskab omfattede »den lille Dansker« med Respekt og Hengivenhed.
»Den lille Dansker« faldt, paa Vejen hjem til Danmark, i en tysk
Landsby, hvor han førte sin Afdeling staaende i sin Tank, paa den sidste
9. April, Danmark oplevede i Fangenskab — den 9. April, da hans For
ældre i det engelske Riges Hjerte, Westminster Abbey, naaede at se det
danske og det norske Flag sammen blive baaret til Højaltret som Symbol
paa den Anerkendelse og Respekt, de to smaa stridende Nationer havde
tilkæmpet sig hos den britiske Allierede.
Jeg kan endnu høre Christmas Møllers Stemme, da han om Morgenen
11 Dage senere, efter at han lige havde modtaget Krigsministeriets Tele
gram, i Telefonen fortalte mig, at lille John var faldet.
Gertrud og John Christmas Møller vendte da tilbage til et befriet Dan
mark. I England efterlod de en talstærk Skare af taknemmelige britiske
Venner og Beundrere, som til deres Død vil ære Navnet Christmas Møller.
Det er min Tro, at Christmas Møller under sit Arbejde paa de store
Vidder udenfor Danmark kom til den Overbevisning, at snæver Partipoli
tik vilde betyde Døden for den Frihed, der skulde genopstaa i Efterkrigs
tidens demokratiske Lande. Jeg vover at gætte paa, at han vendte tilbage
til Danmark med det Haab, at Mænd, der vilde noget i Fredens Sag, kunde
samles i et demokratisk Fællesskab, som kunde høste Frugterne af de Er
faringer, man havde gjort i de onde Aar. Det maa have været en bitter
Skuffelse for ham at opdage, at hans Landsmænd ikke var indstillet paa et
saadant Samarbejde, og han led derfor i et uforstaaende og utaknemmeligt
Danmark noget nær den samme Skæbne, som blev Churchill og Smuts til
Del blandt de mindre fremsynede af deres Landsmænd. Der maa være
mange, der føler som jeg, at Begivenhedernes ubønhørlige Udvikling vil
retfærdiggøre Christmas Møllers fremsynede Linje — Christmas Møller,
der var den eneste danske Statsmand, som fra den første Tankes Frem
sættelse gjorde sig til Talsmand for Idealet om en europæisk Union.

Frank N. Stagg.

Christmas Møller og Sønderjylland
AF REDAKTØR A. SVENSSON

ommeren 1912 vil af det ældre Slægtled af Sønderjyder blive
mindet som en af hine lyse Somre før den første Verdenskrigs
Udbrud, hvor Danskheden syd for Kongeaaen kunde se tilbage
paa et efter Datidens Forhold straalende Valgresultat og Fremgang
paa alle de Omraader, hvor den i øvrigt var i Stand til at gøre sig
gældende.
Vi havde først haft Valget til den tyske Rigsdag den 12. Januar
1912 med et dansk Stemmetal, der var det største i mere end en Men
neskealder. Vi skulde helt tilbage til det første Tiaar efter 1864 for
at kunne indregistrere Stemmetal, der var større. Paa Aarsmødet i
Broager havde det derefter vist sig, at Medlemstilgangen til vore
nationale Foreninger stort set havde holdt Trit hermed. Kampen om
Jorden, der havde naaet et Højdepunkt, forløb tilfredsstillende. Over
alt sporedes øget Mod og Fortrøstning til, at vi kunde magte de
Opgaver, Fremtiden maatte have i Behold til os.
Det var i denne Sommer, Christmas Møller som ung første Gang
gæstede Sønderjylland og besøgte os i vort Hjem paa Møllehøj i
Sønderborg. Mange Aar efter skrev han i Anledning af min 50-Aarsdag i Tidsskriftet »Det nye Danmark« bl. a. :
»Det var en Sommerdag i 1912, jeg var kommet cyklende fra Besøg
i Haderslev ned over Aabenraa, havde for første Gang staaet paa
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Dybbøl og cyklede videre til Sønderborg. Jeg tror ikke, den, der ikke
har oplevet dette, ret kan forstaa, hvilken Oplevelse for Livet Besø
gene i Sønderjylland før Krigen var. Det var min Ven, Aage Kidde,
som indviede mig i dette. Og som vi drog frem, traadte hele Billedet
af den kæmpende Danskhed frem for os med dens Sorger og Skuf
felser, dens Sejre og Haab. Det var i den Tid, da Jordkampen var
meget bevidst. Det var i Aarene, da Danskheden trængte sig sydpaa,
og som kongerigske kendte vi vel Kampene og Stridighederne mel
lem Landsmænd indbyrdes, men deltog selvsagt ikke i dem.
Og vi kom til Sønderborg, cyklede op gennem Byen ad Vejen, som
førte ud til det danske Land, og kom til det Svenssonske Hjem og
modtog det første Indtryk af Pressemanden, Politikeren, Stridsman
den Svensson og hans baade blide og stærke Hustru.«
Gæster fra det gamle Land kom og gik i disse Aar hos os, og vi saa
dem gerne, selv om Arbejdet skulde gøres. Min Hustru har i en Dag
bog fra dengang noteret, at vi i de Dage, det har været i Slumingen
af Juli og Begyndelsen af August, havde haft Besøg af Kunstner
parret Slott-Møller med Datter, der da havde Sommerbolig paa Østerholm paa Als, lige op til den dejlige Nørreskov, af Pastor Hansen og
Frue med Søn fra Aasted, af Professor Martin Nyrop fra Køben
havn, der forestod Opførelsen af det nye danske Forsamlingshus
»Sønderborghus«, af Højskolelærerinde Frk. Julie Meyn fra Ubbe
rup, af to unavngivne Sygeplejersker, som ledsagede en Del gamle
Veteraner, der skulde gense Dybbøl, af Student Kaj Jørgensen og
endelig af Aage Kidde, som vi kendte fra tidligere, i Følgeskab med
en Student Møller.
Student Møller, det var den unge Christmas Møller.
Han havde erhvervet sig Studenterhuen Aaret i Forvejen, og han
var, som han senere har udtrykt det, straks og selvfølgeligt bleven
Medlem af den sønderjydske Studenterorganisation »Hejmdal«. I
1907 havde den sidstnævnte Organisation faaet en særlig Kraft inden
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for sine Rækker i Aage Kidde, der omgaaende blev Leder af dens
Agitationsudvalg og efter nogle Aars Forløb dens Formand. Kiddes
Fader havde været med i Krigen 1864, og hans Slægt paa mødrene
Side havde Tilknytning til det tabte Land. Hvad Drengen hørte
herom i sit Barndomshjem, gjorde et uudsletteligt Indtryk paa ham,
og han lovede sig selv, har Christmas Møller fortalt efter hans
Død, at de Tider skulde vende tilbage, da den danske Embedsmand
i Vejle*) havde Forretninger i Christiansfeld, saadan som Faderen
havde haft det, før Kongeaagrænsen lagde sig skillende imellem.
Christmas Møller blev hurtigt Kiddes højre Haand baade inden for
det konservative og det nationale Arbejde, og det betød, at ingen af
Dagens Timer hengik unyttet. Inden længe kunde man i en Studenterrevue synge:
Kidde og Christmas, Christmas og Kidde:
det samme, set fra en anden Side.
I Aarene op under den første Verdenskrig ledede Kidde forskel
lige Kursus inden for »Hejmdal«, der tilsigtede at underbygge den
sønderj ydske Interesse hos Foreningens Medlemmer med virkeligt
Kendskab til det, de arbejdede med. Vi beundrede, fortæller en Del
tager i et af disse Kursus, Kidde saavel som Christmas Møller for
deres fænomenale Kendskab til Nordslesvig. Kidde dikterede uden
Notater om Forholdene Sogn for Sogn, om danske og tyske Ledere,
Gaarde, Stemmetal osv., og det blev sagt, at hvis Kidde var forhin
dret, kunde Christmas Møller præstere det samme, hvad han skulde
have gjort ved et tidligere Kursus. Det var ikke smaa Krav, der stille
des til Deltagerne. Jeg har liggende for mig et Hefte, som har tilhørt
Kidde og er bleven opbevaret af Christmas Møller, indeholdende en
Oversigt over den nationale Stilling i Slogs Herred samt Abild,
* Aage Kiddes Fader var Landinspektør i Vejle.
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Nørre Løgum og Tønder Land Sogne, suppleret med flere Lands
byer i Løgumkloster Sogn, altsaa en væsentlig Del af den saakaldte
truede Firkant ned mod den nuværende Grænse, hvor der redegøres
for samtlige Landejendomme inden for Omraadet med Hensyn til
Ejerens nationale Sindelag, de voksne Arvingers Sindelag, Husspro
get mellem Mand og Kone indbyrdes, det Sprog, der taltes med
Børnene, de tysksindedes økonomiske Stilling, om Ejeren eller nogle
af hans Børn havde været paa dansk Højskole, og om der læstes
danske Aviser. Naar der især blev holdt Øje med den tysksindede
Landmands Økonomi, saa skyldtes dette, efter hvad en anden Del
tager i de paagældende Kursus har oplyst over for mig, at der, naar
den ikke var alt for god, kunde være Haab om, at Ejendommen før
eller senere gik over paa danske Hænder.
Alene dette Indblik i Arbejde og Metode giver en Forestilling om,
hvor indgaaende Kidde sysselsatte sig med de Problemer, der forelaa.
Et langt fyldigere Hefte, omfattende hele det egentlige Nordslesvig,
tilføjet nogle Sogne syd for Grænsen af 1920, og hidrørende fra
Christmas Møllers egen Haand, viser ligeledes, hvad de gav videre
til dem, der lærte af dem.
Heftet, der er paa over 100 haandskrevne tætfyldte Sider, afslutter
netop med den Periode, der her er Tale om. Det sidste Blad bærer
Datoen 1. Januar 1913, og det kan den Dag i Dag læses med Udbytte
af enhver, der ønsker at genopfriske eller sætte sig ind i, hvorledes
det Nordslesvig saa ud, der eksisterede fra omkring Aarhundredskiftet til Krigens Udbrud i 1914. Det er Nordslesvig geografisk, stati
stisk, administrativt, kirkeligt og kulturelt, der frembyder sig for
Læseren. Det er den nationale Kamp i alle dens Forgreninger, vi stif
ter Bekendtskab med, og Styrkeforholdet mellem Dansk og Tysk
føres mange Steder ud i de mindste Detailler. Der forefindes ogsaa
rammende Iagttagelser, som for Eksempel denne: »I de to Kredsdage
(Amtsraad), hvor Danskerne kan faa noget at sige, nemlig Haderslev
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Kredsdag og Sønderborg Kredsdag, er Danskernes Ledere henholds
vis Købmand Julius Nielsen, Damager, og Gaardejer P. Grau. Der
er det mærkelige, at skønt Julius Nielsen i sønderjydsk Politik ellers
er H. P. Hanssen-Mand, er han her meget stejl og giver ingen Bevil
linger til Prøjserne, mens P. Grau, der ellers er Jessen-Mand, i Kreds
dagen er meget forhandlingsvenlig, og man bevilger der glatvæk til
hinanden.« Eller der er indflettet morsomme Smaatræk, saaledes
Historien om, hvorledes Vojensgaard kom i dansk Eje:
»Vojensgaard ejedes indtil 1910 af Tyskere. Det er den i Areal
største Ejendom i Haderslev Amt, men der er en Del mager Jord.
Den sidste tyske Ejer var konstitueret Landraad (Amtmand) Haupt
mann von Kosegarten, der var en af de ledende inden for Den tyske
Forening og godt anset inden for Regeringskredse, men mindre dyg
tig som Landmand. Da han omsider havde bragt Gaarden paa det
Stadium, at Bygningerne faldt ned, og Markerne laa fuldkommen
udyrket hen, maatte han sælge. Han tilbød saa Regeringen Gaarden,
men den var i en saadan Forfatning, at man, forskrækket som man
var, sagde Nej, i Tillid til, at han ikke solgte til Danske. Da dette
blev bekendt om Morgenen, tog den danske Ejendomskommissionær
Jes Schmidt ud til Gaarden, og Handelen blev afsluttet i Løbet af et
Par Timer. Kosegarten fik straks sin Afsked, boer nu i Flensborg.
Gaarden kostede 250.000 Mark, senere er der ofret 200.000 Mark
paa den. Men den er nu en meget lovende Ejendom og har ved sin
Beliggenhed op til den stærkt tyske By Vojens overmaade megen
Betydning i national Henseende.«
Nævnes skal endnu, at det samlede Medlemstal i de sønderjydske
Foreninger i Danmark paa daværende Tidspunkt sættes til c. 20.000.
Det er nu omkring det tidobbelte.
Det har altid været afdøde Lektor H. V. Clausen, der er bleven
fremhævet som den store Kender af Nationalitetskampens Sønderjyl
land. Kidde var det ikke mindre, og det vil uden videre fremgaa af
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ovenstaaende, at Christmas Møller kom godt op ved Siden af ham.
Christmas Møller nærede da ogsaa alle Dage en vis Ringeagt for
dem, der kun overfladisk interesserede sig for det sønderjydske Spørgs
maal. Han veed jo ikke noget, kunde han sige, naar Ukendskab
lagde sig for tydeligt for Dagen. Modsat tilkendegav han en afgjort
Respekt for dem, der »vidste noget«, ligemeget hvor de partipolitisk
hørte hjemme. Han underkendte aldrig den varme Følelse for Græn
selandets Danskhed. Men den maatte forenes med Viden. Uden
denne Viden kom Følelserne let paa Afveje.

Og nu, i Sommeren 1912, var Christmas Møller for første Gang
med Aage Kidde i Sønderjylland for at gøre Studier i Marken. De
gennempløjede Landsdelen paa Kryds og paa tværs, og selv om det
var Kidde, der i særlig Grad førte Ordet, og Christmas Møller, der
lyttede, kunde ingen undgaa at lægge Mærke til, hvor ivrigt optaget
han var af at lære Personer og Forhold at kende, og hvor meget han
paa Forhaand vidste. Ganske det samme Indtryk har fæstnet sig hos
Jordkampens Førstemand, gamle Schmidt, Vojensgaard, naar han
skriver til mig: »Jeg husker godt Kiddes og Christmas Møllers Besøg
paa Vojensgaard 1912. Under vore Samtaler, som for det meste
drejede sig om Jordkampen, var det den ældre Kidde, der havde
Ordet. Christmas Møller lyttede med spændt Opmærksomhed. Ja,
han kom ogsaa med Udtalelser, som vidnede om stor Interesse for
Kampen i Sønderjylland og en brændende Kærlighed til vor Lands
del, noget, der har præget ham hele hans Liv igennem.« Det blev
ikke sidste Gang, de sammen gæstede Grænselandet. Ogsaa i 1913
og 1914 var de paa Fællesfærd syd for Kongeaaen. Som et lille Vid
nesbyrd om, hvorledes de til Stadighed fulgte Danskhedsarbejdet i
Sønderborg Amt, har jeg endnu gemt et Telegram fra dem til Ind
vielsen af »Sønderborghus« i Maj 1914: »Til Lykke med den nye
Sten i Muren, der hegner Danmarks Gaard. Hilsen. Aage Kidde.
John Christmas Møller.«
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Men saa udbrød den første Verdenskrig i August 1914, og paa een
Gang var alt bleven anderledes. Kongeaaen skilte endnu mere end
før. Nu gjaldt det om med det Kendskab, man havde, at forberede
det danske Folk paa Muligheden af en Genforening, selv om Dan
marks neutrale Stilling og den Holdning, Regeringen indtog over for
det magtstruttende Tyskland, gjorde det uhyre vanskeligt at røre ved
det sønderjydske Spørgsmaal. I 1916 udkom i Kommission hos
G. E. C. Gad Piècen »Baandene binder, Sønderjylland 1864—1914«,
der af nogle opfattes som skrevet af Kidde, mens andre holder paa
Christmas Møller. Paa Titelbladet staar der: »Ved J. C. Møller,
udgivet af Foreningen To Løver.« Maaske har de været fælles om
Piècen som om saa meget andet. Kendsgerning er, at den unge Christ
mas Møller har lagt Navn til.
Og Tendensen kan ingen være i Tvivl om. Den gaar ud paa ved
Hjælp af en Mængde Tal og Kendsgerninger at paavise, at der i
1914 fandtes »et dansk Sønderjylland, stærkere og mere bevidst end
nogen Sinde før«, og det Sønderjylland, der her toner frem, er Nord
slesvig, afrundet med Flensborg By og 4 af de nærmeste Landsogne.
»Den Del af Sønderjylland«, hedder det i et af Piècens Afsnit, »der
ligger nord for den baade folkeligt og historisk delende Linje fra
Flensborg Fjord til Tønder Marsk, har en Udstrækning af c. 70
danske Kvadratmil og omfatter Amterne Haderslev, Aabenraa, Søn
derborg og Nørre Tønder samt Sognene Bov, Hanved, Oversø og
Valsbøl af Flensborg Amt, i alt 107 Landsogne, 6 Flækker og —
Flensborg medregnet — 5 Byer.«
Vi er neutrale, bemærkes der til Indledning, det byder alle Hen
syn os at være, og vi har forlængst lært at tie og bie. »Men ingen
Magt i Verden kan hindre, at vore bedste Tanker gaar til Sønder
jylland, og at vi nu mere end nogen Sinde føler os som eet med vore
Landsmænd.« Piècen munder ud i den samme varme Samfølelse med
det danske Sønderjylland: »Det er Vinter nu for dem dernede, men
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eet bærer over Vinterens Kulde, Troen paa Foraarets Dag. Det grøn
nes over de mange Grave en Dag igen. Gid da Sommerens rødeste
Roser og hvideste Liljer maa skygge derover.«
Under hele Krigen afholdtes der paa Initiativ af afdøde Rektor
H. P. Hansen lukkede Informationsmøder inden for »Hejmdal«,
hvor det for det meste var Kidde, undertiden Christmas Møller, der
leverede Oversigterne.
I Sommeren 1918 blev Kidde valgt ind i Folketinget. Han forbe
redte sig nu til ogsaa at føre den sønderjydske Sag frem paa Rigs
dagen, naar Øjeblikket var inde til det, og han blev Medlem af Det
konservative Folkepartis sønderjydske Udvalg. Men knapt et halvt
Aar efter reves han bort af den spanske Syge. Hans sidste Gerning
paa Rigsdagen var ifølge Christmas Møller at tegne et Kort over den
øjeblikkelige Stilling i Mellemslesvig for at give Rigsdagens Med
lemmer et Overblik over, hvordan Landet laa dernede. Ved Kiddes
Jordefærd den 4. Januar 1919 holdt Christmas Møller, der nu maatte
føle sig som hans Arvtager, en Tale, der klang som et Løfte.
»Vi vil føle det«, udtalte han, »som er han med hver Gang, vi gør
det rigtige og sande. Saa sandt det er, at han ved sin Person, sit Liv
og sit Arbejde har præget os, saa lever han ogsaa i vore Gerninger.
Jeg vil føle det, som tager han min Haand og leder mig, naar jeg
handler i hans Ideers Tjeneste, som han saa mange Gange har gjort
det. Og bliver Vejen vel ofte den smalle og trange, saa vil den altid
blive Rettens og Sandhedens.«
Den Indstilling, der var lagt til Grund for Piècen »Baandene bin
der«, medførte naturligt, at Christmas Møller, da Grænsespørgsmaalet blev sat paa Dagsordenen, var at finde blandt dem, der arbejdede
for at faa 2. Zone med til Danmark. Hans Virksomhed baade før og
efter Afstemningen den 14. Marts faldt hovedsagelig i København,
hvor han stod i nær Forbindelse med Medlemmer af den konserva
tive Rigsdagsgruppe, og hvor han efter Kiddes Død ledede »Hejm-
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dal’s« Arbejde for 2. Zone. Ved den af Overretssagfører Manthey
Wagner tilrettelagte storstilede Flensborg-Demonstration i Køben
havn den 7. Marts 1920 med Møde i Cirkusbygningen og det efter
følgende mægtige Folketog til Amalienborg var Christmas Møller
hans nærmeste Medarbejder, og da man kort før Afstemningen mang
lede danske Flag i Flensborg, fik Christmas Møller i en Fart skaffet
de nødvendige Mængder tilveje, rejste selv ned med dem og forestod
Uddelingen.
Resultatet af Afstemningen den 14. Marts 1920 blev for Christmas
Møller som for saa mange andre Danske en Skuffelse. Det var under
Indtryk heraf, han i Dagene lige efter kendetegnede Afstemningen i
2. Zone som »et eneste stort Falsum«, en Karakteristik, han senere
fandt for øjebliksbetonet og ikke ønskede at opretholde. Dette ændrer
selvsagt intet ved, at der med Truslen om at nedlægge Flensborg
Skibsværft, saafremt Byen stemte sig til Danmark, indirekte udøvedes
et kraftigt Valgtryk fra tysk Side, ligesom de mange Tusinder af til
rejsende stemmeberettigede sydfra gjorde Afstemningen til noget
andet end det, den var tænkt at skulle være, en Afgørelse af den i
Afstemningsomraadet hjemmehørende Befolkning og den alene. Til
Gengæld maa det indrømmes, at ogsaa uden disse tilrejsende vilde
der have været et afgjort Flertal for 2. Zones Förbliven ved Tysk
land. Det flensborgske Socialdemokrati var da prorepublikansk og
protysk, og det maatte for Flensborg Bys Vedkommende paavirke
Afstemningen meget føleligt.
Efter at Christmas Møller i September 1920 var valgt ind i Folke
tinget, blev han i Løbet af faa Aar en af Konservatismens mest cen
trale Skikkelser. Som Leder af Det konservative Folkepartis Hoved
kontor fra 1923, som Formand for den konservative Rigsdagsgruppe
fra 1928 og for Partiet fra 1932, sad han inde med en Indflydelse,
der, indtil han tabte i Grundlovskampen 1939, var ganske enestaaende. For os Konservative i De sønderjydske Landsdele var det et
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Gode, at det netop var Christmas Møller, der var den ledende inden
for det Parti, vi efter Genforeningen havde sluttet op om. Jeg selv
kom gennem Aarene til at staa i nært Samarbejde med ham, først
som Pressemand og fra 1932 desuden som Folketingsmand, og mange
er de Samtaler, vi har haft, og næsten utallige de Breve, vi har vekslet
om sønderjydske Forhold. Hvor optaget han end kunde være, sin
gamle Kærlighed til det danske Sønderjylland, saavel det, der laa
nord for Grænsen, som det, der blev tilbage syd for den, forblev han
tro, og der var altid Lydhørhed og Forstaaelse og varm Interesse for
vore særlige Anliggender. Han fulgte nøje, hvad der foregik i Græn
selandet, og tit har han æsket min Mening om dette eller hint.
Her kan fremdrages et enkelt Eksempel paa, hvorledes Christmas
Møller straks greb ind, naar det syntes ham paakrævet. I et Brev fra
Marts 1938 til Redaktør Carsten Raft, der havde anmodet ham om
at tale ved en forestaaende K. U.-Lejr i Sønderjylland, svarer Christ
mas Møller imødekommende, idet han dog fortsætter:
»Men jeg har for en Gangs Skyld, hvad jeg ikke plejer at være
slem til, en Betingelse at stille, nemlig den, som jeg ogsaa tror, vi
kan blive enige om, at den traditionelle Hilsen ikke bruges, og vil
jeg mene, at det var en udmærket Lejlighed at afvikle den paa. Det
er fuldkommen givet efter min Opfattelse, at den ikke kan bruges i
Nordslesvig, saaledes som vi mange Gange har talt om det, og jeg
vil i hvert Fald ikke, som alting ligger, kunne være med til at del
tage i noget Arrangement, hvis den bruges, og jeg synes ikke, det er
tilstrækkeligt, at den ikke bruges over for mig.«
Raft oplyste omgaaende, at han i Forvejen havde truffet den Be
slutning ikke at bruge den oprakte Arm i den sønderjydske Lejr, og
at Lejrens Stab og Ledere havde sluttet sig dertil. Hilsenens Anven
delse uden for Lejrsamlingen bestemte K.U.s Forretningsudvalg over.
Det var fast Tradition, at naar Christmas Møller kom til Hindsgavl
for at tale ved de konservative Højskolekursus, skulde vi en flere
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Timer lang Tur ud i Omegnen, og saa gennemdrøftéde vi alt, lige fra
nationale og partipolitiske til helt private Spørgsmaal. Her lod Christ
mas Møller sig gribe af en Slags Feriestemning, hvad han ellers
havde ondt ved, og det var tit lige svært for os begge at løsrive sig
fra Synet af det solblaa Fænøsund og den brede Kolding Fjord med
Konturerne af Byen langt inde, naar vi undervejs havde lejret os i det
fine Græs ved Strandkanten. Jeg havde Følelsen af, at han hvert Aar
glædede sig til disse Vandringer, og at han paa dem for en Stund
frigjorde sig fra alt, hvad der ellers hvilede paa ham.
Ogsaa efter hans Tilbagevenden fra London i 1945 blev det gamle
Venskab og den gamle Meningsudveksling hurtigt etableret igen.
Under den første længere Samtale, vi havde, den fandt Sted paa et
Hotelværelse, spurgte Christmas Møller:
— Skal vi nu give det tyske Mindretal et Stød under Bæltestedet,
som nogle mener, og hvad der utvivlsomt vil være Sangbund for, eller
skal vi optræde forsonligt, saa vidt det kan forenes med de Krav, den
danske Stat nødvendigvis maa stille til det.
— Det sidste, svarede jeg. Vi maa jo ikke glemme, at der ogsaa
Var loyale tysksindede under Besættelsen, endvidere, at vi har et
dansk Mindretal syd for Grænsen, som vi skylder at tage Hensyn til,
og endelig, at Historiens Hjul vil dreje mange Omgange endnu,
selv om Tyskland for Tiden ligger slaaet som aldrig før.
— Jeg er enig med Dem, sagde Christmas Møller. Saa holder vi
den Linje.
Et særligt Afsnit af det genvundne Lands Historie udgør Land
brugskrisen fra midt i Tyverne til langt hen i Tredverne med alle de
»Bevægelser« blandt den nordslesvigske Bondebefolkning, som den
drog efter sig. Overgangen fra det ene Økonomiomraade til det an
det, Markkapitalens Sammenbrud m.m. havde medført, at det sønder
jydske Landbrug, da Krisen satte ind, gennemgaaende var langt min
dre modstandsdygtigt end Landbruget længere nordpaa. Den danske
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Stat traadte efterhaanden hjælpende til med Foranstaltninger af for
skellig Art. Men til Trods herfor og uanset, at det sønderjydske Land
brug rent fagligt var i Færd med at overvinde Krigsaarenes Nedgang
og Tilpasningens Besværligheder, blev Krisen en Overgang faretru
ende ogsaa nationalt set, fordi den betød et Brud paa den rolige og
i alle Henseender lovende Udvikling fra Genforeningen og frem
efter, mens Ledelsen af det tyske Mindretal med det voldsomt eks
pansive Nazi-Tyskland bag sig søgte til det yderste at udnytte den
Situation, der forelaa. Christmas Møller fulgte med megen Bekym
ring den Forringelse af Grænselands-Danskhedens Kampkraft, der
var en af Krisens Følger, og i Fællesskab tog vi Initiativet til de For
slag om en særlig sønderjydsk Sanering, som Det konservative Fol
keparti fremsatte paa Rigsdagen i 1934 og 1936 med den Motivering,
at Staten kunde ikke være tjent med en økonomisk deklasseret Be
folkning til Værn om den Grænse, der atter og atter havde været
udsat for Angreb sydfra. Christmas Møller deltog ogsaa med megen
Energi i de sønderjydske Valgkampe i den Periode, og baade danske
og tyske Nazister fandt i ham en Modstander, der mere end virk
ningsfuldt satte dem paa Plads, hvor det tiltrængtes.
Det var efter et saadant Møde i Sommeren 1932, hvor en Taler
beskyldte Christmas Møller for at haane den sønderjydske Befolk
ning og udtalte Tvivl om hans virkelige Interesse for Sønderjylland,
at H. P. Hanssen fandt Anledning til i sit Blad »Hejmdal« at tilbage
vise Angriberen med følgende Bemærkninger:
»Christmas Møller har allerede som ung Student vist vaagen og
virksom Interesse for den sønderjydske Sag. Jeg blev i hans Studen
terdage indbudt af ham og hans desværre alt for tidligt bortkaldte
Ven, Aage Kidde, til under et Ophold i København at besøge dem
for at drøfte Arbejdet for den danske Sag i Sønderjylland med dem.
Jeg fulgte Indbydelsen og blev meget glædeligt overrasket ved at
iagttage, hvor alvorligt de to unge Studenter tog denne Sag, hvor
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grundigt de havde studeret vore Forhold, og hvor indgaaende et
Kendskab til Stillingen hernede de allerede i denne unge Alder havde
erhvervet sig. Jeg har derefter haft Lejlighed til at følge deres videre
Arbejde og erfare, hvor stærkt den sønderjydske Sag laa dem paa
Sinde. Under Verdenskrigen, det var vistnok Vinteren 1917—1918,
rejste Kidde ned til Berlin og opholdt sig et Par Dage hos mig for
at informere sig om Stillingen i Sønderjylland og Udsigterne for den
danske Sag. Jeg mindes dette Besøg i en mørk og trist Tid med
Glæde, fordi det atter gav mig et levende Indtryk af hans og hans
Ven Christmas Møllers Interesse for den sønderjydske Sag. Christ
mas Møller har siden Genforeningen ofte haft Lejlighed til at vise,
at hans Interesse for Sønderjylland er usvækket. Det er derfor uret
færdigt at anslaa en saa skurrende Tone mod ham.«

