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FORORD 

Da «Dommens Dag, udsendtes i Slutningen af 
Maj 1908, vakte den, en meget betydelig Opsigt. I 
Løbet af to Maaneder kom den i elleve Oplag, og 
Mand og Mand imellem var den. Samtalestof hele 
Sommeren igennem. 

Det skyldtes to Aarsq_ger. For det første var 
den ypperligt skrevet, for det an,det udgjorde den et 
velberegnet Led i den hæftige Diskussion om For
svaret, som havde præget Aarene efter Systemskif
tet - i særlig Grad Aarene efter 1905 - , og som 
tilspidsedes netop i 1908, da man ventede, at den 
uendeligt sendrægtige Forsvarskommission (af 1902) 
vilde afgive sin Betænkning. De utallige Presseind
læg og Mødeudtalelser, de staaende Kampe mellem 
ansvarlige - men i mange Tilfælde langt fra an
svarsbevidste - Politikere havde sløvet adskilliges 
Sans for, hvad Forsvarsspørgsmaalets egentlige 
Kærne var. Man var af gode Grunde ved at køre 
træt og ledte forgæves efter Argumenter, som ved 
deres Form eller paa Grund af deres Indhold kunde 
siges at kaste et virkelig nyt Lys over disse udslidte 
Problemer. 

Og saa kom «Dommens Dag,, der med kunst
neriske Virkemidler, paa, leven,de Vis gav et Billede 
af, hvad der ventede os, saafremt vi ikke hurtigt 



fik opbygget et Værn,, der svarede til den barske 
Virkelighed omkring os. Alle de forvirrede Stand
pu.n)cter, som havde givet sig til Kende, hele det 
æstetiske Pladder og al den se11,Sationslystne Repor
tage, der fyldte saa væsentlig en Del af vore Avisers 
Spalter, medens de storpolitiske Skyer samlede sig 
og de første Tordenbrag allerede kunde høres, var 
i «Dommen,s Dag> taget paa Kornet. Den overbe
viste Defaitist, den doktrinære Forsvarsnihilist, den 
politiske Fidusmager - hele det Galleri af tanke
løse Medborgere, der bar Hovedansvaret for Lan
dets katastrofale Værgeløshed, optraadte højrøstede 
og forarget gestikulerende i Bogens Skildring af det 
Øjeblik, da Lynet truede med at ramme os. Og lige 
over for dem stillede Forfatteren den gamle, des
illusionerede Officer, som saa, al Hulheden i Frase
magernes Angreb paa et sundt Folkeinstinkts For
svarsvilje, og som havde mistet Troen paa en dansk 
Fremtid, fordi Fædrelandet syntes kun at være 
«2¼ Million. dansktalende Mennesker, som vil spise 
og drikke og fornøje sig og elske og >hade og vinde 
Magt og Ære, altsammen saa meget som muligt og 
saa billigt som muligt». 

Morgenen efter et hidsigt Diskussionsmøde, 
hvor man var begyndt med Kvindevalgretssagen og 
var endt med voldsomme Angreb pa,a det Ministe
rium, der forstyrrede Idyllen. ved at kræve Mobilise
ring - var Danmark b es a ti Et Urværk havde 
fungeret, nøjagtigt og upaaklageligt. Et Land var 
blevet kvalt - lydløst og æreløst. -



Da «Dommens Dag» kom i 1908, sagde man: 
«Ja, dette er glimren,de skrevet, og Tankeeksperi
mentet er interessant; men saadan k a n, det ikke 
gaal Det er at sætte Tingene altfor stærkt paa Spid
sen. Det er tillige unfair over for de fremragende 
Politikere, der ser vor sikre Frelse ved dette ene: at 
vi intet foretager os! Hvorfor skal de fremstilles 
som forvrøvlede og forvirrede Ulykkesdæmoner, der 
fører os lukt ind i Katastrofen?, - Selvfølgelig 
kunde kun «fanatiske Militarister» og «krigsgale 
Kan,onkvinder« finde Tilfredsstillelse ved saadanne 
Spaadomme. 

Den 9. April 1940 oplevede vi Skændselen! 
Hver Side i «Dommens Dag» blev gennemlidt. Og 
vi vilde endnu i dette Øjeblik have levet un,der alle 
frie Nation,ers Foragt, hvis ikke en 29. August 1943 
havde taget Magten fra de «ansvarlige» og givet den 
til Folket selv - dets førende Ungdom, dets ubrudte 
Modstandsvilje, dets dybe, offerberedte Ansvars
følelse! 

Nu er vort fælles Løsen: «Aldrig mere 
en 9. A pr i li» - Lad «Dommens Dag» da endnu 
en Gang fortælle om den, Sindets og Karakterens 
Opløsnin,g, der førte os til Selvopgivelsens naade
løse Morgen. Saa kan, Bogen lære os, hvorledes vi 
undgaar en Gentagelse. 

Birkerød, Grundlovsdagen 1945. 

Vilh. la Cour. 





I KAPITEL 

P AA en frisk og lys Dag lige i Begyndelsen af 
April kom en General ved To-Tiden kørende i 

aaben Automobil ned ad Friedrichstrasse i Berlin. 
Chauffeuren havde jævn Fart oppe; Solen 

skinnede og begyndte at varme. 
Officeren saa op i den høje, klare Luft og 

kastede saa et Blik paa den hele Mylder af Køre
tø jer, der krydsede ud og ind omkring ham, og 
paa alle de mange Menn_esker, der fyldte Fortovene 
til begge Sider. Morsomt var det egentlig, at i 
alle Gader dog bestandig den ene Side var den 
mest befærdede, hvor ogsaa de stoltserede af Sted, 
som gik for at spasere. Dem var der mange af 
i Dag i det straalende Vejr, og de hævede sig tyde
ligt frem imellem de andre, som bare havde For
retninger i Hovedet, saa at Paaklædning og Hold
ning faldt, som det kunde bedst. Det var, som 
naar man i et stort, rindende Vand skarpt kunde 
skelne en strid, mindre Strømning. 

Paa Kranzlers Hjørne unter den Linden var 
der Trængsel af Mennesker. Inde i Kafeen sad 
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Damer og Herrer tæt op mod Ruderne, Damerne 
med kulørte Hatte. Det tog sig næsten ud som 
Klynger af mægtige Potteplanter, der var stillet op 
i Vinduerne. 

Og da Generalens Automobil sagtnede Farten 
i Svinget ud imod «Linden>, mødte der ham en 
uroligt dirrende, slibende Skingren, som trængte 
igennem hele Kværnen af Menneskestemmer, Drønet 
af Omnibusserne, Hestehovenes Klip-Klap og de 
susende Automobilers Signalskrat. Den kom fra 
Titusinder af Spurve, der helt sortnede de endnu 
nøgne Træer, som strittede i det skarpe Foraarslys. 

;Det var jo Krigsministeren!, hørte han en 
Herre sj.ge til en anden. 

Ja, tænkte Generalen, medens Automobilen tog 
rigtig Fart igen, det er ganske rigtig Krigsministeren. 
Og han kunde for Øjeblikket have den største Lyst 
til at tænde sig en Cigar og køre en Tur paa mange 
Timer, langt ud over Tiergarten, der hen, hvor 
Landet begynder, med grønnende Vintersæd og 
fugtig Lugt fra Brakmarkerne. Men han maa, efter 
et flygtigt Besøg hos Generalstabschefen, vende 
om og naa hjem til sit Kontor i Leipzigerstrasse, 
for at vente, vente paa en Telefonopringning, 
som .... 

Krigsministeren skar med Vilje sin Tankegang 
over og gjorde Alvor af at tænde sig en Cigar. 
Han lod de første blaa Røgskyer rigtig duftende og 
pirrende bølge omkring sig, idet han nu i stærk 
Fart susede videre igennem Udkanten afTiergarten; 
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Lyden af Trommen fra Brandenburger Portvagten, 
som var raabt til Gevær, tabte sig bag ham. 

Udenfor Generalstabsbygningen holdt Automo
bilen en ti Minutters Tid. 

Saa vendte Ministeren tilbage, steg op igen og 
tog Fart ned ad Koniggratzerstrasse. 

Han røg endnu aandsfraværende paa sin Cigar, 
indtil han kastede Stumpen med et Blik, der var 
meget langt borte. . 

Maaske om en halv Time - inden Klokken 
tre allerede - vilde Telefonen ringe paa hans Bord 
med den Melding, som kort Tid efter kom til at 
give et Ryk i hvert eneste af disse hundredtusinder 
af Mennesker, som nu talte og handlede, om ikke 
sorgløst, saa dog uden nogen Sorg, der greb dem 
om Hjertet netop i dette Øjeblik. Og hele den 
mægtige Trængsel af arbejdende Interesser, som nu 
satte travle Mennesker og Vogne og Telefoner og 
Telegrafer i Bevægelse, kunde af den lille Telefon
opringning med et voldsomt Ryk blive kastet over 
i en helt anden Retning som ved et skæbnesvangert 
elektrisk Stød. 

I Henhold til de sidste Underhandlinger, der 
i Løbet af Dagen telegrafisk havde fundet Sted, ind
fandt netop nu den engelske Ambassadør sig hos 
Kejseren, for at modtage det Svar, hvoraf Spørgs
maalet Krig eller Ikke-Krig kom til at afhænge ... 

Automobilen rullede ind ad Krigsministeriets 
Port. 

Faa Minutter efter sad Ministeren i sit Kontor. 
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Det Arbejde, som laa foran ham, var egentlig 
kun taget frem, for at hans Tanker kunde blive 
optagne, inden den ventede Afgørelse forelaa. 

Men Generalen kunde ikke holde sin Opmærk
somhed ved Papirerne. 

Han rejste sig og gik frem og tilbage paa 
Gulvet, standsede henne ved Vinduet og saa ud 
for sig, men uden at se hverken Himlen eller de 
solbeskinnede Hustage overfor ham; han saa kun 
ind i sig selv. 

Var han virkelig det samme Menneske, der 
for de mange Aar siden, i 1870, som tyveaarig 
Knægt ligefrem sprang af Sted paa Mobiliserings
ordren, beruset af Begejstring? Med et Overskud 
af Kraft og i den lykkeligste Bevidsthed om et An
svar, som han var ganske sikker paa at kunne 
staa inde for. 

Uvejret havde dengang længe ligget i Luften, 
ligesom nu. Det havde været ved at fordele sig, 
ligesom nu for kun faa Dage siden. Indtil det 
uventet trak sammen igen og pludselig d. 15. Juli 
1870 slog ned med et Glimt og et Skrald, der vakte 
hele Tyskland til en uimodstaaelig Følelse af Vilje. 

Vilde det gentage sig denne Gang? 
Og han selv? 
Følte han ikke et Ansvar, der næsten havde 

suget ham Marven ud af Knoklerne? Som han 
ofte syntes, at selv det største Held ikke vilde 
kunne løskøbe ham for. 

Telefonen ringede. 
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Generalen løb saa hurtigt hen og greb om 
Hørerøret, at han nær var gledet ud paa Gulvtæppet. 

Det var kun en dagligdags Meddelelse, som 
han gennem Hustelefonen lod gaa videre til sin 
Adjutant. 

Saa gjorde han et Notat og greb igen de 
Tjenestesager, der laa paa Skrivebordet. 

Han vilde arbejde. Hvad nyttede Grublerier til? 
Pennen løb i nogle Øjeblikke hen over Papiret, 

men standsede. 
Hvor havde Tiden i halvfjerds dog ikke været 

forskellig fra den nu I Var ikke nu Risikoen for 
hele Landet uendelig meget større I Og Maalet saa 
langt vanskeligere at naa - og meget mindre lige
fremt og klart! 

Dengang var det Samlingen af de tyske Stam
mer til en national Enhed . . . det laa saa langt til
bage, lød næsten for Tanken, som blev det læst 
op af en Bog, en Skolebog for Børn . . . Tyskland 
skulde vinde den Plads i europæisk Politik, som 
tilkom et stort, dygtigt og krigsstærkt Folk. Men 
nu stod Riget foran den uundgaaelige Kamp for 
en Verdenspolitik. Vilde Nationen alligevel i Læng
den kunne hævde den? Vilde denne Politik snart 
over begge Halvkugler ikke i hvert Fald koste de 
sureste og blodigste Ofre af Slægtled paa Slægtled 
- med mindre den muligvis brast sammen alle
rede nu i første Anløb. Som naar et letsindig 
opbygget Hus styrter sammen til Ruin. Og det en 
Ruin, hvorunder Milliarder af Værdier og Millioner 
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af Mennesker vilde blive begravne, for at de, som 
kom derfra med Livet, møjsommeligt kunde faa 
gravet sig frem af Tomterne og bygge kummerlige 
Hytter op af Tømmer og Sten fra den sammen
styrtede Bygning. 

Det kunde gyse igennem en ved Tanken ... 
Telefonen ringede igen. 
Ministeren tog denne Gang med Vilje ganske 

langsomt om Hørerøret. 
Inden han lagde det fra sig, havde han nikket 

kort: 
Tærningerne var kastede! 
Generalen var bleven fuldkommen rolig. 
Nu sad han paa Hesten. 
Tankeflugten var forbi. Fra Isse til Fod følte 

han sig kun gennemstrømmet af Viljen til at sætte 
hver en eneste Evne ind paa Kampen. Den Kamp, 
hvor et skulde og vilde blive reddet, gennem Sejr 
eller gennem Nederlag, Æren. 

Han trykkede paa en elektrisk Knap. 
Ministerens personlige Adjutant, en Husar

ritmester, traadte hastigt ind. 
Sporehælene slog let sammen. 

«Hr. Generalen befaler?> 
« Vil De bede Afdelingscheferne øjeblikkelig 

give Møde,. 
«Vel!, 
Generalen hørte, et Øjeblik efter, Adjutanten 

gennem Hustelefonen ved Siden af lade Ordren gaa 
videre. 
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Knap to Minuter derpaa stod de Stabsofficerer, 
som var Chefer for Afdelingerne, i Ministerens 
Arbejdsværelse. 

«Mine Herrer! Den engelske Ambassadør har 
paa sin Regerings Vegne i Dag stillet Hs. Majestæt 
et Ultimatum, som Kejseren har besvaret paa en 
saadan Maade, at Ambassadøren Kl. 2¼ har for
langt sine Passer . . : 

Officererne saå ganske tjenstligt og ubevæge. 
ligt paa Ministeren. 

c. . . Den underskrevne Mobiliseringsordre er 
pr. Automobil paa Vej fra Kejseren. Jeg giver Dem 
øjeblikkelig Signal, saasnart den er indtruffen, de 
Herrer vil da behage ... 

Ministeren stoppede op. 
Alle havde uvilkaarlig lyttet; der lød hurtige 

Sporeskridt af flere Personer ude fra Forværelset. 
Uden Banken traa-1.te Adjutanten ind og meldte: 

«Ordre fra Hans Majestæt!> 
En af Kejserens Fløjadjutanter viste sig i Døren, 

fulgt af en Generalstabsmajor. 
Fløjadjutanten holdt et stort forseglet Brev i 

Haanden. Han besvarede Afdelingschefernes tavse . 
Hilsen og gik frem mod Generalen med Brevet. 
Majoren blev staaende i nogen Afstand. 

Krigsministeren brød det store, røde Segl 
«Mobil!> var det eneste Ord, han sagde, me

dens han greb Fløjadjutantens Haand. 
Og uvilkaarligt trykkede alle disse Mænd her

inde i et hastigt Øjeblik hverandres Hænder. 
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Fløjadjutanten løftede Hovedet. 
c Med Gud for Konge og Fædreland,, sagde 

han og stødte Sabeldupskoen let mod Gulvtæppet. 
«Med Gud for Konge og Fædreland,, gentog 

de andre. -
Saa var i et Nu Afdelingscheferne borte. Krigs

ministeren fulgte Kejserens Udsendinge til Døren 
og vendte tilbage til sit Skrivebord, medens over 
den hele Bygning Ordrer gennem Telefonerne lød 
i alle Kontorer, og det knækkede og knitrede ved 
Telegrafapparaterne. 

Da Automobilen med Fløjadjutanten og hans 
Ledsager jagede tilbage til det kongelige Slot og 
ind ad dettes Hovedport, skinnede Solen stadig paa 
et uforstyrret og uforandret Berlin. 

Men det varede næppe ti Minutter, inden Ryg
terne om Mobiliseringsordren begyndte at bryde 
ud over hele Byen, paa spredte Steder, som naar 
Smaaflammer, ved en Brand, kan ses at springe frem 
samtidigt, enkeltvis og fjernt fra hverandre, indtil 
de pludseligt forenes og slaar sammen i en alt 
omspændende Lue. 

Hos en Cigarhandler i Friedrichstrasse, i en 
Barberforretning paa den anden Side Slottet, langt 
ude i Norden et Sted, hvor de solgte Spegesild, 
havde en eller anden sagt det, en Herre eller en 
Arbejder eller en Tjenestepige. Og de havde for-
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talt, at de vidste det fra et Herskab eller gennem 
Tyende, eller blot havde hørt det i Forbifarten, da 
nogle Damer og Herrer stod ud af en Sporvogn. 

