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FORORD
fterfølgende Artikler er samlede, dels fordi jeg
— som Titlen viser — anser dem for typiske,
d. v. s. gyldige udover den tilfældige Anledning,
der fremkaldte dem, og dels fordi de, set i Lyset
af hverandre vil vise sig at rumme en gennemført
Samfundsopfattelse, hentet, gennem Iagttagelse og
Eftertanke, fra selve den levende Virkelighed.
For at belyse dens Tilblivelse har jeg optrykt
en Redegørelse for min litterære Udvikling, oprindelig fremkommet som Svar i en Enqu- te.
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INDLEDNING
jeg en Gang skulde blive Skribent, var meget
tidligt en selvsagt Ting for mig, og min første
Bog kom mig derfor heller ikke som nogen Overraskelse, men dog tør jeg sige, at faa har skænket
det, som de troede deres Bestemmelse, færre Tanker end jeg.
Skrivekløe har jeg aldrig lidt af. Dansklæreren
klagede stadig under Artiumsforberedelsen over,
at jeg leverede for faa Stile, og at de, han flk, var
for korte. Det skyldes ikke, at ærgerrige Planer
lagde Beslag paa min Tid. Jeg dannede mig aldeles ingen Forestilling om, hvornaar og hvorledes min Indtræden i Litteraturen skulde linde
Sted. Jeg ventede, imedens jeg læste og brødes
med alle de Stemninger og Lidenskaber, der kan
gøre det vanskeligt for en ung Mand at være til,
paa at det skulde ske. Saaledes gik det til, at det
første, jeg offentliggjorde, en begejstret Afhandling om Johs. V. Jensens Ungdomsværk ,Einar
Elkær", er omtrent det første, jeg udenfor 'Skolestilene har skrevet. Det er derfor heller ikke mærkeligt, at det er kejtet og ujævnt i Formen, eller i
det hele taget, at det varede Aar, inden jeg flk
Herredømme over min Pen.
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Ikke desto mindre vakte dette første Forsøg en
vis Opmærksomhed, og gav Edvard Brandes Anledning til en stærkt interesseret Omtale i „Politileen", hvilket dog ligesaalidt som den nuværende
Indenrigsministers personlige Bemærkninger om,
at man altid gerne aabnede Bladets Spalter fbr
unge Mænd som mig, formaaede at overvinde den
instinktive Uvillie, jeg allerede som helt ung den Gang kun af litterære Grunde — nærede mod
dette Blads Væsen.
Af større Betydning for mig var det, at mit
Essay skaffede mig en venlig Modtagelse paa det
Gyldendalske Forlag, og jeg griber i denne Forbindelse Lejligheden til offentlig at bringe Lederen af det, Direktør Peter Nansen, min Tak. Hvor
fjernt jeg end efterhaanden staar hans litterære
Virksomhed, og hvor skadelig jeg end maa anse
den for at være, kan jeg dog aldrig slutte mig til
dem, der udelukkende bedømmer ham efter den.
Jeg afvæbnes ved Erindringen om den virkelige
Velvillie, han har vist mig og andre, og som lagde
sig for Dagen, ikke blot i det Forskud, hvormed
han redebont forstrakte begyndende Skribenter,
men i hele Maaden, hvorpaa han behandlede dem,
der henvendte sig til ham. Adskillige — efter min
Mening altfor faa — har han naturligvis maattet
afvise, men ingen er gaaet fra ham ydmyget. Dette,
at han aldrig sjakrede, at han aldrig — som det
ofte er Tilfældet — behandlede Aandsarbejde blot
som en daarlig Salgsvare, er maaske den inderste
Forklaring paa den Sympati for ham, som ingen
Indvendinger har kunnet faa Bugt med, heller ikke
hos mig.
Direktør Nansen foreslog mig at skrive en
Række Essays — i Lighed med C. E. Jensens Bog

om Forlagets Forfattere; jeg kunde selv vælge
hvilke. Dette gik jeg gerne ind paa, men det viste
sig hurtigt, at jeg ganske manglede det lette Haandelag, der skal til for at faa Arbejdet til at skride.
Det tog Aar, inden Bogen blev færdig, og den var
da noget helt andet, end vi havde tænkt os. Det var
mig nemlig umuligt at holde Beskæftigelsen med
min Samtids Forfattere ude fra hele den Gæringsog Orienteringsproces, hvori jeg befandt mig. Enhver Bog næsten, jeg greb, mundede som UtgardsLokes Horn ud i et Hav af Spørgsmaal. Selv anede
jeg endnu den Gang, og langt senere, ikke, hvor
dybt og omfattende det var.
I det store og hele tog jeg de Anskuelser, jeg ved
min Indtræden i „Studentersamfundet" befandt mig
iblandt, som de naturlige og givne.
Kvindernes Stemmeret f. Ex. — hvad korn den
mig ved. Naar jeg, som det hændte i Begyndelsen
af min Studentertid, kom til Stede ved et Møde,
hvor den lovpristes efter de vedtagne Recepter, blev
jeg ganske vist ægget til nøgtern Indsigelse, men
uden at det faldt mig ind yderligere at beskæftige
mig med Spørgsmaalet. Af væbningstilhænger og
Fredsven, — ja, det var jeg vel sagtens, da man
var det. Ganske vist husker jeg en hed Diskussion
med en af mine Venner — som senere viste sig at
være den mest krigerske af os — i hvilken jeg til
hans Forargelse ytrede Tvivl om disse Anskuelser.
Men, Herregud, hvem tænkte mere over det; naar
unge Mænd diskuterer, er det ikke for at være
enige. Maaner er, som Maaner skal være ! Jeg var,
som en ung Radikal bør være. Det tvivlede jeg i
det mindste ikke selv om. Og det faldt mig saa
meget lettere at tro det, som jeg paa det Tidspunkt
betragtede alle politiske Spørgsmaal som mig uved-
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kommende. Det var da heller ikke mærkeligt, at
mine Omgivelser troede det samme og blot opfattede mine Særmeninger som en Del af min Ungdommelighed. Selv mærkede jeg først under Arbejdet, at de var andet og mere, at der bag mine
instinktive Fornemmelser laa et forskelligt Følelsesliv og bag dette en helt anden Livsanskuelse end
den, jeg var omgivet af, og som jeg i min Opvækst
havde indsuget med Atmosfæren.
Paa en for mig selv ubegribelig Maade blev hvert
Skridt fremad saa besværligt og omstændeligt. Størrelser, der var anerkendte, vakte en uvilkaarlig
Fornemmelse af Tvivl og Modstand; Tanker, der
var fastslaaede, førte mig, naar jeg begyndte at gaa
dem efter, i helt andre Retninger, end jeg havde
ventet; Maalestokke, jeg greb til, viste sig ubrugelige mellem Hænderne paa mig. Skridt for Skridt
maatte jeg famle mig frem til en Forstaaelse, der
passede for mig, kun vejledet af en Trang til Væsentlighed og Virkelighed.
Netop fordi det, uden at jeg til at begynde med
var mig det bevidst, for mig drejede sig om andet
og mere end Æsthetik, samlede min Interesse sig
ikke om Fortidens, men om Samtidens Litteratur.
I denne maatte Svarene ligge, med den maatte Opgøret finde Sted. Det var mig i Forhold til det, jeg
søgte, uden Betydning, hvad selv en Shakespeare
havde ment om Tilværelsen. I den Bog, der kom
i Aar, var der derimod noget, der vedkom mig,
maaske Svar paa Tvivl, jeg nærede, maaske Udtryk for Stemninger og Tanker, jeg havde, i hvert
Fald Oplysning om det for mig yderst vigtige: hvorledes min Samtid klarede sig den Tilværelse, som
ogsaa jeg var stillet overfor. Saa søgte jeg da og
tør roligt paastaa, at nyudkommen Litteratur sjæl-

den er bleven tilegnet og bedømt med større Opmærksomhed og Ansvarsfølelse.
Jeg kunde ikke have taget Opgaven alvorligere,
hvis det havde været Shakespeare, der var Tale om.
Man skulde have troet, at en saadan Holdning
maatte have tiltalt, men det var ikke alle, den flatterede, og med Urette skaffede den mig Ry for
blot at være opsat paa at finde Fejl. Ak, der var
ingen, der hellere bar over med dem, som mindre
fæstede sig ved det blot formelle, hvor der sporedes den Kraft, den Oprindelighed, der ene fortjener Navn af Talent.
Herpaa turde „min første Bog", Essaysamlingen „Moderne Litteratur", være mit Vidne. Thi omsider kom den i Stand.
For en væsentlig Del byggede den paa det Arbejde, jeg i disse Aar havde gjort i „Tilskueren",
som Valdemar Vedel den Gang redigerede. Her
havde jeg fundet Plads for min Beundring for Gustaf Frikling, den af alle Digtere, jeg har elsket
højest og føler mig i dybest Taknemmelighedsgæld
til, her havde jeg søgt at give Udtryk for min Grebethed af Helge Rodes aandfulde og energiske
„Stefan Borgs Hjem" og for min Betagelse af Jakob Knudsens geniale Kraft.
Nu omarbejdede og udvidede jeg disse Skitser
og forenede dem med andre trykte og utrykte Afhandlinger. Selv følte jeg, at de hørte sammen, at
de forenedes ved et indre Baand og kredsede om
samme Problem, men i sidste Øjeblik, da Bogen
allerede for en Del var trykt, fik jeg Lyst til at gøre
dette tydeligere for Læserne ved en Efterskrift, og
denne blev ikke blot Bogens største Afhandling,
men vistnok ogsaa dens betydningsfuldeste. „Om
Realisme" er i sammentrængt Form Resultatet af
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det aandelige Frigørelsesarbejde, der i disse Aar
havde lagt Beslag paa mine Kræfter. Naar jeg nu
ser tilbage paa det, forbavses jeg over, hvor omfattende og gennemgribende Bruddet med de herskende Forestillinger allerede er, men selv opfattede jeg det den Gang kun som litterært.
Formodentlig vilde min Udvikling endnu en Tid
være bleven begrænset af denne Illusion, hvis ikke
et Stød udefra havde revet mig ud af den og kastet
mig ind i helt nye Baner. Dette skete samme Vinter
som jeg udgav min Bog om Foraaret, og hører med
her.
Som man vil kunne se af den nævnte Afhandling, havde den russisk-japanske Krig vakt
min Opmærksomhed og gjort Indtryk paa mig. Jeg
begyndte at ane, at de Forestillinger, jeg havde
faaet overleveret, ogsaa med Hensyn til Spørgsmaalet Krig og Fred kom til kort, men foreløbig
stod Sagen mig paa theoretisk Afstand. Da truede
det, som man vil erindre, ud paa Vinteren 1904
med en Konflikt mellem Rusland og England, og
under Indtrykket af den Fare, der derved vilde opstaa for os, forlangte Krigsministeren, General
Madsen, Sikringsmandskabet til Søforterne indkaldt. Dette mødtes ikke blot med forbitret Modstand fra radikal og socialistisk Side, men for at
komme ham til Livs, paastod man — uden Hensyn til den Fare, man derved udsatte Landet for at han havde ladet Staten sælge Rekylgeværer til
en af de krigsførende Magter. For om muligt at
skaffe Beviser for dette, rejste socialdemokratiske
Førere endogsaa til Berlin.
Overfor dette behøvede jeg ingen „Anskuelser".
Stærkt og umiddelbart sagde mit Instinkt mig, hvad
det her drejede sig om. At man ikke blot spændte

Ben for dem, der vilde træffe Forberedelser i Tide,
men at man oven i Købet i Blindhed og Partiaand
end ikke veg tilbage for det klare Landsforræderi,
oprørte mig til det inderste af mit Væsen, og tillod
mig ikke længere at behandle de Spørgsmaal og
Ide'er, der førte til slige Resultater, som mig uvedkommende. Et Opgør var uundgaaeligt, men blev
trukket i Langdrag, fordi min rent private Skæbne
i de følgende Aar lagde stærkt Beslag paa mine
Kræfter og min Opmærksomhed. Gennem Meningsbrydninger med mine nærmeste Venner fik
jeg imidlertid en Forsmag paa, hvor heftig en Modstand man maatte regne med, og Lejlighed til at
udvikle og gennemdrøfte mine Tanker.
Hvor længe dette Overvejelsernes Stadium vilde
have varet, er ikke godt at vide, men paany blev
jeg drevet frem ved et ydre Stød, idet Forsvarssagen
kom paa Dagsordenen. Under disse Omstændigheder følte jeg det som min Pligt at melde mig til
Tjeneste, og dette gjorde jeg i 1908, i en Pjece
„Forsvar og Demokrati". Som Titlen viser, fulgte
jeg ogsaa i dette Tilfælde min Trang til at bryde
mindst mulig med de Tankegange, jeg var udgaaet
fra, skønt min Tro paa Demokratiet allerede den
Gang var tyndslidt, dels paa Grund af de Erfaringer, Systemskiftet allerede havde givet, og dels
under Indflydelse af Overvejelser, der var sat i Bevægelse ved historiske og sociologiske Studier og
som navnlig havde fundet en afgørende Tilskyndelse ved Læsningen af Schallmeyers Bog om „Vererbung und Auslese".
Min Deltagelse i Forsvarsdebatten og Dagens
Politik forestillede jeg mig som en Værnepligt for
et begrænset Tidsrum, hvorefter jeg vilde vende
tilbage til de Interesser, der stod mit Hjerte nærAf Tidens Træk. III
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mere; men det gik anderledes. Ganske vist har jeg
aldrig opgivet Haabet om at blive „hjempermitteret" og faa Lov til at fordybe mig i Opgaver, der er
mindre snævert knyttede til den øjeblikkelige Tilstand, men endnu er dette Ønske ikke gaaet i Opfyldelse.
Dette maa dog ikke opfattes, som om mit Arbejde i disse Aar har været en Tvang — selv om
det til Tider har været en Byrde. Det er langtfra
Tilfældet; thi dette Tidsrum har været en Nødvendighed og Betingelse for min egen Udvikling. Gennem Forsvarssagen er jeg blevet tvunget ind paa en
anden og langt grundigere Revision end nogen, jeg
kunde være naaet til ud fra blot litterære eller theoretiske Forudsætninger, gennem den førtes jeg paa
afgørende Maade fra Tankens til Værdiernes Verden, og Beskæftigelsen med den udvidede mit Blik
til at omfatte Omraader, som indtil da havde været
lukkede for mig, gennem den fuldbyrdedes Bruddet
og Befrielsen.
Imidlertid, dette er Forklaringen paa, at min
første Bog indtil nu i en vis Forstand er vedbleven
at være min eneste.
Jeg har ganske vist senere skrevet saa meget, at
det vilde kunne udgøre adskillige Bøger, og det
meste med samme Anspændelse af mine Evner,
som hvis det gjaldt en Bog, — noget af det har jeg
ogsaa samlet og udgivet, — men for mig selv har
det havt Karakteren af Forberedelser, af Studier
til det Værk eller de Værker, som jeg ikke har havt
Sind til at begynde paa, inden jeg havde fundet mit
Standpunkt overfor den Tid og det Samfund, jeg er
bleven konfronteret med, og som har vist sig at
rumme flere Vanskeligheder, end der var drømt om
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i den nemme „Filosofi", der var blevet mig udleveret.
Ser jeg nu tilbage paa min første Bog, er det,
trods alle dens Mangler, for saa vidt med Tilfredsstillelse, som jeg i den genfinder min Natur. Skønt
endnu uklar over sig selv er den allerede slaaet ind
i den Retning, som min Udvikling senere har fulgt,
og er mig saaledes en Garanti for, at denne ikke
blot har været et Tilfældighedernes Værk, men har
været bestemt ved mit eget Væsens Tyngdelov.
'øvrigt er jeg uden Illusioner med Hensyn til,
hvad den har betydet. Den Gang var det mig vistnok en Skuffelse, at det, der forekom mig saa indlysende og afgørende, ikke gav større Genlyd og
ikke havde mere umiddelbare Følger, men efter at
jeg selv har erfaret, hvor vanskeligt det er at befri
sig for Meninger, ogsaa naar man aldrig har accepteret men blot indsuget dem, undrer det mig ikke,
at det tager Tid ogsaa for andre. At mit Arbejde
ikke har været helt uden Frugt, har jeg forøvrigt
netop faaet et smukt og ejendommeligt Vidnesbyrd
om, idet Forfatteren til den geniale Roman „Firman
Åbergsson" i sin sidste Bog har udtalt sig om den
Betydning, min Afhandling „Om Realisme" har
havt for hans Værks Tilblivelse. Det har glædet
mig ved at skænke mig Bevidstheden om, at have
havt Lykke til at betale noget tilbage af, hvad jeg
skylder svensk Litteratur, men tillige som en Bekræftelse paa den Tro, uden hvilken jeg vilde synes
det umuligt at arbejde: at Aandens Veje vel er uransagelige, men at det, der er af Aand, er uforgængeligt, og før eller senere naar sit Sted og gør sin
Nytte.
(1915).
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NATIONALE SURROGATER
Kære Ven !
De bebrejder mig i Deres Brev, at jeg ser for
mørkt paa Forholdene herhjemme og navnlig, at
jeg forsømmer at gribe de Lejligheder til Opmuntring, der frembyder sig, idet De mener, at der netop
i den sidste Tid har været en Række saadanne.
Lad mig straks sige, at Deres Bebrejdelse ikke er
mig fremmed; den ligger saa nær, at jeg har gjort
mig den selv, ja, den opstaar jo saa at sige af sig
selv. Frygten for at overdrive ligger næppe nogen
Dansk fjern. Der er altid inden i En — eller udenfor — en besindig Mand, der spørger, om det nu
ikke kan være nok enten med Kritikken eller med
Begejstringen. Der er en Advarsel i dette Spørgsmaal, man ikke skal lade haant om, og som det ikke
kunde falde mig ind ikke at overveje, men jeg fristes paa den anden Side ikke til at overvurdere
Betydningen af noget, som jeg ved, oftere har sin
Grund i en aandelig Magelighed end i selve Virkeligheden. Imidlertid, De nøjes ikke med en Opfordring til Optimisme i al Almindelighed, fordi det
vilde være behageligt at faa lidt Afveksling. De henviser til Kendsgerninger, som De mener kunde afgive et Grundlag for et lyst og forhaabningsfuldt

Syn paa vore Forhold. De nævner i Flæng: „Selandia"s Hjemkomst, Mikkelsens Tilbagevenden, Ræbild-Festen. Ved alle disse Lejligheder var der
megen Begejstring, siger De, og Tegn paa en virkelig national Stemning. Er der ikke noget opmuntrende i dette ?
Aah jo, maaske forsaavidt som det tyder paa en
stærk Trang i Folket til at faa noget at samle sig
om, noget at se op til, noget at være stolt af, men
jeg ser ganske vist anderledes paa disse Ting,
end De vil have mig til. Jeg har meget vel lagt
Mærke til dem og til den Maade, hvorpaa de er
blevet modtaget i Pressen og af Publikum, og hver
Gang har jeg lyttet til Klangen for at høre, hvor dyb
og ægte den var, og hver Gang har jeg ment at
kunne fornemme noget sprukkent i den.
Da Bladene var fulde af Beretninger om de to
Grønlandsfareres Hjemkomst, forhørte jeg mig til
højre og venstre for at finde en begejstret Mand, en,
hvis private Følelse svarede til de offentlige Udtryk. Det lykkedes mig ikke. Jeg fandt kun ret ligegyldige og lidt forundrede Avislæsere, som ikke
rigtig forstod, hvad det hele drejede sig om og hvad
det var, de skulde være stolte af.
Ræbild-Bakken er det vel ikke værd at tale om,
thi trods vellykket Iscenesættelse er der knap
flere, der nu tænker paa denne „Nationalpark" end
paa hin anden, som nogle jyske Bønder samtidig i
al Stilhed og Beskedenhed indviede; men selv „Selandia", om hvis oplivende Virkning paa den almindelige Bevidsthed, der ikke kan være Tvivl, synes
efter den Tilslutning, der har mødt St. Thomas Planerne, kun at have haft en forholdsvis begrænset
Indflydelse paa Nationalbegejstringen.
Det er jo ikke saaledes at forstaa, at nogen af
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disse Begivenheder i sig selv har været blottet for
Værdi — tværtimod. Maaske var Ræbild-Gaven
mindre imponerende end Reklamen, der gik forud,
men derfor behøvede man ikke at kimse ad den det er jo ikke givet Mennesker at granske Hjærter
og Nyrer. De to Grønlandsfareres Bedrift var Bevis paa friske, mandige Egenskaber, som der altid
er Grund til at glæde sig over: Mod, Æventyrlyst,
Haardførhed, og hvad „Selandia" angaar, er enhver Tvivl udelukket. Man var klar over — og med
Rette — at det her drejede sig om et Foretagende
af største praktiske og økonomiske Betydning, et
Foretagende, som bag sig havde en Sum af Dygtighed og Handlekraft, som der var al god Grund
til at være stolte af. Der var ogsaa, som jeg allerede
har nævnt, ægte og stor Begejstring nok for denne
Bedrift, men blot var Begejstringen ikke af den
Art, man vilde gøre den til.
Det er dette, der er det karakteristiske for disse
og lignende Tilfælde, at man har ikke ladet dem
blive indenfor deres naturlige Begrænsning; man
har ligesom villet gøre dem til mere eller andet end
de var, for at kunne bruge dem til Næring for den
nationale Trang, hvis Tilstedeværelse man følte.
En Gave, der var smuk, naar den var nogle faa
Mænds beskedne Opmærksomhed mod deres Land,
har man med Taler og Sange villet piske op til at
være noget af større Betydning, en Mandsdaad, som
er respektindgydende og sympativækkende, naar den
betragtes som det, den er: indenfor sin Verden en
Hverdagsbegivenhed, omtales og behandles til vor
Opbyggelse i en Tone, der vilde sømme sig, hvis
det gjaldt en af Polarforskningens store Bedrifter,
og endelig: en Begivenhed i sig selv rig paa Betydning, søger man at tillægge en helt anden Slags
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Værdi, som det efter dens Natur ikke er den givet
at have.
Man overdriver, opstuver og forfalsker for at
kunne mætte den Længsel efter noget nationalt og
ideelt styrkende, man føler i sig selv og udenom
sig. Man prøver at faa Folket til at leve paa nationale Surrogater.
Det er mit Indtryk af disse og lignende Tilfælde.
Den Stemning, der er bleven lavet paa dem, er
maalt i den hele og store Sammenhæng, kun at betragte som Forsøg paa at slippe billigst muligt fra
det. For tyve Tusind Kroner Samfølelse — det er
ikke dyrt. Helte — man vil have noget at se op
Vi vil føle,
til — tag Mikkelsen og Iversen !
at der ikke er noget i Vejen med gamle Danmark,
vi vil spænde Musklerne og mærke, hvad vi duer
til — godt, lad os raabe Hurra for „Selandia", sejle
det i Møde og salutere for det. Men inde bagved
sidder der en Følelse, som ikke lader sig overvinde,
en Følelse af, at det ikke gaar saa nemt, en Følelse
af, at vi har forsømt vor Pligt, at det vigtigste her
i Landet ikke er i Orden og at man ikke stiller den
Hunger, der er Tale om, ved at stikke os en
Narresut i Munden. Hvad Folket trænger til, er at
faa en god Samvittighed — føle med sig selv, at det
har gjort, hvad der stod i dets Magt for at sikre sin
Bestaaen, saa vil af sig selv alle de andre Ting
komme hver paa sin rette Plads og i sit rette Format, og man vil kunne glæde sig over dem paa den
Maade, de fortjener.
Hvad man nu .er paa gode Veje til er at døve
dets Samvittighed, ved at skaffe det de Følelser af
Stolthed og Selvtillid, der legitimt kun kan naas ved
Ofre paa billigere Vis. Det er Kulturforsvaret, man
i al Stilhed og i største Samdrægtighed, saakaldte
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Forsvarsvenner og Forsvarsfjender, er ved at paaliste os. Det er Forsøget paa i Folkets Bevidsthed
at faa det, at bygge et Skib eller købe et gammelt
Maleri, til at gælde som sande og tilfredsstillende
Beviser for dets Dygtighed og Evne til at hævde sig.
I Stedet for den Nationalfølelse, der rinder som
af en Kilde, hvor det naturlige Forhold mellem
Land og Folk bestaar, vil man skaffe det en Margarinesammensætning af alle Slags Bestanddele: Vindskibelighed, Fagdygtighed, Kunstbegejstring, Nydelsessyge, Ærgærrighed, ja, Forfængelighed, som
man tilsætter Avisbegejstringens Smørfarve.
Men endnu støder de bevidste og ubevidste Forsøg paa at forkvakle Folkets Sans for det større og
det mindre paa Modstand i et Instinkt, der siger,
at disse Ting, saa prisværdige de end kan være,
ikke er nok.
Den Begrebsforvirring, der kan opstaa ved saadanne Bestræbelser, er forøvrigt beklagelig paa
mere end een Vis; ikke blot ved den Fare, den i
Længden vil rumme for Folket, men i Øjeblikket
endnu mere fordi den kommer til at gaa ud over
Sager og Personer, der i sig selv kun fortjener
Beundring. Hvor har det ikke skadet Tilslutningen til St. Thomas Planen, at denne, i Stedet
for ganske simpelt at fremtræde som et storslaaet
Forretningsprojekt, der ved sit Maal og de fremragende Mænd, der stod bag ved det, var skikket
til at kalde paa vor Samfølelse og Nationalstolthed,
har skullet føre en tvetydig Amfibietilværelse som
paa en Gang en Forretning og en Maalestok for
vor Offervillighed, noget i Retning af en Nationalindsamling. Med Rette er der noget i os, der rejser
sig imod en saadan Sammenblanding. Vil man
kalde paa Folkets Offervillighed, dets Nationalbe-

gejstring, dets Fædrelandsfølelse, da maa det være
i Anledninger og til Formaal, der er disse høje,
ideelle Svingkræfter fuldtud værdige.
Til Gengæld vil man bagefter hos et saadant
Folk, der har sat det vigtigste paa den Plads, der
ene tilkommer det, og som ikke tillader noget andet at blive sat paa samme Plads, finde en vaagen
og redebon Sans for alt, hvori Nationens Kraft
aabenbarer sig, og som kan tjene til dens Fremgang.
Ja, saaledes ser jeg altsaa paa de Eksempler, De
henviser til. De er i mine som i Deres Øjne i sig
selv opmuntrende — mer eller mindre — men den
Maade, de er blevet taget paa, den Iver, hvormed
man udnytter dem i den nationale Genfødelses Tjeneste er efter mit Skøn mistillidsindgydende; thi
man mærker alt for tydeligt Hensigten og bliver
forstemt.
Man kan ikke, naar man hører denne højrøstede
Begejstring for den ene eller den anden private
Bedrift, lade være at tænke paa, at det er det samme
Folk, der finder sig i, at Landets Forsvar tilsidesættes for tarvelige Partihensyn (Fredericia, Taarbæk) ; man synes, der er et Misforhold mellem den
Opmærksomhed, der skænkes en gammel Voldrest
eller en udrangeret Fregat, og den Tavshed og Ligegyldighed, der hersker med Hensyn til de Spørgsmaal, der burde brænde vor Samvittighed, til de
var tilfredsstillende løste; man finder det betegnende, at der i dette Land, hvor der er trangt om
Penge, saasnart det gælder Landets Forsvar, findes
en Mand, der uden Tøven giver tredobbelt Pris
for et gammelt Billede, og man imponeres mindre
af den nationale Samhørighedsfølelse, der kan
sættes paa Benene i Ræbild Bakker, naar man ser
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Landets Konsejlspræsident *) ved første givne Lejlighed upaatalt kunne falde dem i Ryggen, der staar
i Skudlinjen mod fremmed Overmod og Ringeagt.
Nej, lad os sætte Mænd, modige Mænd, paa de
fremskudte Poster, saa vil det lyde mindre anstrengt, naar man hylder dem, der vender hjem
fra Grønland; lad os først sætte vort Forsvar i
bedst mulig Stand, saa kan vi bruge Resten af Pengene til at købe Malerier for; lad os lære vort Folk
at ofre til ideelle Formaal, saa skal baade Viljen
og Evnen til at løfte de materielle Opgaver nok
komme.
Man synes at ville gaa den omvendte Vej — som
den mest bekvemme, og dette anser jeg for en Fejltagelse, ikke mindst tragisk for de mange, der slaar
ind paa den, arbejder med paa den kunstige og
overdrevne Begejstring i de bedste Hensigter for
at naa den nationale Vækkelse, de ved, vi trænger
til. De vil for sent opdage, at de er gaaet Modpartens Ærinde, har vænnet Folket af med at stille
strenge Fordringer til sig selv og givet det Smag
paa at forveksle behagelige æstetiske og industrielle Triumfer med den barskere Sødme, der kun
vindes paa Pligtens Vej.

Maatte disse mine Ord overbevise Dem om, at
det hverken er Mangel paa Agtpaagivenhed eller
Vilje til at paaskønne, hvad der er at glæde sig
over, der har afholdt mig fra at blande min Røst i
det almindelige „Tedeum".

*) Klaus Berntsen. Ifølge Referat i „Kbhvn." udtalte han
d. 18. Aug. 1912 ved Festmiddagen efter det store nordiske
Skyttestevne: „Jeg takker Svenskerne for deres Gæstfrihed
mod Danskerne under de olympiske Lege. Naar der har
været øvet Kritik her i enkelte Blade mod de olympiske
Lege, vil jeg blot sige, at det skal de ikke bryde Dem en
Smule om." Hvor berettiget Kritiken var viste sig imidlertid
ved senere Idrætsstevner og fremgik forøvrigt allerede dengang af den Tilslutning, den fik. Det uværdige i Talerens
Holdning er indlysende for enhver, der kender Forholdet til
vort Naboland og Arten af de Vanskeligheder, det frembyder.

(1912).
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FEMTEN MILLIONER
Det svenske Folk — eller rettere sagt Hundrede
Tusind svenske Mænd og Kvinder — har lagt over
femten Millioner *) paa Regeringens Bord til Anskaffelsen af et Panserskib. Man husker Anledningen til dette usædvanlige Skridt. Efter megen Drøftelse var Forslaget om at bygge et søgaaende Panserfartøj — den saakaldte F-Baad — bleven vedtaget, da Valgene fandt Sted og den konservative
Lindman-ske Regering blev afløst af den liberale
Staaf 'ske.
En af dennes første Regeringshandlinger var at
nedsætte Kommissioner til Undersøgelse af Forsvarsspørgsmaalet og samtidig udsætte Bygningen
af den vedtagne F-Baad. Det var dette, der blev
besvaret med Dannelsen af Panserskibsforeningen,
som paatog sig ved frivillige Bidrag at skaffe en
Sum til Veje, der kunde modbevise Regeringens
Paastand om, at Befolkningen manglede Lyst og
Evne til at bære de med en Udvikling af Forsvaret
forbundne Byrder.
Resultatet foreligger altsaa nu og kunde ikke
være ærefuldere og glædeligere for dem, der har
*) Som bekendt voksede Beløbet senere til atten Millioner.

rettet denne Appel til deres Landsmænd. Det fremtræder med en Kraft, en Fynd, en Sluttethed, der
ikke kan undlade at gøre Indtryk, og som baade
direkte og indirekte vil øve den mest vidtrækkende
Indflydelse i svensk politisk Udvikling. Saavidt
man kan se, betyder nemlig denne Demonstration
intet mindre end, at svensk Forsvarsnihilisme foreløbig har aborteret og er bleven hæmmet i sin Udvikling for lange Tider. Tvunget af sine Principper
og af Alliancen med Socialdemokratiet vovede den
dette Skridt, inden Jordbunden var tilstrækkelig
beredt, saaledes som den utvivlsomt vilde være
bleven det ved nogle Aars liberale Reformer og
liberal Agitation. Nu vakte den til fuld Bevidsthed
om Faren hele det nationale Instinkt, medens dette
endnu i alt væsentlig var uskadt og gav det Lejlighed til at udfolde sig paa en Maade, der har styrket
den vaklende Forsvarsvilje og skræmmet de underminerende Kræfter tilbage. Maalt paa længere Sigt
har saaledes utvivlsomt svensk Forsvarsbevægelse
Grund til at takke Staaf for hans Hastværk.
Som rimeligt er, har dette storslaaede Udslag
af svensk Forsvarsvilje ogsaa hernede vakt megen
Beundring. Men naar man ser danske Blade prise
denne Handling, kommer man unægtelig til at
tænke paa, hvorledes den vilde være forløben, hvis
man havde forsøgt den hernede. Tænk, hvor den
forsvarsfjendske Presse under den forsvarsvenliges
generte Tavshed eller matte Genmæle vilde have
fremstillet Ophavsmændene til en saadan Indsamling som nogle latterlige og fantastiske „Patent"Patrioter. Man vilde øjeblikkelig fra indsigtsfuld
og velmenende Side have gjort opmærksom paa
det maaske lidt uovervejede i at bruge en saa stor
Sum til et Panserskib, som maaske dog alligevel
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ikke var den bedste Type. Man vilde fra endnu
mere velmenende Side have foreslaaet hellere at
anvende de indkomne Penge til en Ballonpark,
nogle Undervandsbaade eller nye Kanoner. Man
vilde have gjort opmærksom paa, at Sagen frembød
disse eller hine parlamentariske Betænkeligheder,
der, hvor varmt man end følte for Landet, dog
gjorde det umuligt o. s. v., man vilde have advaret
imod at udæske Modstanderne, man vilde, kort
sagt, næppe have forsømt nogen Lejlighed til at
vise, at der er en Art Klogskab, der formaar at
gøre baade fejg og dum.*)
Det, der for os er Grund til at lægge Mærke til,
er ikke Summen i og for sig, hvor betydelig den
end er, men Maaden, hvorpaa den er tilvejebragt:
hurtigt, beslutsomt, uden overflødig Snak. Vi tror,
at der forholdsvis skulde kunne findes ligesaa megen Offervillighed hos de Enkelte i Danmark, blot
de var omgivet af en Aand, der i Stedet for at gøre
dem tvivlraadige, gjorde dem sikre i deres Offervilje.
De samme Blade, der nu beundrer Svenskerne,
hvad har de gjort for at støtte dem, der arbejder
for at udvikle vort frivillige Værn? Det er jo blevet
grundet ved en fædrelandssindet Gavmildhed, der
som Enkeltmandsydelse ikke giver den svenske
noget efter; men hvor er den offentlige Mening
henne, der støtter og bærer Initiativet videre?
Hvor er vor Overklasse henne? Hvor er vore Adelige, der sidder rundt om paa store Godser ? Hvor
er vore Banker og Aktieselskaber ?
Har det nogen Art med Beundringen for Sven-

skernes Bedrift, saa lad os vise det i Gerningen
ved paa vor Maade at gøre som de.

*) Dette blev skrevet tre Fjerdingaar forinden Indsamlingen
af „den halve Million".

Saa mærkeligt det end kan lyde for dem, der
ved det bedre, strømmer der nemlig fra en Kendsgerning som disse femten Millioner en Glæde, en
Stolthed, en Beundring ud til vide Kredse. Om det
saa er hernede, har vi jo mærket Beundringen,
hvad tror man saa ikke der findes i svenske Sind,
og ikke blot hos dem, der er enige med Bidragsyderne om Pengenes Anvendelse, men ogsaa hos
Modstanderne. De er maaske nok som Socialdemokrater eller Liberale fornærmede og slukørede,
men inde bagved, som Svenske, er de stolte over
at være Landsmænd med dem, der paa en saa
fyndig og værdig Maade har hævdet deres Idealer.
Og i dette er der endnu noget for os at lægge
Mærke til. Ogsaa vi samler ind, snart til en Statue,
snart til en Samaritan, snart til noget Radium.
Ingen behøver at savne noget: Skønhedstørst, Mavens Krav, Sundheden — der er sørget for alt !
Hvad har Svenskerne faaet for deres femten Millioner, naar alt kommer til alt? Et Panserskib, som
maaske er forældet, inden det bliver sat i Vandet.
Vi er saa vant til at lade os svinebinde af Fornuften, at vi maaske vilde lade os bringe til Tavshed,
hvis ikke noget inde i os hviskede: Det er ikke
sandt ! De har faaet mere. De har for deres femten
Millioner faaet Næring til noget fint, der ikke maa
dø. De har faaet Næring til deres Tro paa, at det
at have et Fædreland betyder noget, de er blevet
styrket i deres Tillid til, at alt i Menneskene ikke
er lutter selvisk Beregning, deres Hunger efter at
se noget simpelt og betydningsfuldt midt i Døgnets
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Kævl og Tilfældighed er bleven tilfredsstillet, en
Skønhedssans inderst inde i dem er bleven mættet,
en Sundhed har gennemstrømmet dem. Kort sagt:
den Idealisme, den Tro paa noget smukt, dygtigt,
enigt, der slumrer i alle Hjærter, er bleven bekræftet.
Man forestillede sig i gamle Dage, at Guderne
levede af en særlig fin og kostelig Føde, Ambrosia
og Nektar. Der er noget guddommeligt i Menneskene, der kun lever af det udsøgte. Der er noget
ypperligt i et Folk, der kun kan leve af det ypperlige, noget, for hvilken en Duft, en Stemning, et
Haab, en Tillid er mere end det daglige Brød.
Hvor man har glemt dette, kan man gerne føde,
klæde og pensionere hele Nationen, og den vil dog
lide af en hemmelig Hunger og mest de Ypperste,
hvem man har givet alt andet, men nægtet det,
der skulde nære deres Fantasi og kvæge deres
Hjærter.*)
For det ypperlige er Prisen høj. For det, den
svenske Nation i disse Dage har modtaget, er fem-

ten Millioner ikke formeget. Det vil nære, hvad
ingen Samaritan kan mætte, det vil mindes som et
Monument og vare og virke som Radium. Maatte
det ogsaa hos os være en Lære i Penges rette Anvendelse.
(1912).

*) Hvad jeg her har skrevet kan selvfølgelig afvises som
subjektive eksalterede Fornemmelser, men det er dog paafaldende, at Forholdene øjensynligt hos højst forskellige Naturer fremkalder samme Savn og Smerte. Saaledes skrev den
tidligt afdøde, talentfulde Digter, Marinus Schneider i 1908:
„Hvem der kunde nære Tillid(!) til det Folk, der er Ens
Skæbne, Ens Nærmeste, trods alt, Ens Kære i godt og ondt,"
og i Dcbr. 1916 under Debatten om Øsalget skriver Direktør N. P. Prior der hverken er Digter eller Kritiker, men
en af Landets fremragende Industridrivende: „Herregud, om
vi dog en Gang kunde lære at administrere saaledes, at man
udefra ogsaa maatte erkende vor Ret til at være stolte.(!) Saa
vilde det være meget lettere(!) at være dansk." Lignende Udtalelser er Helge Rode fremkommet med. Hvorvidt man vil
regne dem til de bedste Kræfter indenfor Nationen beror
naturligvis paa en Skønssag.
3
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BERØMMELSENS
HUSMANDSBEVÆGELSE
Søndag, d. 1 lte Juni, Fandens Fødselsdag, afsløredes under stor Højtidelighed et Mindesmærke
i Sæby for Vilh. Lassen. J. C. Christensen holdt
Afsløringstalen, den Fejredes Enke traadte som en
anden Maria Theresia frem og paakaldte Folkets
Beskyttelse for sig og sine Umyndige. Ved en paafølgende Folkefest talte en Minister og en Kulturapostel, og ved en derpaa følgende Festmiddag
talte de allesammen — baade J. C., Enken, Kulturapostelen, Ministeren og mange andre.
Alene i dette overordentlig store Opbud vil der
for de fleste være noget paafaldende. En Mand har
f. Eks. været Formand i en Sygekasse i mange Aar
— nu ja, saa skillinger man sammen til et Billede
af ham, naar han er død og afslører det for en interesseret Kres med et Par passende Ord, eller
han har været Ledende i en Kaninopdrætterklub
eller i et Selskab til Hedesagens Fremme, eller i et
Fagforbund eller i den liberale Vælgerforening -og noget lignende sker. Der kan være flere eller
færre til Stede, Formen kan være forskellig, men
udenforstaaende vil aldrig tage Fejl af, at den pietetsfulde Handling kun vedkommer Kaninopdrætterne, Biavlerne, den liberale Vælgerforening, de

organiserede Skomagere eller hvilken anden respektabel Kres af Landets Borgere, hans Gerning
har henvendt sig til og kan haabe at blive passkønnet af.
Det giver sig tilkende alene ved det Sted, man
vælger til Mindesmærkets Anbringelse: i Kresen af
de Interesser, han har været knyttet til. Gælder
det saaledes en Industridrivende, en Handelsmand,
er det naturligt, at hans Billede anbringes i den
Forretning, han har grundlagt, og hvis man f. Eks.
paa „Aalborg Amtstidende"s Mur havde ønsket at
anbringe en Mindetavle for Redaktør Vilh. Lassen
vilde der ikke have været noget at sige til det.
Men en saa beskeden Højtidelighed har der slet
ikke været Tale om her. Man har saa langt fra
holdt sig udenforstaaende paa Afstand, at man
tværtimod hår slæbt Billedstøtten ud paa offentlig
Plads, har givet Afsløringen saa storartet et Præg
som mulig for ret at indprente os alle, i hvilken
Grad Hr. Redaktør Vilh. Lassen vedkommer os.
Se, sagde J. C. Christensen:
„Her foran Banegaarden, hvor Byens og Landets Folk mødes, midt i Nutidens travle Færd, skal
hans Minde da staa. Det skal tale til Bønderne,
naar de kommer her, om en Mand, der elskede
dem, og om en Mand, der havde Tillid til dem,
saa at han gerne vilde lægge baade sin egen og
Fædrelandets Velfærd i deres Haand. Og det skal
tale til Borgerne i Sæby og til Fiskerne og til de
Fremmede, som kommer til Byen, om en Mand,
hvis Kærlighed voksede under hans Arbejde, indtil
den tilsidst omfattede hele det danske Folk, saa at
han blev dets og dets Konges trofaste Tjener.
Gid hans Minde da altid maa fortælle saaledes,
at Slægterne hører det og lærer deraf."
3*
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Dette er noget helt andet og meget større, det er
ikke som Redaktør, ikke engang som Venstremand,
nej det er som en af Folkets førende og forbilledlige Personligheder, han fejres. Slægterne, hvortil
vel ogsaa vi tør regne os, skal lytte til hans Minde
og lære af det.
Hvilket ? Hvad er det Redaktør Vilh. Lassen
har at lære sit Folk? Hvorved er han naaet til fra
Sæby Torv at blive det et Forbillede?
Læser man Festtalerne igennem kommer man
ikke til noget sikkert Resultat. Man faar at vide,
at han var en udmærket Venstremand, men dels
tør vi gaa ud fra, at han i denne Henseende langtfra var enestaaende — der var 6-7000 til Stede,
som sikkert alle vare udmærkede Venstremænd og dels vil han i denne Egenskab jo aldrig blive
Genstand for Højremænds eller Socialdemokraters
Beundring og Dyrkelse. Ja, paafaldende nok foregik Afsløringen af denne Folkets Fører under tydelig udtalt Skepsis og Modvilje fra netop den Del
af Befolkningen, den radikale, som han den største
Del af sin Tid har staaet nærmest baade i Temperament og Tankegang.
Heldigvis er der dog et Middel til at danne sig et
Skøn om hans forbilledlige Egenskaber. Der foreligger nemlig en Karakteristik af Vilh. Lassen, som
J. C. Christensen aabenbart i en Del af sin Tale
støttede sig til og som er skrevet af en Mand, mod
hvis Kompetence og gode Vilje man — nu næppe fra Vilh. Lassen nærstaaende Side vil have
noget at indvende. Naar man holder sig til den,
kan man vel ikke gaa helt fejl.
Lad os altsaa se, hvorledes denne Folkefører
tager sig ud i Erik Henrichsens velmenende Gengivelse.

