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Dansk Dom over den 9. April 1940.

Af en Kreds af Officerer af Hær og Flaade
ved

Kaptajn A. L. LAUESEN

FORORD
Skal det lykkes vort Folk ud af Øjeblikkets vanskelige og farlige
Situation at redde et fremtidigt selvstændigt Danmark, maa det danske
Folk være rede til af egen Kraft og V i I j e at løse de Opgaver,
som de Mænd, der forte os til den 9. April, svigtede til Fordel for
Bevarelsen af deres egen indrepolitiske Magtstilling.
En Fortsættelse af den Selvopgivelsens Politik, som hidtil har siddet
i Højsædet i Danmark, vil gøre den 9. April uoprettelig.
Det maa derfor for Danmarks Fremtids Skyld være af den største
Betydning, at der skabes Klarhed baade over Aarsagerne til den 9. April
og over Nødvendigheden af en anden Indstilling over for Danmarks
forpligtende udenrigspolitiske og strategiske Vilkaar.
Det foreliggende Skrift vil være et vægtigt Indlæg i den naturlige
Diskussion Mand og Mand imellem, og vi opfordrer til baade at læse
det og til at støtte dets videre Udbredelse.
København i September 1940.
Leschly,
Generalmajor.

Jens L. Nørgaard,
Kommandørkaptajn.

Klart, skarpt og ubarmhjertigt tolker dette Skrift, udgivet af en
Kreds af - hovedsagelig yngre - Officerer, de Følelser og Tanker,
der i store Dele af det danske Folk næres overfor de Mænd og de
Retninger, der førte Danmark til den 9. April.
Klart, skarpt og ubarmhjertigt lægger det Ansvaret for Landets
nationale og økonomiske Ruin paa det radikale Parti, paa dets Fører,
paa »Politiken« og »Ekstrabladet« og paa Socialdemokratiets Førere.
For hver Dag, der gaar, undres man over, at disse Mænd endnu
sidder i Landets Regering, at der endnu findes Læsere af »Politiken«
og »Ekstrabladet«, og at den danske Rigsdag endnu ikke har reageret
overfor den Stemning, der Dag for Dag vokser sig stærkere og stærkere i det danske Folk.
Ulykken ramte Danmark haardt den 9. April, men haardest ramtes
den danske I-lær og den danske Flaade - Befalingsmænd som Menige.
Skriftets Ord er et fuldgyldigt Udtryk for de Følelser, der for Tiden
rører sig blandt I-lærens og Flaadens Befalingsmænd og blandt Danmarks værnepligtige Ungdom.
Alf Giersing,
Oberst.

Augsburg,
Kommandør.
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I. Hvad skal der dØmmes om?
Fæ dØr, Frænde dØr,
Selv dØr vi ogsaa til sidst,
I:en Ting ved jeg, som d!chig clµ,,
Dommen over hver Død.
(Havamaal).