Bestandig flere Personer bragte Meddelelsen 
videre, Rygteflammerne sprang hyppigere og hyp
pigere frem, nærmere og nærmere ved hinanden 
og med stadig tiltagende, mere og mere rivende 
Hast. Indtil de paa en Gang blev til en brølende 
Lue ved Efterretningen om, at nu stod Mobiliserings
ordren slaaet op, maskinskrevet, paa et mægtigt 
Blad Papir, i Berliner-Lokal-Anzeigers Depechesal 
uoter den Linden. 

Færdselen i hele Byen skiftede Karakter, Folk 
løb hurtigt i de forskellige Retninger eller be
gyndte at drage af Sted i Skarer imod de store 
Blades Kontorer og op imod Slottet. Politiet rørte 
paa sig, nogle ridende Patrouiller kom i skarpt 
Trav ned ad Gaderne, Folk talte højt og gestiku
lerede. 

Saa skete der pludselig en voldsom Bevægelse 
i alle Folkeskarerne overalt i hele Berlin. Fra 
Bladtrykkerierne, i Hovedgader og Sidegader, løb 
alle Vegne Mænd og Drenge ud, næsten knugede 
under Vægten af Løbesedler. 

De blev omringede af larmende Hobe, som 
stødte og knubsede, rev Bladene ud af Hænderne 
paa Budene og læste højt for sig selv og andre 
den kortfattede Meddelelse• om Kejserens Svar til 
den engelske Ambassadør og Mobiliseringsordren. 
Folk talte i Munden paa hverandre, knugede Løbe-

Dommens Da•. :I 
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sedlerne sammen i Lommerne eller smed dem 
paa Gaderne, der plettedes af tusinde henkastede 
Papirer. Enkelte Grupper raabte Hurra. Alle var 
i Bevægelse. 

En drønende Klang lød pludselig igennem det 
altsammen. 

«Det er den store Klokke fra Domkirken!> hed 
det. «Alle Kirkeklokker over hele Landet ringer 
Mobil!» 

Og den dumpe Gungren svingede ud over 
Byen, ind i al Mangfoldigheden af de øvrige Lyde, 
skød dem til Side, hvor den kom frem, og gav dem 
en Genklang af hele sin Malmvælde. 

Andre mokker stødte til, fuldtonende og fladere, 
dunkle og klare; en skingrende lys, bankende Kimen 
skar grelt igennem. 

Tomme Transportvogne raslede, eskorterede af 
Gardedragoner, i skarpt Trav af Sted til Depoterne. 

Mange Officerer kom for fuld Fart i Automo
biler eller Drosker; andre trængte til Fods, uden at 
se til højre eller venstre, gennem Menneskemasserne; 
hvor der blev et Stykke· fri Plads, satte de af Sted 
i Løb. 

Man saå Rytterordonnanser i Galop. 
Nu var der Skarer af Mennesker, som begyndte 

at synge ... 

Inde paa Fortovet, ved et af de mest befærdede 
Gadehjørner stod en mager, blond, midaldrende 
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Mand og saå paa det altsammen. Han maatte ofte 
værge sig mod at blive trængt ind imod Butiks
ruderne ved de uvilkaarlige Tryk i Trængselen, der 
skubbede Folk op i Favnen paa ham eller ind 
over hans Ben. 

Hans Udtryk var optaget, men underligt fra
værende. 

Det var en dansk Tekniker, som havde levet 
mange Aar i Udlandet og netop nu paa Besøg 
skulde have været hjem til København med 11,os 
Toget over Warnemiinde; men al civil Transport 
var jo standset, saa der var ikke andet for ham 
at gøre end at blive. Allerede i flere Timer havde 
han drevet omkring uden Maal og Med. 

Langsomt arbejdede han sig ud af den værste 
Trængsel og gennem mindre befærdede Sidegader 
op mod cLinden>. Paa Vejen høri:e han, at hele 
Kejserfamilien, lige ned til Kronprinsens lille Søn, 
havde vist sig paa Slotsaltanen, og at Kejseren 
havde talt. 

Danskeren satte sig ned paa en af de mange 
tomme Bænke paa Gendarmenmarkt. 

Han følte sig urolig, hjemløs, træt. 
Folk hastede forbi ham, enkeltvis eller flere 

sammen ... 
Det blev ham dog i Længden ikke muligt at 

sidde der alene. 
Efter en halv Times Forløb gav han sig atter 

t,i1 at vandre paa kryds og tværs igennem Gaderne. 

1• 
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Det var begyndt at skumre. Fra Meldestederne 
trak allerede de første civile Reservister mod Ka
sernerne, førte af Distriktsunderofficerer. 

De gik i Geledder, med den naturlige mili
tære Holdning, som kun Tyskere ejer i den hele 
Verden. Der var over dem ikke nogen kunstig 
Oppustethed, som skulde bøde paa Manglen af 
Uniformer, endnu mindre en sløj eller halvgemyt
lig Slentren; ganske af sig selv var de faldet ind 
igen i den militære Takt, som var gaaet dem i 
Blodet. Det var Soldater, disse Folk i Filthatte 
og civile Klæder, kun endnu uden Vaaben. De 
raabte ikke eller snakkede højt; Ansigterne var al
vorlige, som deres, der allerede gaar i deres Dont. 

Danskeren fulgte efter saadan en Trop. Men 
da de naaede «Linden>, lod han sig gribe af en af 
de stærke Folkestrømme, som drog op imod Slottet. 

Inden al videre Fremtrængen blev umulig, 
naaede han saa langt ind i Menneskemasserne, at 
han kunde se Slotsaltanen, og at Kejseren stod der
oppe. 

Kirkeklokkerne var hørt op med at ringe; kun 
langt borte fra var det, ligesom en svag Malmtone 
endnu svingede i den ubestemte Genklang af Lyde, 
der svævede i Luften. Ellers var der ubegribeligt 
stille. 

Disse Tusinder og Tusinder af Mennesker stod 
sammenstuvede over hele den uhyre Plads, saa 
langt Øjet kunde række i Lyset fra de høje elek-
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triske Lamper, alle lyttende og med Ansigt ved 
Ansigt vendte opad. 

Danskeren kunde intet høre af, hvad det var, 
Kejseren sagde, kun se hans Bevægelse. 

Tilsidst løftede Kejseren Haanden højt over sit 
Hoved og traadte et Skridt tilbage. 

Da rullede og bragede Hurraraabene, indtil 
der et Øjeblik blev stille som i en Grav. 

Saa kom den, Sangen, 

Deutschland, Deutschland iiber alles -

Det var et Folk, som sang, og et Folk, som 
kunde synge - uimodstaaelig klangstærkt og takt
fast, som om de hundrede tusinder var bleven til 
et eneste overnaturlig stort · Menneske, der sang 
alene. 

Nøjagtigt lige længe holdt de inde mellem Ver
sene, saa at der i nogle Sekunder blev en Stilhed, 
hvor man kunde føle sit Hjerte slaa. 

Indtil Sangen atter brusede frem, i samme Nu 
fra alle Struber, og søndermalmede Stilheden med 
sin tuslndstemmige Enstemmighed. 

Det dirrede nervøst i Danskerens Bryn. Der 
rislede igennem hans Bevidsthed en næsten lam
mende Fornemmelse af den Disciplinens Vælde, 
som han her stod overfor. 



II KAPITEL 

HIN tidlige Aprildag var der i København straks 
fra Morgenstunden af et livligt Røre. 

En af Landets fremragende Digtere var død 
sent den foregaaende Aften, og Morgenbladene 
spredte Budskabet ud over Landet. 

Hovedstadens Befolkning var levende optaget 
af det Mindenummer, som Byens ledende liberale 
Avis havde sendt ud i den sørgelige Anledning; 
her var sat en journalistisk Rekord, som vilde 
·vække Opsigt, ikke blot hjemme, men sikkert og
saa i Udlandet; de stedlige danske Korrespondenter 
havde i hvert Fald straks telegraferet derom til 
baade Berlin og Hamborg. 

Hele Bladet for Dagen var kun et eneste stort 
Digternummer, og gennem en sindrig affattet Ind
holdsfortegnelse var man tillige i Stand til at følge 
Gangen i dets interessante Tilblivelse. 

Digteren havde i nogen Tid ligget syg og var 
lige kommen paa Benene. Imod sin Læges Raad 
tog han, som den Friluftsmand han var, alene ud 
paa en lille Udflugt til Fredensborg. Fra Store 
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Kro, hvor han havde spist Frokost, gik han sin 
vante Tur langt uden om de fortrøskede Lindes 
By, mellem Agre og Marker, til sin Ven, Træsko
manden Peter Hansen; men da han vendte tilbage 
til Kroen, følte han sig syg og maatte gaa til Sengs. 
Hans Tilstand blev ud paa Aftenen højst betænke
lig, og der gik Bud efter Byens frisindede unge 
Læge, som tilfældigvis boede nærmest Kroen. Dok
toren kom til Stede Kl. 8,15 og kunde allerede Kl. 
8,39 telefonere Dødsfaldet til den stedlige Korre
spondent for Bladet, den unge Frue, som, under 
Mærket Hm l havde skrevet Sommerens smaa, under
fundige Korrespondancer fra Slotsbyen. Denne aar
vaagne lille Dame - som Bladet med fuld Føje 
benævnede hende i den Lynbiografi med Portræt, 
der diskret afsluttede Numret - telefonerede Kl. 
8,45 300 Ord til Bladet og kastede sig derefter paa 
sin Cykle for, faa Minutter efter, at have inter
viewet Værten paa Kroen og Doktoren samt ved 
Magniumslys fotograferet dem begge to og den af
døde Digter. Derefter gik Turen til Træskomanden, 
der ogsaa fotograferedes med Kone og Børn, i 
Stuen, hvor Digteren havde siddet for sidste Gang; 
Pladsen var nøjagtigt angivet. Med Eksprestoget 
fra Fredensborg 10,1s ankom Fruen til København 
Kl. 11,17 og var pr. Automobildroske Kl. ll,22 paa 
Redaktionskontoret med de fotografiske Plader og 
1800 Linjer Tekst under fire fede Overskrifter. 

I Interviewet fra Træskomandens Hjem for
taltes om Havens tunge Jord, hvori Digterens Fod-
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spor endnu havde været at øjne, og som hang ved 
Fruens Støvle, da hun traadte ind i Almuesman
dens Stue. Denne lille Vending havde inspireret 
Redaktøren til at underskrive Forside-Billedet af 
den afdøde: Muldets Digter, en Betegnelse, der sik
kert vilde slaa igennem Landet over. Med et genialt 
Pennestrøg signeredes den hele Artikel, ikke med 
Fruens sædvanlige lille fripostige Hm!, men med 
et tungsindigt spørgende - Hvem? 

Teksten under Hovedbilledet gennemgik litte
raturhistorisk Digterens Værker og fastslog det 
bondefødte som Urgrunden i ham. Det havde 
i manges Øjne gjort ham til en stundom ensidig 
Partimand, der selv yndede at tale om sin trofaste 
«Bande>, men som dog netop stod med begge 
Fødder plantede i den Muldjord, som er fælles 
Grund for alle Danske. Hans B o n d e-Sind kunde 
arte sig til et B an d e-Sind, men var og blev et 
B in de-Sind. 

Denne Artikel tilfredsstillede de noget ældres 
Trang til objektiv Analyse i en aandrig Form. Men 
paa de Kafeer, hvor de unge samledes, mandlige 
og kvindelige Kunstnere og Studenter, jublede man 
over Bladets Feuilleton, som skyldtes det sidste 
Aars gennembrydende Kritiker, ham, der havde 
sat som sin Devise: Kunstneren er det, han er 
for mig. 

Med genial Subjektivisme forstod denne unge 
Mand at tegne en Digter, en Maler, en Skuespiller 
ud af det, ofte tilfældige og brudstykkeagtige, Kend-
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skab, som han havde til hans Værker. Kritikeren 
byggede kun paa den Virkning, som det, .Jzan kendte 
af vedkommende, havde øvet paa hans eget Liv. 
Sit Mesterstykke gjorde han endog i sin Tid over 
en Digter, af hvem han aldrig havde læst en Linje, 
men hvis Produktion gennem Omtalens og Efter
virkningernes Genklang var trængt som en Stem
ningsbølge ind i hans Sind. 

Denne Kritikerkunstners Form var altid den 
rent personlige Oplevelses, og den havde sjelden 
fej ret saa stor en Triumf som i Mindenumret over 
Muldets Digter. 

Uden at nævne den afdøde og hans Virksom
hed med et eneste Ord, ja saaledes, at en naiv 
Læser maatte tro, der blot skildredes en lille Op
levelse mellem en ung Mand og en ung Kvinde, 
ude paa fri Mark, under en sorgfarvet Himmel, 
havde ban med en rørende Famlen i Sproget, ofte 
i halvt skjulte Vokalrim, altid med klinger Dobbelt
bund, givet et fuldtonende Indtryk af Digterens 
Væsen og Virken. 

Det var ikke langt fra, at han tog Opsigten 
fra den unge Billedhuggers Monumentudkast, som 
fandtes paa tredje Side og, i dristig Videreførelse 
af Rodin, fremstillede en stiliseret Muldklump, der 
svagt antydede Digterens Træk; Mindesmærket var 
tænkt opstillet i det nye Lersø-Anlæg paa Grænsen 
mellem By og Land. 

For Resten vrimlede Bladet af Erindringer, 
fremskaffede af Interviewere personligt eller pr. 



26 

Telefon eller Telegraf. Saa at sige hele det øvrige 
for Dagen bestemte Stof maatte gaa ud for at skaffe 
Plads. Der kunde kun bevares nogle af de aller
mest nødvendige indenrigske Meddelelser som Ud
faldet af Suppleringsvalget i en omtvistet Land
kreds eller den om Ulykken paa Cementfabriken 
ved Aalborg. De udenlandske Efterretninger blev 
alle resolut udsatte til Dagen efter, blot med Und
tagelse af et Specialtelegram om en dansk Greves 
Anholdelse som Bedrager i Minnesota. 

Det vakte allerede en Del Beundring at træffe 
iblandt Erindringerne et Interview af Digterens 
ældste Søster, som var gift med en Statshusmand 
halvanden Mil fra Viborg. Den djærve Kvinde var 
bleven vækket af sin Søvn ved et ridende Bud, der 
havde formaaet telegrafisk at bringe en lille Række 
rammende Udtalelser, som gengaves paa selve det 
jysk, hvori de var faldet. 

Men det, som hos alle Konkurrenter frem
kaldte den oprigtigste Misundelse, var dog .Kabel
interviewet paa 213 Ord af Digterens første fra
skilte Hustru, der levede som Tandlæge i New 
York. KL 10¼ Aften efter vor Tid - det vilde 
sige Kl. 4½ Em. derovre - havde den sympa
tiske Frue modtaget Bladets Opfordring og straks 
telegraferet tilbage sine aabne og vægtige Ord, der 
med fuld Føje indledede det fyldige og rigt illu
strerede Bidrag i Bladet, der hed Hustruerne. 

Ved Bladets Initiativ var der allerede paa Døds
aftenen dannet en Komite til Forberedelse af Fest-
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lighederne ved Baalfærden, og der blev i Minde
numret antydet en Del Overraskelser ved denne 
Lejlighed ... 

Længere op paa Dagen kunde et kvikt ledet 
Middagsblad i saa Henseende løfte Sløret adskilligt 
mere. 

Oplysningerne indlededes med en Spidsartikel, 
der fremhævede det omvæltende Fremskridt, som 
de nu moderne Baalfærder betød i Sammenligning 
men den traditionelle Begravelse og dens Dvælen 
ved Død og Tilintetgørelse. I Stedet for de for
slidte Salmer og den gejstlige Tale var traadt Violin
soloer, spillede ved Urnen af unge Talenter, der 
maaske her for første Gang slog igennem overfor 
en udsøgt Kreds, Fremsigelse af originale Digte, 
som skyldtes gennembrydende Begavelser, der var 
knyttede til fremragende Blade, eller Deklamation 
af Skuespillerinder, om hvis Navn der stod Gny, 
Taler af betydelige Mænd og Kvinder; Dødsfesten 
var lykkelig omformet til en Sejrsfest for Livet 
med dets Kræfter i Blomst eller Knop; af den 
dødes Aske spirede, symbolsk og skønt, det unge 
og nye ... 

Baade det store Blad og Middagsbladet havde 
den Dag et rivende Salg. 

Forøvrigt gik Livet sin sædvanlige, muntert 
bevægede Gang i det skønne Vejr, som bragte alle 
Foraarslængsler til at svulme. 

I Rigsdagen behandledes for fyldte Tilhører
pladser en længe forberedt Interpellation angaaende 
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formentlige Myndighedsmisbrug indenfor et af Mini
sterierne. 

Børsen, som i nogen Tid havde været flov paa 
Grund af Usikkerhed i Efterretningerne fra Ud
landet og en vis indenlandsk Forretningsløshed, 
aabnede straks overordentlig fast paa Meddelelsen 
om det udenlandske Laan paa 40 Millioner, 
som det var lykkedes et stort Bankkonsortium at 
afslutte. Baade Fonds, Bankaktier og særligt flere 
Industripapirer gik i Vejret, nogle endog med 4-5 
Procent, om end Omsætningen ikke var særlig be
tydelig. 