Altsaa, nye Tanker? Nej Hr. cand. jur. Vilh.
Lassen drager paa et Tidspunkt, hvor Venstre er
den sejrende Opinion, ud og anlægger en Filial
med de kendte kurante Varer. Det kan være meget
hæderligt og for Partiet nyttigt, men det er ikke
imponerende. Nu ja, men han møder dog med
sin egen stejle Personlighed, han paatvinger gennem den Befolkningen sine Synspunkter, han opdrager den ! Ingenlunde, det er Befolkningen, der
ved, hvorledes det skal være, og ham, der maa
rette sig derefter. Ikke engang med Hensyn til sit
Blads typografiske Udstyr tør han fastholde sin
egen Mening. „Men netop denne Betingelse (Smidighed), denne Svaghed om man vil besad Lassen.
Hans Sind er let til at lade sig paavirke. Han blev
Vendelbo, da han kom til Vendsyssel. Var han
kommen til Grønland, var han blevet Grønlænder."
Ja, saaledes staar der, og man kan efter denne
Oplysning ikke undre sig over, at Bønderne i
Vendsyssel, som J. C. Christensen sagde, ikke lige
straks faldt i Armene paa en juridisk Kandidat fra
Sjælland „selv om han fortæller dem, at han er en
Bondesøn, og at han elsker Bønderne." Ak, nej,
med den mærkværdig fine Næse, Folk kan have
overfor sligt har de følt, at hans brændende Kærlighed havde noget tilfældigt, der ikke gjorde den
saa specielt smigrende for dem, heller ikke saa tilforladelig, som de krævede det af den, de skulde
genelske.
Og dog gjorde han, hvad han kunde. „Han agiterede snart for en, snart for en anden lokal Interesse, men — (ja nu kommer atter en kedelig
Tilføjelse) i Virkeligheden var det Agitationen for
hans Blad." Vi vender os til Festtalerne for at se,
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om der staar noget om dette. Nej, der staar, at det
tog Tid, megen Tid at vinde Bønderne, og at det
først lykkedes, da han optog Husmandssagen og
fyldte sit Blad med Artikler om den og — at dette
var et Bevis for hans gode Hjærte og demokratiske Sind. Mon? Skulde man virkelig have skiftet
Mening om Motiverne til hans Agitation. Bildte
man sig ind, at han pludselig havde tabt sin egen
Fordel af Syne og var fuldt optaget af deres. Ingenlunde, det var ikke Rørthed over hans bløde
Hjærtelag, det var ganske nøgtern Selvinteresse.
Han havde villet bruge dem, men havde ikke faaet
fat i den rigtige Hank. Nu, efter ihærdige Forsøg
havde han endelig truffet det Punkt, hvor deres og
hans Interesser kunde mødes. Det er dette, man
nu vil paadutte dem og os som et Tegn paa hans
Hjærtelag. Vi vil gerne tro, at han har haft oprigtig Følelse, men vi anser den ikke for bevist.
Forøvrigt, det er i og for sig en ærlig Sag at
regne med Folks Interesse. Er den sund og nyttig,
kan den blive en Løftestang til Opdragelse og Udvikling. Alt kommer an paa Maaden.
Om denne hedder det hos Erik Henrichsen saaledes:
,Hans Agitation var helt beregnet paa Menigmand. Det har udgjort dens Styrke og Svaghed.
Det er et Publikum med meget enkle Fornemmelser, Lassen har haft i sin Tanke, naar han skrev
eller talte, ikke følsomme Hjærter eller skarpe Hoveder. Derfor har han rettet sin Appel paa Instinktet, er blevet en Instinkternes Agitator. Demagog har han været fuldtud og ikke blot i Viljen,
men ogsaa i Munden.
Udenfor den socialdemokratiske Presse er han
vistnok den politiske Journalist, der har brugt den

værste — Mund, kan man gerne sige, men det er
egentlig et andet Ord, der passer bedre." „I sin
fuldeste Krashed er der i denne Agitation noget,
der næsten drypper af Mundvigerne, og noget andet, der kalder stærkt ikke alene paa det almueagtige, men ogsaa paa det lavest liggende og mest
egennyttige, det der giver Pengefordel. Hverken
til den historiske Ret eller til Illusionernes nedarvede Magt gives der Pardon. Naar der tales om
Latinskolens Reform, gør Lassen ingen Indrømmelser til denne Skoles historiske Afstamning,
dens kulturelle Begrundelse, men lægger den for
Had som en af Overklassens Skatteindtægt og
honnette Ambition opretholdt Institution. I den
vestindiske Sag trak han i sin fnysende Harme
Modstandernes Standpunkt ned i en saa lav Sfære,
at han tillagde dem en Mening, saa længe den var
gratis eller der kunde tjenes „en Fedtskilling" derpaa, en anden, naar det var „som at skrive bag paa
Veksler"."
Vi vender os efter denne overordentlig tydelige
Karakteristik atter til Festtalerne for at se, om vi
skulde finde Bidrag til Belysning af denne agitatoriske Virksomhed. Det hedder i Finansministerens*) Tale, „at de Frø, han saaede, havde Spireevne", og ganske rigtigt, naar man læser Pinstrups Tale, kan man ikke være i Tvivl om, hvad
de er blevet til.
Der er næppe nogen, de Radikale har gennemhaanet og karikeret mere end Vilh. Lassen, siger
han.
„Ved 1. Behandling af Toldloven 1906 07 henvendte Vilh. Lassen sig i en Tale gentagne Gange
til: Ærede Medlemmer, som overhovedet vil ind*) Neergaard.
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rømme mig noget som helst . . . Han var klar over,
at nogle ikke vilde dette."
Her har man Frøene, og de er blevne til nogle
rigtig nette Planter. Men, hvorfor saa klage jam
merligt som Hr. Pinstrup gør ? Som man saar,
saa høster man ! Har man saaet Vind, maa man
være forberedt paa at høste Storm. Har man helliget et indflydelsesrigt Liv til at lære sine Elever
aldrig at indrømme, aldrig at indrømme Virkeligheden, den sunde Fornuft, almindelig Menneskelighed, gensidig Tillid nogetsomhelst, saa er det
kun ret og rimeligt, at man ikke selv faar Indrømmelser. Men hvilken Ynkelighed og hvilken Forløjethed at ville have hans Vælgere og Læsere, der
netop kender ham fra den Side til at røres over,
at han fik den Behandling, han fortjente.
Om ham, der ikke havde villet indrømme sine
Modstandere andet end de laveste Bevæggrunde,
hedder det bevægeligt i J. C. Christensens Tale i
Anledning af den Kritik, han var udsat for som Minister. „Han vidste med sig selv, at hvad han havde
gjort i den Sag, havde han gjort for Fædrelandets
Skyld, og derfor gjorde det ham dobbelt ondt, at
han skulde dømmes som han blev."
Men saa var det vel i det mindste til Fordel for
høje Idealer, han fo'r saa voldsomt frem. Selv om
Maalet ikke kan hellige, kan det maaske forsone.
Han var kun faa Aar Rigsdagsmand, endnu kortere Tid Minister, men han var fra sin Ungdom til
sin Død Bladleder. Hvad mente han om sine Pligter som en saadan. „Hvad der staar i en Avis", saaledes gengiver Erik Henrichsen hans Tankegang,
„staar der, fordi Publikum forlanger det. Hvad
der forbrydes eller forsømmes af en Avis, har ikke

Journalisterne, men Publikum Ansvaret for. Presse
og Publikum hedder en Tale af Vilh. Lassen, og i
den har han bestemt Forholdet saaledes: „Pressen
kan ikke staa højere end Publikum, skal heller
ikke gøre det, de to, Presse og Publikum, skal
staa paa samme Trin." Det er et praktisk, det er et
forstaaeligt, men det er ikke, hvad man plejer at
kalde et forbilledligt Standpunkt. Der er i Festtalerne saa megen Tale om, at han i Ungdommens
og Agitationens Ilterhed rejste Maalene for fjernt
ude. Man spørger unægtelig, i hvad Forstand dette
skal tages. Det kan altsaa i hvert Fald ikke gælde
hans Redaktørvirksomhed. Heller ikke i sin almindelige Holdning til Tidens Fænomener synes han
just at have vovet sig langt ud. Vi citerer atter Karakteristiken.
„Ogsaa Moralen bestemmer Flertallet eller Publikum. Naar Regeringens Myndighed paakaldes i
den københavnske Aktiesvindel, saa er det ikke
Regeringen, der sætter Normen for, hvad der
skulde kræves af en som „Griinder" optrædende
Statsadvokat, men „dansk Publikum". Og da
„dansk Publikum" er temmelig slapt i den Henseende, kan der heller ikke vises Strenghed af Regeringen."
Du Rejsende i Sæby, betragt hans Statue og lær
af hans Minde !
Overhovedet: „Hvad der ikke kan afgøres paa
en Valgtribune, har denne Demagog i det hele ingen Sympati for." Derfor hævder han med Styrke
de kongevalgte Landstingsmænds Opløsning, idet
han kaster Juraen til Side. Ogsaa Retten skal afgøres umiddelbart af Flertallet. Man kan ikke
nægte, at alt dette samler sig til Indtrykket af, hvad
Erik Henrichsen kalder „en enkel, letfattelig Ven-

strepolitik", og Indtrykket af det enkle og letfattelige som hans Hovedevne udviskes ikke af hans
Ministergerning. Det er blevet fremhævet, hvorledes det fyndige, korte, afgørende Ord var hans
Vaaben som Journalist. Han skrev i Hovedsætfinger og han tænkte aabenbart ogsaa i Hovedsætfinger med saa kort som muligt mellem Punktum
og Punktum, det vil sige, han fastslaar og gaar videre til det næste. Det er den samme Type, man
genfinder i hans forøvrigt faa Statsmandshandlinger. Han har tydeligt nok tænkt sig at regere ogsaa i Hovedsætninger, fra Punktum til Punktum,
men Vintolden og Bankgarantien var de slaaende
Beviser for at Metoden med det korte Sigt ikke
udenvidere lod sig overføre i Praksis. Man kan
stryge Eftersætningerne paa Papiret — og det
kan tage sig ud — men i Virkeligheden melder de
sig af sig selv, og maa derfor ligesaa gerne betænkes paa Forhaand.
Journalist, Agitator, Statsmand — Tænker. Ja,
ogsaa som saadan prøvede han sig. Han kunde
længe nok skjule sin akademiske Uddannelse og
gøre sig saavidt muligt til Bonde, den røbede sig i
hans Evne til at anstille Betragtninger af mere almindelig Art. „Men naar han i Taler i Folketinget
eller i Artikler har taget et af de Overblik over Politikens almindelige Kaar eller den almindelige
Valgrets Væsen, som egentlig mere tilhører en politisk Tænker end en praktisk Politiker, synes ogsaa hele Bybefolkningen uden for hans Tanke. Ude
af øje, ude af Sind — det passer for Vilhelm Lassens almindelige Politik. Saa længe har han kun
haft Bonden for Øje, at han synes rent at have
glemt Borgeren. Det Heles Vel ligger uden for hans
Synskreds". Med disse Ord og et fromt Haab om,

at det maa blive anderledes, slutter den eneste indgaaende Karakteristik, der findes af ham, skrevet
umiddelbart før hans Død, og det lyder derfor mindre end ikke-overbevisende, naar hans Partifæller
nu taler om, at hans Kærlighed til Bønderne til
sidst forvandledes til en Kærlighed til det hele
Folk. Ikke fordi vi ikke tror det, men det interesserer ikke. Det har hjemme i Vennernes Samtaler
eller højst i Ligprædikenen, men det er ikke noget
at forsøge at forkynde for et Folk, for hvilket den
Afdøde aldrig har tegnet sig som andet end Demagogen, Klassepolitikeren, der var mere end villig
til at ofre store Dele af sit Folk for bedre at indynde sig hos andre Dele af det. Lad det være ham
og hans Efterlevende nok, at dette lykkedes for
ham. Man kan ikke faa baade i Pose og Sæk.
Han fejrede en smuk Triumf som Realpolitiker
i den Forstand, hvori man efterhaanden herhjemme
er vant til at tage Ordet. Han fandt efter ihærdig
Søgen det Punkt, hvor hans Agitation og Hjertelag kunde bære Renter, gode Renter ca. 30,000 Kr.
om Aaret; han fulgte med Strømmen paa en Tid,
da den førte til Magt og Ære; han var forstandig
nok til, da Højtskrigerne brød ud, at vælge den
bedre Del, men betænker man, hvor god en Raadgiver denne Klogskab havde i hans Fordel, og tænker man paa, i hvor paafaldende et Lys hans betimelige Besindighed stiller hans tidligere, som Resultatet viste, betimelige Voldsomhed, kan man heller ikke her svinge sig højere end til Respekten for
hans upaatvivlelige Forretningsdygtighed.
Nej som demokratisk Sandhedsvidne gør han
sig ikke. Han har smigret for de Myndigheder, der
skulde udnævne ham, og det gaar saalænge man
lever, men hævner sig, naar man er død. Endnu
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er der vel — som Festen i Sæby viste
en Kres,
der endogsaa kan bruge den Døde og som for hans
Skyld er parat til at øve Vold imod et helt Folks
ideale Sans, men for dette selv, for det store Flertal er Sagen en helt anden. Den døde kan nu engang ikke længere tale, deri døde kan ikke skrive,
ikke ophidse, ikke smigre, ikke love, han kan ikke
skænke Jord og Jærnbaner, han har intet, hvormed
han kan købe Udsættelse for den Eftermælets Dom,
der med sikkert Instinkt skelner stort fra smaat.
Han, der paakaldte Instinkterne, bør ikke ogsaa
udæske dette sidste og dybeste. Det vilde ikke være
hans og hans Venners Krav gunstigt.
Om man end nok saa kløgtigt forstaar at spænde
alle Partiinteressens, Ærgerrighedens og den stupide Snedigheds Hestekræfter for, vil det ikke
lykkes at slæbe en lille politisk Agitator ind i Folkets Bevidsthed som en af dets store Mænd.
Der er ingen Udsigt til, at den ny Husmandsbevægelse, man synes at ville starte, med billige
Monumenter og billig Storhed, skal lykkes. Der er
nu engang paa det Omraade, der her er Tale om,
et Areal af Aand og Viden og Mod, som maa besiddes, en fast Skyldsætning til uselvisk Selvhengivelse, der maa bæres, inden Storheden tildømmes.
(1911).

PIETET FOR DRACHMANN OG
PIETET FOR FOLKET
Det vilde være en sørgelig
Mangel paa Pietet om . . .
Drachmannshusets

Naar dette læses, er Indsamlingen til Drachmannshuset sandsynligvis forlængst sluttet. Det
drejer sig jo kun om en mindre Sum, som de, der
har undertegnet Opraabet, med Lethed vilde have
kunnet udrede selv, hvis de ikke netop havde anset
det for mest passende, at det danske Folk som Helhed fik Lov til at være med. Det vilde derfor have
været ørkesløst at anstille Betragtninger over denne
Indsamling, hvis ikke det Bidrag, den giver til Forstaaelse af Tidsaanden, skænkede den en varigere
Interesse.
Det drejer sig om følgende. En Digter dør, efterladende sig en stor og broget Produktion og en ikke
mindre broget Livshistorie. Han dør kort efter, at
han ved selve sin Hædersfest har sat Sindene i
Bevægelse, splittet Meningerne og delt Følelserne.
Han begraves under ivrige Basunstød fra sine nærmeste Beundrere, medens Stemningen fra Folkets
Side er betydelig køligere. Den kan nærmest betegnes som „grumset": Nysgerrighed, Ligegladhed,
uvilkaarlig og oplært Beundring, Snobberi, Uvilje
og meget mere i en Blanding, men næppe noget,
der kan kaldes højtideligt.
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Kort Tid efter lader man fra bedste Kilde et Ord
falde om, at Digterens Sommerbolig skal sælges et Vink til Nationen, som denne dog ikke forstaar.
Derefter glider Sagen ud af den offentlige Opmærksomhed, indtil i Sommer en nidkær Svensker vækker den danske Nation til Bevidsthed om dens forsømte Pligt, hvorefter man skynder sig med at paakalde Folkets Pietet og praktiske Sans.
Det er dette med Pieteten, der falder for Brystet.
Selv mere helstøbte Naturer, end Drachmann var,
plejer at maatte vente en rum Tid, inden Dommen
over dem antager den roligt ærbødige og taknemmelige Holdning, der ene fortjener Navnet Pietet,
og som er noget andet end blot og bar litterær Beundring. Overhovedet, jo betydeligere og mere
sammensat en Personlighed er, desto vanskeligere
kan det være at finde den Følelse eller Grundbetragtning, i hvilken alle hans Egenskaber, alle hans
Fortrin og Fejl, hele Forholdet mellem ham og Tiden gaar op som i en Generalnævner. Jo mere disharmonisk, jo mere forvirret Musikken lyder nærved, desto længere maa man fjerne sig, inden de
vellydende Toner bliver tilbage og samler sig til
en Enhed.
En saadan Mindets Afklaringsproces kan tage
Aar, ja Aarti. Den enkelte, der har gjort sin Mening op, kan finde dette irriterende langsomt og
prøve paa at fremskynde Afklaringen gennem en
kritisk og oplysende Gerning, men han kan ikke
plukke Frugten, inden den er moden. Hvis det er
Pietet, han vil have, og ikke Snobberi, maa han
vente, til den har aflagret sig; er det Folkets fødte,
godvillige, enstemmige Tilslutning, han paakalder,
maa han bie, til det har faaet sin Dom færdig og
er falden til Ro i en bestemt Mening, indtil det har

glemt alt, hvad der skulde glemmes, og indgravet
i sit Hjerte, hvad der ene bør huskes.
Og nu kommer man altsaa et Par Aar efter
Drachmanns Død og forlanger Pietet for ham. Har
man da saaet, siden man saa rolig tør gaa ud fra,
at man kan høste? Var det Ærbødighed for sig og
sin Gerning, Drachmann lagde an paa at skabe,
viste han Pietet mod sit Folk, viste hans Venner
Pietet mod hans Rygte? Det er ikke det Indtryk,
man har faaet. Landet er endnu fyldt af Sladder
om ham, uværdige og latterlige Anekdoter, som
kan være helt eller delvis usande, men som er
sande Udtryk for den Pietet, han omgaves af,
imedens han levede. Et hvilketsomhelst Publikum,
der overhovedet kender noget til ham, kender for
meget til ham. Det vil være fuldt saa fortroligt med
hans Svagheder som med det, der er hans Indsats.
Naar man nu samler ind for at bevare et Hus,
i hvilket han af og til boede nogle Maaneder, og
kalder dette hans Hjem, kan det næppe siges at
være urimeligt, om det Folk, man paakalder, til
Gengæld tænker over, hvad Omhu han viste imod
det, de kaldte deres Hjem. Eller er Spørgsmaalet
uretfærdigt? Har de to Ting slet intet med hinanden at gøre? Er det kun Folket, der skylder Digteren Pietet? Er Huset for ringe til at taale Sammenligning med hans? Det er dog beboet, ikke
blot om Sommeren, og har set ikke blot Digte, men
Slægt efter Slægt fødes indenfor dets Mure.
Takket være den Dressur, den offentlige Mening
efterhaanden har gennemgaaet, er der ingen, som
vover at være sine Følelser bekendt og kræve Respekt for dem; men sætter man sig i de manges
Sted, der ikke har Raad til at se udelukkende æste-
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fisk paa en Personlighed, kan man føle, hvor en
Paakaldelse som denne maa skabe Forvirring i
deres Sind. Var det da altsammen Spilfægteri, maa
de spørge sig selv. Var det hele blot Ord ? Var han
ikke Landsknægten, Fribytteren, Borgerskabsforagteren? Satte han ikke sin Livsform mod vor ?
Var der ikke Dyst mellem ham og hans Folk?
Kæmpes den ikke endnu til Ære for hans Minde
og til Tegn paa hans Betydning? En og anden
vover maaske endogsaa at tænke: havde det ikke
været smukkere at vente, Udtryk for en finere Opfattelse af, hvad Pietet er, om man havde givet
Drachmanns Minde Fred og hans Folk Ret til i
Aarenes Samliv med hans Digtning at lade sine Følelser vokse deres naturlige Vækst ?
Men paa dette Punkt griber den rationalistiske
Tankegang ind med sin Betragtning. Grunden til,
at vi skal skynde os saa meget, er den, at det bare
bliver dyrere og besværligere, naar man venter.
Tankegangen er omsat følgende: ganske vist har I
næppe Pietet, og hvor skulde I have den fra, men
Historien viser, at Digtere af den Betydning, som
Drachmann havde, før eller senere samler Folkets
Taknemmelighed om sit Minde. Hvorfor saa ikke
lige saa godt springe som krybe i det ? Hvorfor ikke
købe Huset, medens I kan faa det med „Personlighedspræg og Skønhedssans" og det hele. Ja hvorfor ikke?
Man henviser til Holberg- og H. C. AndersenSamlingerne som Eksempler paa det upraktiske
i at opsætte. Men ret betragtet, er det saa ikke
disse Samlinger, der er blevet til paa den rigtige
Maade, paa Pietetens egen langsomme, men ægte
Fagon. Da de to store Forfattere døde, tog de Faa
Minderne i Forvaring, indtil de Mange fik Trang til

at eje dem. Er det ikke dette, at ingen tvungne eller
løjede Følelser klæber ved disse, der giver dem hin
Pietetens Duft, som ikke kan efterlignes ?
Imellem denne langsomme, tilsyneladende ufornuftige Fremgangsmaade og den hurtige, patente,
man nu er ved at indføre, er der hele den Forskel,
der er mellem naturligt og kunstigt, men ogsaa en
anden rent praktisk. Der er nemlig noget i høj
Grad selvmodsigende i denne Udpegen af store
Mænd saa kort Tid efter deres Død. Det svarer
nærmest til, hvis man holdt Guldbryllup to Aar
efter, at man var blevet gift. Netop det, der skulde
være Betingelsen, springer man over, og derved
forsvinder Garantien for, at det bliver de rette, der
faar Statuerne og Mindehusene. Gode Venner har
allerede beskænket os med en Buste af Schandorph. Vil man om tredive Aar læse, hvad han har
skrevet ? Vi har f. Eks. ingen Buste af Kaalund,
der som Aand var ligesaa betydende og som Kunstner betydeligere. Hvilke Buster og Indsamlinger
kan vi tænke os Rækken fortsat med — det staar
enhver frit for at gætte.
Det behøver derfor ikke at være Undervurdering af Drachmanns Talent eller ond Vilje mod
hans Person, der bestemmer den, som føler en
Indsamling til ham i dette øjeblik uheldig, men det
er en naturlig Sky for at faa sine Følelser forløst
ved Tang, det er Uvilje imod at faa det, der skal
vokse indefra af et helt Sind, paatvunget udefra i
Utide.
Vi vil have Lov til at føle Vrede, Ømhed, Foragt
og Beundring i en strid Blanding imod den, der
lagde an paa at vække Storm i vort Sind. Vi vil
have Lov til at være Mennesker, vi kræver Respekt for Folkets Sjæl, hvis Sans for, hvad der er
Af Tidens Træk. IH
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naturligt og rigtigt kun kan forkvakles af en Opfordring som den, der er rettet til det.
Der ligger i den Forudsætning, at Folket skulde
være rede til at yde en Mand som Drachmann
Pietet, en Beskyldning for Overfladiskhed, en fln
Tilkendegivelse af Foragt, som man maa haabe
ikke er berettiget.
(1910).

TILFÆLDET HEROLD
Der sporedes svage Krampetrækninger af en
døende Sømmelighedsfølelse, da Efterretningen
om, at Kammersanger Herold for en meget høj Betaling havde ladet sig engagere til et Privatteater,
kom til Offentlighedens Kundskab. Det blev dog
kun til nogle satiriske Hib, lidt Skumlen i Krogene, ikke mere end at den populære Kunstner
fandt det nemmest og klogest dristigt at gribe om
Brændenelden og rykke den op i Tide. „Man mumler om Penge," siger han i et Interview for nylig,
„godt, selvfølgelig spiller det pekuniære en Rolle ...
Naar en af vore egne faar noget mere for sit Arbejde
end andre, saa er man tilbøjelig til at „trække
Kunstneren af ham" og sætte Forretningsmandens
Stempel paa Mennesket. Hvis en Forretningsmand
derimod tjener mange Penge — saa gør det ingenting. Tværtimod". Han taler derefter om Shakespeare og Rembrandt og anfører de betydelige Summer, han har ofret paa sin Uddannelse. Kort sagt,
han taler frejdigt og sikkert som en Mand, der
har Samvittigheden i bedste Orden, og beskæmmet
og forvirret trækker Skumlerne sig tilbage, medens Folket jubler ham i Møde paa hans nye Scene.
Og hvad er der ogsaa sket ? Intet af større Betydning. En Skuespiller har foruden sit Billedhugger4•
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talent vist sig at have udpræget praktiske Anlæg,
en heldig og klog Mand har tjent nogle flere Penge
— det er alt. Hvad kommer det strengt taget os
andre ved?
Og alligevel vil rimeligvis mere end En have en
Følelse af, at Tilfældet ikke er saa simpelt og ligetil. Det er ikke det første, bliver heller ikke det
sidste, men er ganske sikkert det mest typiske i en
Udvikling, som godt kan fortjene en Betragtning.
Det afgørende i Tilfældet Herold er ikke, at han
skiftede Scene for at opnaa en god Betaling, men
at han gjorde det for at opnaa en endnu højere Betaling, end han havde i Forvejen. Han gjorde det
dernæst ikke for at opnaa ideelle Goder for sin
Kunst: bedre Publikum, bedre Samspil, betydningsfuldere Roller — eller blot større Paaskønnelse.
Nej, han gjorde det tværtimod med Tilsidesættelse
af en Række saadanne Hensyn. Han fik gennemgaaende ringere Medspillende, mindre Sceneplads,
et fattigere, mere ensformigt og døgnagtigt Repertoire, og traadte i det Hele fra en Kunstanstalt, der
i Kraft af sin Understøttelse, sin Tradition, sin
gamle Anseelse, bar et fornemt, „ideelt" Præg,
over til et økonomisk omtumlet Teater, der, som
enhver anden Forretning, maa se først og fremmest
paa, hvad der betaler sig. Hvis det ikke lød opstyltet i denne Forbindelse, kunde man tillige minde
om, hvilke Hensyn han — som en af Nationens
ypperste Kunstnere — maatte antages at skylde
Nationens første Kunstanstalt. Dette er det imidlertid ikke værd at komme nærmere ind paa.

tjener mange Penge", har han saa derved gavnet
sin egen og sin Stands Anseelse?
Det kommer meget an paa, hvad det er for en
Forretningsmand, han er blevet beslægtet med. Der
er jo mere end &I Type, og de lader sig ikke uden
videre skelne fra hinanden efter, hvor mange Penge
de tjener. Penge tjener de nemlig alle, fordi de er
Forretningsmænd. Hvad der for andre Befolkningsklasser kun er eller kun behøver at være Midlet til Livets Ophold, er for dem selve det Materiale,
hvormed de arbejder — det er Stemmen, Paletten,
Pennen. Det er Raastoffet, hvori de udtrykker
deres handelsmæssige Ideer — hvis de da har nogen; thi ogsaa indenfor deres Kreds, der er tvungne
til at bruge Pengene som Middel, er der Forskel
mellem dem, der blot betragter dem saaledes, og
dem, for hvem de tillige er et Maal, det højeste. Det
er paa disse man anvender Betegnelsen ,Kræmmeraand", det er dem, der altid har staaet som
,Grossereren" modsat Kunstneren, idet man er
gaaet ud fra, at Kunstneren i hvert Fald besad Værdier, som ikke kunde og ikke skulde sælges for
Penge.
Der er her til Stede et fint, men afgørende Paradoks. Den Skat, en Kunstner besidder i sit Talent,
kan, netop fordi den er saa uerstattelig, ikke taale
at lade sig betale med for høje Summer — derved
falder den i Værdi. En Kunstner kan sige: Jeg har
et Talent. Det kan i og for sig ikke udmaales, men
jeg vil betales saaledes, at jeg kan leve anstændigt
og udvikle mine Evner. Men hvis han overskrider
Grænsen for en god og rigelig Levefod, hvis han
sætter Talentet til Auktion, hvis han forsøger at
udmaale det i Guld, stiller han det paa Linie med
mange andre Ting, der er ligesaa kostbare — eller

Hvis nu Kammersangeren har naaet sit Maal, at
stille sig paa Linie med „Forretningsmanden, der
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billige — en Hest, et Automobil. Det er denne afgørende Linie, Kammersangeren synes at have
overskredet ikke blot i Handling men ogsaa
Tanke. En hel Række af immaterielle Værdier sit eget Talent indbefattet — har han gjort op og
solgt for en rund Sum aarlig som en fortræffelig
Købmand, — men tænk hvor mange meget bedre
og meget rigere Købmænd end han, der findes
alene i vort lille Land!

nemlig Gagernes bestandige Stigen. De største er
nu oppe paa Summer, man aldrig før vilde have
drømt om, og jævne Brugbarheder faar Gager som
vor Scenes Store aldrig naaede. Det er længe siden, at Skuespilleren var den sletlønnede, foragtede Gøgler, men man er ogsaa ude over den
Tid, hvor han var den jævnt lønnede, velansete
Borger. For lidt og for meget er som bekendt lige
galt. Kampen for social Ligestilling var betinget af
en Forbedring i Standens økonomiske Kaar, men
en fortsat Jagen efter økonomiske Fordele vil atter
rokke Standens sociale Anseelse. Man har allerede
passeret Højdepunktet og er — uden at man synes
at lægge Mærke til det — paa Veje nedad mod et
tredie Stadium, der er mere glimrende, men lavere
end Gøglerens. Det er nemlig ikke for det gode,
naar Samfundet betaler disse, efter Arbejdets Værd
og i Sammenligning med andre Løntakster, svimlende Gager til Scenens Børn. Det er Tegn paa en
Forskydning i Forholdet til dem; thi som man let
vil kunne lægge Mærke til, stiger Lønnen aldrig
efter denne Maalestok for rent ideelle Værdier.
Man kan jo blot sammenligne Skuespillerens Lønstigning med den Kamp, Lærerne har maattet
kæmpe for at faa deres Arbejde bedre betalt. Det
er først, naar det forlystende og underholdende
bliver Hovedsagen, at Samfundet lukker Pengepungen saa højt og villigt op. Glædespiger er altid
godt betalte. Skuespillergagerne vil derfor heller
ikke være højest, naar Kunstens Udøvere føler sig
mest som Idealets Præster, men naar de bedst
imødekommer Mængdens Trang til let og bekvem
Nydelse. Naar nu unge, middelmaadige Skuespillere faar 8-10-12000 Kr. om Aaret, er Betingelsen den, at de ved deres smukke Person, deres

En naturlig Grund til, at man saa hurtig lod Indignation være Indignation, er den, at Tilfældet
Herold vel med Hensyn til Tydelighed var enestaaende, men i øvrigt faldt ind som Led i en Udvikling, der allerede var i fuld Gang. De Tider er
længst forbi, da en Skare af udmærkede Kunstnere samledes ved Landets første Scene og for en
jævn borgerlig Løn ydede deres bedste et Liv igennem. Man har nu et Indtryk af jævnlige Opbrud.
Naar først den tilstrækkelige Anseelse er naaet,
kommer regelmæssigt det Øjeblik, hvor man sætter Direktionen Kniven paa Struben. Og rundt om
ved de private Teatre gentager dette sig, blot endnu
hyppigere. Man finder ikke længere Aar efter Aar
samme fortræffeligt sammenspillede Personaler
paa de samme Scener — Nørrebros Teater ene
undtaget,*) (hvilket maaske er Grunden til, at det
ogsaa er det eneste Sted, hvor man i Øjeblikket
finder virkelig stor Kunst). Kaleidoskopet vendes
ideligt og frembringer stadigt nye Grupperinger.
I hele denne Uro synes der kun een fast Linie,
*) Det gjaldt dengang, men ikke nu (1917). Ogsaa denne
i sin Slags ypperlige Kunstanstalt har været under samme
Udviklings Indflydelse og Resultatet er blevet derefter.
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Gøglertalent — ja, ved selve deres Ungdom formaar at indynde sig hos Publikum. Da dette er
Maalet, skys heller intet Middel for at naa det, og
i god Overensstemmelse med Udviklingen ser man
derfor flere og flere Skuespillere, baade mandlige
og kvindelige, prostituere sig personligt ved at lade
sig fotografere i kælne Situationer paa Postkort
til billig Brug for enhver Urtekræmmersvend.

navnlig gælder dette, naar man i sit Hjærte føler,
at Ens Arbejde er mindst jævnstillet i virkelig
Værdi med deres, der faar den højere Løn.
Ved at lønne Skuespillerne saa højt har Samfundet til Skade for sig selv stillet Tingene paa
Hovedet; det har sat en Præmie paa en Virksomhed, som kun indenfor en vis Grænse er af virkelig
Værdi, og har derved kastet en Skygge over hele
Omraader af jævn, borgerlig Dygtighed, der for
dets Trivsel er af ganske anderledes Betydning.
Vi ser derfor ogsaa Forvandlingen gaa for sig.
Medens det for blot nogle Aarti siden var det borgerlige Samfund, der, til Held for baade Kunsten
og dens Udøvere, tvang Skuespillerne ind under
sin Tugt og paatvang dem sine Idealer, er det nu
omvendt Skuespillerne, der angiver Tonen for
Borgerskabet.
Det er unødvendigt at sige — thi det kan alle
se — at denne Tilstand umiddelbart ikke har noget
urovækkende eller sørgeligt Præg. Den er tværtimod meget underholdende og lystig, lystig som
en Kehraus. Det er Hr. Kammersanger Herolds
Fortjeneste, til Glæde for sine Bysbørn, at have
sat Farten endnu en Grad op. Til Gengæld omgives han ogsaa af deres Taknemmelighed. Deres
Hyldest slaar ham i Møde. Den Studsen, man følte,
er glemt. Maalestokken for de større og større
Summer, Samfundet malkes for til Luksusformaal,
er forøget, og den gammeldags Overtro paa Kunstneren som de ideelle Værdiers kaarne Repræsentant er lykkelig bragt i Overensstemmelse med en
mere fremskreden Opfattelse.
Alt er godt. Befriede for nogle Fordomme gaar
vi muntert syngende Fremtiden i Møde.

Med en vis Ret kan Skuespillerne lægge en stor
Del af Ansvaret for denne Udvikling over paa det
Samfund, der er den anden Part, men hvis dette
ved at opelske en taabelig Skuespillerforgudelse
med tilhørende Understrøm af Ringeagt har sin
store Skyld i Tilstanden, maa det til Gengæld ogsaa bære Følgerne. Det er meget kostbart at holde
et saadant Slæng af Histrioner. Ikke alene direkte
men ogsaa indirekte, idet deres Livsvaner naturligvis frister til Efterligning. Naar Bladene atter
og atter kan melde om Underslæb, saa er disse
maaske ikke øvede i bevidst Trang til at komme
op paa samme Levefod som denne eller hin Skuespiller, men de er øvede under Indflydelse af hele
den Samfundsatmosfære, for hvilken Skuespillergagerne er et betegnende Udtryk, og de bliver forstaaeligere, naar man ser hen til disse. Embedsmænd og Videnskabsmænd paa 6 8-10,000 Kr.
besværligt sammenskrabet Indtægt ser sig distanserede af unge Skuespillere, der er jævnaldrende
med deres Sønner. Naturligvis burde det ikke paavirke dem, men naar man ved, hvor stærk en Magt
den sociale Ærgerrighed er, kan man ikke tvivle
om, at det gør det. Man vil nødig i Livsvaner lade
sig trykke ned under de gængse Fordringer, og

(1910).
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TAIFUN
For den, der ved, hvilken Sukces dette Stykke
har været baade i Stockholm og i Christiania og
som har set det gaa over Scenen disse to Steder,
var det højst forbavsende at høre om den Modtagelse, det fik her. Hvad kunde være Grunden
til, at det ikke gjorde Lykke? Var det Publikum,
der var mere kræsent og som reagerede mod det
udvendige og banale i Stykket selv, eller var det
Skuespillerne, hvem Opgaven ikke havde interesseret ? Man kunde have tænkt sig begge Dele, men
da vi saa Stykket, forekom det os, at Forklaringen
laa paa et andet Punkt.
Man er saa vant til at maale de hjemlige Teatre
indbyrdes, at det Kongelige uvilkaarligt kommer
til at staa som Udtrykket for den renere Smag,
den sundere Spillemaade. Det, der springer i Øjnene ved en Sammenligning mellem Opførelsen
her og i de andre Hovedstæder, var i hvilken
Grad ogsaa vort kgl. Teater lider af de samme
Fejl, som hele vor sceniske Kultur, nemlig Mangel
paa Disciplin.
Vi skal nærmere forklare, hvad vi mener med
dette.
„Taifun" er i sig selv uden Værdi. Dets Tiltrækning bestaar udelukkende i et vist populært
romantisk Billede af Japanerne. Baade i Stock-

holm og Christiania havde man indrettet sig herefter ved afgjort i Gestus og Tale at understrege
det fremmede Præg. Navnlig var Hedquist i Stockholm udmærket. Lidt sænket i Knæene, med indadvendte Fødder, korte, hurtige Skridt, fremadhængende Arme, rolige Ansigtstræk, smaa beherskede
Haandbevægelser var han Typen paa en Japaner,
maaske ikke som han er, men hvad der er vigtigere, som vi tror, at han er. Tilsvarende, om end
ikke saa udpræget var Halfdan Christensen paa
den norske Nationalscene. Begge Steder spilledes
de øvrige Japanere i samme Stil, saaledes at Tilskuerne fik det rette Udtryk af „Mur", af Indesluttethed og Sammenhold, bl. a. ogsaa i deres Opstilling paa Scenen, stadigt i Flok og Følge, uvilkaarligt trængende sig sammen, saasnart en Fremmed var i Rummet. Et Scenebillede som det, det
kgl. Teater frembød i første Akt, hvor Japanere og
Europæere er spredt over hele Værelset i Smaagrupper, forekom intet af de andre Steder.
Dramaet bestaar netop i, at denne Mur, saa stærk
den end er, giver efter paa eet Punkt, idet Hovedpersonen blandt Japanerne, Dr. Tokeramo, bliver
grebet af Kærlighed til en lille Pariserpige og udsuget af Anger, da han i skinsygt Raseri har dræbt
hende. Ligger der derfor Vægt paa Sammenspillet, er det naturligvis af ikke mindre Betydning,
hvorledes Hovedrollen bliver spillet. Begge de andre Steder gik Skuespillernes Anstrengelse ud paa
ved diskrete Midler at vise, hvorledes denne Japaner bliver først foruroliget, saa sprængt af en fremmed og forstyrrende Passion. Til selve Følelsen
føjer sig en Raadvildhedens Forpinthed — han ved
ikke, hvad han skal stille op med denne ubelejlige
Streg i Regningen. Men under alt vedbliver han
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at være Japaneren, Jærnmanden, der ikke giver
sine Følelser Udtryk, eller som giver dem det
mindst mulige Udtryk. Dette er Pointen, der understreges gennem Helenes triumferende Udraab,
da hun et Øjeblik faar ham til at lægge „Masken".
Ogsaa denne Linie — saa tydeligt angivet var brudt i den danske Opførelse. Neiendam spillede Rollen europæisk dekadent, følsom, med Hulken i Stemmen og nervøse Bevægelser, hvert Øjeblik knækkende sammen.
Man kunde f. Eks. anstille Sammenligning i anden Akt i Scenen, hvor Tokeramo har faaet Underretning om Helenes Utroskab. Han følger sin
Landsmand ud, og da han kommer ind igen, sunder
han sig et Øjeblik, inden han kan beslutte sig til
at lukke op for Helene, der opholder sig i et Sideværelse. Intet kunde være mere forskelligt end Spillet i disse Øjeblikke paa de forskellige Scener. I
Christiania røbede Halfdan Christensen Japanerens Sindsbevægelse ved at gaa hurtig frem og tilbage over Gulvet med korte trippende Skridt, idet
han bankede Fingerspidserne imod hinanden og
af og til rettede ved Brillerne. Det hele varer kun
et Øjeblik, saa gaar han hen og lukker Helene ind.
Anderledes Neiendam. Straks han kommer tilbage
fra Entre'en, slænger han sig i den bekendte Herman Bangske Primadonnastilling opad Dørkarmen, hvorpaa han i de følgende Minutter stormer
rundt og giver en Opvisning i Lommetørklædebidende, krampagtig Fortvivlelse, indtil han endelig
gaar hen og stiller sig effektfuld op ved Siden af den
Dør, Helene skal komme ind ad. Det hele overlæsset, misforstaaet og maniereret.
Denne Trang til i Stedet for at underordne sig
Stykkets Plan og Rollernes Krav at gøre saa meget

ud af dem som muligt hver for sig paa bedste Beskub satte ogsaa Blomst i Johannes Poulsens Spil
som den unge Japaner, der lige er kommet fra
Hjemlandet. Hvem der spillede den de andre Steder husker vi ikke, og det er ogsaa ligegyldigt. Det
er kun en Ener, der i Helheden har sin lille Opgave at udfylde men forsvinder bag denne, en ganske almindelig ung Mand — ung, frisk og naiv jo mere almindelig jo bedre, snart sagt. Ak, men
en saa beskeden Gerning tiltalte ikke en Pokkers
Fyr som Johannes Poulsen, og følgelig blev denne
Japaner ved sin frækt-dekadente Maske, sit Spil,
sit Væsen, en uforskammet Nærgaaenhed.
Hans pointerede, selvbehagelige Foredrag af de
Fortællinger, han fremsiger, da Japanerne sidder
i Kres, var uudholdelig affekteret, medens det baade
i Stockholm og Christiania var lykkedes at skabe
Stemning uden saadanne Anstrengelser — blot ved
at spille og tale jævnt og naturligt.
Hver ta'r sit og jeg ta'r mit, saa har det Hele
intet.
Hver ta'r sit, hvert Øjeblik har nok i sin Plage.
Hvorledes denne Aand gennemtrængte Stykket
viste sig i Scenen, hvor Japanerne sætter sig paa
Huk og leger Japan. Paa de andre Teatre sker
dette ganske henad Landevejen saaledes: de ifører
sig lange Kimonoer, arrangerer Tingene, slukker
Lysene til der bliver halvmørk,t og sætter sig saa
ned. Paa det kgl. Teater kunde man ikke nøjes
med det. Man brød den naturlige Fremstilling, slukkede Lyset paa Scenen, lod de Optrædende omklæde sig og anbringe sig i Mørke, tændte saa en
Midterampel, og, 0, en gul, en grøn, en blaa, en
— aah ! der sad de. Men samtidig med at man saaledes havde ofret til en usandsynlig Effekt, var