Da det danske Folk vaagnede op den 9. April, stod det
over for den fuldbyrdede Kendsgerning: Fremmede Tropper
var i Færd med at besætte Landet, efter at Regeringens
ledende Mænd havde truffet Bestemmelse om at opgive
Rigets tusindaarige Selvstændighed.
Med Forb!Øffelse og Harme, med Sorg og Skam saa
folket Begivenhedernes Udvikling, men omend Danskerne
loyalt iagttog den rolige og værdige Holdning, som Landets
Konge paabØd, rejste der sig dog hos alle den retfærdige
Erkendelse:
Dette er den naturlige FØige af de sidste Aaringers Udvikling i Danmark.
Over for denne sikre Erkendelse, der samtidig uomgængeligt maatte placere Ansvaret for den 9. April paa Regeringens Mænd, som selv havde hidfØrt denne Udvikling, erklærede Regeringen, at den den 9. April om Morgenen ganske
intetanende og uforberedt havde faaet Pistolen for Brystet
og derfor "for at spare Land og Folk for en tungere Skæbne"
havde besluttet at give efter for de voldsomme Krav "under
Protest", fordi Modstand vilde have været um~J!ig og haab!Øs.
Samtidig gaves der paa Baggrund af den nydannede
,,Samlingsregering" almindeligt Udtryk for, at et "Opgør"
om Begivenheder og Ansvar den 9. April skulde udsættes
til siden hen, ,,naar Landet atter blev frit".
Imidlertid fremstod der i den radikale Presse stik imod,
eller maaske snarere netop i Ly af denne stiltiende Overenskomst om, at OpgØret skulde vente, forskellige Røster til
Forhaandsforsvar for de AfgØrelser, der blev truffet den 9.
April, og i sin Tale paa de samvirkende Fagforbunds Generalforsamling den 28/5 fremsatte Statsministeren forskellige
Udtalelser om Begivenhederne den 9. April og fremhæved?,
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at Regeringen ingen Forhaandsanelse havde haft om Udviklingen og dernæst, at han aldrig vilde fortryde den Beslutning, der blev truffet.
Om de Forhold, der laa til Grund for Begivenhederne
den 9. April, har der derimod hersket Tavshed.
Regeringen og i særlig Grad dens radikale FlØj ser nemlig sin Hovedinteresse i ::it inrlskrænkr "Opgøret" om rlen
0. April til a I ene at dreje sig om, hvorvidt man skulde
have givet efter, eller om man skulde have gjort Modstand,
thi i dette Opgør har Radikalismen alle sine gamle velkendte
Hvad-kan-det-nytte-Kort paa Haanden tilmed i en saa straalende Buket, at al Modsigelse maa falde til Jorden for kun
yderligere at understrege Radikalismens Triumf.
Denne Triumf vil dog sikkert kun blive af kort Varighed og
kun til indvortes Trøst for Radikalismens sidste uhelbredelige,
thi Radikalismens Triumf den 9. April er ingenlunde nogen
Triumf for det danske Folk, men en Skændsel uden Sidestykke,
den er nemlig kun vundet som Kronen paa en Politik, der maalbevidst selv skabte Baggrunden og Betingelserne for, at
Danmark den 9. April maatte staa i en Situation, hvor i Overensstemmelse med Radikalismens højeste Visdom intet kunde
nytte, men hvor Danmark maatte overlade Løsningen af sine
Problemer ikke til den triumferende Radikalismes HaablØshed,
men til en fremmed Magt.
Det vil næppe af det danske Folk blive vurderet som fortjenstfuld dansk Statsmandsgerning i Aarevis at have spillet
paa alle det nationale Mindrevæ_rdskompleks' nedbrydende
Strenge for derpaa - for at skaffe Bevis fo_r Rigtigheden af
Fejghedens og det hØjtkultiverede Trællesinds Teori om den
fornuftbetonede Selvopgivelses Herlighed - at styre Landet
ud i en Udvikling, hvor man vinder Kronen paa sit Værk
alene ved at sætte Fædrelandets Selvstændighed over Styr.
Det er saaledes mindre selve Begivenhederne den 9. April,
der har Interesse.
Det, der er af Betydning, er fØrst og fremmest Ansvaret
for, at den danske Nation overhovedet blev stillet overfor
denne den 9. April.
At Ansvaret herfor falder paa de samme Mænd, som
ogsaa bar Ansvaret for Beslutningerne den 9. April, er kun
en venlig og retfærdig Ironi af Skæbnen.
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II. Radikalismen og Virkeligheden.
Den Omstændighed, at Danmark havde Held til at undgaa Indblanding i den forrige Verdenskrig, er fra mange
Sider - og ikke mindst fra Tilhængere at den Radikalisme,
der siden tilsneg sig Styret i Danmark - tilskrevet "den
kloge Udenrigspolitik", et Dogme, der efterhaanden blev
hævet op i de intelligensforl,irlte oe; kritiksikrf.rlf. politiske
Slagords tørste Række.
FØigen at Danmarks heldige Skæbne i Krigsperioden
1914--18 under radikalt Styre skabte i Efterkrigstiden ogsaa hos Radikalismens Modstandere - en ikke ringe Tillid til, at Radikalismens Førere og Ideer - med Dr. Munch
som Fortolker - vilde være velegnede til at lede Danmarks
Udenrigspolitik, og Striden samlede sig efterhaanden kun om,
hvorvidt denne Udenrigspolitik skulde støttes til et Forsvar
eller ej.
Resultatet at Striden blev, at Socialdemokratiet, der havde
Magten, og hvis Førere og menige Vælgere ingenlunde var
enig med Radikalismen, mod deres egen Erkendelse overlod
Radikalismen Afgørelsen for at undgaa de for Socialdemokratiet muligvis ubehagelige partitaktiske Besværligheder,
som vilde fØlge med et Brud med Radikalismen. Radikalismen,
repræsenterende ca. 11 11 af den danske Vælgerbefolkning, tik
saaledes Afgørelsen, og Forsvarslovene af 1937 vedtoges med
den fra radikal Side offentligt fremførte Motivering, at de var
uanvendelige til Forsvar for Landet. Den almindelige Mening,
som med hele Radikalismens Propagandaapparat og støttet
af Inertien i den tidligere socialdemokratiske Afrustningspolitik igennem Aarene var banket ind i det danske Folks
sorgløse Sind, var imidlertid, at den samme "kloge Udenrigspolitik", som i forrige Krig med Held havde ledet Danmark, ogsaa denne Gang vilde have Heldet med sig.
Under uindskrænket radikal Ledelse styrer derpaa Danmark ind i den tilstundende Verdenskrise, hvis tørste FØige
tor Danmark blev den 9. April 1940.
- Vil man nu undersøge, hvorfor Radikalismens "kloge
Udenrigspolitik" har spillet saa afgØrende og saa ynkeligt
Fallit, maa man fØrst gøre sig de for dansk Udenrigspolitik
bestaaende Vilkaar klar.
Det er herunder at yderst belærende Interesse, at Danmarks udenrigspolitiske Forhold forud for og under Verdenskrigen og forud for og under den nuværende Krig i alt væsentligt er de samme.
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Derimod er Danmarks egen Reaktion overfor disse Forhold
undergaaet en "radikal" Ændring.
De udenrigspolitiske og strategiske Forhold for Danmark - dengang som nu - bestemmes af de stridende
Parters Interesse i dansk Omraade. Disse Interesser bestemmes af Danmarks geografiske Beliggenhed, og det danske Folk
er uden Indflydelse paa dem.
Danmarks Beliggenhed tæt inde under Tysklands militære
Magtomraarle, og verl lnrlsejlingen til !7);,tersøen m;i;i nØrlvendigvis medfØre, at Tysklands Interesser i Danmark bliver af
afgØrende Betydning for Vilkaarene for Danmarks Udenrigspolitik og særlig i en Krisetid, hvor Tyskland og England
er Fjender.
Saalænge tyske og danske Interesser er sammenialdende,
er der ingen Fare for Danmark.
Tysklands Hovedinteresse i dansk Landomraade under en
saadan Konflikt er imidlertid fØrst og fremmest af defensiv
Art, d. v. s. Danmark maa under ingen· Omstændigheder
komme i Hænderne paa Tysklands Fjender, thi i saa Fald
trues fra dansk Omraade hele Tysklands saarbare nordlige
Flanke, en Trusel, som Tyskland maa have Sikkerhed imod.
Offensiv Interesse for Tyskland har Danmark derimod i
mindre Grad, thi dansk Landomraade byder ikke Tyskland
Mulighed for herfra at !Øre afgørende Operationer mod Vestmagterne, omend saadanne Operationer vil kunne støttes fra
dansk Omraade.
De tyske offensive Interesser i Danmark indskrænker sig
hovedsagelig til de danske Gennemsejlingsfarvande, der byder
Tyskland en sikker Vej til Atlantf.rhavet gennem Skagerak,
men denne offensive tyske Interesse behøver ingenlunde at
kollidere med dansk Selvstændigbeds Hævdelse, naar Danmark forstaar sit Ansvar.
Som Vogter af Vandvejen me!lem ØstersØ og Vesterhav
maa Danmark kunne yde Sikkerhed for, at dets Landomraade,
hvorfra disse Veje vil kunne lukkes, forbliver i dansk Besiddelse.
For Tyskland vil der nemlig i Overensstemmelse med
Tysklands Øvrige defensive Hovedinteresser i Danmark kun
kunne være Tale om, at dette Landomraacle er enten i dansk
eller tysk Besiddelse.
Vestmagternes Interesse i Danmark, der i naturlig Modsætning til Tysklands Interesser maa være af offensiv Art,
er i og for sig næppe mindre, men Danmarks Beliggenhed tæt
inde under de tyske Vaabens virksomme Rækkevidde, i For-
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bindelse med Vanskelighederne ved at !Øre en Landgangsekspedition over Nordsøen, giver Angreb paa et forsvaret
Danmark saa ringe Udsigt til Held, at Vestmagterne næppe
vil kunne vinde Fordele paa dansk Omraade overfor et
energisk dansk Forsvar, fØrend de tyske Vaaben griber ind.
Disse for Danmarks Udenrigspolitik grundlæggende Vilkaar er det danske Folk selv aldeles uden Indflydelse paa.
De bestaar, enten vi kan lide dem eller ej, enten vi benægter
dem eller ej, og enten, vi kryber i Skjul for rlem eller ej.
De behersker os, vi behersker ikke dem.
Fra andre smaa Staters Vilkaar, f. Eks. Hollands og
Belgiens, adskiller de sig paa afgørende Vis, thi medens
begge de kæmpende Parters Interesser i disse smaa Lande
i lige hØi Grad er baade af offensiv og defensiv Art, og disse
to Lande derfor straks, naar de trues, staar overfor Invasion
fra begge Sider og fØlgelig bliver Europas hyppigste Valpladser, saa er de kæmpende Parters Interesse i Danmark
af en saadan Forskellighed, at dansk Udenrigspolitik har gode
Muligheder for at holde Landet udenfor Indblanding i Stormagtskrige, naar den føres i klar og ærlig Overensstemmelse
med sine egne Vilkaar.
Disse Vilkaar - bevist gennem Danmarks Historie er da:
- Yder Danmark Tyskland Sikkerhed for, at Danmark ikke
tilfalder Tysklands Fjender, da falder tysk og dansk Interesse sammen, og Danmark er ikke truet af Tyskland, og
kun i ringe Grad fra anden Side.
Fører Danmark Udenrigspolitik imod tyske Interesser,
kommer Danmark i Eksistenskamp med Tyskland.
Hvis Danmark benægter disse sine strategiske og udenrigspolitiske Vilkaar og intet gØr, men efter radikal Recept "ligger dØd", s a a kommer den 9. A pr i I
1 9 4 0, thi man har endnu aldrig set, at et Lig faar Lov
at ligge paa alfar Vej. Det bliver flyttet af det tililende
Redningskorps og begravet, om nødvendigt paa det
offentliges Bekostning.
De udenrigspolitiske Vilkaar for Danmark i Forbindelse
med Landets Ømæssige Karakter, der for en stor Del giver
os en fremragende Sikring bag udmærkede permanente Oversvømmelser viser - stik imod Statsministerens (eller Dr.
Munch's?) Nytaarstale, at Danmark mere end mange andre
smaa Lande har særdeles gode Muligheder for at forsvare
sig, naar der bag Forsvaret staar en maalbevidst og virkelig
klog, ægte dansk Udenrigspolitik, thi Forsvar og Udenrigspolitik er uløseligt knyttet sammen.
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Forsvarets Muligheder er bestemmende for, hvilke Maal
Udenrigspolitikken kan sætte sig, og Udenrigspolitikken anviser paa Grundlag heraf Forsvaret dets konkrete Opgaver.
At Statsministeren i Realiteten havde Ret i sin Paastand
om, at Danmark i 1940 ikke kunde forsvares, skyldes saaledes
ingenlunde ejendommelige strategiske Fænomener, men alene
den for Danmark ulykkelige Kendsgerning, at den danske
Radikalisme paa Baggrund af en Tilslutning fra 1 / 11 af folket,
havde kunnet tilrane sig Herredømmet over Danmarks Udenrigspol itik. Man er vel ikke naiv og tror, at Danmark, saafremt det havde haft f. Eks. Finlands geografiske Vilkaar
med en lang Landegrænse og et stort Rum i Stedet for som
nu at have sin ømæssige Karakter og en kort Landegrænse,
vilde have været mere tillokkende at forsvare for de radikale
Strateger?
Og dog har den radikale P resse hævdet, at i denne geografiske Forskel laa Grunden til, at Finland kunde forsvares,
men Danmark ikke.
Ak nej ! - Man vilde i saa Fald have hØrt om det haablØse og ikke mindst det latterlige i at ville forsvare en saa
uhyre Landegrænse og et saa mægtigt Territorium, - havde
man endda som Danmark kun haft 60 km Landegrænse og
ellers været sikret af sin Ømæssige Beliggenhed, saa kunde
man (rent teoretisk og a ldeles uden Forbindende) have
diskuteret Muligheden i em enkelt Kronik i Politiken.
Den for Danmark saa forsmædelige Kamp om Forsvar eller
ikke Forsvar er nemlig a ldrig tørt paa ærligt G rundlag. Den
er af Radikalismen fo rsøgt indbragt for Klogskabens Domstol,
h vor der kan tærskes Langhalm paa alle Hvad- kan-det- nytte
Teoriens degenererede Drivhusvækster i det menneskelige
Sind.
Har man imidlertid overhovedet opkastet SpØrgsmaalet
om, hvorvidt det principielt kan. nytte, saa er det a llerede
begyndt ikke at kunne nytte ret meget, thi Striden staar ikke
mell em mere eller mindre ( meget ofte mindre) fornuftbetonede Ræsonnementer, Striden staar mellem offervillig Frimandsaand og fejgt Trællesind. Fejgheden er altid klog for Trælle.
Forskellen ligger i Vurde ringen af Frimandskaar og Trællekaar. - Man kan nemlig ogsaa hygge sig i Trællekaar, naar
blot man har Trællesind.
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III. Radikalismens Indsats for Danmarks Selvstændighed
under Verdenskrigen 1914---18.