Et Regeringsblad, der var bleven uhyggeligt 
distanceret i hele Digter-Sagen, havde om Morgenen 
alene kunnet bringe Meddelelsen om det store Laan. 
Det skete med en naturlig Selvfølelse, som under
stregede dets Velunderrettethed paa alle for Lan
dets Trivsel betydningsfulde Omraa_der. Naar Bank
komiteen i Udlandet - paa, efter Omstændigheder
ne, gunstige Betingelser - havde kunnet laane saa 
mange Millioner, kort efter at en hel Række andre 
betydelige Laan var afsluttede, viste dette, at man 
i Europa, til Trods for danske Oppositionsblades 
landsskadelige Artikler om vor hele økonomiske 
Situation, betragtede Danmarks Næringsliv som i 
det store og hele sundt og godt. «Sortseerne>, som 
Kejser Wilhelm engang havde talt om, kunde drage 
en nyttig Lære heraf ... 

Men da Børsherrerne efter Noteringen strøm
mede hjem til Kontorerne forbi den store Tietgens 
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Statue, i deres blankstrøgne høje Hatte eller med 
de smaa rundpullede, som nu, sent paa Sæsonen, 
i Foraarssolen kunde virke lidt falmede, kom der 
et vist uroligt Liv i Grupperne. 

Det Rygte naaede dem nemlig, at den tyske 
Gesandt Kl. 3¼ var kørt til Hans Majestæt, og at 
der efter hans Bortkørsel, lige før Rigsdagen Kl. 4 
sluttede, var kommen Ilbud efter Ministrene, der 
hentedes til Statsraad. 

Ikke længe efter kom de første Telegram
mer fra England om, at den diplomatiske Forbin
delse mellem Tyskland og England var afbrudt, 
og man erfarede snart, at al telegrafisk Forbin
delse mellem Tyskland og Omverdenen var bleven 
sat under Censur. 

Ved 6-Tiden, da Bourgeoisiet sad ved Middags
bordet eller lige havde rejst sig fra det, da Arbej
derne var paa Vejen hjem eller skulde til at lukke 
Værkstederne, da Butikkerne laa stille hen, inden 
Fyraftensindkøbene, blev endelig Efterretningen om 
Fredsbrudet spredt overalt gennem Løbesedler fra 
Bladene. 

Den modtoges med virkelig Taknemmelighed. 
Det var da en interessant Nyhed til Aften! 

«Mig er det ligegyldigt, enten Hunden æder 
Svinet eller Svinet Hunden,> sagde en jovial Herre 
bag paa en Sporvogn. «Jeg har aldrig kunnet for
drage nogen af de to Nationer - noget storsnudet 
Raki De kan have rigtig godt af at faa en Duk
kert; og det gør de, skal De se, begge to, haa, 
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haal Den tyske Flaade er ikke til at spøge med 
mere; jeg er jo selv taget over Kiel mange Gange 
og har set dem ligge der, disse Karle af Pansere; 
Død og Pine!> 

I det hele taget var den almindelige Opfattelse, 
at det skulde blive spændende at følge Krigens 
Forløb; England var sikkert nok Herre paa· Søen 
og vilde blandt andet kunne hævde vor økonomiske 
Livsbetingelse, Handelen mellem England og Dan
mark; Tyskland var alligevel ikke til at under
vurdere, og - man var jo ikke skadefro - det 
laa ikke for Danske - eller misundelig - endnu 
mindre - man vilde blot have Lov til at ligge i 
Ro og tjene paa fredelig Vis, enten der .var Fred 
eller Krig omkring en; men det kunde jo ikke 
nægtes, at ogsaa store Nationer havde godt af en
gang imellem at faa Kærligheden lidt at føle. 

Kun i journalistiske Kredse herskede en anden 
Stemning, nemlig en overordentlig Spænding for 
at se, hvilket Blad det nu vilde lykkes først at 
bringe Efterretningen om hvad der foregik i Stats
raadet, som trak længe ud. Der blev fra alle 
Avisers Side sat de intimeste Forbindelser i Virk
somhed for hurtigst muligt at faa noget at vide. 

Nogle Minutter over seks sluttede Statsraadet, 
og et af Smaabladene sendte Løbesedler ud paa 
Grundlag af det Indtryk, en Reporter havde faaet 
af Ministrenes Miner, da de steg til Vogns. 

De større Blade var fortvivlede over ikke at 
kunne bringe Meddelelser af noget bestemtere Ind-
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hold. Det lykkedes dog Bladet m~d Mindenumret 
at faa bekendtgjort i sit Vindue, at Redaktionen 
ved Vagtposter og gennem nogle særlige Forbin
delser havde erfaret, at der til den tyske Gesandt 
var indtruffet Svar fra Kongen umiddelbart efter 
Statsraadets Afslutning; ogsaa den engelske Ge
sandt havde modtaget et Bud. Det var et glim
rende Modtræk mod den Efterretning, som Re
geringsbladet Klokken 6¼ havde kunnet slaa op i 
transparent Belysning, at Statsraadet skulde gen
optages Klokken 7 præcis. 

Unægtelig var der noget af Rekord i denne 
Nyhed. Den naaede at vække lidt af den ufor
klarlige nervøse Opmærksomhed, der hurtigt kan 
udvikle sig til at skabe Sensation. 

Som Forholdene i Løbet af Aftenen havde ud
viklet sig, var det under en overordentlig lovende 
Stemning, at store Skarer af Mennesker ved 7¼ 
Tiden fyldte den store Sal, hvor Forsamlingen i 
Kvindevalgretssagen skulde finde Sted. Der var 
ligefrem endnu inden Mødet en Bevægelse som 
under den livligste Diskussion. Baade Damer og 
Herrer, der fordelte sig omtrent ligeligt i Forsam
lingen, talte op med den mest levende Interesse. 

cDet bliver et storartet Møde,> sagde den 
lille, veltalende Doktorfrue til Arbejderførerens i 
den sidste Tid saa navnkundige Hustru. 
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De to Damer arbejdede sig med overordentlig 
Besvær igennem Salen op til Tribunen; de havde 
slet ikke kunnet komme ind ad den for Notabili
teter reserverede Vej, fordi Publikum i sin Iver 
for at komme til, ved en lille tour de force havde 
liemægtiget sig denne Indgang og gimske over
fyldt den. 

Omsider naaede Damerne frem til Tribunen 
og fik netop de sidste to Pladser, som Bestyrelsen 
havde kunnet værge mod Folk., der behændigt 
erobrede de reserverede 'stole og trak dem ned i 
Salen. 

Formandinden for den kvindelige Centralfor
ening, en høj og godt paaklædt Dame, var helt 
fornærmet derover. 

«Det er dog for uopdragent,> mente hun. 
«Aa hvad,> sagde den lille glade Doktorfrue, 

«de Mennesker vil jo ogsaa gerne sidde, det for
staar man da saa godt; og De ved, at comprendre 
er pardonner, Fru Etatsraadinde.> 

«Ja, de er jo i og for sig lige saa gode som 
vi,> bemærkede en skægget, graasprængt Herre, 
med et mildt Udtryk i Øjnene. 

c Naa, jeg synes nu nok, det er uforskammet, 
at de render med Stolene,> sagde Arbejderførerens 
Frue. 

«Deres Mand kommer?> spurgte den milde 
Herre med en lille Kompliment. 

c Ja, det har ban lovet mig; men han har 
været til tre Arbejdsgiver-Møder i Dag foruden paa 
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Kontoret og i Rigsdagen, og det vil jeg sige Dem, 
at en Stol maa han have, for han kan ikke 
staa op.> 

«Jeg skal med Glæde, Frue, indrømme mit 
ringe Sæde til en saa udmærket Mand og Taler,, 
sagde Herren. 

«Er det for Resten ikke en hel Fryd,, blev 
han ved, «at se, hvorledes vor Sag virkelig om
fatter alle Samfundsklasser og Mænd saa 
godt som Kvinder> - han pegede ud over den efter
haanden ganske fuldt stuvede Sal - «det er, som 
jeg tillod mig at skrive i den store Enquete: 
Kvindevalgretssagen er den e~entlige Foregangs~ag 
i Landet, langt forud for ·au andet fortjenstligt 
Arbejde for at demokratisere vort Samfund; thi den 
er Retfærdigbedssagen par excellence. Det skal 
nok vise sig, at vi i den har fundet det arki
mediske Punkt, hvorfra Verden vil blive be
væget> ... 

Mødet begyndte under en, som Doktorfruen 
havde forudsagt det, fortræffelig Stemning. Dampen 
var straks oppe. 

Diskussionen skulde i første Række dreje sig 
om Organisationen af de store Agitationsmøder for 
Kvindernes politiske Valgret, og foruden alt det 
meget andet, der laa i Luften, bidrog det betyde
ligt til at ildne Forsamlingen, at man vidste, dette 
Møde skulde tjene til at undergrave Formandinden 
i Centralforeningen, som altfor længe havde siddet 
paa den Plads; efter at have ladet sig genvælge 

Dommeilll Dag. a 
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en Gang efter sit første Funktionsaars Udløb, burde 
hun have haft den Takt, i Henhold til sunde 
Fremskridtsprinciper, at undlade at lade sig gen
opstille og overlade Styret til yngre, friske Kræfter. 

Doktorfruen havde som Formandinde for Agita
tionsudvalget endt sin indledende Tale under stor
mende Bifald. Ogsaa Damerne og Herrerne paa 
Tribunen klappede energisk. 

«Vi vinder et stort Stykke frem i Aften,> sagde 
den graasprængte Herre, idet han trykkede Fruens 
Haand. 

Bladdrengene hentede den udmærkede Dames 
Tale ved Referentbordene. 

Arbejderførerens Hustru spejdede forgæves efter 
sin Mand, der havde lovet lige efter Doktorfruens 
Tale at komme med en kort og kraftig Tilslut
ning. Han blev bestandig borte, og da ingen af 
de andre nærværende Politikere ønskede at udtale 
sig paa dette Tidspunkt, maatte Ordet allerede nu 
gives til Formandinden for Centralforeningen, den 
liberale Etatsraadinde. 

Der sænkede sig en egen indgroet og stirrende 
Tavshed over Forsamlingen, da den endnu unge, 
kønne Frue med sin udprægede Profil stod der
oppe paa Talerstolen. Hun var kendelig nervøs 
ved at se ud i den selvbehagelige Rovdyrstilhed, 
der mødte hende; men det klædte hendes Teint 
og de lange, bevægelige Fingre. 

Der var i enhver Henseende noget om det, 
naar en af Referenterne skrev: Som en Marie 

( 

I 
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Antoinette stod Etatsraadinden overfor Forsam
lingen ... 

. . . saa vendtes imidlertid den unge Journa
lists Opmærksomhed pludselig bort fra Fruen, der 
lidt forsigtigt begyndte at tale, ved at han saa 
Arbejderføreren, høj og bred, med stærke Be
vægelser og hed i Hovedet bane sig Vej igennem 
Forsamlingen. 

I samme Øjeblik kom Referenten fra et af de 
største politiske Blade tilbage igen til sin Plads, 
efter at have været kaldt til Telefonen, puttede sit 
Papir i Lommen og knappede Frakken for at gaa. 

c Der kommer en af de yngre,> hviskede han 
til sin Sidemand, « giv ham det, der mangler,> og 
han tilføjede ud over Bordet: cnu ved vi Resul
tatet af Statsraadet ... > 

Men da lød midt ude fra Forsamlingen Ar
bejderførerens rullende Røst op imod Etatsraad
indens lidt spidse, klare Tale: «Undskyld, Frue, at 
jeg tillader mig at afbryde Dem . .. !> 

Etatsraadinden holdt øjeblikkelig op og glip
pede uroligt med Øjnene ud imod Folketribunen; 
alle i Salen vendte spændte deres Blik imod ham, 
Journalisterne sad ved deres lange Bord med 
Pennene mod Papiret. 

Arbejderføreren slog ud med Haanden. Der 
blev en Tavshed, der paa en Gang ligesom sugede 
alle Lyde ind i sig. 

Saa lød det med en Røst, som om Manden 
vilde tale gennem Murene: «Mine Damer og Herrer! 

s• 
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I Anledning af den forestaaende Krig mellem Tysk
land og England har vor Regering for nogle Øje
blikke siden givet Ordre til M o b il i s e r i n g at 
hele Hæren og Flaaden>. 

Han sagde de sidste Ord, som om han havde 
sagt: til at sprænge h e 1 e Landet i Luften, 
og banede sig samtidig Vej mellem Folk, der, efter 
et Øjebliks forbløffet Tavshed, snakkede op i Mun
den paa hinanden, med en Larm, som om pludse
lig en brølende Vesterhavsbølge var brudt ind over 
Forsamlingen. 

Endnu inden Arbejderføreren var naaet helt 
hen til Talerstolen, blev qen fra den anden Side 
entret af en høj, yngre Mand, der nervøst sagde 
nogle Ord hurtigt ud over Katedret til den anden. 

Den store Politiker slog godmodigt ud med 
Haanden, som vilde han sige: cJa, tal De bare, 
kære Ven, jeg kommer altid til>. 

Dirigenten med de milde Øjne ringede og rin
gede med en sløvt lydende Klokke. Folk begyndte 
at faa Ro paa sig igen. 

«Sid ned,> lød det fra Forsamlingen til nogle, 
der inde mellem Siddepladserne stod op endnu. 

Der lød energiske Hys for at nedkæmpe den 
sidste Snakken. Man var øjensynlig spændt paa at 
høre, hvad Manden paa Talerstolen vilde sige. 

Han var rank og havde fine Træk, let graanet 
Haar, bar Hovedet højt, men var i dette Øjeblik 
helt hvid af Sindsbevægelse. 

Ligesbm med et Sæt begyndte han at tale. 
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«Gud, hvor han ser storartet ud i Aften!> 
sagde en ung Dame hurtigt til sin Naboerske. 

«Henrivende!> hviskede hun lige saa rask 
tilbage, «og kan du høre, hvor Stemmen ligefrem 
dirrer!> 

Taleren havde virkelig helt ondt ved at frem
føre de første Sætninger; men medens en stigende, 
harmfuld Rødme skød op i hans Kinder, vandt 
Røsten Styrke, og han næsten skreg, i haanende 
Raseri: < ••• Ministeriet har altsaa virkelig løftet 
Træsablen imod Kæmpen, der kan træde os i 
Sønder med sin Hæl ... > 

Der gik et Sus af harmfuldt Bifald gennem 
Forsamlingen. 

«Hvem var det, der gav os Træsablen?> lød 
pludselig en bestemt Røst udæskende igennem. 

Den slagfærdige Taler faldt øjeblikkelig ind. 
«Det var Dem, der spurgte, min Herre, og 

Deres Venner, Forsvarsagitatorer, Fæstningsrumlere, 
Kanonkvinder - ja, jeg finder ikke værdigere Ord 
for alle dem, som vi l d e lukke deres Øren for det 
udødelige: Hvad kan det nytte? De gav os den 
saa yderst kostbare, forgyldte Træsabel. Men selv
følgelig vil de nu alle sige, at Dværgen Danmark 
burde have haft et rigtigt, skarptslebet Sværd til 
en endnu mere uhyrlig Pris. Han havde bare al
drig kunnet svinge det, men blot skære sig 'til Blods, 
ja til Døde derpaa. 

Nej, mine. Damer og Herrer, i dette Øjeblik 
hvor en letsindig Politik, som saa ofte før, truer 
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med at styrte Danmark i Ulykke, er vor eneste 
Trøst netop den, at Sablen dog kun blev en Træ
sabel, at enhver Mulighed for et saakaldet For
svar, Gud være lovet, er udelukket, at det Helte
drama, som de Herrer Ministre med vort Velfærd 
som Indsats kunde have Lyst til at spille, aldrig 
kan blive andet end Trojanerkampen fra « Ulysses 
von Ithacia>. 

Der blev raabt Bravo! og let. 
«Det er vort sikre Haab, at de store Magter 

vil se paa vort frygtelige Krigspostyr med et Smil; 
men i Sandhed, det er ikke de ledende, danske 
Politikeres Skyld. Nu, i Alvorens Øjeblik, maa 
vel endelig alle kunne se, at det eneste virkelige 

. og til enhver Side loyale Forsvar af vor Neutra
litet, er Landets fuldkomne Forsvarsløshed. Men 
for denne Opfattelse har det Parti, hvortil jeg har 
den Ære at høre, maattet døje de tarveligste Be
skyldninger for politisk Uvidenhed, ja for Mangel 
paa Fædrelandssind . . . > 

«Fy! Fy!> raabte mange Stemmer hidsigt. 
«Maa jeg bede om Ordet,> sagde den bestemte 

Røst fra før. 
«Taleren har Ordet!> lød det opbragt fra flere 

Steder. 
Manden paa Talerstolen slog beroligende ud 

med Haanden. 
«Den tyske Gesandt,> fortsatte han, «har, som 

jeg lige har erfaret, overbragt Kongen et Tilbud 
om Alliance og faaet det eneste korrekte Svar, at 
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vi vil holde os neutrale. Men denne latterlige 
Mobilisering fordunkler Sagens Klarhed. Den skal 
være Udslag af en Art barnlig Hensyntagen til 
England, tjene til at vise vor Vilje til at forsvare 
vor Neutralitet overfor Tyskland, hvis det skulde 
ville tvinge os. 