Her bør indføjes, at der i Efteraaret 1932 skete Henvendelse til
Christmas Møller fra flere sønderjydske Opstillingskredse om til
det forestaaende Folketingsvalg at lade sig opstille som konservativ
Kandidat i De sønderjydske Landsdele. Daværende Højkommissær
Holger Andersen havde kort i Forvejen meddelt, at han saa sig nød
saget til at opgive sin Kandidatur i Haderslev—Sønderborg-Kredsene,
og det var da nærliggende, at Tanken faldt paa Christmas Møller
som ny Spidskandidat. »Saa vanskelig som Stillingen nu engang er
syd for Kongeaaen«, skrev jeg i en Artikel i »Jydske Tidende«,
»maatte det være Konservatismen i Nordslesvig magtpaaliggende at
faa en Mand til Afløser, hvis Ord har Vægt i dansk Politik, og
som kan gøre en stærk Indflydelse gældende, naar det drejer sig
om at tillægge sønderjydske Forhold den Betydning, der tilkommer
dem.« Jeg deltog i flere Forhandlinger herom og veed, at Christmas
Møller var meget optaget af Udsigten til at blive valgt i Sønderjyl
land. Men da det kom til Stykket, vilde hans fynske Vælgere ikke
give slip paa ham, og jeg blev saa opstillet og valgt i hans Sted.
Kort før den anden Verdenskrig udbrød, var Christmas Møller
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endnu en Gang i Sønderjylland, idet han havde faaet Anmodning
om at tale ved de sydslesvigske 'Ungdomsforeningers Set. Hans-Stævne
i Flensborg. Det var den 23. Juni 1939, og han havde bedt min Hu
stru og mig være med. Der er senere henvist til den Tale, han da
holdt, som om den skulde have forpligtet ham til en anden Holdning
over for Sydslesvig efter Kapitulationen i 1945. Det beror paa en
Misforstaaelse. I Referatet i »Flensborg Avis« slutter hans Tale,
efter at han har omtalt de Levevilkaar, der bydes det tyske Mindretal
nord for Gjrænsen, saaledes:
»Og jeg kan sige til Dem, at det danske Mindretal her faar en
stor Støtte i Kravene for sin Tilværelse, som jeg er overbevist om,
det ikke vil slaa af paa, og hvor jeg ogsaa kan sige, at hele det dan
ske Folk staar bag Flensborgs og Midtslesvigs Danskhed i Fordrin
gen om Vilkaar, som enhver vil give Medhold i maa gives en Folke
gruppe af anden Nationalitet og andet Sindelag. Vilkaarene er ble
ven andre, og faa er de bleven, som skal gøre dette Arbejde. Men
ingen af Dem skal være i Tvivl om, at bag Deres Kamp, bag Deres
Ønsker, bag Deres Vilje til Samhørighed aandeligt og kulturelt med
Deres Folk staar vi alle.«
Flensborgs og Midtslesvigs Danskhed, det var, hvad han følte sig
forpligtet overfor. Viljen til Samhørighed aandeligt og kulturelt
med det danske Folk, det var, hvad han kunde tilsige Støtte fra alle
Danske. Talen indeholder intet derudover. Og der var heller ingen,
der havde ventet andet og mere af ham.
Saa kom den anden Verdenskrig og derefter den 9. April 1940.
I en Tale, Christmas Møller holdt for en snæver Kreds i Begyndelsen
af Besættelsestiden, gik hans Tanker endnu en Gang til Sønderjyl
land, naar han mod Slutningen af sit Indlæg fastslog:
»Jeg synes, der ligger en stor Opgave for os, der har Ansvaret for
Landet — og det mener jeg jo, vi alle hver paa vor Plads har
— som ingen Sinde tidligere. Jeg kan sige det paa den Maade, at
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jeg synes, at den eneste nationale Sang, som rigtig giver Tiden,
er den, der har Ordene: Hver Glans, hver Plet vil jeg bære, som
falder paa Danmarks Navn. Vi skal holde den danske Front. Vi
skal paa alle tænkelige Omraader gøre en Indsats. Vi skal føre den
samme Kamp, som Nordslesvigs Bonde- og Borgerbefolkning førte
fra 1864 til 1914. Det er det, vi skal.« .
For mig var denne Retningslinje naturlig og ligetil, og jeg fandt
det med Henblik paa Grænselandets særlig udsatte Stilling berettiget
at fastholde den paa sønderjydsk Territorium ogsaa ud over det
Tidspunkt, da Christmas Møller i sine Radiotaler fra London for
kyndte, at nu maatte der andre Midler til.
Tiden i London og Christmas Møllers Statsmandsgerning der har
jeg kun kunnet følge paa Afstand. Men vi løb til Radioen, naar
han talte derovrefra. Han ydede sit Land uvurderlige Tjenester, og
han var ombølget af Jubel, da han kort efter Befrielsen vendte til
bage til Danmark igen. Hans gamle Parti meldte sig i Hast med
Parole^: En Stol staar tom.
Men Folkegunst er svigefuld. Den er som Røg, der driver bort
med Vinden og forsvinder.
Som Udenrigsminister i Samlingsministeriet Buhl var Christmas
Møller med til at vedtage Sætningen om Grænsen, der ligger fast,
og det var, som om al Modviljen fra den nu opstaaede SydslesvigBevægelse hurtigt samlede sig om ham, saa man tilsyneladende
glemte, at samtlige Ministeriets Medlemmer havde været fælles om
den.
Havde han ikke efter den første Verdenskrig sat alt ind paa at
faa 2. Zone med til Danmark? Maatte man ikke just af ham kunne
vente, at han uden Tøven vilde gaa i Brechen for det samlede Syd
slesvigs Tilbagevenden til Danmark eller i alt Fald dets Løsrivelse
fra Tyskland? Angrebene haglede ned over ham, og Det konservative
Folkeparti, hvis faktiske Leder han var blevet paa ny, vaandede sig.
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Burde et Parti med dets Traditioner ikke være henvist til saa godt
som ubeset at følge de nationale Strømninger, der nu med saa stor
Styrke gjorde sig gældende?
Der var for saa vidt nogen Mening i at udsøge sig Christmas Møl
ler som Angrebsobjekt fremfor alle andre, som han var en af de faa,
der kendte Problemet til Bunds og forlængst havde gennemtænkt,
hvilket Standpunkt Danmark kunde forsvare at indtage. I Piècen
»Naar Danmark atter er frit«, indeholdende en Artikelserie, som er
skrevet til »Frit Danmark« i London i Foraaret 1944, et Aar før Ka
pitulationen, gør han op med sig selv, at der sikkert, efterhaanden
som Krigen forløber stadig bedre, vil opstaa Stemninger saavel i
Danmark som i Sydslesvig, gaaende ud paa at faa Grænsen flyttet
yderligere sydpaa. Noget saadant er han en Modstander af. Der
kunde i 1918—1920 være Tale om Flensborgs eventuelle Tilknytning
til Danmark. Men Afstemningen den 14. Marts 1920 gik os imod, og
der foreligger fra Tyveaaret op til den anden Verdenskrig intet, som
ændrer herved.
I Piècen »Det tyske Problem«, indeholdende en tilsvarende Arti
kelserie fra Sommeren 1944, som ogsaa udsendtes paa Engelsk, ud
dyber han, efter at have nævnt Grænseforskydninger, som vilde
komme, sine Synspunkter som følger:
»Der er kun een Bemærkning, næsten et Krav, som i Dag maa
fremsættes med Hensyn til disse Planer, og det er, at der ikke skabes
et Europa med store tyske Mindretal i andre Stater. Vi Danske veed
af smertelig Erfaring, hvad det betyder at have et tysk, selv et meget
lille, Mindretal inden for Rigets Grænser. Den almindelige Opfat
telse var og er vel, at vi kunde magte det. Der skal ingen Spaadomsgave til at hævde, at betydelige tyske Mindretal uden for det tyske
Riges eller de tyske Rigers Grænser vil blive en Kilde til permanent
Uro, og der skal end mindre Spaadomsgave til at fremhæve, at mange
Aar vil ikke forløbe efter Sejren, før velmenende Folk i alle Lejre
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vil mene, at dette var en Uret, som maa rettes. Og saa har vi, jævnfør
Tiden mellem de to Verdenskrige, Spillet gaaende. Med Grænseflyt
ning og Landafstaaelse maa med matematisk Givethed følge Folke
flytning.«
Heller ikke Danmark maatte altsaa efter Christmas Møllers An
skuelse udsætte sig for at faa et betydeligt tysk Mindretal inden for
Rigets Grænser, saadan som vi kunde regne med at faa det, hvis
Sydslesvig eller større Dele af det skulde genindlemmes.
Paa det konservative Folkepartis Landsraadsmøde i 1946 førte han
en supplerende Betragtning ind i Debatten, naar han udtalte:
»Dernæst vil jeg gerne, idet jeg henholder mig til Partiets Stand
punkt, angivet af Formanden, sige, at ser man paa den Agitation, som
mere og mere kommer til Orde, viser det sig, at man er saa vred over
Udtrykket: Grænsen ligger fast. Men, højtærede Landsraad, i een
Retning er vi vel enige om, at Grænsen ligger fast, nemlig at Nord
slesvigs Skæbne for stedse er afgjort. Det siger jeg saa stærkt, fordi
jeg gerne vil komme med en Advarsel. Det lykkelige, der skete i
1920, at Slesvig blev delt, det maa vi ikke selv sætte til. Arbejd det,
De vil, og hvad De kan efter Deres Anskuelse og Mening for Syd
slesvig, tro paa Stemmetallene, som De vil — det skal jeg ikke blande
mig i i Dag, maaske nok et andet Sted —, gør alt dette, men lad være
med at lave en Agitation, som atter gør Slesvig til en Helhed. Thi
naar jeg ser fremragende Repræsentanter gøre Valgresultatet i 1920,
Folkeafstemnings-Resultatet op og slaa 1. og 2. Zone sammen og saa
faa et Flertal paa 10—11.000 Stemmer — mine Tilhørere, Lands
mænd—, saa bliver jeg bange for, hvad Konsekvensen kan blive,
hvis dette bliver ført videre ud.«
Men med alt dette var Christmas Møller selvfølgelig rede til at
yde de danske og danskorienterede Sydslesvigere, hvis talstærke Til
stedeværelse han anerkendte, al mulig Hjælp til Sikring af politisk
Ligeberettigelse og kulturel Frihed, og talrige er de praktiske Støtte-
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foranstaltninger, det lykkedes ham at faa gennemført i den korte Tid,
han var Udenrigsminister. De to fundamentale Fordringer om Mind
skelse af Flygtningepresset i Sydslesvig og Landsdelens administra
tive Adskillelse fra Holsten blev rejst af Christmas Møller og genta
gende og indtrængende lagt frem for den engelske Regering i hans
Ministertid. I den Tale, han holdt paa Det konservative Folkepartis
Repræsentantskabsmøde den 26. April 1947, hvor han som Følge af
dybtgaaende Divergenser nedlagde sit Hverv som Leder af den kon
servative Rigsdagsgruppe, erklærede han om det sydslesvigske
Spørgsmaal, at Sætningen om Grænsen, der ligger fast, aldrig har
skullet afskære et dansksindet Sydslesvig fra dets nationale Selvbe
stemmelsesret. »Den har naturligvis aldrig skullet overskære nogen
Trevl i dansk Folkerod syd for Grænsen eller hindre os selv i at nære
dansk folkelig Vækst dernede af vore egne Midler. Men den har
skullet sige saa meget som, at den danske Stat ikke kunde indlade
sig paa en sydgaaende Grænsepolitik, hvis reelle Forudsætninger
laa hen i det uvisse.«
Fremdeles:
»Man kan strides om de Ord, at Grænsen ligger fast, men Rigtig
heden af deres statspolitiske Indhold kommer man til at sande. Før
end Grænsen er flyttet sydpaa af en klar, en overvejende, en bevidst
og prøvet Danskhed, kan den danske Stat ikke, naar den er overladt
til sin egen Bestemmelsesret, medvirke til og tage Konsekvenserne
af en politisk Grænseflytning. Det har været mine første og bliver
mine sidste Ord i denne Sag. Jeg er mig bevidst, at de hverken stam
mer fra Ligegyldighed eller Slaphed over for vor Folkesag i Syd
slesvig.«
Ogsaa til Landsraadsmødet den 9- November 1947 havde Christ
mas Møller forberedt en Tale med et Afsnit om Sydslesvig. Det var
sidste Gang, han søgte at skaffe sig Ørenlyd inden for det Parti, han
havde viet sin Ungdoms Tro og sin Manddoms ukuelige Kraft. Men
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det var spildt Umage. Dørene var lukkede for ham, dets største Navn
og mest markante Personlighed gennem Menneskealdre. Saa maatte
han nøjes med at udsende som Særtryk til nære Venner og Menings
fæller, hvad han havde tænkt at fremføre. Og atter lød fra de faa
Blade hans manende Stemme:
»Virkeligheden er den, at vi staar og stadig har staaet over for, at
Sydgrænsen ligger fast, naar vi ikke saa at sige vil gaa over den med
det samme, hvad vi hverken vil eller tør. Holder man sig disse Kends
gerninger for Øje, vil der være mindre Grund til Opgør herhjemme
end til at samles om positiv Erkendelse af, hvad der paa begge Sider
af Grænsen, paa begge Sider vel at mærke, kan gøres for gammel og
ny Danskhed syd for Grænsen, for at udbygge Høfderne, som Franz
v. Jessen har sagt. Og saa gælder det mindre om at faa en Paragraf 5
i Fredstraktaten end om at fremme en folkelig Udvikling, som kan
gøre Kravet om Selvbestemmelsesret til et naturligt Krav, hvad man
ikke uden at forfalske al Historie og Realitet kan sige, at det er i Dag
og med det nulevende Slægtled i Sydslesvig.«
Forud herfor laa den Henvendelse til det danske Folk fra 121
Mænd og Kvinder, hvortil senere føjedes et mindre Antal Under
skrivere, hvis Tilslutning var indgaaet efter Offentliggørelsen, i Sep
tember 1947 og Christmas Møllers Opstilling som konservativ Løs
gænger i den sønderjydske Storkreds ved Folketingsvalget den 28.
Oktober 1947.
Tanken om en Henvendelse til det danske Folk er fremgaaet af
Samtaler mellem to af dens Underskrivere, Rigsarkivar Axel Linvald
og Overretssagfører Otto Bing, i Foraaret 1947. Christmas Møller
tiltraadte Tanken, og paa hans Tilskyndelse fandt der den 17. Maj
en Drøftelse Sted i en snæver Kreds, hvor man blev enige om at
starte en Aktion, inden for hvilken alle politiske Anskuelser skulde
være repræsenteret. Rigsarkivar Linvald paatog sig derefter at skrive
et Udkast til Henvendelsen. Det var herunder Christmas Møller me-
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get om at gøre, at Retsstandpunktet blev kraftigt fremhævet. Han
tænkte sig for øvrigt Arbejdet ført videre ud, saa der af Kredsen om
kring Henvendelsen kunde blive nedsat en fast Komité, som med
de fornødne Pengemidler til Raadighed skulde lede Modbevægelsen
mod den Aktivisme, han ansaa for saa farlig for Landet.
Over for de Angreb, Henvendelsen har været udsat for fra dansk
Side, og den Udnyttelse, der er søgt iværksat fra tysk Side, skal her
gengives det Afsnit af Henvendelsen, som maa siges at rumme Ker
nen i den, og som falder godt i Traad med, hvad Christmas Møller
havde gjort sig til Talsmand for:
»Under vort Folks enstemmige Tilslutning har Regering og Rigs
dag givet Udtryk for Danmarks Forpligtelser over for det danske
Mindretal i Flensborg og Mellemslesvig. Vi er os alle bevidst, at det
paahviler os at gøre, hvad vi formaar, for at sikre, at det i Fremtiden
i fuld Frihed kan pleje sit danske Sprog, sin danske Kultur, sit dan
ske Sindelag. Dette er Danmarks Pligt. Her ligger Øjeblikkets poli
tiske Opgave. Til dette Mindretal kommer de mange Tusinder, som
i Dag slutter op i den sydslesvigske Bevægelse. Fortiden giver os
ingen Forpligtelser over for dem. Men det er ubestrideligt en dansk
Interesse, at dansk Sprog og Kultur strækker sig saa langt mod Syd
som muligt. Derfor har den danske Regering og Rigsdag stillet Krav
om, at Fremtidens tyske Mindretalsrettigheder bliver alle til Del,
som »ikke har tysk Sindelag«. Efter Evne søger vi derigennem at
skabe de bedst mulige Betingelser for, at de tyske Sydslesvigere, om
de vil det, i kommende Tider kan fuldbyrde det Kultur-, Sprog- og
Sindelagsskifte, som alene giver dem Adkomst til at udøve den na
tionale Selvbestemmelsesret.«
Om Christmas Møllers Opstilling som konservativ Løsgænger i
den sønderjydske Storkreds begyndte der straks efter Valget at cir
kulere Beretninger om den Vildledning, han havde været Genstand
for, og de Udtalelser, der var falden paa den til Grund liggende
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Sammenkomst i Haderslev, Tydninger, som Christmas Møller offent
ligt tog Afstand fra.
Jeg havde, som jeg kort oplyste i den lille Valgavis, vi saa os nød
saget til at udsende inden Valget, i længere Tid og i Forstaaelse med
Formanden for Konservatismen i De sønderjydske Landsdele, Pro
prietær Clausen, Olufskær, forhandlet med Christmas Møller om en
Opstilling i de sønderjydske Amter i Tilslutning til Det konservative
Folkeparti. Det stod for mig saadan, at baade af Hensyn til Sag og
Person vilde det være komplet meningsløst, om Christmas Møller i
Tilfælde af Valg ikke kom ind paa Rigsdagen igen, og jeg var over
bevist om, at hvis han lod sig opstille i den sønderjydske Storkreds i
Tilslutning til Partiet, vilde der komme et stort Valg ud af dét. Ogsaa
dette sidste, det gode Valgresultat, var efter min Formening nødven
digt, saafremt han med Udsigt til Held vedvarende skulde kunne
røgte den Opgave, han havde paataget sig, det, han et Sted har kaldt
den kloge og sunde Begrænsnings Opgave i Relation til det sydsles
vigske Spørgsmaal.
Til at begynde med var Christmas Møller heller ikke helt afvi
sende. I et Brev af 5. Juli 1947 skriver han til mig:
»Jeg føler det nærmest saaledes, at jeg er ved at gaa til Deres Bri
gade. Men jeg kan jo desværre ikke skrive. Jeg har naturligvis andre
Muligheder. Blandt andet tænker jeg paa Nordslesvig, hvor jeg
kunde stille mig enten a, som Løsgænger (helst), b, i Tilslutning til
Det konservative Folkeparti. Men dels er det jo usikkert, om Par
tiet vil give Tilladelse hertil, dels er det ulogisk, da mine Stemmer
kommer Partiet tilgode og altsaa ogsaa gør det angaaende Sydslesvig.«
I et Brev af 21. Juli 1947 er Muligheden endnu ikke helt afvist.
Her mærkes den Understrøm af Sorg over Sønnen Johns Død paa
Slagmarken, der nu og da bryder frem hos ham:
»Paa mig selv ser jeg som Mohren, der snart kan gaa, naar Pligt
arbejdet er gjort. Men det er ogsaa det samme. Min Kone og jeg er
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alligevel paa en Maade færdige med Livet. Jeg kan jo daarligt ved
at stille mig som konservativ samle Stemmer til det modsatte Stand
punkt i Sagen.«
I Brev af 28. Juli 1947 svarer Christmas Møller paa en Henstilling
om at overveje, hvorvidt han i en given Situation kunde tænke sig
at falde tilbage paa Flensborg-Standpunktet, der kan baseres paa
en gammel og livskraftig Danskhed og en med et overvældende
Fremmedelement opblandet Afstemning i 1920:
»Tak for Brev. Jeg studerer for Tiden Grænsekampen 1918—1920,
og jeg er enig med Dem i, at der kunde være et Problem med Hen
syn til Flensborg og de midtslesvigske Sogne. Men det helt for
tvivlende er jo den Maade, paa hvilken de saakaldte Aktivister op
træder.«
Den 9. September 1947 har han stadig ikke afgørende bestemt sig:
»Med Hensyn til Spørgsmaalet om min egen Stilling er jeg bange
for, at det hele ender i, at jeg enten ikke stiller mig, eller at jeg
eventuelt vil prøve paa at stille mig som Løsgænger i Nordslesvig.
Jeg vilde gerne have Deres oprigtige Mening herom.«
Af et Brev til Tredjemand, som er overladt mig, dateret den 20.
September 1947:
»Jeg kan ogsaa sige Dem, at jeg, om nogen vil opstille mig i Søn
derjylland, nok skal lade være med at holde Møde med de tysksin
dede à la Appel og klart stille mig paa mit eget Synspunkt. Men De
maa heller ikke være blind for, at der er noget meget logisk i, at jeg
stiller mig til Afslutning af en 36-aarig politisk Virksomhed i Nord
slesvig. Det slesvigske Spørgsmaal har dog alt i alt været min
Livssag.«
I Brev til mig af 22. September 1947 er Beslutningen taget:
»Jeg mener ikke, at jeg paa nogen Maade kan stille mig i Tilslut
ning til det konservative Parti og samle Stemmer til det modsatte
Standpunkt, og derfor er det jo ikke muligt for mig at sige, hvad
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det hele bliver til. Men jeg kommer tilbage til Sagen en af Dagene.«
I Brev af 6. Oktober 1947 udvikler Christmas Møller, hvorfor han
heller ikke tror paa Muligheden af en ny Partidannelse:
»Et Parti lader sig ikke danne, det vil ogsaa være forkert af føl
gende Grunde. Lad os sige, et nyt konservativt Parti fik Sukces,
50.000 Stemmer, saa vilde det blive til, at kun 50.000 saa som vi paa
Spørgsmaalet. Hele Resten af Det konservative Folkeparti og Ven
stre vilde blive taget til Indtægt for det forkerte Standpunkt, hvilket
jo vil forvrænge Billedet. Nej, jeg vil under ingen Omstændigheder
stille mig i Tilslutning til Partiet.«
Imidlertid begyndte der, hvad jeg ligeledes har oplyst i vor Valg
avis, at indløbe Henvendelser, mundtlige og skriftlige, men med
særlig Styrke fra Haderslev- og Aabenraa-Egnen, gaaende ud paa,
at vi maatte prøve at sikre Christmas Møllers Valg i den sønderjyd
ske Storkreds, selv om han skulde opstilles som Løsgænger. For at
sondere Stemningen blev efter mit Forslag Dyrlæge Birkmose, Aaben
raa, og jeg enige om at indbyde Repræsentanter for de sønderjydske
Opstillingskredse til en Sammenkomst i vort Hjem Lørdag den 11.
Oktober, hvor ogsaa Christmas Møller skulde være til Stede, ligesom
Formanden for Storkredsen, Proprietær Clausen, og Partiets Amts
sekretær, Trafikassistent A. K. Nielsen, Haderslev, blev indbudt. Vi
agtede at handle i Aabenhed over for Partiet, og Christmas Møller
billigede dette fuldt ud.
Paa et Telegram fra mig svarede Christmas Møller telefonisk, at
han var villig til at komme til Haderslev, og i Brev af 10. Okt. 1947
tilføjer han:
»Jeg er glad ved Mødet hos Dem og glæder mig navnlig til vor
Solo-Samtale. Selv er jeg meget skeptisk og er meget indstillet paa
at lade være med at blive opstillet. Men med ingen drøftede jeg hel
lere det hele end med Dem.«
Noget over Middag den 11. Oktober kom Christmas Møller ind
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til os paa »Bakkely«, og vi blev hurtigt enige om, at han, min Hu
stru og jeg vilde gaa en lang Tur og tale sammen om, hvad der forelaa. Vor Vandring førte os blandt andet op til Anlæget paa Aarsmøde-Pladsen fra 1914, og foran Mindestenen der sad vi længe og
fordybede os i vor Ungdoms glade Minder fra Nationalitetskampen
i Tiaaret før den første Verdenskrigs Udbrud. Imens kørte Konsul
Blicher og to andre Repræsentanter for Aarhus-Konservatismen, der
vilde prøve paa at faa Christmas Møller opstillet i Aarhus, men og
saa i Tilslutning til Partiet, rundt paa Vejene for at søge efter os.
Vi traf dem undervejs hjem, og Christmas Møller havde en kort, men
resultatløs Forhandling med dem.
I Sammenkomsten om Aftenen deltog godt 30 Personer, og samt
lige Opstillingskredse var repræsenteret, naar undtages Tønder-Kred
sen, hvorfra der forelaa skriftligt Tilbud om at støtte en Kandidatur
Christmas Møller.
Som den ene af Indbyderne ledede jeg Forhandlingen og bød
Christmas Møller velkommen. Jeg mindede om, hvorledes Kidde og
han var kommet til os i Sønderborg for 35 Aar siden, hvorledes vi
derefter gennem en lang Aarrække havde staaet i nært Samarbejde
med hinanden, og at jeg med dette som Baggrund maatte være særlig
lydhør over for det Synspunkt, som jeg i fuldeste Maal delte, at Lan
det vilde blive fattigere, hvis Christmas Møller skulde glide ud af
dansk Politik, og Konservatismen først og fremmest. Det var da Formaalet med denne Sammenkomst at lodde, hvorvidt der kunde være
Mulighed for at faa Christmas Møller opstillet i den sønderjydske
Storkreds, ikke i Tilslutning til Partiet, for det ønskede han ikke,
men som konservativ Løsgænger. Man maatte ikke gaa let til det. Den
konservative Presse vilde arbejde for Partiet, selv om den ikke vilde
være uvenligt sindet over for os. Vi vilde være Enere uden Støtte af
nogen Organisation, og det gamle Venstre-Had over for Christmas
Møller vilde blive lyslevende igen. Maaske et Valg kunde gennem-
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føres, maaske ikke. Vi maatte i alle Tilfælde se Vanskelighederne i
Øjnene. Skulde der saa komme en Opstilling i Stand, vilde jeg gøre
mit til at faa det bedst mulige ud af det.
Christmas Møller talte derefter ganske kort og redegjorde herunder
for sit Forhold til Partiet. Han understregede, at han ved nærmere
Overvejelse stod meget tvivlende over for en Opstilling som Løs
gænger. Partierne var overordentlig stærke. Vi havde ingen Organi
sation og intet Partimaskineri bag os. Hvad det betød, formaaede
han selv bedst at vurdere. Men han vilde gerne høre, hvad de til
stedeværende havde at meddele.
Under den flere Timer lange Forhandling kom forskelligartede
Anskuelser til Orde lige fra Proprietær Clausens Afvisning til de be
tænkeliges Indvendinger og Lysseernes gentagne Opfordringer. Men
næsten alle var enige om, at hvis Christmas Møller ikke blev opstil
let, vilde mange konservative holde sig hjemme paa Valgdagen, fordi
de ikke samstemte med Partiet i den sydslesvigske Politik, det var
slaaet ind paa. Forhandlingen resulterede i, at der saa godt som en
stemmigt blev rettet en Opfordring til Christmas Møller om at lade
sig opstille som konservativ Løsgænger i den sønderjydske Storkreds.
Christmas Møller takkede for Forhandling og Henvendelse, men
følte sig ikke overbevist om, at han skulde svare Ja. Han vilde over
veje, og Svaret skulde komme til at foreligge snarest.
Da de fleste Gæster var gaaet, sad vi endnu nogle enkelte tilbage
og gennemgik med Christmas Møller Hovedpunkterne i de Udtalel
ser, der var falden. Han var nærmest stemt for ikke at tage mod
Tilbudet. Den efterfølgende Dag vilde min Hustru og jeg rejse til
Kegnæs for at lægge en Krans paa min afdøde Mors Grav i Anled
ning af hendes 100-Aarsdag, og det blev, før vi skiltes, afgjort, at
ogsaa vi skulde overveje, og saa vilde Christmas Møller ringe til os
den paafølgende Dags Aften for at høre, hvorledes vi saa paa det.
Næste Morgen, før vi tog af Sted, telefonerede jeg til Christmas Møl-
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1er paa Hotellet og stillede ham to Spørgsmaal, som han besvarede.
Hen paa Aftenen ringede han som aftalt fra København og sagde,
at han havde besluttet at svare Ja. Saavidt jeg forstod, var der i Mel
lemtiden indløbet gode Efterretninger fra visse Egne af Nordslesvig,
og desuden forelaa der Meddelelse om, at det tyske Mindretal havde
vedtaget at opstille en egen Kandidat til Valget. Disse Ting tilsam
men har aabenbart været afgørende for ham.
Hans sidste Valgkamp i Sønderjylland behandles andetsteds i denne
Bog, saa det er overflødigt at komme nærmere ind herpaa.
Fra og med Opstillingen i den sønderjydske Storkreds blev det en
haard og ond Tid for Christmas Møller. I Pressen var han Genstand
for det ene nationalt ærekrænkende Angreb efter det andet. Paa et
Møde i Fjelstrup blev det slynget ham i Ansigtet, at hans Interesse
for Sønderjylland skyldtes antagelig Karriere-Hensyn, og det faldt
betegnende nok ikke den tilstedeværende Venstre-Kandidat ind at
tage Afstand herfra. Paa et andet Møde havde Sydslesvig-Aktivisterne
tilkaldt den nu forlængst afskedigede Udlænding Henri Prien, for
at denne kunde belære Christmas Møller om, hvorledes man havde at
optræde i danske nationale Spørgsmaal. Paa et tredje blev han under
rettet om, at han skulde ikke i nogen Henseende henholde sig til mig,
da man aldrig havde anset mig for at være rigtig dansk. Paa et fjerde,
at der var ikke Brug for politiske Vagabonder i Sønderjylland. At
smaa stræbsomme konservative ogsaa meldte sig til Tjeneste mod
ham, og at andre tav og dukkede sig, var maaske menneskeligt for
klarligt, men ikke opmuntrende.
Christmas Møller tog det udadtil roligt altsammen. Men der er for
mig ingen Tvivl om, at meget af det, han her mødte, og som saa lidt
svarede til det Billede af Sønderjylland, han altid havde baaret hos
sig, i enkelte Øjeblikke sved ham lige ind i Hjerteroden. Af hele sit
Sinds Rigdom havde han tidligt og silde været indstillet paa at tjene
det Land, der var hans, det Folk, han tilhørte, og de enkelte, der
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trængte til ham. Lad være, at han nu og da ud fra Følelsen af, hvor
højt et Spil der var lagt op til, tilspidsede sine Indskud i Debatten
mere, end hvad der med en ophedet Folkestemning i Hælene maatte
være gavnligt. Den dybe Alvor, der laa bag, og den Omsorg for Dan
marks Ve og Vel, der besjælede ham, kunde ingen tage fejl af.
Christmas Møller vilde have haft god Grund til det sidste Aar af
sit Liv at tilegne sig disse stolte Linjer af Carsten Hauch:

Vender sig Lykken fra Dig,
biir Du i Støvet traadt
og biir af Fjender spottet,
af Venner selv forraadt,
Du skal det lidet agte,
naar Du Dig selv ej sveg,
vi sendtes hid til Arbejd
og ej til Lyst og Leg.

Christmas Møller sveg trods alt, hvad der taarnede sig op mod
ham, ikke sig selv og det, han for sit Lands Skyld havde afgjort med
sin egen Samvittighed var det rigtige. Han vidste længe før Valg
dagen den 28. Oktober, at han ikke kunde blive valgt. Det kom nu
kun an paa, hvor mange Stemmer der vilde falde paa ham. Alligevel
fortrød han hverken før eller efter Valget, at han havde taget denne
sidste Tørn med. Han fik derigennem endnu en Gang Lejlighed til
Ansigt til Ansigt med sine Modstandere at fastslaa, hvad han mente,
Danmark kunde forsvare og ikke forsvare i det sydslesvigske Spørgs
maal, og den Anerkendelse for Statsmandsevne og Landsmandsfølelse,
hans Samtid ikke undte ham i denne Sag, er jeg vis paa, Eftertiden
saa meget rigeligere vil tilkende ham.
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En lille Maaned før Christmas Møller døde, var jeg sammen med
ham og hans Frue i deres Hjem. Lidet anede jeg, at det skulde være
sidste Gang, jeg saa ham. Da han havde udmeldt sig og sin Hustru
af det konservative Parti, fordi han følte, at han var bleven Partiet
for besværlig, skrev jeg til ham, og han svarede i et Brev, dateret den
7. April 1948:
»Hjertelig Tak for Deres gode Brev. Ja, det er jo ejendommeligt
at være helt ude. Det værste er, at jeg egentlig ikke har nogen Lyst til
at begynde forfra med noget. Havde John levet, havde det været
noget andet.«
Han tilføjede, at han var lettet over at være kommet fri af Partiet
og dets Ledelse.
Det var det sidste Brev, jeg modtog fra ham.
A. Svensson.

Den sidste sønderjydske Kampagne
AF

KREDITFORENINGSDIREKTØR

P. A. CALLØ

en 7. Maj 1945 vendte Christmas Møller i Triumf tilbage fra
I London. Han indtraadte straks som Udenrigsminister i Sam
lingsregeringen og tog med Iver fat paa de store og meget
vanskelige Opgaver, som Krigen og Besættelsen havde efterladt. Men
i Løbet af kort Tid havde Christmas Møller indenfor store Dele af
det danske Folk og i sit eget Parti sat den enestaaende offentlige Kre
dit overstyr, som hans Virksomhed i London havde skaffet ham.
Den anden Verdenskrig havde ramt det danske Folk ganske an
derledes haardt end den første. Derfor var der ogsaa andre Proble
mer at tage Stilling til. Men paa afgørende Punkter mindede Situa
tionen efter Tysklands Sammenbrud om Tiden efter Vaabenstilstanden i 1918. Nu som dengang stod næsten hele det danske Folk paa
den nationale Selvbestemmelsesret. Den Afgørelse af det slesvigske
Spørgsmaal, som i 1920 var truffet i Overensstemmelse med Befolk
ningens klart tilkendegivne Vilje, betragtedes som endelig. Tronta
lens Ord om, at »Grænsen ligger fast«, var Udtryk for den alminde
lige Opfattelse i Landet.
Men den, som havde oplevet den forenede Rigsdags enstemmige
Bekendelse til en national Løsning af det sønderjydske Spørgsmaal
den 23. Oktober 1918 og den derefter følgende Grænsestrid, kunde
ikke føle sig tryg. Der var endog Grund til at vente endnu voldsom
mere Udslag af Nationalisme nu, da Tyskland var fuldstændig knust.

