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Folketinget.



Christen Aaberg.

Gaardejer, Møborg pr. Lemvig. Født den 15. September 1819.

Det er ret behageligt at kunne begynde disse Pennetegninger

med Aaberg. Der er noget Typisk ved denne Personlighed,

noget i høj Grad Tiltalende. Han er en støt Jyde, grundmuret,

besindig og alvorlig. Der er ingen Bram eller Brask ved ham,

heller ikke noget Høitflyvende eller Hastemt; det Jævne, det

Solide og det Praktiske er han Udtrykket for. Aaberg hører til

en gammel vestjydsk Bondeslægt, og han har ogsaa Vestjydens

ejendommelige seige og udholdende Natur.

I vide Egne af Vestjylland har Navnet Aaberg en fortræffelig

Klang. Det minder om Flid og Orden, Hæderlighed og Retsind¬

og om en sjælden Vedholden ved det Overleverede. Ogsaa det, at

Fædrenegaarden i mere end hundrede Aar har været i Slægtens

Eje, og at den, udvidet, forbedret og fredet om med stor Kjærlig¬

hed, afleveres fra Fader til Søn er betegnende for Slægten.

Her har intet sideikommissarisk Baand været nødvendigt, Pieteten

har været nok.

Aaberg har kun faaet en tarvelig Skoleundervisning, men

hans Flid og Lærelyst har bødet herpaa, og nu er han en

Mand med en for sin Stand ualmindelig Kundskabsfylde, som

han med Utrættelighed forøger, og man kan tale med ham om

en Række forskjellige Æmner, uden paa andet end Dialekten at

mindes om, at man staar overfor en Bonde. Han skriver en

elegant Haand og en klar og livlig Stil, og han veed i det

Hele, hvad enten han fører Ordet med Pen eller Mund,

at forme sine Tanker klart og koncist. Hvad der ogsaa er
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saa tiltalende ved denne Mand er hans varme Fædrelands¬

sind, der aldrig giver sig noget skvaldrende Udtryk, men et deste

mere inderligt og alvorligt. Han var i den første slesvigske Krig

ien af vore tapre Fædrelandsforsvarere og deltog med Hæder

Fredericiaslaget og i Frederiksstads heltemodige Forsvar.

Allerede tidlig vidste Beboerne i hans Hjemstavn at drage

Nytte af hans gode Evner. Faa Aar efter Krigen valgtes han

ind i Sogneraadet og blev to Aar senere dets Formand. Endnu

den Dag idag er han Medlem af Sogneraadet. I 1861 valgtes

han første Gang til Folkethinget for Lemvigkredsen og har siden

uafbrudt repræsenteret denne Valgkreds baade i Rigsdagen og

i Rigsraadet.

Før 1864 spillede han ikke nogen fremtrædende Rolle i

Thinget, men saa kom Forfatningskampen, og Aaberg tog en

Stilling, der skaffede ham Venstres Had, men som sikrede ham

imod at være Deltager i de store Nederlag, mange af hans

Standsfæller senere led. Oprindelig var Aaberg en Forsvarer

af den uforandrede Junigrundlov, men hans sunde, praktiske

Blik viste ham snart, at dens Gjennemførelse var umulig, og

da man saa erfarede, at der dreves hemmelige Underhandlinger

imellem I. A. Hansen og nogle Godsejere om Forandringer

Junigrundloven, sluttede Aaberg sig sammen med sets Stands¬

fæller, og disse syv Bønder indtoge derefter en selvstændig

Stilling i Forfatningskampen. Herfor lagdes de voldsomt for

Had af Venstre, der gav dem Spottenavnet: „De syv vise

Bønder

Disse syv i Virkeligheden vise Bønder vare Aaberg, Niels

Andersen, Lars Eriksen, H. M. Petersen, P. Pedersen, Cornelius

Petersen og Knud Pedersen. Af disse sidde de to førstnævnte

endnu i Folkethinget, medens Lars Eriksen og P. Pedersen ere

gaaede over i Landsthinget. De tre Andre ere døde.

Efter Valgkampen sluttede Aaberg sig til det nydannede

Mellemparti og støttede dette, indtil det sprængtes ved Valget

den 25de April 1876. Aaberg hører efter sin Natur Mellem¬

partiet til — og det gjør vel egentlig de fleste konservative

Bønder — han er en Modstander af alle Yderligheder, og naar

han desuagtet i Tidernes Løb er ført over i selve Høires Leir,

saa skyldes det hans Kjærlighed til Fædreland og Frihed
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Da Venstres Stormløb havde bragt Friheden i Fare, sluttede

Aaberg sig, trods al øvrig Meningsulighed, til dem, der af al

Magt vilde værne Friheden mod slige Angreb, og han har

været blandt de trofaste og solide Forbundsfæller, som man til

enhver Tid vidste, hvor man havde dem.

I 1868 valgtes Aaberg ind i Finansudvalget og gjorde her

ved sin Flid og sin grundige Indsigt i mange Sager stor Nytte.

Det var sikkert baade en stor Feil og en stor Forurettelse, da

Høire i 1876 lod ham falde ved Finansudvalgs=Valget, og det

har man ogsaa erkjendt. I 1879 opstillede Høire igjen Aaberg

til Finansudvalget, og det skyldtes kun en Tilfældighed og et

Uheld, at han ikke valgtes. Nu er han atter valgt derind.

Aaberg har paa enkelte Omraader gjort megen Nytte i

Rigsdagen. Hedesagen, Træplantningen og Kystsikringen paa

Jyllands Vestkyst have i ham havt en ufortrøden og dygtig

Talsmand. Hans jydske Seighed kom disse Sager tilgode.

Ved enhver Leilighed bragte han dem frem og talte for dem,

og uagtet Folkethingets Medlemmer ofte ved Finanslovens Be¬

handling i store Masser flygtede ud, naar disse just ikke mor¬

somme Sager fik deres omhyggelige og ufortrødne Omgang, saa

rokkede det ikke Vestjyden, han stod, hvor han stod, og sagde,

hvad han mente burde siges. Af de nævnte Sager har Aaberg

en af Alle uomstridt Fortjeneste; men et Anlæg er der, som

ligefrem kan siges at skyldes ham, og det er Jernbanen fra

Vemb til Lemvig. Den er, hvis overhovedet sligt kan kaldes

en Enkelts Værk, Aabergs Bane og ingen Andens

Der har været Tale om, at der ved flere Valg var Fare

for Aabergs=Gjenvalg i sin Valgkreds. Det vilde dog være

den største Uretfærdighed og den største Uklogskab, om Kredsen

pragede en Mand, der har gjort sig saa fortjent af den, som

Aaberg har, en Mand, der nyder udelt Agtelse hos Alle, og

som er afholdt baade af Venner og Modstandere

Aaberg er en Mand paa over 60 Aar, men kraftig og

rørig. Det er en høj, stærkt bygget og net Mand med et aabent

Ansigt. Han taler ikke meget i Rigsdagen; men man kan være

vis paa, at naar han siger noget, saa er der Hold i det. Han

har et temmelig daarligt Organ og er ikke egenlig veltalende.

1
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Det gjør et monotont Indtryk, at høre ham tale, og han vil

aldrig blive af dem, der kan begejstre paa en Talerstol. Men

læs, hvad Manden siger, eller hør opmærksomt paa ham, saa

vil man snart erkjende, at det baade er noget Godt og noget

Grundigt, man faar at høre. Der er maaske for lidt Sving

ved Aaberg baade i hans Tanke og i hans Tale, men saa er

der til Gjengjæld desto mere Soliditet og Sundhed. Og det er

nok saa meget værd. Aaberg tager sin Rigsdagsgjerning med

megen Alvor, og han udfylder den med stor Ære.

Saadanne Rigsdagsmænd og saadanne Bønder, og vi vare

bedre farne, end vi nu ere

Lemvigkredsen har tidligere været repræsenteret af den

bekjendte Stænderdeputerede Ole Kirk, af Proprietair Boserup,

Mølleeier Brockdorff og Grev Schulin.

Alberti.

Overretsprocurator i Kjøbenhavn. Født den 12. Maj 1814.

Overretsprokurator C. C. Alberti hører til vort politiske

Frihedslivs Veteraner, jeg viger ikke tilbage for at sige hæder¬

lige Veteraner; thi for den politiske Opfattelse og for det Parti,

han tilhører, har han været en ufortrøden og ihærdig Stridsmand.

Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag den 5. Oktober

1848 stillede Alberti sig i Slagelse sammen med Etatsraad

Neergaard til Gundersløvholm og forhenværende Kultus¬

minister Fischer. Neergaard blev valgt med 506 Stemmer

medens Alberti fik 253 og Fischer — kun 7. Aaret efter i

December 1849 — stillede Alberti sig i Sorø og valgtes her

med 611 Stemmer mod senere Biskop P. Chr. Kierkegaard

der kun opnaaede 303 Stemmer. Siden har Alberti uafbrudt

repræsenteret Sorøkredsen — med Undtagelse af et Par Maaneder

i 1865, hvor han under Forfatningskampen traadte ud af Rigs¬

raadet, men dog ved første Opløsningsvalg atter stillede sig



Alberti. 5

og i Reglen har denne Besiddelse af Kredsen været temlig

uanfægtet.

Vel har der jævnlig, navnlig i de senere Aaringer, været

opstillet Kandidater imod ham, men Resultatet har hver Gang

viist, at Alberti sidder saa fast i sin Valgkreds, at, naar ikke

mærkelige Ting indtræffer, vil en Fortrængen af ham ikke let

være tænkelig. Den største Fare, han har været udsat for, var

i 1861, da Overførster Eide stillede sig imod ham og naaede

530 Stemmer mod Albertis 696. Hverken I. A. Hansens Kala¬

miteter, Svovlsyrehistorien eller Sparekassevanskelighederne have

været istand til alvorligt at true hans Stilling.

Albertii er en Jyde, født paa Grauballegaard ved Viborg

og paa mødrene Side beslægtet med den bekjendte Præstefamilie

Lindberg. Han blev Student fra Ribe Latinskole 1833 og var

af sine Samtidige anset for en dreven Karl udi Latinen, Noget

han endog under de seneste Valg, og uagtet han stod paa et

„folkeligt“ Standpunkt, har pralet af ved at udfordre eventuelle

Lysthavende til en Disputats. Der meldte sig dog Ingen.

Alberti lagde sig efter det juridiske Studium og blev 1839

en dygtig juridisk Kandidat. Efter en kort Tid et have arbejdet

som Volontær paa Søndre Birk, blev han Fuldmægtig hos

Advokat, senere Konseilspræsident Rottwitt, og det er antage¬

ligt, at denne har havt ikke saa ringe en Indflydelse paa Albertis

politiske Udvikling.

Allerede som Sagførerfuldmægtig begyndte Alberti at spille

en politisk Rolle. Det var hans politiske Frisind, der i 1848

skaffede ham ind i Kjøbenhavns Borgerrepræsentation, og det

var Ryet om dette Frisind, der skaffede Sagførerfuldmægtigen
valgt til Folkethinget i 1849.

I 1853 blev Alberti Overretsprocurator og fik hurtigt,

tildels ved sine politiske Forbindelser, en stor Praksis, hvortil

hans Stilling ved den oprettede sjællandske Bondestands Spare¬

kasse naturligvis væsentlig bidrog. Albertis Sagførervirksomhed

har været Gjenstand for en ofte skarp og nærgaaende offentlig

Kritik, men om Forfølgelserne i den Retning have været fuldt

begrundede, kan maaskee dog ansees for tvivlsomt. Hans For¬

retningsdygtighed har Ingen bestridt; men man har bebrejdet

ham megen Voldsomhed og Haardhed samt en ejendommelig
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Anvendelse af Benægtelsessystemet. Det kan vel være, at Be¬

breidelsen for Haardhed i Begyndelsen kan have været noget

berettiget; men dels var han ingenlunde ene derom — thi en

stor Del Sagførere ansaa det den Gang ligesom nu for en

sikker Vei til Praksis at vise Haardhed en Tid — og deels har

sikkert Beskyldningen allerede i mange Aar været ugrundet. Den

ganske vist ejendommelige Anvendelse, Alberti i tidligere Tider

gjorde af Benægtelsessystemet, var ingenlunde tiltalende; men

den er hverken her hjemme eller i Udlandet saa enestaaende, som

man har villet gjøre den til, og Alberti er forlængst distanseret

i denne Retning og vil blive det i endnu højere Grad. Uden

at være nænsom med Hensyn til Midler eller synderlig ridderlig

i deres Anvendelse, maa dog sikkerlig Albertis Sagførervirksom¬

hed respekteres og agtes.

Det Samme gjælder vistnok Politikeren Albertii. Man kan

og maa være uenig med ham paa en Række Omraader, men

respektere og agte Mandens Anskuelser maa man. Alberti er

radikalt anlagt og staar endnu, trods mere end tredive Aar ere

henrundne, siden han først traadte frem, paa Radikalismens

Yderfløj. I Frihedsrusens Aar, da Alt endnu var Teorier,

kunde slige Anskuelser tiltale, og han stod da Lehmann nær,

ligesom Mænd som Steen, Schack og Flere kunde staa Side

om Side med ham; men efterhaanden som Frihedsideen praktisk

skulde føres ud i Livet, modnedes de sande Frihedsmænd, og

Øjet aabnedes for, at det Overleverede havde sit Krav, at en

fornuftig Konservatisme, en besindig Fremskriden og Udvikling

af det Bestaaende var nødvendig. Medens Lehmann, Schack og

Steen lode sig belære af Forholdene, vedblev Alberti at være

blind, og det er han den Dag idag. Derfor staar han nu,

hvor han staar. Bondevennernes Selskab maatte naturligt øve

Tiltrækning paa en Mand med Albertis Anlæg og praktiske

Sands for en betrygget Fremtidsstilling, og han har vistnok

tidligt sluttet sig til det, men det var først efter at nævnte

Selskab havde mistet sin Popularitet og virkelige Anseelse, at

han fik nogen Indflydelse paa det. I 1855 blev han Medlem

af Selskabets Bestyrelse og udfoldede i denne Virksomhed i For¬

ning med Balthazar Christensen og I. A. Hansen en

ikke ringe agitatorisk Virksomhed.
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I Forfatningskampen tog han virksom Del og stod haard¬

nakket og blindt paa den uforandrede Junigrundlovs Stand¬

punkt. Siden den Tid har Alberti hørt til den vildeste Oppo¬

sition, og han har mere end en Gang tilføiet sin politiske

Anseelse saa alvorlige Knæk, at kun en blind og ukritisk Fanatisme

har kunnet bære den oppe. Uden at blinke er han gaaet med

til Alt: til Finanslovnægtelse, Dagsordener, Rigsretssager, osv.

osv., liggetil Provisoriet, og siden den Tid har han ved hver

tænkelig Leilighed, ved Valgbrevenes Prøvelse, ved Taubers

famøse Valghistorie osv. taget den yderligste Stilling, der over¬

hovedet var at finde. Da Venstre sprængtes, hørte han naturlig¬

vis til det Parti, der vilde udfolde den hensynsløseste Opposition,

og det troede man, at det Bergske Parti vilde. Albertis For¬

ventninger gik ikke helt i Opfyldelse, saa meldte han sig ud, og

staar nu i Spidsen for en lille Gruppe, hvis Maal og Hensigt

er en undgrundelig Gaade, og hvis Livsytringer hidtil have

indskrænket sig til at stemme og virke i Forbindelse med det med

saa stor Uret benævnte „moderate Parti.