Mine Damer og Herrer I Det er saa vist ikke 
for intet, at Danmarks berømteste Digtninge er 
de Andersenske Eventyr for Børn! Ministeriet vil 
stille vor enbenede standhaftige Tinsoldat paa Vagt 
for vor Neutralitet, indtil en Trækvind blæser ham 
i Rendestenen.> 

«Bravo! Bravo!> 
cNej, Danmark kan ikke og vil aldrig effek

tivt kunne forsvare sin Neutralitet. Det burde 
være vort Held, vor Lykke! Hvor herlig frit 
og klart vilde vi nu have staaet, om vi ikke 
havde ejet en Soldat, et Gevær, en Kanon! Hvad 
vilde Tyskland eller England have kunnet bebrejde 
os, om vor Magtesløshed havde ligget for Dagen 
paa den eneste rette og anskuelige Maade I Det, 
at vi har en Skinhær og en Flaade af Navn, for
andrer ikke vor Uformuenhed, forvrænger kun 
Billedet af den.» 

Taleren gjorde en Pavse for rigtigt at kunne 
hæve sig op paa det livlige Bifald omkring ham. 

«Danmark,» udraabte han, «burde i Morgen 
have vist Verden et lille fredeligt og enigt Folk, 
som lod hvem, der vilde, af de krigsførende Mag
ter gøre Brug af dets Strømme og Vande, som 
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handlede med hvem af dem, der vilde købe hos 
os, som lod sit Dannebrog vaje, ikke som det fra 
Himlen dalede Krigsbanner, men som det af Fol
kets Vilje prægede Genferkors . . . > 

Beundrende Hør! Hør! fulgtes af langvarigt 
Bifald. 

Taleren sænkede Stemmen til et mere re
fererende Tonefald: «Efter at have erfaret, at vi 
agter at opretholde den strengeste Neutralitet, er 
den tyske Gesandt i Aften Kl. 820 afrejst til Berlin. 
Den diplomatiske Forbindelse mellem Tyskland og 
Danmark er altsaa for saa vidt afbrudt; men der 
turde herfor ikke være nogen Grund til Frygt. 
Naar Rigsdagen i Morgen skal vedtage Bevillingen 
til Mobiliseringen, vil paa en, jeg tør forsikre det, 
effektiv Maade, vor Vilje blive tilkendegivet til un
der enhver Betingelse at være neutrale. Europa 
vil erfare, at vi ikke vil tillade os selv den svage
ste Begunstigelse af nogen af de krigsførende Mag
ter. Har end det ·Parti, hvortil jeg hører, lidt 
Skuffelse paa Skuffelse af den Rigsdagsmajoritet, 
som endnu er i Stand til at holde Ministeriet oppe, 
havde Vl ena lios aen ansk.e "Bonae ventet en 
rigere Retfærdighedsfølelse og et videre socialt Frem
syn - hans praktiske sunde Sans vil i den nu 
foreliggende Situation ikke svigte ham. 

Mine Damer gg Herrer! I Morgen underskri
ver det danske Folk gennem sine Tillidsmænd 
Dødsdommen over Ministeriet, og paa dets Grav-



41 

sten vil staa: «Det døde af den store Mobili
sering>.> 

Da Bifaldet langt om længe havde faaet lagt 
sig, fik Dirigenten sagt, at den Herre, som før 
havde afbrudt Taleren, havde begæret Ordet; det 
var en ældre, afskediget Officer. 

En enkelt Stemme raabte: «Ned med Sab
lerne!> men blev straks kvalt under humant in
dignerede: «Hys! Hys!> ... «Lad os høre, hvad 
Manden siger!> ... «Enhver har Ret til at tale!> 

Det var en kraftig, middelhøj, graahaaret Mand, 
som stod deroppe. Han begyndte at tale, med en 
tydelig Røst og korte Haandbevægelser. 

«Ja,> sagde han, «jeg havde egentlig haft Lyst 
til at frafalde Ordet igen. For, efter hvad jeg har 
hørt, baade af Taleren og af Publikum, tror jeg 
ikke, jeg kan gøre nogen Nytte med, hvad jeg har 
at sige. Og jeg hører ikke til dem, der kan be
gejstre sig for Standpunktet: Hvad kan det nytte? 
Det græder jeg tværtimod over i alle Livets Til
fælde.> 

Der begyndte allerede lidt Murren nede i For
samlingen; men Kaptajnen blev roligt ved. 

«Da jeg i Aften her, hvor jeg ved et rent Til
fælde er kommen hen, hørte Ordet Mobil! saa var 
jeg ved at skrige op af Skræk, maa jeg ærligt be
kende; for jeg ved desværre, hvad det er for en 
Elendighed, vi - militært set - sidder i.> 

Her raabte Arbejderføreren «Hør! Hør!> 
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« Og da jeg saa den foregaaende ærede Taler 
ile op paa Talerstolen, troede jeg, at han var lige 
saa greben af Rædsel som jeg; men han var jo 
bare arrig og talte sig nok saa fornøjet ved Udsigten 
til, at _ Ministeriet maaske kunde styrte i Mor
gen ... > 

Dirigenten paatalte Udtrykket «arrig, som ikke 
parlamentarisk. 

<Naa, ja, ja da~ saa skal jeg ikke sige det 
mere; jeg vil i det hele taget ikke sige meget, 
men bare udtale, at i Morgen saa kunde det være, 
at det ikke blev en Smule Ministerium, men Dan
marks Rige, der styrtede ... , 

Der lød Latter, Hyssen og et Raab paa Afslut
ning nede i Salen. 

Den gamlegentogfast: «Jeg siger Danmarks 
Ri g e. For det har mistet Viljen til at leve., 

Taleren fra før rejste sig her heftigt og raabte 
demonstrativt: «Fraser! Elendige Fraser!> 

Han var bleven helt bleg igen, hvad der 
klædte ham fortræffeligt. 

Forsamlingen J l.Ol:~lO.!l~ it Bi ald 
kende. 

Dirigenten ringede:· 
Kaptajnen maatte holde lidt inde, men tog 

besindig fat igen: 
« En Mand er en Mand, og et Land er et 

Land. Tager de Mandskraften fra en Mand, saa 
skal han jo kunne blive en brillant Sanger, og 
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han kan vist ogsaa lave meget anden Kunst og 
Damepynt udmærket; men Mandfolk, det er han 
hørt op med at være. Det skal de nok faa at 
mærke, ikke blot paa det enkelte Omraade, men 
i alt, hvad de betror ham. Og tager de Forsvars
kraften fra et Land, saa er det i samme Sekund 
hørt op at være Land, og det skal de ogsaa nok 
faa at spore i hele dets sociale Organisme, som 
det jo hedder, og ikke blot i dets Forhold til Ud
landet. 

Danmark er ophørt at være et Land. Det er 
for mig den store og sørgelige Sandhed, som ingen 
Kongekrone og intet Dannebrog dækker over. Dan
mark er blot 2½ Million dansktalende Mennesker, 
som vil spise og drikke og fornøje sig og elske 
og hade og vinde Magt og Ære, altsammen saa 
meget som muligt og saa billigt som muligt.> 

Der blev protesteret nede i Forsamlingen; men 
andre raabte Hys! Nu syntes de, Manden begyndte 
at blive interessant. 

«Jeg var med i 64 som pur ung Fyr, > blev 
Kaptajnen ved, «og forstod selvfølgelig ikke et 
Ord af det hele. Men jeg lærte en Ting, at der 
er noget, som hedder den forbandede Virkelighed, 
og som blandt andet kan tage Skikkelse af Bly
kugler og Granater; og den Lære har jeg aldrig 
kunnet glemme. Det var ikke godt, det, vi lavede 
i 64, hverken politisk eller militært, det skal Vor
herre vide; men dybest set gik vi dog til syvende 



44 

og siwit i Stykker, faldt vi dog paa en p o I it i s k 
Tanke, den sidste, der er bleven tænkt i Danmark, 
Bevarelsen af Helstaten.> 

Her lo flere i Forsamlingen højt. 
«Ja, de kan godt le; men alt, hvad der siden 

dengang er hleven gjort herhjemme, har jo ikke 
været Politik, men bare sociale Forsøg, der styrter 
sammen som Korthuse, naar den virkelige Politik 
giver et Ryk i Bordet. Og De maa tro, mine 
Damer og Herrer, at der nu vil blive taget et 
mægtigt Ryk-i det Virkelighedens nøgterne Fyrre
bord, som hele vor fantastisk glimrende, økono
miske og sociale Udvikling efter 1864 er bygget 
op paa. Hvad er det, vi Danske har bedrevet, fra 
dengang vor sidste politiske Magtstilling blev taget 
fra os med Kiel er Havn? I n d a d t il har vi under 
Kiv og Kævl «demokratiseret Samfundet>. Udad 
t i 1 har vi levet paa en eneste, meget smuk, men 
ganske upolitisk Tanke, Nordslesvigs Tilbagegivelse. 
Og i de sidste Aaringer har vi raabt paa Neutra
litet i en fuldstændig upolitisk Betydning, nemlig 
som et Kakkelovnshaab om at blive holdt uden
for den øvrige Verdens politiske Kamp og Møje; i 
Sandhed et fromt Gammelkællingeønske, som man 
nok kan tro, at store, stærke Mandfolk af Stater 
skulde sympatisere med og tage Hensyn til. > 

Der blev raabt hvasse Hys! ... Nej! ... Af
slutning! .. . men Dirigentens Formaning til ikke 
at krænke Ytringsfriheden bragte hurtigt Ro igen. 
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Taleren fortsatte paa sin ejendommelige, ret
linjede Maade: 

«Hvorledes er det nemlig, vi har tænkt os at 
kunne opnaa den saa ønskede Neutralitet? Ved en 
«klog• Udenrigspolitik. Til hvilke Magtmidler skulde 
denne kloge Udenrigspolitik saa støtte sig? For al 
Politik i Verden har dog hidtil støttet sig til Magt
midler, der kom til Anvendelse eller stod til Raadig
hed. Jamen med os var det noget andet, vor 
Politik kunde selvfølgelig ikke raade over nævne
værdige Magtmidler. Den skulde bare være klog. 
Det er som at sige til en Bygmester, at han skal 
bygge et Hus, men bare uden Tømmer og Sten, 
eller sende sin Søn paa Marked for at købe Heste, 
morderlig klogt, men bare uden Penge. - Og saa 
for Resten kan jeg komme til at spytte, naar jeg 
tænker paa, at en Nation, der vel dog maa tælle over 
¼ Million voksne Mandfolk, kan samles om et saa 
jammerligt Eunuk-Ideal, rent fraset, at det er idi
otisk - jeg siger idiotisk - at tro, at den virke
lige Verden nogen Sinde kan komme til at reali
sere det ... • 

Her var det selv den saa inderligt humane 
Dirigent umuligt at tilbageholde den levende Harme 
hos alle Tilhørerne. 

Næstformanden for Fredsforeningen var sprun
gen op paa Tribunen og saa ud, som om han vilde 
rive Taleren ned af den. Med gennemtrængende 
Røst lykkedes det ham at udraabe: «Taleren for-
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nærmer Forsamlingen. Han har kaldt vore Tanker 
Eunuk-Idealer ... > 

<Og idiotiske>, supplerede en meget ophidset 
Dame. 

Kaptajnen fandt det haabløst at blive længere 
paa Talerstolen. 

Det var først Arbejderføreren, som med sin 
Fælledrøst bragte lidt Ro til Veje, efter at Kap
tajnen var forsvunden. 

Med en vis bred og roligt smilende Humor 
fik han de vilde Bølger til at lægge sig. Saa be
gyndte han, stærkt og mægtigt: 

« Som De maaske ved, har jeg engang været 
Lærer i Historie. Det var i mine unge Dage, da 
Anskuelsesundervisningen ikke var saa udviklet, 
som den er nu. Havde jeg dengang kunnet faa 
Lov til at laane den afgaaede og nu fra Talerstolen 
bortgaaede Kaptajn, vilde jeg have været meget 
glad. For han var i hele sin Tankegang et Stykke 
forstenet Historie, fra før 64, inden den moderne 
sociale Omdannelse i demokratiserede Samfund 
havde fundet Sted. Den Mands Ideal saå tilbage; 
vort ser frem. Fremad til Trods for Tilbageskridt 
i onde Tider, hvor endnu Barbarismer som Krigen 
kan ødelægge Værdier og hærge Befolkninger -
dog i stadig mere aftagende Grad! Sammenlign 
Ødelæggelserne, paa materielle Ting og Mennesker, 
fra Trediveaarskrigens Dage eller Napoleonstiden 
med dem fra den fransk-tyske Krig i 1870 eller 
den japansk-russiske i 19041 Militarismens egne 
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Apostle anfører selv Gang paa Gang dette med den 
dem ejendommelige Mangel paa logisk Sans. Nej, 
Hr. Kaptajn fra 64, eller maaske rettere Rekrut 
fra 64 ... > 

Folk lo forstaaende. 
« • • • vi lader os ikke skræmme. Vi ved, at 

alle det mægtige Roms Sværd og Lanser ikke fik 
Bugt med den ældste Kristendoms demokratiske 
Tanker, som heller ikke Pavehætten kunde kvæle . . > 

Her standsede Taleren og lyttede. 
I den Tavshed, som han havde forstaaet at 

fremtrylle, lød tydeligt Kirkeklokkers Ringen. 
«De ringer, for at indkalde Soldaterne,> raabte 

en Herre. 
«Skal saa alle Klokker i hele Byen ringe?> 

lød en interesseret Damestemme skarpt igennem. 
Folk begyndte igen at tale højt, i Munden paa 

hverandre. Det truede nogle Øjeblikke med en 
uvilkaarlig Opløsning af Mødet. 

Men saa hævede Arbejderføreren sig til sin 
fulde Kraft: 

«Kirkeklokkerne ringer,> tordnede han ud med 
en Røst, der atter skaffede Ro i Salen. «Det er 
Klokker, der vil kalde til Krig. Men vi mindes fra 
1660 Borgmester Nansens Ord til Adelsmanden om 
Stormklokken fra Raadhuset, der kunde vække alle 
Borgere af Slummer. En saadan Klokke vil ringe i 
Nat og i Morgen, naar alle Mobiliseringsklokker er 
forstummede. Den ringer den s t o r e Befolknings 
Mænd og Kvinder sammen. Og dens Røst lyder: 
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<Vi '\Til ikke have Krig. Vi er neutrale, vi vil 
forbli'\Te neutrale, og vi forlanger at blive behand
lede som neutrale efter Folkerettens Grundsæt
ninger.> 

Bifaldet larmede gennem Salen. 
Den fremragende Taler sluttede af, som den i 

politiske Møder kyndige Mand, da det, trods alt, 
var øjensynligt, at Situationen udenfor Salen virkede 
stærkt dragende paa Tilhørerne. 

Sammen med den første Taler satte han endnu 
kun en hastigt affattet, energisk Resolution under 
Afstelllning, som vedtoges enstemmigt. 

ben gik ud paa i de bestemteste Udtryk at 
paal~gge Regering og Rigsdag at hævde Danmarks 
Vilje til i ethvert paakommende Tilfælde at for
blive neutralt. 

Saa strømmede Folk under kvælende Trængsel 
ud af Salen. Alle vilde de nu hurtigst muligt se. 
hvad der kunde være paa Færde udenfor . . . 

Gaderne var ved den Tid sorte af Mennesker, 
hvoraf mange talte indigneret op om Mobiliserings
ordren og den generende Klokkeringning; General
marchen var desuden gaaet ved 10-Tiden. 

Som et Udtryk for modsatte Stemninger trak 
de U:tiiformerede Drengeforbund med Musik igen
nem Gaderne. 

Voksne Mennesker hverken sang eller raabte, 
men talte kun ustandseligt. 

Udenfor Kasernerne havde der samlet sig store 
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Skarer, hvoriblandt en Mængde unge Mennesker, 
for at se paa dem af de indkaldte Soldater, som 
allerede mødte. Der blev tit raabt og pebet. 

I Kastellet, hvor de fleste af Københavnerne 
skulde give Møde, lod Officererne rydde lidt paa 
de nysgerrige; der faldt nogle Knubs af, hvad der 
voldte vedholdende Hujen og Piben i F,ingrene fra 
Hobe af Læredrenge. Et Par Arrestationer blev 
foretagne. 

Kafeerne havde fuldt Hus, og man drøftede 
ivrigt de lige udkomne Ekstranumre af Bladene. 

Det førende Oppositionsblad kunde meddele, 
at Beslutningen om den øjeblikkelige Mobilisering 
kun var bleven vedtaget i Statsraadet efter heftig 
Meningskamp; Ministeriet var sprængt, idet Inden
rigsministeren og Ministeren for de offentlige Ar
bejder havde stillet deres Porteføljer til Kongens 
Disposition. Konsejlspræsidenten havde ved Mobili
seringen paataget sig et Ansvar, som det nok skulde 
vise sig, at han segnede under. 