D

248

Ingen saa dette klarere end Christmas Møller. »Jeg saa,« skriver han i
en af sine Kroniker i »Politiken«, »fra 1944 det altsammen komme.
Jeg saa i den illegale Presse Kravene om Grænserevision dukke op;
jeg saa, hvorledes der baade i Sverige og i England agiteredes for,
at nu skulde det slesvigske Problem tages op igen som statspolitisk
Problem ... Her over for vilde jeg i Tide sige til og sige, hvad det
store Flertal mente.«
Den 17. Maj 1945 fremsatte »Sydslesvigsk Udvalg« Kravet om
Sydslesvigs Frigørelse for tysk Overhøjhed. Christmas Møller gjorde
energisk Front mod dette Krav, klarest og skarpest paa et Møde i
Stege den 8. Juli 1945. »Saa indtrængende, som jeg kan det, maa jeg
advare mod at række Haand til den Bevægelse, som nu er startet,«
udtalte Udenrigsministeren. »Jeg anser den for ulykkelig og skadelig,
og jeg haaber og tror, at de politiske Partier og deres Ledere vil staa
fast og vil forstaa, at det er Politikernes Opgave og Ledernes Pligt
ikke at løbe efter tilfældig Folkestemning, men stærkt og fast staa
paa det Standpunkt, som er Ret for en.«
Handsken var kastet. Det ligger udenfor min Opgave at give en
Skildring af den følgende Tids bitre Strid om Grænsespørgsmaalet.
Kun saa meget skal siges herom, at den i hurtigt Tempo øgede Af
standen mellem Christmas Møller og hans Parti. Forud for den store
Debat i Folketinget den 9. Juli 1946 afgav han Ordførerskabet i
Spørgsmaal vedrørende Sydslesvig til Folketingsmand Ole Bjørn
Kraft for selv at staa frit, og den 26. April 1947 trak han sig tilbage
som Formand for den konservative Rigsdagsgruppe.
Efter Folketingsvalget i Oktober 1945 havde Venstre dannet Min
dretalsregering med Knud Kristensen som Statsminister. Den vok
sende Sydslesvig-Agitation afspejlede sig ogsaa i Statsministerens Ta
ler; men derved bragte han sig i Modstrid med den Politik, som Re
geringen var bundet til. Det affødte en latent politisk Krise, som
flere Gange kom til Udbrud og den 4. Oktober 1947 førte til Rege-
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ringens Faid. Der blev udskrevet Valg til Folketinget den 28. Okto
ber, og Valgets store Spørgsmaal var Sydslesvig.
Paa dette Tidspunkt havde Christmas Møller allerede meddelt Par
tibestyrelsen, at han ikke ønskede at opstilles som konservativ
Kandidat i Tilfælde af et Valg paa det sydslesvigske Spørgsmaal,
og den 25. August 1947 havde han taget Afsked med sin Valgkreds.
Skulde denne Mand, hvem Partiet skyldte mere end nogen anden,
uden Sværdslag glide ud af Folketinget, hvor han havde haft Sæde
siden 1920, fra 1931 som Rigsdagsgruppens Formand? Dette Spørgsmaal beskæftigede og foruroligede mange konservative Vælgere, ikke
mindst i Sønderjylland. De Forhandlinger, der i den Anledning blev
ført med Christmas Møller, har Redaktør Svensson gjort Rede for.
De endte med, efter at der ogsaa fra anden Side var givet Tilsagn om
Støtte, at han indvilgede i at lade sig opstille som konservativ Løs
gænger i den sønderjydske Storkreds.
Som erfaren Politiker var Christmas Møller ganske klar over, hvor
vanskeligt det var at blive valgt som Løsgænger, uden Presse og
uden at have en Organisation i Ryggen. Fra radikale og socialdemo
kratiske Vælgere kunde der ikke ventes Støtte, da deres Kandidater
i det sydslesvigske Spørgsmaal havde samme Standpunkt som Christ
mas Møller. Det store Spørgsmaal var, hvorledes H. P. Hanssens
gamle Meningsfæller i Venstre vilde stille sig. Aabenraa-Fløjen in
denfor dette Parti var stærk nok til sammen med Christmas Møllers
Tilhængere blandt de Konservative at sikre hans Valg, og det søn
derjydske Venstre havde begaaet den taktiske Fejl kun at opstille
Sydslesvig-Aktivister som Kandidater. Stillingen kunde derfor ikke
paa Forhaand betegnes som haabløs.
Meddelelsen om Christmas Møllers Opstilling fremkaldte da ogsaa
en kendelig Nervøsitet i ledende Venstrekredse i Sønderjylland. Paa
et Møde i Haderslev den 13. Oktober gav Folketingsmand Jørgen
Gram sin Harme Luft i følgende Vendinger: »Nu har vi faaet Christ-
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mas Møller til Nordslesvig for at virke negativt og mest muligt svæk
kende paa den vaagnende danske Folkevilje syd for Grænsen. Det er
en Udfordring saa stor, at han bør lyses hjem, saa han aldrig viser
sig her igen i det Ærinde! ....... Kan en Mand komme herned og
vælges stik imod den nationale Linje?« »Dannevirke« sekunderede
Folketingsmanden ved at tale om »Udæskning, Uforskammethed,
Knytnæveslag i Ansigtet paa Sydslesvigerne og en topmaalt Haan
mod de Følelser, den sønderjydske Befolkning har levet paa i mange
Aar.«
Men Rekorden i nedsættende Omtale af en politisk Modstander
har fhv. Folketingsmand Mads Gram, Københoved. Paa Venstres
Opstillingsmøde i Rødding betegnede han Christmas Møller som »en
Ulykkesfugl i dansk Politik«. For at forstaa dette Udtryk maa man
erindre, at de Konservative med Christmas Møller i Spidsen i 1929
havde styrtet Ministeriet Madsen Mygdal paa Forsvarsspørgsmaalet.
At have fældet den af Mads Gram kaarede »Høvding« var en poli
tisk Synd, for hvilken der ikke fandtes Tilgivelse. Men Mads Gram
sagde mere end det. Fortsættelsen lyder saaledes: »Og naar han nu
siger, at den naturlige Selvbestemmelsesret for Sydslesvig er en tom
Frase, da er han sunket saa dybt, som en dansk Mand kan.«
Den nationale Selvbestemmelsesret har stedse været Grundlaget
for Danmarks Politik i Grænsespørgsmaalet. Den paaberaabes i Tron
talen af 9. Maj 1945 og i Folketingets Beslutning af 9- Juli 1946,
som ligger til Grund for Oktobernoten. Men der har tillige været
Enighed om, at Udøvelsen af Selvbestemmelsesretten hører Fremti
den til, idet kun Tiden kan vise, om Sindelagsskiftet i Sydslesvig er
af varig Karakter. Dette Standpunkt var ogsaa Venstres. Men baade
Venstre og Konservative ønskede at sikre Sydslesvigerne en traktat
mæssig Ret til Folkeafstemning ad Aare, og Regeringen havde foreslaaet, at dette kom til Udtryk i Oktobernoten. Forslaget afvistes af et
Flertal indenfor det udenrigspolitiske Nævn ud fra den Betragtning,
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at et saadant Krav, forudsat at det overhovedet var gennemførligt,
kunde faa uoverskuelige Konsekvenser. Naar det derfor hedder i
Oktobernoten, at »det maa bero paa den sydslesvigske Befolkning
selv, hvorvidt den ønsker at rejse Spørgsmaal om Adgang til at udøve
sin naturlige Selvbestemmelsesret«, saa kan der ikke heraf udledes en
Forpligtelse, som er i Strid med den af det udenrigspolitiske Nævn
trufne Beslutning. Det var en Formel, som skulde dække over en reel
Mangel paa Enighed, en Talemaade, som enhver kunde forstaa paa
sin Maade.
Mod denne Uklarhed i et for Landets Fremtid livsvigtigt Spørgs
maal har Christmas Møller Gang paa Gang gjort Indsigelse. Det var
derfor, han under den storpolitiske Debat i Folketinget den 2. Okto
ber 1947 betegnede Talen om en naturlig Selvbestemmelsesret for
Sydslesvigerne som »en Frase, som gaar i Folk«. En saadan Ret »kan
kun fremkomme, hvis man igennem Aartier eller et Par Generationer
har Vidnesbyrd om et dansk Sind, et dansk Sprog, en dansk Kultur
i onde som i gode Tider«.
I »Jydske Tidende« for 5. Oktober 1947 paatales det, at »Danne
virke« havde udnyttet løsrevne Sætninger af Christmas Møllers Tale,
»som det passer i Partiets Kram«, uden at anføre den af Taleren givne
Begrundelse. Den samme Bebrejdelse maa rettes mod Mads Gram.
Christmas Møller følte sig dybt saaret af de Krænkelser, der til
føjedes ham. Men han modstod Fristelsen til at give igen med samme
Mønt. »Har jeg sagt et eneste nedsættende Ord om mine Modstan
dere i Venstre?« udtalte han paa Mødet i Haderslev.
Den første Venstremand, der sluttede sig til Christmas Møller, var
Gaardej er M. Refslund Poulsen, Bovlund. Han havde baade politisk
og personlig staaet H. P. Hanssen nær, og han var lykkelig og dybt
taknemlig for, at H. P. Hanssens Politik i Christmas Møller havde
faaet en dygtig og uforfærdet Talsmand, tilmed paa sønderjydsk
Grund.

252

En af de første Dage efter Christmas Møllers Opstilling var Refslund Poulsen og jeg ude for at virke for hans Valg. Det første Sted,
vi bankede paa, var hos Gaardejer Peder Smidt, Spandetgaard, og her
blev vi modtaget med aabne Arme. For denne Idé-Mand traadte par
tipolitiske og økonomiske Interesser fuldstændig i Baggrunden, naar
det gjaldt de fundamentale nationalpolitiske Spørgsmaal. Peder
Smidt havde lige skrevet en stor og ganske fortræffelig Artikel, i
hvilken han gik stærkt ind for Christmas Møller. Han læste den op
for os, inden den blev sendt til Bladene.
Det var en god Begyndelse, men Fortsættelsen svarede ikke dertil.
Vi talte med et Par Venstremænd, som var enige med Christmas
Møller og ogsaa vilde give ham deres Stemme. Men vedstaa det of
fentligt turde de ikke af Hensyn til Stemningen i Landbokredse.
Hos andre fik vi et klart Nej, skønt de efter hele deres nationalpoliti
ske Indstilling skulde have sagt Ja. En Gaardmand, som jeg har kendt
gennem mange Aar som en reel og forstandig Mand, var ifærd med
at køre Gødning, da vi kom. Vi gik ved Siden af Møgvognen og
talte med ham. Men da han hørte vort Ærinde, blev han forfærdet.
Saadanne to gode Mænd, udbrød han. Hvis en af Jer blev opstillet,
skulde I faa min Stemme. Men Christmas Møller! Det kan ikke være
rigtigt, at I vil arbejde for hans Valg! Saa eftertrykkeligt var det
banket ind i Venstre-Bøndernes Bevidsthed, at Christmas Møller
havde gjort Landbruget ubodelig Skade ved i 1945 at underskrive
Handelsoverenskomsten med England. Da dette Argument har spillet
en afgørende Rolle i Valgkampen, kan der være Grund til at se lidt
nærmere paa det.
Jeg har engang rettet følgende Spørgsmaal til en Mand, som efter
sin Stilling skulde have de bedste Forudsætninger for at besvare det:
»Vilde det have været muligt at opnaa bedre Priser i England for
vore Landbrugsvarer end dem, der blev fastsat ved Handelsaftalen af
1945?« Svaret lød saaledes: »Det kan med 100 pCt. Sikkerhed siges,
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at det ikke vilde have været muligt.« Dette var Landbrugets ledende
Mænd ogsaa klar over, det fremgaar bl. a. af et Foredrag, som Landbrugsraadets Præsident, Landstingsmand Hauch, holdt i Rødding
den 4. Oktober 1947. I 1920 forelaa ganske den samme Situation
(se Einar Cohn: Danmark tinder den store Krig, Side 220—221).
Men den daværende Venstreregering turde ikke tage Ansvaret for
Afbrydelsen af Samhandelen med vor bedste Kunde, og det samme
Standpunkt indtog Christmas Møller i 1945.
Dernæst maa det ikke glemmes, at der var Tale om en midlertidig
Overenskomst. Aftalen blev truffet i Begyndelsen af Oktober 1945,
og den udløb 31. December 1946. Det var desuden en Forudsætning,
at der allerede i Begyndelsen af 1946 skulde føres nye Forhandlinger
om, hvilke Priser der for Smørrets Vedkommende skulde gælde fra
1. Juli s. A. Forhandlingerne resulterede i en ny Aftale af 31. Juli
1946 med Virkning for Smør fra 1. Juli, for Bacon fra 1. April og
for Æg fra 1. August 1946. Naar de derved opnaaede Priser ikke har
været tilfredsstillende, saa kan kun den siddende Venstreregering
gøres ansvarlig derfor. Christmas Møller plejede da ogsaa, naar han
paa Møderne blev angrebet paa dette Punkt, at spørge Bønderne,
hvilket Aar der havde været bedst for Landbruget, 1945—46 eller
1946—47. Men overfor den Mentalitet, som Venstrepressens Propa
ganda havde skabt i Landbokredse, var alle Fornuftgrunde spildt.
Og det var jo slet ikke det, Valget gjaldt. Det var Danmarks Stil
ling til Sydslesvig, der skulde afgøres. Der var da ogsaa enkelte af
H. P. Hanssens gamle Meningsfæller indenfor Venstre, der forstod
dette. Jeg kan her henvise til den tidligere omtalte Artikel af Gaardejer Peder Smidt, Spandetgaard. Hans udførlige og omhyggelige
Argumentation mundede ud i følgende Sætning: »Jeg giver trygt
Christmas Møller min Stemme.« Denne Udtalelse kaldte en anden
kendt Venstremand, Gaardej er Andreas Kaad, Mindebjerg, frem til
Protest. Hvad angaar Sydslesvig, var ogsaa han enig med Christmas
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Møller. Han var Medunderskriver af de 121’s Adresse. Men da det
kom til Stykket, maatte Hensynet til en forsvarlig Ordning af Grænsespørgsmaalet vige for Partipolitiken og de økonomiske Interesser.
I det forestaaende Valg saa Andreas Kaad kun »Opmarchen til Kam
pen mellem de to røde Partier og Venstre. Og i den Opmarch er
Christmas Møller jo ikke den rigtige at give sin Stemme! Han har
aldrig villet Venstre andet end ondt.«
Som Undskyldning for denne Svigten plejede man at henvise til,
at Grænsespørgsmaalet ikke var aktuelt. Men den Forklaring kunde
ikke tages for gode Varer. Det var Statsminister Knud Kristensen,
der havde provokeret Valget ved udenfor Rigsdagen at holde Taler,
som var egnet til at undergrave den af Folketinget fastlagte og af
Regeringen tiltraadte Sydslesvig-Politik. Statsministeren havde ikke
alene talt om Grænseflytning. Ved et Møde paa Rønshoved Høj
skole havde han paa et af Forstander Haarder stillet Spørgsmaal givet
et Svar, der kun kunde förstaas saaledes, at han, hvis Forhandlingerne
med England ikke førte til et tilfredsstillende Resultat, var rede til
straks at indlemme Sydslesvig efter en Afstemning, som gav Flertal
for Danmark. Det var et af de Alternativer, som den engelske Rege
ring i Noten af 9. September 1946 havde givet Danmark at vælge
imellem. Men selv dette Perspektiv formaaede ikke at afholde H. P.
Hanssens Meningsfæller indenfor det sønderjydske Venstre fra at
stemme paa de af Partiet opstillede aktivistiske Kandidater.
Christmas Møllers Valgkampagne i Sønderjylland blev gennem
ført saa godt, som det efter Omstændighederne var muligt. Listen
over hans Stillere kunde baade med Hensyn til alsidig Sammensæt
ning og Navnenes Vægtfylde fuldtud staa Maal med de konkurre
rende Lister. Da den blev offentliggjort, steg Christmas Møllers
Aktier i det almindelige Omdømme. Det lykkedes ogsaa at samle
en Valgfond, som var tilstrækkelig til en nødtørftig Finansiering af
Valgkampen. Der udsendtes to velredigerede Valgaviser til samtlige
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Husstande i Storkredsen, og med Hensyn til Møder blev der lagt en
imponerende Slagplan. Fra den 15. til den 27. Oktober holdt Christ
mas Møller ikke mindre end 29 Valgmøder. Fra sit Hovedkvarter
paa Høppners Hotel i Haderslev startede han hver Dag sin Bil til et
eller to Eftermiddagsmøder og et stort Aftenmøde. Og han havde
altid sin trofaste og tapre Hustru ved sin Side. Ved Møde efter Møde
sad hun under hans Talerstol, rygende den ene Cigaret efter den
anden for at holde Nerverne i Ro. At tale 1—2 Timer to eller tre
Gange om Dagen var en Præstation, som maatte slide paa Kræf
terne og paa Stemmen. »Deres Mand byder sig selv for meget,«
sagde min Kone til Fru Christmas Møller paa det store Møde i Ha
derslev. »Min Mand er stærk,« var Fruens stolte Svar, og hun gav
ham af sin egen Styrke.
Formiddagen var viet til skriftlige Arbejder, navnlig til Imødegaaelse af Angreb i Pressen. Der var stillet en Stenograf til Christ
mas Møllers Raadighed, og han havde en dygtig Sekretær og Orga
nisator i Kreditforeningsassistent van Hauen.
Den største Svaghed i Christmas Møllers Stilling var den, at han
ikke havde nogen Presse. Det konservative Blad, »Jydske Tidende«,
indtog ganske vist en Holdning, der kan betegnes som velvillig Neu
tralitet. Redaktør Kamphøvener ønskede at give Christmas Møller
en fair Chance. Det var de Konservative selvfølgelig misfornøjet
med, og efterhaanden som Valgdagen nærmede sig, var det Partiets
Agitation, der prægede Bladets Spalter. Ogsaa H. P. Hanssens gamle
Blad, »Hejmdal«, bragte loyale Referater fra enkelte af Christmas
Møllers Møder. Men det andet Venstreblad, »Dannevirke«, spyede,
som vi har set, Gift og Galde mod denne farlige Modstander, som
havde valgt Nordslesvig til Kampplads.
Aktivisterne havde regnet med at kunne beherske Valgkampen i
Sønderjylland. Men ved Christmas Møllers Optræden paa Skueplad
sen ændredes Billedet totalt. Hans Møder var Valgets Sensation, hans
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Røst naaede ud til alle Egne i Landsdelen, og overfor ham kom alle
aktivistiske Argumenter til kort. Som politisk Taler var Christmas
Møller i den store Stil. Højhed og Alvor prægede hans Udtalelser
om vigtige Spørgsmaal. Hans Argumentation var bygget op med
tvingende Logik, og Tanken tog ubesværet Form i et djærvt og
levende Sprog. En kraftig og udtryksfuld Stemme understregede Or
dene, og naar han som Afslutning paa en Tankegang med sin aabne
højre Haand paa Højkant slog et Slag ned ved Siden af Talerstolen,
saa var en Sandhed slaaet urokkelig fast. Men pludselig kunde Stem
meføringen skifte. Et skalkagtigt Smil brød gennem Alvoren, og en
lille Bemærkning fremkaldte Munterhed eller Jubel i Forsamlingen.
Christmas Møllers personlige Charme afvæbnede Modstanderne,
naar de da ikke var af de helt haardkogte. Men dem var der
mange af.
Af Bifaldet ved Møderne kunde man ikke drage Slutninger med
Hensyn til Christmas Møllers Chancer for at blive valgt. Blandt
Klapperne var der mange Socialdemokrater og Radikale. Den radi
kale Kandidat i Sønderborg-Kredsen opfordrede ligefrem sine Me
ningsfæller til at gaa hen og høre Christmas Møller. Men de skulde
selvfølgelig stemme radikalt, og det gjorde de ogsaa.
Christmas Møller gennemførte praktisk talt sin Valgkamp alene,
for saa vidt angaar Møderne. Vi støttede ham selvfølgelig i Ny og
Næ. Men Følelsen af, at han kunde gøre det meget bedre selv, holdt
os uvilkaarligt tilbage. Derimod benyttede vi enhver Lejlighed til
at imødegaa Christmas Møllers Angribere i Bladene, navnlig i »Jydske Tidende« (under »Breve fra Læserne«) og i »Dannevirke«. Det
bødede i nogen Grad paa den pinlige Mangel paa Presse. Den fø
rende Mand i dette Arbejde var Redaktør Svensson. Hans Udvikling
og hans Stilling til de nationalpolitiske Problemer var den samme
som Christmas Møllers. Ligesom denne havde han i 1919—20 været
ivrig Flensborg-Mand. Men Afstemningen i II. Zone og Udviklingen
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i Sydslesvig mellem de to Verdenskrige havde overbevist ham om, at
Grænsen laa, hvor den skulde. I Spørgsmaalet om Mindretalsrettig
hederne havde Svensson gjort en særlig Indsats. Som Medlem af den
sønderjydske Skolekommission havde han sammen med Professor
Hvidberg foreslaaet de tysksprogede Skoleafdelinger i Købstæderne
opretholdt. Han stod urokkelig fast paa sin Overbevisning og maatte
betale samme Pris derfor som Christmas Møller. I gamle Dage havde
vi to taget mangen en Tørn med hinanden. Nu stod vi Side om Side
i Kampen mod Nationalismen.
Optakten til Valgkampen var lovende. Onsdag, den 15. Oktober,
holdt Christmas Møller sit første Valgmøde i Sønderborg. Han blev
hilst med stærkt Bifald, da han, ledsaget af sin Hustru, traadte ind
i den tætpakkede Sal paa»Sønderborghus«. Indledende udtalte Christ
mas Møller bl. a.: »Naar jeg stiller mig udenfor Partierne, er det,
fordi jeg i et saa vigtigt Spørgsmaal som det sydslesvigske har en an
den Opfattelse end mit Parti. Man siger, at min Opstilling er en
Udfordring. Det forstaar jeg ikke. Jeg har faaet en Opfordring til at
lade mig stille som konservativ Løsgænger i denne Landsdel. Jeg ved
saare vel, hvor vanskeligt det er at blive valgt som Løsgænger. Men
det slesvigske Spørgsmaal og først og fremmest Nordslesvigs Skæbne
har været afgørende for mig i mit politiske Liv, siden jeg begyndte
for 35 Aar siden. Det er derfor ikke urimeligt, at jeg beder netop
denne Befolkning, der bedre end andre kender det sydslesvigske
Spørgsmaal, sige sin Mening. Her vil jeg modtage min Dom.«
Pladshensyn forbyder at gengive Indholdet af Christmas Møllers
Valgtaler. Fra denne Regel vil jeg gøre en Undtagelse med Hensyn
til Mødet i Hoptrup for at give Læserne et Indtryk af den Aand, i
hvilken Christmas Møller førte sin Kamp. Her talte han mod Sæd
vane efter Manuskript. Vi kan derfor være sikre paa, at det er hans
egne Ord, der lyder til os gennem »Jydske Tidende«s Referat.
Grundtonen i Talen anslaas med følgende Ord: »Nu maa vi bruge
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Øjne og Øren, nu maa vi skrubbe alle Stemningsudvækster af Vir
keligheden.« Christmas Møller nævnte de danske Krav om Flygt
ningenes Fjernelse, administrativ Adskillelse af Sydslesvig og Hol
sten og Anerkendelse af den sydslesvigske Forening som politisk
Organisation og fortsatte saa: »I det store og hele afviser England
disse Indgreb i Landsdelens Forhold. Saa længe Sydslesvig er en
tysk Landsdel, kan der ikke gives den danske Del af Befolkningen
Særrettigheder eller Landsdelen som saadan stilles i et særligt For
hold til Helheden. Men de mange danske Henvendelser gør det nød
vendigt for England at faa Klarhed over, hvad vi til syvende og sidst
for Alvor, d.v.s. statspolitisk, vil i Spørgsmaalet Sydslesvig. Og saa er
det, vi den 9. September 1946 faktisk og praktisk af England faar
Valget mellem 1. at udveksle Mindretallene syd og nord for Græn
sen, 2. en Folkeafstemning snarest og derefter en Grænseregulering,
3. en Grænseregulering uden Folkeafstemning. Ingen af disse Løsnin
ger var antagelige for os ....... Men det blev ikke forsmået, at her
havde vi i Virkeligheden at gøre med et Ultimatum. England vilde
have Ende paa det, og svarede vi med Afslag, saa betød det efter
engelske Begreber om Politik, at Grænsen laa fast, saaledes som det
var sagt i en højtidelig Erklæring fra — læg vel Mærke til det —
en national Samlingsregering, der ogsaa omfattede Modstandsbevæ
gelsens Mænd .......