Undersøger man Myten om Radikalismens "kloge Udenrigspolitik", vil mani hurtigt støde paa den Kendsgerning,
at Grundlaget for den Tillid, som Radikalismen gennem
Aarene har tilsneget sig ved at henvise til sit Styre af Danmark under Verdenskrigen, hviler paa et beklageligt falsum.
Danmarks Udenrigspolitik under Verdenskrigen er nemlig
nok i Hænderne paa en radikal Regering, men den er ingenlunde lagt til Rette efter Radikalismens Dogmer.
Radikalismens egne selvstændige udenrigspolitiske Teorier
faar fØrst Lejlighed til at udfolde sig i fri Dressur i Tiden
efter Verdenskrigen og fører derpaa Danmark maalbevidst
frem til den 9. April.
Den Udenrigspolitik, der holdt Danmark udenfor Verdenskrigen, var lagt til Rette af en Mand, der klart erkendte de
for Danmarks Udenrigspolitik bestaaen<le uomgængelige Vilkaar, nemlig af I. C. Christensen og ikke af nogen radikal
Teoretiker.
Da det store OpgØr mellem Nationerne - trods ihærdig
radikal Protest - nærmede sig, indledede den danske Regering under I. C. Christensens Førerskab hemmelige Samtaler
med Tyskland om, hvorledes T ysklands Stilling overfor Danmark under den optrækkende Konflikt vilde være.
Disse ·Forhandlinger (Li.itkenaftalerne) resulterede i, at
Tyskland erklærede at ville respektere Danmarks Neutralitet,
naar Danmark til Gengæld var villig og i Stand til selv at
forsvare den. Tysklands Standpunkt dikteredes altsaa af dets
defensive Hovedinteresse i Danmark: Danmark maa ikke tilfalde T ysklands Fjender.
I logisk Konsekvens af Danmarks og Tysklands her sammenfaldende Interesser gennemføres derpaa, under forbitret
radikal Modstand, men med Tilslutning af folkets store Flertal, hvis Forsvarsvilje bl. a. gav sig Udslag i Oprettelsen af
talrige frivillige Korps, Forsvarslovene af 1909, der skaber
Danmark et Værn, som baade vi og a ndre kunde nære Tillid til.
Ved Hjælp af dette Værn og ved Hjælp at folkets naturlige Forsvarsvilje lykkedes det i betimelig Tid forud for
Krigen at skabe den Baggrund af Vilje og Evne, som gav den
danske Udenrigspolitik fornøden Smidighed til at fortolke
den danske Neutralitet i baade dansk og fremmed Interesse.
Denne Neutralitetens Smidighed er nemlig et ligesaa
uundværligt Midde] for Udenrigspolitikken, som Forsvarsmagten er det, og den er i sin Overensstemmelse med Virkelighedens uomgængelige Vilkaar ligesaa fjern fra Radi-
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kalismens teoretiske Dogme om "den absolutte Neutralitet",
1er som en forholdsvis billig Vidunderkur skal kunne tjene til
at holde smaa radikale Lande udenfor Krig.
Dogmet om "den absolutte Neutralitet" som Maal for
Udenrigspolitikken og som ufejlbarlig udenrigspolitisk Visdom er imidlertid ulykkeligvis lige saa kritiklØst banket ind i
det danske Folks Bevidsthed som Myten om "den kloge Udenrigspolitik". At disse to Ting iØvrigt er i vil<1 Moctstrid, generer ikke den radikale Agitation. Det gælder bare om, at Folk
ikke faar Lejlighed til at ængstes derover.
Den absolutte Neutralitet er nemlig som udenrigspolitisk
Maal i Krisetider en Umulighed - og ogsaa uden reel Betydning. Derimod er Neutraliteten - ikke den stive formelle
,,absolutte" - men den til Landets almindelige Vilkaar afpassede Neutralitet, det Midde!, Udenrigspolitikken fØrst
benytter i sine Bestræbelser for at naa det eneste Maal, der
har reel Betydning: Under Bevarelse af Landets Selvslændighecl at holde sig fri af Krigen.
Dette Midde!, Neutraliteten, maa, for at kunne tjene Udenrigspolitikkens Formaal, tilpasses efter den Øjeblikkelige
Krises Krav med fornøden Smidighed for fortsat at kunne
holde danske og fremmede Interesser parallele.
Men for at denne Smidighed ikke skal blive til ViljelØshed
og de danske Interesser forsvinde, maa Neutralitetens Smidighed støttes af det fornØdne militære Værn som Garanti
for Rygrad i Smidigheden.
Mangler denne Garanti, vil Landet miste de fremmedes
Tillid til, at netop deres Interesseandel i Tilpasningen vil
blive varetaget af Danmark, og fremmede vil selv overtage
baade Tilpasningen af og Garantien for Landets Neutralitet.
Under Verdenskrigen forstod den, danske Udenrigspolitik
ganske at tilpasse Danmarks Neutralitet efter tyske Interesser
uden smaaligt Hensyn til Dogmet om "den absolutte Neutralitet". - Men der stod ogsaa Garanti bag Ord og Aftale.
Den teoretiske Radikalisme, repræsenteret af Dr. Munch,
der dog ikke var Udenrigsminister, men Forsvarsminister, var
ganske vist rede til efter de teoretiske, radikale Dogmer at
forvalte de Muligheder, som Forstaaelse af Virkelighedens
Krav havde skabt.
Radikalismens første Standpunkt overfor Danmarks udenrigspolitiske Opgave: Med Bevarelse af Landets Selvstændighed at undgaa Krigen, kommer med fuld radikal Indsats
og Offervilje til Orde under Forhandlingerne om Mineudlæg-
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ningerne i August 1914, hvor Danmarks uomgængelige
udenrigspolitiske Vilkaar for fØrste Gang under Verdenskrigen
medfører Krav om enten at opgive Dogmet om "den absolutte Neutralitet" eller !Øre Landet ind i Krigen imod dets
Interesser.
Radikalismens Standpunkt, udtrykt af Dr. Munch under
disse Forhandlinger, samledes i fØlgende Grundbetragtninger:
"Udlægger vi ikke Minerne, kan det ventes at Tyskerne
gØr det. Sker dette, er det troligt, at de landsætter Tropper
paa Sprogø og et Par Punkter paa Sjælland og Fyn for at
kunne bestryge Spærringerne i Storebælt. Det afgØrende for
mig er da, hvorledes man fra dansk Side vil tage den Situation.
Er der fuld Enighed om, at vi kan nØjes med at protestere
uden at gøre det til Krigsgrund, da kan jeg gaa ind paa at
fØlge denne Vej, hvor store Farer den end medfører, men
hvis der ikke er fuld Enighed derom, hvis en saadan Fremgangsmaade ikke er mulig - og det tror jeg ikke, den vil
være - maa jeg bestemt nægte at være med til den og absolut fastholde Nødvendigheden af Mineudlægningen".
Visselig! - Der var i 1939 god Grund for det danske
Folk til at nære Tillid til Radikalismens "kloge Udenrigspolitik" og særlig paa Baggrund af dens Standpunkt under
Verdenskrigen.
I 1914 kunde der imidlertid ikke skabes Tilslutning om
dette Dr. Munchs Standpunkt, og naar Ansvaret ikke kunde
deles - ,, i fuld Enighed", saa fulgte man altsaa Virkelighedens Krav paa Bekostning af Dogmet og udlagde Minerne.
Graa, kære Ven, er al Slags Teori,
men grøn kun Livets gyldne Træ.
Først i 1940 lykkes det Dr. Munch at gennem/Øre sit eget
Standpunkt, som han saa modigt - paa Betingelse af fuld
Enighed - var rede til at gaa ind for allerede i August 1914,
men i 1940 havde Danmarks Styre ogsaa i aarevis været
i Hænderne paa Radikalismen, og Udviklingen maalbevidst
styret her hen imod. - Der var Enighed!
Af Danmarks Historie under Verdenskrigen, tilrettelagt i
skarp Modstrid med Radikalismens Standpunkter og Meninger, lærer det danske Folk, at dansk Selvstændighed kan bevares, naar den danske Udenrigspolitik ærligt erkender Danmarks udenrigspolitiske Vilkaar og loyalt opfylder de dermed
forbundne Pligter saavel mod os selv som mod andre.
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IV. Den nationale Selverkendelse kvæles af Demagogiet.
For mange, ikke mindst for udenforstaaende, har det været
en ubegribelig Gaade,.'at den danske Nation, da Verden atter
staar overfor den klare Trusel om en ny Stormagtskrig, ikke
tager ved Lære af sin egen Historie under Verdenskrigen,
men tværtimod kaster sig ud i den besynderligste udenrigspolitiske Dilettantisme og ganske fornægter sine egne uomgængelige udenrigspolitiske og strategisk forpligtende Vilkaar efter netop den samme radikale Recept, som den radikale
Regering under Verdenskrigen havde forstaaet at lægge til
Side.
Mange særlige Forhold bidrager imidlertid hertil.
Allerede under Verdenskrigen, paa Trods af denne og
paa Trods af den udenrigspolitiske Nytte, som Regeringen
drog af den paa Grundlag at Forsvarslovene af 1909 opstillede Sikringsstyrke, havde hele den socialdemokratiske og
radikale Agitation mod Hæren og Flaaden haft uindskrænket
og frit Spillerum.
Den fortsatte endnu voldsommere efter Krigen 1914-18,
energisk støttet til hele Folkeforbundsideen, og den blev en
stærkt medvirkende Aarsag til at bringe Socialdemokratiet
til Magten.
Med fuld Energi - og den var ikke ringe - spilledes
der ganske hensynsløst og uhemmet paa alle Orgelværkets
velkendte Registre lige fra de brutale og storsnudede Officerers
aandelige og legemlige Mishandling af de stakkels værnepligtige over de forfærdende Udgifters Størrelse og NyttelØshed og de personlige Ofres Uoverkommelighed og Urimelighed til hele "Militærvæsenets" komplette Overf!Ødighed,
Skadelighed og, sidst men ikke mindst, Latterlighed.
Gennem Afskaffelsen af dette "forhadte Militær" skulde
Socialdemokratiet vinde uanede Millioner til Socialforsorg og
befri folket for Værnepligtens tyngende og uværdige Byrde,
saaledes at frie danske Mænd aldrig mere behøvede at spilde
Tid paa nytteløs "Legen Soldat" og ald rig me re skulde tyranniseres under en brutal og nedværdigende militær Disciplin, hvis eneste dØdsensfarlige, kulturdræbende Formaal var
at knække Individets ukrænkelige Frihed.
Samtidig med, at Socialdemokratiet saaledes vilde sørge
for Uddelingen at Afrustningens indrepolitiske Velsignelse,
paatog Radikalismen sig gennem Folkeforbundstilslutningen
og Dogmet om "den absolutte Neutralitet" at nedbringe de
tilsvarende udenrigspolitiske Velsignelser over det ganske
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lille, hØjtkultiverede, fredselskende og socialforsørgede Folk
og skaffe det en billig Universalpolice i det radikale Krigsforsikringsselskab.
At Dogmet om "den absolutte Neutralitet" var i vild
Modstrid med Folkeforbundsideen, hemmede ikke Agitationen,
men gav kun Lejlighed til yderligere Forsikringer om, at vi
var jo saa smaa, saa vi kunde ingen Pligter have, kun Masser
af dejlige gratis Rettigheder.
- 13are man dog vilde stemme paa Socialdemokratiet, saa
afskaffedes alt "Militærvæsen" i Danmark. De a ndre Lande,
særlig Stormagterne, vilde blive saa betaget af denne ædle
og kloge Handling, saa de belært af Danmarks gode Eksempel
straks vilde fØlge efter!
·
Den evige Fred vinkede, Krigens Gru i hele Verden afskaffedes, blot man stemte paa Socialdemokratiet - de radikale fulgte med.
Hvor trist for vort Fædrelands Litteraturhistorie, at
Ludvig Holberg blev fØdt for tidligt!
Jævnsides med Agitationen mod Hær og Flaade gik en Agitation, der satte sig til. Maal ogsaa paa andre Omraader at
nedbryde netop de aandelige og materielle Kræfter, som i
alle andre Tider havde været en stærk dansk Stats Grundvold,
og uden hvilke en Stat overhovedet ikke kan bestaa, men
som syntes i Vejen for den socialdemokratisk-radikale Magtalliance, hvis de da ikke kritikløst stillede sig til Raadighed
for "Partiet".
I Skolerne undergravedes i Frihedens og Humanitetens
Navn den naturlige Disciplin efter samme Retningslinier som
i Hæren. Enhver forurettet Skoledreng havde samme hellige
Ret som en Rekrut til at faa alle sine Fortrædeligheder pudset op og fremført med fede Typer. i den dertil indrettede,
beskyttende Presse.
I Historieundervisningen kvaltes alle Træk fra Danmarks
Krigshistorie, som ved deres Vidnesbyrd kunde vække Beundring for og Taknemmelighed mod Fædrenes Daad og Offervilje paa Valpladsen og muligvis indblæse Ungdommen en
uheldig Mistillid til Pacifismens Velsignelse og krydse den
stemmeindbringende Agitation mod Hær og Flaade.
Autoritetstro nedbrØdes maalbevidst overalt, hvor det
ikke netop drejede sig om socialdemokratiske Autoriteter.
Alt, hvad der var stort, skulde mistænkeliggøres og skæres
necl, særlig hvis clet ragede op over det socialclemokratiskradikale aandelige Gennemsnit, hvad ofte ikke kunde undgaas.
I vore gamle Fædrelandssange inclfØrtes pacifistiske Ret-
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!eiser, der vilde have faaet Digterne til at g!Øde af Harme.
Der lavedes I. Eks. om paa "Kongernes Konge", v. d. Reckes
betagende Bøn for Hæren, skrevet til og for den danske Hær,
da den overfor den knusende Overmagt paa DybbØl Banke
i 1864 under blodige Tab og uden Hensyn til sin egen Skæbne
reddede Fædrelandets Ære ud af en ligesaa haablØs Politik
som den 9. April 1940. Linien "LØft over Hæren Din velsignende Haand" blev til: ,,LØft over alle Din velsignende
Haand", og hvor det farlige Ord "Sejren," forekom, blev det
pacificeret til "freden".
Vor Nationalsang, Kong Christian, anerkendt af alle som
et fremragende Kunstværk baade i Tekst og Tone, kasseredes
som "Slagsbrodervise" og erstattedes af "Der er et yndigt
Land".
Nye Fædrelandssange undgik omhyggeligt alt, hvad der
kunde vække Begejstring, og indskrænkede sig alene til gennem hØjtkultiverede og skønne Stemninger at meddele, at
Danmark var et ganske overordentligt lille, smukt og behageligt, pænt Land med en meget fredelig og flittig Befolkning
med Afsky for Krig.
Den naturlige TilbØjelighed til Opsparing og den sande
ÆresfØlelse i at ville sørge for sig selv og sine bekæmpedes
med Held gennem en over alle Grænser gaaende, men stemmeindbringende Socialforsorg.
Fædrelandsbegrebet, der altid har været forbunden med
Pligter og Ofre, blev aflØst af Begrebet "Staten", som man
kunde stille alle mulige Kra·; til, og over for hvilken man
kun havde Rettigheder.
Kongemagten forsøgte man mod Grundlovens Aand gennem Parlamentarismen at reducere til en repræsentativ Institution uden Indflydelse. Den naturlige og enfoldige Gudsfrygt
og Gudstillid, der fandt Tingenes Maal og Forklaring i sig
selv uden Hensyn til politiske Profeter, blev gjort til Grin,
medens den politiske Agitation forsøgte at udnytte Kirken
og gøre den til en aandsfattig, kommunalpolitisk-æstetisk
VelgØrenhedsforening.
At det danske Folk maatte paavirkes stærkt af denne Agitation, kan ikke forbavse.
Dens Heftighed og dens altomfattende Midler gjorde det
umuligt at bremse den virksomt.
Naar Magten grundes paa Flertal, og man er hensynsløs
og letsindig - og dum nok til at bejle til Masserne med Tilbud om alle det materielle Velværes Goder, naar man ustraffet gØr Grin med alt, hvad der ellers er ukrænkeligt, og naar
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man lover Rettigheder uden Pligter, Frihed uden Ansvar
og Gevinst uden Indsats, saa vinder man Flertallet gennem
Masserne - for en Tid, thi ogsaa Masserne har Samvittighed,
særlig i NØdens Time.
- Skade kun, at saa meget godt og berettiget i Socialdemokratiets første Tanker og Bestræbelser kvaltes i det fade,
dumme og hensynsløse Magtbegærs uhemmec'e Agitation.