62

63

den berømte danske realistiske Sans paa Færde. En
eller anden har vidst, at Japanere hjemme bærer
korte Kimonoer og følgelig var det saadanne, de
i Mørket havde iført sig over deres europæiske
Dragter, hvilket aabenbarede sig latterligt og hæsligt, da de overraskedes af Helene og Lyset pludselig tændtes og de rejser sig op.
Men medens man saaledes kejtet og naturstridigt
udpenslede Enkelteffekterne, havde man ikke gjort
noget for at bevare det egentlige effektfulde i Stykket, selve dets dramatiske Struktur, Farten og Sammenstødene. Scenerne sneglede sig hen med en
utrolig Langsomhed og Søvnighed. Hverken i
Stockholm eller Christiania (hvor Fru Dybwad
spillede den) blev Helenes Rolle udført overbevisende, men begge Steder naaede man i Scenen,
hvor hun tirrer Tokeramo og bliver dræbt, en hastig, voldsom, lidenskabelig Uhyggevirkning; her
blev den ved sit langstrakte, slappe, drillende Forløb blot frastødende og gemen.
Men navnlig var Mangelen paa dramatisk Nerve
følelig i Hofmanns Spil som den europæiske alkoholiserede, uforskammede Literat, der overfuser
Japanerne. Det er i sig selv en lidt uforstaaelig og
usandsynlig Rolle, men eet staar klart, at den er en
af de Kugler, der rettes mod Muren. Saaledes opfattes den ogsaa de andre Steder, og navnlig Stub
Wiberg i Christiania gav ypperligt den bohmeagtige Uforskammethed, der affyrer Grovhederne
i Ansigtet paa de stumme Japanere. Man fik et nyt
Bevis paa deres overlegne Sammenhold og Styrke,
og man begreb, at han ikke blev smidt ud og hvorfor; men denne slappe Fyr, som Hofmann fremstiller, der ikke er ordentlig vred, som ingen Hensigt har, men blot sidder og dræver nogle Uopdra-

genheder af sig, vilde øjeblikkeligt være bleven sat
udenfor.
Altsaa „Muren" brudt i Stykker, den klarttegnede Sjælekamp hos Hovedpersonen afløst af nogle
vulgære europæisk-konvulsiviske Følelser, Scener,
der er tænkt som dramatiske Sammenstød, forvandlet til Andedamme af stillestaaende Konversation — saaledes fik man Vejret af Taifun'en?
Man kan jo sige, at det i og for sig ikke var nogen stor Ulykke, og det er forsaavidt rigtigt, men
det er ikke dette, der er Spørgsmaalet. Enhver,
der saa „Taifun", maa indrømme, at Spillet, „Grebet" i og for sig var det samme som i andre Opførelser, at det var en Stikprøve paa vor dramatiske Kultur.
Det er blevet telegraferet rundt, at denne Europasukces faldt til Jorden hos os, og høflige Røster
baade her og ude har ment, at det skulde være paa
Grund af vor gode Smag. Det lyder pænt, men
Sandheden er en helt anden: „Taifun" faldt virkningsløst ud, fordi dansk Skuespilkunst ikke var
i Stand til klart og simpelt at fatte Stykkets Bygning og til i Pligtfølelse mod Opgaven at løfte den.
Det var ingen Tilfældighed, at denne Forherligelse
af japansk Aand fik sin Bane hos os, den mindst
japanske af alle Nationer. Den strandede paa den
fade og forfængelige Individualisme, der gennemsyrer det, vi i Øjeblikket kalder vor Kultur.
(1911).
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SPIRET
Brygger Jacobsen, vor største Borger, omgaas
med en ny Plan til Byens Forskønnelse. Han vil
genopbygge Frue Kirkes Taarn, der faldt ved Bombardementet 1807. Højt, slankt og yndigt skal det
rejse sig blandt de andre Taarne, der pryder vor
By. Sammen med dem skal det allerede paa Afstand forkynde den Fremmede, at der her lever et
velhavende og skønhedselskende Folk. Det skal
fylde Borgerens Sind med Stolthed, fryde hans Øje
og befæste hans Kærlighed til den dejlige By, i
hvilken han bor.
Hvem kan have noget at indvende imod sligt?
Hvem tænker sig ikke med Glæde vor By gjort
skønnere, de ædle Nydelser, den kan skænke gjort
flere? Og dog kan man ikke værge sig imod en
vis Uro. Er der ikke en Fare ved at rejse saa
mange Taarne, faar vi ikke for meget at passe paa,
vil vi ikke for hvert Taarn, der hæver sig, blive
mindre tilbøjelige til at værge det, der er vigtigere
end selv de største Kunstskatte? Vil Byen ikke tilsidst blive saa skøn, saa kostelig, saa rig, at den
svækker Sindet og lammer Haanden hos dem, der
skulde have den kær og være dens Styrke? Har
vi ikke allerede hørt om Velstanden, der ikke bør
udsættes for Tab og om de „uerstattelige" Kunstværker, der for enhver Pris — selv den dyreste —

ikke maa komme noget til? Er et nyt Taarn ikke
en ny Svaghed? Er det ikke en Formastelighed at
rejse det som Sagerne staar? Man sætter jo først
Spiret paa Bygningen, naar Grundmurene er sikre
og trygge. Har vi da Ret til at prale mod Himlen
med Skønhed, saalænge vi ikke har de tarveligere
Dyder: Sundhed og Viljestyrke? Hvert Spir, der
rejses, minder om en Bresche, der ikke er lukket,
og vil i vor svage Standhaftighed slaa en ny
Bresche, som vanskeligt lukkes.
En dobbelt Lære vil det genrejste Taarn tegne
i den blaa Himmel og de drivende Skyer. Til de
Svage: „Her har jeg staaet før. Jeg sank i Grus
for Fjendens Bomber. Udsæt mig ikke anden Gang
for en saadan Fare." Til de Stærke: „Fjenden styrtede mig, men hvad gør det. Nu staar jeg her igen.
Mure kan altid rejses paany, blot Folket lever.Vaer
Eders By og Eders Land, pas paa, at I ikke selv
bliver Ruin, saa vil Taarnene altid rejse sig igen,
hvor ofte man end skyder dem ned."
Hvilken Tydning vil man læse?
(1910).

Skønt der er blevet talt og skrevet meget om
det Spir, Brygger Jacobsen ønsker at rejse paa
Frue Kirke, staar det vistnok endnu for de fleste
lidt uklart, hvad Striden egentlig drejer sig om.
En kunstelskende og generøs Mand ønsker at
smykke en af Hovedstadens Kirker. Hvad kan
være smukkere? Og hvad er naturligere end, at
man fra alle Sider tager med Tak mod det gode
Tilbud? Nej, hvad er naturligere? Men hvad er
saa ogsaa mere paafaldende, end at der straks inAf Tidens Træk. III
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denfor kunstkyndige Krese rejste sig en Modstand
af den vægtigste Art imod Tanken, en Modstand,
der har vokset sig større, eftersom Tiden gik. Det
maa betones, at det ikke er Tilslutningen til Planen, der i dette Tilfælde paa Forhaand vejer til,
men Modstanden. I Tilslutningen behøver der ikke
selv for de kunstkyndiges Vedkommende at ligge
en virkelig tagen Stilling til Sagen, men bag den
spontane Modstand maa der ligge Motiver og Instinkter, der fortjener den største Opmærksomhed. Har man tilstrækkelig været klar over denne
psykologiske Forskel? Har man rigtig forstaaet og
vurderet Vægten af de Tankegange og Følelser, der
kan foranledige til med Energi at rejse Indsigelse
imod en Gave af saa stort ydre Værd ? Elsker disse
Mænd da deres By mindre? Næppe! Har de mindre Kunstforstand ? Man vil ikke paastaa det ? Har
de nogen personlige Grunde af den ene eller den
anden Art ? Man vil vist ikke falde paa at antage
sligt.
Men hvorfor vil de da ikke have et nyt Spir paa
Frue Kirke?

Stedet for at bruge den til at forandre, hvor der
ikke er Trang til Forandringer.
Alle disse Betragtninger kan have deres Værd,
men det er vor Tro, at der bag dem ligger et fælles
og dybere Instinkt, en umiddelbar Følelse af det
uorganiske, det i egentligste Forstand mod Skønhedens Love stridende, der ligger i at rejse Spiret.
Men for at forstaa dette, maa man gøre sig det
klart, hvad det er for Grundlove, der betinger Skønhedskravet i en By. Hvorfor hører man disse stadige Raab om, at der skal bygges smukt og tages
æstetiske Hensyn ved Gaders og Torves Anlæg?
Er det alene for at skaffe en Nydelse mere? Er
det Pyntesyge og Forfængelighed ? Det er muligt,
men i saa Fald vil Resultaterne ogsaa snart vise sig
at være forfejlede. Kravet om Skønhed i en By er
et sfælehygiefnisk Krav.
Hvor dyb og oprindelig den Trang er, det svarer
til, vil man begribe, hvis man en Efteraars- eller
Vinterdag tager ud paa Landet. Det behøver ikke
at være noget særligt skønt Landskab, man besøger,
man vil alligevel føle en særegen dyb Husvalelse
ved at se Horisontens lange Linie, ved at se Jordsmonnets rolige Bølgen, ved at se Træerne — afbladede og nøgne, der rolige og taalsomme er ved
at fuldbyrde en Del af deres Kredsløb. Det faste,
det stadigt tilbagevendende, det rolige og uforanderlige, som alting taler om, er Hvile og Helbredelse for Sjælen. Det er dette, som hele Byens Liv,
dens Færdsel, dens Uro tenderer henimod at berøve dem, der bor indenfor dens Mure. Det er
dette, som de maa skaffe sig Erstatning for, hvis
de skal kunne holde ud at leve derinde. Derfor er
den Byboer, hvis Sind er aabent for disse Værdier,
gerrig paa ethvert Træ, enhver Plet af Grønt, og

Man har anført forskellige Grunde. Man har
fremført den historiske, at det Spir, man vil rejse,
i Virkeligheden ikke er et Værk af en fremragende
Arkitekt, men af en Dilettant; man har ment, at
det nye Spir vilde misklæde Kirken, og man har
søgt at vække Følelsen for dens nuværende Skønhed og Respekten for den Kunstner, der har bygget den; og endelig har man ogsaa antydet, hvor
meget naturligere og mere praktisk det vilde være
at anvende en saa stor Sum til andre Opgaver i
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dog er al Beplantning i en By kun et Surrogat, der
vel skænker Hvile selv, men Uro ved de Længsler,
den vækker.
Men heldigvis ligger der i selve Byens Ejendommeligheder Betingelser for et andet Landskab
og andre Skønhedsværdier. Paa Stenbroen kan
der ikke gro Blomster og Træer, og Husene skygger for Himlens Blaa, men til Gengæld har Stenene i deres Natur noget, der er af samme Væsen
som Træers Vækst og Horisontens store Linjer de er tunge! De er bestemt til at vare! Naar de engang er blevet lagt, vil de ikke saa snart blive flyttet igjen. Deri er der en stor Betydning, en mægtig
Erstatning for mange Savn, en kraftig Modvægt
mod mange Onder.
Paa Stenenes Tyngde og Varighed hviler Byens
Skønhed, Muligheden for en Tilpasning, Lovene
for dens Vækst og Kravene til dens Udseende.
Fordi det ikke bliver flyttet i Morgen eller til næste
Aar, men vil kunne staa i Aarti eller Aarhundreder,
er det af Vigtighed, at hvad der bygges bliver
smukt; thi Skønhed er Orden, Ro og Hvile; men
Sagen har ogsaa en modsat Side: Varighed, Ro og
Orden er Skønhed, og fordi det er saaledes, har
Byen i selve sit Stenvæsen noget, der overvinder
alle Fejl i dens Udseende. Fordi den staar fra
Slægt til Slægt, bliver det muligt for dem, der bor
i den at vænne sig til den. Mellem dem og den opstaar der det dybe, ubevidste Genkendelsesforhold,
der beroliger og letter. De faar Tid til at vinde den
kær. Meget af den Skønhed, vi priser i gamle Bygninger, er opstaaet af „sig selv" i Tidens Løb. Vanen og Tilpasningen forsoner med Manglerne, og
Minderne kaster deres kærlige Slør derover.
„Paa Skubkarrer triller man Minderne væk" ud-

brød Kaalund med Sorg, da den store Nedrivning og Bebyggelse fandt Sted i Begyndelsen af
70'erne.
Det volder altid Smerte og Uro, er altid et Tab
af Fred og Harmoni, naar noget forandres i en By.
Ikke blot Stenenes Natur, men ogsaa Menneskenes
stræber derimod. Kravet om, at ingen Forandring
maa finde Sted uden, at den er nødvendig, er derfor ikke blot en praktisk Regel, men selve den
fundamentale, organiske Grundlov for Byens
Vækst, i hvilken de økonomiske, de pietetsmæssige
og æstetiske Hensyn er samlet.
Og man vil da ogsaa se, at denne Grundlov normalt bliver respekteret. Byen beskytter saa at sige
sig selv. Kun i Krigstider eller naar Byggespekulanter raser, oplever man at se den som Bytte for
Vilkaarlighed.
For Københavns Vedkommende maa man nu tilføje en tredie Aarsag, nemlig dens Velynderes
Mæcenatstilbøjeligheder.
Det kunstige, det uægte, det flitterstadsagtige,
der er over Tanken om at sætte et Spir paa Frue
Kirke, stammer ikke blot fra, at den økonomisk
set er et Spild af Penge, at den som Genrejsning
i Øjeblikket er et Symbol uden tilsvarende Virkelighed, at den for at tilfredsstille,et Lune ødelægger
noget, der er helt afsluttet og tilfredsstillende som
det er, at den i Kunstens og Historiens Navn forudsætter en Pietetløshed imod Kunsten og Historien, men alt dette stammer fra, at denne Forskønnelse ikke er Udtryk for en virkelig dyb og robust
Skønhedsfølelse, men for en udvendig Æstetisme,
en Skønhedssentimentalitet, der er en dekadent
rart pour rart-Betragtning overført i Sten og Kolossalformat. En sund og instinktiv Skønhedsfor-
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nemmelse oprøres derfor ved Tanken om denne
Lovløshed, denne Huseren i Skønhedens Navn.
Striden om Frue Kirkes Spir er en Strid om
Principer: Om man vil elske og forstaa sin By saa
indtrængende, at man vil agte dens Væsen og lade
den vokse og forandre sig efter en skøn Nødvendighed, eller om man skal udlevere den som herreløst Bytte til den enkeltes Indfald, om man vil
gøre den til en Prøveklud for personligt Forgodtbefindende, om man vil behandle den som en Kjole,
paa hvilken man efter Moden rier ny Besætning.
Det er en Strid, hvis Udfald vil lodde Arten og
Dybden af den kunstneriske Kultur, vi undertiden
mener os i Besiddelse af herhjemme.

Om begge Foretagender samme ubeskrivelig raadne Duft af Svaghed og Handlen mod bedre Vi(1913).
dende.

(1911).

Naar man i disse Dage følger den energiske
Kamp, der føres for at forhindre Frue Kirkes
ødelæggelse, kan man ikke undgaa at blive slaaet
af, hvormeget Spir- og Grundlovssag ligner hinanden, i hvilken Grad de har Præg af at være
født under samme Tids- og Samfundsbetingelser.
I det ene som i det andet Tilfælde et „overvældende" Tilbud, hvis Rækkevidde ingen ret kan
overse i første Øjeblik, Paaberaabelse af en Folkestemning, som ingen kan spore, og af Slagord:
„Byen med de skønne Taarne", „Junigrundlovens
Aand", der intet har med Sagens Realitet at gøre.
I begge Tilfælde: Gennemførelsen af noget nyt,
ikke fordi det tiltrænges, men fordi der ikke er
sund Fornuft, Mod og Selvstændighed nok til at
forhindre det. I begge Tilfælde maa en forloren
Idealisme og opskruet Sejersstemning dække over
Tilhængernes Tvivl, Generthed og onde Anelser.

Galt var det og godt gik det. Med Carlsbergfondets Meddelelse om Udsættelsen af Spirets Opførelse maa man vel betragte Sagen som afsluttet
og Frue Kirke som reddet fra den velmente ødelæggelse. At det sker i Form af en Udsættelse er
i Stil med hele Sagens Forløb, der har afsløret en
stor Tilbøjelighed hos de Ansvarshavende til at
lade Ansvaret glide videre. Alligevel maa man nærmest imponeres af den Lidenskab, den Handlekraft og den Enighed, der under Kampen har lagt
sig for Dagen. Hvor ofte har vi haft Lejlighed til
at se en lignende Bevægelse i vort Folk — maaske
man maa helt tilbage til „Aanden fra 48".
Moralske Spørgsmaal har Tid efter anden trængt
sig frem, men trods al Sympati har denne og hin
maattet undlade at støtte dem af politiske Grunde.
Politiske Spørgsmaal er opstaaet, men har ikke
kunnet overvinde de moralske, sociale eller religiøse Modsætninger. Men dette har formaaet at
samle. Et æstetisk Anliggende har udslettet alle
Forskelle og faaet Ulv og Lam til at gaa i samme
Fylking. Saaledes bærer et Folk sig ad, naar det
vil noget, saaledes bærer man sig f. Eks. ogsaa
ad i Sverige. De'r vil man nemlig bevare sit Land,
ligesom vi har bevaret Frue Kirke, og da man gaar
frem med ikke mindre Beslutsomhed og Samdrægtighed end vi, er der Udsigt til, at man vil naa sit
Maal, som vi har naaet vort.
(1914).
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DET STORE BEDRAG
Kære Herre!
Deres Brev om den nu afsluttede Strejke*) og
dens Eftervirkninger har naturligvis interesseret
mig meget, skønt jeg ikke kan sige, at jeg er enig
med Dem. Det er ikke saameget i Opfattelsen af,
hvad der er foregaaet, vi skilles, som i Forklarin
gen af det og Dommen over det.
De ser ligesom jeg og næsten alle, at Arbejderne
ved denne Lejlighed har opført sig uklogt og udæskende, og at det har vakt en stærk Harme imod
dem, som har haft til Følge, at højst forskellige
Anskuelser indenfor Borgerskabet har kunnet
samles i en fælles Protest. Men medens De betragter dette som noget højst beklageligt, ser jeg i
dette noget nødvendigt og ønskeligt, og medens
De forklarer denne Bevægelse som et Udslag væsentlig af Angst og Frygt, opfatter jeg den som noget langt dybere. Skulde jeg betegne Deres Standpunkt, vilde jeg kalde det: det liberalt formanende.
De gaar ud fra som en given Ting, at man ikke
uden idealt set at have Uret kan stille sig i Modsætning til Arbejderpartiet, men føler Dem dog
paa den anden Side forpligtet til at advare dette,
som man advarer en lidt uvorn Krabat, idet De
trøster Dem med at lægge Hovedskylden paa Fø*) Sporvognsstrejken 1911.

rerne. De fremkommer med de sædvanlige Klager
over, at Arbejderne bliver bedragne af disse.
Det kan maaske være rigtigt, men i Øjeblikket
er det slet ikke d& at Tampen brænder. Naturligvis, det er sørgeligt, at en Mand sælger sin Sjæl
til Fanden, men det er dog en meget forstaaelig
og reel Forretning, hvis han faar den Betaling for
den, han har betinget sig, og i denne Henseende
synes jeg ikke, man har noget at bebrejde Førerne.
De er gaaet ind paa at forbedre Arbejderklassens
Kaar, og jeg ser ikke andet end, at de har holdt
dette Løfte. Om Gevinsten er Prisen værd er saa
en Sag for sig.
Hvad vilde man derimod sige, hvis en Mand
solgte sin Sjæl og aldeles ikke fik den Pris, han
havde betinget sig, men tværtimod i Stedet for Herligheder fik Smuds og Vederstyggelighed? Maatte
man ikke undre sig over, at han kunde indlade sig
paa en saadan Forretning, og maatte man ikke
finde det i højeste Grad forklarligt, hvis han søgte
at trække sig ud af den?
Dette er imidlertid billedligt talt Forholdet mellem Arbejderførerne og det øvrige Samfund, Borgerskabet i videste Forstand, Dem og mig. Vi er
blevet bedragne, og i disse Dage er det blevet
klart for mange, bedragne ikke i vore Forventninger om jordiske Fordele, men bedragne i vore
ideelle Forventninger.
Det ligger jo nær at slaa sig til Ro med den
Forklaring, som Socialdemokratiet opstiller, at det
er „Overklasse"-„Kapitalist"-Interesserne, der i
disse Dage gør Udslaget. „Man er bange for Pengepungen". Utvivlsomt er der dem paa hvem det
passer, men der er straks to Ting at betænke: for
det første er det aldrig ret mange, der har nogen
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Pengepung at være bange for, og for det andet
har det tit nok vist sig, at der selv blandt de velhavende altid var en Del som mere lod sig lede af
deres Idealer end af deres Interesser. Ser man tilbage over Forholdet mellem Arbejderpartiet og det
øvrige Samfund kan man heller ikke sige, at det
har været „Overklassens" Egoisme, der har sat
sit Præg paa det. Arbejdsgiverne har selvfølgelig
værget deres Interesser, men de har ingenlunde
kunnet regne med nogen større Sympati for denne
Opgave i det Samfund, der omgav dem, heller ikke
i den saakaldte „Overklasse". I Forhold til dennes
ideelle Sans indtog Arbejdsgiverne samme Stilling
som visse Statsembedsmænd, Bøddelen f. Eks.
Man indrømmede deres Standpunkts Nødvendighed men med Skamfølelse og Desperation. Det er
nu engang saaledes, men det er ikke fint, det er
ikke smukt — det er egoistisk — man kan daarligt
være det bekendt.
Den Luft, Arbejdsgiverne indaander, er fuld af
Misbilligelse, og deres Modstandskraft maa være
meget stor for at de ikke skal føle Tvivlen om egen
Ret opstaa i sig. Den hemmelige moralske Tilslutning, Socialdemokratiets Krav saaledes nyder i det
øvrige Samfund er den dybe og brede Baggrund
for de social-radikale Alliancer, som rundt om i
Landene aabenlyst afmærker Forbindelsen mellem
Arbejderklassen og Borgerskabet.
Man kan vurdere denne „sociale" Sympati højt
eller lavt som man vil i de enkelte Tilfælde, men
man kan ikke være blind for, at den har betydet
en uhyre Hjælp for Arbejderne. Takket være den
har de ikke blot kunnet skaffe sig højere Løn gennem deres Fagkampe, men paa Lovgivningens Omraade, hvor de selv med deres Allierede aldrig har
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været Flertal, har de kunnet skaffe sig den ene
Fordel efter den anden.
Altsaa: forklar den nu stedfindende Reaktion ud
fra egoistiske Motiver, om De vil, men vær opmærksom paa, at den samme Forklaring ikke
strækker til overfor det Forhold, der forud har bestaaet. Ingen Egoisme, ingen Pengebegærlighed,
ingen Overklassehaardhed forklarer den Sympati,
som Arbejderne i disse Dage har sat over Styr i
saa store Mængder.
Betænker man, at Arbejderpartiet isoleret kun
er et Mindretal, at det selv om man anslaar dets
Magt nok saa højt dog er den svageste Part overfor
det øvrige Samfund, tager Forholdet til dette sig
helt forunderligt ud. Det er som at se en mindre
Mand slæbe af med en meget større, en ringere
med en langt mægtigere. Hvorledes har det været
muligt? Ja, hvorledes er sligt muligt? F. Eks. ved
at den svagere har et hemmeligt Kendskab til den
stærkere, der giver denne i hans Magt — en Viden
om et mørkt Punkt i hans Fortid eller om et svagt
Punkt i hans Karakter. Og netop saaledes har det
været i dette Tilfælde. Arbejderførerne er aldrig
bleven trætte af at minde „Overklassen" om dens
Fortid, om enhver Forsømmelse og enhver Forseelse, den har begaaet. „Du er haardhjærtet; Du
er pengegrisk; Du gør aldrig noget godt; Du har
aldrig gjort noget godt; Du er ubarmhjærtig, usand
og .uretfærdig". Og Overklassen, som indrømmede, at dens Fortid ikke var pletfri, bøjede Hovedet under disse Bebrejdelser og stræbte ved
Taalmodighed og Eftergivenhed at sone den.
Og naar Talen om det haarde Hjærte havde gjort
sin Virkning, efterfulgtes den af Henvendelsen til
det gode Hjærte, Paaberaabelsen af Borgernes
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Idealer. Ingen ved nemlig bedre end Socialdemokraterne, at der findes saadanne. Kristendommens
Lære og Revolutionens Principper har i det borgerlige Samfund nedfældet visse Anskuelser eller
snarere Fornemmelser: det er anstændigt og oplyst
at vise Retfærdighed ogsaa paa egen Bekostning,
at have Medlidenhed ogsaa udenfor sin egen Kres;
man skal ville det vel med Menneskene og bestræbe
sig for at skaffe dem det godt. Man skal være human. Trods al menneskelig Skrøbelighed har der
i dette Ord været en mægtig Kraft. Om Idealet
lever i den enkeltes Sind som en ædel Stræben,
som en Tvivl eller en Spøgelsesfrygt er i denne
Forbindelse ligegyldig, blot det kan bruges. Socialdemokraterne vidste, at der ikke var noget i Vejen
med dets Anvendelighed. De forstod til Bunds det
Samfunds Samvittighed, der omgav dem, ikke som
en Broder gør det, men som en kold og klog Forretningsmand, der blot spørger om sine Kunders
Smag, uden selv at føle sig forpligtet til at dele den.
For hvert et Forslag, hver en Plan, de vilde have
paaduttet denne Overklasse, gentog de samme
virkningsfulde Formel: „Det er din Pligt ! Tænk
paa din Fortid, tænk paa dine Idealer".
Det er af Hensyn til disse, at det øvrige Samfund har ladet sig drage med, det er af Hensyn til
dem, det nu viger tilbage, forfærdet over at opdage
at det er blevet ført et helt andet Sted hen, end det
drømte om. Nogle, der er blevet vundet paa Pryglestraffens Bekæmpelse, ser med Skræk, at de er
med til at genindføre den, andre, hvis Hjærte er
blevet rørt af Arbejdet for Børnene, opdager, at
man vil forvandle dem til deres Bødler; *) de, der

har ladet sig begejstre af Partiets Fredshymner,
viger tilbage for at underskrive den utilslørede
Krigsmoral, Arbejdernes Talsmænd forkynder.
For den ene kan det være det ene, for den anden
det andet, men for alle er det en mer eller mindre
udpræget Følelse af at være kommen til at staa
der, hvor de netop ikke ønskede at staa. Man opdager med andre Ord, at man ideelt set er blevet
taget ved Næsen paa den skamløseste Maade, og
til de Følelser, dette vækker, slutter sig Forbavselsen over, hvorledes det har kunnet gaa til, hvorledes man har kunnet lade sig lokke saa langt.

*) Hentyder til de Stridendes Optræden og Kampmidler.

Ja, hvorledes? Dette Spørgsmaal leder ind i et
af de største Bedrag, der endnu har forvirret og
bundet Menneskene. Man kan efter Sigende ved
at opvarme en Plade gradvis og langsomt stege en
Frø levende, uden at den hopper bort. Noget tilsvarende mærkeligt og naturstridigt er det man kan
gøre med et Menneske, naar man har godt Tag i
dets Idealer. Det der sker i disse Dage er, at en
Del af Frøerne opskræmte ved en for brat Stigning
af Varmegraderne hopper af de „Plader", man
har anbragt dem paa.
Formlen for det store Bedrag, der mer eller
mindre har omspændt os alle, er forøvrigt saare
simpelt. Hvis De har været til et eller andet socialistisk Møde — ligemeget om hvilketsomhelst Emne
og ligemeget med hvilkesomhelst Talere — vil De
ikke have kunnet undgaa at lægge Mærke til den
store Trumf. Den store Trumf er det Argument,
den Appel, der atter og atter kommer igen, som
knuser alle Modstandere og vender Stemningen,
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hvorledes den end maatte være til at begynde
med.
det er Sulten i Saxogade.
Den store Trumf
Den kan gøre en hvilkensomhelst politisk Foranstaltning umulig, den kan lægge en hvilkensomhelst
Person for Had, den kan forsvare en hvilkensomhelst Skændighed eller Dumhed. Den store Trumf
stikker alle andre Kort. Du vil styre Dit Land ! Er
der Tid til det, saalænge de sulter i Saxogade ? Du
vil forsvare Dit Land ! Hvilken forbryderisk Ødselhed, saalænge de sulter i Saxogade! Du vil
skærme Folkets Sjæl mod Løgn og Smuds, Du vil
bekæmpe Smudspressen ! Din Hykler — de sulter i Saxogade ! Prøv hvad Du vil, foreslaa hvad
Du vil, og det vil blive fejet tilside af Magthaverne
paa Tribunen med dette ene Ord; thi, ikkesandt:
Du vil vel ikke benægte, at de sulter i Saxogade,
Du tør vel ikke nægte, at det er slemt, at de sulter
i Saxogade, Du vil vel ikke erklære Dig selv uden
„Humanitetens" Klæder og udsætte Dig for at staa
for alles Øjne i raa og barbarisk Nøgenhed ?
Nej selvfølgelig, man beholder helst sine Medborgeres Agtelse. Vi tør ikke benægte, at de sulter i Saxogade, vi synes, det er slemt og indrømmer vor Medansvarlighed derfor, vor Pligt til saavidt muligt at raade Bod derpaa. Det er denne
Samvittighedens Indrømmelse, der er en Erobring
for de Idealer, Menneskeheden gennem Aartusinder har kæmpet for, det er denne Indrømmelse,
som burde benyttes, med Viden om dens kostelige
Værdi under Ansvar for hele Samfundet, der snedigt og brutalt bliver brugt som et Haandjærn eller
en Tommeskrue.
Husk, at de sulter i Saxogade ! Flyt ikke Øjnene !
Som naar man holder en Messingknap op for en

Mands Blik, saaledes har Socialdemokraterne ved
at samle al Opmærksomhed om dette ene Punkt
faaet Tidens Vilje i sin Magt. For hvert Minut de
længere formaar at binde Blikket til den ene Stump
Sandhed, de holder op for den, desto dristigere
tør de stille deres Krav, desto sikrere og sikrere
kan de vente, at deres Offer vil adlyde selv de modbydeligste Befalinger, indtil det Øjeblik endelig er
kommet, da de kan begaa Uretfærdigheder i Retfærdighedens Navn, vise Blodtørst i Barmhjertighedens og til Sandhedens Ære og Forfremmelse
hobe Løgn paa Løgn. En Del af Sandheden er benyttet til at gøre den hele til et Vrængebillede af
Løgn, en Flig af Godhed drager os ned i en Pøl af
ondt og stygt.

Som De ser drejtr det sig for mig ikke om nogle
Unoder, man gerne kan bære over med for det
smukke Formaals Skyld, men om en gennemgribende Virkelighedsforvandskning, som jeg nægter
at lade mig bedrage af, en Løgn, der er saa fundamental, som i sin Fornægtelse af Sandheden skærer saa dybt og er af saa farlige og vidtspændende
Virkninger, at det er en Pligt at bekæmpe den.
Hvorfor skulde jeg betragte et Parti som fredhelligt
af Hensyn til mine Idealer, naar jeg ser, at jeg derved blot giver det Lejlighed til uforstyrret at trampe
dem under Fødder, og hvortil bringe et saadant
Offer, naar det er min klare Erkendelse, at ingen
Udvikling, der er til Gavn for nogen, kan styrkes
derved ?
Det er ingen Tilfældighed, at Frugterne af den
socialdemokratiske „Kultur" er blevet dem, hvis
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bitre Smag vi nu har i Munden, thi naar man engang har lagt et falsk Princip til Grund, er det kun
følgerigtigt, at man havner i Forbrydelse og Bedrag. Virkeligheden taaler ikke at blive delt. Ved
at gøre Fattigdommen til en Potentat, for hvis Skyld
Lovene ophæves og Færdselen standses, har man
paa det groveste forbrudt sig imod Livets Ejendommelighed, dets Fylde, dets Samtidighed, dets
Natur, det rummer tusinde Pligter og omspænder
tusinde Opgaver. Munde skal mættes, Sjæle skal
næres, Retten skal plejes, Hjærter tilfredsstilles.
Der skal købes, kæmpes, formes og nydes for at
Virkeligheden kan ske Fyldest og Livet blomstre.
Udviklingen foregaar med bred Front. At lade alle
andre Hensyn vige for et eneste er en Taktik, der er
taabelig, som hvis en General befalede sine Soldater at kaste Klæder og Vaaben for hurtigere at
naa frem. Den Hær, vi er indrullerede i, har sin
uhyre Oppakning og sin dyrebare Udrustning for
at den paa ethvert Punkt — ja Fod for Fod kan
tage Kampen op, og det er at vildlede den og udlevere den til Undergang at ville bilde den ind, at
Fjenden kun er een. Men dobbelt taabeligt føles
denne Taktik, at lade alle andre Opgaver og Hensyn træde i Skygge for den ene: Sulten, naar man
betænker, at den bruges som Tvangsmiddel overfor
Mennesker, af hvilke næppe een tror paa Muligheden af Sultens og Fattigdommens fuldstændige
Udryddelse nogensinde, og af Mennesker, som
næppe selv gør det. Hvorlænge skal Samfundet staa
i Venterække, hvormeget skal det lade visne og
forvirres til Ære for denne Galskab og til Gavn
for — Skælmerne.
Hvorlænge er det vor „Pligt" ideelt set at lade
os udnytte af dem? Der er jo intet andet Ord, der

betegner den Malkning af Sympati uden Gengæld,
som det borgerlige Samfund i den sidste Menneskealder har været Genstand for i Humanitetens
Navn. Alle Spor fører ind — intet ud af den Hule,
hvor den socialdemokratiske Livsanskuelse formes.
Over den burde der staa: „Hvad der er Dit er ogsaa mit, men hvad der er mit kommer ikke Dig
ved". Din Sympati, Din Retfærdighedsfølelse hører os til, men vent ingen Gengæld. Har vi en
Slyngel i vort Parti, saa hid med din Tilgivelse og
Forstaaelse, men har I en Slyngel i Jeres, saa ve
Jer ! Vi kender ikke til Indrømmelser hverken
overfor ham eller Jer.
I denne Farisæisme, der er en naturlig Følge af
det falske Udgangspunkt — som de har skaaret en
Bid af Sandheden, skærer de en Stump af Samfundet og gør den til det hele — ligger der et oprørende Forræderi imod et Broderskab, der er
ældre end noget Parti, et Forræderi, for hvilket
der ikke er nogen Undskyldning og ikke bør være
nogen Tilgivelse. Det er en Krænkelse af det Fællesskab, der er betydningsfuldere end noget andet,
det, der følger af vort Liv under samme Stjerner
og foran samme Død. Der er intet Menneske saa
overfladisk, at han ikke ved, at Sult og Fattigdom
kun er en Del af, og — hvor bitter den end er ikke engang den største Del af den Byrde, Menneskeslægten bærer. Svaghed, Brøde og Nød i alle
Former er det Grundlag, hvorpaa vi staar, og ingen, hvor lykkelig han er, undgaar at mærkes af
de fælles Kaar. Det er ikke tilstrækkelig, at Socialdemokraterne beslaglægger al Sympati og al Tilgivelse for de Fattige. De maa for deres egen Skyld
afse noget ogsaa til os andre, thi først i den fælles
Erkendelse af de fælles Kaar ligger der en MuligAf Tidens Træk. III
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hed for Forstaaelse fra den højeste til den ringeste.
Saaledes er Tilværelsen indrettet, at det, der kan se
ud som en Forbandelse netop ved sanddru at erkendes i dets fulde Udstrækning, i dets hele Tynge,
forvandles til en Styrke, et Baand, der omslutter
os i den fælles Kamp, en Kilde, hvorfra Medlidenheden og Hjælpen springer frem. Der kan ikke
gøres nogen ondere og skadeligere Gerning, end
den at berøve Mennesker denne Viden, at tilstoppe
deres Følelser for denne Virkelighed — det er i
allerbogstaveligste Forstand for de Klassers Vedkommende, der saaledes afstumpes, at save Grenen over, hvorpaa de sidder.
Der er her Tale om en Gensidighed, der ikke
kan ophæves for den ene Parts Vedkommende
uden at virke tilbage paa den anden. Vil Social
demokraterne ikke betale den Slump af Rimelighed,
den Styver af Retfærdighed, den Draabe af Medlidenhed, det koster at blive Medlem af den For
ening, i hvilken Slægterne indtræder ved deres
Fødsel og først udmeldes ved deres Død, saa stemp
ler de sig selv som Snyltedyr og Skadedyr — Folk,
der tærer paa vor Kapital af god Vilje; Folk, der
ubekymret er med til at skære de fineste Baand
over, der binder Mennesker sammen; Folk, der
ikke blot i overfladisk og spidsborgerlig Forstand,
men saa dybt som dette Ord overhovedet rækker
er samfundsopløsende.
Det er fordi de under den nu afsluttede Konflikt har lagt disse deres Væsens Ejendommeligheder stærkere for Dagen end nogensinde før, at
jeg finder det naturligt og heldigt, at det borgerlige
Samfund har samlet sig til Modstand imod
dem.
Det har i mine Øjne praktisk talt Livets Ret

overfor Monomanien. og ideelt set har det — i al
Ufuldkommenhed — den bredere og jævnere Menneskeligheds Ret overfor en hadefuld og snæver
Egoisme.
I Haab om at dette maa være tilstrækkeligt til
at belyse mit og manges Standpunkt, er jeg — (1911).
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SYLOW
Affæren Sylow er bleven diskuteret og er naaet
til en foreløbig Pavse i sin Udvikling. En Række af
Personligheder har vist sig for Betragteren: den afskyelige Birkedommer, hans ædle Anklagere, Repræsentanterne for den dybt forargede men besindige Folkets Indignation og endelig ikke at forVed sin resolute Undertrykkelse af de Uroligheder, der
opstod som Følge af Sporvognsstriken havde Birkedommer
Sylow paadraget sig „Social-Demokratens" Had, hvilket gav
sig Udslag i, at det i en Række Artikler skildrede hans tidligere Virksomhed som Kommissionsdommer i Jylland og
bl. a. beskyldte ham for at have slaaet en Anklaget. I den
Anledning bragte „Ekstrabladet" et Interview med ham, hvori
han udtalte sig saaledes:
„Han (Arrestanten) stod og skabede sig. Han lod som om
han fik et hysterisk Anfald, og saa gav jeg ham en paa Tuden. Det hjalp med det samme. Da de saa begyndte at skrive
om det i Bladene, indberettede jeg Sagen til Justitsministeren
— selvfølgelig var det forkert at slaa Manden. Naa, Nellemann svarede — ganske tørt — tilbage, at jeg burde vente med
at tale om den Sag til Manden selv klagede, og det vogtede
han sig nok for. Han var nemlig arresteret for Mordbrand,
men det lykkedes mig at bevise, at Manden var uskyldig.
En anden Sag var, at han lod sin Pige brænde inde, imedens han i Ro og Mag reddede Indboet og kaldte paa Naboerne.
Men, at jeg har slaaet ham — det er saamænd rigtigt nok".
Som det senere viste sig, vidste Sylow, da han udtalte
sig saaledes, ikke at det var et Interview, d. v. s. at Formen
var bestemt for Offentligheden.

glemme, Landets Justitsminister, Repræsentanten
for Statens Myndighed, Talerøret for dens Skønneevne og Dømmekraft. Man har haft Anledning til
at sammenligne og Lejlighed til at vælge. Der har
været noget frigørende i denne Begivenhed, noget
der rev gamle tilvante Hensyn ned og gav Mod til
at dømme paa egne Indtryk.
Det offentlige Liv ligner meget den antike Skueplads, hvor de Optrædende bar Masker med visse
typiske, fastslaaede Træk og brølte deres Repliker
gennem Raabere til det store Publikum. Her optræder Socialdemokraten; han er lidt grov, undertiden
lidt uretfærdig, men saa maa man huske, hvor forurettet han er. Her er den Radikale ! Han opfatter
og bedømmer Verden efter smukke Id&r. Han har
stadig Retfærdighed og Sandhed for Øje. Og her er
Venstremanden; lidt mere tungvindt, lidt mere jordbunden, lidt mindre ædel i sin Holdning, men til
Gengæld maaske saa meget desto mer i sit Hjærte.
Han er Folkets sunde Sans, dets dybe Følelse, han
lader sig ikke lokke af Ord, men dømmer besindigt
efter Realiteter. Saa er der endelig tilsidst Højremanden, Estrupperen, — dermed er alt sagt. Alle
de andre er med de Fejl, de indbyrdes har Blik for
hos hinanden, velmenende Personer, men denne
vil kun det onde. Han vil undertrykke Folket, han
vil Frihed, Retfærdighed og Velstand til Livs. Hvem
kan saa tvivle om, hvorledes han er ?
Valget er ikke svært. Hvem foretrækker Højre,
naar man lige saa let kan faa Venstre, hvem vil
skænke blot en Flig af sin Sympati til en Person,
der har alle de ubehagelige Egenskaber, man selv
let kan slutte sig til ?
Efterhaanden glemmer man, at der er levende
Personer bag Maskerne. Man hører Brølene og føl-
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ger Dramaet i alle dets traditionelle Scener. Indtil
et Ord — ganske udenfor Teksten, et Ord, ikke
skrevet, ikke vedtaget paa Forhaand, men blevet
til i Øjeblikket, ugenert personligt, slobrokagtigt
river Maskerne bort og viser os Personerne, levende Mennesker, Mennesker med gode og onde
Egenskaber — ikke længere Venstre og Højre, men
oprigtige eller forløjede, uforfærdede eller fejge.