Det er denne haarde Kendsgerning, vi ikke har villet forsone os
med, det er disse Vilkaar, der byder os imod, naar vi ser saa stærke
Tegn paa, at gemt og glemt Danskhed vaagner op i et fortysket, men
gammelt dansk Land....... Men idet det nu maatte være de indviede
klart, at med Oktobernoten havde det kun smaa Udsigter, og idet
Følelse og Stemning og Agitation greb mere og mere om sig, saa
blev de, for hvem det at vinde Sydslesvig tilbage til Danmark var et
Formaal, som retfærdiggjorde enhver Risiko, (utaalmodige), saa be
gyndte de med Statsminister Knud Kristensen i Spidsen at knytte Tan-
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kerne til Punkt 2 i det engelske Tilbud, Forslaget om Folkeafstem
ning. Der var jo rigtignok den Hage ved Tingen, at England tænkte
sig en omgaaende eller dog ret omgaaende Folkeafstemning. Men
hvis man lyttede lidt til Agitationens Undertoner, saa forstod man,
at heller ikke dette Vilkaar ansaas for saa ganske uantageligt. Ja, selv
det sidste Alternativ, Indlemmelse af Sydslesvig uden Folkeafstem
ning, savnede jo ikke Talsmænd.......
I mine Øjne er det altoverskyggende Spørgsmaal nu, hvordan vi
skal fastholde og sikre, hvad der maatte være vundet af levedygtig
Danskhed i Sydslesvig. Ved Forespejlinger og store Løfter, ved Mø
der og Resolutioner i Danmark kan det ikke længere gøres. Nu be
gynder der et helt andet, mere stilfærdigt, mere taalmodigt Arbejde.
Een Ting maa vi ikke: vi maa ikke give op. Lad os i disse Stunder,
der maaske kan synes skæbnesvangre, daglig huske os selv paa, at
Nordslesvigs Kamp for Danskhed blev vundet, ikke af et løsrevet,
men under tysk og haardhændet Overhøjhed sejrrigt bestaaende og
vindende og voksende dansk Nordslesvig, som den danske Stat lige
frem maatte frasige sig for overhovedet at kunne række betrængte
Landsmænd en — ak, saa svag — hjælpende Haand. Tænk paa Ti
den 1864—1914, paa den vigende Tid og paa den vindende! Faar vi
en saadan folkelig Oplevelse i Sydslesvig? Jeg ved det ikke, de fær
reste tør tro det; men spildt kan et ærligt Arbejde for dansk Sind og
dansk Tunge aldrig blive. Og saa staar Fremtiden i Vorherres Haand.
Sydslesvig er i Dag, og netop i Dag, brændende Aktualitet. Nu
skal der i fuld Ædruelighed, men maalbevidst og fast, lægges Linje
ud i Fremtiden. Nu er ogsaa de, hvem Englands Holdning skuffer
mest, forpligtede til at spørge sig selv, hvad der med denne Hold
ning som Forudsætning kan opnaas af Sikring for vaagen og vaagnende Danskhed i det Sydslesvig, som er af dansk Folkerod. Og her
maa vi ubetinget kunne regne med og kræve Forstaaelse og Imøde
kommenhed fra engelsk og allieret Side. Men en saadan Forstaaelse
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og Imødekommenhed vil ogsaa forplante sig til det tyske Styre. Jeg
nævner i denne Forbindelse de danske Skoler. Hvad der skal vise
sig, er, om der ogsaa kan regnes med virkelig tysk Sindsforandring,
med ærligt Spil fra begge Sider i Sydslesvig. Vi har paa Forhaand
vanskeligt ved at tro det; men det skal ikke hindre os i at spille ær
ligt Spil i Nordslesvig. Ogsaa her maa vi ransage os selv for at naa
til en paa begge Sider af Grænsen frugtbringende Udvikling af den
nationale Brydning og det folkelige Samliv.
Det er en klog og sund Begrænsning af Opgaverne, der nu maa til,
og det er min faste Overbevisning, at en saadan Begrænsning ogsaa
vil være den Opgave tjenlig, der er lige betydningsfuld nord og syd
for Grænsen — jeg mener en rimelig Løsning af Flygtningespørgsmaalet. Her maa vi ikke blot staa fast, men ogsaa staa stejlt.
Er det ubeskedent af mig at sige, at jeg har nogen Forudsætning
for at være til Nytte under et Arbejde efter de her skitserede Linjer?«
Et Højdepunkt i Valgkampen naaedes paa det store Møde i Haders
lev. »Harmonien«s Teatersal og det tilstødende, meget rummelige
Restaurationslokale var fyldt til sidste Plads. Christmas Møller var
særdeles veloplagt, og hans Ord fandt levende Sangbund i den mæg
tige Forsamling. Aktivistiske Angreb gav ham Lejlighed til at ud
folde sine store Evner i Debatten, og ogsaa Meningsfællerne kom
kraftigt til Orde. Blandt dem var en Repræsentant for K.U. i Haders
lev, som paa egne og Kammeraters Vegne tilsagde Christmas Møller
Støtte. Men stemme paa ham kunde de ikke. Dertil var de for unge.
I et Indlæg i »Dannevirke« havde Stiftamtmand Pinholt fremsat
den Opfattelse, at Christmas Møllers Opstilling som Løsgænger i
Sønderjylland var uheldig, set fra et dansk Synspunkt, da det derved
blev lettere for Tyskerne at faa deres Mand valgt. Stiftamtmanden
blev imødegaaet fra flere Sider, og da han var tilstede paa Mødet i
Haderslev, benyttede Christmas Møller Lejligheden til at svare ham.
Han fandt det lidet passende, at Landsdelens højeste Embedsmand
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deltog i Valgagitationen, og afviste den mod hans Kandidatur rejste
Indvending som grundløs og ubeføjet. Hvis den var rigtig, saa maatte
de Radikale heller ikke opstille i Sønderjylland, for slet ikke at tale
om Dansk Samling og Retsforbundet. Christmas Møller hævdede
tværtimod, at hans Opstilling nationalt set var en Vinding, idet den
vilde bidrage til at sætte den danske Stemmeprocent op. Mange vilde
have været hjemløse ved Valget, hvis de ikke havde haft en Mand
med hans Anskuelser at stemme paa.
Til Mødet paa »Folkehjem« var Tilstrømningen saa stor, at mange
Aabenraa-Borgere, som havde glædet sig til at høre Christmas Møller,
ikke kunde komme ind. Men det havde en særlig Grund. I sin Tale
kunde Christmas Møller oplyse, at der var udsendt Løbesedler over
hele Byen med Opfordring til at møde talrigt frem og støtte de Ta
lere, som vilde tage Ordet imod ham.
Mødet i Fj elstrup fik sin særlige Note derved, at Kredsens Venstrekandidat, Redaktør Søchting, Haderslev, — med Christmas Møllers
Tilladelse — optraadte som Modtaler. Hr. Søchtings Tale er aftrykt
i »Dannevirke« for 23. Oktober. Den bevæger sig i de almindelige
aktivistiske Baner. Men der kan være Grund til at standse ved et en
kelt Punkt, som har spillet en betydelig Rolle i Agitationen. Christ
mas Møller havde i en Udtalelse til en svensk Journalist draget en
Sammenligning mellem Danmarks Forhold til Sydslesvig og Sveriges
til Pommern. Dermed havde han kun villet sige, at den Omstændig
hed, at en Landsdel tidligere har hørt til Riget, ikke er tilstrækkelig
til at begrunde et Krav om at generhverve den. Christmas Møller
har saa ofte og saa indgaaende udtalt sig om Sydslesvig, at vi ikke
behøver at ty til historiske Paralleler for at blive klar over hans Stil
ling til dette Spørgsmaal. Som det fremgaar af hans Tale i Hoptrup,
hilste han ethvert dansk Livstegn paa gammel dansk Folkegrund med
Glæde. Men den danske Bevægelse i det egentlige Sydslesvig mellem
Sli og Ej der, hvor Befolkningen er af tysk Rod, afviste han. Her pas-
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ser Sammenligningen med Pommern ogsaa i folkelig Forstand. Men
saadanne Forklaringer giver Propagandaen ikke. Den virker ved
Slagord, og der kan ikke være Tvivl om, at den Brug, SydslesvigAktivisterne har gjort af Christmas Møllers — forøvrigt urigtigt gen
givne — Udtalelse til den svenske Journalist har skadet ham meget
ved Valget. Men loyalt var det ikke.
Christmas Møller fremdrog ogsaa en anden og mere heldig valgt
Parallel fra den dansk-svenske Historie. Han paaviste, at de Syns
punkter, Aktivisterne anlægger paa Sydslesvig, maa føre til, at vi
ogsaa har Krav paa Skaane. Et saadant Krav er ogsaa rejst. Derom
kan enhver overbevise sig ved at læse Bevægelsens Organ »Skaaneland«. Dette Spørgsmaal kom Redaktør Søchting ikke nærmere ind
paa. Han nøjedes med en kort Afvisning og tog sin Tilflugt til nogle
Vers af Chr. Richardts Digt »Vort Land«:
Skærme Gud vor gamle Rede,
skænke os et Danmarkskort,
hvor alt Dansk igen er vort.
Men dermed anerkendte Hr. Søchting i Virkeligheden Berettigel
sen af den skaanske Bevægelse. Hvis de anførte Verslinjer skal tages
som Rettesnor for dansk Politik, maa vi have Skaane tilbage, denne
»Danmarks maaske allervigtigste Provins, kernedansk fra ældste Ti
der,« som Kommandør M. Bøjesen har skrevet i »Berlingske Aften
avis«. Skaane er løsrevet fra Danmark med Vaabenmagt og tvangsforsvensket. Men Fru Dr. Lis Jacobsen har gjort opmærksom paa, at
snart tre Aarhundreders Försvenskning ikke har formaaet at gøre
Skaaningerne til Svenskere, men kun givet dem en højsvensk Fernis.
Der er endnu store Opgaver i Behold for vore Aktivister.
Modstanderne var utrættelige i at angribe Christmas Møller, og de
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mest nidkære var Præsterne. Gang paa Gang havde Christmas Møller
protesteret imod at blive betegnet som mindre god dansk Mand, fordi
han havde en anden Opfattelse af det sydslesvigske Spørgsmaal end
Aktivisterne. Men det maatte han affinde sig med. »Jeg lader roligt
Mistænkeliggørelsen mod mig fortsætte,« udtalte han under Sydsles
vig-Debatten i Folketinget den 9. Juli 1946, og denne Resignation
fik han god Brug for ogsaa under Valgkampen i Sønderjylland.
Kritiken var mere velment end velbegrundet. Dette vil jeg illu
strere ved et enkelt Eksempel. Man bebrejdede Christmas Møller, at
han ikke havde Hjerte for vore Landsmænd i Sydslesvig og kun appel
lerede til den kolde Forstand. Paa en Mand som Christmas Møller,
der fra Ungdommen af havde næret en brændende Kærlighed til
Sønderjylland og af al sin Evne havde støttet Forposterne Syd for
Grænsen, passer denne Karakteristik saa daarligt som vel muligt.
»Jeg er mig bevidst at have mine Følelser med i Sagen saa vel som
nogen,« har han skrevet. Men han føjer til, »at vi mener ikke, at Fø
lelser er et Argument, og alene holder os til, hvad vi mener Danmark
har Ret til.« Dermed tænkte Christmas Møller ikke paa Statsretten
eller den historiske Ret, men paa den moralske Ret, som kommer til
Udtryk i det af ham ofte citerede Bibelord, at vi skal gøre imod
andre, hvad vi vil, at de skal gøre imod os. Det havde været Junggreens Valgsprog. Men det var ulige lettere at fremholde dette Ord
for de tyske Undertrykkere end at efterleve det overfor den slagne
Fjende. Hvem der ikke kan det, stempler sig selv som Nationalist.
Det er i den Betydning, jeg bruger Ordet.
Den Kamp, Christmas Møller maatte føre mod indgroede For
domme, agitatorisk Blændværk og national Fanatisme, kunde synes
næsten haabløs. Kun en Mand med hans Ansvarsfølelse og stærke
Tro paa Rettens Sejr kunde gennemføre denne Kamp. Om Christ
mas Møller kan det med Sandhed siges, at han fægtede med aaben
Pande for, hvad han for Alvor troede. Med hensynsløs Aabenhed
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fremsatte han sin Opfattelse af de brændende politiske Spørgsmaal.
Men derved opnaaede han kun at svække sin Stilling ved Valget.
Christmas Møller havde spillet en førende Rolle i Frihedskampen,
men han ønskede at bringe en Tone af Menneskelighed ind i Rets
opgøret med Landssvigerne. Et Opgør maatte der til, sagde han ved
Mødet i Sønderborg, men det skal være behersket af Retfærdighed
og ikke af Had og Hævnfølelse. Paa Mødet i Graasten gjorde Christ
mas Møller udførligt Rede for sit Syn paa dette Spørgsmaal. Han
efterlyste en Amnesti i hele det Omfang, der er foreneligt med Sam
fundssikkerheden. »Jeg har aldrig lagt Skjul paa, at ogsaa vore tyske
Medborgere maa komme i Betragtning ved en virkelig Amnesti. Jeg
viger ikke tilbage for at sige, at de for saa vidt maa komme særligt
i Betragtning, som der i deres Nationalitet foreligger et særligt Mo
ment, som andre Statsborgere ikke kan paaberaabe sig. Det er be
klageligt, at Valgkampen gaar udenom dette Spørgsmaal.«
Ja, det var beklageligt, men ikke uforstaaeligt. De Synspunkter,
Christmas Møller fremsatte vedrørende denne Sag, var absolut ikke
populære og kunde derfor kun give Tab af Stemmer ved Valget. Det
samme gælder om hans Stilling til Mindretalsskolerne i Nordslesvig.
I dette Spørgsmaal var han paa Linje med Redaktør Svensson. Til
Støtte for sin Opfattelse kunde Christmas Møller henvise til, at Loven
af 12. Juli 1946 allerede gav Bagslag i Sydslesvig. »Vi er jo ved at
faa Ret,« udtalte han ved et af Møderne. Det samme havde Redaktør
Svensson sagt længe før Valget, ogsaa med Henblik paa Christmas
Møllers Standpunkt til Udrensningen. I Mindretals-Skolespørgsmaalet er dansk Politik i Virkeligheden kørt fuldstændig fast. Men det
hjalp ikke Christmas Møller ved Valget, at han havde Ret. Store
Vælgerskarer, som var enige med ham i hans Syn paa Sydslesvig,
kunde ikke følge ham paa dette Punkt. Man maa huske, at selv
Socialdemokraterne havde stemt for Nedlæggelsen af de offentlige
Skoler med tysk Undervisningssprog. En god Kender af Stemningen
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i Sønderjylland har overfor mig udtalt, at Christmas Møllers Stilling
til Skolespørgsmaalet har kostet ham flere Stemmer end hans Kamp
for Grænsen af 1920.
Hvad var nu Grunden til, at Christmas Møller efter Befrielsen og
ikke mindst under den sidste Kampagne i Sønderjylland optraadte
helt anderledes, end Politikere plejer at gøre? Paa dette Spørgsmaal
har »Politiken« givet et lige saa kort som rammende Svar: Han var
en Gentleman, det vil — efter Bjørnsons Definition — sige »en
Mand, som er i Stand til at handle mod sine egne Interesser.« Christ
mas Møller saa, at der vilde opstaa en for Landets Fremtid dødsens
alvorlig Situation, dersom Sydslesvig-Aktivisterne fik Flertal paa
Rigsdagen. At forhindre dette var en Opgave saa stor, at ethvert
Offer i Sammenligning hermed maatte synes ringe. Hvad der efter
Christmas Møllers Opfattelse mest af alt tiltrængtes i det sydslesvig
ske Spørgsmaal, var Oplysning om de faktiske Forhold. Derfor satte
han hele sin Kraft ind paa at give sine Landsmænd den fornødne
Vejledning.
Der var intet tilfældigt i Christmas Møllers Standpunkt, dybt rod
fæstet som det var i et nøje Kendskab til de nationalpolitiske For
hold i Sønderjylland og til Landsdelens Historie. To Maaneder før
Valget skrev han i en af de tidligere nævnte Kroniker: »Den, som
med den største Opmærksomhed har fulgt med i Udviklingen 1920
—40, som daglig har læst hele den nordslesvigske Presse, den, som
har fulgt Flensborg Avis i mere end en Menneskealder og fulgt de
paa Tysk skrevne Blade, hvilken Retning de end tilhørte, den, som
har hørt hver eneste af Pastor Schmidts Taler i Rigsdagen og nøje
har fulgt de skiftende Regeringers Politik, og den, som har prøvet
paa at følge Udviklingen baade nord og syd for Grænsen, kan trygt
sige, at i 1939 var der intet Grænseproblem, saaledes som der var det
i 1914.«
Men det var ikke Sagkundskab med Hensyn til Sønderjylland, der
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ga.v Christmas Møller den enestaaende Stilling i dansk Politik, som
jeg har forsøgt at skildre. Hvis vi vil forstaa hans Indstilling til Efter
krigstidens politiske Opgaver, maa vi være opmærksomme paa, at
hans Oplevelser under Krigen ligesom havde løftet det hele op i et
højere Plan. Deraf faar man et stærkt Indtryk ved at høre, hvad
Christmas Møller udtalte paa det konservative Repræsentantskabs
møde den 26. April 1947: »Jeg har prøvet mig selv. Naar jeg over
vejer, hvor jeg kunde have tiet, og hvor jeg kunde have talt forsig
tigere, end jeg talte, hvor jeg kunde have sikret mig andres Med
ansvar eller have gaaet uden om eller holdt mig en Udgang aaben,
saa ser jeg ikke rettere, end at der var en Brist i mine Forestillinger
om det Danmark, jeg kom hjem til. Jeg levede og aandede i det væl
dige Indtryk af, at Verden med uhyre Ofre havde kæmpet sig gen
nem Historiens dødeligste Fare for Menneskeheden. Jeg vidste, at
Europa havde kæmpet sig ludfattigt, men jeg troede, at Krigens
Broderskab mellem Nationer og Partier vilde vise sig at være den
Kraft, der skulde vinde den vanskelige Fred, og fremfor alt haabede jeg at finde dette Broderskab, denne Samvilje, i mit eget Land.«
I den gigantiske Kamp for Folkenes Frihed havde Christmas Møl
ler og hans Hustru bragt det største Offer. Deres eneste Søn faldt
paa Slagmarken. Det maa man ikke glemme, naar man vil forstaa
Baggrunden for Christmas Møllers Kamp mod Nationalismen her
hjemme.
Men det vilde være for snævert at vurdere Christmas Møllers Be
tydning alene efter hans Indsats i den nationale Politik. For ham
betød den borgerlige Frihed lige saa meget som den nationale Ret.
De to Ting var i hans Bevidsthed saa nøje forbundne, at de ikke
kunde skilles ad. »Jeg opfatter den demokratiske Livsopfattelse som
noget meget alvorligt, næsten helligt,« har Christmas Møller skrevet.
»Det var den, vi kæmpede for, led for og ofrede saa dyrebart for.
Vi skulde ikke vende tilbage til det gamle nationalistiske System,
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men skulde skabe en ny og bedre Verden. Og kun den, som viser Vej
med sit eget, har Ret til at tale med.«
I en kritisk Tid, da mange, ogsaa af de politisk ansvarlige, mere
eller mindre aabenbart svigtede deres Opfattelse af et nationalt Livsspørgsmaal for at tækkes en Folkestemning, satte Christmas Møller
sin Eksistens ind paa at vise Vej for sine Landsmænd. Derfor vil hans
Navn lyse i Danmarks Historie, naar det sydslesvigske Røre forlængst
er erkendt, som det, det er: en af en forbigaaende Konjunktur betin
get nationalpolitisk Inflation.
Valget blev en Skuffelse tor Christmas Møller og for os. Han fik
kun 3775 Stemmer. Men kunde der ventes mere, efter hvad der er op
lyst i det foregaaende? Christmas Møller tog sit Nederlag som en
Mand. Med bidsk Humor takkede han »dem, der bar, og dem, der
fulgte«. Men Christmas Møllers Indsats i Valgkampen kan ikke maales efter det beskedne Antal Stemmer, han fik. Hans Taler og Skrif
ter, hans ukuelige Mod og offensive Kraft, hans Argumenters Solidi
tet har væsentligt bidraget til at stabilisere Fronten mod Nationa
lismen, til at genoprette Moralen i den »passivistiske« Hærs vigende
Rækker, ikke blot i Sønderjylland, men over hele Landet. I den søn
derjydske Storkreds fik Sydslesvig-Aktivisterne ikke det Flertal, som
de havde ventet, og Valget som Helhed blev et Nederlag for deres
Politik. I dette Resultat havde Christmas Møller sin store Andel.
»Min Opstilling i Sønderjylland har tjent sit Formaal,« udtalte
Christmas Møller Dagen efter Valget til »Politiken«. Sit Syn paa
Kampens Maal og dens Udfald udtrykte han saaledes: »Jeg har væ
ret saa brændende optaget af, at Danmark ikke skulde være begærlig
og imperialistisk, at jeg ikke syntes noget Offer var for stort for at
bekæmpe den Sydslesvigpolitik, som var Udtryk herfor ... Det, der
i hele denne Sag har haft størst Betydning for mig, er, at jeg saa
gerne vilde, at Danmark havde haft en ren og anstændig Stilling og
ikke vilde benytte Tysklands uhyre Ulykke til noget, vi ellers aldrig
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kunde tænke os at foretage. Vi fik i 1920 en retfærdig Afgørelse; den
har vi fastholdt som Folk til den anden Verdenskrig og gennem hele
denne Krig. Hvis man har Respekt for Valgdagen i Gaar, maa alle
erkende, at den aktive Sydslesvig-Politik ikke kan fortsættes. Den led
et afgørende Nederlag i hele Landet.«
Der er dem, der mener, at Christmas Møller ikke burde være op
stillet, naar han ikke kunde blive valgt. Denne Opfattelse deler jeg
ikke. At Christmas Møller skulde forholde sig passiv i en Valgkamp
om Grænsespørgsmaalet, var utænkeligt. Men da han gerne vilde
være loyal overfor sit gamle Parti, kunde Udsigten til at skulle støtte
de Radikale og Socialdemokraterne ved Valget ikke synes fristende.
Saa var en Valgkamp for egen Regning langt at foretrække. Christ
mas Møller havde heller ikke lagt Skjul paa, at han gerne vilde op
stilles som Løsgænger, naar det kunde ske i Sønderjylland, hvor 50
Aars Kamp for Danskheden i 1920 havde fundet en lykkelig Afslut
ning, og hvor han under Slutfasen af denne Kamp havde modtaget
Indvielsen til sin politiske Gerning. Her er intet at fortryde.
Men Valgkampen havde stillet overmenneskelige Krav til Christ
mas Møllers Fysik. Vel var han stærk, som hans Hustru havde sagt.
Men han var ikke mere ung, og Sorgen over Sønnens Død havde
givet ham et Knæk, som han aldrig forvandt. Hans Haar var blevet
hvidt under Krigen. Det var alligevel rigtigt, at han havde budt
sig selv for meget. Den 13. April 1948 døde Christmas Møller, ramt
af et Hjerteslag.
Christmas Møllers Skæbne er tragisk i dette Ords egentlige Betyd
ning. Han ofrede sig, for at den Idé, han kæmpede for, kunde sejre.
Det har han selv haft en Følelse af, da han Dagen efter Valget ud
talte: »Jeg tror paa Sejren i Nederlaget.«
P. A. Callø.

De tre Aar
MAJ 1945—APRIL 1948
AF PROFESSOR, DR. THEOL. FLEMMING HVIDBERG

Det er et godt Ord, at Ærlighed er den bedste Politik.
J. Christmas Møller.

de 35 Maaneder, fra Maj 1945, da Christmas Møller og hans
Hustru kom hjem fra England, til April 1948, da han segnede
en Seneftermiddag, mens Foraaret var ved at komme, — i de 35
Maaneder kæmpede han sit Livs stærkeste, mest ensomme og tilsidst
fortvivlede Kamp.
De tre Aar var et Drama — rystende nu at mindes og genopleve
i sin Tanke. Dette Drama afdækker ikke blot Sider i hans Karakter,
som var blevet skarpe som Klipper ned mod Havet og storladne som
Tordenskyer mod Vinden, men det afslører ogsaa dybe Skygger i det
Danmark, som var vokset ud af Besættelsestiden. Blind Dømmeiver
og Hævntrang, beregnende Troløshed og Geskæftighed til egen lille
Fordel, smaalig Snakken indad uden Evne til at se fremad, Forloren
hed og Tomhed og megen anden Uværdighed og Lavhed.
Indlevelsen i den trykte Form af hans Ord og Taler og andre Min
der om ham fra de tre Aar har givet Forfatteren af disse Linier et
dybt Indtryk af, at det Billede, han rent intuitivt dannede sig paa
nært Hold af C. M., mens Dramaet udspilledes i de 35 Maaneder,
dette Billede var dog et sandt Billede. Han var en Kæmper, som saa
Valpladsens Felter og Figurer i stærkt Lys og dybt Mørke. Alle Kon
turer tegnede sig skarpt for hans Blik. Men han var ogsaa en Høv-
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ding, hvis Blik gik videre ud end de andres og undertiden trængte
gennem Rum og Tid, som en Profets Blik gør det.
Saa var han foruden alt dette maaske først og fremmest et Menneske
med en næsten naturbunden Trang til at handle fair, øve Ret og yde
Hjælp til den, der laa under.
Naturligvis var der ogsaa Skygger over ham selv og i ham selv.
Ogsaa han kunde handle »politisk« og være haard, men det havde
sin Mening og sin Hensigt. Skyggerne, synes det mig, bliver ligesom
borte i disse Aar, mere og mere borte. Naar jeg vil gribe efter dem,
er det alt det andet, der træder frem. Det er det stærkeste og bliver
det mere og mere i disse Aar. Og i al Fald ejer jeg ikke det sorte
Kridt til at tegne Skyggerne ind i hans Billede.
Det bedste, man tænkte og troede om ham, da han levede disse
bevægede Maaneder igennem, det blev bekræftet i Studiet af ham
bagefter, da han var d$d.
Studiet gav til Resultat, at nu ved man om ham, at det var sandt
— det bedste.

* * *

De tre Aars Drama falder i tre Afdelinger.
1. Perioden fra Maj 1945 til Oktober 1945: Udenrigsministertiden
og Valget i 1945.
2. Perioden fra November 1945 til og med Sommeren 1946: Christ
mas Møller som konservativ Partigruppe-Formand i sagligt Sam
arbejde med Venstreregeringen og de deraf følgende betydelige
Resultater.
3. Angrebenes og Bagvaskelsernes Overtag. Den trinvise Tilbage
træden fra alle Poster i Partiet indtil Udmeldelsen af det konserva
tive Folkeparti og den uoprettelige, men befriende Afslutning 13.
April 1948.
En historisk Skildring i Enkeltheder af Gangen i alle Akter af
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dette Drama var det ikke muligt at give med den Tid og paa den
Plads, som var til Raadighed. Men iøvrigt tilsigtes der heller ikke
her nogen fuldstændig »historisk« Fremstilling, men en mere per
sonlig Minderune, hvilket dog ikke betyder, at Skildringen ikke er
sand.
Ved at genfortælle Begivenhederne i Sommeren 1946 — Overgan
gen fra anden til tredie Akt — kan man imidlertid ligesom i et
Spektrum opfange Straaler og Farver tilbage og fremover og saa
ledes maaske give det væsentlige i hele Perioden 45—48. Sommeren
1946 indeholder de Episoder, der saa at sige giver den hele treaarige
Periode.
Der vil derfor i denne Artikel blive lagt Vægt paa historisk at
fremstille denne Sommers Indhold og ganske særlig 9. Juli, der vil
danne Fremstillingens Tyngdepunkt. De Linjer, som arbejder sig
op hertil og gaar ned herfra, er valgt efter andre Hensyn end den
historiske Fremstillings.

I.
Om C. M.’s Udenrigsministertid, Sommeren og Efteraaret 1945,
skal paa dette Sted ikke siges meget. Jeg har en fuld Tryghed til, at
dersom man kunde aabne en Adgang for Blikket helt ind til det Initia
tiv, han dengang udfoldede, og den Kraft, han fra første Færd lagde
for Dagen, vilde det ses, at her blev alt gjort og i Tide. Der var da
ogsaa i Kredse, som stod hans Arbejde nær, Vished om, at der i visse
vanskelige Sager blev handlet maalbevidst, og Glæde over den Ær
lighed og Anstændighed, hvormed den Tak blev vedstaaet, som Lan
det skyldte visse højtstaaende udenrigsministerielle Embedsmænd,
der havde haft den tunge Pligt under Besættelsen — over Jorden —
at være det — nødvendige — Mellemled mellem Danmark og Ty
skerne. Den her nævnte Handlekraft og Anstændighed i en vanskelig
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Situation, hvor maaske noget helt andet vilde have passet ind i Folke
stemningen, var dybt i Pagt med Træk i C. M.’s Karakter, som vi
ogsaa ellers — og til Stadighed — møder hos ham. Den ydre »Stil«
var maaske noget anderledes. Men Udenrigsministeren var dog helt
igennem den ægte C. M. !
Den 12. September havde Udenrigsminister C. M. i Folketinget
fremsat et Forslag om en ændret Affattelse af Udenrigstjenesteloven
og i Forbindelse dermed var han kommet ind paa nogle af de An
greb, som havde været rettet mod nogle af de højeste Embedsmænd
i Udenrigsministeriet. Naar hans Tale fra den Dag læses nu i Dag,
og man husker sig tilbage til hine Dages Stemninger, kaster den et
karakteristisk Lys over C. M.’s Nidkærhed for at sætte sig ordentlig
ind i deres Stilling, som havde haft de »forbandede Job« under Be
sættelsen, at ingen Uret skulde vederfares nogen, over hans Loyalitet
over for de Mænd, som nu var hans Embedsmænd, og over hans
Uforfærdethed og Ro overfor Presseangreb. Jeg tvivler paa, at nogen,
som vilde paatage sig at læse denne Tale igennem i Dag, vil kunne
unddrage sig Indtrykket af en stor Tale holdt af en stor Karakter.
Et Par Dage senere kom Lovforslaget til første Behandling. Forhand
lingen var præget ved den Følelse af Respekt, der ligesom »stod« om
Udenrigsministeren. Hartvig Frisch’s Tale ved den Lejlighed er i den
Henseende overmaade karakteristisk:
Den højtærede Udenrigsminister, vort eget tidligere ærede Medlem Hr. C. M.,
indtager, sagde Hartvig Frisch, en fuldstændig Særstilling i alle politiske Debatter
ikke mindst disse Spørgsmaal vedrørende. »Han er i en ganske enestaaende Grad,
hvad jeg vil kalde politisk helbefaren. Jeg kunde vist ogsaa udtrykke det saadan for
at bruge et Udtryk fra Kortspil: han er en Atout, han er en Trumf i den Forstand,
at han jo næsten kan stikke alle Kort. Han var Minister i Perioden fra April 1940
til Oktober 1940. Han gik efter den Behandling, Tyskerne havde givet ham, ud i en
voldsom Agitation. Han forlod derefter Landet paa dramatisk Vis og blev uofficiel
Gesandt i London. Han blev ovre i London stærkt grebet af den engelske Arbejder
klasses Holdning under Krigen, og vi har jo bogstavelig talt alle hørt i hans Taler fra
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London, hvor stærkt et Indtryk Arbejdernes Stilling derovre har gjort paa ham. Vi
har hørt ham som den første, der tog til Orde for Sabotagen i dette Land. Vi har
hørt ham erklære sig om Kommunisterne paa en Maade og med Udtryk, som vi vel
alle vil sige, at vi vil haabe, han har Ret i. Vi har hørt ham angribe det officielle
Danmark, og vi har set, at den højtærede Udenrigsminister er vendt hjem til en
Ministergerning under Betingelser, der var meget ændrede, i mange Henseender
overordentlig ændrede, men dog paa et eneste Punkt lignede Tiden fra April 1940,
da han forrige Gang var Minister, nemlig derved, at der stadig er fremmede Trop
per i Danmark. Her har C. M. taget sin positive Gerning op i vor Midte. Han har
meldt sig ikke blot til Gerningen i dansk Politik paa positivt Grundlag, han har
ogsaa meldt sig til sit eget gamle Parti. Han har Gang paa Gang ved sine Udtalelser,
der er gaaet over Landet, udtalt Tanker, som vækker den dybeste Genklang i dette
Ting, saasom hans Udtalelse om Grænseagitationen, som hans Varsko imod Ud
skejelser og Overdrivelser fra bestemte Retningers Side, og navnlig hans stærke Ud
talelser mod den nationale Farisæisme, der i Øjeblikket blomstrer overalt, blandt
andet fremsat, da han udtalte Ordene : Vi er alle under Anklage.
Efter at have skildret denne Baggrund for den højtærede Udenrigsministers Ger
ning i dansk Politik, hvori jeg har fremhævet hans enestaaende Stilling ved at kunne
ligesom beskyde alle Felter, vil jeg sige, at et Led, og et væsentligt Led, i denne
Kamp er den Tale, den højtærede Udenrigsminister holdt forleden i dette Ting,
hvor han med sin Ærlighed, med sin Sans for, hvad der er anstændigt for en Mand
1 offentligt Liv, fremhævede den Tak, vi skylder de højtstaaende Embedsmænd . .«

Denne aabne Erkendelse af typiske Karakteregenskaber hos C. M.
og hans særlige Stilling i hine Dage blev fremsat et Par Uger efter
det store konservative Møde i Odd Fellow Palæet, hvor han blev
budt Velkommen i det konservative Folkeparti med en endeløs Jubel,
der inddigtede alle mulige Ønsker og Egenskaber i ham. Godt og vel
2 Aar efter blev han ikke indbudt til Landsraadsmødet i den samme
Sal, fordi man nu havde inddigtet saa meget andet i ham, at »Partiet
kunde ikke bære ham«. Saadan kan Menneskers Dom skifte paa to
Aar.
Dette Omslag har for en Del sin Rod i Valgkampagnen i Septem
ber—Oktober 1945. Vi er jo ikke kommet videre her i Landet, end
at naar en Mistænkeliggørelse eller Bagvaskelse blot staar et tilstræk
keligt Antal Gange med tospaltet Overskrift i ens Avis, saa bliver
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den tilsidst ens egen Nsening, som man netop ønsker at høre udtalt
ved hvert Møde. Ellers ved Taleren ikke Besked. »For det er jo da
saadan«. Der voksede efterhaanden fra Efteraaret 1945 en Art Masse
suggestion frem imod C. M.’s Person. Det lykkedes at faa denne til
ogsaa at slaa ind i visse Lag af konservative Kredse. Og da saa C. M.,
der efter sit Ophold i England var vendt hjem præget af en anden,
mindre partipolitisk Tænke- og Følemaade, end man kendte til her,
begik visse »Forbrydelser«, som nedenfor skal omtales, saa mente
Partiets Ledelse tilsidst ikke at kunne holde Skansen. Man formede
Devisen: »Partiet kan ikke bære ham«. Og dermed endte hans For
hold til hans eget — man kan sige af ham selv skabte — Parti.