Regeringsbladet betonede derimod den Stats
visdom, med hvilken Hans Majestæt, ledet af frem
ragende Raadgivere, havde handlet. Den uopholde
ligt befalede Mobilisering maatte vise England 
- som vi skyldte det loyaleste Hensyn - at det 
ikke var Mundsvejr med Hævdelsen af vor Neutra
litet. Hvis Tyskland - hvad Gud forbyde - vilde 
søge at bryde vor Neutralitet med Magt, vilde der 
nu <flyde Blod>, for at bruge de tilstrækkelig 
kendte, historiske Ord. Bladet veg ikke tilbage 

Dommena Dae. • 
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for at se denne Kendsgerning lige i Øjnene. Netop 
overfor Oppositionens i dette Øjeblik næsten lands
fjendtlige Holdning maatte man dobbelt fremhæve 
ikke blot de Hensyn, som Klogskab bød os at 
tage, men ogsaa dem, vi skyldte Landets Ære. 
Naar Rigsdagen i Morgen traadte sammen for at 
bevilge de til Gennemførelsen af Mobiliseringen 
nødvendige Midler, vilde dette vel ske med passende 
Hensyntagen til Landets materielle Kræfter, men 
utvivlsomt tillige med fuld patriotisk Offervillighed. 

Omkring 1-Tiden skønnede man paa Kaser
nerne, at det Mandskab, der kunde forvente at 
indfinde sig i Løbet af Natten, sikkert allerede var 
kommet. Officererne, med Undtagelse af de faa, 
som boede paa Kasernerne, gik til deres Hjem for 
at hvile lidt ud til i Morgen tidlig, da der skulde 
stilles Kl. 6. Folkene kom i Seng. 

Livet paa Gader og offentlige Steder var ogsaa 
saa at sige ophørt ved denne Tid; Dagen havde 
været alt for rig paa Oplevelser; Folk var bleven 
trætte. 



III KAPITEL 

MEDENS Kvindevalgretsmødet i København gik 
sin fortræffelige Gang, sad en tysk General 

med Chefen for et Infanteriregiment og en Oberst
løjtnant i Kahytten paa en Transportdamper, der 
gik for jævn Fart af 13-14 Knob. 

Den var paa Højde med Riigen og ~tyrede mod 
Øresund. 

Paa Bordet foran Officererne laa nogle Pa
pirer og Kort opslaaede. 

Oberstløjtnanten sad med en Monocle klemt i 
det højre Øje og betragtede opmærksomt en En
kelthed paa et. af Kortene. 

Generalen lænede sig tilbage i Stolen. 
«Ja, mine Herrer,> sagde han, «saadan er det 

jo nu engang., 
«Man skulde egentlig forsværge det,, mente 

Regimentschefen. 
«Unægtelig!, tilføjede Oberstløjtnanten, som nu 

puttede Monoclen i Lommen og saa paa Gene
ralen. 

,. 
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« Ikke naar man kender Danskerne,, svarede 
den højstbefalende, medens han tog en Kasse Ci
garer, der stod i Sofaen. 

«Men vil de Herrer ikke ryge? Klokken er 
ikke mere end ti, og Bataillonscheferne kommer 
først halv elleve., 

Officererne tændte Cigarer. 
«Tror Hr. Generalen,, spurgte Oberstløjtnan

ten, «at der i Danmark er givet Ordre til at mo
bilisere?> 

«Det vil jeg antage. Vore Civilagenter der
ovre har telegraferet Situationen fra Halvtime til 
Halvtime, og lige før jeg gik om Bord i Stralsund 
Kl. 9½, kom der en Kodedepeche, der maa for
staas saaledes, at Mobilisering vistnok er bleven 
besluttet i Statsraadet, der endte ved 9-Tiden. Men 
det er ganske ligegyldigt I Vi er jo Kl. 3 ud for 
København. Virkningerne af Marinens Mobilisering 
kan umuligt begynde at vise sig førend en Gang i 
Morgen tidlig. En Minespærring af Havn'en i Lø
bet af Natten er umulig, da de saa selv hverken 
kan komme ud eller ind, og de egentlige Mine
spærringer maa efter Sagens Natur ligge længere 
ude og lader sig næppe etablere paa mindre end 
et Døgn. Naar vi i Henhold til Planerne har gjort 
Trekroner uskadeligt, inden der løbes ind til Kajen, 
har vi intetsomhelst at frygte af det danske Værn 
til Søs og paa Søsiden. Vi risikerer end ikke at 
blive observerede af Patrouillebaade, fordi Havne
væsenet er civilt og ikke afpatrouillerer Havnen 
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regelmæssigt. - Og til Lands 1, - Generalen 
gjorde et Kast med Haanden - «Som De ved 
det fra Planerne, behøver vi ikke at regne med 
de danske Fredsstyrker, og af de indkaldte kan 
der kun være indtruffet nogle fra selve Byen; des
uden er de Herrer nok til Sengs, naar vi besøger 
dem.> 

Regimentschefen greb frem paa Bordet og slog 
et Danmarkskort op, som han saa lidt paa. 

«Ja,> sagde han, «Krydserne fra Kiel har jo 
nu spærret Bælterne og forhindrer enhver Over
førsel fra Jylland og Fyn - jeg mener ikke, at 
det spiller nogen Rolle for os i Nat; men det slaar 
mig, hvor det dog er utroligt, at Danskerne ikke i 
Tide fik gjort Alvor af at faa befæstet dette Sprogø 
og lægge et Par faste Støttepunkter paa de to Ky
ster. Saa havde de da i hvert Fald umuliggjort 
en Spærring af Store Bælt.> 

«Det kan De dog ikke finde utroligt, kære 
Oberst, naar De ved, hvorledes de rent elementære 
Sikringsforanstaltninger er trufne omkring Køben
havn, som er Landets Hovedstad og Residens. Der 
er i Danmark militært set ikke Tale mere om al
vorlige Forhold. Det er den rene Offenbachl -
Saa vidt har Danskernes Forfængelighed og Smaa
lighed bragt dem.> 

Oberstløjtnanten pustede Røgen af Cigaren 
langt ud fra sig: «Deres Forfængelighed?> spurgte 
han forbavset. 

«Ja,> sagde Generalen, «Forfængelighed og 
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Smaalighed; det er nemlig de sorte Pletter i dansk 
Politik og i dansk Begavelse overhovedet. Vi kan 
for Resten lægge en Egenskab til, som i den sidste 
Menneskealder har udviklet sig rivende, Blødag
tighed. 

I min gamle holstenske Slægt kender vi Dan
skerne ud og ind, jeg har været i Danmark mang
foldige Gange, ogsaa med denne Ekspedition for 
Øje, og jeg kan forklare Dem det hele kort og 
godt. Efter at vi fik Kielerhavn og blev Stor
magt, har der politisk udviklet sig to Hoved
retninger i Danmark. Den ene siger: Hvad kan 
det nytte? Vi er politisk ganske magtesløse -
men tilføjer, at det netop er det storartede ved 
det. Saa kan det højtbegavede danske Folk, uden 
at hindres af Militærudgifter og Værnepligtsbyrde, 
komme til at marchere i Spidsen for Europas ma
terielle og aandelige Kultur! - Ja, De maa nok 
ryste paa Hovedet, Oberst, Danskerne viser her 
det sørgeligste Fejlsyn baade paa sig selv og paa 
Kulturen. Selv om de ikke gav en Pfennig ud til 
Militærvæsen, kom de aldrig til at blive kulturelt 
førende. Fordi Kultur blandt andet sammensættes 
af noget, der ikke trives i et lille Lands Provins
luft og i et Folk, som begribeligvis aldrig har skre
vet Verdenshistorie. Men karakteristisk er Tanken, 
fordi den viser de Danskes Evne til at bruge selve 
deres beklagelige Lidenhed til at puste sig op til 
store, meget større end de virkeligt store.> 

«Jeg troede egentlig,> indskød Oberstløjtnan-
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ten, «at Bønderne, som nu regerer Danmark, var 
nøgterne., 

« Det er de til Dels, men for Resten ogsaa kun 
til Dels. Og deres Nøgternhed er ofte skæmmet 
af Smaalighed. Derved kan de blive Tilhængere 
af den anden Hovedretning, som nok vil have et 
Værn, men bare til en billig Penge og egentlig kun 
for at prøve paa at putte Europa Blaar i Øjnene. 
Man vil opretholde en quasi-Hær og -Flaade, køre 
op med en Bunke kønne Ord og Forsikringer og 
for Resten ligge med en Skrivebordsskuffe fuld af 
Traktater. Saadan tænker man med ringe Ud
gift at kunne fedte sig fra at komme i ubehage
lige Konflikter. Ord er jo rart billige, og Papir er 
heller ikke dyrt. Og Ord og Papir har altid været 
rene Guder i Danmark. Danskerne har selv ikke 
sparet paa dem og har paa den mest rørende -
eller oprørende - Maade altid troet paa dem. 
Deres sidste Glæde i saa Henseende var Nord- og 
Østersøtraktaterne af 1908, som gav dem den 
ganske overflødige Forsikring, at Magterne ikke 
ønskede territoriale Forandringer i Norden. Som 
om nogen af de garanterende Magter tænkte paa 
at erobre Danmark! Jeg gad vide, hvad man 
skulde eje et Hus for, naar man, i kommende 
Tilfælde, som paatvungen Lejer kan gøre, hvad 
man vil, med Huset, medens Ejeren maa staa med 
Hatten i Haanden., 

< Det er den Tvangs-Indflytning, vi nu skal 
gøre Alvor af,, sagde Obersten. 
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«Akkurat og sikkert til de gode Danskeres 
utrolige Overraskelse. Jeg kender ingen Nation, 
der kan blive saa overrasket over at have taget 
fejl som Danskerne. Man skulde dog tro, de havde 
Øvelsen, for de har i de sidste Aarhundreder saa 
at sige aldrig gjort andet.> 

«Det er egentlig en lidt kedelig Rolle for os 
Soldater at skulle spille,> bemærkede Oberstløjt
nanten. 

Generalen trak paa Skuldrene. 
«De kan tro, vi faar nok større Opgaver bag

efter,> sagde han. 
Der blev nogle Øjeblikkes Tavshed. Obersten 

trommede let med Fingrene paa Bordet. Man 
kunde høre Søens klukkende Slag mod Skibssiden 
under Damperens rolige Fremadskriden. 

Saa trak Obersten det store Danmarkskort 
nærmere hen til sig. 

«Jeg forstaar det nu stadig ikke,, sagde han, 
næsten irriteret, «at de Mennesker ikke har kunnet 
enes om et anstændigt Forsvar. Det var saagu da 
ingen Hekseri. I Stedet for nu at skulle kvæles i 
Puderne som gamle Kællinger! De havde dog en 
Forsvarsbevægel$e, som de kaldte det, en Gang?> 

da,> afbrød Generalen, «som kørte hele Sagen 
fast. De Folk forstod, at man ikke kan søge et 
Land sikret med Ord og gammel Slendrian; men 
de var chauvinistisk stemte overfor os Tyske, skød 
deres Krudt væk i Agitation og var politisk hver
ken ærlige eller smidige overfor deres Modstandere. 
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- Selvfølgelig kan det Land forsvares; det mang
lede bare. Som Hollænderne har forsvaret deres 
Land Gang paa Gang. Men det er saa vidunder
ligt med Danskerne, for da de med Møje havde 
betvunget Oprøret i 48-50, blev de saa chauvi
nistiske, at de ved Gud troede, Danmark kunde 
tage det op med hele Tyskland, og efter 64 blev 
de Politikere paa en Sandhed, der er lige saa vær
diløs, som den anden Løgn var det, nemlig, at 
Danmark bliver knust som en Æggeskal, hvis en 
af Stormagterne vil sætte noget ind paa det: ergo, 
ræsonnerer de, maa vi Danske undgaa at udvikle 
vort Forsvarsvæsen, fordi det alligevel ikke kan 
nytte. For det første er der vel Smaastater, som 
Sverige og Norge, der kan blive næsvise nok, naar 
de mener at kunne tillade sig det, og for det andet 
er Visdommen om Stormagten, som Danmark -
unægtelig - ikke kan modstaa, af samme Art, 
som hvis man blev Bankpolitiker paa den Sand
hed, at naar Publikum i en given Situation kan 
og vil samle sig i et run paa en Bank, saa kan 
Banken ikke modstaa. Al Politik i baade Banker 
og Stater beror dog vel paa Kombination! Hvad i 
al Verden skulde have gjort det umuligt for Dan
skerne at have haft deres militære Kram i Orden, 
saa at de nu kunde have ligget der rede til at for
hindre, at enten vi eller England spærrede deres 
smalle Sø-Defileer. Selvfølgelig kan de ik_ke for
hindre en Besættelse af Jylland og Fyn, der har 
været besat i saa at sige alle deres Krige; men 
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Sjælland med Hovedstaden kunde de absolut have 
gjort til en saa ubehagelig pigget Nød, at man en
ten var gaaet uden om den eller i hvert Fald ikke 
havde kunnet knække den i første Omgang. Saa 
havde deres Traktater og Neutralitetsbesværinger 
og Stads kunnet faa nogen Betydning. - En for
nuftig gennemført Forsvarsplan for Danmark vilde 
ikke koste flere Penge, end Nationen har Raad til. 
Men naturligvis var det ikke gjort med Pengene 
alene til Anlæg og Skibe og saa videre. Danskerne 
maatte tage et Tag i sig selv og faa overvundet 
det kortsynede Kniberi og sociale Fantasteri, der er 
gaaet dem som en Feber i Blodet. Saa fik de ogsaa 
en anden Sort Hær, med en anden Aand, end den 
tarveligt uddannede Milits, som Danmark for Tiden 
raader - eller rettere sagt - ikke raader over. 
Den kan i energiske fremmede Hænder som vore 
bringes til at gøre nogen Nytte, men ... , 

Generalen blev afbrudt ved, at det bankede 
paa Døren. 

Det var Bataillonscheferne, som meldte sig, 
for at modtage deres Instruktion. 

Da alle Officererne havde faaet Plads om Bor
det, tog Generalen Ordet: 

«Den strategiske Ide, mine Herrer, som vort 
Foretagende hviler paa, er ganske overordentlig 
simpel. Det gælder om at lukke Østersøen for 
den engelske Flaade. 
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Tyskland vilde blive haardt truet, om Eng
lænderne kunde basere sig paa dansk Territorium, 
hvor der er nok af Havne, Skibsværfter, Kuloplag 
og andre Fornødenheder og Behageligheder for en 
Krigsflaade, og saa derfra holde hele vor Østersø
kyst under haard Blokade og brandskatte og bom
bardere, som de havde Lyst til. Igennem Store 
Bælt kan alle de Krigsskibe gaa, som vil komme 
i Betragtning i en Østersøkrig, og igennem Øresund 
en væsentlig Del af dem. - Hvis de danske Øer 
faldt i Englændernes Hænder, vilde det være det 
samme som, at selve England var bleven flyttet 
fra sin Nordsø lige ind paa Livet af vore Kyster. 
Det maa selvfølgelig forhindres. Danmark vil ikke 
indgaa en Alliance med os, men har erklæret sin 
Neutralitet. Landet kan imidlertid aldeles ikke 
med sine mangelfulde Stridskræfter hindre Eng
lænderne i at gøre Brug af dets Territorium; alt
saa maa vi bemægtige os det. 

Vi kunde maaske tænke os blot at spærre 
Store Bælt og Indløbet til Sundet med Miner; men 
saa lukkede vi Farvandene ogsaa for de andre 
Østersømagter, og det gaar næppe an. Desuden 
kunde Minespærringen kun være en foreløbig For
anstaltning og maatte i hvert Fald følges af en 
Befæstning af Sprogø og af Kysterne paa begge 
Sider. 

Der er sikkert nu en engelsk Flaade paa Vej 
til Danmark; men selv med en Fart af 18 Knob, 
og hvis den er afsejlet i Eftermiddag Kl. 4, kan 
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den ikke fra Themsmundingen naa Sundet før 
henad KL 1 i Morgen Nat. Vi har saaledes et 
passende Forspring til Overfaldet og til foreløbig 
at sætte os fast deroppe.» 

Generalen pegede paa et af Kortene, der laa 
opslaaet paa Bordet: «Der har vi København, 
som i Forvejen er Dem vel bekendt. - Naar man 
ved, at Danmark aarligt giver 18-19 Millioner 
Kroner ud til sit Forsvarsvæsen, lyder det jo som 
Vanvid, at et Overfald kan iværksættes paa Lan
dets Hovedstad med vor Smule Styrke. Med siger 
og skriver et Infanteriregiment i den til 
enhver Tid disponible Fredsstyrke, og med 
2 Smaakrydsere og 5 Torpedobaade. Det 
er jo imidlertid, som de Herrer ved fra Rekog
noseringsberetningen, aldeles ikke Vanvid. Vi er 
udskibede Klokken 3½, og naar Resten af Bri
gaden indtræffer Klokken 5, er det hele afgjort. 
De andre skal kun hjælpe til at hævde Besiddel
sen, ligesom de Styrker, der følger efter. - Apro
pos, det vil interessere Dem at vide, at samtidig 
med at vi gaar i Land i København, vil en Sø
mineafdeling og en Artilleritransportflaade fra Kiel 
være i Langelandsbæltet; saa snart det dages, læg
ges Minerne ud, hvormed, inden Dagen er omme, 
Hovedløbet vil være spærret. De fornødne 9 cm.'s 
Batterier til Forsvar af Minespærringen bliver mon
terede paa Sprogø og ved Halskov paa Sjællands 
Siden og kan være færdige ved Middagstid. Sam
tidig paabegyndes Støbningen af Fundamenterne 
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til de svære Haubitsbatterier, der vil være mon
terede om et Par Dage, hvorefter Minespærringen 
kan lempes. Over Korsør, Gjedser og Køge diri
geres tilsammen foreløbig et Armekorps, hvoraf 
Halvdelen allerede kan være udskibet, inden Eng
lænderne har naaet Sundet i Morgen Nat. 