Det er dette, man har gjort. Men ser man paa
Interviewet i dets Helhed og betragter det psykologisk, er det aldeles ikke Udtryk for nogen Raahed.
Det er i alle sine enkelte Ytringer et Udtryk for den
Væmmelse, der griber en modig Mand ved at se sig
angrebet fejgt, hyklerisk og usselt. Det begynder
med en Beklagelse af, at det ikke er „Socialdemokraten"s Redaktør, der hefter for Angrebene, thi
der er ikke større Tilfredsstillelse ved at ramme det
Individ, der har undertegnet Artiklerne.
Med andre Ord, den Adspurgte har gennemskuet
Motiverne og gjort sig sin Dom op om den Bande,
der anstiller Jagt paa ham, og han nægter i en fuldkommen forstaaelig og berettiget Følelse af egen.
Værdighed overfor Krapylet at gøre nogensomhelst
Indrømmelse, ikke blot med Hensyn til Sagen, men
ogsaa med Hensyn til Udtryksmaaden. Tror man
f. Eks., at Birkedommeren vilde have brugt samme
Ord, hvis det ikke var en Wulff men Hr. Billow,
fra hvem Anklagen var udgaaet ? Nej, hans Svar
var afstemt efter dem, der stod bag og deres Motiver. At bruge et andet og lempeligere Udtryk vilde
overfor dem føles som en Ublufærdighed. Der er
Mennesker, i hvis Selskab man tager sig i Agt for
at vise noget af det, man selv sætter Pris paa. Man
beskytter Retfærdigheden mod Blasfemi ved kynisk
at lade den ude af Betragtning, man bruger de Ord,
som man er vis paa vil kunne forstaas af dem, der
spørger, — i dette Tilfælde dem, der havde givet
Anledning til Interviewet.
At bruge andre varsommere Udtryk vilde desuden være en Indrømmelse af, at man troede de
optraadte i de Magters Navn, de udgav sig for at
tjene. Og kunde man blot et Øjeblik vente eller forlange, at Birkedommeren skulde spille med i en

Man husker, hvorledes Sagen udviklede sig. En
Journalist i „Socialdemokraten", af hvem det er
umuligt at give en sanddru Karakteristik uden at
komme i Konflikt med Injurielovgivningen, optraadte i Sandhedens og Retfærdighedens Navn
som Anklager imod Birkedommer Sylow. Næste
Dag henvender en Medarbejder ved et andet Blad
sig til Birkedommeren for at høre, hvad han svarer
til disse Anklager, og han udtaler sig saa med en
Uf orbeholdenhed, der ikke lader noget tilbage at
ønske, og som virkede ganske velgørende. Man har
af dette Interview udrevet en bestemt Ytring, og
fremstillet den som Tegn paa en for Dommerværdigheden krænkende Kynisme. Der ligger i dette
en utilladelig Tilsnigelse. Vil man overhovedet tage
sit Udgangspunkt fra et Interview, maa man behandle dette efter dets Natur, og denne bestaar i,
at det er en personligt farvet Udtalelse, hvor Foranledningen og den Helhed af Ytringer, den giver
Anledning til, hænger sammen og maa betragtes
under eet. Tager man en enkelt Udtalelse ud og betragter den som fremkommet i en Embedsskrivelse,
vil man naturligvis kunne faa de mærkeligste Resultater frem.
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saa uværdig Komedie. Vilde man have haft Grund
til at takke ham, hvis han havde gjort det.
Nej, naar man nu i Folkets Navn klager over, at
han har skadet det offentlige Livs Værdighed ved
at bruge det mest kyniske Udtryk, han kunde finde
for sin Forløbelse, saa kan man rolig vende Spørgsmaalet om og sige: „Hvorfor finder I jer i, at Personer som Wulff og Sabroe optræder paa Jeres og
Offentlighedens Vegne? Er det min eller Jeres
Skyld ? Vilde I have følt det som en Anerkendelse
af vort offentlige Livs Værdighed, hvis jeg var gaaet
ud fra, at de virkelig kom i de krænkede Idealers
Navn, at det var Jeres Retssans, der var repræsenteret ved disse Ambassadører? Var andet Svar
passende, end det jeg gav? Har jeg ikke ved det
tydeligt vist, at jeg vidste, hvem jeg havde for mig?
Hvem beskyttede det offentlige Livs Værdighed
bedst: den, der gjorde stram Honnør for Kaptajnen
fra Køpenick, eller den, der tog ham i Kraven?
Fortjener jeg ikke snarere Tak for min sunde Dømmekraft ?"

at han vedblivende stod til Ansvar for den „Buk",
han havde begaaet.
I sig selv var denne Optræden karakteristisk,
men den bliver det yderligere, naar man betænker,
hvad han ikke sagde, men først senere meddelte,
nemlig, at Interviewet forsaavidt beroede paa en
Fejltagelse, som han havde troet at give et venligtsindet Blad nogle Oplysninger og først næste Dag
erfarede, at hans Ord er blevne optegnede af et helt
andet Blad som henvendt til Offentligheden.
Vel — han har engang i Hidsighed slaaet en
Mand for Skranken, han erkender straks sin Fejl
og giver Indberetning. Han kommer ved en Misforstaaelse i en ubehagelig Stilling til Offentligheden
— godt, han begynder ikke med at gribe til Udflugter, heller ikke til de berettigede, han tager
„tørt" — for at bruge hans eget Yndlingsord Situationen som den er, vedkender sig Ordene —
værsaagod, fald over mig.
Der er jo mange Opfattelser af Værdighed.
Kræmmersvenden har en, moderne Journalister og
Parlamentarikere har deres, men denne Mand, der
ikke ønskede at forskønne sin Forseelse og som ikke
kunde bekvemme sig til at give den bundfalske Pøbelindignation nogen angrende Indrømmelse i Ord
eller Mine, skulde han ikke ogsaa have sin?
Selv om ikke hele hans senere Embedsvirksomhed vidnede til Fordel for hans Karakter, vilde hans
Optræden nu have gjort det. Hans Fejl og hans
Fortrin smeltede sammen i eet Billede. Der er maaske nogle af dem, der opholder sig over hans Forseelse, som ikke vilde have kunnet begaa netop den,
men der er endnu flere af dem, der ikke vilde have
kunnet tage Ansvaret for en af dem, de kunde have
begaaet, ligesaa djærvt og uden Omsvøb.

Utvivlsomt, men havde han ventet en saadan,
vilde han være bleven skuffet. Han lever i et Folk,
hvis Sans for egen Værdighed i ikke ringe Grad er
paavirket af den uvilkaarlige Sympati med Slynglerne, der synes et Grundtræk hos det. Næste Dag
optraadte allerede den første Gudbevares og bad,
om ikke direkte saa dog ved Forfærdelsen i sine
Spørgsmaal, Birkedommeren om at skaane Folkets
høviske Øren for saa slemme Ord. Denne viste sig
ikke imødekommende. Han fastslog, at Referatet af
Samtalen i alt væsentlig var korrekt og betonede,
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Var jeg ikke en Mand, der har mine egne Fejl
og som ikke behøver flere, men var jeg en Helgen,
der skulde vælge hvem af de optrædende, han helst
vilde ligne, naar det endelig skulde være, da vilde
jeg ikke tøve et Sekund med at foretrække denne
„brutale" Dommer fremfor det Kobbel af Retfærdighedens Talsmænd, der halser efter ham.
Men dette Valg, der ikke er nogen enkelts, var
Samfundets. Det var i Virkeligheden ikke den tyve
Aar gamle Sag, det gjaldt længer, det var en Mandjævning, der frembød sig til Afgørelse. Sylow var
saavist ingen Cordelia, men i den Henseende mindede Situationen om Kong Lears, at ogsaa her var
det de ædleste, der var de værste, at ogsaa her
gjaldt det om at gennemskue Hykleriet, om bag de
smukke og barske Ord at kende det sande Væsen.
Det var en Prøve af den Slags, der viser, hvor
stærk en Natur, hvor ubedrageligt et Instinkt et
Folk besidder, og det var mere end et Spørgsmaal
om Menneskekundskab, det var et Spørgsmaal om
Karakter. Det gjaldt ikke blot om det var i Stand til
at gennemskue Lumpenheden; det stod paa, om det
selv vilde vise sig lumpent ved at udlevere den, der
nys havde tjent dets Sag til Modpartens Hævn.
Typen Wulff—Sabroe ctr. Typen Sylow, det var
vor Dømmekraft sat paa en Prøve — en let Prøve
skulde man synes. Skulde der et eneste øjeblik
kunne være Tvivl? Skulde selv den mest forkvaklede Begribelse kunne tage fejl? Maatte ikke selve
denne Modstilling minde Samfundet om, at dets
vitale Spørgsmaal ikke bestaar i hvilke Fortrin det
foretrækker for hvilke Fejl, men i en Afgørelse af
hvilke Fejl det bedst kan taale, i et Valg mellem
Ufuldkommenheder.
Er det dem, der repræsenteres af Væsner som

Wulff og Sabroe eller dem, en Sylow har lagt for
Dagen? Ak, hvilket Spørgsmaal! Hvad er farligst,
Pest eller et brækket Ben?
Den ene er en Mand af dem, der aldrig — deres
Fejl iberegnet — findes for mange af i et Folk. Han
er af dem, med hvilke man kan bygge et Samfund
og regere et Land. Han er af det Stof, af hvilket
man gør Krigere og Statsmænd. De andre er den
Slags, der ødelægger og forraadner, som fra hele
deres Natur spreder Mistænkeliggørelsens, Lavsindets og Stupiditetens Gifte.
I Idealernes Navn valgte man de sidste.
I Idealernes? Ja, Fejltagelsen vilde for den Sags
Skyld ikke have været mindre skæbnesvanger, hvis
man virkelig havde begaaet den, drevet af en formalistisk-juridisk Retsfølelse (genopvaagnet efter
20 Aars Dvale !); thi Love er gode, Principer er
fortræffelige, Idealer er udmærkede, men Love,
Principer og Idealer er intet, hvor der mangler det
Skøn, der formaar at bruge dem og som beskytter
imod at lade sig bedrage i deres Navn. Imidlertid
— heller ikke denne, om ikke formildende saa dog
forskønnende, Undskyldning kan længer paaberaabes, efter at Landets Justitsminister har udtalt sig.
Vel — et Par moderne Sykofanter angriber en
af Landets Embedsmænd for en Fejl, han har begaaet for tyve Aar siden. Har man nu ikke djærvt
og sundt Omløb nok til at vise Angiverne tilbage,
vil man endelig lade sig tryllebinde af en falsk
„Idealisme", saa skulde Vejen synes givet. Hr. Sylow pegede selv paa den. Ansvaret er juridisk set
ikke forældet. Manden kan klage. Sagen kan bringes for Højesteret og „Retten", om end ikke Retfærdigheden ske Fyldest.
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Men til begge Dele krævedes der Mod; til det ene,
at afvise Sagen, Mod overfor en indbildt Folkemening og til det andet, at tage den gamle skrinlagte
Affære op paany, Mod overfor sin egen sunde Fornuft, og man valgte derfor en tredie Udvej, en
Mellemvej. Man fortonede den gamle Sag med en
let Bemærkning, men lagde til Gengæld stærk
Vægt paa Udtalelserne i Interviewet. Justitsministeren vilde afkræve Birkedommer Sylow en Erklæring om, hvorvidt „han virkelig har udtalt sig
som i „Ekstrabladet" angivet, men indtil jeg faar
hans Godkendelse, vægrer jeg mig stadig ved at
tro paa, at en dansk Dommer og Politimester i
Aaret 1911 kan have brugt de paagældende Udtalelser", idet han nemlig mener, at det er denne Udtalelse mere end selve den gamle Sag, der har vakt
„den Harme, som ubestridelig føles".*)
Hvorfor vægrer Justitsministeren sig ved at tro
paa, at de paagældende Udtalelser skulde være
faldne, naar Hr. Sylow gentagne Gange offentlig
har vedkendt sig dem? Hvad er Meningen ? Til
Dække for sig selv kommer man med uanstændige
Forslag. Til Beskyttelse for den offentlige Værdighed frister man en Mand til at begaa en Fejghed:
„Vi vil nødig gøre noget ved den gamle Sag, men
paa den anden Side tør vi ikke være vor Mening
bekendt. Vis os den Imødekommenhed at hjælpe os
ud af denne Knibe. Der behøves kun saa lidt — en
lille Tilbagekaldelse. Vi forsikrer Dig, Du oprører
den offentlige Sømmelighedsfølelse, saaledes som
Du fremtræder i Øjeblikket, Du skærer ligefrem i
Øjnene. Vis, at Du kan optræde som vort offentlige Liv kræver, og vi vil kunne skaffe Dig Tilgi-

velse. Din gamle Forseelse — den taler vi ikke
om, men der er noget — skal vi kalde det Stejlhed — der forarger disse gode Mænd. Du maa
gøre deres Æresbegreber en Indrømmelse".
Som bekendt er der Straf for at forlede en
Kvinde til Prostitution, men efter dette Forsøg fra
Justitsministerens Side paa at gøre Hr. Sylow til
et præsentabelt offentligt Mandfolk, maa vi slutte,
at der ikke gælder lignende Regler med Hensyn
til vort eget Køn.
Om Hr. Billows Statsmandstale blev modtaget
med Tilfredshed i de Krese, for hvilke den var
bestemt, ved vi ikke — vi antager det —, men den
udulgte Ringeagt, der fik Udtryk i „Ekstrabladet"s
Omtale af ham næste Dag, burde give ham en
Anelse om, at de, der har anstillet Klapjagten paa
Sylow, ikke er mere forblindede af Iver, end at
de kan vurdere dem, de betjener sig af.
Fra Wulff til Billow er der en Afstand, men stillet overfor en Synder som Sylow, frembyder de
dog visse Fællestræk. Man føler, at de betegner
Yderpunkterne i en offentlig Mening, og man er
villig til at indrømme, at i det „Ensemble" passer
en Type som Sylow aldeles ikke.
Han er for god til det ikke blot ved sine Fortrin,
men navnlig ved sine Fejl.
(1911)

*) Cit. efter „Berl. Tidende".
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RET OG MAGT
„Recht ist unausgesetzte Arbeit und zwar nicht
etwa bloss der Staatsgewalt, sondern des ganzen
Jeder Einzelne, der in die Lage kommt
Valkes
sein Recht behaupten zu massen, flbernimmt an
dieser natronalen Arbeit seinen Antheil, triigt sein
Scherflein bei zur Verwirklichung der Rechtsidee
auf Erden."
(v. Ihering: Der Kampf um's Recht).

Den Forfølgelse, „Socialdemokraten", bistaaet
af andre Blade, har rejst mod Højesterets Justitiarius, fortjente dog maaske nogen Opmærksomhed,
ogsaa af dem, der ellers ikke lader sig forstyrre.
Gennem alle dens Faser er denne „Affære" typisk
for Tilstanden i vort Samfund og for de Kræfter,
der flittigt og saa godt som uden at møde Modstand opløser det.
Vi skal foreløbig springe Forhistorien over: den
socialdemokratiske Presses maanedlange Agitation
for at vaske den ved Højesteret domfældte Gaardejer Jespersen hvid, dens Forbitrelse, da det mislykkedes, dens uforsvarlige, skændige Smædelse
mod Højesteret, og Justitsministerens afmægtige
Tilrettevisning i Tinget.
Historien i dens sidste Fase begynder med „Nationaltidende"s Interview med Højesterets Justitiarius og belyser i sin Oprindelse den moderne
Presses ødelæggelsesdrift, rent uafset dens Partifarve, blot i Kraft af de Metoder, den har indført.

Man tænke sig Mænd have med et vigtigt Anliggende at gøre. De skal behandle det skriftligt, og
de gør det med største Omhu. De samler hele
deres Skarpsind for at gøre Fremstillingen saa
klar som muligt, de passer paa, at Ordene faar
deres rette Vægt og hverken større eller mindre
Rækkevidde, end de fortjener. For at kunne være
sikre paa dette anstiller de i Forvejen Undersøgelser, gør Optegnelser og skriver Koncept. De er
øvede i alt dette. Det er deres Arbejde, deres Pligt,
deres Ansvar. Det vilde aldrig falde dem ind at
ytre sig med samme Frihed og Nonchalance som i
en Samtale. Sker Forhandlingen mundtlig, gaar de
til den med fuld Bevidsthed om dens Karakter og
Betydning efter at have forberedt sig paa, hvad de
vil sige, maaske medbringende Notater til Støtte,
men i hvert Fald iført det officielle Jeg, der er det
ansvarlige overfor Offentligheden.
Man vilde blive meget forundret, hvis det var
anderledes, man vilde forbavses, hvis en Mand i
en betydelig Stilling paa staaende Fod kom med
Udtalelser af bindende Karakter i vanskelige Sager, hvorimod man paa ingen Maade vilde undre
sig over, at en saadan Mand, indenfor den Kreds,
hvor det passede sig, havde sine Stemninger, sine
løse Formodninger, sine endnu ikke begrundede
Meninger, sit personlige, ikke officielle Jeg.
Ved Indførelsen af Interview'et har man ganske
roligt byttet dette Forhold om. En skønne Dag
gaar en Mand op til en offentlig Personlighed,
snakker med ham, nedskriver, hvad der bliver
sagt, og næste Dag er disse i en uforberedt Samtale faldne Ord rykkede ind under samme Synsvinkel og samme Ansvar som det bedst forberedte
og gennemtænkte Indlæg.
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Man gaar ud fra som en Selvfølge, at enhver
offentlig Person kan improvisere, skønt de færreste kan det, og de færreste behøver at kunne
det. Om Hr. Niels Lassen er i Stand til paa kort
Varsel at veje sine Ord, er i og for sig ganske ligegyldigt for den Gerning, han er sat til at varetage.
En Mængde af de Mænd, der gør et højst værdifuldt Arbejde paa de Felter, hvor de er hjemme,
vilde under samme Forhold kunne gøre sig skyldig
i lignende Forløbelser. Og det vilde være saa meget mere uretfærdigt at dømme dem for det, som
de ikke staar frit med Hensyn til, om de vil lade
sig „interviewe" eller ikke. Nægter de det, opfattes det som en Fornærmelse mod Pressen og straffes som saadan, medens det i hvert Fald burde
være saaledes, at ingen offentlig ansatte Personer
og mindst af alt Dommere overhovedet havde Ret
til at lade sig interviewe.

Ser man paa de Udtalelser, Justitiarius er fremkommen med, og som man nu bebrejder ham, vil
man let erkende, at deres Fejl udelukkende bestaar
i, at de er kommet ind under en forkert Synsvinkel. Man interviewer ham angaaende den „Jespersenske Sag", og han nævner blandt de ny Omstændigheder, der gør, at den ikke kan genoptages,
en, der ikke er ny. Ha! Han kender ikke til det,
han taler om, brøler „Socialdemokraten". Som om
der var nogen, der troede, at en saadan i og for sig
menneskelig Fejltagelse vilde have faaet Lov til at
indsnige sig, hvis Justitiarius havde Sagen for sig
til embedsmæssig Behandling, og som om det var

paafaldende, at den har kunnet indsnige sig i en
Samtale paa staaende Fod.
Han udtalte derefter, at han ikke læste „Socialdemokraten", efter at den engang har refereret
ham perfidt. Navnlig dette har givet Anledning til
megen brav Forargelse over, at en Mand som Højesterets Justitiarius kunde bære Nag o. s. v. Nu skal
det straks indrømmes, at disse Ord som officiel
Udtalelse er uheldige, bl. a. fordi de ikke er sande.
Det gør, paa den Maade de bliver opfattede, Hr.
Niels Lassen Uret, thi Justitiarius som officiel Person bærer ikke Nag. Om saa Hr. Borgbjerg selv
faldt under hans Dommermyndighed, vilde han
kunne føle sig tryg, takket være den Evne til at
aflægge sin Privatperson, der hos Mænd som Justitiarius er saa stærkt opøve. Atter er det den meningsløse Forbytning af privat og offentligt, der afstedkommer Ulykken, thi sagt privat, hvad kan
der saa indvendes mod Ordene? Hr. Niels Lassen
maatte jo være blottet for Retssans — hvilket jo
dog ikke var ønskeligt — hvis han ikke følte sig
frastødt af en Perfidi som den, der her var Tale
om, og naar man bebrejder ham, at han heraf tog
Anledning til ikke fremtidig at læse det paagældende Blad, gaar man for det første ud fra den
falske Forudsætning, at han skulde have en særlig
Pligt til at følge med i Dagens Presse, men overser
dernæst, at han som Dommer vanskeligt kunde
tage en fornuftigere Beslutning; thi var der noget,
der skulde kunne bringe selv den mest prøvede
Upartiskhed ud af Ligevægt, maatte det være et
jævnligt Bekendtskab med de uafladelige Løgne,
hadefulde Forvrængninger og brutale Justitsmord,
det paagældende Blad begaar i Arbejderklassens
Navn. Man burde tværtimod anbefale DommerAf Tidens Træk. III

7

98
standen at følge Hr. Niels Lassens Eksempel som
det hensynsfuldeste overfor den store Del af Landets Befolkning, der, selv umyndig, ikke kan være
tjent med at blive dømt efter sine Talsmænd.
Endelig har Justitiarius udtalt sig om Fejøsagen,
som han mente var rigtigt afgjort med den første
Dom. At han, støttende sig til senere fremkomne
Lægeudtalelser, har denne Mening, kan ingen bebrejde ham, og tænkte man sig en Diskussion
skriftlig eller mundtlig om Højesteretsdommes Tilforladelighed, vilde ingen falde paa at forarges
over, at han i Løbet af en saadan til Støtte for sine
Anskuelser som Eksempel anførte Fejøsagen.
Atter er det Maaden, hvorpaa Udtalelsen er
fremkommen, der giver den et uheldigt Præg, som
den ikke har i sig selv.

Anvendelsen af en Metode, der i sig selv er Løsagtighed, har haft sine Virkninger. Ved konservative Blades Hjælp er Formanden for Landets Højesteret kommet til at staa udsat for Mistydninger og
Angreb. De udebliver ikke. Lejligheden er for fristende, Byttet er for stort. Koblet samler sig, og i
Spidsen gaar Ministeriets Blad med en Antydning
af, at et Sagsanlæg fra „Fejøpigen"s Side maaske
kunde være ubehageligt for Justitiarius. „Socialdemokraten" er ikke sen til at gribe Tanken og udsende en af sine dertil indrettede Blodhunde, der
omsider i en Udkant af Lolland finder den intetanende eftersøgte, der overtales til at underskrive
en Fuldmagt til Partiets bestaltede Sagfører. Vi
skal ikke dvæle ved dette Syn: denne gamle Kvinde, som efter Beskrivelsen har gaaet meget igen-
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nem, men ikke har mærket noget til „Socialdemokraten"s Medynk, før hun nu skal bruges. Vi skal
heller ikke dvæle ved Forskellen mellem den
Varme, der lægger sig for Dagen overfor hende og
andre „Ofre", og den Mangel paa Interesse, samme
Presse viser overfor Lærer Mathorne, der blev et
Offer for Demokratiets løsslupne Pøbelinstinkter.
Hvad vi ønsker at fæste Opmærksomheden ved,
er den Holdning, det borgerlige Samfund indtager
under denne Forfølgelse. Det har vist sig i Stand
til at bringe en af sine højeste Embedsmænd i Forlegenhed. Hvorledes forholder det sig nu bagefter?
En Del af det deltager i Forfølgelsen, Resten er
betænkelig ved, hvad der sker; men i Retfærdighedens Navn forarges man over Justitiarius og diskuterer sagligt, hvorvidt det projekterede Søgsmaal kan medføre Bøde eller Fængsel. Men de,
der forstaar at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt, de, der ikke kan taale, at Samfundsinstitutionerne undergraves Stykke for Stykke, de, der
overfor denne Frækhed siger: nu kan det være
nok ! — Hvor er de? Hvor er det Instinkt, der rejser sig til Værn for en højere Ret og større Værdier? Hvor er den Kraft, der sætter en Grænse,
en fast og uoverstigelig Grænse for dem, der kun
vil eet: lægge øde?
Forstaar man da slet ikke, hvorom det drejer
sig? Forstaar man ikke, at man gør sig latterlig
ved at diskutere Ret med et Parti, hvis Gerninger
viser, at Retsbegrebet ikke eksisterer for det? Ret
forudsætter Magt. Lader man dem faa Magten, der
ikke vil Retten, er det unyttigt at diskutere mere.
Har det borgerlige Samfund ikke Mod og Evne til
at vise d'Herrer Borgbjerg og Wulff tilbage som
Retshaandhævere, kan det roligt spare sig Bekym7*
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ringen for, om Hr. Niels Lassen burde have sagt
dette eller hint. Naar Overfaldet paa ham vel er
lykkedes, bliver det ikke den Slags Nuancer, der
vil komme til at lægge Beslag paa Opmærksomheden. Turen vil hurtigt komme til den næste. En
for en vil de blive jaget til døde, trampet ned, kastet ud af det offentlige Liv — altsammen under
indbyrdes Diskussion om, hvorvidt Formaliteterne
er i Orden eller ikke. For faa Dage siden var det
Borgerrepræsentant Magius, der under Mangel paa
Deltagelse fra sine egnes Side var Genstand for
Forfølgelsen. Han havde paa given Foranledning
vovet at nævne Navnet paa en forsømmelig Sporvognskonduktør. „Socialdemokraten" gav sig ikke
til at diskutere, hvorvidt denne havde vist sig forsømmelig, og hvor graverende Forsømmeligheden
var. Den søgte ved et voldsomt Overfald paa Hr.
Magius at stemple denne som Løgner og lumpen
Angiver, den indkaldte til Protestmøder, og havde
Hr. Magius ikke haft det Held, at et Vidne i sidste
øjeblik meldte sig og bekræftede hans Fremstilling,
er det ikke godt at vide, hvor langt Sagen kunde
have været drevet. Nu gik det ikke, og saa vender
man sig uanfægtet til den næste, stadig parat til at
paakalde Rets- og Sømmelighedsbegreber, naar
det gælder om at svinebinde Modstanderne, og til
at træde dem under Fødder, naar det gælder om
at komme dem til Livs.
Hvor ofte kan dette gentages? Var det ikke paa
Tiden, at Borgerne indkaldte til et Protestmøde?
Materialet er righoldigt nok. Skal der tales om Justitsmord, om Forfølgelser, om Grusomhed, vil
Dokumenterne ikke mangle, hele den socialdemokratiske Agitation er en eneste lang Række af brutale Retsovergreb.

Det var ihvert Fald værdigere for vort Samfund,
end at lade det gaa som det gaar, og mere betryggende baade med Hensyn til dets Retsfølelse og til
dets Forstand, hvis det med Harme vendte sig mod
dem, der Gang efter Gang vover at tage Sandhedens og Retfærdighedens Navn forfængeligt.
Der kan ikke tænkes nogen bedre og virkningsfuldere Maade at kæmpe for Retten paa her i Landet end ved at slaa dem ned.
(1913).

103

FØR TUSINDAARSRIGET
Chesterton siger et Sted om Bernard Shaw, at
han utvivlsomt har et stort og generøst Hjærte, men
han har ikke Hjærtet paa det rette Sted og denne
Karakteristik overfører han derefter paa vor Tids
typiske Samfund. Intet Sted vilde han kunne faa
sin fine og skarpsindige Ytring bedre bekræftet end
her i Danmark og aldrig vilde dens Sandhed saaledes have „slaaet" ham som under Tonehøjnediskussionen,*) denne Bravhedens Heksesabbath.
Den var det typiske Udtryk for et Samfund, „fult
of the old Christian virtues gone mad", d. v. s.
Dyder, som er splittertossede, anbragt paa Steder,
hvor de ikke har hjemme og anvendt paa Maader,
hvor de kun kan gøre Skade.
Man fremstillede Militærtjenesten som Smittekilde i et Samfund, der til alle Sider er befængt, og
hvor den Smule Disciplin, der endnu er tilbage i
Hæren, er en af de faa afstivende og opdragende
Indflydelser, der findes. Man gjorde Væsen af nogle
Eder i et Samfund, hvor Ordet daglig misbruges
upaatalt paa de farligste og giftigste Maader. Man
krævede Officererne til Regnskab for Fuldkommenhedens Domstol umiddelbart efter, at man
selv havde vist sig ude af Stand til at give dem den
*) Om „Tonen" i Hæren.

Hær og de Arbejdsvilkaar, der gjorde de store Fordringer naturlige. Man gav sig til at forbedre Landet med Blidhed umiddelbart efter, at man havde
erfaret, hvor truet det var af Blødsødenhed.
Man bar sig ad ikke som Mænd, men som Kællinger. Man sprang over, hvor Gærdet var lavest.
Uden Generøsitet, uden Selverkendelse, uden Indrømmelse til sund Fornuft eller Hensyntagen til
praktiske Forhold kastede man sig over en Stand,
som det var nemt nok at angribe, fordi dens Stilling paa Forhaand var vanskeliggjort. Paa en Tid,
hvor det gjaldt om de store, væsentlige Ting: at
skaffe Landet et veludrustet, veldisciplineret Værn,
og genopbygge Pligt- og Retsbegreber i vort offentlige Liv, lettede man Samvittigheden ved det
ulige nemmere: i Moralens Navn at fortsætte Nedbrydningsarbejdet. I Stedet for atse Opgaven stort,
fortabte man sig i Smaating, i Stedet for at opfatte
den i Aand, blev man hængende i Udvendigheder.
Man vil maaske studse over dette. Er det ikke
grimt at bande, er det ikke forkert at drikke?
Utvivlsomt. Kan man lade være at bande, lade
være at drikke, lade være overhovedet at fejle, saa
er det jo kun godt, men vi er endnu ikke kommet
Tusindaarsriget saa nær, at det kan anses for en
uafviselig Betingelse for en god Officer, at han er
en Helgen. Vi lever endnu i en meget sammensat,
i en meget mangfoldig, en meget skrøbelig Verden.
Vi lever i en Verden, hvor vi alle er Mennesker, og
naar man opstiller Moralfordringerne paa en saadan Maade, at dette lades ude af Betragtning, saa
bliver de usande. Naar naiv Nidkærhed og snu
Frækhed slaar sig sammen om i Moralens Navn
at rive en Mand ud af Flokken og nagle ham til
Pælen for Skrøbeligheder, han har tilfælles med
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os alle, saa oprøres vi paa Moralens Vegne, den,
der ikke dømmer efter Totalafholdenhed eller anden farisæisk Dyd, men ser paa det væsentlige:
paa Karakteren hos Manden, paa Aanden hos
Folket.
Det er ikke, fordi det er fortjenstfuldt at bande,
at den megen Jamren over det tager sig saa forbistret daarligt ud, men det er fordi en Ed mer
eller mindre ikke er afgørende i de Forhold, der her
er Tale om. Man gør sig latterlig ved at rejse Sagen
paa et Punkt som dette. Der har været tordnende,
lynende, galende Officerer, som har været elsket
af deres undergivne, og der har været flittige
Kirkegængere, som har været inderlig afskyede.
Men lad os afværge den Fejltagelse, der ligger nær, naar vi siger: elsket. Der staar ingen
Steder skrevet, at en Officer skal være elsket. Det
er godt, om han er det, men det ligger muligvis
ikke i hans Natur at kunne blive det, og han kan
endda være en i højeste Grad nyttig og brugbar
Mand.
Den Husundersøgelsesmoral, man har ført ind
i vort offentlige Liv, har intet d& at gøre. Det er
ikke paa den Vægt, Mænd vejes, det er ikke ved
de Midler, de holdes til at gøre deres Pligt og arbejde med deres Gernings Idealer for Øje.

sig over Officererne for at hjælpe paa deres Opdragelse. Heri vilde der maaske i og for sig ikke
være noget saa mærkeligt, hvis det ikke hang sammen med en Optagethed af Dagens Spørgsmaal, en
Lyst til at være med Legen, som har givet sig Udslag ogsaa paa andre Maader. Samtidig med, at en
af Kirkens mest ansete, yngre Kræfter figurerer
som Hovedpersonen i den sidste Officersaffære,
optræder en anden ung Præst som Socialist paa
Prædikestolen. Det er Tegn, der har deres Mening,
som det vel er værd at aflæse.
Det er aabenbart, at Kirken har erkendt sin vanskelige Stilling og har besluttet med alle Midler at
tilbageerobre den Plads i Tidens Bevidsthed, fra
hvilken den lidt efter lidt var trængt ude. Heri er
der forsaavidt heller ikke noget mærkeligt. Det paafaldende er blot de Indrømmelser, som den under
denne Kamp synes beredt til at gøre til Synsmaader og Standpunkter, der er dens egne — ikke
blot fremmede — men undertiden mere end det.
Uden at det maaske er blevet de paagældende selv
bevidst, er der øjensynligt ved at udvikle sig et
kirkeligt Demagogi, der ligesom det politiske ser
saa udelukkende paa Virkningen, at det glemmg
at veje Midlerne. Det begyndte højst uskyldigt med,
at Præsterne anlagde Fipskæg, senere blev de
Sportsmænd, der roste sig af at kunne gaa paa
Hænderne, derefter kom saa Georgisme, Fredssag, Antimilitarisme og Socialisme. De har efterhaanden forsøgt sig i alle „Brancher"; intet er dem
helligt, eller alt er dem helligt, om man vil, ja, de
synes ikke utilbøjelige til at blive Ateister, blot de
maa faa Stemplet „moderne" og faa Lov til at være
med.
Det er ikke muligt at se andet end, at denne

Imidlertid — det vilde tage mere Plads end der
staar til Raadighed, hvis man virkelig skulde bore
sig til Bunds i hele den Forkvakling — bevidst og
ubevidst, som disse moralske Overfald er Udtryk
for. Men der er en Part i dem, som det har sin
Interesse at betragte nøjere, nemlig Kirken.
Ivrigere end nogen andre har Præsterne kastet
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Stræben i sit hele Væsen er kompromitterende for
Kirken — kompromitterende for den i dobbelt Forstand: for det første, fordi denne Villighed til at
laane Tidens Slagord er et Tegn paa, at den selvskabende Evne svigter, men mere endnu, fordi det
viser, at Kirken ikke længere er sig klart bevidst,
hvad der er dens Opgave, hvad der er dens evige
Kærne, som gennem Aarhundreder har været Kilden til dens Styrke.
Det er tilgiveligt, at udenforstaaende paa Grund
af tilfældige, ydre Ligheder kan sammenblande
Kristendom og Socialisme f. Eks., men det er ubegribeligt, at nogen Kirkens Mand kan gøre det, thi
hvis begge disse Aandsmagter skal blive deres Principer tro, maa der imellem dem være befæstet et
Uforsonlighedens Svælg. Fra Kirkens Synspunkt
maa Socialismen være den farligste Vranglære af
alle, idet den, ved at gaa ud fra, at en fuldkommen
rationel Samfundsordning er mulig, ved at lære, at
det kun er et Tidsspørgsmaal og kun afhængig af
Menneskenes egen Vilje, hvornaar de ophæver de
Disharmonier, som Tilværelsen nu frembyder,
slaar hele det Grundlag bort, hvorpaa Kristendommens Forkyndelse, dens Sandhed som Symbol og
Betydning som Indflydelse har hvilet.
Dette er givet i dens Stifters Ord: „Mit Rige er
ikke af denne Verden". Til en Menneskehed, der
var træt af forgæves Kampe, har den i Kraft af
dette Ord kunnet skænke Haab, til Mennesker,
der var forvirrede og modløse af Livets Splittelse,
har den ud fra dette Standpunkt kunnet skænke
Mening. Netop det, at den opfattede Tilværelsen
her som irrationel, som en ufuldkommen, en skrøbelig, en ufærdig Verden og pegede ud over det synliges Tilfældigheder til evige Værdier, netop dette

har været det dybe Virkelighedstræk, der bar hele
Dogmatiken, og gav den en saa forbavsende Modstandskraft imod de Angreb, den var udsat for. Paa
dobbelt Maade har dette Standpunkt tilfredsstillet
Sjælens Virkelighedssans, thi hvad det lærte om
denne Verden er jo kun, hvad alle ikke forkunstlede Mennesker ved og erkender, og ved at pege
udover den, tilfredsstillede den en ikke mindre
uomtvistelig Længsel efter Mening og Fuldkommenhed trods alt. Og dette, at den engang for alle
havde frasagt sig Garantien for, at Fuldkommenheden skulde naas i denne Verden, stillede den
ikke blot i Sikkerhed for den Skuffelse: ikke at
kunne opfylde sine Løfter, men det gjorde det muligt for den samtidig med, at den fastholdt de moralske Idealer, at se fordomsfrit, uden Hastværk,
uden Fortvivlelse, uden Dømmesyge paa Menneskene som de er, med Forstaaelse af, at det er
Aanden, ikke Gerningen, som skal frelse dem. Dens
Transcendentalisme var Kilden til dens Realisme.
I en Verden, der er bestemt til altid at forblive
ufuldkommen, falder man ikke paa pludselig at
kræve Fuldkommenhed af en Officer, man tillader
sig at opfatte Menneskene bredere, friere, dybere
end de, der har lovet Tusindaarsriget ved næste
Systemskifte, og som, fordi de har paataget sig en
Opgave, hvis inderste Kærne er Løgn, hvis Væsen er Aandløshed og hvis Midler er mekaniske,
ikke har Raad og Tid til at være menneskelige.
Paa mange Punkter har Kirken lidt Nederlag
overfor en Tidsaand, der har været den ugunstig.
Videnskaben har flænget dens Symboler og tilintetgjort dens Dogmer. Om den rejser sig efter disse
Stød, kan være tvivlsomt nok, men eet kan man
sige med Sikkerhed, det sker ikke ved 'at svigte
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det, der, selv om alt andet falder, er dens aandelige Skat: den dybe Opfattelse af Tilværelsens
Irrationalitet. Har den ikke andre Sandheder at
lære end dem, som Dagens Profeter bringer til
Torvs, kan den lige saa godt opgive Konkurrencen.
Ad den Vej høster den kun Ringeagt. Skal den
sejre, maa det være imod Tiden. Hvorledes, bliver
dens Sag, et Spørgsmaal om, hvor megen Fornyelsesevne, hvor dyb en Selvstændighed, hvor
stort et Mod og Genialitet, den sidder inde med,
men det er unægtelig ikke noget sejrende Indtryk,
man modtager af en Kirke, der er saa slet orienteret med Hensyn til den Tid, den lever i, at den
tror der er Raad til at opholde sig over en Ed og
saa slet orienteret med Hensyn til sine egne Idealer, at den tror at kunne slaa Følge med Socialismen.
(1911).