Kort efter Valget 1945 gjorde jeg en Aften i en Kreds af blan
dede politiske Anskuelser gældende, at den nu overstaaede Valgkam
pagne havde haft en daarlig Tone, og ikke havde været helt værdig.
Jeg blev da imødegaaet af flere, som mente, at sligt ikke skulde tages
højtideligt, og at Tonen saamænd ikke havde været værre nu end
saa mange andre Gange. Vælgermøder var nu engang Vælgermøder.
Men naar jeg nu snart 3 Aar efter ser tilbage paa de Maaneder forud
for Valget i Oktober 1945, saa maa jeg tilstaa, at hin Valgkampagne
virkelig forekommer mig gemen. Venstres Valgagitation samlede sig
for en stor Del om at ramme det konservative Parti derved, at man
mistænkeliggjorde Udenrigsministeren, Christmas Møller. Angrebene
samlede sig om 1) C. M.’s »Fraternisering« med Kommunisterne,
2) hans sydslesvigske Standpunkt, 3) en Udtalelse i Stege, hvormed
han havde »fornærmet« det danske Landbrug og 4) hans Englands
overenskomst. Det vil ikke være muligt for Forf. af disse Blade at
tilbagevise disse Angreb. Af den simple Grund nemlig, at han ikke
kan holde det ud. Det er vel heller ikke hans Opgave. Det er jo ikke
noget Vælgermøde dette, men en Mindebog. Om de to sidste Punk
ter skal dog her siges saa meget: Hvad C. M. havde udtalt i Stege
d. 8. Juli var dette, at »det danske Landbrug ikke vil kunne forvente
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at kunne opretholde det Prisniveau, som Landbruget jo paa hele
Samfundets Bekostning har haft under den tyske Besættelse.« C. M.
konstaterede altsaa, at Prisniveauet for Landbrugsvarer under Be
sættelsen maatte dækkes over et Underskud paa Clearing-Kontoen,
som hele det danske Samfund stod i Forskud med. Jeg gad vidst,
hvem der vil kunne benægte Sandheden heraf. Men hvad der kom
ud af denne ærlige, men ikke særlig »forsigtigt« formulerede Ud
talelse, da den først fik Lov at køre saa længe omkring, at den antog
Skikkelser, der virkelig var fornærmende, — det var enormt.
Hvad angaar Landbrugsaftalen var det ogsaa temmelig utroligt,
hvad man virkelig opnaaede at faa ud af dette Angrebspunkt. Det gik
saa vidt, at man ikke blot angreb C. M. for hans Handlemaade, men
ogsaa for hans Motiver. Han var taget til England direkte for at
skade det danske Landbrug. Man tillagde ham altsaa ikke blot Mo
tiver, han ikke havde haft, men som man i Virkeligheden selv var
vidende om, at han ikke kunde have haft. Maaske var dette dog et
Yderpunkt. Midt i al denne Propaganda var der dog ogsaa en enlig
Venstre-Gaardejer, som ganske enkelt erklærede, at »naar Udenrigs
ministeren angribes nu, saa tror jeg, der er Valgflæsk med i Spillet.«
• Det turde maaske nok have været Tilfældet. Inden et Aar var for
løbet, nemlig i August 1946 erkendtes det jo mere eller mindre aabenlyst saa at sige fra alle Sider ved Behandlingen af Landbrugsordnin
gerne paa Rigsdagen efter den nye Englandsaftale, at der var begaaet
C. M. Uret. Angrebene havde været uden Realitet og ubegrundede.
Men naar man læser disse Ting igennem nu: Valgagitationens Efter
ladenskaber fra Oktober 1945 og Folketingets Forhandlinger August
1946, saa er der et saa urimeligt Forhold derimellem, at det ganske
simpelt virker oprørende. Sligt bør ikke finde Sted i Danmark.
Om Landbrugsaftalen i 1945 har C. M. engang forklaret sig over
for en lukket Kreds paa den Maade, at da han havde sluttet Handels
aftalen i England paa egen Haand, tog han hjem til Regeringen og
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sagde, at den kunde tage den, eller den kunde lade den falde; den
valgte at tage den. I samme Forbindelse understregede han ogsaa, at
vi samtidig fik en Betalings-Aftale, som Handel og Industri var
stærkt interesseret i, og som man ikke havde faaet uden Landbrugs
overenskomsten. C. M. erklærede, at han ogsaa gerne vilde ind
rømme, at det havde været ham noget af en Skuffelse, at man fra
Provinshandelskammerets, Grosserersocietetets og Industriraadets
Side aldrig offentligt havde bekendt, hvor vigtigt det var, at vi fik
denne Handelsaftale.
Den paafaldende Hadefuldhed mod C. M. — og Hadet er en
overmaade stærk Affekt, der har sin Rod i dybe Instinkter i Menne
skesjælens Kælder og ejer en mærkelig Evne til paa Foranledning
af faa Ord sat ind paa et ømt Punkt hos Tilhøreren at »smitte« og
brede sig til en kollektiv Følelse — den paafaldende Hadefuldhed,
der mere og mere bredte sig, havde sine Traade og Trevler langt til
bage i Tiden. I den Tale, som C. M. ikke kom til at holde paa Landsraadsmødet i November 1947, men som han lod trykke bagefter, —
hans »Svanesang« kaldte han den —, giver han selv sin Forklaring
derpaa. »Mine Tilhørere vil vist indrømme mig, at var der noget, jeg
sled og slæbte for i Tiden op til Verdenskrigen, saa var det for at
gøre Partiet uundværligt, først i dets egen Bevidsthed, saa i Omver
denens. Jeg mener ogsaa, at der blev gjort Fremskridt, og Venstres
uhyre Bitterhed mod mig personligt stammer, det ved vi vist alle,
fra den Tid, og den har holdt sig godt nok siden.«
C. M.’s Liv var de store Kontrasters. Der var den mest skærende
Kontrast mellem den danske Landbrugers særlige Parti, Venstres
Hadefuldhed mod C. M. og saa den dybe Hengivenhed, ja man kan
sige Kærlighed, som de Landbrugere nærede til ham, der kendte
ham og havde samarbejdet med ham. Nogen Tid efter C. M.’s Død
holdtes der ovre i Kertemindekredsen, C. M.’s gamle Kreds, en Min
defest for ham. Saa længe jeg lever, skal jeg aldrig glemme denne
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Aften. »Ja, det er jo ikke, fordi jeg skal begynde at rose C. M.,«
sagde en af Deltagerne, da han rejste sig for at sige et Par Ord, »for
det trænger han ikke til, men —« ja, og saa havde han en Oplevelse,
et Minde at berette. Og det var der mange, der havde. En efter en
stod de op og aflagde deres lille Vidnesbyrd. Det slog mig, hvor
dybt alvorligt dette var ment, hvor Ægte. Jeg talte bagefter med en
Gaardej er om det. Hvordan det kunde gaa til, at en ung, køben
havnsk Student, Vekselerersøn af det københavnske Bourgeoisi, paa
den Maade havde kunnet vinde disse fynske Bønder, saa det holdt
for hele Livet? Jo, det hang da sammen med den Flid og Alvor, hvor
med han havde spurgt og ladet sig belære og sat sig ind i Landbru
gets Forhold; jo — og saa glemte han jo heller aldrig at spørge efter
det vigtigste, hvordan Børnene havde det og alt det; med andre Ord:
det var hans Interesse for dem, der havde gjort det...
Men de manges Bitterhed og Had — gjorde det ikke Indtryk paa
ham? C. M. talte undertiden om, at han var en »gammel Mand« i
Politik. Han var i al Fald saa gammel, at han vidste, man maatte
være rustet med en »tyk Hud«, ellers kunde man ikke klare sig i
Politik. Jeg spurgte ham engang, om ikke de mange Angreb gjorde
noget Indtryk paa ham. Naa — svarede han lidt tøvende, og derefter
med sin karakteristiske dybe Stemme stilfærdigt: »Ikke undtagen,
hvis der er noget om det!«
Men jeg er alligevel ikke sikker paa, at Angrebene ikke sled paa
ham. Det maa de have gjort — om han saa vidste det selv eller ej.
Men jeg indrømmer, at der utvivlsomt var andre Ting, som sled
meget mere paa ham. Naar han erfarede om en eller anden Uret —
social eller personlig — som knugede nogen, — ja, han kunde oprø
res. Naar han hørte om en eller anden ussel eller usandfærdig Ad
færd fra en eller anden Mands Side, af hvem man havde kunnet
vente — eller fordre — noget andet og mere, ja, han kunde
harmes. —
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Morgenen efter Valget var vi nogle Stykker sammen i Rigsdagens
Restaurant. Stemningen var — ja, den var saadan, som den er Morge
nen efter et daarligt Valg, lidt kaad og bitterironisk. C. M. havde —
saavidt jeg husker — overhovedet ikke været i Seng Valgnatten.
Hans Ansigt var stærkt furet og af Farve nærmest graat over i det
gullige, saadan som det ofte var det de sidste Aar, naar han var
træt — uden at ville bøje sig for Trætheden, uden at nævne den.
Valget havde skuffet ham dybt. Nogen Tid senere sagde han en
Dag til mig, at det egentlig havde været hans Livs Ulykke, at der
altid ved de afgørende Afstemninger havde manglet ham blot den
lille Smule. Lidt mere kunde have afgjort det hele. Men han havde
altid været uheldig. Saadan var det gaaet ved Afstemningen i Forfat
ningssagen i 1939 og saaledes Oktobervalget i 1945 ...

II.
Den 6. November 1945 valgte Folketingsgruppen enstemmigt C. M.
til Formand. En enkelt forlod Salen, inden Valget fandt Sted. Hen
paa Eftermiddagen holdtes Møde i Fællesgruppen. C. M. aabnede
Mødet og meddelte for sit eget Vedkommende, at han, da han gik
ind i Partiet ved Landsraadsmødet, havde udtalt, at han paa davæ
rende Tidspunkt ikke vilde være Partiets Formand. Han vilde dog
erkende, at han selv fandt noget rimeligt i at blive Formand for
Folketingsgruppen, men han havde intet imod, om man havde udsat
det til Rigsdagens Sammentræden, og heller ikke, om han skulde
forblive menigt Medlem. Hans Princip vilde iøvrigt være altid at
bøje sig for Flertallet. Han ønskede ikke at belaste Rigsdagsgrup
pen. Da C. M. derefter — ogsaa enstemmigt — var blevet valgt
til Formand for Fællesgruppen, fremsatte han videre personlige Be
mærkninger om Retningslinjerne for sin Ledelse af Gruppen. Natur
ligvis vilde han gøre, hvad han kunde for at føre sine Meninger
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igennem, men han gentog, at det var hans Princip enten at bøje sig
for et Flertal eller forlade Arbejdet.
Iøvrigt vil det erindres fra de allerførste Møder efter Dannelsen
af Regeringen Knud Kristensen, at C. M. gav stærkt Udtryk for, at
Regeringen skulde have jair play, og at vi andre skulde arbejde. Hver
indenfor sit Omraade skulde man prøve at naa frem til de Punkter,
hvor der burde sættes ind. Det var nu Landet og dets Genopbygning,
det gjaldt.
Der fandt nu virkelig ogsaa i de følgende Maaneder et betydeligt
Arbejde Sted fra Sag til Sag med C. M. som det støttende konserva
tive Folkepartis Leder og Førstemand. Selv udtalte C. M. om denne
Periode før sin Død: »Jeg synes, vi var fuldt loyale over for Mini
steriet, og i mange Henseender var vor saglige Indsats bemærkelses
værdig.«
Det er naturligvis ikke her Meningen at komme ind paa de enkelte
Sager fra denne Tid, men derimod at fremkalde et Billede af C. M.
i denne hans sidste Formandsperiode, idet det dog skal forsøges at
undgaa Gentagelser af, hvad der er sagt i andre Artikler i denne Bog.
C. M.’s Formandsarbejde i Gruppen var præget af Flid, Præcision
og Orden.
Hans »politiske Hukommelse« rakte meget langt og meget dybt.
Hans Begavelse laa tilsyneladende langt mere paa det logisk-talmæssige end paa det sproglig-stilistiske Omraade. Paa dette sidste
Felt kunde han være endog temmelig ubehjælpsom, men elskelig i
sin ironiske Indrømmelse deraf. Til Gengæld ejede han saa en mærke
lig Evne til i næsten hver Sag at formulere en enkelt Sætning eller
et Udtryk, der netop ramte Hovedet paa Sømmet og helt slog igen
nem (sml. det ovenfor nævnte: »Vi er alle under Anklage.«). Han
kunde se et politisk Perspektiv, som ikke mange saa, og derefter tage
sit Standpunkt — »ufravigeligt«. Men han kunde ogsaa gaa i Dage
eller Uger, fordi »det maa vi overveje«. Aftalte man imidlertid en
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Samtale med ham om dette eller hint, var det ikke altid, den fik
noget særlig følgerigtig sagligt Forløb. Det hele kunde glide ud i
nogle faa Sætninger eller Hjertesuk, uden at der kom noget egent
lig ud af det. Men Samværet blev dog altid betydningsfuldt for den,
som var sammen med ham. Han øvede Indflydelse paa alle i sine
Omgivelser. Ikke mindst fordi han var saa ærlig, — ogsaa i sit For
hold til den, han talte med.
Hans Ledelse af Partimøderne skete omtrent paa lignende Maade,
som naar en Virtuos spiller paa sit Flygel. Han var i forbavsende
Grad inde i alle Sagerne og beherskede alle den parlamentariske Tek
niks Finesser. Hans Form var en ejendommelig Blanding af over
legen Lederdygtighed, festlig Arbejdsglæde og let ironisk-betonet
Humor. Om det sidste kunde der skrives en hel ekstra Artikel.
Men det kunde ogsaa være, at han i kammeratligt Lag afbrød den
ironiske Jargon, der let opstaar mellem daglige politiske Arbejdsfæl
ler, og ligesom vilde ryste den af sig; det skete f. Eks., naar han øn
skede at sige en opmuntrende Bemærkning til en yngre Arbejds
fælle for et Stykke vel udført Arbejde. Han vilde ikke, det skulde
slaas hen.
Men han kunde ogsaa tale imod en Mand baade ved Møde og mere
privat, saadan at der fløj Gnister af Flinten. Hvis han f. Eks. syntes,
at han havde mødt en fejg eller lurvet Karakter, talte C. M. saa rent
ud og aabent til paagældende, som jeg i al Fald ikke nogensinde har
hørt Mage til det i akademiske — mere sarte — Kredse.
C. M. ansaa det for upassende, at en Partiformand ikke hele Tiden
var til Stede under Møderne i Tinget. Principielt satte han aldrig sine
Ben i Rigsdagens Restaurant, naar Folketinget havde Møde. Men saa
kunde han til Gengæld ogsaa arbejde med flere Ting paa een Gang
under Møderne, han kunde lytte til en Tale i Tinget, maaske ogsaa
deltage i Debatten, samtidig med at han foran sig paa sit Bord havde
liggende andre Sager, som han arbejdede med. Mange henvendte sig
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i Løbet af Dagen til ham paa hans Plads forrest blandt de Konserva
tive. Han rejste sig altid op, naar nogen vilde tale med ham —
maaske ogsaa for paa den Maade at faa nogen Indflydelse paa Sam
talens Længde. Der var ligesom en vis Ærbødighed og Respekt for
Christmas, som han sad der... Af Princip brød han aldrig selv ind i
andres Samtaler, men ventede.
Han var en Skikkelse i Folketingssalen.
Jeg spurgte engang C. M., om han aldrig sov til Middag. Han
svarede ikke meget paa den Slags personlige Spørgsmaal. »Sjældent,«
kom det kort. Det var aabenbart heller ikke muligt at faa ham til det.
Hvile fandt han snarere i smaa Indskudssamtaler eller private person
lige Bemærkninger ind imellem. De kunde være af dybt alvorlig Art
eller mere humoristisk præget — mest maaske begge Dele paa een
Gang.
I store Situationer f. Eks. op imod et Valg eller i en Minister
periode var han ganske hensynsløs i sine Krav til sig selv.
Hans Chauffør i Vejle, Ingvard Østergaard, kan f. Eks. tale med
derom. Nylig fortalte han mig — og jeg nævner det her, skønt det
ikke falder ind under de 3 Aar, vi her beskæftiger os med — om en
Valgkampagne, under hvilken C. M. hver Eftermiddag fløj over til
Jylland, hvor Østergaard saa mødte ham. De fo’r til de Møder højt
oppe i Jylland, ved hvilke han skulde tale. Om Natten gik det saa,
man tør sige, med rasende Fart nedad gennem Jylland for at naa Nat
ekspressen til København. Det lykkedes hver Aften. Og hver Mor
gen Kl. 8 sad C. M. paa sit Kontor. Saaledes gik det elleve Nætter i
Træk. Men C. M. glemte heller aldrig sin Chauffør. Engang, fortalte
samme Chauffør mig, kom C. M. kørende op gennem Jylland i Sel
skab med to Ministre og endnu en fjerde Politiker. De svingede op
foran Hotel R. i Thisted, og en Tjener kom ud. C. M. hilste Goddag
og sagde til Tjeneren, at de skulde have fem Værelser, »men det
bedste til Chaufføren!« Tjeneren bukkede, men smilede. »Hvad smi-
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1er De egentlig af,« spurgte C. M. ham, »jeg skal sige Dem, Chauf
føren her har kørt i eet Stræk fra Nyborg og hertil, vi andre har bare
siddet og sovet. Vil De saa sørge for, at Chaufføren faar det bedste
Værelse.« Og Chaufføren fik det bedste Værelse.
Der var næppe nogen, der elskede C. M. mere end de, der arbej
dede under ham. Han interesserede sig for dem. Han spurgte om,
hvordan det gik dem hjemme. Han glemte det aldrig, for han holdt
af dem.

'

* * *

Under Valgkampagnen 1945 havde C. M. hævdet, at det sydslesvig
ske Spørgsmaal aldrig kunde være et Spørgsmaal, som kunde indblan
des i Valgets Spørgsmaal. Løsningen af dette Spørgsmaal havde intet
med Valget at gøre. Det var en Sag, der rakte langt videre end nogen
Valgbetragtninger. Med Harme vendte han sig imod alle Forsøg paa
at slaa partipolitisk Mønt paa denne almene Folkesag ved at mistæn
keliggøre den Indsats, han gjorde som Udenrigsminister. Naar han,
erklærede han, for mere end 30 Aar siden gik ind i Politik, saa var
det først og fremmest for at tjene de nationale Hensyn, der knytter
sig til de sønderjydske Spørgsmaal. I Dag er dette delt i to: Grænsen
og den Indsats, der kan gøres for det danske Mindretal i Sønderjyl
land. Jeg kan, sagde han, ikke finde mig i, at Udenrigsministeriets
Indsats for vore Brødre Syd for Grænsen drages i Tvivl.
»Hver eneste Dag, der er gaaet, og hver Dag, der er tilbage i min
Funktionstid, vil være optaget af at søge at skaffe det danske Min
dretal nye Fordele. Vi er naaet langt, men vi vil gerne naa meget,
meget videre. Og Dag for Dag er vi naaet nye Skridt fremad.«
Allerede midt i September 1945 havde C. M. iøvrigt henstillet til
den konservative Partigruppe, at man fik de andre Partier med til en
Ordning, saaledes at det sydslesvigske Spørgsmaal ikke blev gjort til
et Valgspørgsmaal. Dette kunde ske ved en Fællesudtalelse fra de
store Partier.
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Først ud paa Foraaret 1946 slog dette Ønske igennem.
Man vilde tilvejebringe en Udtalelse fra Rigsdagen vedrørende
det sydslesvigske Spørgsmaal, der kunde staa som Udtryk for Landets
Politik i denne vigtige Sag. Stats- og Udenrigsministeren traadte sam
men med Repræsentanter for Partierne for at føre de forberedende
Forhandlinger herom. Senere blev der nedsat et snævrere Forhand
lingsudvalg. I det konservative Partimøde den 4. Juli gav Ole Bjørn
Kraft Oplysning om, at Bestyrelsen havde bestemt, at han skulde
repræsentere den konservative Gruppe i Udvalget. Christmas Møller
havde kun indledningsvist deltaget i Drøftelserne. Saaledes ønskede
han det selv. Det var et Udtryk for, at han mere og mere følte sig
paa Afstand af sit Partis Flertals (eller formentlige Flertals) Opfat
telse af denne Sag. Det havde vist sig ved Forhandlingerne, at Stats
ministerens Udtalelser ved forskellige Møder ude i Landet vanskelig
gjorde det at faa Socialdemokrater og Radikale med til en fælles Til
kendegivelse fra Rigsdagen, idet hans Udtalelser blev opfattet som
Krav om Grænseflytning. I Udvalget kom Knud Kristensen selv ikke
dybere ind paa dette Emne. Udenrigsministeren skulde nu søge at
forme en Udtalelse, der kunde samle alle Partierne. Fremgangsmaaden i Rigsdagen skulde saa være den, at der stilledes en Forespørgsel
til Udenrigsministeren, om hvorvidt han havde Oplysninger at give
om Sydslesvig, hvorefter Ministeren skulde fremsætte en Redegø
relse. Der skulde derefter stilles Forslag til en Udtalelse, og derpaa
skulde saa følge en Forhandling, hvorunder Partierne tilkendegav
deres principielle Standpunkt i Sagen, dog ikke i polemisk Form.
Sluttelig skulde saa et »Forslag til Beslutning« vedtages, hvorved
skulde bringes til Udtryk, hvad Folkerepræsentationen var enig om i
dette Spørgsmaal. Tirsdag den 9- Juli kom det saa til det Møde i Fol
ketinget, man havde planlagt, men det formede sig paa en noget
anden Maade, end det var forudset. Det kom til et Opgør mellem to
Standpunkter, der dog ikke blev tydeligt formulerede. Dette Opgør
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blev tillige et Opgør mellem Christmas Møller og hans eget Partis
Flertal, repræsenteret ved Ordføreren Ole Bjørn Kraft. Bruddet mel
lem Christmas Møller og hans eget Partis Politik i Tidens altover
skyggende politiske Spørgsmaal slog her officielt igennem. Det blev
derfor en betydningsfuld Aften for Christmas Møller paa Rigsdagen,
en Aften hvori hele Periodens Modsætningsforhold og Kampe lige
som var koncentreret. Men Christmas Møller var netop som den en
somme stærk. Hans Styrke havde sin Grund deri, at han her for
Alvor følte sig i Pagt med det rigtige, og at han følte det som et Kald
at tage Kampen op imod enhver uvirkelig og følelsesbetonet Politik,
der kunde faa skæbnesvangre Konsekvenser. En saadan mente han
nu var ved at vokse frem, og han saa det saadan, at den kunde blive
dødsensfarlig for vort Lands Fremtid. Hans Tanker om det Stand
punkt, som et Flertal i hans eget Parti indtog, var kun ringe, og han
bedømte dette Standpunkt og dets Udøvere ringere og ringere i de
kommende Aar.
Naar Forhandlingerne i Folketinget fik en saa uklar Karakter, vil
det næppe kunne bestrides, at dette i første Række skyldtes Statsmini
sterens Optræden. Da Uklarheden ud paa Aftenen nærmede sig det
for Tinget uværdige, ønskede Christmas Møller ikke at være med
længere, men sagde blankt fra. Socialdemokraterne og de Radikale
ønskede af Grunde, der i og for sig ikke vedkom selve Sagen, ikke at
lade Regeringen falde — endnu. Det lykkedes dem at balancere over
Afgrunden.
En lidt nærmere Analyse af denne Aften maa vistnok siges at være
paa sin Plads her, da den kaster et skarpt Lys over Christmas Møller.
Efter at Udenrigsministeren havde givet en fyldig Redegørelse, og
Partiernes Ordførere havde anbefalet at stemme for det fremsatte
Forslag til Beslutning, idet dog »Dansk Samling«s Repræsentant
havde stillet Ændringsforslag til »Forslaget til Beslutning«, og Aksel
Larsen paa Kommunisternes Vegne indtil videre havde forbeholdt
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sig sin Stilling, tog Christmas Møller ved Aftenmødet Ordet. Han
havde i Løbet af Dagen ikke haft nogen fast Beslutning om at ville
tale, og hans Tale var ogsaa ganske kort. Men den giver i ejendom
melig koncentreret Form hans Syn i denne Sag. Den Begrundelse,
med hvilken han havde deltaget i Ministeriets Buhis Erklæring om,
at Grænsen ligger fast, sagde han, var den, at Danskhedens Fremtid
mod Syd var en Sag, som hverken maatte udsættes for et dansk Kon
junkturmisbrug eller gøres til Fare for vort Naboforhold til Frem
tidens Tyskland, som han haabede skulde blive et andet Tyskland
end Nazismens, et europæisk Tyskland. Kun to Standpunkter var
efter C. M.s Opfattelse klare. Det ene var givet med Troen paa en
næsten omgaaende Fordanskning af Sydslesvig, og maatte føre til
Krav om, at Sydslesvig nu eller aldrig kommer tilbage til Danmark.
Har man denne Tro og Overbevisning, kan man ikke henskyde Syd
slesvigs Skæbne til en uvis Fremtid. Det andet klare Standpunkt var
det, C. M. selv bekendte sig til. »Jeg tror, at der gaar nye Strømnin
ger i mange hjemmehørende Sydslesvigeres Sind, jeg tror, at det ikke
blot er Nuets Nød, der presser mod Nord, men at der er en Fortid,
der ligesom begynder at sende Spirer op gennem den tyske Aflejring.
Vi har Lov til at haabe paa en dansk Grøde, og vi har Lov til at for
lange i Dag af de Allierede og i Fremtiden af et tysk Styre, at den
Grøde faar sin Livsret.« C. M. mindede derefter om det skønne Ord,
at det har slet ingen Hast for den, som tror. »Men udover den Ret og
den Adkomst, dette giver os til i Ord og Gerning at værne og tjene
den danske Sag i Sydslesvig, vil vi ikke gaa. Vi vil roligt og ærligt
lade vor Statsgrænse ligge der, hvor den ligger. Vor Haand skal ikke
rækkes ud for at gribe, den skal være ren, hvis den Dag kommer, da
den skal bruges til at tage imod med.« De, som har fulgt C. M. paa
nært Hold i de tre Aar, vil vide, at han sjældent »forklarede sig« —
og undertiden kunde man jo nok synes, at det i Betragtning af den
Knaphed, hvormed han undertiden udtrykte sine Synsmaader, og de
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Misforstaaelser, han blev gjort til Genstand for, kunde have været
nødvendigt — og end sjældnere forsvarede sig, ja egentlig kun
gjorde det, naar han mente, der forelaa en eller anden politisk eller
saglig Grund til det. I den her anførte Tale erklærede han: »Jeg har
saare ringe Tanker om den Mistænkeliggørelse af mine Interesser for
Sydslesvigs vaagne og vaagnende Danskhed, som mit Standpunkt har
paaført mig, og jeg lader roligt mine Bestræbelser som Udenrigsmi
nister sige god for mig; jeg hørte da ogsaa den højtærede Udenrigs
ministers Erklæring her i Dag som en Fortsættelse af den Udenrigs
politik og sydslesvigske Politik, Ministeriet Buhl førte.« C. M. kunde
derfor give sin Tilslutning til den Erklæring, Udenrigsministeren
havde afgivet, »fordi den ikke udelukker en dansk Statspolitik paa
Linie med mit Grundsyn.«
Men han erklærede saa ogsaa den Overensstemmelse, som skulde
fastslaas paa denne Dag, for »bindende«, den skulde »respekteres af
begge Parter saavel af Partier som af Personer.«
Imidlertid holdt nu derefter Statsminister Knud Kristensen en
Tale, som bagefter af Hans Hedtoft blev karakteriseret som »paa
enkelte Punkter lidt uklar«. Statsministeren begyndte med at fastslaa,
at ingen kunde være i Tvivl om Regeringens og hans Stilling i det
sydslesvigske Spørgsmaal. Den var angivet i Aabningstalen og i senere
Taler i og udenfor Salen baade af Udenrigsministeren og af ham
selv. Hvad særlig angik de Taler, han havde holdt ude i Landet, hæv
dede han, at der ikke var eller i al Fald ikke behøvede at »være
nogen Uoverensstemmelse« (nml. mellem disse Taler indbyrdes).
Han kom derunder ind paa en Udvikling af den (i sig selv logisk set
tvivlsomme) These, at en Ting dels kan være et Maal i sig selv og
samtidig være et Middel for Opnaaelsen af noget mere. A.*) »I dette,
at en Ting er et Værn for den nuværende Grænse, og at den skaber
*) I det følgende stilles Standpunkterne op under Bogstaverne A. B. C. for Oversigtens
Skyld. (Forf.).
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Mulighed, hvis den lykkes, for en Grænseflytning mod Syd, er der
ingen Uoverensstemmelse. Tag et Eksempel som Flygtningespørgsmaalet. Erkender vi ikke, at en Fjernelse af Flygtningene vil betyde
baade en Styrkelse af den nuværende Grænse og en Øgelse af Mulig
heden, hvis den iøvrigt er tilstede, for en Grænseflytning mod Syd?
Tag en anden Ting. Hvis den frie, folkelige Udvikling skabes i Syd
slesvig, vil denne ogsaa, hvis iøvrigt Udviklingen fører det med sig,
skabe Mulighed for en Grænseflytning mod Syd.« B. Statsministeren
gik derefter over til det Forslag til en Beslutning, som behandledes
ved Mødet. Det er »dels et Maal i sig selv, dels et Middel. Arbejdet
for Friheden, for Værnet af Danskhedens kulturelle, folkelige, natio
nale og politiske Udfoldelse er et stort og attraaværdigt Maal i sig
selv. Men det er tillige et Middel til ...,« ja, nu skulde ifølge det
under A. sagte logisk følge, at det ogsaa er et Middel til at skabe
Mulighed for en Grænseflytning mod Syd, men i Følelsen af, at
Ordet Gfœnsejlytning ikke her i Forbindelse med Dagens Forslag
til Beslutning lod sig nævne, erklærede Statsministeren, at det var et
Middel til: »en videre Udvikling og Styrkelse af Danskheden der
nede ...,« hvorved her under B. ikke blev sagt andet, end at det, som
»Midlet« skulde virke for, i Virkeligheden ikke gik ud over det, som
var et første Maal i sig selv.
Hvis man under B. kunde være i Tvivl om, hvor vidt da saa Stats
ministeren vilde gaa, førtes man under C. til et tredie Standpunkt.
Her ønskede Statsministeren kort at resumere, hvad hans Udtalelser
var gaaet ud paa: Sikkerhed for, at den nationale Kappestrid dernede
kunde foregaa i Frihed og paa lige Fod, Styrkelse og Støtte til Dansk
heden dernede i dens Arbejde o.s.v., saa man folkeligt og nationalt
kunde genvinde Sydslesvig. »Men deraf følger ogsaa, om det lykkes,
at hvis man skal respektere Selvbestemmelsesretten, fører den, eller
kan den føre til en Grænsedragning politisk.«
Det vil ses, at denne Statsministerens Tale i Virkeligheden inde-
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holder mere end eet Standpunkt, ja, indeholder hele tre Standpunkter
trods al Vaghed og Forsigtighed, der stadig holder en Vej aaben
til at komme tilbage ad. Standpunkt Nr. 1, i hvilket Maalet er en
Grænseflytning mod Syd (A), Standpunkt Nr. 2, i hvilket indehol
des en politisk Grænsedragning efter en folkelig og national Genvin
ding af Sydslesvig (C), Standpunkt Nr. 3: Videre Udvikling og
Styrkelse af Danskheden i Sydslesvig (B).
Da det nu drejede sig om en Tilkendegivelse af Statsministeren i
Anledning af en fælles Udtalelse fra Rigsdagen, der ikke skulde gaa
udover Standpunkt Nr. 3, er det klart, at de under Nr. 1 og 2 frem
førte Standpunkter for de Tilhørere, der hin Aften paahørte den stats
ministerielle Tale, maatte føles som det mest iøjnespringende, og da
Statsministeren netop som saadan skulde være Føreren for Gennem
førelsen af den Politik, Rigsdagens Flertal var blevet enige om, og
som man den Aften skulde give Udtryk for i den Beslutning, som
var blevet forelagt, maatte de Udtalelser i Statsministerens Tale, der
maatte opfattes som det væsentlige, Udtalelserne under Nr. 1 og Nr.
2, der vedrørte en politisk Grænseflytning mod Syd, føles mildest
talt ejendommelige. Det kan vist uden Gendrivelse siges, at Mage
til statsministeriel Indsats i en Situation, der netop krævede Statsche
fens Samling af Kræfterne om det, som var Landets Politik, ikke er
set i Danmarks nyere Historie.
Fra kommunistisk Side gav da ogsaa Aksel Larsen Udtryk for Tvivl
om, hvad der var Regeringens Vilje, og fandt det betænkeligt nu at
vedtage Forslaget til Beslutning. Fra socialdemokratisk og radikal
Side beklagede man, at Statsministerens Udtalelser ikke var klare, og
ønskede en Udtalelse om, at Beslutningen, naar den var vedtaget,
dækkede Danmarks officielle Politik (Hedtoft), eller man fortrø
stede sig til, at naar Statsministeren akcepterede Beslutningen, var
den Grundlaget for Regeringens Politik (Jørgen Jørgensen). Som
allerede sagt, Socialdemokrater og Radikale var fast besluttet paa
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hellere at balancere paa en Knivsæg over Afgrunden end skære igen
nem med et klart Opgør. De vilde ikke, at Regeringen skulde falde.
En senere Tale af Statsministeren gjorde Sagen endnu værre. Han
uddybede nu Modsigelserne i sin første Tale ved paa den ene Side at
hævde, at han ikke havde »nogen anden Opfattelse om det Spørgs
maal, som her foreligger, end Rigsdagens Flertal« og paa den anden
Side at erklære, at han ønskede, man var »gaaet videre«, og med
Harme at vende sig imod, at Statsministeren, maaske Venstre og
Regeringen, ikke maatte »have Lov til ogsaa at fremføre deres Syns
punkter«.
Tilsidst maatte Venstres Ordfører, Edv. Sørensen, op for at afgive
en Erklæring om, hvad den Udtalelse, Statsministeren havde fremsat,
gik ud paa. Den gik ud paa, at naar Forslaget til en Beslutning var
vedtaget, saa var det den Linie, der var Regeringens; man kunde ikke
gaa videre, end Folketingets Flertal havde givet Tilladelse til. Han
sluttede med en Forsikring om, at Statsministerens Ord var et Ord,
som stod til troende. Mærkeligt føltes det, at det fandtes nødvendigt
at fremhæve en saa selvfølgelig Forudsætning.
»Dansk Samling«s Standpunkt var i og for sig klart. De troede ikke
paa, at der udenrigspolitisk kunde opnaas noget ved dette Forslag til
Beslutning. Der skulde stilles ganske bestemte Krav, ogsaa om terri
toriale Ændringer som Formaalet med det danske Arbejde i Sydsles
vig. I Virkeligheden stod de nærmest paa Linie med det første af
Statsministerens tre Standpunkter, blot at det her var udformet kon
kret.
Det konservative Folkepartis Stilling var ifølge Sagens Natur ikke
let. Paa den ene Side var det jo ingenlunde saaledes, at Forslaget til
Beslutning var et Udtryk for, hvad Partiet med Ordføreren Ole Bjørn
Kraft i Spidsen kunde have ønsket, man skulde have »udtrykt som
Danmarks Maal og Midler«. Man ønskede nemlig at gaa videre og
vilde »ikke afvise«, at en Folkeafstemning burde finde Sted i Syd-
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slesvig »engang ad Aare«. Saaledes stillet maatte man altsaa tale med
nogenlunde Nedladenhed om Forslaget som en Tilkendegivelse af,
»hvor langt det Flertal, der vil gaa det korteste Stykke Vej, har ment
at kunne strække sig«. Selvfølgelig gik det ikke an for det konser
vative Folkeparti med dets nationale Traditioner ikke at staa lige saa
»positivt« som Knud Kristensen i »Venstre« og som Stærmose i
»Dansk Samling«, ja, egentlig skulde man jo helst staa til højre for
begge disse. Paa den anden Side krævede Situationen, at man slut
tede op om Forslaget til Beslutning, og det baade med en Begrun
delse og helst ogsaa med en vis Varme i Tilslutningen. De Konser
vative kunde dog ikke være med til at vælte en Venstreregering!
Derved vilde man jo ogsaa skade den sydslesvigske Sag. Ole Bjørn
Kraft erklærede da, at naar det konservative Folkeparti kunde give
»Forslaget til Beslutning« sin Tilslutning, var det ikke, fordi det til
fredsstillede Partiet, men fordi Partiet vilde yde sit Bidrag til at faa
tilvejebragt, dels Klarhed over den danske Politik i den nuværende
Situation, dels et fast og uangribeligt Grundlag for denne Politik,
saa Regeringen med hele Rigsdagen bag sig kunde foretage de Hand
linger, som var i Konsekvens med Udtalelsen til Støtte for Dansk
heden i Sydslesvig. Med Hensyn til »Dansk Samling« saa fandt han
Fremsættelsen af dets Ændringsforslag i den nuværende Situation
og i det givne Øjeblik urigtig og urimelig.
Naar det var Klarhed og fast Grundlag, den konservative Ordfører
søgte, skulde man jo unægtelig tro, at Statsministerens Tale i nogen
Grad vilde have foruroliget ham. Men dette var dog ingenlunde Til
fældet. Han opfattede snarere Sagen lige modsat. »Saaledes som
Debatten er forløbet, er der for mig ikke nogen som helst Grund,
synes det mig, til at ændre den Stilling, mit Parti har indtaget i denne
Sag.«
Jeg har gennemgaaet denne Aftens Taler saa forholdsvis indgaaende, fordi hele den Uklarhed og politiske Beregning, som de
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røbede, giver et Bidrag til Forklaring paa de ringe Tanker ja rent ud
Foragt, som C. M. i de følgende Maaneder i nogen Maade nærede
overfor flere i og udenfor sit Parti, som han tidligere havde staaet i
Samarbejde med. Det er klart, at saaledes som C. M.’s Karakter var
anlagt og var blevet præget, navnlig under Besættelsen, med en dyb
Trang til rene og ærligt udtalte Standpunkter, som een Gang taget
ikke blev fraveget, — og da navnlig ikke blev det af Frygt eller af
Hensyn til en selv for maaske at kunne opnaa denne eller hin
Fordel —, saaledes maatte hele den politiske Ynkværdighed, som
f. Eks. hin 9. Juli aabenbarede sig i Folketingssalen, byde C. M.
stærkt imod. »Ufraveget« og »ufravigeligt« var Udtryk, han netop
den Aften brugte om sin egen Synsmaade i den store Sag, der debat
teredes.
Det dæmrede for C. M., eller det var gaaet op for ham, at han nu
uvægerligt maatte komme til at høre til dem, der vilde »komme ud i
det store« (et af hans egne Udtryk). Han havde Meningsfæller inden
for sit eget Parti. Men han talte meget lidt med dem om sin egen
politiske Fremtid og søgte ikke at danne nogen Kreds omkring sig i
Partigruppen. Tværtimod. Det var snarere, som om han politisk —
ikke personligt — søgte at holde dem lidt paa Afstand, han vilde for
enhver Pris ikke ødelægge noget for deres politiske Fremtid. Der
skulde ikke være blot den fjerneste Antydning af, at han lagde Pres
paa nogen, for at de skulde følge ham — »ud i det store«.
I et af sine Indlæg brugte han det Udtryk, at han nu engang var en
Ener i Forhold til sit Parti. Den næste Dag blev Udtrykket anholdt
i et Partimøde af et af Medlemmerne, som mente, at man hellere
rent ud burde sige, at der var to Opfattelser i Partiet. — Udtrykket
kunde maaske føles uretfærdigt af enkelte. Men naar C. M. brugte
det, hang det vel ogsaa sammen med, at han følte sig usikker, hvad
»Tilslutning« angaar.
Han havde jo dog set Folk vende deres Standpunkt, fordi en gunst-
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givende Vind blæste en anden Vej. Og det var jo fra konservativ
Side i »Kontaktudvalget«, at man gennem en Udsending havde hen
vendt sig til ham i Sverige i Slutningen af Besættelsestiden for netop
at sikre, at C. M., den gamle Flensborg-Mand, dog nu ogsaa stod paa
»Grænsen-ligger-fast«-Standpunktet. Det var dengang nødvendigt i
Forhandlingerne med Buhl om den nye Regerings Dannelse at sikre
dette. Nu laa det konservative Folkepartis Stilling til ham unægtelig
anderledes. Ikke underligt, at han, som »ufraveget« stod paa sit Stand
punkt, følte sig som en Ener.
C. M. talte ellers ikke meget om dem, der ikke kunde holde Stand
punktet. En Gang imellem kunde han dog nok rent privat overfor en
personlig Ven fremføre et eller andet drastisk Udtryk for, at denne
eller hin ikke var et »Mandfolk« eller manglede Mod. Det var, som
om, han selv havde trænet sin Karakter paa dette Punkt og derfor nu
stod, hvor ikke mange andre stod. Det var, som om han havde tilkæm
pet, hvad han her ejede. C. M. var en Mand, der helt igennem levede
under Selvtugt og Selvkontrol. Derfor havde han ogsaa Ret til at
harmes, som han gjorde det, naar han fik Øje paa et eller andet groft
Omslag, der aabenbart skyldtes egen Sikkerhed eller egen Fordel. —
Men for nu efter denne lille Digression at vende tilbage til 9. JuliAftenen:
Knud Kristensens Standpunkt stod han uforstaaende overfor. At
en Mand kunde indtage et Standpunkt og Rigsdagens Flertal et
andet og denne Mand saa alligevel kunde være Landets Statsminister,
var ganske simpelt udenfor C. M.s Forstaaelses-Omraade. (— At det
var Alvor, at han ikke forstod dette, beviste han i de følgende Maaneder indenfor sit eget Parti. En efter en aflagde han sine Tillidsposter
som Leder og Bærer af Partiets Politik, alt eftersom han følte sig i
Mindretal overfor en anden Anskuelse. Han gik baglæns ned ad Bak
ken, og han gjorde det selv. Saadan som man kendte ham overfor
Modstandere med en næsten naturnødvendig Trang til at være fair,
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havde man derfor ikke indenfor hans eget Parti behøvet at tilføje
ham den Krænkelse, man tilføjede ham ved at udelukke ham fra
Landsraadsmødet i November 1947. —)
Jeg maa tilstaa, sagde han hin 9- Juli 1946 i sin anden og sidste
Tale, at det ikke er muligt for mig at fatte, at den højtærede Stats
minister kan give Udtryk for, at han har en afvigende Opfattelse, og
vil modtage det Forslag til Beslutning, som her foreligger. Det er
mig naturligvis meget let at forstaa, at man kan have en anden Op
fattelse, men det er mig ikke muligt at forstaa, at man i Danmarks
vigtigste Spørgsmaal og det mest afgørende Spørgsmaal for hele vort
Lands Fremtid, en Afgørelse, som hele vor Generation og vore Børn
utvivlsomt og længere frem endnu, maaske skal leve under Indfly
delse af — at Statsministeren vil behandle dette vigtige Spørgsmaal
saaledes, at Statsministeren har en Opfattelse, og Folketingets over
vejende Flertal en anden. C. M. afgav derefter den Erklæring, at
efter den 'Tale, Statsministeren havde holdt, vilde han ikke kunne
stemme for Forslaget til Beslutning.
Den konservative Ordførers Replik til denne Tale i hans sidste
Indlæg gik ud paa, at om selve Indholdet af Resolutionen var der jo
Enighed. »Jeg kan derfor heller ikke — det kunde man jo vide paa
Forhaand — være enig med det ærede Medlem Hr. C. M. i de
Betragtninger, han har fremsat.«
Ved den Afstemning, hvormed Aftenen sluttede, stemte 97 for
Forslaget til Beslutning og 3 (Dansk Samling) imod. 13 tilkendegav,
at de hverken stemte for eller imod (11 Kommunister og 2 Konserva
tive). Det var ejendommeligt at se C. M. rejse sig og stemme — sam
men med Kommunisterne. Som han stod der paa Formandspladsen
ved Bænken forrest blandt de Konservative med sit næsten blaahvide
Haar, tegnede hans Skikkelse sig ensomt i Salen. Hans Afstemning
den Aften gjorde et dybt Indtryk paa mange.
Med denne Aften og de Forhandlinger i Partigruppen, som gik
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forud for den, var en Epoke indledt i Forholdet mellem C. M. og
hans Parti, som først fandt sin endelige Afslutning ved hans Udmel
delse af Partiet nogle Dage før hans Død. I hele denne Periode var
det, som allerede berørt, en alvorlig Bestræbelse hos C. M. at være
absolut, ja pinlig loyal overfor sit Parti. Det var en sjælelig Nødven
dighed for ham i alle Ting at stræbe efter dette. Det viste sig allerede
Dagen efter Afstemningen.
C. M. tog her Ordet og erklærede, at det var klart, at med hele den
Udvikling, der foregik i Partiet, og med hans Stilling paa et afgø
rende Omraade, maatte Situationen give Anledning til alvorlige Over
vejelser. Ogsaa som Sagen laa, efter Afstemningen Dagen før i Tin
get. Han betonede, at han endnu ikke havde endt sine Overvejelser,
som omfattede Muligheden for at nedlægge Formandshvervet og og
saa at træde helt ud, eller paa anden Maade finde en Form for det
fremtidige Arbejde. Han erklærede, at var der blevet Valg, vilde han
ikke have ladet sig opstille til dette. Han ønskede ikke, at der nu
skulde være en Debat om Sagen, og bad om, at den maatte blive
overvejet af hele Gruppen. Han havde sendt Brev til Fibiger og Jør
gen Jørgensen (Formand for Den konservative Landstingsgruppe) og
foreslaaet dem, at Gruppen holdt Møde uden hans, C. M.’s Nærvæ
relse. Partiets Formand, Fibiger, erklærede sig enig med C. M. i, at
der ikke skulde tages en Drøftelse af hans Forhold nu. Forhandlin
gen sluttede med, at Formanden, C. M., fastslog, at ingen havde Ind
vendinger at rejse imod, at han foreløbig fortsatte sine Overvejelser.
Samme Dag holdt C. M. som Formand for sit Partis Gruppe ved
den afsluttende almindelige Drøftelse i Folketinget under 3. Beh.
af Tillægsbevillingsloven en stor politisk Tale. Han beskæftigede sig
med de forløbne 8 Maaneders Samarbejde med Regeringen. Det
Løfte, han og hans Parti havde afgivet ved Regeringens Dannelse: at
man fra Sag til Sag vilde gaa frem efter saglige Hensyn, det Løfte
var blevet holdt. Regeringen havde faaet en saa god Behandling, som
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ikke mange Regeringer. En overvældende Mængde Love var blevet
gennemført næsten i Enighed. Ogsaa Sydslesvigspørgsmaalet kom
han ind paa. Det var Statsministeren, som ved sin Optræden havde
skadet Samlingen om dette Arbejde mest, mente han. Han henviste
for at paavise dette til sit Initiativ som Udenrigsminister for at opnaa.
en Adskillelse administrativt af Slesvig og Holsten, der var blevet
fortsat af den nuværende Udenrigsminister. De havde kunnet gøre
dette, fordi de ikke satte sig større Maal, end de gjorde. Naar der nu
var Betænkelighed ved dette Krav, og det ikke var kommet med i
Gaarsdagens Udtalelser, skyldtes det Statsministerens Agitation. Her
var et Punkt, hvor Statsministerens Holdning havde været en Hin
dring for det positive Sigte. Foruden en Række andre Bemærkninger
til det udførte Arbejde fremsatte C. M. nogle overmaade klare
Kommentarer til den kommende Tids Spørgsmaal. —
C. M. holdt ingen Sommerferie det Aar. Det er forøvrigt en over
flødig Bemærkning, for det gjorde han aldrig. Han kendte i det hele
taget ikke til at holde Ferie. Sidst i Juli samledes den konservative
Rigsdagsgruppe, og C. M. redegjorde for de Forhandlinger, der var
ført mellem Ministeriet og Repræsentanter for Partierne vedr. Eng
landsoverenskomsten.
Ved samme Møde blev ogsaa Formandens, C. M.’s Forhold til Par
tiet taget op igen. Mødet d. 11. Juli var jo sluttet med, at C. M.
skulde overveje sin Stilling. Han meddelte nu, at hans Forhold til
sin hele politiske Virksomhed havde været overvejet saavel af ham
selv som af Gruppens Bestyrelse. Sagen laa klar. Den kunde kun lø
ses paa en af to Maader — enten ved at han forblev i sine Stillinger
eller helt gik ud. Mellemordningen med at træde tilbage fra For
mandshvervet, men iøvrigt blive i Gruppen, havde han kasseret som
umulig. Det var stadig et Spørgsmaal, om ikke hans Stilling til det
sydslesvigske Spørgsmaal gjorde det naturligt helt at gaa ud. Han
ønskede ikke nu ved Mødet at modtage Opfordringer eller Tilkende-
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givelser, men han vilde forelægge følgende Forslag til Udsendelse
gennem Generalkorrespondancen, indstillet af Bestyrelsen:
»Den konservative Rigsdagsgruppe har drøftet den Situation, som
er opstaaet ved Meningsforskellen mellem Gruppen og dens Formand
angaaende det sydslesvigske Spørgsmaal. Der var Enighed om, at
denne Meningsforskel ikke nu burde nødvendiggøre nogen Ændring
af Partiets Ledelse eller af Rigsdagsgruppens Sammensætning.«
Man var enig om at udsende denne Erklæring. Under Drøftelserne
herom erklærede Halfdan Hendriksen, at han vilde betragte det som
en Ulykke og Katastrofe for Partiet, om C. M. trak sig tilbage fra
sin politiske Gerning. De politiske Fejl, der maatte være begaaet,
vilde kun være smaa sammenlignet med den Fejl, det vilde være,
saafremt C. M. traadte tilbage. Hvis der var en Mulighed for at ar
bejde Partiet op igen, maatte det være under C. M.’s Ledelse. Fra
forskellig Side i Gruppen blev der desuden givet Udtryk for, at C. M.
ikke stod ene i sit sydslesvigske Standpunkt.
Det vil ses, at C. M.’s Opfattelse og Planer ikke var de samme paa
alle Tidspunkter. Han kæmpede med sig selv.
Netop paa det usikre Grundlag, han følte sig staaende, er det ejen
dommeligt at se den Friskhed og Kraft, hvormed han sled i det med
Landbrugsordningerne, og hvad dermed hørte sammen, den Sommer,
indtil Lovforslagene var ført igennem henimod Midten af August
Maaned. Han udførte derunder et stort sagligt Arbejde, som VenstreLandbrugsministeren Erik Eriksen da ogsaa aabent anerkendte:
»Det ærede Medlem har for mig at se i Udvalget gjort et overmaade stort og
dygtigt Arbejde, for at vi kunde faa disse Lovforslag trukket igennem, og det vil
jeg gerne sige Tak for.«