Hvad vor specielle Opgave angaar, saa har 
de Herrer Majorer jo allerede forlængst i Garni
sonen hver for sig faaet Dispositioner for deres 
Batailloner, og Hovedmomenterne deri er tilstræk
keligt øvede paa Forhaand. Jeg kunde blot ønske 
kortelig at gennemgaa Planen i sin Helhed, for 
at give Dem Lejlighed til at faa klaret eventuelle 
Tvivlsspørgsmaal. 

Vor første Opgave bliver Overrumplingen af 
Søfortet Trekroner. I Følge den danske Hærlov 
bestaar Fortbesætningerne i Fredstid højst af et 
Par Hundrede Artillerister; hvorledes de er for
delte, ved vi ikke; men Styrken paa Trekroner 
anslaas til et halvt Hundrede Mand. Nogen For
stærkning kan være tilgaaet i Løbet af Natten, 
iøvrigt for største Delen af Folk med meget svag 
Uddannelse. 

Det er klart, at Forterne under saadanne For
hold ikke kan være kampberedte før tidlig i Mor
gen Formiddag og maa falde øjeblikkelig for et 
overraskende Angreb. 

Muligvis er Lyskasterne allerede sat i Virk
somhed straks efter Mobiliseringsordrens Udste
delse. Men selv om man ogsaa derved skulde 
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opdage den paagældende Transportdamper, kom
mer den jo paa Slæb af en Bugserbaad som en 
almindelig havareret Trælaster; den falder det ingen 
ind at skyde paa. 

Medens vore andre Skibe holder sig, med 
blændede Lanterner, i Hollænderdybet uden for 
Lyskasternes Rækkevidde, signalerer den som 
Trælaster udstyrede Damper efter Lods fra Lods
skibet ved Trekroner. Naar Lodsen er kommen 
om Bord og vel forvaret, gaar Transportbaaden 
ind paa Inderrheden og kaster Anker i Nærheden 
af Trekroner. Efter at Ankeret er faldet, skal 
Bugserbaaden fra Damperen, og i Skjul af denne, 
tage 60 geværbevæbnede Matroser om Bord og 
straks efter løbe ind i Trekroners Havn. Vi kan 
gøre Regning paa, at Fortets Poster tror, det er 
en Transport af danske Reservister, som kom
mer. Og skulde det hænde, at Posterne aner 
Uraad og slaar Alarm, kan vore Folk dog være i 
Land, før Besætningen kommer ud af Kasemat
terne. For Resten er den ikke geværbevæbnet 
og altsaa værgeløs over for vore Folk. Telefon
og Telegrafforbindelsen kan straks afbrydes eller 
spærres. 

Saa snart vi er Herrer over Forterne, lader vi 
Lyskasterne arbejde videre - hvis de da skulde 
være i Gang - og sørger blot for, at de ikke 
træffer vore Transportskibe, som nu uhindret kan 
løbe ind til Indlandskajen. 

Krydseren cGefion> har senere en lignende 
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Opgave over for Middelgrundsfortet. Det ligger 
saa langt ude, at man inde i Land ikke hører, 
om der ogsaa skulde falde nogle Geværskud der 
fra., 

«Ja,, fortsatte Generalen efter et lille Ophold, 
«Danskerne vil utvivlsomt finde, at det er et lavt 
og lumsk Overfald, vi foretager paa dem, for de 
fabler vel endnu om Nødvendigheden af Krigser
klæring og har selvfølgelig intet lært af Japaner
nes Overfald paa Port Arthur. Og de vil navnlig 
ikke forstaa, at det havde været deres egen Sag at 
sikre sig ved at forhindre - eventuelt med Magt 
- enhver ukontrolleret Indsejling til lnderrheden 
efter Mørkets Frembrud., 

Generalen skubbede det store Kort over Kø
benhavn lidt til Rette. «Som Tingene ligger i Byen, 
er den som skabt til at overfaldes, naar først man 
er inde ved Kajen. Planen for Overfaldet i sine 
store Træk hviler paa den Omstændighed, at der 
i Byen findes to Øer, Citadellet Frederikshavn 
eller, som det kaldes, Kastellet, og Slotsholmen. 
I Kastellet bor den kommanderende General og 
ligger Generalkommandokontoret; der maa altsaa 
forefindes alle Planer for Koncentrationen og An
vendelsen af Tropperne og for Fæstningens For
beredelse til Forsvar. Tillige er der Vaabenkamre 
for det Infanteriregiment, som nominelt ligger der. 
Kastellet har Porte baade i Nord og Syd; men de 
staar aabne Dag og Nat, da det saakaldte Kastel 
er gjort til Alfarvej. Desuden er det i Anledning 



64 

af Frihavnsanlæget bleven gennemskaaret af en 
Banelinje, hvorved der er bleven fri Adgang oven
for den søndre Port. Paa Slotsholmen bar vi 
Tøjhuset med alle Kanonerne til Fæstningen, en 
Mængde Geværer og hele Artilleriets Centraladmi
nistration, endvidere Krigs- og Marineministeriet, 
Finanshovedkassen og den civile Centraladministra
tion. - Naar vi har bemægtiget os disse to Hoved
punkter, Kastel og Slotsholm, besat Nationalbanken 
lige ud for Slotsholmen og taget Konge og Kron
prins til Fange paa Amalienborg, er Danmark i 
vor Haand. Det er kun for en Ordens Skyld, at 
vi tillige sikrer os Livgardens, Sølvgadens og Kron
prinsessegadens Kaserner. En Husarkaserne ude 
paa Østerbro og en Ingeniørkaserne paa Strand
vejen er det ikke Umagen værd at røre ved; Felt
artilleriet paa Amager kan ikke komme over, efter 
at vore Krigsfartøjer har besørget Broerne svinget 
op eller ud. - Der er med de Skibe, som for Tiden 
ligger ved Indlandskajen, Plads til de to af vore 
Dampere med Bredsiden til; den tredje kan ligge 
udenfor, og Udladningen af Tropperne foregaa 
over en af de to andre. Som vi jo allerede har 
haft rig Lejlighed til at øve det i Eftermiddag, kan 
ad 4 Landgange pr. Skib en Bataillon landsættes 
paa 10 Minutter, og der er glimrende Plads paa 
Kajen til at opmarchere. - Planens Hovedtanke 
staar nu sikkert klart for de Herrer. Jeg ved 
ikke, om der skulde være Enkeltheder, som De 
kunde ønske Oplysninger om?> 
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Den ældste af Bataillonscheferne bøjede sig 
mod Generalen og sagde: cJa, jeg forstaar ikke 
rigtigt, men paa den Plan, jeg har faaet udleveret> 
- Majoren pegede paa et Croquis, som han holdt 
i Haanden - <synes det, som om der ingen Skild
vagter er foran Sølvgadens og Livgardens Kaser
ner; alle Poster er vist som gaaende indenfor 
Murene.> 

c Jamen det er ogsaa ganske rigtigt, , svarede 
Generalen, «og De staar her overfor et Udslag 
af ejendommelige danske Ideer om Vagttjeneste. 
Danskerne sætter paa deres Infanterikaserner ikke 
Folk udenfor de Indgange, de skal bevogte, men 
indenfor. Man kan ugenert lægge en Spræng
patron i Nøglehullet paa Porten, for at overraske 
Vagtposten med, at den ramler ned i Hovedet paa 
ham. - Og hvor der i Danmark findes virkelige 
Skildvagter, er der viselig sørget for, at de ikke 
har skarpe Patroner paa sig; i Følge Vagtinstruk
tionen skal disse for Omgivelserne farlige Gen
stande ligge forsvarligt hengemte i en forseglet 
Kasse paa Vagten., 

Officererne lo. 
«Men tillad mig, Hr. General,, bemærkede 

Chefen for 3. Bataillon, «paa Tøjhuset findes an
givet 2 Skildvagter og en Vagt paa 8 Mand, hvoraf 
de 3 skal være Artillerister. Kan det ikke antages, 
at disse 3 Mand er tæ~kt anvendte til Betjening 
af Maskinskyts, som maaske findes ved Vagten?, 

Generalen slog ud med Haanden: «Det kan jo 

Dommens Daa. 5 
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tænkes. Men saa er Maskinskytset nok lige saa 
godt gemt som de skarpe Patroner; og at sætte en 
halv Snes Mand til at forsvare Landets Hoved
arsenal paa et Terræn, der er over 4 Tdr. Land 
og let tilgængeligt fra alle Sider, er jo fuldkommen 
barokt. - - Jeg tror iøv:rigt at turde garantere 
Dem, mine Herrer, at De ikke støder paa ufor
udsete Vanskeligheder. De Dem tilstillede Planer 
er sikkert udtømmende. Efterretningerne, som har 
tjent til Grundlag for Udarbejdelserne, er ikke tvivl
somme Spionage-Meddelelser, men faktiske Oplys
ninger, som ethvert Menneske i København 
kan læse sig til i officielle Reglementer 
eller erhverve ved simpelt Selvsyn. Vore 
civile Agenter, der for Resten alle er udtjente tyske 
Soldater, har ud over at bruge deres Øjne ikke 
haft noget at gøre. Disse Agenter møder os, i 
Henhold til deres Instrukser, ved Landgangen, for 
at tjene som Vejvisere, og er paa Forhaand for
delte til de forskellige Kompagnier. Naar Byen er 
i vor Magt, skal de desuden være behjælpelige 
med at opslaa de Pro~lamationer til Befolkningen, 
som vi medbringer. 

Generalen tænkte sig om et Øjeblik, saa tog 
han et af Papirerne paa Bordet: «Ja,» sagde 
han og vendte sig mod Obersten, «der er kun 
tilbage at overgive Dem denne Angrebsbefaling. 
Udførelsen hviler nu i Deres Hænder. Det er en 
Selvfølge, at der handles med den største Energi 
og Hurtighed; men et maa jeg dog til allersidst 
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paalægge de Herrer: Af Hensyn til de Planer, 
som Hans Majestæt nærer med D_anmark, maa 
enhver muligt forekommende Modstand nedkæm
pes med den allerstørste Hensynsfuldhed - De 
forstaar, kun flade Hug og Slag og lidt Kolbestød; 
der skydes ikke, med mindre Selvforsvar absolut 
maatte kræve det - jeg er overbevist om, at det 
ikke kommer saa vidt. - Og saa paa Gensyn i 
København, mine Herrer!> 
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IV KAPITEL 

PAA Slaget tre om Morgenen gled i dybt Mørke 
en Dampbarkasse lydløst op mod den brede 

Landgangstrappe ved Frihavnsmolens Nordende. 
Der smuttede fire Skikkelser i Land. 
I det hastige Skær fra en elektrisk Haand

lygte, som straks efter igen blev slukket, saas 
et Par Geværløb blinke; de blev forsigtigt holdte 
nedad. 

Dukkede listede Skikkelserne op ad Trappen. 
Paa dens øverste Trin stod de et Øjeblik 

stille. En Snes Skridt foran dem laa Toldvagten, 
som en stor, oplyst Glaskasse i Mørket. Den uni
formerede Toldassistent sad og skrev helt henne 
ved den østre af de store Ruder; der hang et 
Telefonapparat paa Væggen; længere tilbage i Rum
met halvblundede en Rorsbetjent paa en Stol. 

Gemte i Skyggen nærmere de fire Mand sig 
det lille Hus endnu paa nogle Skridt. Saa fo'r 
de i Spring ind i Vagten, hvis Dør havde staaet 
uaflaaset. 

Det var tyske Marinesoldater. 
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Assistenten fik et Tørklæde i Halsen og faldt 
bagover uden at give en Lyd fra sig. En af Fol
kene plantede sig foran Telefonapparatet. Rors
betjenten trillede ned fra Stolen, inden han endnu 
rigtig var vaagnet, og blev kneblet og bundet. 

Samtidig var ude i Mørket et lille nyt Kom
mando paa nogle Mand kommen op ad Trappen. 
De løb hurtigt forbi Lysskæret og forsvandt ned 
ad den øvre Frihavnsmole. 

Paa Molen var alle Lygter slukkede, og den 
lille Patrouille mødte ikke et Menneske, in~til den, 
omtrent midtvejs mellem den søndre og den nor
dre Ende af Molen, stødte paa Kammerater, ' der 
var sendt ud som Patrouille Syd fra. 

«Ikke noget i Vejen,> blev der gensidig meldt. 
«Toldvagten er overmandet,, sagde de Nord fra. 
«Og vi gik i Land paa den søndre Ende af 

Kajen,, svarede de andre, « og har spærret af der. 
Der ligger nogle oplagte Dampere; de er besatte, 
og alting er i Orden til at fortøje Transport
skibene., 

Saa trak Patrouillerne sig tilbage til deres re
spektive Poster . . . 

Da Føreren for den søndre Patrouille kom med 
sine Folk ned paa Indlandskajen, var de to Trans
portdampere ved at lægge til. 

Efter at de var fortøjede, tog Udladningen sin 
Begyndelse fra det forreste af Skibene, ad halm
belagte Landgange. I Løbet af ti Minutter var en 
Bataillon kommen i Land og stillede sig efterhaan-
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den op i en lang Kolonne, der fyldte Kajen i hele 
dens Bredde. 

Klokken 3,42 satte de to første Kompagnier sig 
i Bevægelse. Det gik fremad, under Dækning af de 
høje Mure ind til Frihavnen, hurtigt, uden Trit; 
Kompagnierne svingede ind gennem Hvælvingen 
under Langelinjepromenaden ned mod Lystbaade
havnen og langs med Baadehuset. 

Forreste Kompagni fortsatte, op ad den søndre 
Trappe. 

Bageste standsede. 
Det første havde den længste Vej at gaa, gennem 

Kastelsanlæget, for oppe fra Volden at overrumple 
Hovedvagten. 

Andet Kompagni ventede stille. 
Kaptajnen fik set paa Uhret, -som han havde 

spændt om Haandleddet: Om et halvt Minut 3,4sl 
«Fremad,> lød det i en sagte Hvisken fra 

Befalingsmand til Befalingsmand. 
Det gik videre, op ad Trapperne. 
Kompagniet passerede den korte Viadukt og 

steg stilfærdigt ned ad Trappen til Smedelinjen. 
Ved Broen over Kastelsgraven delte det sig og gik 
i to lange Rækker, forsigtigt videre langs med 
Broens Gelændere. 

Inde i Skyggen af Norgesportens Bygning stand-
sede de forreste, medens de bageste sluttede op. 

De stod alle stille et Øjeblik. 
Man hørte ikke en Lyd. 
Saa hvislede svagt en Signalfløjte lige i T~ten 
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af Kolonnen, og i Hurtigløb sprang Soldaterne ind 
igennem Porten. 

Skildvagten gav et højt Vræh fra sig, inden 
han, for et Kolbestød, faldt til Jorden, medens 
Geværet sang hen ad Brostenene. 

Folkene i den lille Kasernevagt lige ved Porten 
blev overmandede, inden de naaede ud af Bygningen, 
Kompagniets første Deling var straks svinget af til 
venstre for at bemægtige sig Vaabenkamrene, medens 
Resten stormede af Sted lige frem, mod Generalens 
Bolig; paa Vejen brød en Underofficer og to Mand 
ud for at sikre sig Telefonen hos Adjutanten i 
Generalstok. 

Adjutanten havde tilfældigvis sovet noget uroligt 
ud paa Morgenstunden og laa halvvaagen, da han 
hørte Skraalet af Skildvagten ved Norgesporten og 
en ubestemmelig Tummel. 

Løjtnanten sprang ud af Sengen og hen til 
Vinduet. Han naaede lige at faa taget Gardinet 
til Side og se Tropper løbe forbi i Mørket, da hans 
Gadedør blev slaaet ind, og Vandstøvleskridt lød op 
ad Trappen. 

«Fjendtligt Overfald!> lød det forfærdet igen
nem Officerens Hjerne. 

Han fik fat i Telefonen og ringede op: « Amalien
borgvagten I> 

Saa brasede Døren ind i Stuen til Løjtnanten 
med et Par Mand i Følge. 

«Klar,> hørte han endnu svagt fra Telefonen, 
inden han blev revet om paa Gulvet. 
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Og i samme Nu styrtede Telefonapparatet for 
et Kolbeslag raslende og klirrende til Jorden. 

Den tyske Underofficer var overordentlig høflig, 
da Lys var bleven tændt, og Løjtnanten stod der 
med fjendtlige Vagter for de to Adgange til Værelset. 

Løjtnanten syntes, at han i Retning af Gene
ralens Bolig havde hørt et Skud. 

<Saa har De vel taget Generalen og det hele,» 
sagde han ophidset, paa tysk, til Underofficeren. 

<Det tror jeg nok, Hr. Oberstløjtnant,» svarede 
den anden med sammenslaaede Hæle og Ærbø
dighed i Blikket. 

Løjtnanten tænkte, at saa var jo baade Fører 
og rimeligvis ogsaa Stabschef og i hvert Fald alle 
Planer og Ordrer faldne i Fjendens Hænder. 

« Men det er dog for galt,> raabte han ud for 
sig, «og der er jo ikke engang Krigserklæring!> 

Den tyske Underofficer saa paa ham med 
samme tjenstlige Ærbødighed som før, men tillod 
sig blot en let Bevægelse med Haanden. 