Medens Alberti vistnok er et Mønster paa en menig Soldat,

navnlig i et Parti, der blindt gaar paa, er han paa ingen

Maade skikket til at være Fører. Dertil mangler han Kold¬

blodighed, Fremsyn, politisk Overblik og fremfor alt Selv¬

beherskelse. Han er nemlig en meget fanatisk Politikker, der

altfor ukritisk lader sig rive med af Stemningen. Hvem mindes

ikke hans store Ord paa Vælgermøder: Ikke en Øre til Mini¬

steriet Estrup, ikke en Øre til Prindsesse Thyras Udstyr; hvem

mindes ikke hans Tordentale i Rigsdagen med samme Omkvæd:

Dette Ministerium ikke en Øre: Men hvem mindes paa den

anden Side, at Manden med de stolte Ord stemte overens¬

stemmende med Ordene: Det kan ikke mindes fordi det ikke

skete. Til store Talemaader indskrænkede det hele sig. Og hvor

uklog var ikke Albertis Optræden under den fatale, til Slutning

latterlige Tauberske Historie, og hvad er der at sige til en

praktisk Jurist, der lægger sit Navn og sin politiske Indflydelse

til et saadant Monstrum af et Lovforslag, som hans Forslag til

en Ministeransvarlighedslov, eller til et Forslag om at stænke

Tiendeyderne Tienden:
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Man kan ikke ved en almindelig Betragtning af Albertis

politiske Virksomhed komme til andet Resultat, end at han er en

meget uklog Politiker, der ganske vist har vist Konsekvens, for¬

saavidt som han altid har været paa den feile Side. Men fordi

hans Politik har været uklog, derfor kan den gjerne være hans

Overbevisning, og da dette virkelig er rimeligt, maa man

respektere ham som Politiker.

Alberti er ikke nogen videre flittig Folkethingsmand, hans

mangehaande omfattende Forretninger lægge naturligvis stærkt

Beslag paa hans Arbeidskraft. Han taler med Lethed og har et

kraftigt og tydeligt Organ. Naar den stive Mand med det strænge

Ansigt og det store hvide Halstørklæde rejser sig midt ved det af

Venstremænd optagne Bord, hvor han har Plads, gjør man vel i

at høre efter med Opmærksomhed. Hans Form er god og prunkløs,

og Indholdet er i Reglen hvast og spidst, ret saaledes som Til¬

hørerne synes om. Han er i Almindelighed temmelig kort i sine

Udtalelser, og kun naar han henfalder til saadanne Kjæpheste, som

Fæsterne paa Sorø Gods eller Sorø Skove eller andre Sorø ved¬

kommende Ting, kan han blive bred og trættende. Han giver sig

ofte i Diskussionen store Blottelser, hans Logik hugges for let

igjennem, og hans Sagkundskab er alt andet end uangribelig; derfor

øver han altid en ringe Indflydelse paa Debatten. I de større

Sammenstød er han bedst, hans haarde Stemme kan da forlene

Spidserne med den Kraft, Situationen fordrer, og hans Vold¬

somhed har da en gunstig Baggrund. I et Aftenmøde for et

Par Aar siden, hvor Striden ret blussede op, kjæmpede han

saaledes ikke blot med Kraft og Eftertryk, men ogsaa tilsyne¬

ladende med Virkning.

Der er noget Jakobineragtigt ved Albertis Person; han

gjør paa Tilskueren et haardt, strengt, noget frastødende Indtryk.

Men dem, der kjende Manden nærmere ville vide, at der bag

det haarde Ydre banker et varmt Hjerte. I personlig Berøring

med ham skal det Haarde svinde bort og en venlig, tjenstvillig

og human Optræden være det Fremherskende. Det er meget

rimeligt, at det er saa; man for det jo saa ofte, og der er

meget hos Alberti, der tyder paa det. Han er ganske sikkert en

hæderlig og rettænkende Personlighed, hvis Blik kun hildes af

en blind Partifanatisme. I Svovlsyresagen, hvor der rettedes
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saa stærke Bebrejdelser imod ham, har han uden Tvivl kun havt

en hæderlig Andel, ja, han har vistnok i den endog lagt megen

Uegennyttighed for Dagen.

Alberti vil uden Tvivl leve og dø som Radikal, og hans

politiske Indflydelse vil vistnok snarere være i Af= end Til¬

tagende; men hvorom alting er, en ret interessant politisk Per¬

sonlighed er og vil den gamle Alberti dog altid blive.

N. Albertsen.

Partikulier, boer i Astrup pr. Kjellerup. Født den 12. Decbr. 1814.

Det store Publikum kjender ikke meget til Venstremanden

Niels Albertsen. For den almindelige Bevidsthed svinder

hans Navn hen i Massen af Andersener, Petersener, Christen¬

sener og Jensener, der befolke vor Rigsdag. Og der er heller

ikke noget særlig Mærkeligt ved Manden, der skulde hæve hans

Navn udover Mængden af Rigsdagsmændene. Tilmed er han

en beskeden Mand, der ikke gjør sig gjældende, saa at det Ene

med det Andet gjør, at han, skjøndt en gammel Rigsdagsmand

og fuldtro Venstremand, dog er saa lidt kjendt.

Ovre i sin Hjemstavn og i sin Valgkreds kjendes Albertsen

fuldt vel, og der har været Tider, navnlig naar de politiske

Bølger gik højt, da den en Gang mørke, lidt sydlandsk udseende

Mand, spillede en fremtrædende Rolle i Midtjylland som Agitator

og politisk Fanatiker. Da samlede han Venner om sig, der til¬

jublede ham, og uforsonlige Modstandere, der næsten hadede

ham. Det var i Albertsens Velmagtsdage. Nu er han en

graanet Mand med krummet Ryg og skaldet Isse; men hans ret

kloge, milde Øine kunne af og til endnu skyde Lyn, der minde

om fordums Dages Fyrighed.

Niels Albertsen er en Jyde, og han har nu naat en Alder

af henved 67 Aar. Som ung Gaardmand i Silkeborgegnen

følte han sig tidligt hendragen til Politikken, men han maatte



N. Albertsen.10

prøve mange Skuffelser, inden hans levende Attraa efter praktisk

politisk Virksomhed blev tilfredsstillet.

Imellem Viborg og Silkeborg ligger Landsbyen Levring,

og her er Valgstedet for Viborg Amts 3die Valgkreds. I mange

Aar var Kredsen repræsenteret af den dygtige og ansete Sogne¬

foged Chr. Jensen af Østerbording, men der knytter sig ogsaa

andre Navne af Interesse til denne Valgkreds. Her var det,

at nuværende Professor Høedt sogte Valg til den grundlov¬

givende Rigsdag, men kun opnaaede 70 Stemmer imod den

senere saa bekjendte og ansete Politiker, Fabrikejer M. P. Bruun,

der fik 460 Stemmer. Den 4. December 1849 stod Høedt og

Bruun atter sammen paa denne Valgtribune, men besejredes da

begge af den ovennævnte Chr. Jensen. Det var ved det følgende

Valg den 4. August 1852, at Albertsen første Gang stillede sig

Der var den Gang ikke mindre end 5 Kandidater, hvoraf Chr.

Jensen fik flest Stemmer, saa Pastor Bendix og saa først

Albertsen (87). Han stillede sig nu ufortrødent ved en Række

følgende Valg, men først ved fjerde Omgang, den 14. Juni

1858, lykkedes det ham at besejre sin seige Modstander. Fra

nu af var han fast i Kredsen; afdøde Stiftamtmand, Kammer¬

herre Bretton gjorde i 1861 et forgjæves Anløb paa Kredsen,

men naaede kun 204 Stemmer imod Albertsens 788. Den

senere saa bekjendte Høiskoleforstander P. Bojsen i Gjedved

søgte ved Valget til Rigsraadet i 1864 at bemægtige sig

Kredsen — forgjæves; 402 Stemmer mod 898 Siden har der

ikke været gjort faretruende Forsøg paa at fortrænge Albertsen.

Albertsen har altid været en ivrig Venstremand og har

altid hørt til den faste Opposition i Folkethinget. Hele hans

Naturel, navnlig i hans yngre Dage, maatte henvise ham til

den oppositionelle Side. I Rigsdagsforhandlingerne har han

aldrig spillet nogen fremtrædende Rolle, og især i de senere Aar

har han meget sjælden taget Ordet. Der er en stor Forskjel

paa Albertsen som Taler i Rigsdagen og som Taler paa Folke¬

møder. Det samme Venstresind er vel allevegne tilstede, men i

Folkethingssalen faaer det en mere afdæmpet, mere behersket

Form, medens Folkemøderne ægge hele hans lidenskabelige og

heftige Sind, saa at man, navnlig tidligere, fik et ikke altid

tiltalende Billede af en blind og hensynsløs Fanatiker.
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Han taler temmelig let, Sproget former sig ret villigt for

ham, men der kan desuagtet, navnlig i hans beherskede Fore¬

drag, være noget tungt og uklart i hans Udvikling. At han er

en ærlig Mand, der mener, hvad han siger, og tror paa Rigtig¬

heden og Sandheden af sine Betragtninger, er vistnok hævet

over enhver Tvivl. Øver Albertsen end ikke nogen stor Ind¬

flydelse i Salen, skal man derimod tidt i Partimøderne lytte

med Opmærksomhed til den gamle, erfarne Politiker, og han

har altid havt Hædershverv i sit Parti

Da Splittelsen i Venstre indtraadte, var han svært i Vinden;

han vaklede hid og did og vidste ikke, hvor Venstre var at finde,

og hvor han, Venstremanden, hørte hjemme. En Tid stod han

med Berg, men alt da lokkede de „Moderate“ for ham og søgte

at drage ham over. Han stod ikke længe imod. Efter nogle

smeltende Toner: „Jeg vil, nej jeg vil ikke, hør op at friste

migl“ kapitulerede han og er nu de „Moderates“ fuldtro Mand.

Ved den Leilighed konserverede han sin Plads som Medlem af

Bestyrelsen af det „forenede Venstre“ der endnu eksisterer.

Albertsen er en jævn begavet Politiker, vistnok med en

redelig og hæderlig Vilie. Hans tidligere lidenskabelige Sind har

rimeligvis fortaget sig noget; han gjør nu Indtrykket baade af

en besindig og alvorlig Mand. Udenfor Politikken er Albertsen

afholdt og anset, og den almindelige Dom over ham lyder paa,

at han er en brav Karakter. I personlig Berøring med politiske

Modstandere er han en tolerant, mild og beskeden Mand, der

gjør et velvilligt og tiltalende Indtryk.

H. P. Andersen.

Gaardmand i Gislinge pr. Sviinninge. Født 1846, død 1880.

Holbæk Amts anden Valgkreds er jo bleven en historisk Valg¬

kreds i vort politiske Liv. Hvor ofte har det ikke i Tidsrummet

fra 1849 til 1866 lydt fra Formandspladsen i Folkethinget:

„Det ærede Medlem fra Holbæk anden har Ordet““ Og naar saa
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Indehaveren af denne Betegnelse rejste sig, hvor ofte have da

ikke baade Medlemmer og Tilhørere lyttet til den Veltalenheds

Strøm, der sprudlede fra hans Læber Thi denne Indehaver

var Oberst Tscherning, den tidt forblindede, men altid geniale

Oberst Tscherning. Han har gjort Valgkredsen berømt, og han

har ladet denne Valgkreds yde de livligste og — kvantitativt set

—det største Bidrag til Debatterne i vor Friheds Ungdoms¬

dage. Det maatte blive Epigoner, der fulgte efter ham i Valg¬
6

kredsen. Og det blev det da ogsaa. Først kom den stikkelige,

men tarvelige Hans Jensen fra Kundby, og efter ham sad

den unge H. P. Andersen paa den historiske Plads. „Den

unge¬ * — Ja, H. P. Andersen var kun en Mand paa

henved 34 Aar da han døde, og han havde da kun siddet 4 Aar

i Rigsdagen. Det var den for Høire saa ulykkelige Valgdag

den 25de April 1876, der bragte den 30aarige Gaardmand ind

i Thinget, men allerede forinden havde han taget virksom Del

i den Agitation i politisk Henseende, som altid har udmærket

Holbækkredsene.

H. P. Andersen var jo valgt ind i Thinget som Venstre¬

mand, og sluttede sig følgelig straks til det forenede Venstre.

Da Splittelsen i dette Parti indtraadte, gik han med Berg,

og han stod som en af de mest Trofaste i Bergs Gruppe.

Andersens korte Rigsdagsvirksomhed gav ham ikke Leilighed til

at gjøre sig særlig gjældende. Thi selv om hans gode Evner

kunde have givet ham Adkomst til at spille en større Rolle, end

han gjorde, saa fik han paa ingen Maade Lov dertil. I det

frihedsbegejstrede Venstre hersker der nemlig en streng Partitugt,

der kræver Respekt for Officererne. De alene have Krav paa

Æren og Indflydelsen, og Ve den Menige, der uden Førerens

Indvilligelse turde vove at høste Hæder og Krigsbytte paa egen

Haand han vilde snart blive udstødt. Andersen havde dog for¬

holdsvis tilkæmpet sig en ret betroet Stilling som Ordonnans

ved Staben, og man saa som oftest hans Navn prange ved

Siden af Bergs og Hørups paa Lovforslag o. desl. Der er

Mange som mene, at Andersen skulde have rykket op til Adjudant,

og det var med Mandens Kvalifikationer meget tænkeligt. Han

var nemlig en velbegavet Mand og tilstrækkelig fanatisk til at

kunne bruges i en slig Stilling.
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Det var navnlig udenfor Rigsdagen, paa Folkemøderne, at

den unge Frihedshelt vandt sine Laurbær. Den lille, sygeligt

udseende Mand med de kloge dybtliggende Øjne kunde da skrue

sig op til en sand Fanatiker. Han talte hurtigt og livligt, og

hans ikke stærke Stemme forceredes da, saa at den hvert Øieblik

slog over og gjorde hans skarpe sjællandske Dialekt endnu

uskjønnere. Men det var Noget for „Folket“ og det jublede da

til ham, som om det var den rene Visdoms= og Sandheds¬

Manna, han vederkvægede det med. Det var det dog ikke, men

noget Bestikkende, eller maaskee rette noget Betagende, kunde der

været ved den lille Fanatiker, naar han var ret i Ekstase. Han

talte overmaade let og meget godt, og naar ikke Lidenskaben for

stærkt blindede ham, var der god og fornuftig Mening i, hvad

han sagde, selv om man ikke kunde dele hans Betragtninger

Han var i det Hele ganske vist et godt Hoved. Der knytter

sig navnlig to Minder til Andersens politiske Virksomhed

udenfor Rigsdagen. Det er Slagene ved Mørkøv. Man vil

erindre, at Høire her tog en saa alvorlig Dyst med Venstre, at

allerede Forberedelserne vare nok til at skrække I. A. Hansen,

der havde lovet at komme, og som ogsaa gav sig paa Reise,

men, ankommen til Roeskilde, i den Grad tabte Hovedet ved

Rygterne om Høires Anstrengelser, at han sendte sit berømte

Telegram til Mødet om, at han ikke kom, og at Venstre burde

holde sig fra Mødet. Denne Ordre blev dog ikke pareret

H. P. Andersen mødte frem, og skjøndt svækket ved Zahles Bi¬

stand, kjæmpede han mandigt og djærvt for sit Parti og frelste

det fra et fuldstændigt Nederlag. Det var virkelig godt gjort;

thi Lidenskabens Bølger gik høit, og Høire var kraftigt repræsen¬

teret, baade paa Talerstolen og blandt Tilhørerne. Slaget

tabtes og maatte tabes for Venstre, men Andersen frelste som

en kjæk og dygtig Soldat sit Partis Fane ud af Ilden. Det

var derimod mindre vel betænkt, at Venstreførerne paa det store

Agitationsmøde i Gothersgades Eksercerhuus lod Andersen træde

op. Ligeover for det Publikum var han ikke Manden, og man

mærkede det ogsaa tydeligt paa ham selv, at her var han ikke

hjemme. Her slog hans politiske Fraser og Argumentationer

ikke an; her koncentrerede Interessen sig kun om Høvdingerne,

og han trak sig ogsaa hurtigt og lidt hovedkulds bort fra
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Talerstolen. Det er navnlig blandt Ens Egne, at en slig Vel¬

talenhed slaar an. Paa Rigsdagen talte Andersen sjælden; men

hver Gang han havde Ordet, brugte han det godt, mere af¬

dæmpet og mindre ætsende end paa Folkemøderne. I sin Hjem¬

stavn var han godt anset, og han var et virksomt Medlem af

Sogneraadet. Imod Mandens Karakter og Hæderlighed kunde

der ganske vist ikke med Føje indvendes Noget, og han var velset,

ogsaa af Modstandere.