V. ,,Danmark for folket!"
Baaret frem af denne Agitations Resultater og ikke mindst
af dens Forpligtelser, rejser der sig paa Ruinerne af alle de
Ødelagte materielle og aandelige Værdier en ny Herskerklasse
i det danske Folk.
Med fast og urokkeligt Greb om Statens Ror, om dens
Magtmidler og ikke mindst om dens Pengekasse vokser den
politiske "Adel" sig fast i Magtens Sæde. Den deler sig i en
socialdemokratisk-radikal Højadel paa Rigets største Embeder og en Lavadel af de Øvrige politiske Partier, der lever
af de Ben, der falder af fra HØjadelens rige Bord. Rigets
bedste Mænd holdes uden for Indflydelse paa Rigets Styre,
ikke mindst fordi de selv mener at mangle den !ornØdne
,,moralske Standard" til politisk Virksomhed.
Rundhaandet med Statens Midler over for Tilhængere, haard og hensynsløs i Anvendelsen af Statens Magtmidler over for Modstandere og ublufærdig i Udnyttelsen af sin
Magtstilling til at sikre sig selv Magtens kontante Goder,
udvikler den politiske "Adel" sig til en priviligeret Herskerklasse, der efter de bedste gammeldags, af dem selv ofte fordØm te, Herskermønstre, skinsygt vogter sine hellige Privilegier: Adgangen til Statens vellØnnede Hverv, og lader haant
om Herskerens naturlige Pligter mod Folk og Fædreland.
Er du Socialdemokrat? Ja eller Nej?
- Den politiske Kamp !Øres ikke længere for at skaffe
folket tiltrængte og rimelige Reformer, den !Øres for at bevare
Magten for den priviligerede socialdemokratisk-radikale politiske HØjadel.
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Kampens Midde! er Stemmekøb. - Staten betaler, men
Fædrelandet b!Øder.
Den, der raaber hØjst og byder mest, faar Flertallet.
Det danske Folk var materielt, aandeligt og nationalt gjort
til et fattigt, forarmet, socialfo rsørget Folk, thi vi havde ikke
faaet Lov til at leve for andet end vor Madpose og vor egen
Persons ukrænkelige Rettigheder.
Nationen havde ladet sig fralokke sine naturlige kraftskabende aandelige og materielle Reserver, som alene kan
fØre et Folk frelst gennem Velstands og Medgangs Farer og
sikre dets Bestaaen i Modgangstid.
Livets Betydning var red uceret til SpØrgsmaalet om det
størst mulige materielle Velvære for den enkelte uden Pligter
mod andet og andre end Een selv - og t il NØd mod " Partiet" - saalænge det betalte sig!
Da vækkes den priviligerede politiske Adel af sin magtmætte Halvsl ummer !
Med et tordnende Brag styrter det store Ophav og Forbillede, det tyske Socialdemokrati, sammen overfor den fremstormende tyske Nationalsocialisme.