Og senere igen:
»Iøvrigt har jeg ikke andet end Tak at sige til det ærede Medlem for den Ind
sats, han har øvet med Hensyn til denne Lovgivning.«
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Typisk for C. M. selv var hans aabne Anerkendelse ved Begyndel
sen af Debatten af Udenrigsministerens nye Englandsoverenskomst:
»Jeg tror virkelig, Englandsoverenskomsten — og ogsaa Ruslands
overenskomsten og andre — er saa god, som man kunde faa den.
Det kunde ikke falde mig ind at angribe Regeringen for den. Jeg
tror, den har gjort sit Arbejde saa godt, den kunde, og søgt under de
givne Forhold, saaledes som det ogsaa var dens Opgave, at faa det
mest mulige ud af det, og det vil jeg da ogsaa gerne give Vidnesbyrd
om, om jeg saa maa sige, til Gengæld og Kvittering for Behandlingen
af mig i Fortiden.«
Sammenligningen mellem den gamle Overenskomst fra 1945 med
den nye blev naturligvis et lille, men ikke uden Spænding paahørt
Moment i Debatten. Udenrigsministeren vilde for sit Vedkommende
gerne sige, at det i Virkeligheden var meget vanskeligt at bedømme
Værdien af den gamle Overenskomst, set i Forhold til den nye, og
han troede ikke, man kunde komme til noget fuldstændigt og ende
ligt Resultat før paa et senere Tidspunkt. Det glædede ham at høre
det ærede Medlem Hr. C. M. erkende, at den nye Overenskomst var
saa god, som den kunde opnaas under de foreliggende Omstændig
heder.
Naar man i Venstrepressen endnu saa sent som i August 1946
havde talt om, at »Kardinalpunktet« i C. M.’s Englandsoverenskomst
var de faldende Priser, saa syntes C. M. virkelig, man skyldte denne
Overenskomst — »ikke mig — for det kan være mig ligegyldigt, —
men dem, der var medvirkende, ogsaa af Embedsmænd, der jo tillige
medvirkede ved den nye, at sige, at det er da noget rent Snak.
De faldende Priser var Betingelsen for, at vi i Begyndelsen kunde
faa saa meget, at det kunde virke nogenlunde udlignende over det
hele.«
Et virkningsfuldt Slutningsord om hele denne Sag kom fra de Ra
dikales Ordfører Jørgen Jørgensen:
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»Jeg vil gerne sige, at jeg er af den Opfattelse — jeg har ogsaa givet Udtryk for
det tidligere —, at man i Spørgsmaalet om Handelsaftalen i Fjor har gjort det
ærede Medlem (C. M.) Uret. Ved mange Lejligheder er der sagt Ting om det
ærede Medlems Stilling i Forbindelse med Afslutningen af denne Handelstraktat,
som jeg synes, ikke er rimelige, og i mange Tilfælde har den Maade, det ærede
Medlem er behandlet paa, i Forbindelse med den Handelsaftale, der blev sluttet i
Fjor, ikke været anstændig. Det er meget muligt, at det ærede Medlem skulde have
ladet en anden skrive under i Fjor, men det kan ikke forandre selve det Grundlag,
den byggede paa. En Del af den Kritik, der kom frem i Fjor, byggede maaske paa
andre Ting, paa Udtalelser af det ærede Medlem i Fjor Sommer, som maaske ikke
i alle Tilfælde var saa vel overvejede i Forholdet overfor Landbruget, som det havde
været fornuftigt. Men jeg mener, det bør siges, at meget af den Kritik, ikke mindst
i Landbrugskredse, som har været vendt imod Handelsaftalen i Fjor, og i særlig
Grad vendt imod det ærede Medlem, Hr. C. M., var ikke særlig begrundet. Den
Aftale, som da blev afsluttet, kunde paa det Tidspunkt formentlig ikke have været
væsentlig anderledes, økonomisk set, og kunde dengang ikke blive væsentlig bedre
for Landbruget, end den blev.«

Saaledes ebbede denne Rigsdagssamling — og dermed 2. Akt af de
3 Aars Drama — ud med saglig stærkt Arbejde, men uden nogen
Afklaring af C. M.’s Forhold til hans eget Parti.

III.

Det sidste Kapitel kan her kun gøres rent skitsemæssigt. Senere
haaber jeg andetsteds at kunne beskrive dette Tidsafsnit nærmere.
Men Tiden er vist ikke inde til det endnu. Og Pladsen vilde heller
ikke slaa til til en nærmere Udredning.
Hele den historiske Baggrund, de store Krisesituationer og Opgør
i Folketinget, vil jeg forudsætte, at Læseren nogenlunde husker, og
derfor lade ligge, saa meget mere som vi ovenfor har gennemgaaet
9. Juli 1946 i Folketinget ret indgaaende, og meget derfor vilde
blive Gentagelser.
Jeg holder mig derfor i denne Slutning væsentligt til C. M.’s For
hold til sit Parti.
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Efter det Nederlag, som det konservative Parti oplevede ved Lands
tingsvalget 1. April 1947, udsendte C. M. en Skrivelse til Partiets
Redaktører, Rigsdagsmænd, Amts- og Kredsformænd, Hovedbestyrel
sesmedlemmer, hvori han bad dem om en Redegørelse for, hvorledes
de mente, Nederlaget skulde forklares. »Jeg beder Dem om at give
mig denne Redegørelse saa aabenhjertigt, som De kan. Jeg har jo
allerede fra flere Sider faaet at vide, at Nederlaget skyldes Mistillid
til mig, og deri tror jeg, der er meget rigtigt. Jeg beder Dem altsaa
om ikke at holde Dem tilbage med at give mig Deres Syn saa klart og
oprigtigt som muligt.« Svarene blev sikkert for en Dels Vedkom
mende »oprigtige«, nogle Brevskrivere talte rent ud, fordi de mente
det bedst saaledes, det kunde jo ikke »blive ved at gaa«, og saa fordi
de gik ud fra, at Christmas jo kunde taale at høre hvadsomhelst,
enkelte skrev vel med en vis Skadefryd og Hævntrang, nu havde de
Lejlighed til at faa sagt ham Besked!
Men der var ogsaa mange, mange gode og taknemmelige Breve
iblandt. Dem ønskede C. M. i denne Forbindelse at se bort fra. Det
var de andre, som i denne Sag interesserede ham.
Man har diskuteret, om det overhovedet var »rigtigt« af C. M. at
udsende en saadan Skrivelse. Jeg skal nøjes med at konstatere, at det
i al Fald var overmaade typisk for ham at gøre det. Naar det drejede
sig om at erkende Partiets Fejl og Mangler, skulde der gaas skaanselsløst frem — ikke mindst mod ham selv.
For den udsendte Skrivelse og Svarene gjorde C. M. indlednings
vist Rede i en stor Tale, han holdt ved det konservative Folkepartis
Repræsentantskabsmøde d. 26. April 1947.
Naturligvis var C. M. klar over, at et Nederlag som det Partiet
havde oplevet, havde sin Aarsag i flere Omstændigheder. I de Svar,
han fik, blev disse forskelligt bedømt. Men at han personlig var en
af Hovedaarsagerne, erklærede han, at Svarene praktisk talt alle var
enige om.
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Han fremhævede dernæst i denne Tale, at han ikke kunde se, der i
det saglige Arbejde var gjort nogen politisk Fejl. »Vi kunde ikke
have ført anden Politik end den, der er ført.« Man maatte da søge
Fejlene andetsteds. I de fleste af de Svar, han havde faaet, fremhæve
des det, at det var Udtalelser og Meninger fra hans Ministertid, der
havde sat mest ondt Blod. Nogle af Angrebene var dog, tilføjedes
det, ved at løje af, »hvad der,« sagde C. M., »heller ikke er saa mær
keligt efter de Erfaringer, der er gjort siden den Tid, — jeg nævner
ganske særlig Englandsoverenskomsten.« Hvad Sydslesvig angik,
var det hans Tro, at man vilde gøre Erfaringer, der ikke talte til
Gunst for de højt spændte Forventninger, der var blevet vakte og
ganske utvivlsomt havde indbragt Partiet Venstre mange Stemmer
paa de Konservatives Bekostning. Naar han p. Gr. af sin Stilling til
Spørgsmaalet Sydslesvig gjordes særlig ansvarlig for Partiets Van
held ved Valget, ønskede han hellere at lade disse Forsikringer staa
ved Magt end prøve at afkræfte dem ved Modargumenter. Men han
vilde fastslaa, at han ikke havde gjort sit personlige Standpunkt til
en Bremseklods paa Partiets Handlefrihed. »Jeg mener at have været
udadlelig loyal overfor mit Parti med Hensyn til Sydslesvigspørgsmaalet, men min personlige Indstilling har jeg aabent staaet ved.«
Baade som Minister og som Partileder havde han kun haft eet for Øje:
at tjene vor Folkesag i Sydslesvig paa sikker statspolitisk Grund. »Jeg
er mig bevidst, at de [d. e. hans Ord om, at Grænsen ligger fast]
hverken stammer fra Ligegyldighed eller Slaphed overfor vor Folke
sag i Sydslesvig.« I øvrigt betød disse Ord for ham, at førend Græn
sen er flyttet folkeligt sydpaa af en klar, en overvejende, en bevidst
og prøvet Danskhed, kan den danske Stat ikke, naar den er overladt
til sin egen Bestemmelsesret, medvirke til og tage Konsekvenserne af
en politisk Grænseflytning.
C. M. var nu kommet til den Overbevisning, at en Hovedaarsag til
det konservative Valgnederlag var hans Stilling til det sydslesvigske
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Spørgsmaal. Han fremhævede, at det var en afgjort Mistillid til ham,
som havde bevirket Valgkatastrofen den 1. April. Denne Tillids
krise gik tilbage til Sommeren 1945, mente han. »Jeg har prøvet mig
selv; jeg ved, hvad det vil sige at være i Tvivl om sig selv, om sin
Egnethed paa den Plads, hvor man skal gøre Fyldest. ... Der var en
Brist i mine Forestillinger om det Danmark, jeg kom hjem til ...
Lad mig sammenfatte det paa den Maade, at jeg mente, der var min
dre Partipolitik, mere Landsmandsskab i Landet.«
Senere i Talen vendte han tilbage til dette igen. »Meget er gaaet i
Stykker for mig i det sidste Par Aar. Jeg vil ikke gaa i Rette med
nogen. Modgang og Skuffelser, forvoldt af andre, er til at bære, men
Tvivlen om sig selv har man vanskeligt ved at klare. Det kan virke
næsten som en Lettelse, naar man siger: »Din Tvivl er vel begrundet;
du duede ikke, eller i hvert Fald: du duede ikke længere. Med dig
paa ledende Plads kan Tillidstabet ikke genoprettes.«
Ja, og derefter faldt saa Bomben.

»Derfor er min Afgørelse faldet. Jeg gaar som Rigsdagsgruppens
Formand. Og jeg beder om, at man ikke diskuterer dette, thi der sker
ingen Ændring deri, og Repræsentantskabet har ingen Indflydelse
derpaa. Jeg og jeg alene træffer denne Afgørelse. Min Kone og jeg
har truffet den.«
Den sidste Sætning karakteriserede i et Glimt hans forbilledligt
skønne Forhold til Hustruen.