Pludselig lød nogle langsomme Drøn igennem 
Natten. 

«Hvad er det? Hvad er dog det?> 
Underofficeren havde ogsaa lyttet. 
«Skulde det ikke være Portene, som vi lukker? 

Jeg mener dem for begge Ender af Kastellet. lste 
Kompagni skulde tage den anden Port og Hoved
vagten, og vi tog denne her og den kommanderende 
Hr. General.> 
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Adjutanten tav. Det var naturligvis rigtigt. -
Nu skulde Portene nok blive bevogtede, tænkte 
han ..... 

Ligeledes Kl. 3,42 da de to Kompagnier af
marcherede, der skulde overrumple Kastellet, satte 
det 3. og 4. tyske Kompagni sig i Bevægelse. 

De tog Vejen gennem Kastelsanlæget og svingede 
ned forbi Gefionspringvandet. 

Fra en Bænk der i Nærheden rejste sig pludse
lig et forsinket natligt Par for nysgerrigt at se, 
hvad det kunde være for mange Mennesker, som 
her kom gaaende i Mørke; de blev i en Haande
vending tagne ind i Kolonnen og førte med. 

Da Kompagniet Kl. 3,52 passerede det meteoro
logiske Institut, kom en Gadebetjent netop gaaende 
paa Toldbodvejs Flisen nærmest Træerne i Grøn
ningen. 

Betjenten, som var en tidligere Underofficer, 
blev uset staaende i Skyggen og observerede Sol
daterne, der netop naaede ind i Skæret fra de 
endnu brændende Lygter paa Toldbodvejen; der 
havde uvilkaarligt slaaet ham noget fremmedartet 
i Folkenes hurtige Gangart. 

Dengang det ene Kompagni march~rede ad 
Amaliegade, medens det andet svingede ned ad, 
Toldbodvejen, var det Betjenten ganske klart, at 
det ikke var danske Soldater. 

Saasnart Køen af Kompagnierne var forbi ham, 
sprang han over Gaden og trykkede saa forsigtigt 
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som muligt den store Rude ind i Beværtnings
kælderen i Nr. 48, hvor han vidste, der var Tele
fon. Glasskaarenes Klirren blev helt borte i den 
rasende Gøen af en Hund, som fo'r imod ham. 
Han maatte værge sig for den med et Spark, der 
slængte den hylende hen ad Gulvet. Telefonen 
havde han øjeblikkelig fundet. 

Betjenten ringede. Han syntes, det varede en 
Evighed, inden han fik Vagten paa Amalienborg, 
de maatte jo være der nu om et Øjeblik, de andre! 

Men saa blev der svaret. 
«Betjent Nr. 930 melder, at jeg har set frem

mede Tropper bevæge sig i Hurtigmarch imod 
Amalienborg., 

«Fremmede Tropper?, lød det uvilkaarligt -
saa kom der ikke en Lyd mere, og i det samme 
var Betjenten taget i Nakken af en tysk Patrouille, 
som var sendt ud af den sluttende Løjtnant i Bred
gade-Kampagniet, der havde hørt Hundeglammet. 

. . . Men nede paa Amalienborg stødte den 
vagthavende Løjtnant sin Dør op og raabte til 
Skildvagten i Kolonnaden: «Løb over i Vagten og 
hent Patronkassen! Og til Gevær!, 

Til Gevær! brølede Posten for Gevær. 
Løjtnanten naaede med baade Underofficeren 

og hele Vagten paa 23 Mand og 2 Spillemænd 
frem til Geværstøtterne. Geværerne blev fattede; 
men inden der var Tale om at faa de skarpe Pa
troner uddelte, vrimlede Tyskerne fra Ny Toldbod
gade og Frederiksgade ud over Pladsen. 
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Den danske Underofficer slog en Prøjser til 
Jorden med Kolben, men var i næste Øjeblik over
mandet, Løjtnanten fik et lammende Slag med flad 
Klinge over den højre Arm, Folkene maatte give 
sig for Overmagten efter en Række gensidige Slag 
og Knubs og Stød med Kolber og Næver; det hele 
varede et Minut. 

Der saas Lys paa Slottet. 
Ovre i Kronprinsens Palæ blev et Vindue 

lukket op. 
Tyskerne havde nu besat de tre Gader og 

Kolonnaderne. 
Der blev stillet to Dobbeltposter ved hvert af 

Palæerne ... 

Baade General, Regimentschef, Oberstløjtnant 
og vedkommende Bataillonschef var fulgt med 
Amalienborgkompagnierne. 

Ude paa Pladsen lod Generalen den fangne 
danske Løjtnant kalde til sig. 

Han beklagede, at man havde maattet tilføje 
den unge Officer en dog kun forbigaaende Molest 
og bad ham bringe sig over til Kongens Palæ, for 
at Generalen ved Henvendelse til Adjutanten kunde 
faa Foretræde hos Hans Majestæt. 

Oberstløjtnanten, ledsaget af en Officer, begav 
sig til Kronprinsens Palæ for at andrage om en 
Samtale. Majoren med Adjutant gik til det gule 
Palæ. 

Det fangne danske Mandskab blev sat under 
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Bevogtning i Vagtstuen, medens Regimentschefen 
etablerede Hovedkvarteret for det samlede Land
gangskorps i Officersvagterne. 

Klokken var dengang 4,os. 

I Løbet af den følgende Time indtraf til dette 
Hovedkvarter Meldinger om de øvrige militære 
Foretagenders Forløb. 

I Kastellet var en af de danske Officerer, efter 
at have afgivet to Revolverskud, hvoraf et havde 
let saaret en Infanterist, undsluppen i Mørket, men 
kunde, da Portene var lukkede og_ alle Udgange 
besatte, kun være undkommen ved at svømme over 
Gravene, hvad der næppe havde ladet sig gøre. 

~øvrigt var Overrumplingen foretaget med en 
saadan Fart og Energi, at enhver nævneværdig 
Modstand paa Forhaand havde været udelukket. 
Baade Officerer, Underofficerer og Mandskab var 
for den aller største Del tagne paa Sengene. Vagt
styrken havde kun bestaaet af 1 Officer og 15 
Underofficerer og Menige, foruden nogle ikke gevær
bevæbnede Kaserneposter. Kastellet var nu fuld
kommen afspærret fra Omverdenen, og Volden ved 
begge Porte besat med Maskingeværer. 

Fra Sølvgadens Kaserne meldtes, at 5. og 6. 
Kompagni, efter at være afmarcherede Kl. 4, var 
naaede ad Søndre Frihavnsvej, Anlæget ved Jern
banen og Øster Voldgade til Porten ved Kaserne
stalden Kl. 4,17 uden at være bleven observeret. 
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Her modtoges de af en af de civile Agenter, som 
med Nøgle aabnede Porten for dem. Der var 
ingen Vagt ved denne. Kasernen overraskedes 
fuldstændigt og blev besat uden Modstand. Kaserne
vagten, som bestod af 1 Underofficer og 9 Mand, 
var ikke geværbevæbnet. Københavns Komman
dant, 5 Officerer og c. 500 Underofficerer og 
Menige faldt i Kompagniets Hænder. Saa at sige 
alt Mandskab blev taget paa Belægningsstuerne. 
Det syntes at være lykkedes nogle Officerer og 
Underofficerer ved Flugt ud ad Vinduer at have 
unddraget sig Fangenskabet. 

Hvad Livgardens Kaserne angik viste den i 
Instruktionen forudsatte Eventualitet sig at være 
indtruffen, idet Kasernen var bleven alarmeret, 
sandsynligvis fra et af Amalienborgpalæerne, i 
hvilke det mod Slottet fremsendte Kommando af 
Hensyn til den kongelige Familje ikke straks var 
trængt ind og havde afbrudt Telefonforbindelserne. 

De mod Kasernen fremsendte Kompagnier -
7. og 8. - der var afmarcherede samtidigt med og 
ad samme Vej soni 5. og 6., trængte derfor med 
½ Kompagni ind i Rosenborg Have ad dennes 
nordligste Port og havde, efter let at have over
mandet den lille Rosenborg-Vagt, besat Slots
bastionen, hvorfra Kasernens Eksercerplads og 
samtlige dennes Udgange fuldstændig beherskes. 
De resterende 1 % Kompagni tog Stilling i Botanisk 
Have ud for Kasernens Udgange mod Østervold
gade. Der afsendtes en Parlamentær til den øverst-
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befalende paa Kasernen, som nægtede at overlevere• 
denne. Det blev derefter betonet, at Kasernen var 
omringet, og at ethvert Forsøg paa at forlade den, 
vilde blive mødt med Vaabenmagt. Et saadant 
Forsøg var fornuftigvis ikke bleven foretaget af 
Belægningen, hvis iforvejen kendte Fredsstyrke paa 
c. 150 Mand næppe i Løbet af Aftenen var bleven 
mere end fordoblet ved de mødte Reservister. 

Til Bevogtning af Vaabenbeholdningerne i den 
ubelagte Kronprinsessegades Kaserne havde Kom
mandoet detacheret en Halvdeling. 

Klokken 5,10 indtraf de definitive Meldinger fra 
Slotsholmen. 

3je Bataillon var begyndt sin Udladning Kl. 4 
og afmarcherede Kl. 4,10 gennem Kastelsanlæget og 
Bredgade til Holmens Bro, som besattes Kl. 4,27. 
De patrouillerende Gadebetjente og enkelte Civil
personer, som Kolonnen stødte paa under Vejs, 
tog den med sig. 9. og 10. Kompagni var derefter 
ad Christiansgade og Proviantgaarden gennem nogle 
Plankeværksporte, som let sprængtes, trængte ind 
paa Tøjhusets Grund. Den af 1 Underofficer og 
8 Mand bestaaende Vagtstyrke, hvoraf kun de 6 
var geværbevæbnede, forefandtes alarmeret, men 
stod selvfølgelig ganske magtesløs overfor den Op
gave at skulle forsvare det mægtige Terræn. En
hver Tanke om Modstand var udelukket. 

Efter at samtlige Adgange til Tøjhuset var be
satte, tog 11. Kompagni Ministerialbygningen med 
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Finanshovedkassen i Besiddelse; 12. Kompagni be
satte med 1 Deling Nationalbanken og detacherede 
1 ½ Deling til Besættelse af Hovedtelegrafstationen 
og til foreløbig Bevogtning af Banegaardene. Kl. 
c. 4,47 var de 6 til Slotsholmen førende Broer be
satte. 

Kanonbaaden «Panther, og en Torpedobaad var 
løbet igennem Havnen til Knippelsbro, der saavel 
som Langebro blev aabnede, for at spærre Felt
artilleriet inde paa Amager. Strækningen mellem 
begge Broer bevogtedes derpaa af cPanther•, medens 
Torpedobaaden var stationeret i Børsgraven. 

Overfaldet paa Trekroner var fuldendt plan
mæssigt. En Del af Besætningen fandtes beskæf
tiget med Arbejde; men Baaden naaede midtvejs 
ind i Havnen, inden Folkene blev opmærksomme 
paa den i Mørket. Baaden var tørnet haardt mod 
Kajen, to Matroser ved den Lejlighed blevne kvæ
stede. Besætningen, som ikke var geværbevæbnet, 
havde søgt at naa Indgangen til Kasematterne, sand
synligvis for at hente Geværer, men var hurtigt 
bleven tvunget til Side og havde maattet opgive al 
Modstand, uden at et Skud blev løsnet. Fortchefen, 
der fuldt paaklædt ilede til, var bleven omringet 
og nødsaget til at overgive sig. 

Ved Forsøget paa at overrumple Middelgrunds
fortet var Barkasserne blevne anraabt af Posterne, 
som derefter havde slaaet Alarm. Matroserne kom 
i Land; men Besætningen var forbleven i Kase-
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matterne for at sætte sig til Modværge derfra; det 
lykkedes ikke at naa Fortets Telegrafstation, hvad 
der dog havde været uden Følger, eftersom Hoved
centralen i Kastellet allerede var bleven taget. Kun 
nogle faa Mand af Besætningen var forbleven paa 
Voldene, og Kanonerne havde saaledes ikke kunnet 
betjenes. Ved Landsætningen havde en Matros for
fejlet Springet fra Barkassen og var formodentlig 
druknet. 

Kort efter at Regimentschefen havde modtaget 
de sidste Meldinger, traadte Generalen ind i Vagten. 

«Jeg melder Hr. Generalen, at alt er i Orden,> 
sagde Obersten. 

Generalen trykkede hans Haand. 
Obersten løftede lidt paa Hovedet, lyttende; 

der rullede Vogne over Pladsen udenfor. 
«Ja,> sagde Generalen, som havde fulgt hans 

Bevægelse, «det er Vogne. Hans Majestæt har været 
saa naadig at ville tilsige Ministrene til Statsraad 
allerede Kl. 6½. > 

I det samme lød Ordonnansbank paa Døren. 
«Kom!> 
En Ordonnansofficer traadte ind og meldte til 

Generalen: 
«Teten af vor anden Echelon med Resten af 

Brigaden, Divisionsartilleriet og Ulanregimentet 
passerer i dette Øjeblik Bomløbet.> 

«Godt,> sagde Generalen. 



V KAPITEL 

DEN gamle Kaptajn, som havde talt ved Kvinde
valgretsmødet, kom først sent hjem den Aften 

i sin Bolig ude paa den anden Side Frederiksberg
have. 

Hans Soveværelse vendte ud mod Fasankirke
gaarden, og i Lænestolen derhenne ved Vinduet 
holdt han om Dagen meget af at sidde, nu, som 
gammel Mand, og bare se frem for sig, ud i 
Luften. 

Den Udsigt var ham kær, ikke blot fordi den 
var fri, og der var Himmel og Træer; men fordi 
de Træer var unge og voksede paa en Kirkegaard. 
Der var en Modsætning heri, som gjorde hans Sind 
godt. Han skulde selv ligge derude paa dette Stykke 
fri Mark, der var taget ind til Hvile for de døde, 
og hvor han havde begravet sin Hustru under 
spæde Træer, der saa forunderligt syntes ham at 
passe til hans Ungdomskærlighed. Han og hun 
skulde ikke ligge inde paa Garnisons Kirkegaard 
med dens gamle Træer og Mindestøtter, der talte 
om hensmuldret Fortid med Sværd og Laurbær-

Dommens Dag. I 



82 

kranse. Kun den evige Himmel og Solskinnet 
skulde se ned paa deres Grave og paa Blomsterne, 
der med Aarets Skiften voksede frem og visnede, 
ligesom de havde gjort det, der laa gemte her. 
Hans Børn var i Udlandet eller gifte borte fra Kø
benhavn, han var alene og følte det som en Naade, 
der var givet ham, nogle Øjeblikke, hvori det 
undtes ham at skue tilbage og gøre sig rede til 
den store Appel. Livet omkring ham virkede egent
lig allerede som om han saå det gennem en om
vendt Kikkert. 

Hver Aften, naar den gamle Mand lagde sig 
i sin Seng, havde han Følelsen af, at han var 
naaet en Dagsmarche længere frem imod det Maal, 
som var hans Tanke kært, det store Livets sidste 
Øjeblik. Maaske havde hans Børn da kunnet 
komme fra deres Hjem og deres Børn over til 
ham; men det vidste han, at om han end skulde 
ligge ganske ene, vilde i den sidste Stund to Hæn
der møde hans og holde dem fast, som de havde 
gjort det hin Dag for mange, mange Aar siden . . . 

Men den Nat efter Kvindevalgretsmødet følte 
han sig hvirvlet tilbage i det Liv, som han endnu 
stod i, næsten mod sin Vilje. 

Der var jo erklæret mobil - mobil som den
gang, i 64, da Blodet i Aarerne havde de tyve 
Somres Varme, da man var saa fuld af Haab, og 
det hele gik saa ynkeligt, men det altsammen dog 
betød ingenting, fordi man var såa ung! Og nul 
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Man selv gammel! Og de omkring en! Hvad var 
det for en Slægt? Ordgydere og Pennehelte og 
fantastiske Brobyggere, der gravede Fundamenter i 
Sand og Sand og atter Sand og troede, det var 
Granit. Eller havde virkelig Verden forandret sig; 
var den drejet den anden Vej om Aksen i det 
knappe Halv-Sekel, der var forløbet siden da? Var 
Ilden i Vulkanerne udslukket? Havde Mennesket 
i sin fremskredne Kultur lært at kue Naturkræf
terne? Afgav denne samme Kultur mindste Be
tryggelse for Nationernes fysiske og moralske Eksi
stens? Det havde jo dog vist sig Gang paa Gang, 
at det ikke var saa. Men herhjemme, hvad havde 
man ikke maattet høre! Aar efter Aar havde 
Tyskland og England gaaet og ventet paa Krigen, 
som deres økonomiske Konkurrence over hele 
Verden nødvendigvis maatte afføde. Men alligevel 
beroligede en ledende dansk Politiker sine V æl
gere med, at i Nutiden var det ikke Handels
interesser, men nationale Modsætninger, der frem
kaldte Krige! Det havde man i Da~mark kun
net sige efter Kampene om Korea og Mantschuriet 
og Spændingen mellem Japan og Amerika - Por
tugisernes, Hollændernes og Englændernes Verdens
kampe laa naturligvis for langt tilbage for saa vidt
skuende Mennesker! Og saa nul I dette Land, 
som Omstændighederne havde svømmet ud i en 
Vrøvlets Afkrog af Tilværelsen, var der i Dag er
klæret mobil, mobil! Men paa Mødet i Aftes havde 
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de da ogsaa sagt, at selvfølgelig var det hele Hum
bug, og paa Vejen hjemad gentog Folk det Gang 
paa Gang, at det kun skulde være et Komediespil. 
0, du store, alvorlige og grusomme Verden - -
fik virkelig et Folk saaledes Lov til at spille Ko
medie? 