VI. Danmarks Udenrigspolitik føres stik imod Danmarks
Interesser og Vilkaar, kun ledet af den politiske Adels
Skræk for nationalsocialistiske Ideer, og af radikal
HaablØshed og Mag tsyge.
Over fo r den sejrrige tyske Nationalsocialisme reagerede
den danske politiske Højadel voldsomt.
I fØrste Omgang opfattedes den udelukkende som en
politisk Fare, der alene truede den priviligerede politiske
Adels Magtstilling, og Kam pen blev straks optaget med
den nes fornemste og hidtil ubesejrede Vaaben: den hensynsløse Agitation.
Nationalsocialismen, dens Lære og dens Principper blev
lyst i Band, og ethvert Forsøg paa at forske den nye Lære
bl ev forfulgt som Kætteri.
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Nationalsocialismen, som sejrede i Tyskland, netop i
Kraft af alle de aandelige Kræfter, ved hvis Ødelæggelse og
Forhaanelse Socialdemokratiet og Radikalismen gennem deres
Bejlen til Masserne havde svunget sig til Magten, var næppe
uforstaaelig for disses ledende Mænd, men den var dem
vederstyggelig, dels fordi den truede deres Magtstilling og
deres Privilegier, dels fordi den ved sin sociale Betoning blev
deres onde Samvittighed over for alle de Opgaver, de selv
oprindelig havde paataget sig, men som de havde svigtet
eller mishandlet, da de kom til Magten.
Da de selv saa inderligt forstod Nationalsocialismen og
dens Muligheder, men maatte sky den som en "Pest over
Europa", gjaldt det om, at folket ikke fik nogen Forstaaelse
af den.
Alle de Vinduer, som i Liberalismens Oppositionstid saa
kækt var forlangt slaaet op til det store Europa, for at friske
Impulser kunde blæse ind over vort lille forklumrede Land,
blev hurtigst muligt smækket i for det kommende Uvejr. Nogle
Steder lukkedes de med hØje, demonstrative Brag, andre Steder med smaa, forskrækkede Smeld. Ingen farlig, fribaaren
Tanke kunde komme til Danmark med ærligt Bud om det nye.
Kun KØkkendØren stod aaben for hele den velkendte Rædselspropaganda, som spredtes af Nationalsocialismens fordrevne eller flygtede Modstandere.
Imidlertid skabes i Tyskland det tredie Rige, som vokser
i maalbevidst Kraft og begynder sin lige, direkte Kurs mod
det store Opgør med Versaillestraktaten.
Fra dette Øjeblik ændrer Kampen Karakter for det danske
Socialdemokrati og for den danske Radikalisme.
Fra at have været fØrt paa Agitationens gammelkendte
Valpladser, hvor man i Skrift og Tale lader Propagandaen
spille mod alle Angreb paa det bestaaende, griber den nu

ogsaa ind paa Udenrigspolitikkens Omraade.
Et stærkt, sejrende nationalsocialistisk Tyskland maatte
være en DØdsfare for hele den danske politiske Adel, fordi
store, aandelige og politiske Bevægelser i Tyskland altid finder Vej til Danmark.
Dette var den overvejende Bevæggrund for den politiske
Adels Reaktion. Det brede danske Folk reagerede paa en anden Maade.
Medens Danmarks almindelige udenrigspolitiske Vilkaar i
Forholdet til den optrækkende Stormagtskrig kunde have ligget klare for det danske 'f olk, havde Danmark et særligt For-
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hold over for Tyskland, som i ikke ringe Grad for det danske
Folk stillede sig i Vejen for den naturlige udenrigspolitiske
Reaktion, og som i Øvrigt ogsaa havde virket paa samme
Maade fØr og under Verdenskrigen.
Det danske Folk er et nordisk Folk, og vi har aldrig glemt
Freden i Wien 1864, lige saa lidt som det tyske Folk kunde
glemme Freden i Versailles.
Genforeningen med SØnderjyiland, som kom i Stand ved
Versaillesfreden, opfattedes af det danske Folk som en Oprejsning for en blodig Uret, men for at understrege, at det
for Danmark ikke drejede sig om en Udnyttelse af Situationen
med et dansk magtpolitisk Maal for Øje, men kun om en national Retfærdighed, krævede vi over for Verdenskrigens Sejrherrer Genforeningen fuldbyrdet paa Grundlag af en Afstemning og gav i Ærlighed og Oprigtighed Afkald paa den
Del af Sønderjylland, som vi ikke blot havde tabt paa Valpladsen, men ogsaa i den folkelige Kamp. For hele det danske
Folk stod den nye Grænse som en paa Grundlag af FolketilhØrsforholdet retfærdig Grænse mellem Danmark og Tyskland, en Grænse, der maatte kunne danne baade Front og
Bro for et fremtidigt Samarbejde i gensidig Anerkendelse.
Paa Grundlag af denne Tanke og denne Vilje !Ørle Danmark
sin Mindretalspolitik over for det tyske Mindretal i den genforenede Del af Sønderjylland, og med spændt og længselsfuld Venten spejdede det danske Folk efter en officiel og bindende tysk Anerkendelse af denne Grænse som Grundlag for
det tysk-danske Forhold, men den kom ikke.
For det brede danske Folk var dette en dyb Skuffelse, og
det blev en Kilde til national utryghed over for Tyskland.
At Aarsagerne til, at den officielle tyske Anerkendelse
ikke kom, ikke behøvede at betyde officielle tyske Revisionshensigter, men kunde skyldes mange andre særlige Omstændigheder og Tilknytningen til hele det store tredie Riges udenrigspolitiske Spil paa andre Fronter, regnede det danske Folk
mindre med.
For den tyske Stormagt kunde SpØrgsmaalet være af mindre Betydning. For Danmark maatte dette SpØrgsmaal være
i fØrste Række.
Da nu den politiske Adel, efter sin gamle, velprøvede
Herskermetode fra den indrepolitiske Strid, hvor man lader
alle Statens Midler staa til Raadighed for det herskende Parti
i dets Kamp for Magtens Bevarelse, ogsaa indordnede Danmarks Udenrigspolitik under sine Særinteresser, kunde dette
skjules over for det danske Folk paa Grund af den nationale
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UtryghedsfØlelse over for Tysklands Holdning til GrænsespØrgsmaalet, som Danmark ifØlge de ulige Vilkaar for en
stor og en lille Nation maatte opfatte som uklar. Det danske
Folk kan have mange beskæmmende Fejl. Vi er et sorgløst
Folk og derfor lette at lokke med Forsikringer og LØfter af
en indenrigspolitisk magtstræbende Agitation; men det danske Folk er ikke noget fejgt Folk, og vi er aldrig - trods
Radikalismens paa Uærligheds Grundlag opnaaede Magtstilling i vor Politik - veget tilbage for Kampen - saavel med
Sværd som med Aand - for det, der er dansk.
Aldrig, naar deru hang over Hovedet paa os.
Verden er ikke til for fejge Folk! Ogsaa vi er et nordisk
Folk. Ogsaa vi har i Tusind Aar bygget vor Historie paa denne Sandhed. - Trods alt. Danmarks Fremtid vil ligge i, at vi
fortsat erkender den.
Medens en ærlig dansk Udenrigspolitik maatte have som
sin fornemste Opgave at bringe den danske Utryghedsfølelse
over for Tyskland til OphØr ved at skaffe Klarhed i GrænsespØrgsmaalet og derpaa tilpasse sig til Danmarks uomgængelige forpligtende udenrigspolitiske Vilkaar, saa forsømmes
enhver Lejlighed hertil af den politiske Adel af Skræk - ikke
for Tyskland, men for Nationalsocialismens politiske Ideer.
Mulighederne for en hensigtsmæssig dansk Udenrigspolitik
maatte synes gode, naar de anvendtes med StatsmandsklØgt
og Fremsyn.
Selv om den officielle tyske Anerkendelse af Grænsen
udeblev, muligvis fordi Tyskland mente, at Danmark, for
hvem SpØrgsmaalet maatte have størst Betydning, burde
komme til Tyskland og ikke omvendt, muligvis ogsaa af
principiel tysk Holdning over for SpØrgsmaalet om Anerkendelse af en Versaillesgrænse, saa havde det tyske tredie Riges
officielle Styre ingenlunde støttet de Rumlerier om Grænseflytning, som opstod i den hjemmetyske og slesvigske Agitation - tværtimod, og den danske Mindretalspolitik og Form
for national Kamp var Genstand for officiel tysk Anerkendelse.
Over for det danske Folk udtalte det tyske Riges Styre ved
mange Lejligheder sin Anerkendelse af dets hele nordiske
Karakter og RacetilhØrsforhold, og Nationalsocialismen tog
adskellige Træk fra Danmarks Kultur og Historie til sin Opbygning af det tredie Rige, f. Eks. fra den gamle danske
Forfatning, Kongeloven.
Politisk erklærede det tredie Riges Styre, at Nationalsocialismen ikke var nogen Eksportvare.
Det skulde da synes indlysende, at alle Muligheder laa