KIRKEN OG DENS MÆND
Allerede for Aar og Dag siden har vi haft Lejlighed til at drøfte den vanskelige Stilling, hvori den
moderne Kristendom befinder sig, og som forleder
den til at indlade sig i Alliancer, om hvis Tjenlighed
i det lange Løb, der er god Grund til at nære
Tvivl. Det er denne paa engang falske, afmægtige
og anstrengte Situation, der er blevet kastet et saa
skarpt Lys over gennem Henrik Pontoppidans nu
udgivne Foredrag „Kirken og dens Mænd". Han
taler deri med Spot om den Rationalismens Narresut, hvormed man søger at berolige Anfægtelserne,
og om de emsige sociale Anstrengelser, hvorved
man prøver at skaffe sig nogen Anseelse og Sympati i de Kredse, der nu staar Kirkens Forkyndelse
fjern.
Han har kort sagt Blik for, at Kirken under
Trykket af den haarde Konkurrence fra andre
Magter i Tiden, har vist sig tilbøjelig til at bruge
Surrogater. I denne Hovedsag forekommer det os,
at Pontoppidan har Ret, og det er ogsaa det, der,
trods alle Indsigelser, Præsterne har kunnet fremkomme med, har givet hans Kritik den Vægt, hvormed den saa øjensynligt har ramt.
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Spørgsmaalet omfatter saa mange Sider og bunder saa dybt, at der vilde være Stof til adskillige
Indlæg for og imod, men midt under Diskussionen
indtræffer der saa et Tilfælde, der klarere end
mange Ord belyser den moderne Kristendoms Stilling. Teologisk Professor V. Ammundsen, en af
de mest ansete Repræsentanter for de moderne
Strømninger indenfor Kirken, har, foranlediget
ved en Artikel i „Kr. Dagbl." om Kristendom og
Socialisme, som han ikke syntes om, givet et Bidrag til de strejkende Frihavnsarbejdere og ladet
sig interviewe af „Social-Demokraten". Han udtaler i denne Erklæring, at han ikke er Socialdemokrat, men ikke er i Tvivl om, hvor Retten er
i denne Kamp. At nedsætte Arbejdernes Lønninger kunde kun forsvares, hvis Frihavnsselskabet
var i den yderste Nød. Under alle andre Forhold
er det en brutal Handling. Netop som Kristen maa
han handle som han gør. Han knytter hertil nogle
bebrejdende og formanende Ord om „Social-Demokraten"s uf orstaaende Holdning overfor Kristendommen.
Den første Følge af denne opsigtsvækkende Erklæring var en harmfuld Protest fra Arbejdsgiverforeningens Formand, der spørger, hvad Profes
sor Ammundsen kender til den Sag, han taler om.
Herpaa har Hr. Ammundsen egentlig ikke svaret
med andet, end at gentage sin Opfattelse og hævde,
at den er grundet paa Læsning ikke blot af „SocialDemokraten", men ogsaa af andre Blade. Herom
er der ikke Spor af Grund til at tvivle, thi Hr. Ammundsen er sikkert blot Udtryk for, hvad man i
borgerlige Kredse med eller uden kristelig Begrundelse gaar ud fra som selvfølgeligt: Arbejderne
er de smaa; man vil beklippe deres Løn, altsaa

fortjener de Sympati. Ja, vi er ikke vis paa, om
ikke Flertallet af de Arbejdsgivere, der ikke i det
foreliggende Tilfælde selv er interesserede i Sagen, under sig at have samme Mening. Der er jo
skabt en Fordom i Arbejdernes Favør. Paa Forhaand — og som Regel kommer man ikke videre
— gaar man ud fra, at de i en opstaaet Konflikt
har „Retten". Vi under allesammen vore Naboer
en Høne i deres Gryde, naar vi ikke selv skal betale den, ja, endogsaa i særlig entusiastiske Tilfælde, naar vi skal give 20 Kr. som Bidrag til saadanne ideale Tilstandes Opnaaen. Professor Ammundsen kan forsaavidt føle sig stærk. Han er ikke
blot Repræsentant for Kirkens moderne sociale
Tendenser, men bag ham staar hele den borgerlige
sociale „Sympati", der, ligesaa ukyndig som han
selv om de virkelige Forhold, følger sin Tilbøjelighed til at holde med de „svage".
Men medens den er upaagribelig, naar den blot
ytrer sig som en almindelig „Arbejdervenlighed"
uden bestemt Adresse og uden bestemte Forudsætninger, har Hr. Ammundsens Optræden den Fordel, at den bringer Tendensen frem under en Form,
hvor den lader sig undersøge.
Der er Tale om at faa et stort Foretagende til at
svare sig -- noget der forøvrigt ikke blot har Interesse for Aktionærerne, men for hele vort Land,
ogsaa for Arbejderne, hvis Indtægter uden nogensomhelst Lønkamp vil blive formindskede, naar
der intet er at bestille. Det kan altsaa ikke paa Forhaand betragtes som noget fordømmelsesværdigt
Maal, den ny Bestyrelse har sat sig. Hr. Ammundsen oplyser at have læst i en Avis, at Aktionærerne
pCt. Det er i vore Dage ikke noget svimfaar
lende Udbytte, men hvis han havde undersøgt Sa-
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gen, vilde han have kunnet faa at vide, at det kun
er en Del af Aktiekapitalen, der paa Forhaand har
faaet sig saa meget sikret, medens Resten og langt
den største Del faar betydeligt mindre. Hvad er
dette Udtryk for? Ja, at en Forretning ikke betaler
sig, anser man i Reglen for noget uheldigt, som
man gerne søger at rette paa. Man undersøger,
hvor Fejlen ligger, om det skyldes daarlig Administration eller daarlige „Varer", der ikke formaar
at fastholde Kunderne. For Frihavnens Vedkommende har man anstillet en saadan Undersøgelse
og er kommet til det Resultat, at man maatte have
nye Akkorder med Arbejderne. Hr. Ammundsen
gaar ud fra, at Hovedhensigten har været den at
spare Penge, men selv uden at være Forretningsmand burde han have kunnet sige sig selv, at den
Besparelse, der her overhovedet kunde være Tale
om, intet vilde betyde overfor en Aktiekapital paa
19 Mill. Kr., og at den følgelig maatte have en anden Opgave. Denne antydes i Hr. Haubergs Svar
og vil let kunne forstaas, naar man sammenholder
de fremkomne Oplysninger. De nugældende Betalingsvilkaar er fastsat paa et Tidspunkt, hvor de
store elektriske Kraner endnu ikke var indført. Lad
os gaa ud fra, at en bestemt Arbejdsstyrke dengang
var to Timer om at laste en Ton, og at de nu kun
er en Time, takket være en Kapitalanbringelse fra
Selskabets Side paa 700000 Kr. Forbliver Lønnen
pr. Ton den samme, vil det sige, at de kan tjene
samme Løn paa den halve Tid eller dobbelt Løn
paa den samme Tid som tidligere. Hvilken af Delene vil de foretrække? Hr. Ammundsen kan jo
spørge sig for, om hvad der er sket og hvad der i
tilsvarende Tilfælde efter Arbejdsgiveres Erfaring
plejer at ske.
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Han vil erfare, at en Lønforbedring bidrager
ikke til at forøge Arbejdsmængden, men tenderer
imod at nedsætte den. Hertil medvirker forskellige
Forhold, men blandt andet ogsaa den socialistiske
Kammeratskabsfølelse, der gaar ud paa at skaffe
Arbejde til saamange som muligt, og følgelig ser
ilde til den, der „overanstrenger" sig.
Arbejderne siger altsaa ikke: Nu kan vi ved at
hænge i tjene det dobbelte; de siger: Nu kan vi
nøjes med at bestille det halve.
En saadan Formindskelse af Arbejdsmængden
har jo imidlertid andre Følger end at koste Selskabet noget mere i Arbejdsløn. Det er Dampere,
der skal losses og lades. En saadan Fragtdamper
koster fra 1000 Kr. og opefter pr. Dag at holde i
Søen, og Tiden er vel lige lang, men ikke lige nyttig. Har man engang sejlet med en Damper og set
den gaa i Havn, vil man vide, hvilket „Skub" der
er i den, hvorledes al Energi sættes ind paa hurtigst muligt at faa losset eller lastet og komme ud
igen. En Havn, hvor Damperne paa Grund af,
at Arbejderne ikke er nødt til at skynde sig, maa
ligge længere end højst nødvendigt, vil derfor ikke
blive søgt mere end strengt nødvendigt. Har Bestyrelsen indset, at dette er Tilfældet, maa den søge
om Midler til at rette Forholdet. Det kan ikke nytte,
at den nedsætter sine egne Lønninger, som Hr.
Ammundsen foreslaar, thi der er ingen Grund til
at tro, at Arbejderne af den Grund vilde skynde
sig mere. Vil den naa sit Maal, maa den gennem
Lønsatserne tvinge Arbejderne til at sætte Tempoet op.
Det er let at se, at en saadan Foranstaltning kan
tænkes at have langt videre Følger for Havnens
Rentabilitet end den at „spare" nogen Arbejdsløn,
Af Tidens Træk. ❑ I
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som det ikke er Hensigten at spare, det kan betyde
dens Brugbarhed eller ikke.
Hvis Hr. Ammundsen vil fastholde sin Misbilligelse af Selskabets Krav, maa han altsaa enten
fordømme det at ville bringe et Forehavende til at
betale sig, eller anvise andre Maader, paa hvilke
man kan naa det ønskede Resultat: en tilfredsstillende hurtig Arbejdsgang, uden hvilken Kunderne,
kristne og ikke kristne, bliver borte. Og Professoren bør erindre, at hvis det er, som vi her har
forudsat — og dette kan han undersøge — nytter
det ikke at give højere Løn og heller ikke at forøge
Antallet af Arbejdere pr. Damper. Det vil blot gøre
ondt værre. Hvad bliver der saa tilbage andet det,
man har gjort?
Hr. Ammundsen er gaaet ud fra den populære
Forestilling, at enhver Strid imellem Arbejdere og
Arbejdsgivere er en Kamp imellem Afmagt og
Overmagt og drejer sig om en Udplyndring af de
„Fattige". Han er ikke bleven opmærksom paa,
at de organiserede Arbejdere er en Magt ikke mindre stærk end Arbejdsgiverne, og at Kampene imellem de to Parter langt hyppigere end om Penge
drejer sig om Arbejdets Ordning, er en Brydekamp
mellem to Viljer, og at der følgelig ikke i den populære Forstand, hvori han bruger Ordet, kan være
Tale om Ret og Uret. Men skulde man bruge disse
Betegnelser i dette Tilfælde, saa forekommer det
os, at Uretten snarest maa falde paa deres Side,
der har ledet Arbejderne ud i dette, thi det var
givet, det var noget, der laa i Sagens Natur, at disse
Forhold maatte og skulde ordnes. Arbejderlederne,
der ikke er sentimentale, men meget godt forstaar
de Love, der behersker Forretningslivet, maatte
kunne sige sig selv, at Frihavnsselskabets Ledelse
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ikke kunde vige tilbage for denne Opgave, ja, havde de set stort paa det, maatte de selv have været
interesserede i at faa den løst, thi en stagnerende
Frihavn er ikke i Arbejdernes sande Interesse. De
kunde endvidere sige sig selv, at Frihavnen ikke
kunde være uden Arbejdskraft blot een Dag, og at
følgelig en Konflikt, hvorledes den end ellers endte,
maatte medføre, at et større eller mindre Antal af
de gamle Arbejdere mistede deres Pladser. De
burde altsaa af alle Grunde have været interesserede i at undgaa et Brud længst muligt.
Men hvorledes man nu end vil dømme herom
— Arbejderne er jo voksne Mænd, der selv maa
tage deres Ansvar — saa er der i denne Konflikt,
saavidt vi kan se, ikke den ringeste særlige Anvendelse for Kristendom. Det er et Stykke af Samfundets Mekanik, der fungerer som det maa og skal.
Overfor hinanden staar to Magtgrupper, som gennem Aftaler, Forhandlinger og, naar ikke andet
hjælper, gennem Kampe ordner deres Forhold. Man
kan slutte sig til Socialdemokratiet og erklære ,Kapitalismen" for at være af det onde. Dette gør Professor Ammundsen udtrykkelig ikke. Man kunde
saa tænke sig, at han stillede sig paa det Standpunkt, at han overhovedet misbilligede disse Organisationer og de Kampe, de fører til, og mente,
at Forholdet mellem Arbejdere og Arbejdsgivere
burde ordnes frivilligt gennem gensidig Godhed.
Dette vilde forsaavidt være kristeligt tænkt, men
vi er bange for, at denne Opfattelse ikke vilde
trænge igennem hos nogen af Parterne. Det er da
heller ikke den, han gør sig til Talsmand for. Han
fordømmer ikke Fagforeninger og Arbejdsgiverforening. Han vil blot glæde sig over, hvis Arbejderne og de Kristne ved „bestemte Anledninger"
8
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kunde finde hinanden. Dette er paa ingen Maade
ufornuftigt. Det kan selvfølgelig meget vel tænkes, at der under de stadige Konflikter kaldes paa
de Udenforstaaendes Sympati snart til den ene
snart til den anden Side; men saa er det rigtignok
ogsaa Forudsætningen, at Vedkommende, in casu
Hr. Professor Ammundsen ikke behandler det „bestemte" Tilfælde ud fra almene forudfattede Doktriner og Sympatier, men sætter sig ind i de særlige Forhold, der „bestemmer" det, før han dømmer.
Men det er netop dette, han har forsømt.

Man er nemlig fra Redaktionens Side slet ikke
taknemmelig for den lejlighedsvise Tilslutning, der
nemt kan betyde den lejlighedsvise Modstand; man
ønsker Orden i Geledderne, Partifæller.
At Arbejdsgiverne ikke kan blive mere kristne,
end de i Forvejen maatte være det, ved en Optræden, der bunder i Ukendskab til den foreliggende
Sag, Misforstaaelse af deres Motiver og uretfærdig
Bedømmelse af deres Handlemaade, siger sig selv;
men nu Arbejderne — vil de ikke til Gengæld blive
dybt rørte? Mon?
Naturligvis er det ikke umuligt, at Kampen kan
have skabt en vis Stemning, fremavlet en vis Sentimentalitet hos dem, saa at de for et Øjeblik behager
sig i denne Prof essorsympati, men inde bagved
har de en fuldkommen tør og rigtig Fornemmelse
af, hvad det gælder, og de er for godt inde i deres
egne Sager til ikke, naar Hr. Ammundsen optræder som deres Forbundsfælle, at opfatte det for
Virkningen undergravende, at han er en Mand, der
blander sig i .Ting, han ikke har Forstand paa, og
hvis Sympati i det „bestemte" Tilfælde rimeligvis
netop skyldes, at han ikke har det.
Skulde Arbejderne af Hr. Ammundsens Optræden uddrage Slutninger angaaende Kristendommen maatte det blive nogle højst mærkelige og forkvaklede, der bl. a. ogsaa omfattede Retten til,
naar man er „organiseret" at bekæmpe de ikke
organiserede med hvilkesomhelst, selv de laveste
og grusomste Midler. Thi der er endnu en Part:
Strejkebrydere, de fattige, de arbejdsløse, de forsultne, dem, der har været tilfredse med at modtage de Vilkaar, Selskabet kunde byde. Hvad har
Hr. Ammundsen tilovers for dem? Er det en kristen Pligt ikke at tage Arbejde, der tilbydes, fordi

Forsaavidt er der i hans Opførsel intet — med
Undtagelse af de tyve Kroner — der ikke ligesaa
godt kunde være præsteret af en hvilkensomhelst
borgerlig filantropisk og proletarvenlig Journalist,
men Hr. Ammundsen har jo videre Sigte end blot
at lufte sin humane Tankegang. Han har Kristendommens Fremgang for Øje. Hvorledes maa man
antage, at han har tjent denne?
Ja, „Social-Demokraten"s Redaktion tager naturligvis beredvilligt den teologiske Professor til
Indtægt, men nogen Vinding for Kristendommen
tør man næppe paaregne heraf. Naar Moren har
gjort sin „Pligt", faar han Lov til at gaa med samt
sine gode Hensigter. Hr. Ammundsen vil faa
samme Konfekt som Biskop Ostenfeldt, der fornylig — vistnok med adskilligt bedre Grund —
optraadte som Talsmand for Syerskernes Organisation, men som nu angribes, fordi han i det foreliggende Tilfælde ikke indtager et „klart" Standpunkt.
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andre ikke vil have det, naar Kone og Børn maaske
sulter ? Er det kristen „Ret" uden Skaansel at forfølge dem, der gør det ?
Hr. Ammundsen har stillet sig paa Arbejdernes
Side i denne Strid i Kristendommens Navn; men
mon han vedblivende kan tro, at det er en heldig
Plads, han har valgt for den Lære, der skulde
være legemliggjort i en Kristus med udbredte Arme
og Ordene: Kommer hid alle, der er besværede !
Ikke Favnen mod nogle og Ryggen mod andre,
men alle, Arbejdsgiveren, der er tynget af sit Ansvar, Arbejderen, der kæmper, og den Arbejdsløse, der søger at frelse sig og sine. Vi kan umuligt
tro, at dette Budskab vil blive opfattet efter dets
Aand, naar det lyder fra et Punkt, hvor det betyder Uretfærdighed mod den ene, Forkvakling af
den anden og Haardhed mod den tredie.

Man har talt om det Nederlag, Troen har lidt
overfor Videnskaben, ved at hævde Paastande, der
stred mod dennes faste, bevislige-Resultater; men
der er Love, der er os alle endnu nærmere inde
paa Livet og ikke mindre ubøjelige end Videnskabens, dem, der styrer og binder vort daglige Liv,
dem, som enhver blot i Kraft af Selvopholdelsesdrift og sund Fornuft, kommer i Forhold til. Selv
de, hvem det kopernikanske System er fjernt og
mindre magtpaaliggende, vil have Sans for de Nødvendigheder, af hvilke de selv bindes paa den Post,
hvor de nu engang er sat, hvadenten det er Opretholdelsen af en Forretning eller af en Stat det gælder. At støde an mod disse Love er farligere end
al Bibelkritik. Det koster i hvert Fald mere, end
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Hr. Ammundsen har villet ofre. For tyve Kroner
faar man ikke Retten dertil. Med Livet som Indsats
kan Helgenen rykke os op over den daglige Erfaring til ensidige og sublime Sandheder, der
sprænger Menneskesamfundet, men Professorer
og Præster, der i Kristendommens Navn blander
sig i Døgnets Anliggender uden at have Forstand
paa dem, frembringer ikke noget sublimt Indtryk.
Det styrker kun den tiltagende Fornemmelse af,
at man i vore Dage, i hvert Fald her i Danmark,
vanskeligt kan være Kristen uden at staa tilbage
med Hensyn til almindeligt jævnt, sundt Skjøn.
Af deres desorienterede paa engang dilettantiske
og selvsikre Optræden nedfælder der sig den
Stemning, der giver en Kritik som Pontoppidans
af Kirken og dens Mænd Næring og Genklang.
(1914).
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KA, LØVIG
Naar Eftertiden engang faar fat i den nu udsendte Kommissionsbetænkning angaaende Kaløvigsagen, og læser dens klare, udtømmende Redegørelse for Undersøgelsen, dens Forudsætninger
og Resultater, maa den alt efter sit øvrige Kendskab til vor Tids Danmark drage en af to Slutninger. Enten, hvor man har været gode, retfærdige, kærlige dengang! Ligesom man af den Synd,
Dronning Dagmar bebrejder sig selv kan slutte
sig til hendes Fromhed, saaledes maa man, naar
et Samfund midt under en Verdenskrig sættes i
Bevægelse af en Anledning som denne, have Lov
til at forestille sig det beboet af de ædleste Væsener. Eller: hvis Eftertiden ikke har den Opfattelse,
at dette var Tilfældet, vil den slutte omvendt, og
spørge, hvilken Form for Galskab, hvilken Art af
Hysteri rasede i det daværende Samfund? Vi der
lever samtidig med Kommissionens Nedsættelse og
Betænkningens Afgivelse behøver slet ikke at være
i Tvivl — vi ved i hvert Fald, at det ikke er Ædelheden, der trykker. Det er i saa Henseende ikke
nødvendigt at gaa længere end til selve den foreliggende Affære. Ligesom alle de tilsvarende Barmhjærtighedsgerninger fremtræder den i en Ramme
af Løgn, Bagvaskelse, Had, Forfølgelse. Primus

motor er nogle hævnsyge Undergivne, næste Led
er nogle professionelt barmhjærtige Journalister,
der pr. Telefon røres over Børnenes Skæbne, men
mærkeligt nok ikke over Bestyrerinden, ikke engang saa meget, at de har Trang til at kende hende
og Forholdene af Selvsyn, inden de skriver løs
og holder Folkemøder. Derpaa udvides Klapjagten
til Nationalforeningens Bestyrelse, og skønt i hvert
Fald to af dens Medlemmer er lige meget eller lige
lidt skyldige, er det paafaldende nok kun den ene,
nemlig den af dem, der er de barmhjærtige Journalisters politiske Modstander, som sættes i Gabestokken. Kort sagt, der er betryggende Vidnesbyrd om, at vi ikke er kommen paa en fejl Klode.
Vi befinder os ikke blandt Serafer, som Sagen ellers nok kunde tyde paa, men paa vor egen gode
gamle Jord, i Danmark 1915.

Tager vi dette til Udgangspunkt, stiller Undersøgelsens Resultat sig som følger.
Den anklagede Sygeplejerske, Frk. Anna Petersen, viser sig i mange Henseender som en værdifuld og tiltalende Karakter. Hun er et self made
Menneske, er Datter af jævne Folk, har først tjent,
derefter været paa Kontor, og er endelig bleven
Sygeplejerske. Som saadan nyder hun fra sine
tidligere Overordnede den bedste Lov, bl. a. for i
særlig Grad at forstaa sig paa Børn og være afholdt af dem. Hun lader iøvrigt til at være indesluttet og lidt tung i Sind og have en myndig og
stejl Natur, der bl. a. giver sig et tiltalende Udslag i hendes Utilbøjelighed til at lyve. Da der foreholdes hende et ugunstigt Vidnesbyrd fra en af
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Personalet, svarer hun, at hun ikke husker det paagældende Tilfælde, men at det vel maa være rigtigt, da hun ikke anser Vedkommende for i Stand
til at lyve. Vi er overbevist om, at hendes Angribere, der i Blade og paa Folkemøder har flænget
i hendes Rygte ikke har nogen saadan Stejlhed at
bebrejde sig, og vi begriber vel, at de maa staa
uforstaaende overfor den, ligesom overfor den
Søvnløshed, hun har lidt under, og som synes erhvervet paa den uforstandigste Maade. Herom
hedder det i Beretningen, at den ifølge Sygehuslægens Vidnesbyrd skyldes „hendes store Nidkærhed, idet hun i alvorligere Tilfælde, f. Eks. efter
Operationer, af egen Drift stod op flere Gange om
Natten for at tilse Patienterne, selv om der var
Vagt over dem." Havde der endda været Tale om
den Nidkærhed, der skaffer andre Søvnløshed,
kunde hendes Forfølgere maaske have forstaaet
hende, thi som Beretningen oplyser har hun næsten
ikke sovet en Nat siden denne Sag fremkom.
Dygtig, myndig, velanbefalet og overanstrengt
som de fleste dygtige og samvittighedsfulde Sygeplejersker er det efter nogle Aars Forløb, tiltræder
hun sin Stilling. I den bevidste Fornemmelse af sine
Mangler søger hun at afhjælpe dem, hedder det i
Kommissionsberetningen. Hun søger paa forskellig Maade at glæde Børnene, hjælper dem med at
lave Smaahaver, foranstalter Dans, Skovture og
Sejlture og yder hertil Tilskud af sine egne knappe
Midler, uden at nogen aner det. Og hendes Angivere har da ogsaa maattet indrømme, „at Børnene
kunde være fornøjede og frimodige overfor Frk.
Petersen, kunde komme løbende hen til hende og
være glade for hende, saa at der egentlig kun ved
Maaltiderne mærkedes Frygt for hende hos dem;
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ellers kunde hun være rar, endog meget venlig
overfor dem, — hele Ulykken var efter Assistentens Formening Frk. Petersens Opfattelse af, hvor
meget Børnene skulde spise." Endog den 15-aarige
Pige, hvis Behandling paa Sanatoriet har givet Anledning til at Sagen rejses erklærer, at „hun var
meget rar mod dem, undtagen mod dem, der kastede op."
Herved sigtes til det, der er Anklagen imod hende, at hun har tvunget Børn til at spise den Havregrød, de spyttede op og i enkelte Tilfælde har søgt
at bøje deres Genstridighed ved at lægge dem paaklædt i lunkent Vand og derefter til Sengs. I den
Anledning afskediger man hende, og anklager Bestyrelsen for ikke at have ført tilstrækkeligt Tilsyn,
samt beklager, at der ikke fandtes trykte Instruktioner, hvori der indskærpes, at den stedlige Læge
jævnlig skal føre Tilsyn med „Forholdene" paa
Anstalten, samt at Plejemoderen skal paase, at Børnene behandles med Venlighed.
Hertil er nu at bemærke, at intet Barn har lidt
Skade af den Behandling, det har været udsat for;
at Stemningen mellem Børnene øjensynlig har været tilfreds, hvilket ikke blot fremgaar af, at Klagerne ikke er fremkommet direkte fra dem eller
deres Forældre, men ogsaa af de venlige og taknemmelige Breve, Frk. Petersen har modtaget og
endnu mere af den Kendsgerning, at Forældre har
søgt Optagelse for deres Børn med den Begrundelse, at de kendte andre, der var glade for at have
været der. Plejemoderen har altsaa opfattet det som
sin Opgave at behandle Børnene med Venlighed og
en trykt Plakat kunde hverken gøre fra eller til.
Lægen har set pa „Forholdene" enten han nu
følte sig som „Tilsynshavende" eller ikke og de
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indgød ham Tillid til „hendes forstandige Maade at
tage Børnene paa".
Det Syn, der vilde møde Bestyrelsen, naar den
korn rejsende, var altsaa et velstyret Børnehjem,
med tilfredse Børn, en tilfreds Læge, og en nidkær Bestyrerinde. Den kunde være kommet igen
og igen uden at have fundet noget at udsætte; thi
den Art Misgreb, som at putte et Barn paaklædt i
Vandet, falder man jo i Almindelighed ikke paa at
advare imod eller at spejde efter, og mindst af alt,
naar Bestyrerinden, hvad der fremgaar af alle Vidnesbyrd, er et pligtopfyldende, velmenende og dygtigt Menneske.
Men var det da ikke forkert, hvad hun gjorde,
for at faa Børnene til at spise, vil man spørge. Jo,
selvfølgelig var det forkert ! Heller ikke vi ønsker,
at de skal mades paa en uappetitlig Maade, eller
straffes som hun har gjort det, men efter alt foreliggende ser vi ikke den ringeste Grund til at afskedige hende eller til overhovedet at lave det Postyr. Hvad der end er Grunden til hendes Fejlgreb,
staar de i Forhold til hele hendes øvrige Opførsel
som noget isoleret, uden Forbindelse med hendes
Væsen iøvrigt. Hun er ikke et ondt Menneske, der
har plaget Børnene, men et godt og dygtigt Menneske, som paa et ganske enkelt Punkt har valgt
en forkert Metode. Men et Menneske, der ellers
gør sit Arbejde godt og samvittighedsfuldt, jager
man ikke bort som ubrugeligt, fordi det begaar en
Fejl. Tværtimod, man retter den og faar derved i
Reglen en saameget desto bedre Medhjælp.
Noget saadant er der imidlertid ikke Plads for i
de Metoder, man nu anvender og hvis Taabelighed,
man har rig Lejlighed til at studere i denne Sag.
Hvis de hævnsyge Medhjælpersker havde hand-

let ud fra Pligtfølelse og Interesse for den Anstalt
de tilhørte, vilde de kunde have gjort Lægen opmærksom paa Frk. Petersens Misgreb, han vilde
saa have talt med hende om dem og de vilde være
bleven rettede. Det samme vilde være bleven Tilfældet, hvis de havde henvendt sig til Bestyrelsen.
Men, tilsidesættende al Loyalitet overfor deres
Foresatte og alle Hensyn til den Sag, de arbejder
i, render de til Pressen. Nuvel, havde nu denne
været i Besiddelse af det, de manglede, Forstand,
Skønsomhed, Retfærdighedssans, vilde det være
gaaet paa samme Maade. Den vilde ikke straks
være rendt til Torvs med Sladderen, men have
henvendt sig til Nationalforeningens Bestyrelse, og
først hvis den skønnede, at denne ikke vilde
handle, eller at der var Tale om grove Misgreb,
vilde den have bragt dem frem for Offentligheden.
Den vilde have anset det for sin Pligt at være med
til at udvirke noget godt, men ikke for sin Opgave
at boltre sig mest muligt i forloren og ondskabsfuld
Indignation.
Imidlertid — dens Niveau ligger ikke over Sladdersøstrenes og takket være, at Offentlighedens
efterhaanden heller ikke gør det, fik den en Kommission nedsat (26 Møder, 65 Vidner o. s. v.).
Saa gaar Sagen sin Gang med det Resultat, vi
har set. Spørgsmaalet bliver nu: Hvad er Virkningen ? Ja, først og fremmest den, at et pligttro
Menneske er bleven sat fra Bestillingen i Stedet for
i Stilhed at blive yderligere dygtiggjort til den. Men
nu hendes Efterfølgerske?
Da Frk. Petersen mentes at være lidt indesluttet
og stiv af Væsen, vil man maaske stræbe efter at
finde en mere aaben, umiddelbar og paa Ømhed
anlagt Natur, men er det sandsynligt, efter det vi
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nu har været Vidne til, at Posten just skulde friste
de blide? Eller vil man mene, at der tiltrænges et
mere kultiveret Menneske ? Men skulde mon Blodhundenes Hyl udenfor Porten netop være noget
for sartere Nerver ?
I hvert Fald bliver det vanskeligt en, der har
„bevidst Fornemmelse" af sine Mangler, der næste
Gang søger Stillingen, thi at fejle er menneskeligt,
men en Behandling som denne er u-menneskelig.
Nej, Niveauet er sænket. Det er bleven gjort
vanskeligere at finde en dygtig og samvittighedsfuld
Bestyrerinde, saameget mere som Stillingen i sig
selv er rigere paa Arbejde end paa Løn. Og de,
der sidder rundt om og har gjort god Fyldest maa
føle sig nervøse. De ved nu, at de har Kobbelet
over sig ved det første Fejltrin. En opsætsig Undergiven, et løgnagtigt Barn, et Par ondskabsfulde
Forældre og de er udleverede til Forfølgelse, til
Maaneders vaagne Nætter, til offentlig Begloen og
Undersøgelse og til en endelig Dom, der, hvorledes den end falder ud, ikke giver dem Erstatning
for det, de har lidt.
Felt for Felt forsjofier man paa denne Maade
vort offentlige Liv og gør de ansvarlige Stillinger
uantagelige for alle andre end de groveste Naturer
eller dem, der er forsigtige nok til at tegne en forsvarlig Forsikring i Smudspressens og Demagogernes Overbærenhed. Thi vil man det, er man sikker. Det er kun ganske kort Tid siden at „SocialDemokraten" skrev en Forsvarsartikel for Hr.
Stauning i Anledning af, at den bekendte Episode i
Folketinget var bleven fremdraget.
Først nægter Bladet, at han var beruset. Dernæst taler det om, at Hr. Stauning „havde lært en
Svaghed at kende" og „lovede sig selv, at han al-

drig vilde smage Spiritus." Efter disse Omsvøb,
der jo ikke lader Tvivl tilbage, fortsætter det med
at prise ham som en „uvurderlig Kraft for Arbejderbevægelsen". „Er der nu et rettænkende Menneske
i Danmark, der vil paastaa, at denne Løbebane
burde være standset for en saadan Fejls Skyld, som
ovenfor skildret ?"
Vi skal ikke indlade os paa i denne Forbindelse,
at drøfte Hr. Stauning, hverken hans Uvurderlighed, Størrelsen af hans Fejl eller hvorvidt den var
tilgivelig, vi vil blot fremhæve, at det er den Rimelighed og Billighed, man her paakalder, som man
ellers altid tramper under Fødder og som man ogsaa har sat til Side i den foreliggende Sag.
Men uden den kan et sundt og værdigt offentligt
Liv ikke opretholdes, saa kan man lave saa mange
Kommissioner og Overtilsyn, man har Lyst til.
(1915).
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ASKØ
Efterretningen om, at et Par Mænd, en Præst
og en Landmand, i Tillid til deres Bønners Kraft
og Guds Hjælp havde nægtet at lade deres Børn,
der havde paadraget sig nogle Brandsaar, underkaste Lægebehandling, vakte til at begynde med
mere Undren end egentlig Interesse. Undren først,
fordi deres Handlemaade stred saa afgjort mod alle
gængse Forestillinger om de Hensyn, man skylder
Sundheden, men ogsaa Undren af en anden og dybere Art. Uden at underkende den Betydning, Kristendommen endnu kan have for Folket, kan man
med Sandhed sige, at det er sjældent, man formaar
at spore enkelte Handlinger tilbage til dens Indflydelse, saa man er overbevist om, at den her er
upaatvivlelig til Stede som en levende og virkende
Kraft.
Var det blevet ved denne første Akt, vilde man dog
hurtigt have rystet Indtrykket af sig og vendt Opmærksomheden andetsteds hen. „Nachspielet" blev
imidlertid, som saa ofte er Tilfældet, det artigste og
forvandlede Begivenheden fra at være en kuriøs
Undtagelse til at være noget, der angik alle, og saameget stærkere, netop fordi selve Udgangspunktet
laa de fleste saa fjernt.
Den Samfølelse, der har ytret sig overfor disse

Fædre, stammede nemlig ikke fra nogen Sympati
med deres Handlemaade, som de allerfleste for
deres Vedkommende vilde have anset for uforsvarlig, men fra en umiddelbar Følelse af det oprørende,
det naturstridige, det skæbnesvangre, der foregik,
da Værgeraadet trængte ind i et Hjem og mod Forældrenes Vilje bortførte deres Børn. Maaske skulde
der et Ydertilfælde som dette til for at vække en
Følelse, der paa alle Maader var perverteret og afstumpet af den Aand, hvis sande Væsen man her
i et Glimt fik øje paa.
Værgeraadet handlede jo nemlig ikke blot i udvendig Forstand som Samfundets Repræsentanter,
men i god Overensstemmelse med de Anskuelser,
der er almindeligt akcepterede i stort og smaat.
Hvad er vigtigere end at bevare Sundheden ?
Gaar den ikke fremfor alt?
Det er ikke tilfældigt, at Konflikten er kommet
mellem Lægen og Præsten, mellem Hygiejnikeren
og Sjælesørgeren, mellem Manden, der er sat til
at passe Legemet, og den, der anser Sjælens Krav
for de vigtigste. Det er heller ikke tilfældigt, at
Samfundets Repræsentanter staar paa den førstes
Side, thi lad os være ærlige: er det, naar alt kommer til alt, ikke hans Trosbekendelse, det lever
paa? Det, der har fundet Sted, har bragt adskillige
til at studse, men det er blot Graden og de dramatiske Omstændigheder, der adskiller det fra Foreteelser, som jævnligt forekommer. Naar f. Eks. - og det er ikke blot tænkt — en Fødeklinik tillader
sig at lukke Manden ude fra hans Hustru under
Fødselen, er det handlet ud fra samme Aand. Den
prompte, renlige, hygiejniske, farefri Ekspedition
forbyder hans Nærværelse. Der er saamange fornuftige Grunde til at handle saaledes: man kan elAt Tidens Træk. III
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lers ikke garantere for Smitte, man kan ikke have
ham til at gaa i Vejen o. s. v., at man fuldstændig
mister Følelsen af det taabelige og formastelige
deri. Som om ikke Tusinder og atter Tusinder fødtes under Vilkaar, hvor Smittefaren er langt større,
og som om noget hygiejnisk Hensyn kunde berettige til at skille en Mand og Hustru i Øjeblikke,
hvor de hører sammen paa Liv og Død, og hvor de
og kan de har Ret til at bestemme, hvilken Risiko
de vil tage. Enhver vil rimeligvis af sin Erfaring
kunne føje større og mindre Eksempler til, der
viser samme Hygiejnens Sjælsraahed, som ikke er
Lægernes Sag først og fremmest, thi det er endda
undskyldeligt, at de i Iver for deres Fag gaar for
vidt, men som bunder i den Afgudsdyrkelse, hele
Samfundet driver med deres Kunst. For at frelse
Legemet, er man parat til at forgifte Sjælen, ja,
man begriber knapt længere, at der er menneskelige Værdier, der er saa hellige, at Sundhed i Forhold til dem kan synes en Biting. Som sagt, vi for
vor Del vilde have handlet anderledes end Præsten
paa Askø, men vi oprøres ved Tanken om den
Vold, der er bleven øvet imod ham. Værgeraadet
har sikret de to Piger kyndig Lægebehandling og
har paa den Maade maaske sikret dem mod ydre
Wn, men for hvilken Pris. Hvorledes vil Samfundet erstatte det Brud, der er sket i disse Børns Be
vidsthed? Hvad vil det give dem i Stedet for den
Tillid til deres Fædre, man har rokket ved?
Skal de fremtidig lægge deres Haand i Værgeraadets, skal de henvende sig til Øvrigheden, naar
de vil have Rede paa Ret og Uret, paa Sandhed og
Løgn, er Lægen eller Amtmanden til Stede, naar
de behøver Næring og Sundhed for deres Sjæl;
kan de skaffe dem Varme, Kærlighed, Personlig-

hed; kan de vaage for dem og bede for dem; kan de
arbejde for dem og lide for dem? Eller kan de bare
det ene: brutalt overmande dem, de ser op til,
krænke dem i deres Hjem, sønderknuse det Indtryk af Myndighed og Hellighed, der med eller
uden Ar skulde være Børnenes Arv. Overdrevent,
siger man ! Maaske og maaske ikke! Hvem kan beregne Følgerne, hvor Værdierne er uberegnelige?
Hvad er et Hjem, hvis det ikke er et Forhold, som
fremmede Hænder ikke plumpt kan gribe ind i?
Samfundet kan værne om det, hvis det har Sundhed og Finhed nok til at kende sin Grænse; men
overskrider det denne, saa tramper det paa noget,
som det i hele sin guldtressede Vælde ikke er i
Stand til at genoprette.
Selvfølgelig har dette ikke været Meningen med
den Lov, der er bragt til Anvendelse. Man har derfor ogsaa kaldt det en Misbrug af den. Værgeraadene er oprettede som en Beskyttelse for forsømte
Børn og med Tanke paa de usle Hjem, der findes,
hvor de umyndige er prisgivet enhver Raahed. Noget saadant var der jo ikke Tale om her. Tværtimod, alt tyder paa, at det er udmærkede Hjem,
baaret af stærke Personligheder, men som et Blad
skrev, man kan ikke gøre Forskel paa Proletarbørn
og Præstebørn. Nej, naturligvis. Man kan ikke engang gøre Forskel paa Proletarbørnene. For at
ramme de ganske utvivlsomme Tilfælde, hvor en
Indgriben er gavnlig, maa man risikere at tage de
mange med, hvor den er problematisk. Man maa
med andre Ord skære alle over en Kam til Fordel
for de værste. Ogsaa i den Henseende var det, der
nu skete, et ægte Udtryk for den Aand, der raader.
Hvor mange af dem, der har følt sig rystede ved
denne Krænkelse af Hjemmets og Familiens Ret,
9*
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er f. Eks. ikke Tilhængere af en Lovgivning, der
for at frelse Drukkenboltene vil umyndiggøre hele
Folket? Det er akkurat det samme: den samme
Dyrkelse af det legemlige, som om det var derpaa,
at Folkets Sundhed beroede, og den samme brutale
Tilsidesættelse af Værdier, der ikke statistisk lader
sig opsummere, men af hvis Tilstedeværelse alt
det afhænger, der gør det værdt at leve og muligt
at udvikle sig i et Samfund.
Thi maaske bliver det et Paradis for brutale og
forfaldne Personer, naar Sundhedens Cellesystem
er blevet gennemført, maaske vil man kunne opnaa at holde dem og deres Afkom i Live en anselig
Række Aar længere end nu, men til Gengæld er
der andre, der vil dø. I et Samfund, hvor der ikke
er Plads for stærke Overbevisninger, hvor en
Mand ikke er fri i sine personlige Forhold, hvor et
Hjem ikke er et fredhelligt Omraade, i hvilket Kærlighed og Ansvar betinger hinanden, i et saadant
modbydeligt, naturstridigt Patentsamfund vil de
bedste forkrøble og forsvinde og give Plads for
dem, hvis Sundhed er robust nok til, at de kan
aande i en Atmosfære af hygiejnisk Simpelhed.
(1915).