Han døde i Sommeren 1880 og blev paa en smuk og til¬

talende Maade mindet af Folkethingets Formand ved en hædrende

Udtalelse, som hele Thinget sluttede sig til.

A. Andersen.

Gaardfæster i Husby pr. Assens. Født 28. Maj 1826.

Paa de Pladser i Folkethingssalen, der ligger nærmest Til¬

hørerpladsen, har en Række trofaste Høiremænd deres Sæde, og

det er en bidende Ironi af Skjæbnen eller af Bureauchefen eller

af hvem, der nu bestemmer sligt, at Bagger har faaet sin

Plads blandt denne trofaste Garde. Lidt tilhøire i denne Række,

henimod Vinduet, sidder en høj, svær, bredskuldret og kraftig

udseende Mand med et smukt, intelligent Ansigt, et tænksomt

Blik og med et melankolsk eller maaske snarere et noget træt

Præg over hele sin Person. Hans Bevægelser ere sindige og

afmaalte, fjærnt fra Alt, hvad der hedder ungdommeligt og liv¬

ligt. Altid adstadig, altid rolig og værdig.

Denne Mand er „Bonden“ Niels Andersen fra Fyen,

nu velkjendt over det hele Land. Der er Intet i det Ydre, der

tyder paa „Bonden“ han ligner baade i Fagon, i Klæder og i

Lintøj en velhavende Proprietær, og naar han taler, kommer

man endnu mindre til at tænke paa „Bonden“. Det kan nok

være, at dette just ikke hæver ham i hans Standsfællers Øjne,

men forkleinende for Manden kan det jo aldrig være. Og dog

er Manden Bonde og det baade i den egentligste og den bedste
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Betydning af dette Ord; han er endogsaa „Fæstebonde“. Han

har en Gaard i Fæste under Grevskabet Wedellsborg, og han er

vistnok den eneste „Fæster“, der for Tiden er i Rigsdagen. Saa

meget mere anerkjendelsesværdigt er det, at han staar paa et

konservativt politisk Standpunkt og aldrig har været med til

Venstres vilde Stormløb. End ikke en Tvangslov om Fæstes

Overgang til fri Ejendom har kunnet friste ham.

Niels Andersen er født paa Fyen den 28de Mai 1826 og

er altsaa endnu en Mand i sin kraftige Alder. Han blev

blev alltrede 27 Aar gammel valgt ind i Sogneraadet af den

almindelige Vælgerklasse, og det er ret karakteristisk, at han, der

af saa mange Standsfæller er beskyldt for Mangel paa Frisind,

siden har repræsenteret og endnu den Dag idag repræsenterer

den almindelige Vælgerklasse i Sogneraadet.

Den 14de Juni 1858 stillede den 32aarige Bonde sig i

Middelfartkredsen og valgtes ved Kaaring uden Modkandidat.

Allerede i de første Rigsdagsaar kom den begavede unge Mand

til at øve en forholdsvis betydelig Indflydelse paa enkelte

Sager. Det var saaledes væsentligst hans Modstand, der førte

til, at et projekteret Landevejsanlæg fra Vissenbjerg til Assens

blev opgivet, og det skyldes for en stor Del ogsaa ham, at den

fyenske Jernbane fik den Retning, den nu har, idet de lokale

Sagkyndige paa Fyen gav Andersens Forslag deres fulde

Billigelse, hvorved det sikredes Rigsdagens og Regeringens Til¬

slutning.

Denne samme Jernbanesag bragte iøvrigt Andersen i en

stærk Konflikt med endel Vælgere i hans Valgkreds. Det var

nemlig oprindelig bestemt at føre Baneanlæget lige ud til

Middelfart Havn med Snoghøj som Fortsættelse paa jydsk Side

Det var jo Noget, Middelfart kunde bruge. Men saa kom

Orla Lehmann med sit Forslag om at føre Banen til Strib

og derfra over Fredericia og videre. Den oprindelige Plan var

da at lade Banen løbe ned til Strib i omtrent 1 Mils Afstand

fra Middelfart. Herimod kæmpede Andersen som Kredsens Re¬

præsentant af alle Kræfter, og det lykkedes ved hans ihærdige

Bestræbelser at skaffe Middelfart den Stilling i Banenættet, den

nu har. Det var, som Sagerne stod, overmaade meget vundet,

og det fortjente Kredsens oprigtigste Taknemmelighed. Den fik
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Andersen vel ogsaa fra mange ansete Borgeres Side, men tvende

Brødre Mathisen, der havde et Færgeprivilegium, som stærkt

afficeredes af den trufne Afgjørelse, aabnede et rasende Felttog

imod ham og drog ham ind i en Bladpolemik, der ikke altid

var urban eller hyggelig. De fleste og de bedst ansete Borgere

stode dog paa Andersens Side og erkjendte, hvad Kredsen

var ham skyldig, og nogen Fare for hans Rigsdagsstilling bragte

denne Sag ham ikke.

Det bragte derimod Forfatningskampen. Under Skildringen

af Aaberg er det allerede meddelt, at Andersen hørte med til

de „syv vise Bønder“, og det er vist ikke for meget sagt, at

Andersen blandt disse Syv hørte til de indflydelsesrigeste. Den

nærmeste Folge af den Særstilling, disse Bønder indtog, var, at

I. A. Hansen ikke kunde skaffe sig Flertal i Thinget, og det

førte atter til, at den Chance, der maaske var større, end de

Fleste nu ere tilbøjelige til at tro, for, at samme I. A.

Hansen skulde optages i et Ministerium, bristede, hvorfor man

maatte hitte paa en anden Maade at affinde sig med denne

Politiker paa. I Valgkredsen blev ved Agitation fra Venstres

Side, denne Optræden stærkt fordømt.

Ved Valget den 4de Juni 1866 stillede Pastor Holberg,

tidligere Landsthingsmand, sig mod Andersen og lovede sit bru¬

tale „Nejl“ til Grundlovsforandringen. Det var nok. Valg¬

kredsen, der tidligere havde vraget den dygtige Overretsprocurator

I. E. Damkjer, pragede nu Andersen. Allerede 12te Oktober

s. A. fik Andersen dog atter Sæde i Folkethinget, denne Gang

repræsenterende Kammerherre Fallesens gamle Kreds: Assens.

I 10 Aar repræsenterede Andersen denne Kreds, saa lykkedes

det omsider Venstre at fortrænge den besværlige Modstander.

Andersen var nemlig efterhaanden blevet Venstre en høist

besværlig Mand. Da det forenede Venstre dannedes og begyndte

sit Stormløb, stillede Andersen sig som en af Partiets bestemteste

—Modstandere, og navnlig mod en af Forerne mod I. A.

Hansen — rettede han sit skarpe Sværd. I de levende Debatter

iFolkethinget fra 1873 til 1877 tog Andersen livlig Deel, og

naar han rejste sig, vred I. A. Hansen sig; thi det var da

sikkert, at et gammelt Saar blev revet op og ubarmhjærtigt

sonderet. Med skarp Logik paaviste Andersen det modsigende,
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der var i Venstres og særlig i I. A. Hansens Optræden før og

nu, og mangen tidligere vedkjendt og godkjendt politisk Betragt¬

ning maatte den gamle Fører nu se paradere i en ny og hverken

for Logikken eller Konselvensen heldig Belysning. Men ikke nok

hermed. Ogsaa ude i Valgkredsene mødte Andersen frem og

rettede med megen Veltalenhed i en rolig, behersket og over¬

bevisende Form den ene Kraftsalve mod Venstre efter den anden

I den Retning gjorde Andersen Høirepartiet store Tjenester

og der er sikkert kun en Politiker, der kan kæmpe med Andersen

om Forrangen i den Henseende, nemlig Lars Dinesen. Man

formelig forskrev Andersen og Dinesen, naar der skulde staa

Slag, og naar de to Kæmper mødte, og da navnlig, naar ogsaa

Jagd og Kofod mødte med, saa var Sejren sikker. Andersens

rolige Maade at tale paa, hans Klarhed og skarpe Logik slog

ypperligt an, mindst dog maaske paa hans egne Stands¬

fæller; thi den pæne, dannede Mand var aandelig talt for

kjoleklædt. Intet Under, at Venstre særlig forfulgte en saadan

Modstander. Der blev udfoldet en levende Agitation imod

ham i hans egen Valgkreds, men først paa Ulykkesdagen den

25de April 1876 kastedes Andersen af den skikkelige Jørgen

Pedersen, Redaktør af Venstrebladet „Fyens Tidende“. Det

var paa hæderlige Valgpladser, at Andersen faldt: i Middelfart

i Kamp for Grundlovsforandringen, i Assens for Forsvarssagen.

Det vil altid være en Skamplet for det danske Folk, at da

Regeringen rettede en varm Appel til Vælgerne i Danmarks

Livssag, da besvaredes denne Appel med at sætte 74 Mænd ind

i Rigsdagen, der da ikke vilde gjøre Noget for denne Livssag,

medens mange af dens varme Forsvarere maatte bukke under.

Blandt dem var Andersen, der altid havde været en varm

Fædrelandsven.

Det varede dog ikke længe, inden Andersen atter sad paa

Thinge. Da den brave, hæderfulde Cornelius Petersen

var død, kaldte hans Valgkreds — Kjerteminde — Andersen til

Repræsentant; han modtog Kaldelsen og sidder nu i Rigsdagen

for den Kreds, der engang har havt den Ære at repræsenteres

af gamle Grundtvig og af den parmblodige Oliemøller

Schytte. Andersen fortsatte sin Kamp mod Venstre, særlig

mod I. A. Hansen. Derfor hadede I. A. Hansen ham ogsaa

2
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eftertrykkelig og ikke helt uden Grund. Det var jo tildels

Andersens Skyld, at I. A. Hansen maatte se sine glimrende

Ministerdrømme briste, det var tildels Andersens Skyld, at

Verden atter og atter mindedes om de store Inkonsekvenser hos

den gamle Politiker, og i Slagene ved Mørkøv og Jyderup var

Andersen en af dem, der beredte Venstre de største Nederlag.

Lige til det Sidste skulde Andersen genere I. A. Hansen. I

1877 holdt denne sit sidste store politiske Møde i Holbæk led¬

saget af Zahle, Leth, H. P. Andersen og Jens Busk.

Andersen var der, og kunde han end ikke tilkæmpe sine Anskuelser

Seir, saa tilføiede han dog navnlig I. A. Hansen saa stærke

Stød, at selv den i Venstreretning fanatiske Tilhørerkreds maatte

yde Modstanderen Bifald. Det var det sidste Sammenstød

mellem de to Uforsonlige. Andersen fulgte I. A. Hansen, indtil

han maatte sænke Kaarden for hans Kiste

Andersen er en ualmindelig begavet Mand og er navnlig

i Besiddelse af en ualmindelig Veltalenhed. Han er vistnok den

mest veltalende Bonde der for Tiden sidder paa Rigsdagen.

Sindig og rolig som hele hans Person, falder ogsaa hans Tale,

langsom, maaske for ensformigt, for lidt nuanceret, men klar og

logisk og i et smukt afrundet Sprog, der vidner om Intelligens.

Han taler temmelig jævnligt i Rigsdagen og høres altid med

Opmærksomhed. Det er ikke faa virkelig gode Foredrag, han

har leveret, og navnlig under den statsretslige Kamp om Provi¬

soriet holdt Lægmanden Andersen et Foredrag, der slog igjennem

ved sin overbevisende Klarhed og Logik. Det kan hænde, men

det er saare sjældent, at hans Tale kan være lidt smagløs,

maaske ogsaa lidt ufornøden og ubetimelig; i Reglen har han

baade noget Godt og Rigtigt, han skal have sagt.

Det er dog navnlig paa Valgmøderne omkring i Landet,

at Andersens Evner komme ret frem. Her er han paa sin

Hylde, og her kommer hans Ro ham meget tilgode. Han bringes

aldrig ud af Ligevægt og selv paa den mest grove Tiltale giver

han et roligt og behersket Svar. Sligt slaar igjennem. Dertil

kommer, at han har en god Hukommelse og megen Aandsnær¬

værelse, saa at Modstanderens Blottelser hurtig gribes og bores

ud. Hans Optræden og Væsen er vindende, og selv Mod¬

standerne faa Agtelse for ham; men udøver Agtelsen kommer
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det ikke: afholdt af Modstanderne er han ikke, og kan ifølge sin

Natur ikke være det; thi hensynsfuld og overbærende er han

ingenlunde og over deres Synder faar Glemselens Slør ikke

Lov til at hvile.

Andersen har som sagt indlagt sig store Fortjenester af

Høire og af Regeringen. Han belønnedes derfor ved at ud¬

nævnes til Dannebrogsmand — „den nye Dannebrogsmand“

som I. A. Hansen haanende kaldte ham. Denne Udnævnelse

var et Misgreb. Mænd som N. Andersen og Dinesen kunne

med al Ære bære et Ridderkors, og det burde Andersen have

havt. Derom ere vistnok de fleste Høiremænd nu enige.

Simon Andersen.

Gaardejer, bor paa Indrupgaard pr. Ny Løgten Kro. Født den 25. Oktbr. 1844.

Den lunefulde 25. April 1876 fandt ogsaa paa at sætte

Hr. Simon Andersen ind i Rigsdagen, og netop hans Valg

giver et ret træffende Billede af denne Valgdags Uberegnelighed.

Indtil den Dag var der nemlig Ingen, der kjendte Hr. Simon

Andersen eller tænkte paa ham. Han boer i Randers Amt og

skal i sin Hjemstavn have taget nogen Del i de bjørnbakske

Rumlerier; men ud over en meget begrænset Kreds var hans

Navn ikke naaet.

Til Frederikshavnskredsen søgtes en Venstremand, mere som

en Demonstration end med Haab om at gaae igjennem; thi den

lille energiske Vogelius havde Pladsen inde og støttedes kraftigt

baade i Byen og paa Landet, særligt af de trofaste Skagboere,

der Alle som En plejede at rykke i Marken for Høires Kandidat.

Høire frygtede før Valget at tabe Valgkredse baade hist og her,

men Frederikshavnskredsen troede man ikke, man skulde tabe.

Indtil faa Dage før Valget havde Venstre ingen Kandidat, saa

meldte den unge Simon Andersen sig, skjøndt fuldstændig ukjendt

i Kredsen. Ingen troede paa hans Valg, han selv vist mindst

han holdt et Par Valgmøder paa Landet, hvor han kun særlig

27
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udmærkede sig ved Tilsagn om ret at være kratzbørstig, hvis han

blev valgt. Og „det Vidunderlige“ skete, Andersen valgtes med

Glans, endog med et Par hundrede Stemmers Overvægt.