20

rede for Danmarks Udenrigspolitik til at naa et fo r baade
tyske og danske Interesser gunstigt Forhold i fuld gensidig
Anerkendelse, saaledes som dansk Udenrigspolitiks tørste
Opgave maa være at skabe det.
Men de forsømtes ogsaa alle af Angst for den nationalsocialistiske Tanke.
Aldrig har ærlig og selvstændig, klog dansk Udenrigspolitik haft bedre Kaar udadtil, og aldrig mere haab!Øse indadtil, thi den politiske "Adel" klyngede blot Danmark endnu
fastere til det degenererede og efterhaanden haablØst kompromitterede og misbrugte folkeforbund, uden Hensyn til dettes
skiftende politiske Karakter i den internationale Koncert.
Det kunde være interessant at faa oplyst, hvad Folkeforbundstilslutningen har kostet den danske Stat, ikke bare i
Penge.·
Efterhaanden som det tredie Rige imidlertid i voksende
politisk og militær Kraft nærmer sig det store Opgør, opstaar
der alvorlig Uenighed i den danske politiske Højadel.
Fra den socialdemokratisk-radikale Magtalliances fØrste
Tid havde Radikalismen hersket næsten enevældigt oveq
Danmarks Udenrigspolitik, th i Udenrigspolitik har aldrig
interesseret Socialdemokratiet. Den var nærmest i Vejen for
det og opfattedes som et Fænomen, der paa uheldig Vis afledte Opmærksomheden og den politiske Kraft fra den eneste Opgave, der betød noget: at opnaa og bevare Magten
gennem Klassekampen.
Udenrigspolitik var noget, man hurtigst muligt fik til Side
ved at henvise til, at Socialismens Internationalisme automatisk hindrede Krig, Imperialisme, Ekspansion og andre historiske Ubehageligheder og derfor nærmest gjorde Udenrigspolitik overf!Ødig.
Radikalismen, der trods sin talmæssigt yderst ringe Tilslutning i folket glødede af Magtbegær og Længsel efter i
Praksis at faa Lov til at eksperimentere med Fædrelandets
Selvstændighed efter sine egne Teorier, havde derfor fri
Bane.
Socialdemokratiet greb med Begejstring Tilbudet om en
meget billig, færdigsyet radikal Udenrigspolitik, der endog
havde den Fordel, at den i Kraft af Folkeforbundstilslutningen
baade syntes ufarlig og var lidet krævende, fordi Dr. Munch
næsten kunde passe den alene.
Tilmed kunde lidt international Straaleglans fra Solene i
Geneve ogsaa lejlighedsvis faa den danske socialdemokratiske Regerings Visdom og hØje kulturelle og sociale Standard
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til at lyse over Verden - og ikke mindst over Danmark.
Naar det regnede paa Præsten i Geneve, maatte det jo dryppe
paa Degnen i København.
Da nu alle Forudsætninger for den oprindelige udenrigspolitiske 'Linie brØd sammen, og Faren for Stormagtskrig
paany nærmede sig, blev Reaktionen i de to Lejre forske llig.
Den teoretiske Hovedretningslinie laa fast:
- Fastholdelse ved f olkeforbundet, dettes antityske Karakter til Trods.
- Opretholdelse af Dogmet om "den absolutte Neutralitet".
Intet dansk Initiativ i det dansk- tyske GrænsespØrgsmaal,
men Opretholdelse af et formelt venskabeligt Forhold til
Tyskland.
At denne Buket af udenrigspolitisk Dilettantisme var i vild
indbyrdes Modstrid og i endnu vildere Modstrid med Danmarks uomgængelige udenrigspolitiske og strategisk forpligtende Vilkaar, blev ikke g jort bedre ved det stadig uløste
ForsvarsspØrgsmaal, som nu kom i Forgrunden.
Socialdemokratiet, der til Trods for alle sine Synder va·r
i Besiddelse af megen maskulin Kraft, og som ifØlge hele sit
Udspring fra de danske Masser var i Stand til at hente sin
støvede og ofte fornægtede danske Sjæl frem fra Glemselens
Gemme, vaagnede til national Erkendelse.
Mindre maaske i Erkendelse af Danmarks faktiske udenrigspolitiske Vilkaar, thi Socialdemokratiet har aldrig forstaaet Udenrigspolitik, men mere i Erkendelse af den uomgængelige Sandhed, at Bevarelsen af Fædrelandets Selvstændighed ogsaa var Betingelsen for Bevarelsen af Socialdemokratiet. Socialdemokratiet afsværger sin tidligere stemmeindbringende Agitation og Lære, bliver nationalt og skifter
Standpunkt i ForsvarsspØrgsmaalet - rent teoretisk.
Da var det imidlertid for sent, thi havde Socialdemokratiets Propaganda været opportunistisk, saa havde til Gengæld
Radikalismen været lige saa ærlig og oprigtig i sin Sjæls
Usselhed, som den var uærlig og bedragerisk i sin Agitation.
Fortvivlet og rædselsslagen holder Radikalismen igen paa
det lØbske Socialdemokrati. Alt andet kunde Radikalismen
ublufærdigt ofre paa det magtbetingende Samarbejdes Alter:
Frakke og Skjorte, Bukser og Sko lod den sig afklæde .,,kun
mod Protest"; men over for dens forkrØblede Nøgenhed maatte
man erkende, at der, hvor intet var, kunde intet paatvinges
den. Dens kulturhyklende og intelligenssnobbende, men
golde Trællesind kunde ikke ændres.
Over for Historiens mangfoldige Gange beviste Kends-
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gerning, at intet Folk kan bevare sin Selvstændighed uden at
være rede til at vove Kampens Vilkaar - ogsaa med Fare for
at tabe, tvang Radikalismen Danmark til p a a For ha and
at tabe, over for ligegyldigt hvilken udenrigspolitisk Situation.
Selv om Danmarks Udenrigspolitik havde været dilettantisk, saa havde den muligvis alligevel kunnet ændres i rette
Tid ved gensidig dansk og tysk Forstaaelse, thi i det danske
Folk voksede over for Nationalsocialismens faktiske Resultater efterhaanden en ikke ringe Forstaaelse af de Muligheder,
der ogsaa for dansk Indenrigspolitik laa i en efter dansk Aand
og efter særlige danske Forhold tilpasset og haardt tiltrængt
Befrugtning gennem mange af Nationalsocialismens almengyldige og kraftskabende Læresætninger.
Men det nyttede kun lidet, at dansk Udenrigspolitik og
dansk Værnevilje havde kunnet omlægges, dansk Værneevne
til Garanti for dansk Udenrigspolitik var i Tide maalbevidst
knækket af Radikalismen, der hensynsløst mod det danske
folks Vilje havde tvunget sit udprægede Mindretalsstandpunkt igennem.
Ogsaa i det nordiske Samarbejde fejrede den danske politiske HØjadels StatsmandsklØgt en passende Triumf.
Havde Danmarks Statsminister haft Fremsyn og Handlekraft til i Lund i Stedet for at nægte at være et folkeforbundstilsluftet Nordens Lænkehund mod Syd, tilbudt at være et
frit, stærkt og enigt Nordens Front og Bro over for Tyskland,
saa havde Nordens fortvivlede Situation i Dag vel været en
anden og lykkeligere, thi Tysklands Stilling til Norden er i
mangt og meget lig dets Stilling til Nordens sydlige Grænse,
Danmark.
Da giver Forsynet endnu en Gang sit forkælede Danmark
en enestaaende, udenrigspolitisk Chance.
Tyskland slutter Ikke-Angrebspagt med Danmark.
I klar og ærlig Overensstemmelse med Tysklands defensive Hovedinteresse i Danmark og i Overensstemmelse med
Danmarks uomgængelige udenrigspolitiske Vilkaar forpligter
Tyskland sig til ikke at angribe Danmark, mod at Danmark
forpligter sig til under ingen Omstændigheder at slutte sig
til Tysklands Fjender.
Liitkenaftalerne om igen, tilmed paa tysk Initiativ!
Hele Danmarks hidtidige taabelige og dilettantiske Udenrigspolitik kunde likvideres, men ogsaa denne Chance forstod Radikalismen at kvæle. Over for den dansk-tyske IkkeAngrebspagt reagerede det officielle Danmark saaledes, at
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man kun bemærkede de handelsmæssige Forpligtelser og Rettigheder og med begejstret Lettelse stak den militære Sikkerhed i Lommen.
Radikalismens "kloge Udenrigspolitik" havde fejret sin
hidtil vældigste Triumf og endelig over!IØdiggjort alt dansk
Forsvar!
Med suveræn Foragt for Historiens Lærdomme forsømte
den politiske Højadel, tvungen af Radikalismen, ganske at
skabe Danmark det Værn, som nØdvendigvis maatte kræves
som Danmarks Supplement til Ikke-Angrebspagten, saaledes
at Danmark med Tysklands LØfte i Ryggen selv kunde yde
sin Indsats for ikke at blive en viljeløs Kastebold i Stormagternes Spil.
Men Radikalismen har altid ment, at man kunde leve paa
Rettigheder uden Indsats. Selv efter Krigens Udbrud i September 1939 kunde den danske Regering ikke en Gang drives
til paa Grundlag af de eksisterende Forsvarslove at opstille
den normale Sikringsstyrke, saaledes at fremmede kunde
nære nogen Tillid til danske Forsikringer om Neutralitet.
Man lavede en improviseret "Beredskabsstyrke" uden
nogen militær Værdi, blot som et indrepolitisk Bluff.
Hvordan med Tysklands Interesser og Danmarks LØfte
i Ikke-Angrebspagten, hvis den 9. April havde stillet Danmark
over for engelsk Pression?
Den, Guderne vil bekæmpe, slaar de med Dumhed. I
særlig vanskelige Tilfælde med radikale Intelligenskomplikationer anvendes med godt Resultat selvvillet Dumhed.