Meddelelsen om hans Afgang gjorde det dybeste Indtryk paa den
store Forsamling, der hin Foraarsdag paahø^te den i Rigsdagens lyse
Fællessal. Ingen havde paa Forhaand vidst noget derom udover et
Par enkelte, der kendte C. M.’s Beslutning allerede Dagen før. Selv
dem i Forsamlingen, der stod C. M. argest imod, chokerede den dog
vist. Men den store Del af Forsamlingen, som enten havde staaet
noget tvivlraadige og standpunktsløse overfor ham i de senere Tider,
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men ejede en gammel Sympati for ham og var sig bevidst, hvad de
skyldte ham, eller som slet ikke havde staaet tvivlraadige, men stolet
paa ham hele Tiden, fordi de vidste, hvilken Mand han var, ramte
Beslutningen ligefrem som en Smerte. Hvad skulde dette føre til
baade for ham og for Partiet? Havde han egentlig gjort andet end,
at han var en Mand, der havde »sine Meningers Mod«. At forsøge
paa at faa ham til at ændre Beslutning var umuligt, vidste man.
Naturligvis blev Forsøget gjort, men C. M. afskar det totalt i Føds
len. Med sin for ham ejendommelige Stemmeføring erklærede han,
at hans Beslutning var definitiv og ikke lod sig ændre. Han bad om,
at man ikke gjorde den til Genstand for Diskussion. »Hvis jeg æn
drede den, var jeg jo ikke mere den Mand, jeg gerne vil være.«
Mand og Mand imellem blev der ikke talt om meget andet end
dette i den følgende Frokostpause.
I de følgende Maaneder deltog C. M. i Partimøderne som menigt
Medlem, idet Gruppen valgte Kraft til politisk Leder af Gruppen
med Axel Møller som Finanslovordfører.
Ved Nyvalget i Maj til det udenrigspolitiske Nævn ønskede C. M.
ikke Genvalg, skønt han modtog flere Opfordringer til at fortsætte.
I de følgende Maaneder nægtede han i det hele taget at lade sig
indvælge i Udvalg af den ene eller anden Art. Men han deltog sag
ligt og stilfærdigt i Forhandlingerne, naar han havde Raad at give.
Den 18. Sept, erklærede han overfor Partiet, at han tog ethvert
Forbehold overfor sin personlige Stilling m. H. til Afstemning for
en socialdemokratisk Dagsorden i Folketinget, som kræver Valg, og
hvis Gruppen ønskede, at han af den Grund skulde træde ud af den,
bad han den sige til. —
Vanskeligheden for C. M. ved at lade sig opstille som konservativ
Kandidat ved Valget i Oktober 47 bestod deri, at de eventuelt over
skydende Stemmer af dem, der faldt paa ham, vilde komme til at gaa
over paa et Sydslesvigstandpunkt, der var ham imod. Der skal ikke
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her i Enkeltheder skrives om hans Overvejelser og Planer i denne Tid.
Fra Aarhus søgte man til det sidste at faa ham til at tage imod Opfor
dring til Opstilling under en eller anden Form derovre, hvor hans
overskydende Stemmer ikke vilde tilfalde et andet Sydslesvigstand
punkt end hans. Men han afslog det.
Overfor sit Parti forpligtede han sig paa Forhaand til ikke at bruge
sit Mandat, som han kunde danne Parti paa uden at indhente 10.000
Underskrifter, hvis Partiet ikke billigede det.
Overhovedet maa det staa enhver klart, som fulgte C. M. i disse
for ham saa vanskelige Uger, at det var hans alvorlige Ønske og Be
stræbelse at gøre sit Parti saa lidt Skade som muligt. Om hans Opstil
ling i Sønderjylland og Valgkampagnen dér skrives der andetsteds i
denne Bog. —
Men hvordan var det nu gaaet med den Foragt for ham og Hade
fuldhed mod ham, som vi tidligere har talt om. Var den stilnet af?
Næppe. Visse Angrebspunkter som f. Eks. hans Englandsaftale var
nok mere eller mindre faldet bort. Men Angreb og Bagvaskelser
havde alligevel faaet plettet hans Billede og sat deres Mærker paa
det i mange Menneskers Bevidsthed. Simple Skældsord havde flittige
Næver flettet rigeligt sammen om ham. Lavsindede Beskyldninger
havde brovtende Udraabere i rigeligt Maal kørt op med. Meget af
dette foregik privat og Mand og Mand imellem. Naar man ikke selv
har hørt eller set det, gør man sig ikke let nogen Forestilling om,
hvor overfladisk og tarvelig denne »Snak om Christmas« ofte var.
Jeg griber et Eksempel ud af Posen. En navngiven tidl. konservativ
Vælger fra en By i Jylland skriver l/4 47 til mig, at han sidste Gang
har stemt Venstre paa Gr. af C. M.’s »unationale landsforræderiske
Sydslesvig-Standpunkt«, og mener, at »denne uldne, braksnudede
Person vil blive Partiet en dyr Mand«. Sommetider syntes man, det
var, som om enhver aandelig Smaamand absolut skulde udtale sin
uforbeholdne Mening om ham og hans — paa Grundlag af mere
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eller mindre tilfældige, løsrevne og forvrængede Citater, eller som
om enhver pengeængstet Middagsherre ved Likøren mente sig for
pligtet til at fremsætte sin uforgribelige Mening om ham og hans —
paa Grundlag af sine egne uselviske Idealer og høje Moral. Der var i
al Fald aldrig stille om C. M.
Men nu de Kredse, der stod ham nær og kendte ham fra Samarbej
det, kunde de ikke ride Blæsten af? Kunde de ikke modstaa Smitten?
Javel, men selv om de vilde, saa kunde han vel ikke bæres af Par
tiet mere, saa tung en Belastning han var blevet for det?
Man havde jo da efterhaanden adskilligt at bebrejde ham. Paa
Daugbjerg Daas havde han talt ved de unge Radikales Stævne sam
men med Bertel Dahlgaard. Ved endnu et radikalt Møde talte han,
og det spurgtes, at der toges Entré af 1 Kr. til Mødet, som gik til de
Radikales Valgkasse! Kunde man blive ved at bære ham?
Det sagdes ikke, at han jo dog ogsaa tidligere oftere havde talt ved
socialdemokratiske eller Venstres Ungdomsstævner, og det dengang
regnedes for en Fordel for Partiet, eller at andre af Partiets Ledere
havde talt ved Møder sammen med Personer saa udfordrende i det
sydslesvigske, at det kunde føles stødende af dem i Partiet, hvis
sydslesvigske Anskuelse hældede mere til C. M.’s Side. Mon ikke
det alligevel er saadan, at de smaa eller større Ting, man dømte ham
saa haardt for, nu bagefter, set i et større Perspektiv, ikke mere synes
at være noget ondt eller illoyalt? Han var vokset ud over de snævre
Partirammer og det lille Puslespil; det var blevet ham for smaat, og
han søgte frem imod et videre tværpolitisk Arbejde. Det var de væl
dige Indtryk i England, der havde gjort ham til en anden og større.
»Jeg kendte bogstaveligt ikke Forskel paa Landsmænd, da jeg vendte
hjem. Jeg troede, at vi vilde have saa nemt ved at finde hverandre,
blot vi talte rent ud til hverandre.« Og saa var de Å/é-elle Hensyn
blevet ham stærkere end de taktiske, han var blevet mere og mere
en Idé-Politiker. Det sker jo undertiden, at Sandheden tager Magten
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fra en Mand. For C. M. var ham Opfattelse af Sydslesvigsagen Sand
heden.
Andet var det vel egentlig ikke, naar man nu bagefter undersøger
hans »Forbrydelser«. Og aabenlyse og klare var de. Han havde virke
lig til det yderste bestræbt sig for at være loyal mod sit gamle Parti
— koste hvad det vilde for ham selv, og denne Loyalitet var
det i Virkeligheden, der tilsidst kostede ham det Folketingsmandat,
han — med Afbrydelsen under Besættelsen — havde siddet inde med
i TI Aar, og som var det inderste i hans politiske Tilværelse.
Men det kan jo ikke nytte, hed det sig, med en saadan Mand i et
praktisk — og taktisk — arbejdende Parti — foran et Valg! Han var
en Byrde for tung at bære. Han maatte væk. Ved et konservativt
Redaktørmøde i Næstved lystes han i Band, og Formlen prægedes:
»Partiet kan ikke bære ham.«
Ser man Sagen ud fra den Partiledelses Syn, som stod og skulde
føre Valget igennem, kunde det se ud, som dette var det eneste poli
tisk »rigtige« eller »mulige«. Herom maa nu enhver, som oplevede
det, dømme med sig selv og sin Samvittighed.
Selv vil jeg med et ægte Christmas-Ord sige, at man i den Slags Til
fælde skal gøre det rigtige, hvad der saa end sker. Var han en Belast
ning, saa er det dog bedre at bære en Byrde med Tab, end at øve
Uret med Vinding. Der gives Tider i en Politikers Liv og i et Partis
Liv, da det er Politikerens eller Partiets fornemste Opgave at modstaa en Stemning — om det saa er en hel Folkestemning. —
Den 8. og 9. Nov. 1947 holdt det konservative Folkeparti Landsraadsmøde. Jeg skal ikke komme ind paa de Overvejelser og Tildra
gelser vedr. Problemet C. M., der gik forud for Mødet. Det faktiske
er, at C. M. ikke blev indbudt, til Trods for at han havde siddet som
Partigruppens Formand i næsten Halvdelen af det Aar, Landsraadsmødet dækkede. Da Sekretær Poul Møller ved Mødets Begyndelse
om Søndagen foreslog C. M. indkaldt, opstod et temmelig tumulta-
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risk Ordskifte, som blev afgjort af Ledelsen derhen, at han ikke kom
til Stede.
C. M. selv vilde, som han sagde det, »oprigtig talt saa gerne der
hen«.
Ledelsens Frygt for Mødets Forløb, dersom C. M. kom til Stede,
var ganske ugrundet. Naar man kendte hans Karakter, vidste man
nemlig, at hvis der var blevet Vanskeligheder for Ledelsen, vilde
C. M. loyalt være gaaet ind for denne og have skaffet den rigtige
Tone til Veje. Nu blev Mødet netop — som en af Deltagerne ud
trykte det — et Mareridt. Bagefter udsendte C. M. den Tale, han
vilde have holdt. Den kunde ikke have voldt Ledelsen nogensomhelst
Kvaler, tværtimod.
C. M. hørte til de Mennesker, der ingenlunde er bange for aabent
at bekende en begaaet Fejl. Ledelsen af det konservative Parti begik
en Fejl ved ikke at foranledige, at C. M. kom til Stede ved Landsraadsmødet i November 1947. Kunde man ikke have erkendt over for
ham denne Fejl, før det var for sent?
Ved Repræsentantskabsmødet den 3. April 1948 blev der udtryk
keligt gjort opmærksom paa dette af to Tilstedeværende. Men For
manden erklærede det for »goldt« og »ufrugtbart« at diskutere denne
Sag.—
Rigsdagen er vel nok en af de mest »troløse« Arbejdspladser, der
findes. En Mand, der ikke er der mere, glemmes hurtigt. Det ligger i
selve Sagens Natur. Paa Rigsdagen gælder det Dagen og Vejen og
— Fremtiden. Men Tabet af C. M. mærkedes alligevel paa Rigsda
gen. Der spurgtes bestandig til ham hos dem, man vidste havde For
bindelse med ham. Selv vilde han i sin Skyhed og Nøjeregnethed
helst ikke sætte sine Ben der mere, skønt Avislæseværelset fristede
ham. Da jeg en Dag efter en Samtale med ham i et Udvalgsværelse
vilde drage ham med ind paa Læseværelset, pegede han paa Døren,
hvor der stod: Kun for Medlemmer. Jeg gjorde ham opmærksom paa,
10*
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at tidligere Medlemmer havde Adgang, og at han kunde gaa der
i Selskab med et Medlem. Det sidste bøjede han sig for og gik med
ind. Det var paa et Tidspunkt, da der ingen Medlemmer var til Stede.
Hele det lille Optrin forekom nærmest hjerteskærende. Senere kom
han der slet ikke.
Ved Finanslovdebatten traadte dog hans Navn frem igen. Et kon
servativt Medlem sagde den 13.—12.—47 bl. a.:
»Jeg kan ikke lade være at bringe en Mand i Erindring, som nogle i denne Sal
maaske ikke finder særlig Behag i at blive mindet om, og som Tusinder i dette
Land nu finder Tilfredsstillelse i at fnyse imod, ganske ligesom de for kort Tid
siden fandt Behag i at tiljuble ham. Christmas Møller var en Mand, som for sit
Lands Sikkerheds og Fremtids Skyld vidste sig forpligtet til at optage en Kamp,
som han mente det farligt for Nationen at lade ligge. Han var bundet af denne
Overbevisning. Han vidste ogsaa, hvad det vilde koste. Han betalte Prisen, og han
beklager sig ikke. Heller ikke jeg fremdrager dette for at beklage ham, men jeg be
klager dansk parlamentarisk Liv, hvis det ikke har Brug for Typer af hans Støb
ning, men blot støder dem fra sig. Og jeg beklager det danske Samfund, hvis det
ikke har Brug for Mænd med hans Evner, men lader dem glide fra sig, og jeg be
klager den danske Nation, hvis den ikke kan se, hvad den skylder en Mand som ham.
Nu siger det ærede Medlem Hr. Knud Kristensen ganske vist, jfr. Dagbladet
»København« for 20. November 1947, at han ikke er ked af, at Christmas Møller
gik ud af dette Ting, for han var, som det hedder, meget »besværlig« for det »bor
gerlige Samarbejde«. Man kunde maaske heroverfor tillade sig at bemærke, at det
ikke er helt let at være det ærede Medlem Hr. Knud Kristensen tilpas. En anden
Mand tilbageholdt som bekendt efter det ærede Medlem Hr. Knud Kristensens Op
fattelse sin Mening og skjulte den, og sikken et Postyr vi i den Anledning har været
ude for. Den Mand, jeg taler om, Christmas Møller, sagde rent ud sin Mening om
Tingene — og saa er han besværlig. Men denne Beskyldning forekommer mig ogsaa
at være noget summarisk. Indtil April Maaned gik jo Samarbejdet med de Konser
vative under Christmas Møllers Ledelse udmærket til Gavn for det ærede Medlem
Hr. Knud Kristensen. Det skal imidlertid ikke lykkes nogen at tilsløre, at den, som
har været mest besværlig for det saakaldte borgerlige Samarbejde, dog hele Tiden
har været det ærede Medlem Hr. Knud Kristensen selv, for hvis ikke de Besværlig
heder, han satte i Gang, havde været, saa var Regeringsmagten overhovedet ikke
gaaet over fra dette borgerlige Samarbejde til Socialdemokratiet, og dernæst: saa var
de Christmas Møllerske Besværligheder overhovedet ikke opkommet. Dertil kommer
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ydermere, hvad de fleste vel nok nu kan se og nogle af os ikke et Øjeblik har tviv
let om, at de Besværligheder, som det ærede Medlem Hr. Kn. Kr. foranstaltede,
har været helt og aldeles ørkesløse, utidige og vel ogsaa skadelige.«

C. M. var ikke bitter paa nogen, men han nærede ringe Tanker om
adskillige — ogsaa blandt dem, han tidligere havde staaet i Sam
arbejde med i mange Aar.
Han beklagede sig ikke. Hvor mange Skæbner var ikke knust og
ødelagt i disse Aar ude i Europa, han havde dog intet Krav paa, at
det skulde gaa ham bedre. Dette var det sidste, jeg hørte ham sige.
*

C. M. var en blandet og sammensat Natur, der holdtes sammen af
en ubændig stærk Vilje og lededes af et Hjerte, der med utrolig Ud
holdenhed — og Takt — søgte at hjælpe andre, frem for alt hin en
kelte, der var kommet paa Skyggesiden paa en eller anden Maade. I
de tre Aar, der her er talt om, kom han i Tvivl om sig selv som Leder
af sit Parti, men ogsaa i Tvivl om de andre som Ledere. Hvor vidt
hans Tvivl om sig selv egentlig gik udover dette særlige Forhold,
ved jeg ikke. Men han levede i al Fald under stadig Selvkritik og stor
Selvkontrol.
Derimod var der hos ham ingensomhelst Tvivl m. H. t. den Sag,
som førte til hans politiske Bane. Der var han aldeles sikker. —
Hvis han havde mange Uvenner i de tre Aar, saa kan det til Gen
gæld siges, at der var Tusinder, som elskede ham — og det med en
uskrømtet og oprigtig Kærlighed. Jeg vilde ikke have troet det muligt,
at en enkelt Mand kunde have saa mange oprigtigt hengivne Venner
ud over det hele Land, Venner, hvis Sind — man kan ligefrem sige
brændte for ham. Denne Kærlighed har fundet de mest rørende og
ægte Udtryk efter hans Død. For mange af dem, der holdt af ham,
blev han et Stykke af deres Skæbne. Og alle vil de bevare Mindet om
ham, saa længe de lever.
T,l
Tr .,,
Flemming Hvidberg.
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Modstandere og Meningsfæller fortæller
AF

LISBET

HINDSGAUL, BERTEL DAHLGAARD, HARTVIG

FRISCH,

H. P. HANSEN, ANTON JENSEN, N. CHR. LARSEN OG POUL MØLLER

Fru Lisbet Hindsgaul, M.L.:
Christmas Møller var den fødte Organisationsmand. Han havde i sit
Temperament saa store medfødte Egenskaber, der sammen med hans utro
lige Flid og Pligtfølelse maatte placere ham som Lederen, den, der ogsaa
teknisk forstod Organisationens samlende og opbyggende Betydning. Da
han derfor skabte »Det konservative Folkeparti«, maatte Organisationen
selvsagt være den Del af Partiarbejdet, som Christmas Møller plejede med
udelt Omhu. Til mindste Enkelthed forstod han, hvor overmaade værdi
fuldt det var, at Tillidsmændene ud over Landet arbejdede i nøje Sam
følelse med Partiledelse. — Han vidste, hvor afgørende det var, at For
bindelsen her var i Orden, for kun gennem Organisationens Flid og Sam
menhold kunde Partiets Politik vinde frem. — Paa en enestaaende Vis
gennemførte Christmas Møller i disse Aar Organisationsarbejdet. — Han
var eet med sit Parti, og han samlede i sin Haand Partiorganisationens utal
lige Traade, saa de blev en Enhed.
Christmas Møller var derfor ogsaa den første, der organiserede det po
litiske Oplysningsarbejde blandt konservative Kvinder. For vel var der
baade i Hovedstaden som ud over Landet arbejdet sine Steder. Det stod
dog Christmas Møller klart, at der i Partiets Interesse maatte gøres et
landsomfattende og mere effektivt Agitationsarbejde, hvis Valgdeltagelsen
herfra skulde blive, som han ønskede. Og navnlig gjaldt det efter Genfor
eningen de sønderjydske Kvinder, der nødvendigvis maatte have en speciel
politisk Oplysning ud over Standpunktet: dansk eller tysk, for frit at kunne
placere sig i de danske Partigrupper — og da navnlig i Det konservative
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Folkeparti. — Dette Organisationsarbejde blandt konservative Kvinder
bredte sig i Aarene derefter ud over hele Landet, og Christmas Møller var
med i alt! —
Naar vi i Sønderjylland i disse første Aar afholdt Møder og Stævner,
var Christmas Møller altid en levende interesseret Taler og Organisator.
I Sandhedens Interesse maa jeg dog tilføje, at naar vi enkelte Somre præ
senterede en kvindelig Talerliste med op til 5 eller 7 Talere, saa tror jeg nu
nok, at Christmas Møllers nervøse Uro paa sin Plads ikke var det absolutte
Udtryk for den helt store Nydelse. Dog, Christmas Møller holdt Tiden ud,
og mødte han den Gang, som ogsaa senere, den personlige Tale, var han
altid lydhør og glemte aldrig ved en stilfærdig Bemærkning at pege paa,
at her var noget af det rigtige.
Jeg tror at kunne sige, at saa omfattende dette Organisationsarbejde
efterhaanden blev, saa regnede Christmas Møller det som et alvorligt og
dygtigt Arbejde, hvor først og fremmest den daglige Flid fra Landets usel
viske Medarbejderes Side blev Incitamentet i det, han ønskede, en levende,
interesseret Organisation.
C. M. gav ofte Udtryk for den Glæde og Opmuntring, der laa i, at flere
og flere selvstændigt tænkende Kvinder sluttede sig til Arbejdet. For ham
var det rigtige Samarbejde først til Stede, naar den, der skulde gaa efter
Organisationens Anvisning, ogsaa var i Stand til selv at skabe sin politiske
Personlighed og det Agitationsarbejde, der var en Følge heraf.
Jeg husker en enkelt Sag, jeg som Leder af Kvindearbejdet havde med
C. M. i disse første Aar. Det drejede sig om en efter vore Partilove kom
petencemæssig Ret for Kvindearbejdet til at afholde politiske Møder.
C. M. havde een Mening, Kvindearbejdet en anden.
Med den særegne Indstilling C. M. havde til omgaaende at forelægge
alle Sager for Partimyndighedens øverste Instans, indkaldte C. M. Partiets
Hovedbestyrelse med vor Sag øverst paa Dagsordenen. — Jeg tænker, de
fleste vil forstaa mig, naar jeg siger, at det var »saa som saa« med mit
Mod. Jeg kendte jo C. M.’s organisatoriske Indsigt, og hvor let han vilde
have ved at bevise, at jeg naturligvis havde soleklar Uret!
Om mit Indlæg var godt eller daarligt kommer ikke denne Sag ved,
men det, der tegner denne lille Tildragelse i min Erindring frem for andre,
det er, at C. M., da mit Indlæg var færdigt, aldeles ikke tog fat for at mod-
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bevise min Indstilling — men ganske enkelt erklærede, at han i Dag syntes,
jeg havde Ret, og at han derefter vilde foreslaa o. s. v. Heri var efter min
Mening to Synspunkter — først at han respekterede mit Mod og min Fast
holden ved det, jeg syntes var Ret — men ogsaa den ridderlige Indstilling
fra C. M.’s Side, at han ikke vilde benytte sin politiske Styrke og Indsigt,
saa jeg, som Kvinde blandt Hovedbestyrelsens mandlige Medlemmer,
skulde lide et Nederlag. Denne Situation vilde under alle Omstændigheder
genere ham og saa helt stride mod hans Indstilling som Gentleman.
Sammenholdt med dette, der saa helt karakteriserer hans Holdning i
denne Sag, saa havde han denne i mine Øjne saa betydende Egenskab, at
han som Leder, politisk eller organisatorisk, altid tog Hensyn til den svage.
Lige saa stor en Nydelse det var for C. M. at møde den jævnbyrdige Mod
stander i aaben Kamp — lige saa nænsomt kunde han tage paa den, der
snublende og nervøs dog vilde sige sin Mening. Han havde i sit Tempera
ment, i sine medfødte Lederegenskaber, Viljen til Beskyttelse, og ofte fandt
han i et eller andet ufærdigt politisk Indlæg netop det frem, der rehabili
terede den, for hvem det Egentlige mislykkedes.
Og ud fra den samme Egenskab var han derfor den mest taktfulde og
betænksomme Medtaler, jeg har haft. — Altid fandt han Ord, Afsnit eller
Omraader frem fra det, jeg i min Tale havde fremført, der ved hans Citat
eller Understregning kom til at staa mere lødigt og stærkt. — Den, der
har været i en lignende Situation, ved, hvad det betyder i en Forsamling,
og at det ogsaa undertiden kunde have den Virkning, at man ligesom ran
kede sig i Følelsen af, at man i Dag virkelig havde sagt noget af det rig
tige. — En ganske god Fornemmelse!
At C. M. saa senere paa Tomandshaand ganske uden Skaansel kunde
sige, hvad der var letkøbt og ufærdigt, er saa en anden Historie.
Vilde man spille en Rolle, maatte man i hans Øjne ogsaa tage det poli
tiske Livs haarde Vilkaar, og hans uafviselige Krav til den, han regnede
med, var Arbejde, Pligtfølelse og Redelighed. Saadan og meget mere til
gav han i sit Partis Tjeneste, og derfor maatte han kræve den samme Ind
stilling — den samme Lydighed mod Ideen og den Kamp, der fyldte hans
lange og ivrige Arbejdsdag. Man maatte som han vise sit Tjenersind. —
Dette var, hvad han principielt krævede af den, der vilde det samme som
han — og dog har jeg ofte haft det Indtryk, at han menneskeligt set syntes,
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at det politiske Livs Arbejdsvilkaar egentlig stillede for haarde Krav til den
kvindelige Psyke. I hvert Fald glemte han aldrig hverken som Partiformand
eller nogen Sinde senere, at det var Partiets Damer, han havde med at gøre,
og dette hvadenten det gjaldt Organisationsarbejdets Rejser ud over Landet,
eller de sjældne Gange, vi indenfor Rigsdagsgruppens Medlemmer mødtes
til Fest. Ved de sidstnævnte Sammenkomster har jeg altid ment det rigtigst
at forsvinde lidt før de andre. Men — hvad enten det nu var mig eller
andre af Partiets Damer, der brød op, saa var Christmas Møller altid
opmærksom herpaa, forlod med det samme sin Plads, fulgte til Garderoben
og sørgede for, at der blev skaffet Vogn. — Et af de mange Udtryk for
den formelle Korrekthed, der altid prægede ham. Thi han var en Gentle
man af Sind og ridderlig i al sin Færd.
For den, der har haft den Lykke at staa Gertrud og John Christmas Møl
ler nær som Medarbejder og Ven, kunde der være mangfoldige Ting at
føje til. — Den dybe Samhørighed mellem de to Mennesker, der i Livets
stærke og gribende Spil altid vilde det samme, — det, der var rigtigt. Hans
stadig skabende Aand, ukuelige Arbejdsvilje og resignerede Suk, naar man
ikke forstod ham. Hans selvironiserende Bemærkninger, naar Tilfælde ind
traf, at jeg maatte sige: »Ja, Christmas, jeg erkender, Du havde alligevel
Ret,« og hans Svar ledsaget af det kendte charmerende Smil: »Ja, det er
godt nok, at I erkender, at jeg havde Ret, men det kommer bare saa langt
bagefter, at det altid er for sent.« — Og mange andre Ting, der nu kun er
Minder!
Tydeligst staar det sidste Aars private Samvær. Skønt den dybe Skuffelse
og politiske Ensomhed, som han maatte gennemleve, trods alt hvad der
menneskeligt maatte smerte ham, som sit Partis første Politiker, saa var det,
som han udadtil værnede dette som noget ganske privat og strengt person
ligt. Som en Del af hans Liv, der alene var forbeholdt ham selv og det ene
Menneske, han elskede, Fru Gertrud. Hvis man derfor indstillede sig paa
at modtage en bitter og træt Christmas Møller, saa var denne Indstilling
ganske overflødig. — Han fyldte Stuen med sit Væsens Mangfoldighed, sin
Charme og sit snertende Vid. Han legede Friaften og var en straalende
oplagt Gæst ved det kolde Bord og Bordeauxen, der var hans Vin over alle
andre.
Men selv i saadanne Timer stod det klart, at Arbejde og Planer langt
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fremme i Tiden stadig bevægede hans aldrig hvilende Sjæl. For ham var
det politiske Spil en Livets Nødvendighed, en Gerning, der var hans, som
han aldrig kunde forlade. Dette var hans Vassens Særpræg. I sin brændende
Tro paa Sandhedens usvigelige Ret staar han mejslet i vor Bevidsthed.
John Christmas Møller — Danmarks ædle og højmodige Søn! —
Lisbet Hindsgatil.

Fhv. Indenrigsminister Bertel Dahlgaard:
Det danske Folketing kan ikke siges at være rigt paa særprægede Per
sonligheder. Der er noget i høj Grad jordbundet og lokalt betonet over det
store Flertal af Folketingsmænd. I mange Henseender har det været dansk
Parlamentarismes Styrke, at der aldrig her i Landet udviklede sig et politisk
Aristokrati, men at Rigsdagsmændene ligesom groede ud af den jævne
Befolkning. Paa den anden Side kan denne Jævnhed ogsaa blive betænkelig.
Det politiske Liv maa have sine Udkigstaarne, der giver Melding om Farer,
som nærmer sig. Det maa have sine Løbere — og vel ogsaa Springere, der
rykker erobrende frem i det Forterræn, hvor nye Tanker og Ideer kæmper
og brydes, indtil de tager Form og præger Folkets Liv.
Billedet falder mig ind, nu jeg sidder og tænker paa Christmas Møller,
saaledes som jeg i et kvart Aarhundrede har set ham i Rigsdagen og ude i
Folket.
Christmas Møller kan ikke henføres under en bestemt Type af Politikere.
I vor parlamentariske Historie er der ingen, han ligner. Hans Konserva
tisme var forenet med en Frigjorthed i Tanken, som til Tider kunde nærme
sig det revolutionære. Paradokset, der laa gemt heri, var vel den egentlige
Baggrund for den Forhandlingsform, der var Christmas Møller egen, og
som gjorde mangen Modstander til personlig Ven. Jeg var en af dem.
Det tilkommer ikke mig her at vurdere det Idégrundlag, hvorpaa han
søgte at bygge sin Politik, men mangen Samtale med ham om det politiske
Livs Vilkaar bibragte mig Forvisningen om, at han ved Siden af en almen
politisk Linie tilstræbte at øve en Gerning, som hævede ham op over Par
tierne, og som havde en Højnelse af hele det parlamentariske Liv til Maal.
Han følte Rigsdagsmandens Gerning som et Kald, der stillede de største
personlige Krav. Blandt disse var for ham Uafhængighed noget afgørende.
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Naar han mødte Eksempler paa, at Kræfter indenfor Forretningslivet troede
at se deres Fordel ved at knytte indflydelsesrige Politikere til sig, da mødte
han det med den største Uvillie, og selv afviste han konsekvent ethvert
personligt Afhængighedsforhold. Han gik saa vidt i sin Frimandsfølelse,
at han ikke kunde tænke sig at lade sig dekorere. Det fortælles, at Grundt
vig ved sin Udnævnelse til Ridder udbrød: »Ridder af Dannebroge! Det
har jeg været alle mine Dage!« Christmas Møller kunde med Rette have
sagt det samme. Han kunde udtrykke Foragt, naar han saa Medborgere
sætte Kræfter i Bevægelse for at opnaa en Orden, i en ufattelig Tro paa, at
den betød noget for deres Anseelse.
Efter den 9. April 1940 forstærkedes de Egenskaber hos Christmas Møl
ler, der fjernede ham fra det partitaktiske og samlede hans Sind om
Helheden. Jeg har fra denne April Maaned bevaret en Brevveksling mellem
os, der efterfulgtes af en lang personlig Samtale. Vi var uenige om det
konkrete Spørgsmaal, der var Udgangspunktet, men vi var enige om, at det
danske Folks Liv gennem lange Tider vilde blive præget af, om det under
Besættelsen lykkedes at drage hele Folket ind under en fælles Aand, der
formaaede at inspirere det i Gerning, naar Friheden atter blev genvundet.
Christmas Møller sagde: »Jeg ser kun det ene Haab for vort Folk, at det
kan faa Lov til at begynde helt forfra, naar Krigen en Gang er endt. I
hvert Fald, hvis vi ikke under Besættelsen har formaaet at optræde natio
nalt værdigt og fast, ser jeg slet ikke, hvorledes der skal blive nogen Frem
tid. Hvor langt vi kan holde, ved jeg ikke, men baade Folket og Fornuften
har efter min Opfattelse Krav paa, at vi viser, hvor vi staar.« Jeg svarede
bl. a.: »Det, der vil sætte det afgørende Stempel paa det danske Folk og
dets Karakter, bliver, hvorledes nu de tunge Dage bæres. Herom er det
for tidligt at dømme, men jeg venter mig af disse Dages Tynge og Selv
prøvelser, at noget nyt og stærkt vil gro i Folket den Dag, vi igen
er fri.«
Efter Befrielsen kom vi til at staa hinanden nærmere. Jeg fik Indtrykket
af en Mand, der følte sig mere og mere ensom, en Mand, der havde gjort
op med sig selv, at i denne sønderrevne Verden vilde han nu uden Hensyn
til, hvad der iøvrigt kunde være opportunt, gaa sin lige Vej, sige, hvad
menneskelig Retsindighed bød, handle i sit Fædrelands Anliggender efter
bedste Overbevisning, selv om det maatte gaa paa tværs af de stærkeste
Folkestemninger.
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Da Christmas Møller i 1945 som Udenrigsminister meget selvstændigt
tog Hovedansvaret for Indgaaelsen af den første Handelsoverenskomst med
England, advarede jeg ham i en Samtale mod de Angreb, han kunde vente
sig, saafremt han ikke sørgede for, at Ansvaret kom til at hvile paa et
bredere Grundlag. Han svarede, at de, der vilde angribe ham, jo godt selv
vidste, at man ikke kunde naa videre. Det var, som han dreves af en Trang
til at sige Sandheden, selv naar den var mest ilde hørt, saa han i næsten
urimelig Grad traadte frem og søgte sit Ansvar — samlede Pilene mod sit
Bryst.
Christmas Møller gav ofte over for mig Udtryk for sin Skuffelse over,
at saa megen Smaalighed var vendt tilbage, saa snart Tyskerne var ude
af. Landet. Han havde ventet en Renselse baade inden for Partierne og i
Forholdet mellem Partierne. Han vilde, at ingen skulde blive helt de samme
som før. Han saa det som en væsentlig Forudsætning for Demokratiets
Bestaaen, at der i alle Partier fandtes stærke Personligheder, der formaaede
at holde Demagogien og Smaaligheden i Tømme.
Den samme Tankegang kom til at præge hans ændrede Holdning over
for Modstandsbevægelsen. Det oprørte ham, naar han her saa Mennesker,
der før Krigen aldrig havde deltaget i det folkelige Liv, og derfor havde
ringe Forudsætninger for at fælde en Dom over det Danmark, der var, nu
pludselig mente at kunne mistænkeliggøre Politikerne i Flæng. Han fandt
dette lige saa simpelt, som naar han saa Politikere genoptage gamle daarlige Vaner. Og endelig følte han, det var plebejisk, naar -han under »Ud
rensningens« Forløb saa en Mand forfulgt til den bitre Ende, hvis der i
Besættelsestidens særlige Omstændigheder fandtes undskyldende Momenter,
og vedkommende iøvrigt ikke hørte til Forrædernes Gruppe.
I det sidste Aar gjaldt vore Samtaler mere end noget andet Danmarks
Grænsepolitik og Sydslesvigs Fremtid. Naar der forekom Eksempler paa
det uanstændige, at netop han i »nationale« Kredse mistænkeliggjordes
for manglende Følelse over for danske Sydslesvigere, da kunde han omtale
dette med et af disse Smil, der udtrykte saa megen Viden om Livets For
krænkelighed, men han blev bitter, naar han nævnede Personer, som havde
været ganske enige med ham, lige indtil det Tidspunkt indtraadte, da en
Stemningsbølge rejste sig, og det blev saa meget lettere at følge en øjeblik
kelig Folkegunsts brede Vej. I visse Tilfælde følte han noget saadant som
en Karakterbrist.
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Da Christmas Møller forud for Folketingsvalget i 1947 skulde tage
Beslutning om sin Opstilling, laa han under for sin Dragning mod Grænse
egnene, skønt han havde Grund til at regne med sikkert Valg i Hovedsta
den. Han stillede sig i Nordslesvig, fordi han følte det saaledes, at denne
Landsdel mere end nogen anden havde Pligt til at staa Vagt om Grænsen
af 1920.
Jeg talte med Christmas Møller nogle Timer efter, at han var vendt
tilbage fra sin sønderjydske Valgkamp. De store Folkemøder og Samværet
med nordslesvigske Venner havde ganske sikkert forfrisket hans Sind, men
han regnede ikke sit Valg for sandsynligt. Dagen efter Valget gav han
derfor heller ikke Udtryk for Skuffelse. Han havde gjort sin Pligt, og han
nævnede, at dette sandsynligvis havde været afgørende for, at der i Nord
slesvig blandt de danske Stemmer var Flertal mod Knud Kristensens Sær
politik.
Efterhaanden som Christmas Møllers gamle Parti søgte at frigøre sig for
Forbindelsen med ham, maatte hans Tanker naturligt beskæftige sig paa en
ny Maade med hans politiske Fremtid, og da han endelig kort før sin Død
udmeldte sig af Partiet, tumlede han med Planer om en politisk Optræden
med nyt Sigte. De Tilbud om Embedsstillinger, han modtog, interesserede
ham ikke. Som altid før stod hans Hu til Folketingets frie Talerstol, og
han følte vist ingen egentlig Mening med det hele, naar det Folk, han
altid havde søgt at tjene, spærrede ham ude herfra.
I en offentlig Udtalelse, som Christmas Møller fremsatte kun 14 Dage
før sin Død, og som nu næsten lyder som et politisk Testamente, siger han,
at »det er mest folkelig, demokratisk, dybtgaaende social Politik, som skal
føres«. Hans Linie var afstukket, men det betød ikke, at han havde beslut
tet sig til at træde ind i et andet Parti.
Nogle Dage før han fremsatte denne Udtalelse, besøgte han mig under
en Rekonvalescens, jeg tilbragte i Nordsjælland i umiddelbar Nærhed af
Christmas Møllers Barndomshjem. Som det hjertelige og deltagende Men
neske, Christmas Møller var, havde han i Vinterens Løb besøgt mig ved
Sygesengen, saa ofte han troede, det kunde opmuntre. Nu fik vi nogle
Timers hyggeligt Samvær med Samtale om løst og fast. Vi talte om, at
dansk Politik trængte til en Midtsamling af stærke Kræfter, der endnu
staar spredt som Enere eller i forskellige Partier, men som kun politiske
Traditioner eller underordnede Divergenser skiller, medens deres demokra-
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tiske og folkelige Grundopfattelse er den samme. Han saa i Aanden et
Brobygningsarbejde af disse Kræfter, saa der kunde sikres et politisk Fun
dament, hvorpaa den personlige Frihed, den socialt prægede økonomiske
Liberalisme og en højt staaende politisk Moral kunde hvile trygt.
Vi talte ogsaa om Militætspørgsmaalet og om, hvorledes dette Spørgs
maal vilde indvirke paa den fremtidige politiske Udvikling. Christmas
Møller havde altid tidligere overfor mig fremhævet, hvilken etisk Betyd
ning for Folkets Fremtid en Forsvarskamp har, selvom den paa Forhaand
maatte anses for haabløs. Denne Opfattelse havde han sikkert vedblivende,
men han udtalte sig bestemt for Nødvendigheden af, at Problemerne ved
rørende Forsvaret løsreves fra de gamle militære Forestillinger herhjemme,
som han ikke tiltroede nogen Gyldighed under Nutidens Former for Krigs
førelse. Netop den Del af Forsvaret, som baade i Henseende til Mandskab
og Udrustning kræver de største økonomiske Ofre, mente han en saglig
Bedømmelse af Danmarks særlige Vilkaar fremtidig vilde henvise til at
spille en beskednere Rolle.
Saa talte vi om den, partipolitisk set, isolerede Stilling, hans Overbevis
ning i Sydslesvigpolitiken havde bragt ham i. Han var sig fuldt bevidst, at
Tusinder af Venner og Meningsfæller Landet over ventede og ønskede
hans Tilbagekomst til Rigsdagen, og at Kræfter blandt disse vilde berede
Vejen for ham, men hans Stilling var ikke blot et personligt Spørgsmaal
for ham. Det optog hans Tanker, at han saa ofte mødte Mennesker, der
udtrykte Glæde over, at han nu stod frit, og heri saa et første Forsøg paa
at bryde den Stivnen i traditionsbundne Vaneforestillinger, som de syntes i
for høj Grad prægede dansk Politik. Han talte i denne Forbindelse om
Ungdommen og om den Trofasthed, han mødte indenfor de Ungdoms
kredse, han havde staaet nær, og hvor han sporede en langt større politisk
Fordomsfrihed end tidligere.
Christmas Møller nævnede det Tankeeksperiment, at der paa Rigsdagen
fandtes en lille Gruppe af samarbejdende frigjorte Personligheder udgaaet
iøvrigt fra forskellige Kredse. De vilde, sagde han, formaa at udløse en
dyb Trang i Befolkningen, som ikke i Dag rigtig kan finde sin Form, fordi
endnu Følelser og Stemninger bestemt af den historiske Partideling paa en
helt urimelig Maade hindrer det.
Christmas Møller saa det saaledes, at Tiden krævede en Ændring af
Valgloven, med større Muligheder for Valg af Enkeltmænd, der bæres
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frem af betydende Vælgerkredse, samt tillige at Mennesker fra forskellige
Lejre, men med fælles Villie til politisk og økonomisk Demokrati, fandt
sammen og dannede en Front med det Formaal at fremme den politiske
Fornyelse, som kun Fordomme spærrer Vejen for. —
Da Christmas Møller vinkende og med sit indtagende Smil kørte bort,
tænkte jeg, at han fortjente mangen virksom Dag i den Rigsdag, som han
omfattede med en saa glødende Interesse, og hvis Fremtidsgerning laa ham
saa dybt paa Sinde.
_
, _ ,,
,
Bertel Dahlgaara.