Det vakte, da Efterretningen kom her til Kjøbenhavn,

levende Overraskelse, og Andersen kan takke denne Overraskelse

for, at Opmærksomheden fæstede sig skarpere paa ham, end den

under andre Omstændigheder vilde have gjort ligeover for en

Mand med hans Kvalifikationer. Som sagt, enten det nu

skyldtes Overrumpling eller Mangel paa Sammenhold i Høire

eller tilfældige Omstændigheder, saa var Kredsen Andersens.

Han kom her til Kjøbenhavn, og man fik Manden at se.

Noget mærkeligt ved Mandens Ydre er der ikke. Han er

en lille, tætsluttet Mand med et rart, ret aabent Ansigt og med

en vis Energi præget over sin Person. Han tog i Begyndelsen

ikke Del i Forhandlingerne, men indskrænkede sig til at stemme

blindt med det forenede Venstre, af hvilket Parti han naturligvis

straks blev Medlem.

Da de store Sammenstød kom, kunde man af og til høre

Andersen tale, og man fik ved at høre ham Indtrykket af

megen opsparet Lidenskab, af gode Evner og af en jævn Færdig¬

hed i at føre Ordet. Særlig var han Forsvarsvæsenet paa

Nakken, det var i hans Øjne rent Uvæsen. Det var jo paa

Forsvarssagen, at Valget den 25. April stod, og da han nu engang

havde svoret til Selvopgivelsens Fane, var han Mand for at

holde sit Ord. Enhver Kanonbevilling betragtede han som et

Slags Grundlovsindskrænkning, men da der til Held for ham

kun bevilgedes faa Kanoner, blev Grundlovsindskrænkningerne

ikke undholdelige. En yderligere Opmærksomhed vakte han ved,

endnu førend Spaltningen i Venstre var almindelig bekjendt, at

melde sig ud af Partiet. Man vil vide, at Grunden hertil var,

dels at Venstre ikke vilde gaa ham vidt nok, dels et forstandigt

Blik paa en nærforestaaende Spaltning og dels den noget selv¬

stændige Mands Utilbøjelighed til at bøie sig for den strænge

Partitugt. Nok er det, han gik først ud og viste Vejen for en

hel Skare.

Ved Valget i Januar 1879 hed det sig, at Andersen vilde

trække sig tilbage fra det politiske Liv. I Frederikshavn vilde

han i ethvert Fald ikke stille sig, vistnok i Erkjendelse af, at
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Høire nu havde organiseret sig saa fast, at et sikkert Nederlag

var ham beredt. Derimod stillede han sig i den 11te Time i

sin egen Valgkreds, Randers 3die, hvor den høist tarvelige

Sognefoged Niels Jensen havde trukket sig tilbage. Her

sejrede Andersen med stor Majoritet, og han repræsenterer nu

den Kreds, hvortil af mere kjendte Politikere Navne som Over¬

lærer Kraibergs, Etatsraad Kampmanns og Lærer A. M.

Poulsens — I. A. Hansens Svigersøn —knytte sig.

Andersen vedbliver at spille en tilbagetrukken Rolle i Rigs¬

dagen, og det er kun Forsvarsudgifter, der kan bringe ham frem.

Han hører til Albertis Gruppe, den Gruppe, som Ingen ved,

hvad vil, og han skal indenfor sin Gruppe være en trofast

Menig

Andersen er endnu en ung Mand — og han har jo altsaa

Tiden for sig. Det er jo muligt, at Mandens gode Egenskaber

i Tiden kunne besejre de mindre tiltalende og gjøre ham til en

nyttig Rigsdagsmand. I Øieblikket er der dog ikke meget, der

tyder derpaa; thi det Fanatiske synes helt at blinde ham. Han

er i sin Hjemstavn en agtet og anset Mand og vistnok ogsaa

en meget brav Mand. Der er sikkert mere Karakter i ham

end i de Fleste, og hau har gode Evner. Disse Betingelser

kunne jo dog nok varsle godt for Fremtiden. Man ser i Reglen

Andersen passe sig selv, og han træder vistnok i meget lidt per¬

sonlig Berøring med andre Rigsdagsmænd

I Forhandling med Modstandere er der noget tilbage¬

holdent ved Manden, men paa ingen Maade noget utiltalende,

snarere det modsatte. Man faaer, ved at forhandle med ham,

Indtrykket af, at man i ham kan have en Modstander, men ikke

en Fjende, og det er, som Forholdene have udviklet sig, ikke saa

lidt endda, navnlig af en Mand af Bjørnbaks Skole.
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3. A. Bach.

Gaardejer i Vesløs pr. Thisted. Født den 25. Novbr. 1823.

I Thisted Amts 1ste Valgkreds søgte man længe forgjæves

en fast Rigsdagsmand. Først havde man en Pastor Gottlob

i 2 Aar, saa en Sognefoged Badstue i 1 Aar, derpaa en

Skolelærer Myrup i 4 Aar, saa Proprietair Knudsen i 2 Aar,

saa Gaardmand S. Lybye i 3 Aar. Derpaa Proprietair

Hasselbalch i 3 Aar, og saa dumpede pludselig Ritmester

Allan Dahl ned i Kredsen og valgtes mod 2 Modkandidatter

med— 67 Stemmer; af Modkandidaterne fik den ene (Hassel¬

balch) 48, den anden 15 Stemmer

Nu var Kredsen bleven kjed af saamegen Omskiftelighed og

af de tildeels fremmede Repræsentanter, og Blikket rettedes

derfor paa en lokal Personlighed, der kunde samstemme med

Kredsen, og som den kunde vente i længere Tid at beholde¬

En saadan Mand fandt man i Amtsraadsmedlem, Gaardejer

I. A. Bach, der stillede sig den 12. Oktober 1866 og valgtes

ved Kaaring.

Kredsen har altid været stærkt højresindet og navnlig alt

andet end „bondevenlig“, og følgelig valgtes Bach ind som

Høiremand. Han sluttede sig ogsaa straks til høire Centrum,

men allerede tidligt droges han stærkt over mod Venstre og

stemte med dette Parti i en Række af Sager. Han stod dog

endnu nominelt som Høiremand indtil Midten af Halvfjerdserne,

saa gik han over og er nu et paalideligt Medlem af de saa¬

kaldte „Moderate Trods denne Svingning har Bach kunnet

holde sig i sin Valgkreds, og det er saameget mærkeligere, som

Kredsen endnu maa kaldes højresindet. Det Mærkelige falder

dog noget bort, naar man kjender de lokale Forhold i Kredsen

Omkring Valgstedet, Bjergets Kro, ligger nemlig 4 tætbefolkede

Sogne, og her har Bach sit Tilhold og sin Støtte. Deltagelsen

i Valgene har aldrig været stor, og disse 4 Sogne have hidtil

kunnet sætte Valget igjennem. I den fjærnere liggende Del af

Kredsen ere Vælgerne Høiremænd, men uden Organisation, og



I. A. Bach. 23

Besværligheden ved at komme til Valgstedet har hidtil holdt

dem tilbage.

Der er imidlertid næppe Tvivl om, at en ihærdig Agitation

vil kunne kaste Bach, og navnlig turde det være utvivlsomt, at

Kaptain Iagd, hvis han stillede sig, vilde blive Bachs Bane¬

mand. Herredsfoged Kjeldsen har et Par Gange været oppe

imod Bach, men uden Held; dog var ved sidste Omgang For¬

skjellen næppe 100 Stemmer.

Bach fører paa Rigsdagen en meget ubemærket Tilværelse;

han taler næsten aldrig, og mange af de gamle Rigsdagsmænd

kunne end ikke mindes at have hørt ham tale. Han er i Ord¬

knaphed omtrent Schrolls Lige. Heller ikke i Udvalg hører

man Noget fra ham. Derimod er han hjemme i sin Valg¬

kreds en Pokkers Karl; der udtaler han sig med stor Suffisanse

og Dristighed om Sager, han saa godt som ikke forstaaer sig paa,

der tager han Kampen op om hvadsomhelst. Kaptain Iagd

har været ham en haard Modstander paa mange Valgmøder og

har knust ham i Debatten, men det har jo ikke forhindret ham

i at være lige sejrsglad eller hans Pappenheimere i at tildele

ham Sejrskrandsen.

Uagtet Bach jo nu er en gammel Rigsdagsmand, kan han

lægge en Mangel paa Kjendskab til politiske Forhold, en Mangel

paa Instruction for Dagen, der ellers kun klæber ved Novicer

Det fik man ret Øje for, da Thybanen laa for til Behandling.

Først stemte han med Venstre om at opgive Regeringsforslaget

og udstemme Thybanen og de andre Smaabaner; saa under¬

støttede han Kochs og Iagds Forslag om at optage Thybanen

og endelig stemte han for at optage de andre udeladte Baner,

hvorved utvivlsomt Lovforslaget var blevet umuliggjort. Enten

vidner dette om liden Forstaaelse af politiske Forhold eller om

en blind Partivedhængen, endogsaa til Skade for de lokale

Interesser, han repræsenterer. Men Tingen er nok den, at

Bach slet ikke følger med og egenlig ingen Interesse har for

det Hele.

Ondskabsfulde Sjæle ville paastaa, at Bach ganske ander¬

ledes kan vurdere en tvivlsom Kaske i Mellemhaanden end de

tvivlsomme Chancer, der frembyde sig i Rigsdagslivet, thi Bach

hører til de Bønder, der have drevet Civilisationen til at dyrke
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(Hombre, endogsaa en god Hombre. I det selskabelige Liv

skal Bach i det Hele have flere Talenter og er der en søgt og

en afholdt Mand.

Han er nu en Mand høit op i Halvtredserne, er middelhøi,

ret kraftig og med et Ansigt af den almindelige jydske Type¬

Han er ganske vel begavet og kan tale, men rigtignok i et noget

bredt og drævende Foredrag. Han er afholdt af sine Omgangs¬

venner og skildres af disse som en retsindig og hæderlig Karakter.

Men nogen Pryd for Rigsdagen er han ikke.

Bagger.

Høiesteretssagfører i Kjøbenhavn. Født den 3. Novbr. 1841.

Det var kort efter den sidste sørgelige Krig. Enhver dansk

Mand var betaget af Sorg og Fortvivlelse over den Ulykke, der

havde ramt os, og af dirrende Harme og Forbitrelse over den

skjændige Uret, der var øvet imod os. Da var der en dansk¬

født Mand, som havde Hjærte til at raade sine Landsmænd til

at kaste Glemselens Stør over den øvede Vold og Uret og at

søge Venskab med Fædrelandets Fjende. Vel dristede denne

Mand sig ikke til at forsvare Voldsmændenes Adfærd; men han

sogte dog at undskylde og forklare den, og fremfor Alt lød

Raadet ikke blot paa at forsage og glemme, men paa en For¬

bindelse, der meget lignede en Underkastelse.

Den store Deel af Nationen modtog dette Raad med Harme.

Hvor velment det end kan have været, hvor snildt det end kunde

se ud, saa var det hverken ærefuldt eller betimeligt. At kysse

Voldsherrens Hænder regnes jo ikke for en særlig Ære, og at

opfordre til at gjøre det, medens Saarene endnu bløde, inden

Jorden endnu har drukket de faldne Heltes Blod, det er — ja,

det faar at staae hen, hvad det er.

Den ukaldede Raadgiver var en ung Overretsprocurator

Bagger, nu Folkethingsmand for Thisted Amts 3die Valgkreds.
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Højrepressen behandlede den Gang Piecen efter Fortjeneste,

og dermed døde saa Hr. Baggers Navn hen; thi større Aander

lagde Beslag paa Folkets Harme. Bjørnstjerne Bjørnsons

„Forandring af Signalerne“ løste Hr. Bagger af. Nu i den

allerseneste Tid har Hr. Bagger imidlertid figureret paany og

har endogsaa været naiv nok til i vort Kongepars Nærværelse

i Berlin at see en Udførelse af den Politik, han, „den Frem¬

synte for saa mange Aar siden havde anslaaet. Ja, i Sandhed

saare naivt, ligesaa naivt som de gamle Augustineres Paa¬

beraaben af Fremsyn ved de Rumlerier, de i Tredserne satte i

Scene. Aarsagernes Lighed mangle begge Steder fuldstændigt,

og selv Midlerne og Maalet dengang og nu ere jo vidt for¬

somskjellige. Hr. Baggers Piece viste den Gang to Ting,

senere fuldtud ere blevne bekræftede. Den viste, at der bagden

stod en spirende Ærgjerrighed og en uklar Personlighed. Den

Gang anede man det, nu ved man det. Hr. Baggers Navn

døde imidlertid hen og dukkede først op paany, da det hed sig,

at den samme Hr. Bagger rejste om i Thisted Amt for at kapre

sig en Valgkreds.

Uagtet der ikke blev advaret særlig imod ham, mødte han

dog i Begyndelsen absolut Mistillid hos de Indflydelsesrige,

men Bagger har et indsmigrende Væsen, og da han straks tog

Tyren ved Hornene og introducerede sig omtrent saaledes: „Ja,

jeg ved nok, at De har Noget imod mig for den Piece, jeg har

skrevet, men  saa vandt hans aabne Fremstilling af den

Mening, han havde havt, og Forsikringen om hans varme

danske Sind, ham nogle Tilhængere, og Bagger begyndte virkelig

at paradere som en Mulighed. Ved Valget den 20. September

1872 prøvede han første Gang sin Lykke overfor den skikkelige

Løjtenant Ivar Leth, men naaede kun et Par hundrede

Stemmer, medens Leth fik henved fire. Men Bagger var ikke

den Mand, der saa let opgav Ævret, han fordoblede sine An¬

strængelser for at vinde de indflydelsesrige Mænd i Kredsen, og

da Ministeriet Holstein i Efteraaret 1873 opløste Folkethinget,

vare Baggers Chancer stegne betydeligt. Alligevel havde hans

Valg vistnok været tvivlsomt, hvis ikke det mærkelige var sket,

at indflydelsesrige Høirepolitikere udenfor Kredsen, endog her fra

Kjøbenhavn af, havde lagt tyngende Lod i Vægtskaalen til
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Fordeel for Bagger og imod Leth. Det viser sig nu at have

været meget uheldigt, men den Gang kunde det se ret fornuftigt

ud. Leth var vel en paalidelig Høiremand, men en høist tarvelig

Rigsdagsmand, og da Kampen mod Venstre netop ret var blusset

op i hele sin Styrke, og da Bagger prætenderede et endnu mere

dettermineret Høirestandpunkt, saa foretrak man ham som den

dygtigste og altsaa den nyttigste Bekæmper af Venstre blandt

de to. Hertil kom, at der havde rejst sig nogen Venstrestemning

i den ellers paalidelige Høirekreds, og da Bagger, takket være

sine ihærdige Bestræbelser, havde faaet godt Hold i de betydelige

Vælgere, medens Leths Aktier vare i Dalen, saa sluttede man

sig ogsaa af den Grund omkring Bagger, at man igjennem ham

haabede sikrest at bevare Kredsen for Høire. Ved Valget den

11. Novbr. 1873 stod da Kampen ogsaa mellem Høire og Venstre

idet Leth kun samlede meget faa Stemmer, medens Bagger stod

med betydelig Overvægt, imod den dog forholdsvis stærke Venstre¬

kandidat.