VII. Den 9. April.
Den 9. April 1940 træffer Danmark i den haablØseste af
alle haablØse Situationer, som radikal 1-IaablØshed og Uærlighed havde kunnet skabe for vort Fædreland. Med en enstemmig Erklæring i Ryggen Ira den danske Regering og
Rigsdag om, at Landets Neutralitet skulde værnes med alle
vore Kræfter, og med klare Ordrer om at skulle kæmpe, saafremt fremmede Tropper skulde betræde dansk Omraade, stod
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den lille, saakaldte Beredskabsstyrke i forhØjet Beredskab,
spredt over hele Landet.
Denne Beredskabsstyrke, som efter de bedste radikale
Mønstre var formeret alene for at tjene som en militær Narresut for den danske Befolkning, var i Styrke holdt saaledes,
at den paa ethvert Sted maatte være aldeles uden nogen militær Betydning som Garanti, hverken for danske eller fremmede Interesser, vurderet i Forhold til den udenrigspolitiske
Situation, som i lang Tid havde foreligget.
Om at nogen 'fare overhovedet truede Danmark, holdt
den danske Regering krampagtigt Folket uvidende.
Selv erklærede Regeringen siden, at den ogsaa var uvidende.
Den tabte bare Danmarks Selvstændighed ved et lille
beklageligt, men hændeligt Uheld, som kun onde Mennesker
kan bebrejde den! - Hvor kunde den dog ogsaa ane, at der
var Krig?
Man kan vel - med Kendskab til Radikalismens Teorier
om den hØjeste Visdom i "at ligge dØd", ,,ingen Udenrigspolitik have" o. s. v. - ogsaa gaa ind paa Tanken, idet man
regner med, at Regeringen virkelig var intetanende og uvidende om:
- at Europa i Efteraaret 1938 havde været paa Krigens
Rand,
at Krisen atter var akut i ·Foraaret 1939,
at Krig var udbrudt mellem Tyskland og Vestmagterne
i September 1939,
at en mellem Rusland -og Finland i Vinteren 1939-40 fØrt
Krig havde bragt hele Skandinaviens Stilling i Forgrunden i den internationale Krigssituation,
at England groft krænkede Norges Neutralitet,
- at Norge ved at tolerere dette gjorde Faren overhængende,
at Tyskland bebudede jernhaarde og omgaaende Svar
paa den engelske Trusel mod Norden,
at Danmark er geografisk beliggende mellem Tyskland
og Norge.
Det har i hvert Fald altid været umuligt for de danske
militære Myndigheder at raabe Regeringen op.
Alle Ører var hermetisk tillukkede.
Da de tyske Tropper rykkede ind i Danmark, erklærede
-den tyske Overgeneral, General v. Kaupisch, i sit Opraab
til det danske Folk og de danske Soldater, at Danmarks Rege-

ring i Maaneder havde vidst Besked, men at den havde sav-
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net baade Vilje og Evne til selv at værne Landets Neutralitet.
Tyskland overtog derfor Beskyttelsen af Danmark.
De smaa Styrker af den danske Hær, som var under Vaaben, og som stod forrest, kastede sig hensynsløst, uden at
reflektere over Situationens danske HaablØshed og uden at
spørge om, hvad det kunde nytte, imod de fremmede Tropper.
I Sønderjylland optog ca. 500 Mand uden T øven eller
Betænkeligheder Kampen efter de klare Ordrer, de havde
af Regeringen.
Paa Sjælland kom det kun til Skud paa Værløse Flyveplads og Amalienborg Plads, hvor Kongevagten traadte an
for at værne Kongens Person.
Men alle Steder blandt danske Tropper raadede kun een
glødende Tanke: ,,Vi vil kæmpe til sidste Mand og til sidste
Patron. Vi ved, at Regeringen har gjort det haablØst for os,
og at vi sætter Livet til uden nogensomhelst Udsigt til Sejr.
Men vi vil have Lov at værne vort Fædrelands Ære.
Gratis skal de ikke faa os. Hensynet til os selv er ligegyldigt."
Der var intet Had til de fremmede, kun Beslutsomhed om
at ville kæmpe, men der var et hvidglØdende Had til den
Regering, som havde prisgivet det danske Folks dyreste Eje
- overdraget den ved Fædrenes Kampe og Ofre igennem en
tusindaarig Historie - Danmarks Selvstændighed.
Havde Medlemmer af den politiske Højadel vovet sig ud
paa et saa farligt Sted den 9. April om Morgenen som blandt
danske Tropper, havde de hØrt menige Soldater, Fagforeningsmedlemmer, Butiksfolk, Bønder og Akademikere, grædende af Raseri trygle og bede deres Officerer om at sætte
sig ud over Regeringens Ordre og fØre dem til Kamp for deres
Konge og Fædreland ganske uanset Kampens HaablØshed,
som alle var klar over.
Men danske Officerer har altid været loyale og tro mod
deres Konges Befaling. - Ogsaa i den tungeste Stund, hvor
alle maatte erkende, at Kongen kun kunde handle, som han
gjorde.
For Radikalismen vil den danske Hærs Holdning og eneste
Ønske den 9. April til evig Tid være uforstaaelig.
Den har kun en rædselsgysende, stammende Tak tilovers
for, at de gale Mennesker ikke fik 1:,ov at slaas.
For en ridderlig Modstander paa Kamppladsen den 9.
April vil den derimod sikkert være forstaaelig - og kunne
vurde res efter dens Betydning for, at et fremtidigt Danmark
i et nyt Europa ikke atter vil svigte sine uomgængelige Pligter, som dets Vilkaar og Interesser paalægger det.
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For det menige danske Folk var den 9. April en sviende
Ydmygelse, særlig fordi det ikke kendte, hvad der havde !Ørt
til Begivenhederne.
Det danske Folk er ikke noget fejgt Folk, men det er et
godmodigt og sorgløst Folk, og det blev derfor nemt bedraget af Radikalismens gentagne Forsikringer om, at for os
var der ingen Fare.

Overfor enhver advarende Røst, hævede sig straks med
politisk Autoritet det priviligerede Vaas med kloge Ord om,
at naar vi ingen truede, saa var der ingen der interesserede
sig for os - bare· ,,ligge dØd". Det var ogsaa det billigste
- i Øjeblikket!
Det danske Folk v3:r et bedraget Folk.

Ikke i sin vildeste Fantasi havde Folket troet, at det kunde
gaa galt. Havde de anet del, havde alle været rede til at
opfylde deres Forpligtelse mod os selv og andre.
Menigmands Holdning i Hæren den 9. April beviser det.
Men folket begynder ogsaa at forstaa, hvad det skylder
den levebrødspolitiske "Adel", der ganske ligesom den gamle
Herskerklasse !Ør I 660 kun !Ørle Kampen for at bevare deres
hellige Privilegier og lod haant om deres naturlige Pligter
mod Folk og ·Fædreland - og derfor maatte falde.
Fremtidens Historieforskning vil vel nok ogsaa blandt den
politiske HØjadel faa fundet netop d e n s Corfitz Ulfeid frem.

Den socialdemokratisk-radikale HØjadel, som for at sikre
sig selv Midler til Stemmekøbet i Kampen om Magtens Bevarelse haanligt erklærede, at den skulde ikke overlade sine
Efterkommere "en befæstet Fattiggaard", har den 9. April
fuldfØrl sin historiske Indsats og sat Kronen paa sin Politik.
Den overgiver derpaa sine Efterkommere deres Fædreland som et falleret Rigmandsbo, der staar til Tvangsauktion
og under midlertidig Administration af den udenrigspolitiske
Hovedkreditor.
Den radikale Presse, fØrst og fremmest "Politiken" og
"Ekstrabladet", hvis fornemste Indsats i dansk Kultur og
Historie er "Prins Pilfinger", ,,Hanne Hansen" og den 9.
April, forsøger at fortælle det danske Folk, at der intet yd-

mygende eller beskæmmende er i den 9. April, thi de ved,
at Folk erkender, at hver 10-Øre, der gik til Politiken og Ekstrabladet, gik til at forberede Radikalismens Triumf den
9. April. Hver fremtidig 10-Øre maa derfor ogsaa sikres for

Radikalismens næste Triumf i det endelige OpgØr om Danmarks Fremtid. Mon det danske Folk stadig er godmodigt
og sorgløst?

2i

Mon det ikke snart er klar over, hvilket Regnskab, det har
har med Radikalismen.
Men den danske Hær, og med os den danske Ungdom, har
et privat Regnskab at gØre op med den 9. Aprils Mænd.
Vi har 13 dØde og 23 saarede, ofrede alene paa hvad-kandet-nytte Teoriens foragtelige Alter, og som et ganske unødvendigt Skalkeskjul overfor det danske Folk for den Kendsgerning, at Beslutningen om Standpunktet den 9. April gennem Regeringens egen Kurs i Realiteten var taget længe
forinden.
Dette Regnskab afgøres ikke med Hædersgaver og med
smukke Taler af ængstelige, radikale Tunger, som pludseligt
er blevet "nationale".
Den 9. Aprils Mænd vil erfare det.
Thi som den danske Hærs sidste Hilsen til vore faldne
Kammerater skrev Hærens Chef, den kommanderende General, paa Kransenes Baand:
,,Ej forgæves".

Vi er alle forpligtede.

VIII.

Kun Danmarks Konge kan i Dag føre Danmark ind i
Fremtiden, thi den politiske "Adel" sætter stadig ogsaa efter den 9. April - sine egne Interesser hØjere
end Fædrelandets og bringer Danmark i den yderste
Fare.