LUTHERS EFTERFØLGERE
Første Akt af den Kirkestrid, der har faaet Navn
efter Sognepræsten i Vaalse, er afsluttet. Den midlertidige Bibliothekar er blevet „konstitueret" i
det af ham eftertragtede Embede. Pressen har
bragt lange Anmeldelser af Premieren, og Penne,
der til daglig beskæftiges med ganske andre Ting,
har berettet om, hvorledes Troshelten for stuvende
fuldt Hus prædikede om Guds Kærlighed.
I Sandhed et straalende Resultat, i hvert Fald
naar man sammenligner det med det, Hr. ArboeRasmussens Aandsfrænde, Anton M. Jensen, for
nogle Aar siden opnaaede med Støtte af de samme
Magter. Naar vi nævner dette Navn, er det ikke
for at sammenligne de to Herrers teologiske Meninger, thi sandt at sige erindrer vi ikke, hvori de
for Hr. Jensens Vedkommende bestod og tvivler
for Resten stærkt om, at hans daværende Forbundsfæller gør det, men fordi de repræsenterer
en Type — den moderne Lilleputreformator, Luthers Arvtager, som det har sin Interesse at studere.
Om det er Guds Moders Jomfruelighed, Treenigheden eller et andet Dogme, han benægter, er f orsaavidt mere tilfældigt, det fælles og væsentlige
for dem er, at de i Frihedens og Samvittighedens
Navn kræver Ret til at blive i den Kirke, hvis
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Lære de er i Uoverensstemmelse med, og at de for
at naa dette er rede til at give den til Pris for dens
Fjender.
Hvorledes forklare sig en saadan Opførsel, der
forekommer lige meningsløs, fra hvilket Synspunkt
man end ser den, kompromitterende enten for Karakter eller Forstand? Man prøve at finde ud af,
hvad f. Eks. Hr. Arboe-Rasmussen egentlig kan
tilsigte. Var det Samvittigheden, han for enhver
Pris vilde holde ren, hvorfor da ikke ty til den
nærliggende Udvej at træde ud af Kirken? Dette
gør Lægfolk i lignende Tilfælde. Naar han ikke
har kunnet nøjes med dette, maa man gaa ud fra,
at det er, fordi hans Hensigt ikke vilde være udtømt hermed, men krævede noget positivt. Men
hvori kan dette bestaa? Hvad er det for et Maal,
hans Vilje er rettet imod, siden han saa ubøjelig
fastholder det uden Hensyn til den Skade, han
volder? Hvad er det, der skal opveje den ødelæggelse og Skandalisering, han gør sig skyldig i?
Saavidt man kan se, er der kun tre Muligheder.
Enten maa det i al Almindelighed være Stillingen
og de med den forbundne Fordele, han kæmper
for. Rent bortset fra, at det ikke er noget ophøjet
Maal, vilde det karakterisere ham som en Mand
med meget svigtende Begreber om Redelighed. Da
han tiltraadte sit Kald, vidste han, hvad han gik ind
paa, og kan ikke bagefter forlange andre Betingelser end dem, han selv har billiget. Man kan
ikke blæse med Mel i sin Mund, og man kan ikke
føle sig som Martyr, fordi man ikke kan det, navnlig da der i vore Dage er Lejligheder nok for en
Mand til paa en ufarlig og indbringende Maade at
gøre Blæst.
Ser man bort fra denne den første og mest nærlig-

gende Mulighed, maa Hr. Arboe-Rasmussens Ønske
om at tiltvinge sig Adgang til Folkekirken trods sine
Særmeninger, fortolkes som et bevidst Forsøg paa
at reformere denne. Enten saaledes at Benægtelsen af Dogmet om Jomfrufødselen bliver Hovedsagen, eller Meningen er den, at gøre Kirken til en
Institution, indenfor hvilken man kan tro paa hvadsomhelst. I første Tilfælde er imidlertid den Fremgangsmaade, han har valgt, uforklarlig, thi den
er absolut ikke skikket til at virke overbevisende.
Fordi Hr. Arboe-Rasmussen, der ikke tror paa
Jomfrufødselen, ogsaa vil være Præst, er der ingen Grund for den, der er det, til ikke at tro paa
den, eller hvis han lader sig smitte af Eksemplet,
er der ingen Grund for ham til at blive staaende
ved dette.
Hr. Jensen er muligvis interesseret i et helt andet Dogmes Fjernelse og Hr. Petersen i et tredies.
Kun hvis Hr. Rasmussen, foruden Evnen til ved
Hr. Borgbjergs og Hr. Cavlings Hjælp til at bryde
ned, besad Kraften til ud af sin Personligheds
Vidnesbyrd at skabe Tro, vilde der i hans Optræden være noget retledende for andre, men da
vilde han utvivlsomt ogsaa være gaaet en anden
Vej, den at skabe sig sin egen Kirke, stor eller lille,
som saa mangen Sekterer før ham.
Naar han har foretrukket sin ejendommelige
Fremgangsmaade, kan det fornuftigvis ikke være
som Forkæmper for bestemte Dogmer — hvilket
vilde udelukke ham fra nogle og nogle fra ham men for den Opfattelse, at Kirken — in casu den
danske Folkekirke — overhovedet ingen Dogmer
maa have, hvori han ganske vist er i Overensstemmelse med adskillige, men altsaa heller ikke klogere end disse.
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Det allerrimeligste er dog at antage, at han hverken har indset den ene eller den anden Konsekvens
af sin Optræden, men at Kærnen i den er at søge
ikke i noget logisk, men i noget psykologisk, i en
Slags Indbildskhed, der er typisk moderne og i
Øjeblikket særlig dansk, den sidste tragikomiske
Frugt af en lang Udvikling.
Hr. Jensens eller Hr. Rasmussens Samvittighed
forbyder dem at tro paa et eller andet Dogme, og
hvad er da rimeligere, end at de ulejliger Offentligheden i den Anledning. Har et Menneske nogen
højere Dommer end sin Samvittighed? Er det ikke
Triumf, naar han paaberaaber sig den, og viser han
sig ikke dermed som den store Reformators ægte
Discipel? Tog han maaske i Betænkning at skabe
Uro, naar det gjaldt om at følge sin Overbevisning? Er Samvittighed ikke Samvittighed?
Ja, er den? Saavidt vi ved, taler man baade om
en daarlig Samvittighed og om en fin Samvittighed. Det synes saaledes, at den kan være af forskellig Beskaffenhed og ikke er helt uden Sammenhæng med Personlighedens Udvikling og Natur. Det er saaledes vor Overbevisning, at en Luther under de samme Vilkaar som Hr. ArboeRasmussen vilde have gjort sig Samvittighed af
det, der ikke lader til at have voldet denne Betænkeligheder. Han vilde ikke i Studenkredsen
Aar 19 og noget have sagt det samme som paa
Rigsdagen i Worms 1521: „Her staar jeg, jeg kan
ikke andet", thi han vilde føle, at det vilde være
Usandhed at tænke eller sige noget saadant og
Vidnesbyrd om en meget forkludret „Samvittighed". Han vilde vide, at der var mange andre
Ting, han bedre kunde gøre : træde ud af Kirken
eller ganske simpelt holde sin Mund og udkæmpe
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sin Kamp i Stilhed, som Hundreder af Præster før
Arboe-Rasmussen har gjort det i Ærbødighed for
den Institution, de tjente, i ydmyg Erkendelse af
deres Mangel paa Adkomst til at skandalisere den
eller ud fra en overlegen Uafhængighed af Dogmerne som de, der vil frigøre sig for dem, ikke
har noget Begreb om. Slægt efter Slægt har bragt
deres Ofre af Tvivl, af Anfægtelse, af Resignation
og Tavshed for at opretholde den Kirke, der værnede om Livssandheder, der var dem mere væsentlige end deres egen skrøbelige Indsigt og Dømmeevne, men d'Hrr. Jensen, Rasmussen, eller
hvad de nu hedder, kunde det ikke falde ind at
gøre noget lignende. Med hele Umodenhedens
Selvfølelse tror de sig noget enestaaende og er parate til for deres kære Samvittigheds Skyld samvittighedsløst at anrette ødelæggelser, som de i
deres Uformuenhed er ude af Stand til at begrænse
eller raade Bod paa.
Uden Anelse om Forskellen paaberaaber de sig
Luthers Optræden og driver derved det Princip,
denne støttede sig til, ud i Ynkelighedens Karikatur, thi ,quod licet Jovi non licet bovi" gælder ogsaa med Hensyn til Samvittigheden. Ikke enhver
Undermaaler eller Middelmaadighed har Ret til at
paaberaabe sig den. Vil man optræde som en Luther, maa man ogsaa være vis paa at have en Samvittighed som hans: stor, kraftig, ansvarsbevidst.
Det var ikke, fordi han ikke selv troede paa Afladshandelen, at han ikke kunde „andet" end at
optræde imod den, men fordi han mente, at det
afstumpede og ødelagde alle hans Medkristne, at
de gjorde det, men man har ikke Indtryk af, at
Hr. Arboe-Rasmussen i og for sig anser det for
ødelæggende at tro paa Guds Moders Jomfruelig-
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hed. Naar blot han selv bliver fri for det, naar blot
han med Bibeholdelse af Embede og Indtægter
faar Lov til at tro, hvad han vil, maa hans Medborgere gerne tro, hvad de vil.
Det er et Bevis for, hvilken Forfladigelse og
Forkludring navnlig Grundtvigianismen har afstedkommet i det danske Folk, at denne slappe, snævre,
stupide og ansvarsløse Samvittighedsegoisme, der
er skabt af Forvirring og fører til Forvirring, kan
sættes i Forbindelse med den djærve, dybe, ansvarsbevidste Aand, hvoraf Reformationen opstod.
Man faar kun ringe Tanker om den Tilstand,
hvori Kirken for Øjeblikket befinder sig her i
Landet, og Indtryk af, at d'Herr. „Reformatorer"
nok kunde gøre en Reformation ønskelig og nødvendig.
(1916).

FÆDRELAND
Lange Anmeldelser samme Dag, det udkom,
hilste Professor Einar Christiansens Skuespil
„Fædreland" velkommen, da det et Par Aar før
Krigen forelaa som Bog. De, der forledet dertil af
den store Opmærksomhed, der skænkedes den,
greb efter Bogen, fandt nøjagtigt, hvad de paa Forhaand havde kunnet vente sig : en smagfuld og dannet Mands hæderligt mente men uendeligt blege
og kraftløse Overvejelser over et aktuelt Spørgsmaal, og trods alle Anstrengelser for at gøre det til
en „Begivenhed", faldt Skuespillet da ogsaa fuldkommen til Jorden. Ingen tænkte mere paa det,
da den korte Avisberømmelse var fordunstet, og
ingen ventede oftere at høre Tale om det. Og nu,
nogle Aar efter, genopstaar det Ansigt til Ansigt
med Begivenheder, der nok skulde synes egnede
til at prøve dets Værd, og samler Aften efter Aften fuldt Hus til dobbelte Priser.
Var det første Indtryk da forkert, er „Fædreland" et betydeligere og mere livsfriskt Arbejde,
end det forekom Læseverdenen? Rummer det
Skønheder, som man dengang oversaa, Tanker,
hvis Dybder man ikke formaaede at lodde, men
som nu i Lys af Verdenskrigen slaar ved deres Betydning og Sandhed? Næppe 1 Værket er sikkert
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det samme som tidligere : typisk for sin Forfatter
ved sin blodløse Pænhed, og for sit Milieu ved sine
Synspunkter, men dette sidste, der ikke kom til sin
Ret paa Grund af det første, gør sig nu gældende
med hele Samfølelsens og Forstaaelsens Magt,
fordi Opførelsen har skænket det blege Rødme
og Liv, det tænkte Anskuelighed og det matte
Farver.
Sjældent har man haft bedre Lejlighed til at studere Skuespilkunstens Indsats end her, hvor den
dygtige, delvis talentfulde Udførelse af Rollerne
erstatter det, Stykket oprindeligt mangler i digterisk Potens. Tag f. Eks. en lille Scene som den,
hvor Rentieren ved Badestedet plager de andre
Gæster med sine Bemærkninger. Ingen vil huske
den fra Læsningen, fordi Replikerne er aldeles
uden Saft og Kraft, men naar Cajus Bruun faar
dem under Behandling og iklæder dem stort Korpus, rød Paryk, Podagra og Snøvlen, forekommer
de Tilskuerne fulde af Komik og bidrager til at
kaste et underholdende og levende Skær over
Stykket.
Imidlertid, Opførelsen er om end god dog ikke
bedre end man er vant til, og vilde netop for dette
Emne ikke være i Stand til alene at skabe en saa
stor Interesse, hvis ikke Maaden, hvorpaa det var
opfattet, Synspunkterne, hvorfra det er set, umiddelbart behagede og forekom Publikum træffende.
Det er derfor disse, det er lærerigt for Kritiken
at beskæftige sig med.

perne vender hjem efter et sejrrigt Felttog, i hvilket hendes Forlovede er faldet. Faderen vil have
hende med til at hylde Hæren, men hun kan ikke.
Hun formaar ikke at se noget opløftende i disse
hjemvendende Soldater; hun har kun Tanke for
det Tab, hun har lidt og som forekommer hende
meningsløst. I Samtalen med Faderen aabenbarer
hun, at hun skal have et Barn, og hun nægter at
give det fra sig eller forsøge at skjule det. I sin
Elskers Barn vil hun søge Trøsten for at have
mistet ham selv.
Derefter springer vi tre og tyve Aar frem i Tiden og Stykket begynder. Hendes Søn, Anthio, er
bleven voksen og har vist sig i Besiddelse af
sjældne Evner; han er allerede en fremragende
Ingeniør og kun optaget af sit Arbejde og sammen
med jævnaldrende og i Forstaaelse med sin Moder, nærer han den største Afsky for Tanken om
at lade sig putte i Trøjen til Fordel for forældede
fædrelandske Forestillinger. Hvor han kan arbejde,
der er hans Fædreland, og sammen med sine ligesindede pønser han paa at udeblive fra Sessionen
og nægte Militærtjeneste.
Paa et Bal hos Kronprinsen træffer han Generalens Datter, bliver forelsket i hende og forlovet
med hende, men ikke engang dette formaar at
rokke hans Beslutning, og selv da Telegrafen melder om Krig ovre i de fjerne Besiddelser og hans
Aldersklasse indkaldes, fastholder han sin Beslutning. Han foretrækker, trods Gemma's Bønner
og hendes Fader, Generalens Forestillinger, at gaa
i Landflygtighed fremfor at bøje sig. Man ser saa
ham og hans Moder flakke fra Sted til Sted, men
alle Steder lægger det ham Hindringer i Vejen for
hans Arbejde, at han er Udlænding. Tilsidst, da

I et Forspil lærer man den unge Comtesse Mona
og hendes Fader at kende i det Øjeblik, da Trop-
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han omsider synes at have fundet, hvad han søger,
de fornødne Betingelser for sine Planers Udførelse,
naaer Efterretningen ham om, at hans Land er
kommet i Krig, er blevet „overfaldet" af en anden
Magt, og dermed kuldkastes alt, hvad han har udspekuleret; Instinktet rejser sig med uimodstaaelig
Magt, han iler hjem og er en af de første, der falder som Offer. Ved hans Dødsseng styrker hans
Moder ham i smukke Ord og udtaler, hvad der
altsaa maa anses for Stykkets „Mening", at man
maa bøje sig for det Instinkt, der har drevet ham
hjem. Skønt de ikke har forstaaet det tidligere,
har det vist sig at være mægtigere end alle Indvendinger, at være en Del af selve Livet, til hvis Vælde
og Rigdom selv i Døden hun vier sin Lovsang.

kan sige det? Hvadenten de har deres Ahner i
Orden eller ej, er de fleste Mennesker paa det
nøjeste knyttede til Slægts- og Samfundsforudsætninger, og sættes derfor naturligt i Bevægelse af
dem. Her svigtede disse Løftestænger ganske.
Uden Forpligtelse overfor sin Oprindelse og med
en uhyre Forpligtelse overfor sin individuelle Opgave er Anthio den rendyrkede Undtagelse, men
man skulde ikke synes at Undtagelsens Skæbne i
et Tilfælde som dette andet end som Kuriositet
kunde vedkomme dem, der ikke deler Kaar med
ham. Flertallet af dem, der fylder Teatret Aften
efter Aften, er dog vist ganske almindelige Mennesker med Forældre og Bedsteforældre og uden en
særlig Livsopgave, de kan paaberaabe sig som
Undskyldning for ikke at ville bøje sig under det
fælles.
Ja, det er Spørgsmaalet ! Det kommer i høj Grad
an paa, hvorledes de opfatter sig selv. Den, der
f. Eks. har Storhedsvanvid er endnu mere fyldt
af sin egen Betydning end den, hvis Tab maaske
virkelig vilde mærkes, og hvem siger, at Stykket
ikke opføres Aften efter Aften for et Publikum,
der har Storhedsvanvid? Hvad er Individualismen
andet? Føler vi os ikke alle, hvor den er tilstrækkelig opdyrket, lige enestaaende og uerstattelige,
hvadenten vi bygger Sluser eller ej? Tror man, at
Gullaschfabrikanten finder Tanken om at blive
revet bort fra sin rask opblomstrende Forretning
mere rimelig end Anthio finder det at blive forstyrret i sine Planer ?
Ingenlunde, og derfor vil han ogsaa paa det inderligste gribes af hans Skæbne, og om muligt
endnu mere hans Frue, thi i Forvejen staar det for
de fleste Kvinder — i hvert Fald i Fredstid — som

Publikum, og ikke mindst det kvindelige Flertal iblandt det, er paa det dybeste greben og føler
i disse Scener udløst de Stemninger, det blodige
Skuespil derudenfor har sat i Bevægelse.
Overfladisk set kunde dette synes mærkeligt, thi
Anthio er just ingen Hverdagsforeteelse. Alting er
tværtimod lagt til Rette for at gøre ham til en sjælden Undtagelse, baade hvad Afstamning og Egenskaber angaar. I den Scene, hvor hans Svigerfader,
Generalen, søger at bevæge ham til at afstaa fra sit
skæbnesvangre Forsæt, vender han sig ogsaa om
Hjælp til Moderen og appellerer til Forfædrene,
hvis Billeder hænger paa Væggene. Men dette afviser hun; havde det staaet til Slægten, siger hun,
havde han ikke haft nogen Moder heller. „Jeg og
min Søn er en Slægt for os selv !" Men hvormange
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noget fuldkomment meningsløst, at deres egen
Hassan af dem ubegribelige Grunde skal føres
ud og skydes. Men naturligvis, hvis der skete noget, hvis Ens eget Land blev inddraget i Krigen,
vilde man antagelig blive revet med! Der er et
Instinkt i En — det har Digteren Ret i -- som man
svagt kan fornemme, men som man ved Eftertanke maa sige sig selv, nemt kunde vokse Ens
Fornuft over Hovedet. Det er Fædrelandsfølelsen !
Selvfølgelig har vi den allesammen, naar det kommer til Stykket !

Bevis. Ser I da ikke, hvad der foregaar omkring
Jer, eller er I saa anderledes skabt end andre Mennesker, at I ikke forstaar, hvad I er Vidne til? Har
I ikke samme Drifter som de, er I ikke unge som
de inden I bliver gamle og forelskede før I bliver
kloge? Er det ikke almindeligt hos Jer som andre
Steder, at man gifter sig og sætter Børn i Verden,
trods de dermed forbundne Ubehageligheder? Er
I Pebersvende allesammen, siden hans specielle
Tilfælde kan interessere Jer saa meget, eller er I det
der er værre: en Befolkning uden Køn, et i Ordets bogstaveligste Forstand neutralt Folk? Man
maa næsten tro det, naar I med dyb Andagt kan
se fremstillet, hvorledes man forgæves søger at
undfly en Følelse, som alle andre paa Forhaand
anser det for umuligt at unddrage sig, og naturligt
for et sundt og helstøbt Menneske at have!
„Handlingens Sted er internationalt", oplyser
Forfatteren. Aa ja, saamænd, forsaavidt som det
alle Steder paa Jordkloden koster Overvindelse
at slippe den Smule Egentilværelse, man•har. Men
den Maade, hvorpaa Problemet er opfattet, er ikke
international. Man kunde vanskeligt tænke sig et
Stykke som dette blive til og gøre Lykke hvorsomhelst. Maaske er det overhovedet kun muligt eet
Sted: d&r, hvor det er sket.

Quod erat demonstrandum! Kan man forlange
mere : Fædrelandsfølelsen genindsat i sin Ret med
saameget større Effekt, som alt syntes anlagt paa
at berede den et Nederlag. I hvert Fald, man forlanger ikke mere. Men derfor er det ikke udelukket, at der var dem, der kunde falde paa at være
utilfredse endda.
Beviset er jo nemlig, naar man ser nøjere paa
det, af en ejendommelig Art og beviser maaske
mere og andet end tilsigtet. Det er jo ogsaa et Bevis paa Kærlighedens Almagt, hvis man ser en
halvthundredaarig Pebersvend, der hidtil har afvist alt „Pjank", der kunde forstyrre hans Arbejde, omsider blive grebet af Forelskelse. Men
vilde man ikke undre sig, hvis man saa dette Bevis fremført og paaberaabt med den højtideligste
Alvor og modtaget af et taknemmeligt og grebet
Publikum, som et Ord af Vægt og Betydning om
et almenmenneskeligt Spørgsmaal. Maatte man
ikke uvilkaarlig udbryde : Hvordan i Alverden
staar det til med Jer, siden I behøver et saadant

(1916).
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DET DANSKE FLAG
Er det for at gøre Stemningen saa meget mere
levende og ægte i dette Mindeaar for Tabet af vort
Omraade, at den radikale Regering har sørget for
at stryge Dannebrog over den største Del af det
tilbageværende og forberedt os det næste Nederlag? I saa Tilfælde har det forfejlet sine velmenende Hensigter. Sagen har ikke gjort større Indtryk paa Befolkningen, ja maa nærmest siges at
være gledet uænset forbi, skønt det som norsk
,Morgenbladet" skriver — og Nordmændene forstaar sig paa de Dele — „tilsyneladende er en ganske Titen, men i virkeligheten meget betydningsfuld sak."
I Statsraadsmødet 22. November 1913 indstillede Islands
Minister og bifaldt Kongen efter at have hørt Konsejlspræsidenten, at der autoriseres et særligt Flag til Brug paa Island
og nærmeste Søterritorium.
Dannebrog vedbliver at være Rigsflag, og i Retten (1!) til
at bruge det sker der ingen Indskrænkning ligesom Dannebrog altid skal hejses paa det islandske Ministeriums Bygning, naar der flages fra denne.
I Kongens Udtalelse hedder det : „Om det end havde tiltalt mig mere, at Altinget havde ventet med at udtale Ønsket
om et islandsk Særflag, indtil Ordningen af det statsretslige
Forhold mellem Danmark og Island havde fundet sin Løsning, bifalder jeg dog nu o. s. v." , nemlig fordi hans eget
Ministerium ikke havde støttet ham.

Den eneste, der har haft Blikket aabent for
dette, som har haft Følelse for Landets Ære og
Fremtid er vor Konge, men — saaledes er „Selvstyret" indrettet — overfor et Ministerium, der
maa antages at være mødt med Partiernes Samtykke (hvor var Konservatismen henne ved denne
Lejlighed?) har han været ude af Stand til at forhindre, at nogle tilfældige Ministre, at en Hr.
Zahle bag „Selvstyret"s Ryg, inden Sagen kunde
naa at blive drøftet af dansk Offentlighed, har foretaget dette Skridt, som sikkert vil faa pinlige Følger, og som kan faa de videstrækkende.
Og nu bagefter — et Par Artikler af den beundringsværdigt udholdende og vagtsomme Professor Knud Berlin, en enkelt anden, det er alt, iøvrigt Tavshed. Den samme Presse, der Landet over
beskæftigede sig med, at Kultusministeren skulde
have ansat en Lærer imod et Byraads Ønske, finder intet paafaldende i dette. Forsvarsfjendtlige og
forsvarsvenlige Blade — det gør ingen Forskel —
de synes alle hensunkne i samme Tryllesøvn, medens Kulturforsvaret (som praktisk vil vise sig at
være enstydigt med Landsforræderiet) udfolder
sine Virkninger.
Thi er der noget at sige til, at Island forlanger
sit eget Flag? Nationalitet — er det ikke en Nationalitet ? Bør man ikke anerkende andres Ret? Den
visne Selvopholdelsesdrift er ikke længer i Stand
til at bære det Læs af Begreber, man har hobet
paa den. Træt synker den sammen og lader staa
til. Har vi Ret til at værge Rigsenigheden mod
Snedighedens og Slaphedens Komplot? Har vi Ret
til at værge vore bedste Mænd mod vore ringeste?
Har vi Ret til dit, har vi Ret til dat ? Har vi Ret til
at eksistere? Nej, ikke hvis vi fortsætter paa denne
10*
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Vis, og det vil vi i saa Tilfælde blive belært or.1
paa følelig og utvetydig Maade.
Hvad er det, der er sket ? I Hundreder af Aar
har Island hørt med til dansk Statsomraade. Hvilke
Mangler vort Styre end har haft, har de dog ikke
været værre, end at Islænderne under det har bevaret den Særegenhed og det Sprog, hvorpaa de
nu grunder deres Krav. Alt, hvad vi ud fra samme
Adkomst forlanger for vore sønderjydske Landsmænd, har vi givet dem, og mere til. De kan frit
tale og lære deres Sprog, de kan i videste Udstrækning raade over deres egne Anliggender. Vi har
blot tilladt os at være dem til Hjælp, hvor det kunde
synes af Nytte for dem. Vor Marine har vogtet
deres Kyster, vore Officerer har opmaalt deres
Land, vort Universitet har uddannet deres Lærde.
Vi har ikke undertrykt deres Flag, thi de har
ikke haft et, ikke desto mindre forlanger de Ret
til at opfinde et saadant og flage med det. Paa dette
Punkt var der dog Grund til at standse et øjeblik
i Ræsonnementerne og se paa Realiteterne.
Naar en Dreng forlanger at ryge Cigar, saa træffer man ikke Afgørelsen med ham ud fra en almindelig Overvejelse af et Menneskes Rettigheder, men
man siger til ham: „Du maa først lære at knappe
dine Bukser !" Man udtrykker med dette respektløse Svar forskellige Ting. For det første, at man
ikke vil gøre sig latterlig ved at diskutere i og for
sig rigtige Grundsætninger i Anledning af et Tilfælde, hvorpaa de ikke finder Anvendelse, og dernæst antyder man, at den unge Mand maa opfylde
visse praktiske Betingelser, maa kunne noget, inden han nyder godt af Teorierne. Han kan kun
paaberaabe sig Selvstændighedens Forrettigheder i
samme Grad, som han er i Besiddelse af en vis

Selvstændighed, d. v. s. er i Stand til at klare
sig selv.
Men hvad der saaledes gælder for det enkelte
Menneske, er ikke mindre gyldigt for en Folkeindividualitet. Heller ikke denne kan, fordi den
kan læse og skrive, fordre sig tilkendt fuld Borgerrettighed. Var det anderledes, havde de Radikale

Ret, og vi kunde afvæbne med det samme.

Flaget er ikke udenvidere Symbol paa Nationalitet og Sprog, det er et Statsinsignium, et Symbol
paa Magt. Det er baaret foran, hvor der kæmpedes.
Hvor det vajede, d& var den Stat, det tilhørte, hvor
det veg, blev den trængt tilbage. Nu er Dannebrog
ikke blot uden Sværdslag, men uden nogen paaviselig Nødvendighed veget tilbage fra et Omraade,
over hvilket det i umindelige Tider har vajet. Er
dette korrekt ? Svarer det til en Virkelighed? Er
Island ophørt med at være en Del af det danske
Rige? Er det blevet en selvstændig Stat? Nej, det
sidste Spørgsmaal er ikke rigtigt; det stiller ikke
Sagen i dens rette Lys. Det maa hedde: Har Island
overhovedet Mulighed for at blive en selvstændig
Stat ? Halvfemsindstyve Tusinde Mennesker spredt
over et Omraade af 1800 ❑ Mil under et barsk
Klima og karrige Vilkaar; det er ikke en Stat, ikke
en Enhed, der er i Stand til at beskytte sig selv, ja,
den er ikke engang i Stand til kulturelt at opretholde
sig selv. De Anskuelser, hvoraf vor nuværende
Holdning er dikteret, kommer først i deres rette
Belysning, viser sig først i hele deres teoretiske
Hulhed, naar man fører dem igennem. Island har
ikke Valget mellem at høre ind under dansk Rigsomraade eller være selvstændigt, det har Valget
mellem at blive, hvor en hundredaarig Samhørighed og et liberalt Regimente gør det naturligt at
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være, og komme under en anden Magt. Hvad vi
forbereder ved vor Doktrinarisme er ikke en Befrielse, men ganske simpelt en Erobring fra os. Vi har
givet dem en Rettighed, til hvilken der ikke svarer
anden Virkelighed end vor egen indre Afmagt; men
som saadan er den ogsaa beskæmmende nok.
(1913).

FOLKEAFSTEMNING PAA ISLAND
Under den Drøftelse, der er opstaaet i Anledning af Ministeriet Zahles i enhver Henseende
uforsvarlige Resolution angaaende et Flag paa Island, er Tanken om at ordne Islands Forhold i
Rigshelheden gennem en Folkeafstemning gentagne Gange dukket frem. Man har antagelig dermed ment at indtage et Mellemstandpunkt, der forenede Resoluthed med udstrakt Liberalisme, og det
maa indrømmes, at det tager sig betydeligt mere
tiltalende ud for den nationale Æresfølelse og betydeligt mindre forvirrende for Folkets politiske
Begreber, kort og klart at stille Spørgsmaalet til de
altid urolige og misfornøjede: Vil I blive, ellers
maa I gaa, end i en forkvaklet og udflydende Idealismes Navn at lade sig slæbe fra Indrømmelse til
I ndrømmelse.
Naar man har foreslaaet Folkeafstemning, er
det sikkert dels i Erindring om Pragerfredens § 5
og den Ret, den tilsagde de danske Slesvigere, dels
er det under Paavirkning af, at denne Tanke i det
Hele er stærkt fremme i de politiske Overvejelser
for Tiden; men har man ikke herved overset, at et
politisk Middel ikke uden videre lader sig overføre
fra det ene Tilfælde til det andet? Den ved Pragerfreden tilsagte Folkeafstemning er i Oprindelse,
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Karakter og Virkning ganske forskellig fra den,
der kan blive Tale om for Islands Vedkommende.
Gennem Krigen var dengang selve Hovedsagen
afgjort: vor Magt og Vilje til at holde paa det os tilkommende Statsomraade var knækket, og § 5 tilsigtede kun en endelig Regulering af Grænsen, men
det man vil opnaa ved en Folkeafstemning paa Island, er en Afgørelse af selve det tilgrundliggende
Spørgsmaal: Forholdet mellem deres og vor Vilje.
Forskellen træder ogsaa tydeligt frem, naar man
betænker, hvad Resultatet vilde blive i de to Tilfælde. For Slesvigernes Vedkommende: Tilbagevenden til Landsmænd, for Islændernes: Udskillelse og Isolation. I det første Tilfælde Bevarelse,
i det andet Tilfælde Afbrydelse af noget bestaaende.
Omsat i andre Ord vil det sige, at Folkeafstemningen i første Tilfælde vilde være en Modvægt mod
Krig og Oprør, i andet Tilfælde træde i Stedet for
Krig og Oprør. Det er dog en væsentlig Forskel,
trods den tilsyneladende formelle Lighed.
Men, vil man sige, det er alligevel kun Formalisme, thi hvis der paa Island hersker Meninger,
der svarer til Krig og Oprør, kan vi lige saa godt
gennem en Folkeafstemning se Tilstanden i Øjnene
og faa en Ende paa den.
Dette røber med Hensyn til Folkeafstemningens
Brugbarhed en anden Misforstaaelse. Man sidestiller nemlig med Hensyn til Bedømmelsen den
isolerede Folkeafstemning og Folkeafstemningen
som fast Institution. Det er imidlertid to højst forskellige Ting. Det er den sidste, vi har gjort os
til Talsmand for i vor indre Politik, og som vi
venter os nogle gavnlige Virkninger af. Den første
vil vi altid staa skeptisk over for. Det er nemlig
ingen Knust ved en enkelt Lejlighed at faa de Stem-
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meberettigede ophidsede, saa at deres Afstemning
ikke i mindste Maade bliver mere oplysende end et
hvilket som helst Partivalg; men mener vi ikke hvad der altid har været regnet for al Politiks Hovedopgave — at have Ret og Pligt til at skelne mellem den lille Flok af Agitatorer og de Stemninger,
de formaar at sætte i Bevægelse, og Folkets Vilje
og Interesse paa langt Sigt — ja, saa behøver vi
ikke at ty til nogen Folkeafstemning, og derved
til Skade for os selv legitimere Ophidselsen, nej,
saa kan vi holde os til dem, der taler i det islandske
Folks Navn og se, om det vil være tilfreds, hvis
vi tager dem paa deres udæskende Ord.
Sammenlignet med § 5 vil den foreslaaede Folkeafstemning altsaa være en Legitimering af Oprøret, sammenlignet med den i vor indre Politik foreslaaede, vil det være en Legitimering af Ophidselsen.
Lad os derfor ikke af en Lighed i Lyd ledes til
at tro, at vi kan gaa fra det ene til det andet, men
lad os se, hvad Folkeafstemningen anvendt i dette
bestemte Tilfælde kan tænkes at afstedkomme.
Hovedhensigten med den maa jo være at skaffe
Ro paa den ene eller paa den anden Maade. Men
vil man opnaa dette? Ja, hvis Island gaar sin Vej,
vil man sige. Er man ganske vis paa det?
Sæt at vi fik Meddelelse om, at et selvstændigt
Island ikke vilde blive taalt, at det kun havde Valget
mellem at blive, hvor det er eller at give sig ind
under en anden Stats Protektion, hvad vilde vi saa
gøre med Folkeafstemningen? Beholde dem, der
havde erklæret sig imod os, eller overlade dem til
en anden Stat, under hvilke de ikke vilde kunne
faa større Rettigheder end dem, de har ? Vilde det
give dem Fred og os Tilfredsstillelse? Vilde en
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saadan pinlig og komisk Transaktion være heldig
for deres og vor Værdighed?
Men lad os antage, at Afstemningen gik imod
Adskillelsen — hvad saa ? Vilde vi saa staa anderledes end nu?
Vilde der være skabt Ro og Fred? Ingenlunde ?
Vi vilde dermed have anerkendt et Princip, som
stadig kunde vendes imod os. Enten maatte Afstemningen gælde en almindelig Udtalelse om Tilslutning eller Adskillelse. I saa Fald vilde Folkeafstemningen give de islandske Partiførere forøget
Magt til at opstille det ene Krav efter det andet.
,,Vi vil jo blive hos Jer, har vi sagt. Vor Loyalitet
vil altsaa ikke kunne mistænkes, men vi vil have
det eller det." Kan man forestille sig, hvilket Kor
af sentimentale, krænkede og forbitrede Stemmer,
man vilde faa at høre, hvis vi nægtede dem Opfyldelsen af et Krav. Hvor ubeføjet og meningsløst
vilde det ikke ogsaa tage sig ud i Betragtning af,
at Hovedsagen, Islændernes Samhørighed med os
engang for alle, syntes fastslaaet. I Læ af Formaliteten vilde man endnu bedre kunne angribe Realiteten.
Eller, man er fra vor Side opmærksom paa
denne Fare og stiller sit Ultimatum i Form af et
Grundlovsforslag. Hvorledes vilde man da kunne
forhindre, at en Bestemmelse om Revision ved
Hjælp af Folkeafstemning blev optaget i et saadant
Forslag, eller, som om man ikke optog den, hvorledes vilde man kunne afvise en Folkeafstemning,
der senere gik Rigsforbindelsen imod.
Magten over det gensidige Forhold vilde praktisk
talt være bleven lagt Island i Hænde.
I intet af disse Tilfælde vilde man altsaa gennem
en Folkeafstemning naa den Tryghed, der skulde

være Maalet. Tværtimod, man vilde ikke blot have
svækket, man vilde have prisgivet vor Stilling og
bragt os i en Situation, der hurtigt maatte medføre,
at vi bad om at faa Forbindelsen opløst.
Tilbage bliver der den sidste Mulighed, at Folkeafstemningen gaar Forbindelsen imod, og at Island uden Indsigelse fra nogen Side faar Lov til
at sejle sin egen Sø.
I saa Tilfælde er vi ganske vist fri for mere Ulejlighed fra den Kant, men er vi saa ogsaa beredt til
at fortsætte det politiske System, vi har indledet?
Vil vi, naar Færøerne ønsker Selvstyre og Uafhængighed, lade dem foretage den dertil udkrævede Afstemning og bøje os for Resultatet? Vil vi,
hvis Havnen paa St. Thomas lykkes, lade Negrene
stemme om, hvilken Stormagt de vil forære den?
Vil vi, hvis Bornholmerne faar Lyst til det, lade
dem stemme for Sverige eller Tyskland? Kort
sagt: vil vi godkende det Princip, at Rigets Skæbne
bestemmes fra Periferien, ikke fra Centrum ?
Ved at forfølge Tanken ud i dens Konsekvenser, ser man altsaa, at Folkeafstemning om Adskillelse saa langt fra at blive en Stoppeklods, tværtimod imod vil virke som en Glidebane — for Forholdet til Island, saalænge dette bestaar, og for
Forholdet til andre Dele af Riget i Kraft af Eksemplets Magt.
Det er ikke ved paa denne Maade at skyde Ansvaret fra os, at vi kan vente at sætte en Stopper
for Opløsningen. Det er os, der har Magten, og det
er vor Sag at bruge den saaledes, at den bliver til
Myndighed, men hertil hører som første Betingelse, at vi ikke selv ængsteligt viger til Side for
den. Ingen kan regere ved lutter Indrømmelser.
At sætte Grænsen for disse retfærdigt og bestemt
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— deri bestaar netop Kunsten at herske. Vi kan
ikke komme udenom Opgaven ved nogen Art af
Krigslist. Overlader vi gennem Folkeafstemning
eller paa anden Maade Delene at tage Bestemmelse
paa egen Haand, vil det ikke sige andet, end at vi
har opgivet Ævret, at Riget ikke længer har nogen
sammenholdende Vilje, og de praktiske Følger
heraf vil ikke tøve med at vise sig. Gennem vor
Holdning og vore Beslutninger maa Grænsen sættes, og det beror paa en Misforstaaelse af Situationen som den foreligger, naar man søger sine Udveje andet Steds.
Island er jo ikke noget misregeret eller underkuet Land. Det er et Land, der har al den Frihed,
det kan forlange, og som det for sin Udvikling
overhovedet har Brug for. Berettigede Klager kan
man haabe at bringe til Tavshed ved Imødekommenhed, men er Misfornøjelsen Følgen af Agitatorers og Journalisters Ophidselseskonkurrence,
kan den jo for saa vidt være „reel" nok, men man
maa blot ikke haabe at kunne dæmpe den ved Indrømmelser. En Misfornøjelse af denne Art er i og
for sig et perpetuum mobile, der kun kan standses,
naar det støder paa et urokkeligt Ultimatum.
Fælles Konge, fælles Forsvar og Udenrigsstyre,
fælles Indfødsret, fælles Statsraad, fælles øverste
Domstol og fælles Rigsflag, det er Mindstemaal
for en Rigsforbindelse, derom er vi enige med Hr.
Professor Berlin — et Mindstemaal, som ingen
„Misfornøjelse" og Agitation kan give os Grund til
at slaa af paa.
Kan Island i Længden ikke falde til Ro indenfor
denne Ramme, der tillader det frit at udvikle alle
sine nationale Kræfter, kan der maaske blive Tale
om en Adskillelse, men det bør i saa Fald være os,
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der foretager den og bestemmer Vilkaarene. Men
det er en Beslutning, der ikke kan foranlediges
ved det indbyrdes Kævl og den gensidige Ophidselse, man indtil videre maa regne med som et naturligt Udslag af de politiske Forhold paa den sparsomt befolkede Ø, hvor ingen anden og mere frugtbar Virksomhed lægger Beslag paa Kræfterne.
(1914).
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FOLKETS TILLID
To Indtryk samler sig til a i min Bevidsthed.
Det første er Mindet om en tilfældig Jærnbanesamtale, der drejede sig om Kommunalpolitik, og
som fandt Sted i de Dage, da Borgerrepræsentationen forhandlede om Overtagelsen af Sporvejene.
Den Talende var Socialdemokrat, en god Repræsentant for den fagorganiserede, politisk interesserede Arbejderstand. Begavet, om man vil, i hvert
Fald begavet med et vist kortsynet Blik for egen
Fordel. Talen faldt ganske naturligt ogsaa paa
Raadmand Gustav Philipsen, der som bekendt var
imod Overtagelsen, og pludselig siger den fremmede Mand: „Ja, han er saamænd nok købt af
Sporvejsselskabet". „Men hvorfor skulde han dog
være købt, hvad Grund har De til at rette en saadan Mistanke for personlig Uhæderlighed mod en
Mand, der har et langt og uplettet offentligt Liv
bag sig ?" Svaret var undvigende og viste, hvor løs
og uholdbar hans Beskyldning var, men et Skuldertræk, en meget sigende Gestus, sagde, at den
Slags Storborgere maatte man have Mistro til.
Det andet Indtryk var ligeledes en Samtale med
en Arbejder; den fandt Sted i „Folkets Hus". Det
var en midaldrende, sindig Mand, der stod ved
Siden af mig og hørte paa, hvorledes den ene Mid-

dagsbladsredaktør efter den anden i Folkets Navn
brugte aabenlys, paatagelig Løgn og Bagvaskelse
som Vaaben. For hver Styrtsø af hvinende falske
Fraser blev han tydelig nok mere og mere revet
med. Jeg sagde da til ham: „Hvad vil De med
Smudsbladene. Forstaar De ikke, hvilken Skade
de gør." „Jo — men de er dog gode ved et Valg.
Det maa vi dog ogsaa huske paa." „ Deres Sag kan ikke
vindes med saadanne Midler. Hævd deres egne
politiske Blade, men støt ikke en uansvarlig Smudspresse. Hvad tror De, at de Mennesker bryder sig
om Arbejdernes Sag. Forstaar De ikke, at det for
dem blot er en Forretning?" „Ja—a, det kan ikke
nytte at sige saadan, nogle maa man da have Tillid til."
Der var i disse Ord mere end en skæbnesvanger
Fejltagelse, der var et Hjærtesuk, et Udbrud af
en dyb menneskelig Trang, der ikke vilde lade sig
kue. Det var en naturlig Tilbøjelighed, der ligesom gjorde Oprør. „Nu har jeg maattet mistro den
og den, men jeg kan ikke blive ved, jeg vil ikke
blive ved." Og saa var Tillidsinstinktet, der af Agitationens hadefulde Smædeord var drevet tilbage
og tilbage fra hver dygtig og fremragende Personlighed, det havde villet knytte sig til, endelig med
Desperationens Energi standset ved disse Mænd
og var aabenbart besluttet paa ikke godvillig at lade
sig ogsaa dette sidste Holdepunkt berøve.
Thi nogen maa man have Tillid til, og af den
blinde, hadefulde Mistillid, der bliver saaet, vokser
der en ligesaa blind Tillid op, der blot vender sig
i modsat Retning.
Man kan jo kalde saadanne Ytringer tilfældige
og intetsigende.
Tilfældige er de, og deri ligger netop deres Be-

tydning som Symptomer. Men det er ikke tilfældigt, at disse to Ytringer, faldne af tilfældige Personer paa forskellig Tid og Sted og i forskellig
Forbindelse, passer til hinanden som to Halvdele
af samme Mønt.
Tilsammen giver de et rigtigt Billede af „Folkets
Tillid", saaledes som den nu efter Aartiers demokratiske Opdragelse har formet sig. Alle Tegn
peger samme Vej.
Den vender sig fra de bedre og fortrøster sig til
de værste.
(1908).