Kaptajnens Tanker stod stille. 
Han følte sig uendelig træt. 
Saa kom han i Seng, faldt haardt i Søvn, 

men vaagnede meget tidligt og kunde ikke falde i 
Søvn igen. 

Sidste Gang, han havde tændt Lys og set 
paa Uhret, var Klokken endnu ikke mere end ti 
Minutter over fire. 

Men Klokken halv fem stod Kaptajnen allige
vel op, tændte Lys og begyndte at klæde sig paa; 
han var paa denne Tid af Aaret vant til at staa 
op ved halv seks Tiden, da det var lyst, og han 
kunde ikke udholde at blive liggende. 

En Snes Minutter før seks stod han allerede 
nede paa Vejen for at gaa sin Tur. 

Det var en kold, men frisk Foraarsluft, som 
kunde gøre en helt glad, Solen skinnede og vilde 
snart faa varmet igennem, Fuglene sang i Villa
haverne. 

Lige for den Vej, hvor Kaptajnen boede, laa 
Endestationen for Sporvognen. Den Vogn, som 
skulde gaa ind Klokken tre Kvarter til seks, holdt 
paa Sporet; men Folkene var der ikke; de stod 
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henne ved Indgangen til Frederiksberghave sammen 
med et Par Koner og en Mand i Skjorteærmer fra 
Beværtningen, der var ved at lukke op. Det saå 
ud, som om de læste paa noget. 

Kaptajnen kom nærmere. Der var slaaet Pla
kater op paa de to Støtter ved Indgangen til Haven. 

Folkene gjorde Plads for den gamle Herre, 
han følte, at de saa lidt forlegne eller uforstaaende 
paa ham, som om de søgte hans Bistand. 

Mændene hilste. 
«Hvad er det?, spurgte han med et Blik mod 

Plakaterne. 
«Ja,> sagde han fra Beværtningen, «det maa 

jo være noget Sludder., 
«Det er nok en Reklame,, sagde en af Spor

vognsmændene, «saadan som den om Maanen, som 
Præsten gik paa - fra Kaffehandelen . . . Nu er 
der jo ingen Vogn kommen fra Byen endnu; men 
de er vel nok slaaet op ogsaa derinde . . .. , 

«Ja, alt det, de kan finde paal , sagde en af 
Konerne. 

Kaptajnen havde faaet Næseklemmerne frem 
og læste: 

Proklamation. 
Danske! 
For under den opstaaede krigeriske Konflikt 

imellem det tyske Rige og Storbritannien at forhindre 
Besættelsen af dansk Sø- og Landterritorium ved 
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engelske Stridskræfter har Hans Majestæt den tyske 
Kejser set sig nødsaget til at lade iværksætte en 
foreløbig Afspærring af Store Bælt samt en Besæt
telse af København. 

Der tør i disse Skridt ikke ses noget Forsøg 
paa at indlede Fjendtligheder imod den danske 
Befolkning, endsige at Kongeriget Danmarks Til
værelse som selvstændig Stat derved skulde anses 
truet. Hans Majestæt den tyske Kejser har kun 
tilsigtet rettidigt at hidføre en Basis, som vanske
ligt vilde kunne omstødes, for den Alliance mellem 
Kongeriget Danmark og det tyske Rige, angaaende 
hvilken Forhandlinger allerede tidligere have været 
indledede. 

Det britiske Ørige vil ikke paa nogen virk
som Maade kunne træde hindrende i Vejen for en 
saadan venskabelig Alliances lykkelige Afslutning. 
Medens en engelsk Flaade, uden talrige Landgangs
tropper, tidligst vil kunne naa Vandene omkring 
de danske Øer efter kommende Midnat og paa
begynde Udskibning den følgende Morgen, ville for
uden de tyske Stridskræfter, som allerede have 
foretaget Afspærringen af Store Bælt og besat Kø
benhavn, i Løbet af Dagen over 20,000 Mand 
tyske Tropper af alle Vaabenarter være udskibede 
paa Sjælland til foreløbig Sikring af denne Lands
del. Inden næste Dags Aften vil et helt Arme
korps staa rede til denne Opgaves fuldstæn
dige Gennemførelse, ligesom samtidig andre tyske 
Troppestyrker ville forhindre mulige Forsøg fra 
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engelsk Side paa ved Okkupering af andre Lands
dele at øve Tryk paa det danske Folk og dettes 
Regering. 

Danske! 
Da Danmarks Rige ved det syttende Aarhun

dredes Midte truedes med Undergang for svenske 
Vaaben, flagrede brandenburgske og kejserlige 
Faner ved Siden af Dannebrog til Rigets Frelse. 

Tyskland er nu rede til at bistaa Eder ved 
det Forsvar af Eders dyre Fædreland, som vil blive 
uomgængelig nødvendigt. 

Maatte Lykken følge de saaledes allierede Mag
ters Faner! 

Den Øverstbefalende for de tyske 
Okkupationstropper paa Sjælland. 

Kaptajnen havde en Fornemmelse, som om 
Jorden pludselig gyngede under ham. Forvirret saa 
han paa Folkene, der stod omkring ham; han 
havde helt glemt, de var der. 

«Var det saa ikke en Reklame?, spurgte Spor
vognkonduktøren lidt usikkert. 

«Jo,> fo'r det ud af den gamle, «det var en 
rigtig Reklame - for Biografteatrene over hele 
Verden - Tyskernes Overfald paa København -
og sikken et Stof til Ekstrablade!> \ 

De andre saa for.bavsede og halvt fornærmede 
paa ham; men Sporvognsfolkene maatte skynde sig 
af Sted; de skulde jo ind med Vognen. 

Kaptajnen tog med. 
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Det var kun Arbejdere, som steg paa, efter
haanden som Vognen naaede videre; det var jo 
tidligt. Flere af dem havde set og læst Proklama
tionerne; da Vognen passerede Landmandsbankens 
Filial paa Hjørnet af Lindevej og Gamle Kongevej, 
var en af Plakaterne slaaet op paa Facaden. 

Der blev talt højt og hidsigt inde i Sporvognen 
og paa Bagperronen, hvor Kaptajnen sad; men 
han hverken kunde eller vilde prøve paa at følge 
nogen af Samtalerne; det var, som om alting 
drejede rundt omkring ham. 

Indtil pludselige alle Folk strakte Hals, ogsaa 
de ude paa Gaden, da Vognen holdt ved Svinget 
ud til Vesterbrogade, og en Ulanpatrouille kom 
imod den inde fra Byen. 

Kaptajnen var sprunget af Sporvognen og stod 
stille midt ude paa Kørebanen: det var en Officer 
og ti Mand, de drejede i skarpt Trav ned ad Hel
golandsgade - formodentlig imod Halmtorvet. 

I samme Øjeblik, som Kaptajnen havde faaet 
Øje paa Ulanerne, virkelige, levende, med Chap
kaer og Lanser, til Hest, af Sted ned ad Gaden, 
havde han set foran sig et støvet Stykke Lande
vej, under en blaa Himmel, ligesom den i Dag, 
hvor Solen skinnede, ligesom i Dag, men meget 
mere stikkende, og vaabenløse, danske Soldater, 
smudsige og svedige, blev drevne forbi af Ulaner, 
medens han selv sad paa Agebrædtet af en Vogn, 
segnefærdig af Udmattelse, med Tungen klæbende 
i Ganen og den saarede Arm saa snurrende tung, 
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at han syntes, den maatte glide ud af Bindet . 
Kaptajnen kom til sig selv. Der var en Kusk, 

som havde raabt Varsko. Han sprang til Side og 
gik videre, paa Fortovet, ind ad Byen til. 

. . . Og saa havde de dog slaaedes den Gang 
. . . bidt fra sig som Hunde . . . af hans Bri
gades Officerer var efter Stormen kun en Tredje
del usaarede tilbage, Gud være lovet! 

Men nul Det hele maatte jo være hæderløst 
fangent, æreløst tvungent . . . Men var der da 
overhovedet noget mere her i Danmark, som kald
tes Ære? Ære i den gammeldags Forstaaelse af 
Ordet, som noget, der ogsaa rent fysisk sad en i 
Kroppen. Skulde Ære i den Forstand fremtidig 
kun være store Nationer forbeholdt? Havde de 
alene Ret til at føle den Fornemmelse risle en 
baade gennem Sjæl og Legeme, enten man saa 
havde sejret eller var bleven overvunden? Hvad 
var der dog sket i Nat? Hvor jammerligt havde 
det altsammen været, naar man rigtig fik hørt 
om det? Det var jo ikke til at udholde at tænke 
paa ... 

Kaptajnen var naaet til Raadhuspladsen. Spor
vognstrafiken var øjensynlig standset. Vogne holdt 
paa Sporene fra Venteskurene ned forbi Raad
huset. 

Han havde et Indtryk af, at en stor Del 
Mennesker nu var kommen paa Benene og talte 
op, medens endnu mange Vinduer i Husene rundt 
omkring var lukkede og med Gardiner for - men 
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for Resten var det ham, som om han vandrede 
ganske alene, uden hverken at høre eller se, blot 
optaget af at hane sig Vej for at erfare noget ube
stemt, ukendt, men som han paa Forhaand vidste 
var frygteligt. 

Han fulgte uvilkaarligt Sporvognslinjen ned 
igennem Stormgade. 

Da stod han stille overfor Stormbroen. 
Der laa del - Fjenderne, de gamle, som han 

kendte, med de flade Huer - en Skyttegrav havde 
de gravet i det lille Anlæg foran Thorvaldsens 
Museum; ja, derfra havde de hele Broen under 
Ild; til Overflod havde de spærret den med Pig
traad, som var trukket mellem Kajgelænderne 
paa begge Sider af den; forsigtige Folk, som 
de var! 

Den gamle Soldat saå over imod Tøjhusbroen, 
han kunde se en Post med Gevær over Skulderen; 
selvfølgelig. 

Der var kommen en underlig Interesserthed 
over ham, hurtigt gik han af Sted, ned forbi Assi
stenshuset, uden at ænse Mennesker, han mødte. 

Højbro kunde han se var barrikaderet, Fol
kene sad med Ryggen op imod Barrikaden, nogle 
af Slotskirkens Vinduer mod Kanalen var taget ud; 
der laa vel deres Reserver inde! ... 

Ud for det ene af Gammelstrands Fiskehuse 
mødte Kaptajnen igen Ulaner, en Underofficer og 
fire Mand, der kom ridende i Skridt. Samtidig 
saa han en lignende Patrouille svinge ned imod 
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Hotel Royal. Da ban kom til Absalons Statue, 
boldt der Resten af Ulandelingen, en Snes Heste. 
Kaptajnen tænkte, at de naturligvis red Gaderne 
af til Forhindring af Sammenstimlen. 

Og der var heller ingen Sammenstimlen af 
Mennesker. De Folk, som var paa Benene, mest 
Arbejdere og Arbejdersker, som ikke havde kunnet 
komme igennem for Afspærringerne, talte ikke 
meget, men gik omkring eller stod, faa Stykker 
samlede. Det var næsten, som om de saå paa en 
Ildebrand eller paa et Sted, hvor der var sket en 
Ulykke. 

I Anlæget bagved Holmens Bro var der ogsaa 
en tysk Skyttegrav. Der stod Poster foran Mini
sterialhygningen og i Zahlkammerporten . . . bag 
den Port laa Tøjhuset, der altsaa nu var i Fjen
dens Haand. 

Kaptajnen vendte sig; de fjendtlige Poster stod 
foran Nationalbanken, med Guldbeholdningen og 
det øvrige, som alt økonomisk Liv i Landet hvi
lede paa ... 

Han havde set nok. 
Han kunde ikke holde et Suk, næsten et 

Skrig, tilbage. 
«Ja,, sagde der en Herre, som han slet ikke 

havde lagt Mærke til stod ved Siden af ham, «det 
er forfærdeligt., 

Kaptajnen saa ind i et Par graablaa, danske 
Øjne, der skælvede af Forknythed. 

«Jeg har været ude ved Amalienborg,, sagde 
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den anden, «der staar tyske Skildvagter; det er 
taget, alting er taget, Kastellet, det hele -. Jeg 
talte med en Arbejder, han havde paa Grønninge
boulevarden Klokken seks mødt en hel tysk Ba
taillon med Ulaner i Spidsen, de marcherede mod 
Østerbro. Og nede ved Kvæsthusbroen siger de, 
at der vrimler med Tyskere, Artilleri og Rytteri 
og alting; der kommer stadig flere og flere i 
Land.> 

Det sortnede for den gamle Mand. 
«Fik De ondt?> spurgte den Herre, han havde 

talt med. 
En anden havde lagt en Arm om hans Ryg. 
«Aa nej, nu gik det over.> 
Herren rystede paa Hovedet: «Aa Gud ja, 

hvor det dog er sørgeligt!> sagde han som en 
Fortsættelse af hele den almindelige Tankegang. 
- «Jeg kan heller ikke begribe det. Vi kunde 
dog have ført en klog Udenrigspolitik.> 

Kaptajnen saå med et stort Blik ind i det god
lidende Ansigt overfor ham. Han var kommen 
ganske til sig selv. Det saå ud, som om han 
vilde sige noget men han tav og banede sig blot 
roligt Vej igennem den lille Gruppe Mennesker, 
han var kommen til at staa i. 

Langsomt naaede han ind i de stille Gader 
bagom Stranden. 

«Føre en klog Udenrigspolitik> - det blev 
altsaa de sidste Jammerord, som skulde hugges 
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ind paa Danmarks Epitafium ved Siden af de glor
værdige «Hvad kan det nytte?> Indskrifter af ganske 
samme Haand. Usle Forsøg paa Undskyldninger 
af et Folk, som ikke vilde kende Ordet Offer! -
«Føre en klog Udenrigspolitik>. Dette Abracadabra 
for barnagtige Fantaster. Dette uværdige Haab 
om at spare Ofrene af Penge og Sved og Blod, 
undgaa Møje og Afsavn og samfundsmæssig Under
ordnen sig under Disciplin, det allerværste for en 
Slægt, som vilde nyde i den størst mulige indivi
duelle Uafhængighed. 

Kaptajnen mærkede en kvalm Vandsmag i 
Munden, syntes, han følte sig helt utilpas igen, 
kunde næsten ikke mere staa paa Benene. 

Lige for Slagterboderne, i Vingaardsstræde, laa 
en tarvelig Kafe. 

Kaptajnen gik derop. 
Der var ikke andre i Lokalet end en halv

gammel Opvarter. 
«Vil De give mig en Kop Kaffe!> 
«Saa gerne, Herre,> der saå igen et Par skræmte 

Øjne paa ham, «aa Gud - sikken en Ulykke ... > 
«Vær saa god at give mig den Kop Kaffe -

hører Del> 
Kaptajnen satte sig i det fjerneste Hjørne af 

den tomme Stue. 
Da Opvarteren kom tilbage med Kaffen, be

gyndte han igen at tale om Ulykken, vilde øjen
synlig gerne have en Passiar om alt det skrække-
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lige, der var hændt; men Kaptajnen vinkede af 
med Haanden. 

Saa tog den anden godmodigt en af Morgen
aviserne og lagde hen paa Bordet til ham. 

Et vellykket Møde stod der med store Bog
staver - En Røst fra Fortiden - der var et 
Billede neden under. Det skulde være ham selv, 
den Mand paa Talerstolen. 

Ministeriets Mobilisering stod der paa
tredje Side og længere henne Rigsdagens store 
Dag. - Bevillinger til Mobilisering? ... 

Kaptajnen lod Avisen falde. 
Javel. Derhenne foran Nationalbanken, paa 

Slotsholmen, paa Amalienborg stod de, der skulde 
stemme over Bevillingerne. Og de blev dyre. En 
Krigsskueplads blev dette Land, hvor man enten 
skulde nødtvungent slaas med en anden overlegen 
Fjende eller udsuges under Vanære. - Det næste 
Nummer af dette Blad og af alle Blade, hvorledes 
mon det kom til at se ud, efter at høflige men 
bestemte tyske Officerer havde aflagt deres tjenst
lige Besøg paa Redaktionerne? 

Og hvad der saa skete - lige forfærdeligt 
vilde det være. Lige rædselsfuldt vilde vi være 
stedte i Kampen mellem de to store, som vi end 
ikke havde gjort noget Forsøg paa at stænge ude. 

Ve de ulykkelige, som nu havde at tage den 
tveæggede Beslutning! 

Fædrenes Synder og deres egne Synder vilde 
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hjemsøges paa dem og deres Efterkommere i Led 
paa Led. 

Kaptajnen følte atter den kvalme, stemmende 
Fornemmelse fra før og med en overvældende 
Styrke. Han søgte pludselig at rejse sig op fra 
Stolen, men faldt tilbage. Haanden greb i et Nu 
hen til Hjertet. Saa gled den ud, og den gamle 
Soldats Hoved sank stille ned mod Brystet . . . 
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