For den politiske Adel i Danmark maatte efter den 9.
April alt andet sættes til Side for den eneste Opgave, der
havde Betydning:
At bevare Magten og Privilegierne.
1-lØjadelen ryddede om end med største Uvilje et Par Taburetter og lod et Par Ben falde, saa Lavadelen fik sin længe
tilstræbte Del i Goderne. Dermed kunde der saa være Borgfred under Belejringen.
Under en Skærm af rørende, ,,nationale" Erklæringer barrikaderede den politiske Adel sig bag sin sidste Skanse:
Samlingsregering.
De "nationale" Erklæringers Værdi fra den Kant er een
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Gang klart bevist: Enstemmigt havde den · politiske HØjadel
vedtaget at værne Landets Selvstændighed med alle Midler,
og enstemmigt vedtager den, at den aldrig vil fortryde den
9. April.
Den efterhaanden politisk skolede Dansker og omsider
oplyste Vælger vil med skarpt Blik se, at der i de "nationale"
Erklæringer kun ligger een rørende Bøn til Tyskland:
,,Alt er vi rede til at give, tag, hvad I vil, fra Fædrelandet,
blot den politiske Adel fortsat maa bevare sine Privilegier."
I "nationalt" Sprog hedder det: ,,og anerkende vor kulturelle, fredelige, politiske og sociale Egenart".
Med vagtsom Underdanighed spejder den nyomvendte
politiske "Adel" efter tyske Ønsker, og med "oprigtig og
ærlig Beundring" over for alt det nye, der skabes, staar den
rede til at love Danmarks næsegruse Underkastelse og loyal
Opfyldelse over for alle Krav om Tilpasning o. s. v., næsten
inden de endnu er udtalt.
Kun over for een Nødvendighed er den mærkelig tunghør
og uforstaaende, saavel naar Kravet fremsættes fra dansk
som fra tysk Side. Ikke een eneste Gang er der i nogen Erklæring om den nye "Tilpasning" nævnt et Ord om det nødvendige i, at den politiske "Adel" forsvinder for stedse ud af dansk
Politik, efter at dens egoistiske og fædrelandsfjendske Virke
har skabt det Mistillidsforhold mellem Danmark og Tyskland,
der fØrer til den 9. April. Tværtimod! Ved alle Lejligheder
fremstilles det nødvendige Systemskifte i Danmark som den
grueligste Ulykke for det danske Folk, og den politiske Højadels Mænd som dem, der alene kan varetage det danske
Folks sande Interesser unde r "Tilpasningen", efter at de saa
hastigt skiftede Tro, som en Soldat skifter Skjorte, nemlig da
der gik Lus i den gamle.
Det sidste Forsøg paa det gammeldags Stemmekøb prøves med Forsikringen om, at man "vil fordele Fremtidens
Byrder paa de Skuldre, der er stærkest egnede til at bære
dem, og længst muligt holde Vanskelighederne borte fra
Arbejderklassen".
·
- Ligesom om et sandt, nationalt, dansk Styre ikke vilde
være ganske klar over, at den tørste, uomgængelige Betingelse for Fædrelandets Bestaaen i en Krisetid netop er, at
Nationens Byrder fordeles over hele folket i retfærdigt Forhold til Ydeevnen, medens a 11 e har Sikkerhed for Arbejde og
det daglige BrØd.
Men den politiske Adels Magtstilling var altid grundet
paa indbyrdes Mistillid mellem Danske.
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Frivilligt og af Hensyn til Fædrelandets Fremtid vil den
politiske "Adel" aldrig efterkomme Kravet om et Systemskifte,
der vil fratage den dens dyrebare Privilegier. Den vil Stykke
for Stykke pantsætte hele Fædrelandet, til den selv bliver
det sidste Stykke "dansk national Egenart", der gaar under
i det nye Tidehvervs Malstrøm.
Alt efter sin gamle politiske Ledestjerne:
,,Efter os Syndfloden".
Mon det danske Folk billiger, at den politiske Adel som
sin sidste Heltegerning ogsaa endeligt ofrer Fædrelandets
Selvstændighed i sin alligevel haablØse Kamp for Magten
og Privilegierne?
Det danske Folk har faaet det LØfte af Tyskland, at Danmark atter vil blive frit.
Alle Løfter grundes paa Gensidighed. Den danske politiske Adel har aldrig villet anerkende Pligter, men kun Rettigheder. Skal det danske Folk kunne bygge paa dette LØfte,
vil det kun kunne ske, naar vi ærligt erkender de dermed
fo rbundne Pligter. Hvis derimod det danske Folk betragter
dette Løfte, som den politiske "Adel" betragtede Ikke-AngrebsPagten, og blot tror, at Tyskland har givet Danmark Fribillet
paa Orkesterplads til det verdenshistoriske Drama, blot mod
Betaling af Skat og Garderobe, vil de atter høste rigelige

radikale Triumfer.
Et frit Danmark vil aldrig kunne eksistere, hvis det fornægter sine uomgængelige Vilkaar og Pligter.
Vi ved alle, at den gamle Tid aldrig vender tilbage, men
den politiske Adel handler, som om den mente, at den ligesom
Snehvide i Glaskisten blot kan "ligge dØd" og vente paa, at
en ny Liberalismes Prins engang vil komme og befri den for
den 9 . Aprils forgiftede Æble og fØre den tilbage til dens
tabte Paradis.
Men ud fra den Slags Tanker kan Øjeblikkets eneste store
Opgave: at ord ne et selvstændigt Danmarks Fremtid i et nyt
Europa, ikke tages op. Det gamle vender aldrig tilbage, vi ved
det, og vi maa indtage v,o r Plads i det nye. Vi erkender gerne
vor Begrænsning, og i den vil vi kunne finde vor Styrke.
Vi nærer intet Ønske om at spille en Rolle i Stormagtspolitikken, men vi vil fylde vor P lads fra Gjedser til Skagen,
fra Øresund til Vesterhav som en fri nordisk Nation, der vedkender sig sine Pligter.
Naar Danmarks Fremtid skal ordnes, har vi to Aktiver,
som vi vil kunne bygge paa: Ærlighed og Pligtopfyldelse.
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Men for at disse to Aktiver kan vinde Tillid baade hos os
selv og andre, maa vi forlange, at ingen af de Mænd, som
indadtil eller udadtil slæber paa et Ansvar for den 9. April,
faar Indflydelse paa Danmarks Fremtid.
Mændene med Mottoet: Hvad kan det nytte, har spillet
Fallit. Det faar blive deres Triumf, at de selv heller ikke kan
nytte.
Dansk Fremtid kan kun bygges af Mænd, som er uafhængige over for Fortiden.
Vi behøver ikke som den politiske Højadel fornylig at
IØbe Storm mod vor Grundlov for at faa lavet nogle nye Paragraffer, man saa kan kaste nyt Ansvar over paa, naar danske
Interesser atter skal forbigaas til Fordel for den politiske
,,Adel".

Vi ved, at et Folk ikke styres af dØde Paragraffer, de være
vedtaget med nok saa megen menneskelig Snilde.
Et Folk vil styres af handlekraftige Mænd, som det kan
have Tillid til og Agtelse for, og som selv kan tage Ansvar.
Danmarks Konge er den eneste, som i Dag retfærdigt
kan fordele baade Rettigheder og Pligter, baade Goder og
Byrder. Han behøver ikke rundhaandet at tilbyde "Danmark
for folket", men han er den eneste, som kan samle Folket for
Danmark.
.
Hvis den politiske "Adel", barrikaderet bag sin sidste
Skanse, kunde lægge Øret til det danske Folks Hjerte og lytte,
vilde den hurtigt erfare hver Danskers IØnlige Haab og Forventning om, at Danmarks Konge selv - som altid !Ør, naar
Danmark var i NØd - vil tage Styret i sin egen Haand og
finde Vej til at redde vort Fædreland.

IX. Fremtidens Danmark maa enten begrave Radikalismen
eller opgive sin Selvstændighed, - og saa vil andre
begrave Radikalismen.

Kernen i den Aand, som vi kan kalde "Radikalismen", og
som har haft Indflydelse langt ud over det radikale Parti, er
Fejghed og Uærlighed.
Derfor er den intet politisk Standpunkt, den er en Karakterbrist.
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Den er heller ikke - sit eget Snobberi til Trods - nogen
moderne Foreteelse i Danmarks Historie. 1 Danmarks Krisetider har dens Fejghed og Trællesind altid bidraget til at
kalde Ulykkerne ned over vort Fædreland, og den har altid
stillet sig i Vejen for stor dansk Statsmandsgerning og for
ærlig dansk Frimandsdaad.
Fra Arilds Tid findes den i Sagnet om Kong Skjold, hvor
de onde lo, og de gode græd, den stillede sig selvklog, snusfornuftig og rædselsslagen i Vejen for Absalons og Valdemar
Atterdags Genrejsning af Riget efter Aaringers HaablØshed
under radikalt Styre, men den blev fejet væk af stærke, danske Mænd, der var deres danske Opgaver voksne. Den har
mange Gange siden raadet til ubodelig Skade for vort Fædreland, naar dansk SorglØshed tillod den at øve Indflydelse
langt ud over, hvad dens talmæssige Tilslutning berettigede.
Men Danmarks Historie styres ikke af sygelige Mindreværdskomplekser og taabelig MaallØshed over for vor Lidenhed og vor ringe fysiske Kraft.
Den kan kun ledes i Overensstemmelse med vor tusindaarige historiske og nationale Skæbne, som altid skabte værdig nordisk Storhed og modig Handlekraft over for den truende Ulykke.
Forpligtet ved vore Fædres Ofre i utallige Kampe paa
utallige Valpladser - baade Sværdets og Aandens - vil det
danske Folk ogsaa nu finde sin Vej over Verdenshistoriens
urolige og altid omskiftelige Hav.
Du Danskes Vej til Ros og Magt,
sortladne Hav.
Modtag din Ven, som uforsagt
tør møde Faren med Foragt
saa stolt som du mod Stormens Magt,
sortladne Hav,
og rask igennem Larm og Spil,
og Kamp og Sejr !Ør mig til
min Grav.
Men den, der dØr af Skræk, begraves i Rendestenen.

Læs dette Skrift.
Giv det videre.
Drøft dets Tanker med Venner og Naboer.
Find ud af, hvad De kan
gøre - og gør det!
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