SONNE OG FOSS
Da Diskussionen om Industriens og Landbrugets
Betydning for vor Nationalhusholdning lagde Beslag
paa Opmærksomheden, saa man atter og atter disse
to Navne sammen. Og ikke blot det, men Gang
efter Gang stod deres Indehavere Ansigt til Ansigt
med hinanden ved de store Møder, Sagen gav Anledning til. De, der havde Lejlighed til at overvære
et af disse Sammentræf maatte blive slaaet af i hvilken Grad de to, der førte Diskussionen, klædte
hinanden og var hinanden værdige. Klare, saglige,
gentlemanlike i deres Form, høje, statelige, repræsentative i deres Fremtræden, gjorde de umiddelbart Indtryk af at høre til den Art Mænd, som er
fødte til at indtage fremskudte og ansvarsfulde
Stillinger i det offentlige Liv, og af hvilke et lille
Land altid kun ejer faa.
Ved et karakteristisk Tilfælde er disse to Mænd
atter samtidig blevet nævnet paa en Maade, der
gør det naturligt og lærerigt at sætte dem i Forbindelse med hinanden, den ene fordi han trækker
sig ud af det politiske Liv, den anden fordi han lader
til at ville træde ind i det. Alene ved de to Personligheders Betydning vilde dette have Interesse, men
det faar det endnu mere, ved de Omstændigheder,
Af Tidens Træk. III
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hvorunder det foregaar og de Kommentarer, hvoraf det ledsages.
- Forpagter Sonne er ikke den eneste, der forlader
Rigsdagen frivilligt med Udløbet af denne Samling.
Grev Frijs havde i Forvejen tilkendegivet sin Beslutning og om andre konservative Landstingsmænd
er der fremkommet lignende Forlydender. Dette behøver ingen nærmere Forklaring. Man forstaar ogsaa uden en saadan, at de, der har oplevet den
Række af Nederlag og Skuffelser, der betegner Konservatismens Bane omsider har kunnet blive trætte,
og at den nye Forfatning trods Forholdstalsvalg ikke
har kunnet virke tillokkende paa dem. Forsaavidt
vilde det altsaa være et indre Partianliggende, en
Del af Højres Nederlag og for de andre Partier
nærmest en Anledning til Triumf. Den Maade,
hvorpaa Hr. Sonne har motiveret sin Beslutning
og de Følelser, hvormed den er blevet modtaget
ogsaa af Modstanderne, tillader imidlertid at trænge
dybere til Bunds i Spørgsmaalet og se det som en
skæbnesvanger Følge af en politisk Udvikling, der
ikke blot vedkommer en enkelt Fraktion men hele
Folket. Landstingsmanden gør først opmærksom
paa, at han vanskelig kan blive genvalgt. Men foruden denne praktiske Grund har han en rent moralsk — vi citerer hans Udtalelser efter „Politiker".
„Saaledes som Rigsdagsarbejdet er gaaet i de
senere Aar, synes jeg, man har for lidt Udbytte
af det i Forhold til, hvad det koster, selv om man en
enkelt Gang er saa heldig at faa Lov til at gøre en
Indsats. Min Arbejdslyst tilfredsstiller det i hvert
Fald ikke."
Hvor megen Vægt man vil tillægge disse Ord
kommer naturligvis an paa, hvorledes man ser paa
den Personlighed, der udtaler dem, og det har der-

for Interesse at se, hvorledes denne opfattes ikke
blot af Meningsfæller, hvis Dom er velvillig, men
ogsaa af politiske Modstandere. Man behøver ikke
at gaa langt, thi i umiddelbar Fortsættelse af Interviewet skriver Regeringsorganet, hvis Ord i
denne Forbindelse maa staa til Troende:
„Med Hr. Sonne, der en kort Tid var Landstingets Formand, vil Tinget miste et af sine klareste
Hoveder og noget af sin bedste Arbejdskraft. Han
har dog næppe helt taget Afsked med det offentlige Liv, vi vil sikkert ofte endnu faa Lejlighed til
at høre hans Røst indenfor Landbrugets og Nationaløkonomiens Organisationer." I samme Retning
gaar Udtalelser i Hans Jensens Organ i Slagelse,
„Sorø Amtstidende".
Vi har derfor her den store Fordel at have et Tilfælde, der er udenfor Tvivl. Vilde man paastaa, at
Demokratiet mere og mere forvandles til et Demagogi, et Masse- og Fraseherredømme, at det
begunstiger Middelmaadighederne og Undermaalerne paa de færre virkeligt betydelige Mænds Bekostning, at de undergraver Folkets Tillid til de
uselviske Karakterer og gør det til Bytte for dem,
der forstaar at snakke det efter Munden og benytte
dets Svagheder, at det sænker Kravene i det offentlige Liv og forsimpler det, vilde man blive mødt
med alle de Modgrunde, man kender. Hvem er
betydelig og hvad er simpelt? Derom kan der være
delte Meninger. Hvem har størst Betingelser for
uselvisk at varetage det offentliges Interesser: Millionæren eller „Forretningsføreren", for hvem Dagpengene er en Gevinst i Lotteriet? Hvem maa formodes at have det største Syn paa Folkets Tarv:
Snedkeren eller Generalen ? Om alt dette er de
Lærde uenige eller i hvert Fald Journalisterne.
11S
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Godt derfor, at vi ikke behøver at vove os ud paa
de almindelige Teoriers gyngende Grund, men kan
holde os til det bestemte Eksempel, om hvilket der
for en Gangs Skyld ikke er delte Meninger.
Det kan altsaa betragtes som en fastslaaet Kendsgerning at Forpagter Sonne maa regnes for en af
vort Samfunds betydelige Mænd, en værdifuld Arbejdskraft. Denne Mand trækker sig ud af det offentlige Liv med Følelsen af, at det er Tids- og
Kraftspild at blive. Det er ikke hans Ærgerrighed,
der føler sig utilfredsstillet, men hans Arbejdslyst.
Man maa betænke hvad der giver denne Udtalelse særlig Vægt. Det er ikke det, at den siger
noget i og for sig nyt. Alle Iagttagere af vort offentlige Liv er klare over at det forholder sig saaledes, at Tiden mere og mere ødes med Intriger
og Ord. Men det er for det første det, at det udtales — mange, der føler det, tier derom — dernæst at det udtales i Forbindelse med en deraf følgende Handling og endelig, at det udtales af en
Mand, hvis Berettigelse til at aflægge Vidnesbyrd
er hævet over al Tvivl selv for Modparten.
Saaledes er Tilstanden. Den er ikke tilfredsstillende for Mænd af Sonnes Art og derfor bliver der
ogsaa færre og færre af dem. Desto større skulde
man tro, Glæden var, naar der trods alt meldte sig
Afløsere, men — og dette er ikke mindre lærerigt
— heri regner man fejl.
En Ugestid efter at de smukke, oprigtigt anerkendende Ord havde staaet i „Politiken" om Forpagter
Sonne bragte samme Blad et Billede af Ingeniør
Alex. Foss med en ledsagende Tekst. I denne skildres han som „en stor brøsig Broholmer", som
,.en varm Beundrer af Rusland og alt, hvad russisk er", af Livsanskuelse reaktionær „helt middel-

alderlig paa enkelte Omraader( ?) paastaar Folk,
som staar ham nær. Og de samme Folk hævder,
at var han blevet født et Par Aarhundreder tidligere, var han blevet en typisk Herremand fra
Enevældstiden." „Foss' største Svaghed er hans
ulykkelige Kærlighed til Journalistik ... I lange
Artikler — massive som han selv — har han vejet
den radikale Regering og fundet den for let, hvorfor den bør afløses af et „Samlingsministerium",
der fuldt ud kan nyde Folkets Tillid." „Mellem
Linjerne kan man læse, at han har udset sig selv
til dets Chef." „Saaledes er hans ærgerrige Drømme. Foreløbig lader det til en Begyndelse, at han
vil prøve paa at komme ind i Folketinget."
Det er jo ikke godt at vide, hvad Folk var blevet,
hvis de var født for to Hundrede Aar siden, men
eet er sikkert, at en meget stor Del af dem, der nu
tillader sig at tale med, næppe var blevet Herremænd og at deres Følelser forsaavidt i et Tilfælde
som dette er forstaaelige, men de er paa den anden
Side vanskelige at bringe i Samklang med de samme
Kredses Sympatier for „Fjerncensur" og anden
Censur. Efter disse skulde man, hvis Billedet af
Ingeniør Foss ellers passer, tværtimod tro, at han
var Tidens Mand, hævet over ,en foregaaende Periodes Slagord". Hvorvidt det passer, hvorvidt han
er „en brøsig Broholmer" skal vi ikke tillade os at
bestride, det er ikke nødvendigt. Der er Mænd,
hvis personlige Egenskaber, det kan være svært
at komme til Klarhed over, men Lederen af et Millionforetagende hører ikke til dem. Hundreder af
Arbejdere og Funktionærer, der i aarevis kommer
i Berøring med ham i en saadan moderne Virksomhed, vil vide hvorledes det forholder sig med
hans „middelalderlige" Anskuelser. Det er saa me-
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get mindre nødvendigt for os at ytre vor Mening,
som baade den radikale Regering og dens Organ
ved forskellige Lejligheder indtil de allersidste Dage
har givet en anden og noget forskellig Opfattelse
af den samme Personlighed til Kende.
For blot at nævne noget perifert saa havde „Politiken" intet at udsætte paa Ingeniør Foss' Evner
som Skribent, da det for nogle Aar siden opfordrede
ham til at skrive om den Verdensudstilling, det paatænkte at „skabe Stemning for", men maaske er
det netop ved den Lejlighed, det fik Indtryk af
hans „Brøsighed", idet han hverken lod sig lokke
af Udsigten til at blive det paatænkte Foretagendes
Præsident, eller — som man var vant til blandt
gode danske Mænd — af den ærefulde Opfordring
til at skrive i et Blad, hvis Meninger han ikke delte.
I Stedet foretrak han at skrive om Sagen i „København" med det Resultat, at Planen blev opgivet.
Som sagt, vi lægger ikke stor Vægt paa dette uden
forsaavidt som det bidrager til Forstaaelsen af „Politiken"s Holdning, thi en Handlingens Mand skal
selvfølgelig ikke dømmes efter, om han skriver godt
eller ikke. Det er selv naar han som i dette Tilfælde
gør det, en Biting. Det er andre Egenskaber, det
kommer an paa: hans Karakter, hans Menneskekundskab, hans Indsigt, hans Storsyn, hans Uselviskhed. Hvorledes forholder det sig med disse ? Ja,
skal man tro den radikale Regering, staar det rigtig godt til. Vi ved nemlig ikke bedre end, at den
siden Krigens Begyndelse i udstrakt Grad har lagt
Beslag paa Ingeniør Foss' Tid og Kræfter, nydt
godt af hans Raad og Indsigt, støttet sig til hans
Indflydelse og stolet paa hans Loyalitet. Det var
saavidt vi ved ikke Regeringens Communiqu6er,
men en Erklæring fra ham, der skabte Ro i Stri-

den angaaende Læderudførselen. Hans Ord stolede man paa, stolede paa, at de blev givet ud fra
bedste Overbevisning og givet af en Mand, der
havde Betingelser for at forstaa, hvad han talte
om. Det maa være ganske behageligt blandt sine
politiske Modstandere at have en saadan Mand,
hvis Ord betyder noget og hvis middelalderlige
Anskuelser tvinger ham til at sætte Sag og Overbevisning højest. Maaske bliver det ikke sidste
Gang, at „Politiken"s Regering faar Glæde af hans
om ikke massive, saa dog øjensynligt solide Skrivefærdighed. Hans Villighed til uden Personsanseelse at tjene det Samfund, han tilhører, har den
foreløbig vidst at gøre Brug af paa anden Maade,
nemlig ved at sende ham til England for at klare
de Vanskeligheder for Industri og Handel, som
dens egen Partifælle og Repræsentant, Dr. Federspiel, ikke har kunnet faa Bugt med — altsaa i
et diplomatisk Ærinde. Men et saadant har vi ganske vist altid tænkt os forudsatte andre Egenskaber
end dem, man finder hos en „brøsig Broholmer",
ligesom vi ikke finder det sandsynligt, at man hertil skulde vælge en Mand, der var stivnet i middelalderlige Anskuelser. Der synes derfor at være en
væsentlig Forskel paa den Opfattelse af Ingeniør
Foss, man indenfor radikale Kredse lægger for
Dagen i Handling og den, man finder det passende
at indpode Offentligheden.
Efter den første ser vi ikke anden Urimelighed
i Tanken om et Ministerium Foss end den, der ligger i Partiernes fælles Interesse om at forhindre det,
thi vi kan ikke tro, at Overretssagfører Zahle skulde
bilde sig ind, at han eller hans Kolleger forstaar
sig bedre paa den Neutralitetspolitik, der angaar
Ind- og Udførsel, og vi andre er fuldstændig klar
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over, at et Ministerium Foss vilde forstaa sig adskilligt bedre paa den, der i givet Tilfælde skulde
give sig Udslag i Handling. Imidlertid, det ligger
jo ikke for, og vil desværre, saaledes som Forholdene er, ikke kunne komme til at foreligge før det
er for sent, før det Øjeblik kommer, da baade „Politiken" og det radikale Ministerium hellere end
gerne overlader Ansvaret til, hvem der gider tage
det. Vi synes derfor, at de burde være beroligede
med Hensyn til de „ærgærrige Drømme", navnlig da de ikke frakender Ingeniør Foss en vis Realitetssans.

politiske Liv, gælder det om at sætte Gift for dem.
Hvis Folket fik Lov til at nære Tillid til sine bedste
Mænd, hvad skulde saa Stymperne gøre? En helt
anden Sag er det, naar de holder sig borte fra Magten og Indflydelsen, saa skal det ikke komme an
paa et Par venlige Ord. Ja, man nærer en oprigtig
Angest for, at de „helt" skal tage Afsked med det
offentlige Liv, thi hvad skulde man saa gøre? Det
er jo ikke blot paa saadanne Mænds positive Arbejde
hele Partivæsenet snylter, men Gang efter Gang
maa man ty til deres Indsigt og stole paa deres Borgersind, naar det gælder om at klare Vanskeligheder, hvortil der skal andet og mere end de Fraser, der gør sig fra en Talerstol.
Var Sagen ikke saa alvorlig maatte man smile ved
den Forestilling, man søger at paadutte Offentligheden, at dansk Parlamentarisme skulde være i
Stand til at vække ærgerrige Drømme hos Mænd
af denne Art. Ak nej ! For den aandelige og økonomiske Uformuenhed, der nyder godt af den almindelige Valgrets Velsignelser, betyder Sportlerne
og den tvivlsomme Ære, der følger med Mandatet
meget, men ikke for dem, hvis Virksomheder skænker dem baade Arbejde, Uafhængighed og Anseelse i rigt Maal. De kan saa udmærket undvære
at sidde paa en Bænk med den udvalgte Skare,
der tilbringer sine Eftermiddage i Fredericiagade,
derimod kan Landet meget daarligt undvære dem,
og man maa derfor med Glæde tage imod Ofret,
naar en af dem stiller sin Tid og sine Kræfter til
Raadighed.

Hvorfor overhovedet skænke Omtalen af ham
nogen Opmærksomhed; den er jo ikke væsensforskellig fra den Behandling, der sædvanligt bliver politiske Modstandere til Del? Rigtigt, derfor
sparer den os ogsaa Ulejligheden at opsøge, hvad
det samme Blad eller dets Meningsfæller i sin Tid
har skrevet eller sagt om Sonne, da han traadte
ind i det politiske Liv. Her har man Skemaet: i
Besiddelse af en vis praktisk Dygtighed, men en
reaktionær Landjunker, der ønsker enevældigt at
regere med sine Undergivne; en Fjende af Frihed
og Fremskridt og Tilhænger af Undertrykkelse og
Uvidenhed, kort sagt en Person, hvem Folket ikke
bør skænke sin Tillid. Nej, en Alfred Christensen,
en Poul Christensen, en Breseman, en Olsen, en
Schmidt o. v. s. hvad de hedder alle de radikale
og socialdemokratiske Koryfæer — det er Mænd,
man kan stole paa og roligt betro Landets Skæbne
til. De vil Folkets sande Vel.
De to Udtalelser om Sonne og Foss udfylder
hinanden. Vil saadanne Personer trænge ind i det

(1915).
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PRESSENS INDIGNATION
BIDRAG TIL DET TYVENDE AARHUNDREDES
EPIDEMIOLOGI

En Ting kan man være sikker paa, at naar man
rejser bort fra Landet en Uge, vil man vende tilbage midt i en større „Affære" og overraske en
Del af sine Landsmænd i fuld Gang med at vaske
deres skidne Linned. Forventningerne har heller
ikke denne Gang skuffet dem, der var borte i Julen. Dommen over „Kristelig Dagblad", der var
fældet lige inden Højtiden, havde haft sine uundgaaelige Følger, og ved Nytaarstid var man midt i
„Politiken" havde i nogle Artikler beskyldt „Kristeligt
Dagblad" for at have ladet kongelige Personer udspejde ved
Hjælp af Privatdetektiver. Under Retssagen viste denne Sigtelse sig fuldkommen uholdbar, hvorimod Bladets Redaktør
blev dømt for nogle Artikler, det havde bragt. Efter Dommen
offentliggjorde „København" en Artikel, der afslørede den
Rolle, „Politiken" havde spillet, og bl. a. aftrykte det den
under Sagen af Detektivbureauets Indehaverske afgivne edelige Erklæring, hvori det bl. a. hedder :
„Jeg fik Besøg af Bladets (3 : „Politikens" ) Medarbejder,
Hr. Andreas Winding, der gjorde gentagne og ihærdige Forsøg paa at bevæge mig til at erklære, at mit Bureau ved Hr.
Pastor Matthiesen var bleven engageret til at observere kongelige Personer, særlig Hs. kgl. Højhed Prins Harald. Jeg
gentog bestandig for ham, at intet Menneske nogensinde
havde anmodet mig om at observere kongelige Personer, og

Opmudringen. Ved denne kom som ventelig forskellige utiltalende Ting op for Dagens Lys, og
man fik et Indblik i den Graadighed, hvormed de
„ledende" Blade leder efter en god og giftig Skandale, og det Hykleri, hvormed de kaster sig over
den heldigere Rival, naar denne beholder Aaleskindet. Men midt under det ubehagelige Indtryk af
alt dette styrkedes man ved at være Vidne til den
Indignation, hvormed paa den anden Side gode,
velmenende Blade som „København" og „Riget"
vender sig imod deres slette Kollega „Politiken",
lægger dens Metoder blot og fordømmer dem. Naar
man tænker sig om, vil man erindre, at der altid,
selv i de for vor Presse mest beskæmmende Affærer, har været lignende opbyggende Momenter.
Man har altid set den „bedre" Del af den tage
at det aldrig kunde falde mig ind at paadutte Folk noget, de
ikke havde gjort.
Han sagde, at jeg vilde gøre mig „Politiken" forbunden
ved at erklære saadant om Pastor Matthiesen og spurgte, om jeg
ikke vilde være med til at „knalde" Pastor Matthiesen, han tilføjede, at jeg ingen Interesse kunde have af at holde Haanden
over „Kristeligt Dagblad" og lovede mig „Politikens" Støtte, hvis
jeg vilde afgive en saadan Erklæring. Da dette ikke hjalp
pegede han paa sin Brystlomme og sagde, at han havde en
lang Artikel, som var tilsendt Bladet af en af mine tidligere
Assistenter og antydede, at den vilde være skadelig for min
Forretning, hvis den kom frem, men han tilbød, at udlevere
mig Artiklen, hvis jeg vilde afgive den Erklæring, han ønskede, hvilket jeg nægtede."
Denne Afsløring vakte som nævnt megen retfærdig Indignation i den øvrige Presse og gav bl. a. „Riget" Anledning til at udtale, at „den Brist paa Æresfølelse og den Raahed i Tankegang, som ,Politiken" s Ledelse har lagt for Dagen i en Sag, der i sig selv var pinlig og uhyggelig nok,
skal den øvrige Presse ikke ved Tavshed tage Medansvar
for, men tværtimod i Tide fralægge sig enhver (I) Forbindelse med."
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Afstand fra den daarligere. Tilbage bliver der da
den Gaade, hvorledes det kan være, at al denne
Afsky for det onde ikke synes at hjælpe Spor, at
tværtimod Pressen Aar for Aar mere og mere er
bleven præget af den Aand, der i denne Affære
paany har aabenbaret sig, og at den i tilsvarende
Grad er sunket i Anseelse.

neske, hverken værre eller bedre end de fleste andre. Dette vilde formodentlig ogsaa været sket,
hvis man havde haft en journalistisk Børnebeskyttelseslovgivning, der forbød Anvendelsen af mindreaarige, men da en saadan ikke findes, blev han,
grøn og brusket, som han var, revet ud af sin Lediggang og anbragt ved „Demokraten" i Aarhus,
hvor hans Mangel paa Viden og Overbevisning
første Gang gjordes frugtbringende i den offentlige
Menings Tjeneste. Imidlertid, den unge Mand længtes af ganske Hjerte bort fra den aarhusianske
Broderlighed og Lighed til den københavnske Frihed. Hvad han endnu ikke havde faaet Tid til at
erhverve sig som Menneske: Idealer, havde hans
Gerning allerede indpodet ham. De laa — som
Tiden viste — i Retning af det flabede, Betingelserne, han medbragte, for at naa de Maal, der
vinkede, var de bedste, ja, fuldkomnere end han
selv kunde ane, imødekom han sit Fags Fordringer til en ny Type.

For at trænge ind i denne Gaade bør man fæste
Opmærksomheden ved Navnet paa den Journalist,
Andreas Winding, der var Politikens Redskab i
Forsøget paa at friste og true Detektivbureauindehaveren til mod bedre Overbevisning at „knalde"
„Kristelig Dagblad"s Redaktør. Det er ikke første
Gang dette Navn er fremme for Offentligheden,
og et Par Ord om dets Bærer vil derfor være paa
sin Plads.
Han er rød og hvid med et uskyldigt Udseende
som et Svøbelsebarn, og hans Udseende lyver ikke.
Han er i Virkeligheden et Svøbelsebarn, standset i
Væksten og ødelagt.
Efter at være bleven Student i en ung Alder —
saavidt vides paa det tyndest mulige Grundlag tilbragte han et Aar i Studentersamfundet, hvor
han opfattedes som en Dreng, hvis største Fejl foreløbig var hans fuldkomne Umodenhed og hans
Karakters Slaphed. Hans Uvidenhed og Dovenskab var lige velbekendte, og ingen af Delene lagde
han, elskværdig som han var, selv Skjul paa, og
da i det hele taget hans Godmodighed syntes ligesaa udpræget som hans Umyndighed, blev han opfattet med ironisk Velvillie som en Uudviklet, man
ikke maatte regne det saa nøje med, og som man
kunde haabe, Tiden engang vilde gøre til et Men-

Under alle Forhold vil Smidighed være en journalistisk Hovedegenskab, men efterhaanden, som
Bladene i stedse højere Grad forvandledes fra Meningsorganer, til Nyheds- og Sensationsbutikker,
steg Fordringerne stadig. Det var ikke længere nok
at kunne aflæse Tiden dens Ønsker og Interesser
i een bestemt Retning og udfra eet bestemt Synspunkt; der fordredes en alsidig Bevægelighed, en
fuldkommen Frihed for Hensyn. Men disse forøgede Krav til „Smidigheden" gjorde det i høj Grad
ønskeligt for Redaktionerne at faa fat i Lærlingene saa tidligt som muligt, inden de endnu havde
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erhvervet sig Anskuelser, nej, det, hvorimod Udvælgelsen stilede, var en Type af absolut Anskuelsesfrihed, et villigt Redskab i Redaktionens
Haand, en Pen, for hvilken Højre og Venstre var
eet Fedt, Ret og Uret ligegyldigt pudsige Begreber, Fornemmelser og Fordomme med Hensyn til
de Opgaver, Stillingen paalagde dem, utænkelige.
Det er en gammel Tro, at Artistbørn i en tidlig
Alder bliver „knækket" i Leddene for at naa den
leddeløse Bevægelighed, de senere viser sig i Besiddelse af. Dette er naturligvis forkert, men det
er derimod sandt, at de tidligt maa bøjes ud af
den normale Menneskeudvikling og ind i den Bane,
paa hvilken de skal udmærke sig, og det samme
gælder om de Journalist-Emner, der her er Tale
om. Deres Umodenhed bliver Betingelsen for deres senere Triumfer. Engang skubbet ind som
„den yngste" ved et Hovedstadsblad er en saadan
Menneskespire færdig med sin Udvikling. Han, der
er paa Stedet, hvor man ved alt, faar i Virkeligheden aldrig noget at vide, andet end det samme
Pjat, som han Dag efter Dag gør i Femører. Om
Eftermiddagen til langt ud paa Aftenen driver han
rundt paa Redaktionskontoret eller paa KaWr,
ventende paa at blive benyttet som Bydreng, eller
paa at faa tilkastet en Opgave, om hvilken han 2
Minutter før ikke havde nogen Anelse. Hans Uddannelse besørges paa de Forlystelsessteder, hvortil han straks liberalt faar Adgang. Han kan gaa
ti, tyve, tredive Aar i samme Hestegang uden at
komme videre. Han bliver i Aarenes Løb mere
forfaren, forstaar bedre at smigre de Instinkter,
han er sat til at holde i Live, men hans Anskuelser
naar aldrig udover deres syttenaarige rudimentære
Begyndelse, og Viden bliver der ikke Tale om

at erhverve af to gyldige Grunde: dels fordi han
ikke har Tid til det og dels fordi det ikke kræves af
ham.
Det gik ogsaa den nævnte Yngling, som man
turde haabe og vente. Han blev stedse dygtigere
til at paatage sig alt paa et moderne Redaktionskontor forefaldende: et kvikt og løgnagtigt Interview, en banal og lasciv Publikumssladder, en
blasfemisk Spøg, eller naar, det krævedes, som
den sidste Affære har vist, en delikat Mission i
et udelikat Formaals Tjeneste. Ved disse sine Egenskaber har han vundet sig stor Anseelse i sine
Fagfællers Kreds, og ved dem har han gjort sig
fortjent til den Opmærksomhed, der her vises ham.
Det i een eller anden Henseende udmærkede fortjener altid Opmærksomhed. Man kan være Type
paa en Helt, eller Type paa en Køter. Han skal
have den Ære, der tilkommer ham. Han er Typen
paa sin Generation af Journalister, den, der i
stedse højere Grad har præget vor Presse i det
sidste Tiaar, og som kortest, med Hensyn til Viden og Ansvar, kan karakteriseres ved, at de er
taget lige fra Vuggen.

Men tilbage til Pressens Indignation, og denne
Indignations mærkelige Afmagt. Vender vi os til
Hr. blindings Fortid, vil vi finde Forklaringen.
Blandt de Bedrifter hvormed han har udmærket
sig, var ingen mere berygtet og i sine Følger mere
virkningsfulde end den Spøg han tillod sig sidste
Vinter, da han persiflerede den hellige Nadver.
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Ogsaa den Gang var Indignationen i den „gode"
Presse parat. Man fandt det, og med Rette, at
være en Sjælsraahed, som man ansaa for i den
Grad fældende, at man optrykte denne Prøve paa
hans og Bladets Journalistik, og brugte den som
Vaaben imod dets Redaktør under Valgkampen i
Holbæk, ikke uden Virkning. Efter almindelige
Regler burde Indignationen naturligvis i endnu
højere Grad ramme den skyldige selv, som alle
kendte, nedsætte ham i hans Kollegers, eller i det
mindste i hans Modstanderes Agtelse, og berøve
ham deres Velvilje. At dette ingenlunde var Tilfældet, fik man et Tegn paa allerede faa Uger efter,
idet det Blad, der her i Byen var Politikens, Radikalismens og Ove Rodes skarpeste Modstander,
bragte en Notits af omtrent følgende Ordlyd: „Den
unge Forfatter Andreas Winding har taget Ferieophold hos Folkethingsmand Johan Knudsen paa
Blidstrup."
Værre var det ikke. Man kan altsaa være berygtet for sin Flabethed og Uvidenhed, man kan
just have vakt en „Storm" af Forbitrelse som
Blasfemiker. Det forhindrer ikke, at Vedkommende kort efter behandles som celeber Personlighed, hvis Liv og Færden har Interesse for det
samme Publikum, man har bedt være oprørt over
hans Skarnsstreger. Hvad skriver vi? Hvilken
Naivitet vi røber? Det forhindrede ikke, at man,
da det nye, gode, hæderlige og kyndige Blad, Konkurrenten og Modsætningen til „Politiken" skulde
oprettes, først henvendte sig til samme fortjenstfulde unge Mand, og søgte at knytte ham til Foretagendet for en høj Gage, man nævner 8-10,000
Kr. Man fik ham ikke, maaske blev man budt over,
maaske indsaa han, at en national og opbyggende

Flabethed er en selvmodsigende Ting, der ikke
lader sig præstere, men som Erstatning sikrede
man sig det næstbedste, en af hans Aandsfrænder
og Medbejlere fra „Ekstrabladet".*)
Dette er Forklaringen paa, at Indignationen aldrig frembringer nogen Bedring. Det er de „sunde"
der selv overfører Smitten. Man var indigneret over
Bjerreaffæren, man var indigneret over Apotekaffæren i Kolding, man var indigneret over den blasfemiske Parodi, man var indigneret — endogsaa
i „Politiken" — da man „gjorde Grin" med Nationalsangen paa Frederiksberg Teater, akkurat som
man er indigneret over „Politiken"s Optræden i
Detektivaffæren. Ja, man har været indigneret
mange flere Gange, thi det her nævnte er kun nogle
faa Eksempler, man var det f. Eks. ogsaa da Hr.
Winding forsøgte at stjæle en Nyhed fra „Berlingske Tidende", eller da han for et af sine mange
løgnagtige Interviews maatte forvises i et Par Maaneder fra „Politikens" Hlidskjalf til „Ekstrabladets"
Kasematter. Der har været Bunker af Indignation,
men dem, der var Anstifterne eller Redskaberne
til det, man oprørtes over, har man samtidig beskyttet, smigret, belønnet. Blasfemikeren noteres
bagefter som et anset Navn, som man henvender sig til, da det gælder om at frelse Riget, og først
da man kedeligt nok ikke kan faa ham, nøjes man
med den, der kun har spottet Nationalsangen,
men, naturligvis, ogsaa han vil være en ,Pryd" i
Vaabnet.
*) Julius Magnussen.
12
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Indignation betyder ikke andet end, at man i
hvert givet Tilfælde gerne benytter sig af Publikums gammeldags Anskuelser til Skade for en Konkurrent, naar man har Lejlighed dertil, medens
man i Virkeligheden ikke selv deler dem, men hemmeligt beundrer de Pokkers frække Knægte, og
søger for en høj Betaling at erhverve sig den frækkeste af dem, hvilket ikke forhindrer, at man samtidig stadig i samme brave Blade, der ikke blot
er bekymrede for den gode Tone, men ogsaa
for Standens Værdighed mismodigt beklager
sig over, at Folk med mere og mere udpræget
Ringeagt betragter Journalister som Folk uden
Overbevisning. Og det er rigtigt, det er netop
det man gør. Det er i sin Orden at man dømmer en Stand efter den Standard, den selv opretholder. En Stand, der finder sin Regning
i at lønne Pak med en Overpris, maa finde sig i
efterhaanden at blive regnet for selv at være det,
og den vil naturligvis ogsaa i stigende Grad blive
det. Naar den Rekrutstab, ved hvilken den fornyes,
er af en Art som dem, hvis Skandaler den selv
Gang efter Gang maa indigneres over, saa hjælper
det ikke at Journalisterne, som „Riget"s nuværende
Medarbejder for et halvt Aar siden formulerede
Programmet for sit Slægtled i „Ekstrabladet", „har
den bedste Mad, de bedste Klæder og de bedste
Piger", de vil trods Laksko, høj Hat og Pomade
ikke blive betragtet som Gentlemen, kun som
„gentlemen of the press", og — det er noget andet.
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Det er imidlertid ikke den eneste Maade, hvorpaa denne Indignation virker til at undergrave
Standens Stilling. At den er falsk, føles jo nemlig
af enhver, selv om ikke alle gør sig det klart. Den
har aldeles intet med Sagen selv at gøre, men er
sammenspundet af to lige private Hensyn: det ene
Principet „størst mulig Skade for Konkurrenten",
det andet „den ene Ravn hugger ikke øjet ud paa
den anden". Naar man nu citerer Hr. Windings
Navn, som om man vilde angive ham, saa ved han
godt, at, dette slet ikke er Meningen. Ønsker man
ham fjernet fra Modpartens Blad, er det ikke for
at støde ham ud i Arbejdsløshedens Savn og
Ulykke, men kun for selv at faa fat i ham. Om
fjorten Dage vil han i det samme Blad, der nu tilsyneladende har blottet ham, atter være Forfatteren med „den yndefulde Stil".*)

Med Bladenes indbyrdes Nid og Nag er Publikum nu sikkert fuldt paa det rene, og kan derfor
beregne Misvisningerne, men derimod er det næppe
klar over det andet, Journalisternes private For*) Hr. Windings senere Løbebane er en fortsat Illustration
til ovenstaaende. Da der omsider opstod Uenighed mellem
ham og „Politiken" og han efter Tingenes Orden skulde
have befundet sig i en vanskelig Situation, skyndte — „København" sig at sikre sig den værdifulde Kraft — som Krigskorrespondent fra Frankrig.
Herfra leverede han med samme Lethed og „flux de
plume", hvormed han tidligere havde serveret sine Uterligheder en Række banalt sentimentale og forlorent begejstrede
„Korrespondancer" af den Slags, som en dreven Journalist
kan lave Snese af paa Grundlag af andre Blades Skildringer.
Samtidig udbredte der sig, uvist hvorfra, men rimeligvis sat
i Omløb af dem, der havde Interesse af at rehabilitere ham
12*
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bindelser tværsover de Meningsforskelle, de udadtil staar som Repræsentanter for. Og dog spiller
netop disse Underhaandsforstaaelser, for hvilke
Modsætningerne ikke eksisterer, i den senere Tid
en større og større Rolle.
Et udmærket i de sidste Aar opfundet Middel
til at narre Læsernes Godtroenhed er det at blive
„Forfatter". Intet er jo lettere end at faa en Bog
ud, navnlig naar man raader over Indflydelse i
Pressen. Paa den anden Side ved vi jo alle — ikke
sandt? — at Litteraturen er et fredhelligt Omraade,
hvor Partiindflydelser ikke, bør gøre sig gældende.
— » Det har I jo for Resten selv sagt !" — Forstaar
man saa Metoden ! A, der for Tiden er Højrejournalist, udgiver en Bog eller faar et Stykke opført,
og straks styrter hans Kolleger — i Løbet af et Par
Dage, som om det gjaldt et Stykke af Ibsens -til og siger, tilskyndede af den ædleste Upartiskhed, nogle venlige Ord om det lovende Værk. En
Maaned eller et Aar efter gentager det samme sig
med den p. t. radikale B, og hvor glædeligt, ogsaa
han mødes med den største Fordomsfrihed. I og
for sig behøver ingen af dem at gøre mere. De er

nu for alle Tider ikke Journalist, men Forfatter
i offentlig Omtale. Kammeraterne kan smigre dem,
bringe Notitser om dem, gøre dem til kendte og
populære Personligheder uden at minde om deres
maaske lidt uheldige journalistiske Fortid. Saaledes
havde Journalisten Andreas Winding, hvis Duft
maaske dog var for stram, heldigvis skrevet et
Stykke, der gik to Gange paa Casino, og derved
reddedes Situationen; han kunde bringes som
,fashionable news" i det forargede Blad.

for ikke selv at blive kompromitterede, det Rygte, at han
havde »omvendt" sig. Hvortil lod man klogeligt henstaa i
det uvisse, men forsaavidt Omdannelsen bestaar i, at han
for en passende Betaling kan bruges til ogsaa at skrive om
det, han tidligere havde undergravet og ved given Lejlighed
atter vil være villig til at bespotte, er den ingenlunde usandsynlig. I hvert Fald : uden andre og større Garantier end
disse vage Rygter og hans overbevisningsløse Skrivefærdigheds Anvendelse i en ny Genre, er han efter en offentlig
Løbebane af ganske sjælden Skamløshed og Æresløshed
bleven akcepteret i sin nye Rolle som Kender og Forherliger af „Ærens Land" og optræder — uden at det møder
Indsigelse — som fast Medarbejder ved „Nationaltidende",
hvortil han gik efter at have brugt „København" som Skærsild.

„Stop!" antager vi, at en Repræsentant for
Pressen vilde sige, hvis den ikke fandt det klogest og mest stemmende med sin „Værdighed" at
tie, „stop, er det ikke netop smukt og menneskeligt, er det ikke tolerant, at Journalisterne ikke
nærer personlig Uvilje imod hinanden, men ser
bort fra mulige Meningsforskelle og lader hver
gælde efter hans personlige Værd." Jo, det er
smukt, hvis de gør det, men ikke paa denne
Maade, thi det er ikke deres private Fortrin eller
Fejl, der her er Tale om. Det er muligt, at de her
omtalte uheldige Medlemmer af Standen er udmærkede Ægtemænd, punktlige Betalere, fortræffelige og muntre Selskabsbrødre, hjælpsomme
Kammerater og meget andet godt, men hvad der
er vist, og hvad de har lagt for Dagen, er deres
lave Forestillinger om deres egen Gerning, dens
Opgaver og dens Ansvar, og efter dette har Pressen at dømme dem. Opfatter man for Alvor en
Mand som et Skadedyr, saa tillægger man det ikke
større Betydning, at han har gjort Fiasco med et
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saadanne Mænd, bliver ingen fin Presse. Ved at
forlade det eneste Princip, der kan adle dets Gerning, at det er Sager og Ideer, og deres Repræsentanter, ikke Privatpersoner, den tager Stilling til,
er den sunket ned til det fruentimmeragtige Præg,
der nu karakteriserer den.

Skuespil, eller muligvis Lykke med et andet af
samme Kaliber, man vedkender sig ham ikke eller
— man vedkender sig ham.

Et Blad er et Bundt af mangeartede Indflydelser,
en Ophobning af Magt, men selv hvor denne nok
saa meget er skabt ved en enkelt Mands Arbejde,
kan den aldrig blive hans Privateje. Den er nemlig ikke blot skabt men ogsaa skænket, idet Abonnenterne ved selve deres Tilslutning har givet Bladets Ledere og Journalister en Tillid, der sætter
dem i Ansvar som enhver anden offentlig Person,
af hvem man venter, at han for sin Gernings
Skyld, ser bort fra sine egne private Antipathier
og Sympathier. Det er dette vor Presse i høj Grad
ikke længere gør, det skønnes ikke blot af mærkelige Sympathitilkendegivelser, som dem, der her
er peget paa, men i lige saa høj Grad af dens
smaalige Fjendskab i Tilfælde, hvor dens Pligt
sagligt set bød den at støtte. I begge Tilfælde foretager den en Sammenblanding af offentlige og private Interesser af samme Art, som den, hvorover
samme Presse har klaget i vort offentlige Liv.
Den Journalist, der for at gøre en Kammerat en
Tjeneste, bringer en Notits om ham, bærer sig
ikke anderledes ad, end den Embedsmand eller
Politiker, der skaffer sig selv eller sine Venner et
„Ben". Eller, for ikke at blive beskyldt for at anlægge en for høj moralsk Maalestok, vil vi tillade
os at citere „Ekstrabladet": „Den Mand, der skønt
han staar som Repræsentant i Staten, eller i Folket, hemmeligt kæmper for sit eget — er ingen
fin Mand." Nej, og den Presse, der skrives af

Dette er den „gule" Journalistiks Spredningsbillede. Man skal ikke gøre en Flue til en Elefant,
hedder det, men man skal — som de nyeste Forskninger viser — med Opmærksomhed overveje,
hvad en Flue kan udrette. Det er som „Smittebærer" ikke saa lidt. Hvor en af disse „Døgnfluer"
kommer, følger de andres Ry efter. Hvorfor har
„Riget"s paa en ny Æra forberedte Læsere straks
kunnet glæde sig ved at blive gjort opmærksom
paa d'Hrr. Poul Østergaards (Helten fra Bjerreaffæren) og Andreas Windings litterære Fortrin?
Var det netop derfor man dannede et nyt Blad?
Nej, men det fulgte uundgaaeligt af, at samme Blad
havde sikret sig en af Slagsen paa en betroet Post.
Der er intet at undre sig over. Det ejendommelige for denne Art af Journalistik er, at den fører
Dumhed, Uvidenhed, Ansvarsløshed og Frækhed
med sig, hvor den kommer. Der indløb for nylig
Efterretning fra London om, at man havde pensioneret en Tjenestepige, der viste sig farlig som
Smittebærer. De nyeste Bestræbelser for national
Genfødelse bærer sig modsat ad, de belønner
Smittebærerne for at blive ved. Men saalænge de,
der vil „frelse" Landet, ikke forstaar den offentlige
Hygiejnes simpleste Grundregler, vil de epidemiske Udslag af Demoralisation stadig gentage sig.
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Man forandrer ikke sine Metoder, saalænge de
viser sig at føre til Ros og Magt, og saalænge de
ledende Mænd i Journalisternes Kres bevarer samme Forestillinger om, hvad der er passende og
formaalstjenligt som dem, de har handlet efter i
de sidste Tilfælde, vil det trods alle Beklagelser
stadig gaa tilbage med Standens Agtelse. Der er
forøvrigt ikke meget at tabe.
(1911).

UÆRLIGHEDENS KVIKSAND
Man taler om Aanden i Folket. Man paaberaaber
sig den eller kritiserer den — men hvor finder
man den ? Aanden i Folket er ikke et Stof, man
kan underkaste en kemisk Analyse, den er noget
flygtigt, som alle fornemmer, men faa er enige om.
Man maa gribe den, hvor den aabenbarer sig. Socialdemokraterne mener at have fundet den i de
Opkøbere og Grosserere, der for at tjene Penge,
overtræder Landets Love. Vi kan dog ikke se, at
de særligt karakteriserer vort Samfund. Vindesyge
forekommer overalt. Andre finder den udtrykt i
Hr. Peder Munch, Forsvarsnihilisten, der staar i
Spidsen for et Lands Forsvar, og vist er det, at
hans Mage skal man lede længe efter.
Vi er dog mere tilbøjelige til at søge den andetsteds. Sandheden ligger — som sædvanligt — i
Midten. Aanden i Folket — det er Hans Jensen i
Slagelse.
Vi har allerede en Gang haft Lejlighed til at
dvæle ved denne Mands repræsentative Betydning. Vi skal for dem, der ikke kender ham, klargøre den yderligere.
Han er en af Demokratiets Grossister. Ikke en
af dem, der sidder med en lille Høkerbutik i en
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Afkrog, nej, han redigerer et af vore største og
bedste Provinsblade, „Sorø Amtstidende", et Foretagende, der er en lille solid Guldgrube og som
heller ikke har ladet hans Virksomhed uden en
passende Belønning.
Denne er i allerhøjeste Grad fortjent forsaavidt
som Forretningen kun har naaet sit nuværende
Omfang, takket være Lederens Dygtighed. Med
en ualmindelig Behændighed har han forstaaet at
være paa den rette Side. Han begyndte som Riffelmand, da Bølgerne gik højt, blev dernæst Moderat, da der laa Forlig i Luften, men saaledes, at
han altid havde det ene Ben til den radikale
Side.
Saaledes var han paa engang den sunde Fornufts og den saglige Politiks intelligente Repræsentant og i Stand til, naar det krævedes, med den
frygtelige Pathos, man har set Prøver paa, at gøre
sig til Talsmand for Folkets hellige Rettigheder.
Sine Evner i denne Retning flk han rig Brug for,
da hans Parti forelagde Grundlovsforslaget. Efter
først — som „København" har oplyst — at have
talt kraftigt imod det paa det Møde af Partiets Redaktører og Rigsdagsmænd, hvor det blev drøftet
forinden Fremlæggelsen, blev han den ivrigste til
at forsvare det og til at lægge dets Modstandere
for Had. Thi det er det karakteristiske for ham,
at medens han udmærket forstaar at holde sine
Følelser i Ave, forsaavidt det gælder om at vælge
sin politiske Stilling, lægger han meget Temperament for Dagen, naar det gælder om at forfægte
de Standpunkter, han — eventuelt mod bedre Vidende og rigtigere Følelse — har indtaget. Ja, saa
stærkt og oprigtigt er hans Temperament, at det

næsten er umuligt for den overfladiske Iagttager
at fatte, at han ikke ogsaa har Overbevisning.
Selvfølgelig har en Mand med en saa aaben Modtagelighed for, hvad der rører sig i Tiden, heller
ikke kunnet undgaa at blive greben af de nationale
Strømninger i Folket — efterhaanden som de vandt
tilstrækkelig Betydning og de politiske Forhold
gjorde en Svingning tilraadelig.
I hvert Fald: Hans Jensen er forsvarsvenlig.
Hvor meget eller hvor lidt kan ikke bestemt angives. Ogsaa i den Henseende er han repræsentativ. Ikke saameget, at det hindrede ham i at spænde
Ben for Forsvarsindsamlingen, da det gjaldt om
at dække Klaus Berntsen eller at det bevægede
ham til selv at være med til at starte en Landsindsamling for de frivillige Korps, da han blev opfordret dertil; heller ikke saameget, at han i sit
Blad har ofret dem eller nogen anden Side af
Forsvarsbevægelsen noget af den Pathos og Varme, han sidder inde med, naar det gælder Partiet, men dog saameget, at han som indflydelsesrig
Person har ladet sig vælge ind i Bestyrelsen for
det stedlige Korps.*)
*) Som Svar paa de Indsigelser, Hr. Hans Jensen fremkom med i Anledning af denne Karakteristik, hidsættes af
en senere Artikel følgende :
„Det er rigtigt, at et Udtryk som „Riffelmand" kan give
Anledning til Misforstaaelse. Vi forstod derved en Mand, der
efter Aand og Mening var Tilhænger af den voldsomme Opposition, der tog sit Udtryk i Riffelforeningerne, uden at vedkommende just behøvede at være Medlem af dem, hvilket
mange ligesom Hr. Jensen tilfældigvis ikke blev, bl. a af
den Grund, at Foreningerne straks blev forbudt. Paa samme
Maade har vi ved en Provisorist forstaaet en Tilhænger af
Provisorierne, men ved nu, at det efter Hr. Jensens Sprogbrug betyder en Mand, der har udstedt Provisorier, hvilket
jo indskrænker Antallet betydeligt.
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Kort sagt: han er forsvarsvenlig Venstremand,
forsvarsvenlig til Husbehov. Han har Rod i det
danske Folk. Klog og lydhør forstaar han at
blande Føden netop saaledes, som det helst søber
den i sig.
Denne Mand har ofte været bekymret paa Partiets Vegne, men forleden blev han det paa Folkets.
Det var da Efterretningen kom om Skytteforeningsmødet i Kolding. Hvad der foregik der ansaa han
for „et alvorligere Fænomen end meget andet."
At han var klog nok til at forstaa, hvad der foregik, tvivlede vi paa Forhaand ikke om. Det forbavsende, det ejendommelige var, at han tillod det
at gøre Indtryk paa sin Følelse eller rettere tillod
denne at komme til Udbrud.
Der er noget der hedder, at gøre et Skarn Uret.