Nu havde Ærgjerrigheden naat et foreløbigt Maal, nu

gjaldt det at udbytte det. I første og en Deel af anden Sam¬

ling holdt Bagger sig Noget tilbage; saa kom Splittelsen i

Venstre i 1875, og nu var der rørt Vande tilstede, i hvilket en

Fisk som Bagger kunde boltre sig. Man vil mindes, at der den

Gang gik vedholdende Rygter om hemmelige Underhandlinger

mellem Høire og endel af Venstre. I disse Rygter spillede

Baggers Navn en fremtrædende Rolle, og hans private Bolig

sagdes at være Arnestedet for de Planer, der udrugedes. Ogsaa

Kleins Navn sattes, om end i en mindre fremtrædende Grad,

i Forbindelse med disse Underhandlinger, medens fra Venstres

Side Holstein=Ledreborg og Bojesens Navne nævnedes.

Det Hele blev dog til et Vindæg, og Baggers Navn dækkedes

atter af Glemselens Slør.

Saa gik Sommeren hen med vedvarende Rumlerier, og

endelig kom Samlingen 1876 med Opløsningen den 25. April,

og her havde Høire nok at gjøre med at værge sine Pladser

Bagger stod ved det Valg ikke blot uanfægtet, men endogsaa

støttet af Høire. I Efteraarssamlingen stod der et overvældende

Venstreflertal mod en lille Høiregruppe, og det gjaldt under slige
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mislige Omstændigheder om at Høire stod sluttet og enigt. Det

syntes i Begyndelsen ogsaa at være Tilfældet, men snart fik den

ikke grundmurede Tillid til Hr. Bagger følelige Knæk ved det

nære og iøjnefaldende Venskab, han plejede med en af Oppo¬

sitionens farligste Førere, Grev Holstein=Ledreborg. Der siges,

at enkelte Høiremænd privat skulle have advaret Hr. Bagger

mod dette farlige Makkerskab, men uden Frugt. Bagger fort¬

satte sit intime Forhold til „Vennen“, og Høires Tillid svækkedes

Dag for Dag.

Nu nærmede den store Krise sig: Folkethinget og Lands¬

thinget havde hver vedtaget sin Finanslov og et Fællesudvalg

skulde nedsættes. Da dukkede Baggers Navn atter frem, idet

det fortaltes, at han kategorisk havde forlangt at blive Medlem

af dette Fællesudvalg. Det er jo ikke almindeligt at stille en

saa bestemt Fordring, men det karakteriserer Manden. Man lo

naturligvis af ham, og han blev ikke Medlem. Saa kom Provi¬

soriet og saa den mærkelige Oktober= og November=Forhandling.

Atter her søgte Bagger at spille en Rolle, men Forholdene vare

ikke gunstige for ham, og han gjorde ingen Lykke. I Høire faldt

hans Aktier mere og mere, og hertil kom, at man aldrig var

sikker paa hans Stemmegivning ved vigtige Udvalgs Nedsættelse.

Bagger beskyldtes for at agitere for eget Valg ved Hjælp af

andre Partifraktioner, og for af og til at hjælpe Gruppen

Winther med en Stemme.

Da man i Slutningen af 1878 sporede en ny Oplysning,

rettedes Tanken ogsaa paa at fortrænge Bagger. Høirepressen,

baade i Kjøbenhavn og Provindserne, vendte sig imod ham,

men tilfældige Omstændigheder kom ham tilhjælp. Den haarde

Vinter og det stærke Snefald før Valget den 3. Januar 1879

forhindrede Høire i at udfolde nogen kraftig Agitation i hans

Valgkreds, og han stod ogsaa den Valgdag over. Dermed var

„Høiremanden Baggers Rolle udspillet. Han udgav sin famøse

Piece, hvori han afdækkede Forhandlinger i Høires Partimoder,

og blev derefter sans phrase sat udenfor Partiet. Nu staar

han ene, ligesaa ene som Gruppen Bajer, men med endnu

Som „Høire¬mindre Betydning og Indflydelse end denne

mand er og bliver Bagger en Umulighed i Rigsdagen. Vil



Bagger.28

han fremdeles, saaledes som han selv med saa stor Sikkerhed

paastaar, hævde sig en politisk Stilling, saa maa det ske ved

Andres Kræfter end Høires.

Bagger har, som meddelt i en tidligere Pennetegning, sin

Plads blandt de troeste Høiremænd paa den yderste Række ud

imod Tilhørerpladsen. Han er en smuk, ret elegant Mand med

et noget engelsk Tilsnitt, men har ikke noget tiltalende Ansigt. Han

sidder sjældent paa sin Plads, men spadserer derimod op og ned

foran Tilhørerne, kastende Blikket afvekslende paa Tilhørerne og

op til Damelogen.

Det hænder næsten altid, at en eller anden ikke lokaliseret

Tilhører spørger, hvem den smukke Mand er, men Svaret til¬

fredsstiller sjældent; thi enten røber „Naa“ et fuldstændig Ukjend¬

skab eller et altfor godt Kjendskab til Politikeren. Bagger er

Høiesteretssagfører —vistnok ogsaa et Ærgjerrighedsspørgsmaal

— og skal være en ret dygtig Mand, men uden noget betydeligt

Klientel. Han mangler i det Hele taget paa ingen Maade

Evner, men dog langtfra efter den Statsmandsmaalestok, han

selv anlægger. Han er uklar og vistnok meget afhængig af Paa¬

virkninger, og han er i en utilladelig Grad ubehændig, hvorom

hans bekjendte mislykkede og fortvivlede Forespørgsel til Uden¬

rigsministeren turde afgive et tilstrækkelig fyldestgjørende Bevis.

Han taler ganske godt, lidt salvelsesfuldt og selvbevidst, og han

ynder at lægge megen Nonchalance for Dagen, naar han har

Ordet, snart ridende paa Sidemandens Stol, snart med Foden

oppe paa den eller i tilsvarende smagfulde Stillinger.

Nu er han en sjælden Gjæst i Rigsdagen, og han savnes

ikke. Man hører saa ofte sige: „hellere en fuldblods Venstre¬

mand end en slig Højremand. Det er dog et Spørgsmaal,

om denne Betragtning er klog; thi en fuldblods Venstremand

kan have Indflydelse og gjøre Skade, Bagger kan ingen af

Delene. Noget Andet er, at Høire aldrig kan eller bør støtte

denne Mand, men herfor behover man sikkert heller ikke at nære

Frygt. Der er ikke faa Julemærker der tyde paa, at man ogsaa

i hans Valgkreds har faaet Øjet op for Manden, og blandt

hans Stillere og trofaste Mænd skal der være stærkt Frafald at

spore. Man bor lykønske Vælgerne i Kredsen den Dag, de faa
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en anden Repræsentant, og det hvad enten det bliver Høire

eller Venstre, der sætter en saadan igjennem. Politikeren Bagger

har kun Krav paa at afløses og — at glemmes.

Bajer.

Translatør i Kjøbenhavn. Født den 21 April 1837.

En hæderlig Mand, brav og retskaffen, en elskværdig Kon¬

fusionsmager. At tænke sig den Bajer man kjender fra Rigs¬

dagen, som brøsig Kavalleriofficer med slæbende Sabel og klirrende

Sporerl Umuligt.

Og dog har det ikke været paa et Karneval, men i det

virkelige Liv, at den Metamorfose er foregaaet, at en drabelig

Kavalleriofficer med Hjælm og Pallask, der nok hed Beyer, blev

til den skikkelige Folkethingsmand, der nu hedder Bajer. Man

har Vanskelighed ved at gjøre sig fortrolig med, at denne Mand

har gjennemgaaet det strænge, optugtende Landkadetakademi, har

valgt Kavallerivaabnet og har tjent i dette i flere Aar, og det

er jo dog Tilfældet. Nu minder kun Skjægget og maaske Noget

i Gangen om den forrige Rytterofficer. Bajers forrige Kammerater

rose ham for hans pligttro og retsindige Karakter, men allerede

den Gang sporede man den samme konsuse Reformiver, den

samme Oppositionslyst, som senere er traadt saa skarpt frem.

I 1864 deltog han i Krigen og hørte til Hegermanns

Korps. Nogen Krigshistorie har han ikke, men om hans Brav¬

hed er ingen Tvivl. Han var sikkert ikke egnet til nogen be¬

tydningsfuld Virksomhed i Felten, men til at kommandere Hals

Skanse var han — Kavalleriofficeren — maaske den rette

Mand; han blev i ethvert Fald anset derfor om han end ikke

faktisk kom til at kommandere den, da der — alt fra Fredens Dage

var en Pladskommandant, hvad Overkommandoen havde overset.

Derimod strakte hans Kommando sig lige til Skansen og havde

iøvrigt en ansvarsfuld Karakter. Saa blev Krigsvæsenet op¬

givet, og han svajede en Tid om som et bøjeligt Siv for
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vekslende grundtvigianske, skandinaviske og republikanske Strøm¬

ninger. Han blev Lærer ved en grundtvigiansk Høiskole, og

Lærergjerningen blev en Tid hans Ambition. Men hans Natur

er noget flygtig, og snart blev det politisk Virksomhed, der

lokkede ham.

Under Taubers Banner seilede han ind i det vanskelige

Farvand, hvor de Fleste strande, de Færreste finde Havn. Ved

en Übegribelighed var Tauber i 1869 bleven Horsenskredsens

Repræsentant; men opgav denne Kreds for at stille sig i Slagelse,

hvor han havde faaet fast Virksomhed. Det var da Bajer, der

blev hans Eftermand nærmst efter Foranledning af Høiskole¬

forstander P. Bojsen i Gjedved. Støttet af Tauber, I. A.

Hansen og Bojsen stillede Bajer sig i 1872 i Horsens og op¬

naaede Valg. Han havde foruden en Høiremodstander, ogsaa

en Socialist til Modkandidat, og denne betegnede Bajer som en

„maskeret Høiremand — hvilket Feilsyn Nei, Bajer hørte alt

dengang „det forenede Venstre“ til med Hud og Haar, saa¬

ledes som det da ogsaa var det Parti, der skaffede ham valgt.

I det store politiske Felttog fulgte Bajer Partiet i Tykt og

Tyndt, og han var den lydigste Tjener, naar blot han maatte

faa Lov til at beholde nogle smaa republikanske Nykker for sig

selv, og det fik han Lov til, thi de vare uskadelige.

Nogen fremtrædende Rolle har Bajer aldrig spillet i Folke¬

thinget, heller ikke nogen selvstændig, undtagen i de Sager, han

har udset til særlige Kjæphæste, saasom Apanageloven, Loven om

Kvindens Stilling og om Valg af Borgerrepræsentanter i Kjøben¬

havn. Medens Apanageoppositionen kun skaffede ham liden

Glæde, og medens den kjøbenhavnske Valglov blev ubarmhjertig

aflivet i Landsthinget, skulde derimod hans Kvindelov, rigtignok

i en meget fortyndet Skikkelse, staa som et Fremtidsminde om

denne Polititers Bedrifter. Der er næppe den Blaastrømpe,

for hvem ikke Bajer er Idealet af en Mand. Da Loven

blev vedtagen, blev sagtens paa mangen enlig — thi det

er løjerligt nok de enlige Kvinder der ere mest betagne af

Harme over de skammelige Ægtemænd — Kvindes Væg Bajers

Portrait ophængt omkrandset af Eviggrønt og Lavrbærblade,

men retfærdigst vilde det i saa Fald have været, om der under

Billedet kom til at staa et Par Citater af Oxenbølls Tale i
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Landsthinget under Lovens Behandling. Da Venstre gik i

Stykker, gik Bajer rent itu. Ikke en Mand havde han længere

at hælde sit tankerige Hoved op til, og saa dannede han da

selv Partiet Bajer, for hvilket han baade er Ordfører og For¬

slagsstiller og Formand. Man kan nu af og til ved Afstemninger

se en enkelt mager Skikkelse hæve sig i enlig Majestæt over alle

de Siddende, det er Partiet Bajer, der demonstrerer.

Der var en Tid, da Socialisterne troede i Bajer at have

fundet deres rette Talsmand. Han blev indbudt til Møder og

deltog i flere saadanne. Men det viste sig snart, at det var en

fuldstændig Feiltagelse, Bajer vil nok være Helt, men Barikade¬

helt —ne: Det var ret morsomt at iagttage og høre ham

paa et saadant Møde. Stemningen var høist livlig, den ene

vilde Taler afløste den anden, og kun Zahle bragte af og til

en gemytligere Tone i Forhandlingerne. Under alt dette be¬

varede Bajer en spartansk Ro, som selv Krabbe vilde have mis¬

undt ham. Itke en Mine forandredes i hans Ansigt, ikke en

Muskeltrækning tydede paa, at han var med eller imod. Saa

fik han Ordet; han talte jævnt, tørt og kjedeligt om almindelige

humane Spørgsmaal, og hans monotone Røst fortonede sig

efterhaanden i et Virvar af privat Samtale og Disput. Han

gjorde aldeles ingen Lykke. Selv den lidet tiltalende „Journalist

Hr. Frost afleverede med langt mere Aplomb det utrolige

Nonsens, han bød Forsamlingen.

Socialist er Bajer ikke, derimod fuldblods Republikaner.

Han har en novervindelig Aversion for Alt, hvad der er konge¬

ligt, og en Indbydelse til en Middag hos Kongen betragter han

næsten som en personlig Fornærmelse. Naar Kongen blot ikke

var Konge, kunde han egentlig godt lide ham; thi hans (Kongens)

„ridderlige Karakter“ har tiltalt ham. For at komme lidt videre,

end til de tomme Teorier, stiftede han en republikansk Forening

med det Formaal at gjøre hele Skandinavien til en Fristat.

iHan overtog Ledelsen af et Blad i denne Retning; men

samme Grad som han højlydt forsikrede, at nu gik det

brillani med Forretningerne, nu var det halve Land og mange

Rigsdagsmænd blevne Republikanere, i samme Grad smuldrede

det hele hen, saa Hr. Bajer til Slutning skal have været i
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samme mislige Stilling som en Gang Tordenskjold, dog at Bajers

ene Mand, Grosserer Holger T. Foss ikke græd aabenlyst.

Det er ubegribeligt, at Bajer, trods en saa dristig Udfolden

af den republikanske Fane, har kunnet holde sig i Horsens. Man

skulde dog synes, at for at give en Mand sin Stemme, der

aabent vedkjender sig at ville anvende al sin Kraft paa Konge¬

dømmets Afskaffelse — maatte man være enig med ham i denne

Hovedbetragtning; det er Horsensvælgerne paa ingen Maade,

men man vælger ham alligevel — en af de Meningsløsheder

vort politiske Liv i de senere Aar har givet ikke faa Eksempler

paa, Trods al Kraftanstrengelse fra Høirepartiets Side har det

hidtil ikke været muligt at fortrænge ham fra Horsens, og han

kan mulig holde Stillingen ved flere fremtidige Valg.

Bajer er som sagt en overmaade honnet og retskaffen

Karakteer, som Ingen har Noget personlig imod. Han er meget

flittig og har ikke faa Kundskaber. Som Taler er han ikke

videre heldig: han taler kjedeligt, ensformigt og uden al Sving.

I det hele er der ikke meget Sving ved Personen; han er baade

i Indre og Ydre tor — vindtør. Stor Skade gjør han ikke,

nærmest hverken Ondt eller Godt.

Dog Et bør retfærdigvis skrives Bajer tilgode, det er hans

ufortrødne og umiskjendelige nordiske Sindelag. Han er Skandinav

med Liv og Sjæl, vistnok endnu mere end han er Republikaner

og Kvinderidder. Han viser det ved alle Leiligheder, og han

har Fortjenester i den Retning baade af Møntlovens Gjennem¬

førelse og af den lille Lov om nordisk literær Retsbeskyttelse.

Horsenskredsen har foruden af Tauber og Bajer været re¬

præsenteret af Borgermester Ræder, Hospitalsforstander Hjerrild,

Adjunkt Bohr, Hofjægermester Tutein, Proprietær Linddahl,

Herredsfoged Jespersen, Gaardeier Jens Jørgensen og

Kammerherre Jessen.
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Berg.