Undervisningsminister, Dr. phil. Hartvig Frisch:
Skønt jeg var to år ældre end Christmas Møller, var jeg som politiker
ikke så lidt yngre, idet han allerede i 1920 blev indvalgt i folketinget,
mens jeg først kom ind i 1926. Dette bevirkede meget naturligt, at Christ
mas Møller ved de første møder, vi havde sammen, behandlede mig tem
melig faderligt. Det skete således ved et stort møde i Odense, hvor han
to gange under sit foredrag kaldte mig den unge mand. Det blev mig lidt
for meget, og i mit svar undlod jeg derfor ikke at indflette, at skønt Christ
mas Møller var gråhåret, havde der dog været en tid, da jeg var dobbelt
så gammel som han. Det grinede fynboerne af og Christmas Møller med
for den sags skyld. Det lå ham i det hele aldeles fjernt at blive fornærmet
over et ordskifte.
Da jeg så i 1935 rykkede op som mit partis finanslovsordfører, fik jeg
en hård tørn med de gamle kæmper i ringen, Krag og Christmas Møller,
og da jeg havde ærgret Christmas Møller stærkt med nogle bemærkninger
om K.U., fik jeg følgende affejende svar: »Der er ikke grund for mig til
at gøre særlig mange bemærkninger om valget og valgkampen til Social
demokratiets ærede ordfører, hr. Hartvig Frisch — han har jo allerede
nu for anden gang dokumenteret, at han var en fejltagelse.« Det lød jo ikke
så lovende, men vi har senere begge moret os over det, for jo mere Hitler
ismen voksede i magt, des stærkere knyttedes vi sammen i sindelagets sym
pati. Uforglemmelig var således i 1936 Christmas Møllers udtalelse om
de olympiske lege i Berlin og jødeforfølgelserne, et velrettet slag i synet
på diktaturet.
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Efter et møde i Assens hændte det, at Christmas Møller og jeg kom til
at følges hjem med nattoget i en 2. klasses kupé, hvor vi hver lå på sin
bænk og prøvede at sove. Det blev dog til mere snak end søvn, og for
første gang kom vi til at berøre personlige emner, hvad der ellers lå os
begge fjernt. Stærkt indtryk gjorde det på mig at høre Christmas Møller
fortælle om sin ungdom, da han på alle åndelige områder nærmest følte
radikalt og så sit store politiske ideal i Ove Rode; men på eet punkt var
han afgjort konservativ: i försvarspolitiken og kærligheden til Sønderjyl
land. De to ting hørte for ham sammen; hans tanke var enkelt den, at
uden kampen på Dybbøl havde Danmark aldrig fået Sønderjylland tilbage.
Om Christmas Møllers stilling ved dannelsen af samlingsregeringen om
formiddagen den 9. april har jeg skrevet i min bog »Danmark besat og
befriet«. I tiden efter, da de danske Nazister og Tyskerne var ude efter os
begge ligesom efter Hans Hedtoft og H. P. Sørensen, inviterede han os
tre andre en aften med vore koner hjem til sig i Nybrogade til en middag.
Ved velkomsten udtalte han nogle ganske få ord om, at han ikke behø
vede at motivere, hvorfor netop vi fire var sammen. Det blev en gæv aften
i den bedste forståelse, men jeg husker endnu et enkelt ord af Christmas
Møller, der pludselig fik os andre til at tie et øjeblik. Det var, da han
sagde: »Har I ikke lyst til ligesom jeg at sidde oppe i et træ og skyde Ty
skere ned?« Ærlig talt, den lyst følte ingen af os andre udpræget, men
netop deri lå jo et skel, som senere viste sig betydningsfuldt.

Efter hjemkomsten, da Christmas Møller var blevet udenrigsminister,
så jeg nok en del til ham i det udenrigspolitiske nævn og i salen, men ikke
meget privat. Dog husker jeg som gæst hos ham en aften i repræsentationslokaleme i september, da jeg efter mine udtalelser om stikkerdrabene
var ude i en voldsom modvind, at han kom hen til mig og på sin venlige
og forstående måde spurgte mig, hvordan jeg tog det. Han vidste selv,
hvad det var at komme i modvind.

Den sidste gang, jeg var sammen med Christmas Møller, var tre dage
før hans død, i Institutet for Økonomi og Historie, hvor vi begge var med
lemmer af bestyrelsen. Han var ganske sig selv og fuld af spøg, f. eks.
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da talen faldt på, hvilket parti han egentlig repræsenterede i bestyrelsen.
Han var med til at lægge store planer for udvidelse af institutets arbejde,
og der var intet, der kunne tyde på, at han så kort efter skulle dø.
Ved den store radioudsendelse om Christmas Møller efter hans død
fremkom den mærkværdighed, der desværre lignede en tanke, at der ikke
blev sagt eet ord om hans ærlige og klare standpunkttagen i Sydslesvig
spørgsmålet, skønt det dog var det, der havde tvunget ham ud af dansk
politik. Ved den bedrift har han mere end vel nogen anden vist, at han
ikke blot var en politiker, men en statsmand.

Da jeg ved de danske interparlamentarikeres modtagelse hos underhu
sets Speaker talte på vor delegations vegne i Juni 1948, pegede jeg på
Christmas Møller som den sande type på de unge danske, der havde lært
at elske og respektere det engelske parlaments traditioner, og omtalte,
hvordan han havde ofret alt — også sin egen søn — på kampen for de
fælles idealer. Ved disse ord afbrødes min tale af lydeligt bifald af de en
gelske politikere. Han opnåede det for en dansk politiker sjældne at gøre
sit navn til et verdensnavn.
Hartvig Frisch.

Fhv. Finansminister H. P. Hansen:
I godt et kvart Aarhundrede var Christmas Møller Medlem af Dan
marks Rigsdag, og i de 25 Aar var vi sammen i Folketinget, hver i sit
Parti, men ofte i Samarbejde om forskellige Spørgsmaal.
I otte af disse Aar var jeg Formand for Folketinget og havde her en
glimrende Lejlighed til at bedømme de enkelte Medlemmers Arbejdsevne,
Flid og Paapasselighed, og her kom Christmas Møller absolut med i før
ste Række.
Som Formand for sit Parti maatte han altid være orienteret om de kom
mende Dages Arbejde paa Rigsdagen, og da Folketingets Formand selv
traf Bestemmelse om Mødedage og Mødetider samt om, hvilke Sager der

21

321

skulde behandles, medførte det hver Dag smaa fortrolige Forhandlinger
paa Formandspladsen.
Ved disse Samtaler kom vi ofte ind paa andre Spørgsmaal, og Christ
mas Møller udtalte sig ofte ret aabenhjertigt, vel vidende at det, der blev
sagt under fortrolige Former, aldrig blev røbet; vi havde absolut Tillid til
hinanden.
Christmas Møller afbrød ikke saa sjældent en Taler, og skønt dette var
stridende mod Tingets Forretningsorden, virkede det meget oplivende.
Selv ønskede han gerne Afbrydelser; thi en dygtig Debattør faar derved
en god Anledning til at paaføre Afbryderen et Nederlag.
Mange af de Rigsdagsforhandlinger, som Christmas Møller deltog i, vil
blive erindret, men den mest omtalte er uden Tvivl Episoden den 21. Marts
1929, hvor Regeringen Madsen-Mygdal blev styrtet.
Finansloven var til tredie Behandling, og Det konservative Folkeparti
foreslog Bevillingerne til Forsvarsvæsenet forhøjet med ca. 6^/2 Mill. Kr.,
hvilket Venstre havde afslaaet under Henvisning til, at et Forslag til en
ny Forsvarsordning snart vilde foreligge.
Det konservative Folkeparti, der var med til at danne Grundlaget for
Venstreregeringen, var utilfreds med denne Afvisning, og det rygtedes, at
Forkastelsen af disse Ændringsforslag kunde betyde, at Det konservative
Folkeparti maatte undlade at stemme for Finansloven.
Under disse Forhold besluttede Socialdemokratiet at stemme mod Fi
nansloven, som da ogsaa blev forkastet.
Dette var et Nederlag for Madsen-Mygdal, der ogsaa straks meddelte,
at denne Afstemning vilde faa politiske Følger. Kort efter blev der afholdt
Folketingsvalg, hvor Socialdemokratiet og Radikale vandt Flertallet og
dannede ny Regering.
En voldsom Kritik blev rettet mod Christmas Møller, der endog blev
fremstillet som en lille Piccolo, der havde tabt den store Terrin.
Men Christmas Møller blev ikke Svar skyldig. Kraftigt og klart paaviste
han, at Venstre var blevet advaret i Tide, idet man havde tilkendegivet Par
tiet, at Det konservative Folkeparti ikke vilde være medansvarlig for en
Finanslov, der ikke indeholdt de i Forsvarsloven foreskrevne Bevillinger.
Christmas Møller hævdede endvidere, at Venstre tog for lidt Hensyn
til Det konservative Folkeparti, og Madsen-Mygdal ligesom søgte at trykke
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de Konservative ned; Christmas Møller mente, at de to Partier burde være
ligeberettigede.
Christmas Møller ønskede at skabe en frisindet og forstaaende Konser
vatisme, der ogsaa tog skyldigt Hensyn til den mindre bemidlede Del af
Befolkningen.
Jeg ved, at han ønskede et mere selvstændigt Parti, bygget op paa bredt,
folkeligt Grundlag. Dette bekræftedes da ogsaa ved hans Stilling til Grund
lovsforslaget i 1939. Det medførte en haard Kamp, men Christmas Møl
ler var altid klar til at kæmpe for at naa et Maal.
Krigen og Besættelsen skabte store Vanskeligheder, men ved Valget i
1943 blev Det konservative Folkeparti det næststørste Parti.
Senere blev det sydslesvigske Spørgsmaal en betydelig Faktor i dansk
Politik, og da Christmas Møller aldrig gik paa Akkord med sin egen Over
bevisning, blev hans politiske Gerning pludselig afbrudt.
Det var et haardt Slag for ham, thi han var den fødte Politiker, der
ønskede at være med der, hvor Kampene blev ført og Afgørelserne truffet.
I et Brev til mig ved sidste Aarsskifte skrev Christmas Møller da ogsaa:
Din Hilsen lyste op! saa sandt som den mindede om en god Tid i Arbejde
og Fest.
Og------- gamle Rigsdagsmedlemmer vil mindes Christmas Møller, der
altid lyste op blandt Tingmændene.
3
r
6
H. P. Hansen.

Gaardejer Anton Jensen, Ore Høigaard, Aarslev, Fyn:
Naar vi traf sammen med C. M. var han altid spørgende. Os Bønder
spurgte han ud om alt vedrørende Landbruget, og det efterfulgtes ofte af
en venlig, men spydig Bemærkning som f. Eks.: Kan I slet ikke faa det
til at gaa, er det rent galt? Eller efter Høst: Hvordan var Høsten — den
er vel, som den plejer at være — lidt under Middel!
Ting, som for mange kunde synes smaa og ringe, kunde bringe ham i
Harnisk. Jeg glemmer ikke engang, der skulde afholdes et Fællesmøde her
i Kredsen. Der var blevet annonceret med, at for Højre taler C. M. Jeg
havde end ikke engang set Annoncen, før jeg modtog et Brev, hvori han
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udbad sig en nærmere Forklaring. Var det en Ondskabsfuldhed af en Mod
stander eller var det en Fejltagelse? Han talte ikke for et Højre — men
for et Folkeparti.
Rejser brugte han ofte, naar det kunde ordnes til Forhandlingen. Han
bad mig engang om at hente sig i Nyborg for at drøfte et Kandidatspørgsmaal med ham paa Vejen til Odense. Han gik til Sagen med det samme
Uden Omsvøb gjorde han det klart for mig, at vi skulde give Afkald paa
ham selv som vor Folketingskandidat for at faa Plads til en anden, som
han satte megen Pris paa, Jørgen Jørgensen, Ullerup. Det var et øjensyn
ligt Offer for ham, ligesom det var for alle hans mange Venner her i
Kredsen; men alle personlige Hensyn maatte vige. Manden skulde med
ind i Rigsdagsarbejdet, koste hvad det vilde.
Et af de første Krigsaar rejste et lille Selskab med Toget sammen med
ham fra Odense. Da Konduktøren kom for at billettere os, lyste hans An
sigt saa venligt imod os. En af Selskabets Deltagere spurgte ham, hvem
han saa saa mildt til. C. M., svarede han; han er en af vore egne. Christ
mas gav ham et stille Nik og et Smil, der sagde: Du skal ikke blive skuf
fet af mig, min Ven! Det var paa samme Tur, han sagde: Det er ikke til
at udholde, denne Passivitet, jeg vil ud og slaas!
Ved et offentligt Partimøde skulde han tale sammen med en anden
Rigsdagsmand. Denne mødte op i et smart, nyt Sæt Sommertøj med Plusfourbenklæder — flot var han. C. M. hilste paa ham, saa op og ned ad ham
og udbrød: Nej, hvor har du dog svinet dig til. Hvad Manden senere har
brugt Tøjet til, ved jeg ikke.
En ung Københavner skulde ud og være Folketingskandidat i en Land
kreds. Han sagde til C. M.: Jeg vil se at faa mig en Ridehest, saa jeg rig
tig kan komme ud og hilse paa mine Vælgere. — Det er klogere, du bruger
dine egne Ben, min Ven, var hans Svar —
Før sidste Valg til Folketinget i Oktober 1947 blev der arbejdet stærkt
paa, at vi vilde have ham tilbage til vor Kreds, men nej, det vilde han
ikke, det kunde komme til at skade en anden, sagde han; men han føjede
til: Jeg føler, at jeg har noget, der skal siges; derfor, om det er muligt,
vil jeg lade mig opstille et Sted, hvor jeg ingen Skade kan gøre mine gamle
Partifæller. Han skrev senere til mig, efter han var blevet opstillet: Ja,
valgt det bliver jeg jo ikke; du, Poul Sørensen og Partiet er for stærke.
Anton Jensen.
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Førstelærer Chr. Larsen, Thy:
Faa eller ingen Landsdele i Danmark har Christmas Møller været saa
nær knyttet til som Thy. Jeg husker, han begyndte heroppe i K. U. Jeg sad
den Gang i Venstres Ungdoms Hovedbestyrelse og var Formand for V. U.
i Hurupkredsen. Vi tog mangen Tørn ved en Række Møder i Landsdelen,
og der stod til Tider Gnister, men jeg lærte snart, at bag den glødende
Agitator bankede der et varmt Hjerte, og længe inden vi blev Menings
fæller, havde han helt vundet min Sympati og Beundring.
Der var Fest, naar Christmas Møller kom til Thy. Bevares, det var godt
at høre andre af de ledende Politikere, men Christmas var en Klasse for
sig. Man skulde synes, at der maatte være ringe Betingelser for Forstaaelse
mellem Københavneren, Akademikeren Christmas Møller og de noget
tunge Bønder i Thy, men han vandt sig alligevel nogle af sine trofasteste
Venner heroppe. En gammel konservativ Gaardmand sagde saaledes, da
han hørte om Christmas’s Død: Det var den eneste paa Rigsdagen, der
ragede op over Jævnmaalet, det var den eneste, jeg brød mig om at høre.
Jeg husker et stort Friluftsmøde efter Besættelsen. Først talte en af vort
Lands kendteste Mænd, og det var i og for sig kloge og gode Ord, han
sagde. Naturligvis var der i den tusindtallige Forsamling ogsaa mange,
der interesserede lyttede efter, men der var ogsaa mange, som der vel altid
er ved saadanne Møder, der sad og smaasnakkede i Yderkanterne. Saa kom
Christmas paa Talerstolen, og han havde ikke talt fem Sætninger, før hver
eneste Tilhører helt og fuldt var taget ind med Liv og Interesse, og det
var Folk af alle politiske Afskygninger.
Da han talte heroppe i den første Tid af Besættelsen, husker jeg, at Folk
af alle Partier var til Stede, og mange gav ham Tak for hans vækkende
Gerning.
Og da vi hørte ham fra London første Gang, var der Glæde overalt
heroppe undtagen i den Klike, der for enhver Pris vilde hytte sig selv. Og
naar vi var samlede til Boyler, som vi heroppe kalder Aftenselskaberne,
saa var det en fast Regel, at mens Christmas talte, skulde Radioen være
tændt.
Personlig ved jeg ikke alle de Tjenester, han har gjort mig og altid uden
Ophævelser. Man maatte komme til at holde af ham — elske ham, hvis
man kan bruge det Udtryk mellem Mænd.
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Christinas Møllers sidste Møde i Thy kart før hans Død var i Foreningen
Norden. Aldrig har der tilnærmelsesvis været saa mange Mennesker til
Nordens Møder, og det var Folk fra hele Landsdelen, der var rejst et Par
Snese km for at høre ham. Han blev baade før og efter Foredraget hilst
med stærkt Bifald af den store Forsamling. Da jeg hilste paa ham og talte
med ham, var der intet, der tydede paa hans bratte Livsafslutning, men
jeg, og mange andre Thyboer, er glade for, at vi den Aften fik sagt ham
Tak paa et Tidspunkt, hvor han mere end nogensinde trængte til et hjerteChr. Larsen.

Sekretcer cand. jur. Poul Møller:
Mon ikke det var kendetegnende, at Christmas Møller i sit sidste Aar
stod den konservative Ungdomsbevægelse nærmere, end han havde gjort
det siden sin Afgang som Konservativ Ungdoms Leder?
Efter 26. April 1947, da han nedlagde Hvervet som Formand for den kon
servative Rigsdagsgruppe, følte K.U. sig nærmere knyttet til ham end i hans
Formandsperiode; Tilliden til ham var vokset. Det kan være vanskeligt at
forklare; men ikke destomindre er det en Kendsgerning, og mon det egent
ligt er saa vanskeligt at forstaa. Kanhænde at en Del af os syntes, at han
skulde være blevet paa Broen og ikke frivilligt have overladt Roret til andre.
Saadan syntes jeg i hvert Fald, og de fleste af os opfordrede ham til at
blive, hvilket vilde have været hans mindste Kunst; alvorligt truet var han
aldrig — allerede af den Grund, at ingen var i Stand til at pege paa en
værdig Arvtager.
Men han fulgte sit eget Hoved og gik for ikke at bringe sit Parti i en
haabløs og uløselig Situation i det sydslesvigske Spørgsmaal. Da han først
havde truffet sin Afgørelse, kunde nok saa mange yngre Tillidsmænd ikke
rokke ham derfra.
Netop dette, at han valgte at følge sin Overbevisning, da det gjaldt —
som han havde gjort det i 1929, 1938, 1940 og 1942 — bevirkede, at vi
følte os saa nært knyttet til ham. I 1929, 1938, 1940 og 1942 havde hans
Afgørelser gjort ham til Sejrherren og fæstet hans Position i Partiet og i
Befolkningen; men denne Gang vidste vi alle, at Afgørelsen vilde føre
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ham gradvis bort £ra Partiet, og at Indflydelse og politisk Magt var Ind
satsen. Derfor følte vi en enestaaende Tillid til ham; thi Ungdommen for
nemmede instinktivt, at et Demokrati til syvende og sidst har mere Brug
for Personligheder, der fastholder deres Overbevisning, ogsaa naar det per
sonlige Nederlag er vist, end for Partier, der kan navigere sig igennem
Folkestemningerne ved at slække paa Overbevisning og Ide, hvis Sejladsen
bliver for farefuld.
Ved flere Lejligheder i Aaret fra 26. April 1947 til 13. April 1948 gav
det stærke Tillidsforhold sig synlige Udslag. F. Eks. da han blev hyldet som
en sejrende Imperator i vor Landslejr, skønt alle anede, at han var ved at
tømme Nederlagets bitre Bæger. Blandt de 400 Lejrdeltagere var der utvivl
somt flere, der havde en anden Opfattelse i det sydslesvigske Spørgsmaal;
men alle deltog de utvungent og gerne i Hyldesten, erkendende Sandheden
i den engelske Digters Ord: »For all that and all that — a man is a man
for all that«.
Til Partiets Landsraadsmøde blev han anmeldt som Konservativ Ungdoms
Delegerede, og han saa hen til ved denne Lejlighed at give det gamle Parti
gode Raad med Hensyn til Fremtiden. Hvem af os 30 Ungdomsledere glem
mer den Time, vi tilbragte sammen med ham efter Landsraadsmødet, som
han som bekendt blev forment Adgang til? Denne Begivenhed var bitrere
for ham end Valgnederlaget faa Dage forinden. Det sidste var en Risiko,
der maatte regnes med; Folkeyndest er nu engang saare upaalidelig. Men
at han blev nægtet Adgang til Landsraadsmødet, at Partiets Ledelse ikke
ønskede at give ham Lejlighed til at komme til Stede, var ham en dyb Skuf
felse, fordi den viste ham — den trofaste — Menneskets Troløshed.
Lad mig i denne Forbindelse ogsaa minde om sønderjydske K.U.’eres
Agitation for ham under Valgkampen; jeg ved, at han var glad for enhver
Haandsrækning.
Efter Landsraadsmødet talte han kun ved Ungdomsorganisationens Mø
der og skrev flere Artikler i dens Medlemsblad.
For den Tillid, vi viste ham i det haarde Aar, lønnede han i fuldt Maal
med Hjælpsomhed og Villighed til at give Raad og Vejledning, og vi havde
Indtryk af, at han fulgte os i vort. Jeg kan ikke tilbageholde en personlig
Erindring. Da jeg var til den afsluttende Del af min Embedseksamen, var
han stærkt interesseret; tre Gange var han paa den sidste Eksamensdag
paa Universitetet for at opmuntre og spørge nyt, og da jeg kom ud fra

327

sidste Fag, stod han paa Universitetsgangen som den første, der lykønskede
mig. Da jeg naaede hjem, indløb det første Lykønskningstelegram fra Fru
Gertrud og ham.
Hans sidste Ord til Ungdomsorganisationen og til Offentligheden fand
tes i vort Medlemsblad 9. April 1948, 3 Dage efter hans Udmeldelse af
Det konservative Folkeparti, 4 Dage før den pludselige Død fratog ham
Muligheden for levende at glæde sig over den Oprejsning, som allerede
nu er saa hastigt paa Vej.
Et enkelt Citat fra dette »Testamente« fortæller mere om, hvad han var
og vilde, end lange Biografier:
»Hvis jeg havde med aktiv Politik at gøre, vilde jeg give Regeringen
virkeligt fair play. Deri ligger jo ikke, at Oppositionen skal bøje sig for
alt. Principielle Krav, Regeringen fremsætter, vil man have Ret til at gaa
imod. Men jeg vilde i Overensstemmelse med Folkepartiets Traditioner tænke
mere paa de fattige end paa de rige, mere paa de boligløse end paa dem,
der har for mange Værelser, mere paa den indeklemte Husmand og den
fattige Husmandssøn, som ogsaa gerne vil have sit eget, end paa Godsejeren
og paa Storproprietæren. Det er klart, at der efter jeres konservative Op
fattelse er Principper, I ikke kan bryde. Naar jeg forestiller mig, hvorledes
Fremtiden kan blive, mener jeg, at det er mest folkelig, demokratisk, dybtgaaende social Politik, som skal føres.«
Poul Møller.

John Christmas Mollers Data

1894

3/4 født i København. Forældre: Vekselerer Hans Christian Møller og
Anna Cathinca, f. Christmas

1911

Student fra Rungsted

1912

Medlem
Medlem
1914 Medlem
Medlem

af
af
af
af

Studenterforeningens Skamlingsbankekomité
Hejmdals Bestyrelse
Studenterforeningens Seniorat og Økonomiudvalg
Bestyrelsen for »To Løver«

1916—18 Formand for Den konservative Ungdomsorganisation

1920 21/9 Valgt til Folketinget i Kerteminde og Odense
1922 cand. jur.
1923 Gift med Gertrud, f. Jessen
1923—40 Forretningsfører for Det konservative Folkeparti

1924

Medlem af Folketingsgruppens Bestyrelse

1927 Folketingsgruppens Næstformand
1928 29/3 Gaar som Ordfører for et Mindretal i Det konservative Folkeparti
imod, at Landmandsbanken bliver Statsbank
1928

2/10 Folketingsgruppens Formand

1929 21/3 Brudet mellem Det konservative Folkeparti og Venstre
1931 Oktober. Landbrugsforliget med Ministeriet Stauning
1931
1932
1933

Formand for den konservative Rigsdagsgruppe

23/4 Partiets Formand
2/7 Fastslaar, at andre Landes diktatoriske Metoder ikke lader sig over
føre til Danmark
1934 5/5 Paa Møde med 2.000 Deltagere i Thisted skarpt Opgør med Bevæ
gelsen »Jord, Arbejde og Kapital«
1935 11/12 Advarer i Idrætsbladet mod Deltagelse i Olympiaden i Berlin.
Tyskland har sat sig udenfor den frie sportslige Konkurrence

1937

Oktober. Forfatningstalen paa Landsraadsmødet i Aarhus

1939
1940
1940

Grundlovsændringen ikke vedtaget, nedlægger sit Hverv som Partiformand
10/4 Minister uden Portefølje

1940

1/8 Købestævnetalen i Fredericia. Anerkender det Arbejde, der i første
Tredjedel af Aarhundredet er udført i det folkestyrede Danmark

1940
1941

1942
1942

8/7 Handelsminister

3/10 Afgang som Handelsminister efter tysk Tryk

10/1 Fratræder alle offentlige Hverv efter tysk Krav
30/4 Afrejse til England

1945
1945

14/5 Første Radiotale fra London
12/8 Formand for Det danske Raad i London
6l9 Første Radiotale om Sabotage
20/4 Modtager Meddelelse om sin Søns Død paa Slagmarken i Tyskland
den 9. April
7/5 Hjemkomst fra England
Maj—Oktober. Udenrigsminister

1945

21/5 Tale i Hillerød med Udtalelsen: »Vi er alle under Anklage«

1945

30/8 Genindtræder i Det konservative Folkeparti
27/10 Det første Folketingsvalg efter Besættelsen, indvalgt i Folketinget

1942
1942
1945

1945
1945
1946

1947
1947
1947

1948
1948

6/11 Formand for Folketingsgruppen og Rigsdagsgruppen
9/7 Undlader at stemme for Folketingets Sydslesvig-Udtalelse med Hen
visning til Statsminister Knud Kristensens Udtalelse om, at det maa være
tilladt at have en anden Opfattelse
26/4 Fratræder som den konservative Rigsdagsgruppes Formand
3/10 Stemmer for Mistillidsdagsordenen overfor Ministeriet Knud Kristen
sen; ophører at deltage i den konservative Gruppes Møder
Oktober. Opstilles som Løsgænger i Sønderjylland, men opnaar ikke Valg
ved Valget 28/10
6/4 Udmeldelse af Det konservative Folkeparti

13/4 Død i København