Vi følte, at vi havde været nær ved det. Saa var der
da altsaa selv i denne af utallige Parti- og Bladmanøvrer medtagne Sjæl en ærlig Kærne, der
kunde bringes til at bæve i Angst og Bekymring ?!
Har noget saadant været Tilfældet har det dog
været kortvarigt, som man vil se af et Par Linier,
hvormed Hr. Jensen svarede „Hovedstaden" paa
nogle Bemærkninger, dette Blad havde knyttet til
hans Ord. Vi aftrykker dem in extenso:
,,,,Hovedstaden" har i Dag svaret forstaaende
paa vore sidste Bemærkninger. Vi har af Grunde,
som Bladet maa kunne forstaa, ikke Lyst til i øjeblikket at uddybe vor forrige Replik nærmere. Det
tror vi næppe vilde være til Gavn.
Om Aarsagerne til de jydske Skytters moderne
Bjørnbakkeri skal vi kun sige, at de vistnok er

Værre og utilgiveligere er vor anden Fejl, og vi forstaar
fuldkommen Hr. Jensens Indignation. Det er infamt at beskylde ham for at have talt kraftigt imod Grundlovsforslaget
paa det hemmelige Møde inden dets Forelæggelse. Han vilde
ikke være den han er, hvis han havde gjort det. Ræven er
vel Rovdyr, men kun overfor Gæs. Nej, han har ikke talt
kraftigt imod Grundlovsforslaget, han har maaske ikke engang talt imod det, d. v. s. ikke sagt et Ord, paa hvilket han
kunde fanges, men han har lagt sine Følelser for det saaledes for Dagen i Overensstemmelse med de her anførte Udtalelser af ham, at ingen kunde vente, at han umiddelbart
efter skulde tale kraftigt for det, og endnu mindre, at han
skulde være den ivrigste til at lægge dem for Had, som reaktionære, der handlede i Overensstemmelse med de Betænkeligheder, som han selv under Omsvøb eller i Fortrolighed
kom frem med. Kort sagt : han gjorde i dette Tilfælde nøjagtigt det samme som i det Eksempel, vi har fremdraget, han fulgte
ikke sin Samvittighed, han kvalte sin egen Viden til Fordel
for Partiet og Abonnementsprotokollen.
Mærkeligt er det, at Hr. Hans Jensen ikke ogsaa, medens
han er i Farten, erklærer det for Løgn, hvad vi skrev, at han
er Medlem af Bestyrelsen af det stedlige Rekylkorps, thi det
er det aabenbart. Han har været, men meldte sig ud, „da

Højrepressen gjorde ogsaa denne Sag politisk i en Grad, som
gjorde det umuligt for nogen ærekær Venstremand ( !) at
blive."
Oplysningen er interessant, ikke mindst sammenholdt med
hans Forsikring om, at „han ikke vilde være med at bruge
Forsvarssagen til at spænde Ben for Grundlovssagen ved en
demonstrativ Indsamling, hvis reelle Hensigt for Agurkernes
Vedkommende Eftertiden har givet al ønskelig Besked om"."
Ja, i Sandhed, Eftertiden har givet Besked, og der hører
en mere end almindelig Dristighed til for en Mand med Hr.
Jensens Fortid at turde paaberaabe sig den ; den har hurtigere, end man kunde ane det, vist, at de Mænd, der dengang manede Folket til Agtpaagivenhed overfor Faren, forstod Tidens Tegn og talte ud fra en større Kærlighed til det
og en dybere Ansvarsfølelse for det end dem, der døvede
det med Partigøgl og Fraser. I den Grad har ,Eftertiden"
— man huske, at det drejer sig om halvandet Aar — givet
Besked om den „reelle" Hensigt med Indsamlingen, at den
har vist os en erklæret Forsvarsfjende (P. Munch) nødt til
at modtage og anvende efter dens Hensigt, den Gave, som en
saakaldt Forsvarsven dengang viste fra sig, slavebundet af
Hensyn til den Aand, for hvilken Hr. Hans Jensen er den
kaarne Repræsentant."
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mange og tildels maa søges længere tilbage i Tiden. Man kan dog næppe give den Minister,*) som
paakalder Frivilligheden, Skylden for at den nægtes."

kan adskilles; men da det netop af den Grund ikke
er Hr. Jensen bekvemt at gaa til Bunds i Spørgsmaalet, lægger han hastigt sin Bekymring paa
Hylden og drejer udenom. Et Par Dage efter har
han yderligere en beroligende Artikel, om at det
hele ikke er saa slemt.
Han har kvalt sin egen bedre Viden. I Stedet
for at følge det, som hans Samvittighed i første
Øjeblik tilsagde ham om Sagens Betydning, i Stedet for at grave til Bunds, i Stedet for at gøre sin
Pligt og drøfte, vække, mane, agitere, klargøre sig
Ondet og søge Bod for det, kort sagt: rejse en anden og bedre Aand, bestræber han sig for at dysse
sine Læsere til Ro, og putter dem, med et Taskenspillerkneb, Blaar i Øjnene.
Forstaar man nu, hvad vi mente med, at man
ikke kan slaa Genlyd af en Uldsæk. Hr. Hans
Jensen af Slagelse kunde ikke have leveret et tydeligere Bevis for vore Ords Rigtighed, hvis vi havde
bedt ham om det. Hundrede andre Eksempler kunde han sno sig fra; dette ikke. Det kan muligvis
lykkes en Mand at lade som om han ikke ser den,
der drukner, men hvis han først ved et Udraab
giver til Kende, at han ved, hvad der gaar for sig,
og derefter stikker af, har han dømt sig selv. For megen Betydning at lægge i et Par Linier,
vil man sige! Hvad er det, naar alt kommer til alt?
Kun et Sandskorn! Det er rigtigt, men i den Aand,
det rummer, har Hr. Hans Jensen skrevet Tusinder af Linier; i den har han samlet sine Abonnenter og opdraget dem; ved den har han skaffet
sig Penge og Indflydelse. — Gennem den har han
vundet Ringeagt og Beundring hos de Snese af
Redaktører og Politikere, der har forsøgt det samme som han, maaske med mindre Behændighed

Vil man kende „Aanden i Folket", den, der lægger sig over alle Bestræbelser som en Blyvægt,
den, som forgifter Sindene, opelsker Tvivlen, undergraver Karakteren og bringer Landet for hver
Dag der gaar nærmere ved sin Opløsning indefra,
saa har man den her. Sygdommens Bakterie findes naturligvis i alt det Opspyt, der forurener Offentlighedens Gader og Stræder, men netop derfor kan det være vanskeligt at bestemme den. Den
maa rendyrkes, befries for alt uvedkommende, inden den med Sikkerhed kan erkendes. Saaledes
finder man den her. Vi har ikke at gøre med et
Tilfælde, hvor afvigende Partimeninger kan spille
nogen Rolle, ikke med en Sammenblanding af
mange Interesser. Det hele er saa lidt, et Punkt,
upaaagtet af de fleste, en Draabe af Pressens daglige Oversvømmelse, men i denne Draabe er Bestanddelene de samme som i alt det, hvori vi drukner.
Hvad der skete paa de jydske Skytteforeningers
Møde, gjorde Indtryk paa Hr. Hans Jensen, men
ikke mere end, at han Dagen efter er parat til at
lyve sig fra det med en Sofisme.
Han ved saa godt som nogen, at den Minister,
der „paakalder" Frivilligheden, har været en af
de ivrigste til at fremkalde den Aand, de jydske
Skytter talte ud fra, og at de to Fænomener ikke
*) P. Munch.
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og Held, men ikke mindre rede til at svigte Ærens, Pligtens, Sandhedens Bud. Det er et
Sandskorn, men tag Hundreder, Tusinder, Millioner saadanne Sandskorn, ophobet gennem Aar og
Dage, og man har det dybe Uærlighedens Kviksand, hvori alle Genrejsningsbestræbelser synker.
De Naive peger paa dette eller hint og siger:
Se, hvor oprørende ! eller: Se, hvor betænkeligt !
og undrer sig over, at deres Indignation ikke vækker Genlyd, at deres Angst ikke kalder Hjælp til.
Er der da ingen andre end dem, der kan se,
eller kan man ikke høre? De raaber endnu højere!
Men de kan skrige sig hæse, de vil ikke kunne
vække dem, der har hørt, dem, der har forstaaet.
(1915)'

PLIGT OG FRIVILLIGHED
Skytteforeningerne har holdt Aarsmøde og paa
dette kom den jydske Affære til Behandling den, der for et Øjeblik gjorde Hr. Hans Jensen i
Slagelse bekymret. Man husker, hvad det drejer
sig om. Som det er Skik og Brug holdt de jydske
Repræsentanter et privat Møde i Aarhus forud for
det nu stedfundne Aarsmøde. Paa dette private
Møde drøftedes bl. a. en Henvendelse fra Krigsministeriet om at stille frivilligt Mandskab til Bevogtningstjeneste.
I og for sig maatte allerede det undre, at Krigsministeriets Anmodning mødte en saa stærk Vrangvilje, thi hvor skulde man tænke sig at det kunde
vente Redebonhed, naar det ikke var hos dem, der
ved deres Uddannelse og Interesse paa Forhaand
syntes skikkede til at yde Hjælpen. Dette kunde
imidlertid, som vi skal se, have rimelige Grunde,
men naar det sattes i Forbindelse med antimilitaristiske Udtalelser, fik det rigtignok en Karakter,
der udelukkede al fornuftig Diskussion af Sagen,
thi hvad vilde det sige: antimilitaristiske Skytteforeninger ? Hvad skulde Skydningen da læres for,
hvad skulde Geværet bruges til? Ja, man behøvede
ikke engang at ty til noget i bedste Fald saa individuelt som sund Sans, man kunde blot holde sig
Af Tidens Træk. III
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til Vedtægtens § 1, der klart betegnede det som
Skyttebevægelsens Maal at „udvikle Folkets Evne
og styrke dets Vilje til at forsvare Fædrelandet."
Hvilket Resultat at pege paa: svigtende Offervilje,
da den paakaldes, antimilitaristisk Begrundelse, og
Genvalg af den, der taler og handler imod Lovenes
Ordlyd og Bevægelsens Aand.
Naa, dette var dog ogsaa for meget. Den offentlige Mening, Hr. Hans Jensen indbefattet, reagerede, og Skytteforeningernes Bestyrelse tog gennem sin Formand Affære. Det er denne anden Akt,
der nu er blevet opført og man maa indrømme, at
den giver ikke første noget efter. Hvem er det
nemlig, der paatager sig at forhøre og afstraffe de
Skyldige, hvem er det, der vil tale paa Landets
Vegne og gøre Offervillighedens, Pligtopfyldelsen
og Redelighedens Synspunkter gældende? Det er
saamæn en god, gammel Bekendt, det er Hr.
Klaus Berntsen. Han sparede sig da heller ikke,
han var som et Blad naivt bemærkede „meget bevæget" — tacka Rir det. „Det er en frivillig Sag
at melde sig ind i Skytteforeningerne, men gør
man det, skal man holde deres Love og støtte deres Formaal, ellers bliver det meningsløst", sagde
han efter et udførligt Referat i et Venstreblad. „Ingen ved, om vi vedblivende kan holde os udenfor
Det skulde da synes naturligt, at
Krigen
spørge Skytteforeningerne, om de vilde være med
til et frivilligt Arbejde under denne Situation; deri
er ingen Politik( !), det er kun Udtryk for, at vi vil
værne vort Hjem saa godt, vi paa nogen Maade
kan." Og senere finder han det højst mærkeligt,
„at Hr. Vinkel mener at kunne møde her som Repræsentant for en Forening, der har ganske andre
Anskuelser end han selv. Skytteforeningerne er

ikke Sportsforeninger alene, de har større og videregaaende Formaal. Man siger, at først naar der
er Nøj aa Fahr, kommer Jyden ud af Dar; men
saa kan det gerne være for sent; alt skal være ordnet i Tide( !), saa enhver kan vide, hvor han skal
gaa hen, og det er det, Skytteforeningerne ( !) vil
sørge for. Vi spørger ikke nogen om Trosbekendelse eller politisk Anskuelse ( I), men efter alt,
hvad der er passeret, maa vi nu lyse efter en anden
Repræsentant for Salling Herreds Skytteforeninger."
Se, det var Ord talt af en Mand: Fædrelandet i
Fare — Forberedelse i Tide — ingen Partiforskel
— vi er nær ved selv at blive bevægede, og vi antager, at der ogsaa i Tømrermesterens Bryst har
rørt sig noget. Det er sværere end man tror, at
lukke sit Sind for disse gammelkendte Toner. Det
er dog dem, der har kaldt Mænd til deres Pligt og
været Grundstammen i det Arbejde, der har bevaret Landet fra Slægt til Slægt. Det er Alvor,
naar disse Toner lyder, det er højtideligt og gribende, naar disse Følelser paakaldes. Ja, vist forstaar vi, hvis Hr. Klaus Berntsens Bevægelse har
smittet, men vi antager, at det i hvert Fald hos Hr.
Vinkel fra Salling kun har varet et øjeblik. Det
er jo nemlig ogsaa en frivillig Sag, om man vil
være Forsvarsminister eller ej. Men har man paataget sig at være det, maa man arbejde for Forsvarets Formaal og ikke forsynde sig mod de Love,
der betinger dets Trivsel, thi ellers bliver det meningsløst, ja, mere end det, landsskadeligt, at man
paatager sig en saadan Opgave. Den vigtigste af
disse Love er at være forberedt og forberedt i
Tide. Man maa derfor ogsaa antage, at en Forsvarsminister ikke spørger dem, „om Trosbeken13*
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delse eller politisk Anskuelse," der møder for at
hjælpe ham til at naa det Formaal, den rettidige
og omfattende Forberedelse, han er sat til at fremme. Og selv om dette skulde volde ham Ubehageligheder, ja kræve Ofre af ham, hvor „naturligt"
er det da ikke at vente dem af en Forsvarsminister,
endnu mere naturligt end af en Skytteforeningsformand.
Eller har Hr. Vinkel mindre Ret til at have sine
smag private Særmeninger om Forsvaret end Hr.
Klaus Berntsen, og har han mindre Ret end denne
til at sætte sine private Interesser over Statens?
Der blev sagt om ham paa Mødet, at naar det gjaldt
vilde han være en af de første til at møde. Det er
muligt noget tilsvarende kan siges om Hr. Berntsen. Saameget desto bedre — saa kan det privatpersonlige holdes helt udenfor, men offentligt har
de saavist intet at lade hinanden høre. I Forhold til
Landets Forsvar har de lagt det samme Sind for
Dagen, blot med den Forskel til Gunst for Hr.
Vinkel, at han dog forsaavidt har Orden i sine
Standpunkter, som han erklærer sig for Antimilitarist, medens den forhenværende Forsvarsminister ikke forsømmer nogen Lejlighed til at tale bevæget om den Sag og de Pligter, som han selv, da
det gjaldt, lod i Stikken for de ,parlamentariske"
d. v. s. personlige Hensyn.

— faar man fat i, naar man følger det Fingerpeg,
der ligger i Ordene, om at alt skal være ordnet i
Tide, og at det er det, Skytteforeningerne vil sørge
for.
Kan være, at Ordene tager sig lidt anderledes
ud i Referatet end da de blev sagt, men naar man
læser dem, maa man tænke paa, hvem det er, der
har Pligt til at ordne alt, nemlig Staten, og i hvilken Grad det afhænger af om dette sker, hvorvidt
Skytteforeningerne og andet privat Initiativ overhovedet faar Grund til at paatage sig noget.
Spørgsmaalet har da ogsaa meldt sig, men Maaden, hvorpaa det blev rejst, ved en Kronik i „Politiker" af Hr. Oberstløjtnant Holten-Nielsen, der
mistænkeliggjorde og svækkede Sympatien for
vore frivillige Korps, hører med til Karakteristikken af den Tilstand, hvori vi efterhaanden er kommet. Baade Sted, Forfatter og Tendens var lige
paafaldende og malplacerede.*) Ikke mindst den
sidste, thi var der noget vore frivillige Korps ikke
fortjente, saa var det nedsættende Ord. Ikke blot
betyder de en positiv Indsats med Hensyn til
Kampværdi, og med Hensyn til Maskinskyts (Rekylgeværer) i vor slet forsynede Hær, men de
betyder — og det skulde man dog tro, at en
Oberstløjtnant satte Pris paa — en levende Agitation blandt Ungdommen i forsvarsvenlig Retning,
og endelig betyder de for alle, ved den Offervillighed, de bærer Vidne om, et af de ikke mange
opmuntrende og styrkende Tegn, vi har at holde

Imidlertid Affæren har et endnu videre Perspektiv. En saadan grænseløs Forkludring opstaar naturligvis ikke blot gennem et Par enkelte Personers individuelle Egenskaber; den har sine Rødder
i hele Tilstanden. En af dem — og en af de dybeste

*) Hr. Oberstløjtnant Holten•Nielsens senere fortjenstfulde
Virksomhed for rundt om i Blade og Tidsskrifter at oplyse
Befolkningen om militære Spørgsmaal har iøvrigt ændret mit
Syn paa hans Optræden ved denne Lejlighed.
Forf. Anm.

log
os til. Dette sidste jo mere man har Ret i at fremhæve deres Utilstrækkelighed overfor de Opgaver, der skal løses, thi dette er Pointet i Sagen: det
er rimeligt at yde frivillig Hjælp til Supplering af
Statens Anstrengelser, men det er i sin Grund urimeligt, at ville erstatte dem ad privat Vej, hvor beundringsværdigt og takværdigt, dette fra en anden
Side set end kan være. Men det er dette vi er godt
inde paa. En efter en skyder disse Indsamlinger
op, der tager Sigte snart paa det ene og snart paa
det andet, som Hæren mangler. Sidst blev der
skrabet 30,000 Kr. sammen til Ambulancemateriel
i Jylland. Men hvad vil i Grunden dette sige?
Hvorledes gaar det til, at Staten har forsømt et
saa selvfølgeligt og nærliggende Led i sine Forberedelser, og hvad er Meningen med, at den nu
ikke indhenter det forsømte? Hvorfor skal en lille
Del af Landets Borgere belastes med denne Udgift, som det tilkommer dem alle at udrede? Og
hvad tror man at kunne opnaa ved at gaa videre
ad denne Vej? I hvert Fald ikke det, man tilsigter.
Der var god Mening i Indsamlingen af den halve
Million i 1913. Den tilsigtede at hjælpe Staten paa
et Punkt, hvor der af forskellige Grunde stillede
sig Vanskeligheder i Vejen og som under den
tænkte Mulighed af en Krigs Udbrud var af væsentlig Betydning. Men allerede den derpaa følgende almindelige Indsamling var mere tvivlsom.
Kun i Sammenhæng med den første og under Forudsætning af, at den ved at berøve en vrangvillig
Minister de Paaskud, han skød sig ind under,
fremmede Anvendelsen af den halve Million, kunde den siges at være naturlig, thi de Mangler, som
den afdækkede — og bødede — var af en saa skandaløs Art, at de røbede en Hæradministration og
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Krigsforberedelse, som ingen private Midler kunde
hjælpe, endsige raade Bod paa.
Fortsætter man, vil man kun opnaa, at styrke
Forsvarsledelsen og Folket i denne Tendens til
utrolig Forsømmelighed, og bidrage til at undergrave den Forestilling, som det gælder om at
vække, eventuelt at fremtvinge, at Forsvaret mere
end noget andet Anliggende er hele Nationens.
Gælder denne Betragtning Materiellet, gælder
den i endnu højere Grad Personellet. Hr. HoltenNielsen havde selvfølgelig fuldkommen Ret i at
pege paa den almindelige Værnepligt som den eneste rigtige Løsning. Det lyder jo nemlig meget bestikkende, at paakalde Offervilligheden, Begejstringen og Heroismen, men drevet ud over en
vis Grænse, bliver det noget helt andet, et Misbrug, et plumpt og brutalt Bondefangeri af Befolkningens bedste Følelser. Naar alle Forberedelser er trufne, naar Byrden er fordelt over hele
Befolkningen, naar denne ved, at der er Rammer,
Befalingsmænd, Forsyninger til at optage og udnytte dens samlede Kraft, da er der Mening i, at
de, der af en eller anden Grund staar uden for det
normale Opbud melder sig, naar det gælder. Der
kan være Mening i, at den sidste, der haler i et
Tov lægger sig rød og svedende hen ad Jorden, i
sin Vilje til at gøre det yderste, naar foran ham en
Række kraftige Mænd haler med og i Takt, men
det bliver et Syn, der ligger mellem det pinlige og
det komiske, om han end puster nok saa meget og
anstrænger sig nok saa oprigtigt, hvis han alene
haler løs, medens de andre staar med Hænderne i
Lommen og Piben i Munden.
Men Forskellen strækker sig meget dybere og
gaar til hver enkelt. Den engelske Regering har
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udstedt Opraab om, at Kvinderne ikke maa holde
deres mandlige Paarørende tilbage, men tværtimod skulde opmuntre dem til at melde sig. Hertil
svarer en Dame i „Daily Mail": „Dersom vi faar
overtalt en Mand til at melde sig — vor Søn, vor
Broder, vor Chauffør, vor Gartner — og vi nogen
Tid efter finder hans Navn i Tabslisterne, eller
hvis han vender hjem til sin Hustru og sine Børn
som et hjælpeløst Vrag, en Krøbling for Livstid,
hvem skal saa hjælpe os til at bære den tunge Ansvarets Byrde? — — Nej, intet enkelt Individ
skulde man bede om at paatage sig sligt. Den
Byrde maa Landets Regering bære."
Fra anden Side fremhæves, hvorledes der ude
omkring i England vokser Uvilje op og gensidig
Mistro. Hvorfor gaar Naboen ikke med? Han kan
have de bedste Grunde dertil, men naar den bortdragnes Hustru ser ham tjene gode Penge og avancere hurtigere, fordi hendes Mand er draget ud,
forstaar man, at hun ser skævt.*)
Men Sagen bør ogsaa betragtes fra de Frivilliges
Standpunkt. Man har haft den praktiske Prøve
for nylig i Sverige. Hæren havde, ligesom vor,
ikke tilstrækkeligt Befalingsmandskab og Regeringen vilde af Hensyn til de Liberale nødigt ordne
Spørgsmaalet ved Lov. Man udstedte saa Opfordring til at melde sig frivilligt, men der kom kun
en Femtedel af dem, man havde Brug for. Nu begyndte den socialdemokratiske Presse at spotte
disse „Højreakademikere" og Forsvarsfanatikere,
der ikke var saa ivrige, naar det gjaldt dem selv,
men saa afholdt Studenterne — hvem Opfordringen
særlig var tiltænkt — Møde om Sagen, og lagde

offentlig deres Standpunkt klart frem. Værsgo, vi
vil udskrives, sagde de. Mange af os studerer for
laante Penge, og vi kan af Hensyn til vore Kreditorer ikke uden videre melde os frivillig, ja, vi har
ikke engang Lov til det, men bliver vi udskrevet
er det noget andet; det maa man bøje sig for
og vi vil kunne faa vore Sager ordnede.
Det samme Synspunkt blev gjort gældende i private Breve til Krigsministeren f. Eks. fra Arbejdere: Vi vil gerne følge Opfordringen, men vi kan
ikke uden at Staten tvinger os dertil. Resultatet
blev, at man maatte give efter og ordne Spørgsmaalet ved Lov.
De to Eksempler, fra England og fra Sverige
belyser Kærnen i Sagen. Den Mand, der skal melde
sig frivilligt, forlanger man et meget større Offer
af end af den, der bliver udskrevet, et saa stort
Offer, at det kun under ganske særlige Betingelser er rimeligt at kræve det.
Man har i al Almindelighed ikke Lov at forlange,
at den Enkelte selv skal træffe et saa skæbnesvangert Valg. Det er rent psykisk for stor en Byrde
at læsse paa ham. Er han ikke et helt ungt Menneske, har han Pligter til forskellige Sider. Hvor gør
han mest Nytte? Hvorfor skal netop han? Bliver
han udskrevet og falder er Ulykken forsaavidt lige
stor, men hans Efterladte staar paa en helt anden
Maade, end hvis han gik frivilligt. Hvorfor blev
han ikke hjemme? Hvem skal hjælpe, Staten eller
Private og da hvilke Private? Overfor Nødvendigheden ordner man sig. Man har Forstaaelse og
Medfølelse med den, der følger sin Pligt, men
hvis A. er entusiastisk, kan han ikke uden videre
vente, at hans Kreditorer eller Principal skal være
det, undtagen naar alle er entusiastiske, d. v. s. naar

*) Se Morgenbladet for 15. April 1915.
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den nationale Løftelse udstrækker den almindelige
Værnepligt til at gælde endnu videre end Loven
byder.
Og navnlig er det fuldkommen uforsvarligt af
Nationen at vente eller forlange Frivillighed af de
Enkelte — at disse skal gøre mere end deres Pligt
— naar den ikke selv gør sin Pligt, og derfor er
der i Skytteforeningernes Tøven og Vrangvilje et
berettiget Moment, der vel ikke gør deres Optræden klarere, værdigere eller trøsterigere, men
gør den mere forstaaelig, som et naturligt Udslag
af den Aand, der hersker i det Forsvar og det
Folk, der kræver deres Støtte.
Landets Indbyggere har Krav paa at blive udskrevet, hvis Staten har Brug for deres Liv, og
paa at blive fri for dens Opfordringer, naar den
selv er for sløj og afmægtig til at gaa i Spidsen
med et Eksempel paa Pligtopfyldelse — det er
Moralen af Historien.
(1915).

MANDEN PAA BROEN
Tusinder af Træk om vore Medmennesker svirrer os ligegyldigt forbi, men undertiden kan et enkelt eller et Par fange vor Opmærksomhed og,
som løst henkastede Streger af en Mesterhaand,
tegne en Karakter, en Skæbne for os. Saaledes
gik det i det Tilfælde, hvorom der her skal berettes.
Jeg havde hørt om ham, men aldrig set ham.
Han kom ikke mere dft, hvor jeg traf hans Rygte.
Men han var kommet der som ung, glad Styrmand,
havde færdedes der som Søn i Huset, havde boet
der, havde forlovet sig der, og vilde rimeligvis ogsaa have giftet sig fra dette sit andet Hjem, hvis
ikke hans anden Moder med kvindelig Uforsigtighed havde ladet falde nogle ufordelagtige Ytringer
om hans tilkommende Hustru. Han tilgav det aldrig, satte aldrig mere sine Ben i det Hus, hvor
han havde nydt saa megen Venlighed, selv ikke
da hans Hustru længst havde ladet sig forsone.
Paa mit Barnesind gjorde det et uudsletteligt Indtryk. Han stod for min Fantasi som Levendegørelsen af alt barskt og ubønhørligt. Naar jeg af og
til kunde gribes af Lyst til at træffe ham, var det
blot for at se, hvorledes han saa ud, hvorledes han
talte, tænkte, opførte sig, denne frygtelige Mand,
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som jeg kendte saa godt. Jeg syntes, at der maatte
komme mere efter dette, saa betydningsfuldt som
det var. Og der korn mere — om end det varede
længe—, og det passede til det, jeg havde som den
ene Halvdel af en Mønt til den anden. Efterhaanden havde jeg faaet at vide, at han var blevet Kaptajn, og at han straks med det første Skib, han fik
at føre, havde lidt Havari, og at han ogsaa senere
havde været ved at forlise. Nu blev det mig fortalt
— tilfældigt og henkastet som sligt siges om et
fremmed Menneske — at han var død. Det var
gaaet saaledes til — Beretningen derom var svævende og uklar som Rygtet — at han paany havde
haft Uheld med sig, havde faaet Skibet gjort i
Stand og var paa sin første Rejse med det efter
Istandsættelsen, da han kom ind i en Isskruning det var nordpaa og tidligt om Foraaret. I to Døgn
var han paa Kommandobroen, men forgæves Damperen blev ramt af et Isstykke og maatte sættes paa Grund. Da det var sket, sagde han til Styrmanden: „Det er dog mærkeligt med det Uheld,
der stadig følger mig," og gik saa ned i Kahytten
og skød sig.
Det skal indrømmes, at Fortællingen om hans
sidste Sejlads er noget vag, men det af den, der
staar fast, er tilstrækkeligt til at sikre dens indre
Sandhed. Det staar fast, at han var forfulgt af
Uheld fra sin første Begyndelse som Kaptajn, skønt
han havde Ry for at være en dygtig og pligtopfyldende Sømand, hvilket ogsaa fremgaar deraf, at
han stadig paany fik Skib at føre. Det staar endvidere fast, at han tilsidst dræbte sig selv efter et
nyt Uheld, og mer behøves der ikke for at skimte
den Kamp, som den stejle, bitre Natur har maattet bestaa med sin mægtige Fjende. I et Glimt ser

man de gennemvaagede Nætter, Legemets og Sjælens grænseløse Anspændelse for at afværge det
truende: Dødsfaren og bagefter Mistanken, Mistanken fra de andre, Uroen og Tvivlen fra sig selv
— efter Kampen for Livet Kampen for Æren. Og
saa paany alt det samme om igen: Faren, der
Tusinde Gange raaber Allarm inden den tilsidst kaster sig med fuld Magt over Byttet, og
bagefter Prøven, der er værre end Døden. Nu
har han følt, at han ikke vilde mere. Det maatte
være nok. Den usynlige Fjende vilde aabenbart
ikke give ham Fred, vilde hans Ære til Livs. Hans
Pligttroskab, hans Aarvaagenhed, hans Mod hjalp
ham ikke overfor denne Overmægtige. Og som
sidste Gang, da han led en Forsmædelse, han var
ude af Stand til at bære og ikke i Stand til at hævne,
gik han sin Vej — bort fra det Hus, hvor man
havde fornærmet ham, bort fra det Liv, der forfulgte ham, den ubøjelige, med sin Ugunst.
Hvad jeg havde hørt som Barn, og hvad jeg
hørte nu bar samme Præg, det var ikke til at tage
fejl af. Sjældent har den Karakterens Uforanderlighed, der er en Hovedlov i Digtning som i Liv,
mødt mig med en saadan Storhed og Højtidelighed
som i dette Tilfælde.
Jeg havde en Følelse som om jeg ved et Par
Stjerneobservationer havde tegnet en stor og evigbestemt Bane.
Det var kun et Indtryk, og foreløbig fængledes
jeg mest af den Udsigt, det aabnede udover et Menneskeliv.
Først senere da jeg af Selvsyn havde lært det
daglige Liv ombord paa en Fragtdamper at kende,
forstod jeg tilfulde, i hvilken Grad det ikke blot
var en Karakterens, men en Standens Tragedie,
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at Tusinder af Mænd hvert Aar udstod lignende
Besværligheder og kæmpede samme Kamp med
Døden, selv om de i Kraft af lykkeligere Omstændigheder og en sejgere, mindre haardtstøbt og sprød
Karakter kom bedre over det. Efter at have set et
Glimt af Ansvaret i dets Højtidsskikkelse fik jeg
det at se i dets Dagligdragt.

muligt Varsel. Til alle disse Forberedelser svarede
de stadigt genkommende Omkvæd i Kaptajnens og
Styrmændenes Ordskifte: Hvor hurtigt gaar vi?
Hvor langt er vi naaet? Hvornaar kommer vi ind?
Kan vi naa at faa Lods i Aften eller skal vi ligge
udenfor til i Morgen tidlig og derved miste en halv
Dag? Fremad!.— ikke spilde et Øjeblik, det var
Pulsslaget i denne svømmende Verden trods &n
Ro og Stilhed, den bar til Skue.
Det var mit andet stærke Indtryk: Hvilken Dygtighed — i den Betydning, der kommer ufortyndet af at due — disse Mænd maatte være i Besiddelse af, for at det hele skulde gaa sin støtte Gang.
Navnlig er det ikke smaa Krav, der stilles til Kaptajnen. Det er ikke nok, at han er Sømand, han
maa være et Stykke af en Forretningsmand, ikke
saa lidt af en Diplomat, og efter Omstændighederne baade Læge og Jurist. Han maa ikke blot
have Koldblodighed under en Storm, men være i
Stand til at tale med de mest forskellige Mennesker og alt efter Forholdene forhandle, bede eller
true. Allerede Morgenen efter vor Ankomst fik jeg
Lejlighed til at erfare dette. Vi var kommet for sent
om Aftenen og havde maattet kaste Anker paa
Reden, men nu søgte vi til Gengæld efter bedste
Evne at indhente det forsømte. Klokken var endnu
ikke seks, da Mæglerklerken og Tolderne kom ombord. Under en Blanding af yderst vovede tyske,
danske og russisk-jødiske Historier, Smørrebrød
og Kognaksklinken blev Papirerne eftersete. Vi var
et Skridt nærmere ved Maalet, men først efter at
have aflagt Besøg hos Toldvæsen, Mægler og Stevedor kan Kaptajnen lade Arbejdet begynde. I tre
Dage fortsættes det i Larm og Støv, saa er Skibet
tømt indvendig og dækket af Snavs allevegne ud-

Det første, der slog mit ukyndige Blik, da jeg
kom ombord i den Damper, hvor jeg takket være
Rederiets Elskværdighed skulde rekreere mig nogle
Uger, var, hvormeget mere der er at bestille paa
saadant et Skib end jeg havde tænkt mig. Uvilkaarligt forestiller vi Lægfolk os Opholdet i rum Sø
som en lang Hviledag, naar fraregnes den Opmærksomhed, der maa skænkes Navigeringen.
Men det er ikke ganske saaledes. Selvfølgelig vil
det bedre slaa til paa de meget lange Farter. Dft
vil der kunne komme Dage, hvor Styrmanden har
ondt ved at finde en afskrabet Plet, der kan males,
eller nogle Tovender, der kan splidses. Paa de
mindre Ture, dem, der tager en Ugestid eller lidt
mere fra Havn til Havn, har han derimod sjælden
Vanskelighed ved at faa Tiden anvendt.
Vi skulde til Kronstadt med Kul og var endnu et
Par Dagsrejser fra Maalet, da vi allerede begyndte
Forberedelserne til Losningen. Rebene blev efterset og udbedrede og anbragt paa deres Pladser
færdige til Brug; Kranerne blev ordnede, de, der
ikke skulde bruges, firet ned og fastsurrede, de
andre anbragt som de skulde med hver Kæde løbende paa rette Vis i sin Blok; Spillet blev efterset
og prøvet og tilsidst Presenningerne taget af Lugerne, saa at de kunde smækkes fra med kortest
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vendig. Vi besjæles nu af den samme stormende
Længsel efter at komme ud som før efter at komme
ind. Færgemanden farer frem og tilbage, Kaptajnen paaskynder, beder, truer, og bander tilsidst,
thi paa Grund af, at en kejserlig Eskadre skal
forbi, bliver alle Skibe stoppet i Havnen eller jaget ind i den af de omkringfarende Torpedobaade.
Til Trøst faar vi, fra det Orkester, der har hilset
Kejseryachten, „Kong Christian" med paa Vejen,
da vi endelig slipper ud.
Det vil knapt tage os et Døgn at naa den finske
Havn, hvor vi skal laste Tømmer, og det gælder om
forinden at faa Skibet renset for det værste Smuds.
Strømme af Vand hældes over det, men rundt om
i alle Revner sidder endnu det sorte Støv. Først
efter en to-tre Overskylninger vil det naa en passende Grad af Renhed. Det vil give Folkene noget
at more sig med, naar vi atter kommer i rum Sø.
Foreløbig maa det være nok. Det er vigtigere at
faa begyndt paa Ladningen af de Tusinder af korte
Stolper, „props", som vi skal bringe ned til Frankrigs Kulgruber. Atter Utaalmodighed og Protester.
Afladeren har ikke sørget for at have Tømmeret
parat. Kaptajnen ringer ham op og gør ham paa sit
bedste Svensk ansvarlig for enhver Forsinkelse og
ægger samtidigt Stevedorens Ærgerrighed ved
utrolige Historier om, hvor hurtigt han har faaet
lastet i andre Havne. Endelig — d& kommer den
lille Damper slæbende med en Ø af Tømmer. Er
alt i Orden? Godt ! Haandtaget sænkes, Spillet
gør sine første Omdrejninger, og ude paa den
smukke Fjord, der er omgivet til alle Sider af skovklædte Kyster og Skær, begynder nu en Travlhed,
som varer fra Morgen til Aften i de følgende ni
Dage. Rummene fyldes atter. Plankerne vokser

op over Dækket, op over Rælingen, indtil de ligger
omtrent i Jævnhøjde med Kommandobroen. Tilsidst staar Spillene og syder og rasler nede i dybe
Huller, og det bliver mere og mere halsbrækkende
at komme fra den ene Ende af Skibet til den anden.
Vi kan ikke tage mere, Ankrene lettes og vi staar
ud. Arbejdet med at stuve væk, gøre rent, udbedre
og pudse begynder fra nyt. Først og fremmest gøres Skibet beboeligt. Dækslasten surres, der lægges Gangbrædder henover den og rejses ved Hjælp
af Sidestolperne og Reb en Slags Ræling, stærkt
og omhyggeligt som det er Sømænds Vane. Om
nogle Dage skal det hele pilles ned igen. Losning
og Ladning, Rengøring og Udbedring, det er den
stadige Trædemølle.
Livet ombord har som Livet i Land sin evige
Række af uundgaaelige, kedsommelige Pligter, men
der er bag denne Overflade noget, der holder det
friskt, noget, som trods al Vane forhindrer Sømandens Gerning i at falde til Ro i bestemte Folder, det er den evigt lurende Fare. Et lille betegnende Træk viste mig, hvorledes den indgaar
Beregningen. Dækslasten var surret med svære
Jernkæder, som man strammede med en Haandspage. Til min Forundring gik Kæderne ikke helt
over fra den ene Side til den anden, men var paa
Midten forbundne med en Rebsurring. Var det
fordi de var for korte? Nej, det var for at kunne
løsne det hele med et Øksehug, naarsomhelst det
blev nødvendigt.
Dette aabne, parate Sted er der i al deres Gerning, hvor fæstnet og vaneagtig den end ellers kan
synes. Rutinen bestaar for dem netop i aldrig at
forlade sig paa nogen Rutine, altid at være paa
Vagt, altid at vente det uventede. I hvor høj Grad
Af Tidens Træk. III
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de gennemtrænges af denne Aand fik jeg Bevis
for, da vi stod ud fra Finland. Det var en dejlig
Sommereftermiddag med skyfri Himmel og høj Luft.
I en Uge havde Vejret holdt sig saaledes. Skulde
man nogensinde kunne forlade sig paa, at der var
Fred og ingen Fare maatte det være under Omstændigheder som disse, men desuagtet syntes vor
Kaptajn opfyldt af Uro. For mig var der intet at
se — ja Skibet havde en ubetydelig Hældning til
læ Side — men idelig rettede han bekymrede
Spørgsmaal til Styrmanden: om han ikke syntes
det laa uroligt paa Vandet, om han troede, at det
vilde hjælpe, naar de kom udenfor og fik Tankene
fyldt. For at lægge Tyngdepunktet saa lavt som
muligt blev Kranerne sænkede og de Aabninger,
der gabede rundt om Spillene stoppede med Tømmer, men først da vi havde sejlet en Dags Tid og
Skibet gik støt og Vejret vedblev at være uforanderligt smukt, svandt lidt efter lidt en Ængstelse, som
for mig havde taget sig ubegribelig og overdreven
ud. Nu senere, da jeg hørte om Damperen, der
rullede rundt derude i Nordsøen omtrent paa
samme Tid af Aaret, som da vi sejlede fra Finland, begyndte jeg at forstaa, hvad de frygtede.
Det regelmæssige, borgerlige Præg, som Indførelsen af Dampkraften har bredt over Sømandslivet er kun en Overflade. Paa Søen hjælper ingen
af de Stødpuder, hvormed vi paa Landjorden har
skilt Mennesket fra den haarde Natur, ingen af de
Assurancer, hvormed vi har lettet dem deres Ansvar. D& staar en Mand nu som før inde med sit
Liv, og er der sket nogen Forandring, er det blot
den, at Ansvaret er blevet større, fordi det i hvert
enkelt Tilfælde er saameget mere baade af Gods
og Menneskeliv, der staar paa Spil og fordi alle

de forøgede mekaniske Hjælpemidler- levner saa
meget færre Undskyldninger for Føreren.
Det er haarde og drøje Vilkaar, men det maa
være Sømandens Trøst, at det giver hans Liv et
Præg af Storhed og Kraft, som de fleste af hans
behageligere stillede samtidige intet kender til i
deres daglige Slid. Han kan ogsaa her søge Grunden til, at hans Stand under alle Forandringer har
bevaret sit gamle, velfortjente Ry for Dygtighed og
Retsind. Det er ikke saa let at løbe vild i Livet,
naar man har Døden selv til at indskærpe sig de
store, væsentlige Forskelle.
(1909).