Skoleforstander og Bladudgiver. Bor i Hillerød. Født den 18. Decbr. 1829.

Det var vistnok i Slutningen af Fyrrerne, at der fra Ranum

Seminarium, som dengang lededes af den elskværdige og dygtige

Ludvig Chr. Müller, udgik en ung Seminarist med glimrende

Eksamenbeviis og med lysende Forhaabninger om en smuk Lærer¬

gjerning. Den unge Mand var ikke blot agtet og afholdt af

Lærere og Disciple, men ogsaa Omegnens gjæstfrie Huse stode

ham aabne, og han var skattet som en kjær og velkommen

Gjæst. Enhver, der kom i Berøring med ham, troede paa hans

Fremtid, men rigtignok paa en helt anden Maade og efter en

langt beskednere Maalestok end den udviklede sig. Paa en

ualmindelig dygtig og nidkjær Børneopdrager troede man, paa

en fremtrædende Politiker tænkte Ingen.

Manden var Christen Poulsen alias Christen Berg.

Han blev Lærer, kom ned i Koldingegnen, og det saa ud til, at

han i fuldt Maal skuldt indfri de smukke Forventninger, han

havde skabt. Ualmindelig dygtig, ualmindelig pligttro og ud¬

holdende røgtede han sin smukke Gjerning, og inden for dennes

bramfri Omraade blev han hurtigt almindelig agtet og afholdt.

Men i den unge Mands Bryst gjærede der en brændende

Ærgjerrighed, der fandt rigelig Næring i en tidlig udviklet

Selvvurdering — maaske Overvurdering — og i en ubændig

Tro paa sine slumrende Kræfters Rækkeevne.

Den beskedne Lærergjerning frembød ikke tilstrækkelige Chancer

for denne Ærgjerrighed det gjorde derimod Politikken, i hvilken

der begyndte at komme mere Liv efter den ulykkelige Krig 1864,

og et straalende Fantasibillede af en underskjøn Frihedsgudinde

bedaarede ganske det ikke stærkt befæstede Hjærte. Der var en

brav Provstemand dernede i Egnen, som havde vundet den

unge Ærgjerriges Fortrolighed. Med ham raadførte Berg sig

om det brændende Spørgsmaal, hvorvidt han skulde stille sig

eller ikke. Den brave Provst raadede fra eller dog til at vente,

ikke fordi han mistvivlede om Lærerens Evner ogsaa paa dette

Omraade, men fordi han frygtede, at mange af Bergs gode

3



Berg.34

Egenskaber vilde tage Skade ved Hengivelse i den Ærgjerrigheds

Rus, til hvilken en voksende Tilbøjelighed var at spore. Han

dømte ikke daarligt den gode Præstemand, Raadet var godt.

Men naar bliver under slige Omstændigheder et godt Raad

fulgte Naturligvis heller ikke i dette Tilfælde. Berg var,

allerede da han spurgte, overvunden, og det var egentlig kun

en Indvilligelse til egen Beroligelse, han attraaede.

Han havde vidst at vinde en ret anseelig Popularitet i

Kolding, især hos den ringere stillede Befolkning, og det var

med ganske gode Chancer han startede paa Valgtribunen den 30te

Januar 1865 ved Valget til Rigsraadets Folkething. Hans Mod¬

kandidat var den nuværende Overretsprocurator F. V. Schytte

der havde vundet sig et hæderligt Navn ved sin behjærtede Op¬

træden som konstitueret Amtmand i Veile under den fjendtlige

Okkupation. Schyttes Navn havde den Gang en god Klang i

Amtet, ogsaa i Kolding, saa han var ikke nogen ufarlig Mod¬

stander, men Berg vandt dog en smuk Seir — 421 Stemmer

mod 139. Ved Valget den 30te Maj s. A. ligeledes til Rigs¬

raadets Folkething, valgtes Berg atter med 686 St. mod 332,

der faldt paa Agent M. Warming. Til Rigsdagens Folke¬

thing valgtes han første Gang den 4de Juni 1866 uden Mod¬

kandidat, og han har siden uafbrudt og med stigende Stemmetal

hævdet Pladsen. Mange Gange har man prøvet paa at opstille

Modkandidater, men altid med et sørgeligt Resultat, og der er

vist næppe i Øieblikket nogen Rigsdagsmand, der sidder fastere

i sin Valgkreds end Berg. Ret interessant er det nu at

mindes, at Thomas Nielsen i 1866 stillede sig imod Berg,

men led et afgjort Nederlag.

Berg kom altsaa ind i Rigsdagen medbringende en mægtig

Ærgjerrighed, en spulmende Arbeidskraft og en ubændig Reform¬

iver. Det var som om Verden først var bleven skabt med Berg,

som om han var den eneste, der egentlig vidste, hvorledes Ud¬

viklingen skulde være. Han bunkede Forslag paa Forslag,

Ændringer paa Ændringer og forsvarede sine Børn med en

rørende Faderkjærlighed. Luften var den Gang ikke sund for

Bergs Poder; de døde den ene efter den anden; men det

svækkede ikke Iveren. Samtidig udfoldedes en Jærnflid, og Berg

var snart mere end almindeligt inde i de foreliggende Sager.
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Han havde hurtig vakt Opmærksomhed, om ikke just af en særlig

smigrende Art. „Dagbladet“ rettede sit ødelæggende Skyts imod

den nye Fremtoning, medens „Fædrelandet“ stillede sig afventende

overfor den unge flittige Mand.

I Forfatningskampen tog han livlig Deel og stemte til

Slutning for den reviderede Grundlov, hvilket vel skaffede ham

nogle Modstandere, men dog aldrig har voldt ham den Gene,

som det samme Faktum lige til det sidste voldte I. A. Hansen.

Kunde Berg end ikke tilkæmpe sig nogen Indflydelse i Thinget,

saa begyndte han dog hurtig at samle Menige om sig og at

udfolde en levende Agitation omkring i Landet. Medens han i

Grundlovskampen havde staaet Side om Side med I. A. Hansen,

skiltes deres Veie, da Oktoberforeningen dannedes og begyndte

at sætte Frugt.

Da kom hans Energi først til Gjennembrud. Han fulgte

I. A. Hansen omkring i Landet og leverede de ene Slag efter

det andet, rigtignok med vekslende Held. I. A. Hansen var den

Gang mere dreven end Berg og bedre anlagt for den Art

Polemik, der slaar igjennem paa Folkemøder, og det er ube¬

strideligt, at Berg nu og da led store Nederlag, men det kuede

ham ikke, han blev ved, og en heldig Træfning hist, lidt Frem¬

gang her, øgede hans Kampiver. Han begyndte at blive den

gamle Brandpolitikker en yderst farlig Modstander, men saa kom

der atter en Alliance istand, og de to Kæmper stod igjen ved

hinandens Side. Det var, da Oktoberforeningen var sprængt, og

Bestræbelserne rettedes paa at samle de spredte Venstregrupper

i et samlet Parti. Disse Bestræbelser lykkedes, vistnok især ved

Høgsbroes ejendommelige Talent, og „det forenede Venstre

dannedes. Nu saa man Berg og I. A. Hansen som Allierede paa

Folkemøder delende Sejrens Glans — men ogsaa Nederlagets For¬

smædelse. Det var paa denne Rundreise, at de to allerede den Gang

mægtige Førere led et afgjørende Nederlag ved Rye i Jylland,

hvor Lars Bjørnbak tog Kampen op og med sin særegne

Veltalenhed, der trodsede alle fornuftige Argumenter, fordi den

blindt fanatiserede Mængden, slog de to formentlig uovervinde¬

lige sønder og sammen. Berg forsøgte i Kniben at slaa de

synkende Aktier op ved en Appel til Patriotismen, men Bjørnbak

slog ham Sværdet ud af Haanden, og i ærlig Harme tiltordnede

37
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da Berg Forsamlingen: „Aldrig vil jeg ønske i mit Fødeland

at staa paa et Sted som dette og overfor en Forsamling som

denne Slaget var tabt. Til Gjengjæld vandtes en afgjørende

Seir i Skanderborg hin Dag, da Kongen reduceredes til Folkets

Skriver og Forvalter, og I. A. Hansen proklamerede Venstres

Overmaal af Evner til at styre Land og Rige.

Ved Valgene i September 1872 blev „det forenede Venstre

Flertal i Folkethinget, og nu voksede ogsaa Bergs Magt med

rivende Hurtighed. Skjøndt han nominelt delte Høvdingsædet

med I. A. Hansen, var det dog alt dengang Berg, der særlig

førte an; thi I. A. Hansen tyngedes allerede da af den knugende

Byrde, der omsidder tilintetgjorde ham. Berg førte an ved

Kjældernæsaffæren og ved hele den øvrige Række af Aktioner,

som staa i saa frisk Minde. Han voksede større og større, han

voksede til „Konge af Bogø“. Men Reaktionen lod ikke vente

paa sig: fra Magtens svimlende Tinde gik Deruten over Pro¬

visoriet, over Venstres Splittelse, over 7de og 8de November¬

Politikken ned til den nuværende mere beskedne Stilling som

Delingsfører i Folkethinget. Det er i store Træk den politiske

Livsførelse for Bergs Vedkommende.

Ser man paa denne politiske Livsførelse som Helhed, maa

man ikke glemme, at Berg har gjort sit Fædreland megen Skade.

Det er jo væsentligst ham, det skyldes, at ingen paa¬

trængende Reformer i en Række af Aar har kunnet gjennemføres

herhjemme, at Befolkningen har været hidset op til et indbyrdes

Had, og at der paa Thinge har udviklet sig saa meget Kjævl

og Urede, saa meget resultatløst Spektakel til Skade for det

Hele. Der hviler et stort Ansvar for dette mislige Forhold

paa Bergs Skuldre.

Berg er — eller rettere var — som Politiker Idealist. Der

er ingen Tvivl om, at han i sin Tid troede blindt paa en

praktisk Gjennemførelse af de gyldne Teorier, hans virkelige

Frisind undfangede. Han troede paa Menigmands Retsind og

Evne til at bære den mest udstrakte Frihed han troede paa de

Bedrestilledes tyranniske Tilbøjeligheder lige overfor de Smaa, han

troede paa Grundloven, saaledes som han fortolkede den og paa

denne Fortolknings Uantastelighed, og han troede paa Folket,

at det i fornødent Fald vil bruge Magten for at fremtvinge en
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formentlig Ret. Han troede paa alt dette, og han troede end¬

videre, at den sikreste Vei til Maalet var at trumfe i Bordet.

Det var fra 1872—75. Nu have Skuffelserne ændret hans

Tro. For Bergs sunde praktiske Blik maatte selv hans Stædig¬

hed vige. Han maatte se, at Folket ikke allevegne viste sig

modent til den videste Selvstyrelse, og at der hos de Bedre¬

stillede i Samfundet ikke paa nogen Maade var andre tyranniske

Tilbøjeligheder end at værge velerhvervede lovlige Rettigheder.

Og da saa hans selvlavede Fortolkning af Grundloven

kastedes over Ende, da Folket saa ikke rejste sig i sin Vælde for

at knuse de formastelige, men det hele indskrænkede sig til spredte

og tomme Demonstrationer saa var Berg belært, saa bler

han politisk Realist. Han taler nu ikke om at erobre Finans¬

loven helt og holden, men om at tilbageerobre den fra Lands¬

thinget, og han tænker ikke paa at gjøre det ved voldsomme

Midler men ved dygtigt, sagligt Arbeide, saaledes som det sig

hør og bør. Der maatte en Kur som den provisoriske Finanslov

og dens Modtagelse til for at kunne kurere et saa rodfæstet Onde.

Men Omslaget, hvorledes motiveres det: Siger Berg ligeud

„Jeg har taget feil, jeg indser, at den Vej jeg var inde paa,

var misledende; nu maa en anden roligere Vej betrædes for

at naa et godt Resultat.“ Nej, det er Berg ikke stor

nok til. Han fik en Hjælp udenfra, som klamrer han sig fast

til Denne Hjælp var Valget den 3die Januar 1879. Berg

havde her det Held, at Høire fik stærk Tilslutning. Nu siger

den gamle Demokrat med en Argumentation, der er mere subtil

end egenlig logisk: „Folket har dømt. Det har villet noget

Andet, end vis Folket har altid Ret, følgelig er en forandret

Taktik nu uafviselig Det er jo ikke vanskeligt at se Hullerne

i denne Bevisførelse navnlig naar man betragter Valgets

Udfald i sin Helhed; men Berg hævder med urokkelig Alvor sit

Syn paa Valgdagen og sit Syns Ufeilbarhed.

Naa, det er jo aldrig værd at gaa i Rette med ham om

Aarsagen, naar Virkningen er god og det synes den at have

været. Berg er nu *) inde paa en Vej, der er fornuftigere end

2
Denne Pennetegning er skreven den 14. Marts 1880, altsaa forinden

Gjennemførelsen af Forsvarslovene og forinden det „europæiske Venstres

officielle Indtog paa Rigsdagen.
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nogen tidligere, og han kan, hvis han ellers er den rette Mand,

gjøre meget godt igjen af det, han har forbrudt. Men vil og

kan Berg nu ogsaa det: Det er Spørgsmaalet.

Berg er sikkert ikke Venstres bedste Hoved, det er maaske

snarere Hørup; men Berg er alligevel Indehaver af de fleste

Betingelser for at føre an. Det er vel sandt, at han har ført

sit Parti til mange Nederlag, det er vel sandt, at f. Ets. Kjældernæs¬

historien viste manglende taktisk Blik hos Føreren, og det er

ganske berettiget, naar enkelte „Moderate“ som Villads Holm

og Thomas Nielsen have beklaget at have fulgt Berg paa

alle Omraader; men Berg er en Mand, der kan lære og har

lært, og det er høist rimeligt, at han ikke endnu en Gang fører

sine Folk til slige Nederlag. Berg har i sin Jærnflid, sin Hu¬

kommelse, sin Evne til at styre og sit hele politiske Syn Betin¬

gelser for at føre an, som ingen anden Venstremand, og I. A.

Hansen saa ikke daarligt, da han proklamerede Berg som Venstres

Fremtidshaab.

Paa den anden Side har Berg temmelig iøinefaldende

Mangler, og navnlig synes han at mangle Mod til at indtage

en uventet og kæk Stilling. Ved Kanonbevillingen i 1879 var

der Noget, der tydede paa et sligt Mod, men siden har det ikke

vist sig, skjøndt Anledningen har været der. Hvad om f. Eks.

Berg og hans Parti i 1880 havde havt det gode Indfald at

sætte et Lønningstillæg til Embedsmændene ind paa Finansloven

til tredie Behandling, hvilken ypperlig Stilling vilde det ikke

have væretl Eller nu Forsvarssagen, der dog er og endmere

vil blive Landets populæreste Sagl Hvad om Berg der havde

taget en dristig Stilling paa den yderste Fløj af den Garde, der

for enhver Pris vil have Danmark værnet, hvilken glimrende

Stilling vilde det dog ikke være: Men til slige store Slag og

store Tanker synes Berg enten ikke at have Mod eller Lyst, eller

han har mulig ikke Evne til at føre sine Folk med sig.

Berg er Folkethingets flittigste Taler; han har overfløjet

den meget talende Dr. Winther og er rykket op i Linie med

afdøde Oberst Tscherning. Der kommer ikke nogen Sag af

lidt Betydning under Forhandling, uden at Berg udtaler sig

meget udførlig om den, tit gjentagne Gange, og selv Forslags¬
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stilleren eller Ordføreren maa ofte i Talens Længde og Bredde

vige tilbage for Berg.

Er Berg da nogen veltalende Mande Ja og neil Sæt en

Fremmed ind paa Tilhørerpladsen, han vil strax være paa det

Rene med, at Berg ikke er veltalende, og han vil forbavses

over, at den Berg, der gaar saa stort et Ry af, ikke taler

bedre. Lad derimod en stadig Tilhører dømme, han vil sige:

„Jo, Berg er i Besiddelse af en vis Veltalenhed.“ Det er vel

sandt, at Organet er daarligt, ganske rigtigt, at det gjør et

monotont og dyssende Indtryk at høre ham tale, naar han ikke

er i Affekt, og det kan ikke bestrides, at det ydre Apparat i flere

Henseender er mangelfuldt. Man har ofte ondt ved at høre

ham, han sluger for mange Endelser, og Sprogbygningen er ikke

ren og klar. Men trods alt dette er Berg i Besiddelse af ikke

ringe Veltalenhed. Stoffet i hans Taler er lagt vel til rette,

og han behersker det fuldstændig; han kan give sine Tanker et

godt Udtryk, og han kan af og til, naar han bliver varm, hæve

sig op til sand Patos. Der er derhos noget paa en Gang

djærvt og vederhæftigt ved hans Foredrag, som giver et be¬

hageligt Indtryk af, at der staaer en ærlig Mand bagved. Naar

hertil kommer, at han, med sin ualmindelige Indsigt i de fleste

Sager, altid er „slagfærdige og som oftest kan se og gribe Dis¬

kussionens Pointe, saa maa det indrømmes, at Berg raader

over gode Evner som Taler.

Hans væsentligste Mangler ere en trættende Bredde i Fore¬

draget og en Gjentagen af Betragtninger og Vendinger, der

svækker Virkningen af ellers gode Taler. Dertil kommer, at

Berg har en meget utiltalende polemisk Form. Hans tykke Selv¬

bevidsthed er snarere taget til end taget af, og det er ham

umuligt at føre en Kamp uden i en saarende, overlegen Tone

og en tilsvarende Bestræbelse for at „aale Modstanderen. Berg

er altid paa Høiden af det eneste rigtige, sande og fornuftige,

enhver Modstander er en ubehjælpsom Klodrian, der ikke selv

kan tænke, men trænger til et lille Kursus. Klein, der ellers

nok er Mand for at klare sig, fandt det for ikke længe siden

nødvendigt at nedlægge en almindelig Indsigelse mod Bergs

Maade at polemisere paa, og Enhver der kjender Forholdene,

maatte give Klein Ret. Berg er ingen ridderlig Modstander,
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ikke tolerant og ikke hensynsfuld man faar et Indtryk af

manglende Dannelse, naar man hører ham i en varm Diskus¬

sion. Men en dygtig Modstander er han. Hans naturlige,

fortræffelige Evner har han yderligere udviklet ved en Flid, der

er høist ualmindelig, og denne Flid har givet ham et Overtag

ved Indsigt i Sagerne, der nødvendigvis maa skaffe ham Ind¬

flydelse i en Forsamling som vort Folkething. Han er et stærkt

Hoved med en god Hukommelse, og han er ikke bange for at

give sig i Kast med de vanskeligste Opgaver. Han er alt i alt

en høist habil Folkethingsmand.

Den samme Forskjel, der var paa den i sin Tid beskedne,

dygtige og elstværdige Lærer og den senere saa vigtige Folke¬

thingsmand, den samme Forskjel er der endnu paa Polititeren

Berg og Privatmanden Berg. Den første er en agtværdig

Personlighed, den sidste er ikke blot det, han er tillige en høist

elstværdig Personlighed. Det opblæste, det selvsikre og in¬

tolerante falder da bort og giver Plads for en mild, medgjørlig

og human Natur. Man kan ikke tænke sig en elskværdigere

Privatmand end Berg, han er ligefrem erobrende. Man har

vanskeligt ved at gjøre sig fortrolig med, at det er den samme

Mand, der her er tjenstvillig, mild og hjærtelig, som i Folke¬

thingssalen, i Udvalgsmøderne og ligeoverfor Folkeforsamlinger

kan være saa hensynsløs og ubehagelig. Selv i hine Dage, da

Alle bejlede til Skolelærerens Gunst, da endog Excellenser sled

hans Trapper, selv da var han som Privatmand lige beskeden

og elskværdig, medens han, som bekjendt samtidig, i Rigsdagen

blev modigere og modigere.

Der er noget farligt ved disse bestikkende Egenskaber hos

Privatmanden Berg, navnlig for politiske Modstandere; man ikke

blot kommer iil at holde af ham — det er der jo i og for sig

ingen Fare ved — men man kommer uvilkaarlig let til at sym¬

patisere ned mange Betragtninger, han i Diskussionen saa

fordringsløst og overbevisende forfægter. Hans overlegne Evner,

hans Indsigt i Sagerne og hans Maade i en privat Samtale

at føre sit Skyts i Ilden paa indeholder for mange en stor

Fare og det er ganske sikkert, at han som Privatmand har

erobret sig mere trofaste Venner og maaske ogsaa paalideligere

Tilhængere end som Politiker. I det hele staar Berg sig over
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Maade godt med Modstanderne, de agte og ære Manden. Bergs

Tilhængere mere frygte og beundre ham, end de egentlig holde

af ham. Frihedsmanden Berg er paa visse Omraader en streng

Despot, og hans Flok har at modtage Ordre og at lystre. Det

saarende Hovmod ved Manden skal indenfor Partiet træde stærkt

frem og tit vække Harme og Uvilie, men Manden kan ikke und¬

væres, og man bøjer sig med sammenbidte Tænder. Der har

været Tvivl om, hvorvidt et saadant Herredømme kunde holde

i Længden. Det kan det maaske alligevel, i alt Fald bedre end

en slap, viljeløs Styrelse.

Hvordan man nu end ser paa Berg, et maa man indrømme,

og det er, at det er en helstøbt Personlighed, man har over for

sig, en ulastelig Hæderlighed og en fremragende Dygtighed.

Skulde Berg forlade Valpladsen, vil Høire sænke sine Faner til

Ære for en stolt, en dygtig og en hæderfuld Modstander.

Klavs Berntsen.

Friskolelærer i Høiby paa Fyn. Født den 12. Juni 1844.

Odense Amts 5te Valgkreds — Bogense — sendte i mange

Aar den bekjendte H. M. Petersen, der af Folkevittigheden

døbtes „Hans Majestæt Petersen“ ind i Folkethinget. Petersen

var en ualmindelig begavet Mand og af „Boelsmand“ at

være usædvanlig veltalende, der ogsaa en Tid øvede en vis

Indflydelse men hans Evner og Anseelse led i Tidens Løb

følelige Knæk, og der rejste sig, efterhaanden som Venstre fik

Magt ude i Landet, en stærk Stemning mod ham i hans

Valgkreds.

Det gjærede allerede ved Valget i 1869, men det var dog

først ved Valget den 20. Septbr. 1872, at Bevægelsen ret kom

til Udslag.Petersen sejrede vel mod Venstremanden, men kun

med 593 Stemmer mod 578, og da der kom Indsigelser frem

mod Valgets Gyldighed, udsatte Folkethinget Godkjendelsen og
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foranledigede en vidtløftig Undersøgelse. Denne førte i Slut¬

ningen af April 1873 til Valgets Forkastelse, og den 20 Maj

altsaa akkurat 8 Maaneder efter at det kasserede Valg havde

fundet Sted, foretoges det nye Valg.

I disse 8 Maaneders Interregnum var naturligvis Kredsen

Gjenstand for den livligste Agitation, der yderligere forøgedes,

da den Venstrekandidat, der var naat saa nær ind paa Livet

af H. M. Petersen, i Mellemtiden var død. Blikket fæstedes da

paa den unge Friskolelærer Klavs Berntsen, der havde til¬

kæmpet sig Anseelse i Kredsen som en fanatisk Venstremand.

Berntsen er udgaaet af en velhavende og anset Gaardmands¬

familie paa Fyn og var nok selv bestemt for den landlige Syssel

men efter at have været paa den bekjendte Kolds Høiskole fik

Smag for Lærer¬han — man vil vide ved en Tilfældighed —

gjerningen og oprettede en Friskole, der skal trives ualmindelig

godt. Berntsen havde alt tidligere taget Del i de politiske Be¬

vægelser paa Fyn, men Familieforhold holdt ham tilbage fra at

træde personlig frem, og først da Omvalget i Bogensekredsen

fandt Sted, indvilligede han i at modtage Valg. Kampen den

20 Maj 1873 var temmelig haard og endte til Fordel for

Berntsen, der valgtes med 783 Stemmer imod 563 Vedhængere

af H. M. Petersen.

Allerede et halvt Aar efter var Kampen atter gaaende, idet

Folkethinget opløstes i Oktober og nye Valg udskreves til den

14. November. Høire stillede da Overretsassessor C. V. Nyholm,

der den Gang var Modstander af det forenede Venstre, op mod

Berntsen, men Resultatet blev som forudset, en stor Seir for

Sidstnævnte, som den Dag naaede 1029 Stemmer, medens Ny¬

holm kun fik 663 St. Ved Valget den 25. April 1876 stillede

Høire en Skolelærer Teisen op mod Berntsen, men dennes

Sejr blev da endnu fuldstændigere — 591 St. mod 325. Der¬

imod vare Berntsens Stemmer den 3. Januar 1879 svundne

ned til 911, medens Høirekandidaten, Gaardejer Cl. Jensen

naaede op til 591 Stemmer. H. M. Petersen stillede sig efter

sit Fald ikke senere mod Kl. Berntsen, der vistnok ogsaa sidder

temmelig fast i Valgkredsen, men søgte derimod at fortrænge

Hans Madsen fra Verningekredsen, hvilket dog ikke lykkedes.

Stjærnen var blegnet.
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Berntsen blev hurtigt en betydelig Mand idet forenede

Venstre“, han kaaredes særlig til Rejseagitator og han og de

to fynske Kolleger Anders Tange og HansMadsen be¬

æredes i Venstrepressen med det hædrende Navn: „De tre fynske

Frihedshelte“. Disse tre Helte droge altsaa paa Tog og deltog

i mangen varm Skjærmydsel. Venstrebefolkningen tilkjendte snart

Berntsen Sejrspalmen, og det lader sig heller ikke bestride, at

han paa et Folkemøde er en Mand, der forstaar sine Ting. Han

har den tilstrækkelige Ugenerthed — Dristighed ville maaske

nogle kalde det — den tilstrækkelige Hensynsløshed og en ual¬

mindelig Evne til at lave Vitser og „gjøre Grin“ Dertil kom

en smuk Personlighed, en vindende Fremtræden og stor „Ge¬

läufigkeit“ i den mundtlige Procedure lige overfor Vælgerne.

Intet Under, at han vandt deres Overbeviisning, deres Stemmer

og Hjærter.

Af alle de Mænd, Venstre har sendt paa Korstog, er der

maaske ikke en eneste, der naar Berntsen i Evnen til at elektrisere

og tildels fanatisere en Folkeforsamling. Men i samme Grad,

som han vandt Lavrbær paa de landlige Valpladser i samme

Grad steg selvfølgelig Forventningen til en tilsvarende mægtig

Indflydelse paa Rigsdagen. Her skuffede han imidlertid alle

Forventninger, her gik Glansen af ham og alt det store fortog

sig, saa at der kun blev en lille, jævn Mand tilbage. Berntsen

mangler i Folkethingssalen den Baggrund, hans Begavelse kræver.

Hvis der var en livlig og en ham velvillig Tilhørerkreds, saa

var han maaske i Stand til oftere at slaa sig op, men som det

nu er, falde Vitserne og Løjerne til Jorden, og Taleren gaar

samme Vej. Han har selv Følelsen deraf, og det trykker ham;

han søger da i sin Fortvivlelse at give sin Tale et lunefuldt og

et aandrigt Sving; men det er i den Grad forlorent, at hele

Personen og hele Talen under Foredraget omgives med et

Uvederhæftighedens Skjær, der maa ødelægge. Han bliver da

altid et sikkert Bytte for sine Modstandere, og Berg har mere

end en Gang vundet en alt for let Seir ved i en Debat at

ride Berntsen til Vands.

Berntsen taler let og flydende, og hans Person og Organ

tager sig godt ud i Debatten; men den Mangel paa Alvor og

Tilforladelighed, som hans Taler gjøre Indtrykket af, bringer
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uvilkaarligt Tilhørerne til at føle: „Den Mand hører ikke

hjemme i en alvorlig Debat“ Denne Følelse kan være uret¬

færdig, men den er til Stede, og det er beklageligt, thi ved

Leiligheder har Berntsen fra sit Standpunkt talt meget fornuftigt.

Han taler sjældent i Rigsdagen, muligt fordi han føler at

Jordbunden ikke er god for hans Evner, mulig ogsaa, fordi han

ikke har været meget flittig og ikke hor sat sig ret grundigt ind

i Sagerne, men det er ikke usandsynligt, at han, ved netop at

tale oftere, kunde vinde Magt med de Uheldigheder, der nu be¬

herske hans Foredrag. Han roses i den sidste Tid for Flid i

enkelte Udvalg, og det er saaledes muligt, at han igjennem større

Indsigt i Sagerne vil søge oftere Leilighed til at tale og til

derigjennem at vinde større Herredømme over sin Form. Vi

ville oprigtigt ønske det; thi Kl. Berntsen er paa ingen Maade

nogen usympatetisk Rigsdagsmand, og han raader vistnok over

usædvanlig gode Evner. Han staar nu i de „Moderates“ Rækker,

og han skal være en af de faa, der nogenlunde svare til Navnet.

Som Menneske er Berntsen afholdt af alle og agtet som

en hæderlig Personlighed. Han er et selskabeligt Centrum for

mange herværende Venstremænd, og han skal, maaske mere ved

Lune end ved Smag, være et meget oplivende selskabeligt Ele¬

ment i Vennernes Kreds.

I den seneste Tid har Berntsen høstet fortjent Anerkjendelse

for sin patriotiske og smukke Optræden i Forsvarssagen. Han

beæres i den Anledning med det grundigste Had fra de Radi¬

kales Side.

J. Bertelsen.

Exam. jur., Forpagter af Kyo ved Nibe, født den 7. Februar 1844.

Der er ikke meget at sige om denne Rigsdagsmand, som er

ganske ung i Tjenesten og ikke paa nogen Maade har gjort sig

bemærket. Han er en selfemade Mand, der ved egen Flid og

egne Kræfter har arbejdet sig frem, og han skylder end ikke
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nogen Agitation sit Valg til Folkethinget, men kun den almin¬

delige Anseelse og Agtelse, han har vidst at erhverve sig i sin

Hjemstavn.

Bertelsen var en fattig Tjenestekarl, for hvem Fremtiden

ikke stillede de lyseste Udsigter, men han passede med Flid og

Nidkjærhed sin Dont, samtidig med at han plejede boglige Sysler

Han blev Soldat og vandt i Tjenesten sine Foresattes Yndest i

den Grad at han en Tid skal have aspireret til en Kavalleri¬

løjtnants pyntelige Uniform, men han opgav denne Aspiration,

blev ved sin Læst og fik en Præstegaard i Forpagtning. Nu saa

man det usædvanlige Syn, at en Præstegaardsforpagter laa inde

i Kongens Kjøbenhavn for at tage Præliminæreksamen og der¬

efter dansk juridisk Eksamen. Ved ihærdig Flid naaede han

Maalet, han er Examinatus juris. Saa blev han Sagfører¬

fuldmægtig i Aalborg, og det var i denne Stilling, at Venstre¬

mændene i Hjørring Amts 5te Valgkreds kastede Blikket paa

ham. Hans Navn var flere Gange fremme, men først den

25. April 1876 stillede han sig uden nogen som helst Støtte fra

Agitationens Side og valgtes med Glans. Hans Forgenger var

Skolelærer J. P. Jensen, en begavet Mand, om hvem en

Meningsfælle har ytret, at Jensen var født veltalende, men talte

aldrig — en psykologisk Mærkelighed.

Bertelsen sluttede sig straks til det forenede Venstre og staar

nu i de „Moderates“ Lejr. Han holder sig meget tilbage og

tager yderst sjælden Del i Forhandlingerne. Han taler tungt og

ubehændig og har Vanskelighed ved at give en tit fornuftig

Tanke et klart Udtryk. I Udvalgene skal han være flink, navnlig

saa længe Diskussionen føres i Samtaleform; han synes lige¬

frem at sky sammenhængende Foredrag. Ogsaa paa Folkemøder

taler han daarlig, og det er saaledes heller ikke den Evne at

kunne bedaare og bestikke en Forsamling, han skylder sit Valg.

Det hviler paa en solidere Grund: et Agtelses= og Tillidsforhold

mellem ham og hans Vælgere.

Bertelsen er en ung Mand med et aabent og tiltalende

Ansigt; over hans Person hviler et Skjær af Fordringsløshed

og Beskedenhed som passer godt til hele hans Færd. Han er

almindelig afholdt som en i enhver Henseende brav og honnet

Karakter, og de, der kjende Manden nærmere, paastaa, at han
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baade har gode Evner og, naar det skal være, en fast Karakter.

Han er moderat og medgjørlig, og naar man ser denne beskedne
*

Skikkelse i en vild Oppositions Rækker, faar man Indtrykket af,

at det mere er en Tilfældighed end Sympati, der har givet

ham denne Stilling; thi den hele milde Personlighed synes mere

anlagt for en fredelig end for en krigerisk Gjerning — ganske

bortset fra Ungdommens Officeersaspirationer.

Bertelsen er nu Forpagter af den Grev Tramp tilhørende

Ejendom Kyg ved Nibe, sagtens en Virkning af den politiske

Alliance i Grevens korte Rigsdagsliv. Medens Greven faldt

ved Valget den 3. Januar 1879, hævdede Bertelsen med stor

Lethed sin Stilling. Der knytter sig vel ikke store Forhaabninger

til Bertelsens Rigsdagsgjerning, men en brugelig Repræsentant

kan han nok blive med Tiden — en tiltalende er han allerede.

Bille.

Cand. jur., nu dansk Generalkonsul i Amerika. Født den 1. Juli 1828.

Hvem kjender ikke Bille, Vort politiske Frihedsliv har bragt

mange Navne paa Folkets Læber, mangen Stjærne er gaaet op

med stor Klarhed og Glans for inden faa Maaneskifter atter at

forsvinde; mangt et Navn har langsomt og brydsomt banet sig

Vej til Folkets Hjærte og vundet sig en varig Plads der, og

mange smukke Minder ejer vort unge Frihedsfolk allerede. Men

ud af Hoben af disse Navne hævede der sig i lang Tid to, som

snart paa Hadets snart paa Begejstringens Vinger bares ud

over Landet.

Det var Navnene Bille og Ploug.

Som Ordførere for det mægtige nationalliberale Parti, som

dem der hver Dag talte til det ledende Folk, fik disse Mænd

en Betydning og en Indflydelse i Landet som ingen anden, og

der har været Tider, da Parolen fra disse Mænd blev lystret

lige saa sampittighedsfuldt, som et flinkt Kompagni Soldater
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lystrer sin Chef paa en Ekserserplads. Intet Under derfor, at

Modstanderne rettede deres hvasseste og hadefuldeste Vaaben

mod disse Mænd, intet Under, at Venner sluttede Kreds om

dem og tiljublede dem Bifald. Rundt om i Landet spredtes

deres Navne; i Vrager som paa Herresæder tog man Parti for

eller imod dem, og i mangen fattig Indsidderstue, hvor blot en

Avis fandt inden for Døren, kunde man høre drøftet Spørgs¬

maalet Bille: „denne hersens Bille i Kjøbenhavns Det var

gyldne Dage, men de bleve ikke af lang Varighed. Glorien be¬

gyndte at blegne og Indflydelsen at tabe sig, men endnu den

Dag i Dag indtage de to Navne en fremtrædende Plads i

Landet, snart en Hædersplads, snart en Plads i Skammekrogen,

alt efter Vedkommendes politiske Stade.

Fra Sorø Skole udgik i Slutningen af Fyrrerne en flink

Student. Han bar et gammelt, hæderfuldt Adelsnavn, men

Slægtens gamle Rigdom og Indflydelse var forsvunden, og det

Slægtled hvorfra den unge Student udgik, havde intet uden

Navnet tilbage. Den unge Bille stod ene og fattig i Hoved¬

staden, kun støttende sig til sine Evner og sin Flid, men med

fuld Fortrøstning til, at disse Hjælpemidler ogsaa skulde vise sig

tilstrækkelige til at skabe en lovende Fremtid. Han kastede sig

over det juridiske Studium, og Dommerstillingen skal have været

hans Ungdoms Attraa. Iblandt Kammeraterne ansaas Bille

for et godt og kvikt Hoved, men i den Retning, han senere skulde

udfolde saa glimrende Evner, faldt det den Gang ingen ind, at

hans særlige Begavelse laa. Ingen: Jo, maaske dog en.

Iblandt Billes Samtidige og Omgangsvenner var nuværende

Direktør i Handelsbanken Levy. Han opfandt Bille som Jour¬

nalist, men om han den Gang forstod at vurdere sit Fund, eller

om han ikke snarere tilfældig pegede paa Bille som en ham be¬

kjendt opvakt ung Mand, der trængte til Bifortjeneste, lige som

—det erhan maaske kunde have peget paa andre Kammerater

tvivlsomt. Nok er det: den første, der udpegede Bille til jour¬

nalistisk Virksomhed var Bankdirektør Martin Levy.

Det gik saaledes til. Den endnu virkende, hæderlige og

ansete Bogtrykker Sally B. Salomon havde i Krigsaarene

1848—50 udgivet de bekjendte Skillingsblade med Efterretninger

fra Krigsskuepladsen og havde gjort megen Lykke med dem. Da
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Krigen endte, besluttede han at fortsætte denne Virksomhed under

en anden Form, og til den Ende søgte han brugelige Med¬

arbeidere. Han kjendte Levy og spurgte denne til Raads

med Hensyn til Valget af saadanne, som han ganske natur¬

ligt søgte blandt unge Studenter. Levy udpegede da Bille

og Prahl. Det var en lykkelig Anvisning; thi den skabte to

Stjærner paa vor hjemlige Journalistiks stjærnefattige Himmel,

to Stjærner af sjælden Klarhed og Glans, der tilmed paa en

ejendommelig Maade supplerede hinanden. Medens Bille paa

alle indre Omraader lagde mærkelige Evner for Dagen, viste

Prahl sig som et ualmindeligt Talent paa de udenlandske

Oversigters Omraader, hidtil enestaaende og uovertruffet her

hjemme.

De to unge Studenter bleve antagne, men Redaktionen

vedblev at være anonym. Det fortælles, at Bestræbelsernei

Begyndelsen gik ud paa at finde de bedste Anekdoter og Smaa¬

historier til Spaltefyld, og at Prahl først med dette beskedne For¬

maal for Øje begyndte at tumle med Udlandets Presse, i hvilken

han senere skulde erhverve saa stor Indsigt. Saa fortælles der

videre, at Bille en glad Dag overraskede sine Medarbeidere med

Erklæringen om, at nu vilde han skrive en alvorlig politisk Ar¬

tikel. Almindelig Forbavselse og Spørgsmaal, om han var bleven

gal. Men Bille afleverede sin Artikel, den gik og gjorde Lykke,

og den blev Forløberen for en Række glimrende Artikler, der

livfuldt, aandfuldt og dygtig behandlede de forskjelligste politiske

og sociale Forhold. Det lille nansete Blad slog igjennem, og

det varede ikke ret mange Aar, inden det var det mest læste og

mest toneangivende Hovedstadsblad. De to unge Studenter fort¬

satte imidlertid deres Eksamensstudium, og en Dag sad den

meget omtalte Redaktør af „Dagbladet“ ved det grønne Bord

for at prøves i den Retsvidenskab, han allerede var begyndt at

fortolke i sit Blad. Prøven faldt godt ud, han hentede sit Laud.

Saa kom hans Navn til at staa paa „Dagbladet“ og dermed

var det indrangeret blandt de offenlige Navne, viet til Besudling

og Lovprisning.

„Dagbladet“ blev et mægtigt, et betydningsfuldt Blad.

Med Vind i Seilene og for en gunstig Bør blev det baaret op

paa Toppen af Tidens Bølge, og med en eminent Fører en
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ypperlig Besætning gik Sejladsen stolt og strunkt. Det indtog

en Tid — som det for øvrigt atter gjør igjen — Førstepladsen

i den danske Presse, og det gav ved et dristigt Initiativ paa

flere Omraader Stødet til et mægtigt Opsving i hele vor Jour¬

nalistik. Bille skrev en Vrimmel af glimrende Artikler, hvoraf

en udvalgt Samling findes i hans: „Tyve Aars Journalistik“

et Værk man endnu kan læse med stort Udbytte og megen For¬

nøjelse, og hvori man atter og atter maa beundre den unge

Redaktørs sjældne Gaver.

Det er umuligt at skrive Billes Historie, hvor langt der

end kan være til Enden af den, uden at lægge en Hovedvægt

paa hans journalistiske Virksomhed, ved den blev han den Bille,

han er, den var Piedestalen, der gav Figuren sit Syn, sit Relief.

Man kan dømme om Billes Redaktørvirksomhed, hvorledes man

viil, man kan finde nok af Feil og Beklageligheder, man kan,

om man er stemt dertil, fordømme den, et skal indrømmes: at

der stod et mægtigt Talent bag ved den, og at Virksomheden

gjorde Manden den største Ære. Der er vist ikke megen Over¬

drivelse i den Dom, en indsigtsfuld Mand fældede om Bille

som Redaktør, da han betegnede ham som „Nordens største

Journalist.

Og Anerkjendelsen udeblev heller ikke. Paa mange Maader

fik Bille at mærke, hvilken Lykke han gjorde, og det er da

let forklarligt, at Ærgjærrigheden pustede Vingerne ud til en

højere Flugt. Han søgte og fik Sæde i Borgerrepræsentationen,

og han stævnede da ogsaa efter 10 Aars Journalistvirksomhed

ind i Folkethinget. Han søgte, som naturligt var, Valg i Hoved¬

staden, men, hvad der nu kan synes mindre naturligt, han søgte

den eneste virkelige Arbeiderkreds,og fandt det i 5te Kreds —

vi have heri Landet. Den Gang han stillede sig, var det maaske

ikke saa; thi Bille har aldrig været Arbeidernes Mand, og han

vilde vel i saa Fald have søgt en fredeligere, en mere aristo¬

kratisk Kreds —dem Byen jo har flere af. Nu blev han Re¬

præsentant for den uroligste, den ham mindst velvilligste Kreds,

og det har han faaet at mærke, om man end ikke hidtil har

kunnet styrte ham. Femte Kreds var imidlertid den Gang en

skikkelig Kreds. Den havde til Folkethinget sendt Repræsentanter

som den stokkonservative C. N. David, som Lehnsgreve Knuth

4
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og Geheimeraad Tillisch. Det var sidstnævnte, som Bille afløste

den 14. Juni 1861. Valgkampen var temmelig levende. Han

havde til Modkandidat den dygtige og anseete Sadelmagermester

P. C. Olsen, der optraadte som Haandværkernes og de mindre

Næringsdrivendes Repræsentant, og C. V. Rimestad, hvis

Indflydelse den Gang var i Stigen, kæmpede af al Kraft imod

Bille. Men denne lagde allerede paa Valgdagen en ualmindelig

Veltalenhed for Dagen og vandt gjensynlig mere og mere Stem¬

ningen, og ved den skriftlige Afstemning naaede han da ogsaa

505 Stemmer, medens Olsen kun fik 184. Disse Tal tage sig

nu med de senere Erfaringer for Øje smaa ud, men den Gang

vare de ret anseelige og i ethvert Fald de høiste Tal, der vare

naaede i den Kreds

Jubelen var stor, da Bille proklameredes som valgt, og den

valgte blev af en talrig Menneskemasse fulgt hjem til sin Bolig

paa Kultorvet, hvor Hurraraabene fornyedes, saa at Bille maatte

vise sig og takke fra Vinduet. Det var saaledes under en kraftig

Begejstring, at han blev baaret ind paa Thinge. Her saa det

da helt anderledes ud end nu. Da indtog Intelligentsen og ikke

en tit raa og uvidende Talmajestæt Højsædet, og da var Billes

Anskuelser i afgjort Majoritet. Der var følgelig ikke særlige

Opgaver for ham at løse, og det blev nærmest Tscherning,

I. A. Hansen, Winther og Kjær, der bragte den duelige

og vittige unge Mand til at kaste sig ind i Kampen. Hans Vel¬

talenhed vandt tidlig Anerkjendelse, om den end ikke da var saa

fuldendt, som den senere blev.

Saa kom den ulykkelige Krig i 1864, hvor den Politik,

Bille havde været med til at kæmpe for, led et afgjort Skibbrud.

Det knugede naturligvis ham som alle andre danske Mænd, men

det gjorde ham tillige bitter. Man maa vistnok tilskrive denne

bitre Stemning de sørgelige Artikler om Arvefølgen, som sikkert

nu alle anse for uheldige, og som skaffede ham den opsigts¬

vækkende Proces paa Halsen, der i første Instants skaffede ham

en Dom paa et Aars Fængsel, men ved Høisteret en Frifindelse,

for hvilken han vistnok tildels kan takke Advokat Brocks glim¬

rende Forsvar. Med det politiske Nederlag, Bille led i 1864,

og med det fatale Angreb paa Kongens Ret til Danmarks

Trone var Billes journalistiske Magt brudt, og det var klogt
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iog rigtigt af ham at trække sig tilbage. Han gjorde det

rette Tid, dog ikke forinden han havde givet et nyt Vidnesbyrd

om sit skarpe Blik ved netop at udpege den Mand til sin Efter¬

følger, der bedst egnede sig til at indtage Stillingen og fuldt ud

har vist, at han baade var sin Formand og det Valg, denne

havde gjort, værdig. Der skulde en Mand med Topsøes ejen¬

dommelige Evner til atter at løfte „Dagbladet“ op paa den

Fortrinsplads, det en Gang havde indtaget. Billes stolte jour¬

nalistiske Bane fik en smuk Afslutning ved det Festmaaltid, tak¬

nemmelige Medborgere gav til hans Ære.

Fra nu af var Bille alene Politiker. Rigtig nok overtog

han straks en Direktørpost ved det nystiftede Aktieselskab „Bygge¬

selskabet“, men skjønt han vist ogsaa røgtede denne Virksomhed

med Dygtighed og Omsigt, blev han ikke mange Aar „Direktør

Bille“. Tiderne vare ugunstige, Uheld traadte til, og før hans

Kontraktstid var udløben, viste han den paaskjønnelsesværdige

Uegennyttighed at afgive sin vellønnede Post. Siden den Tid

har man kun kunnet hænge et „Candidatus jurist eller et

„Folkethingsmand foran det berømte Navn.

Da „det forenede Venstre“ dannedes i 1870, og navnlig

da det i 1872 var blevet Flertal i Thinget, var der ret blevet

Plads for Billes Evner. Og dog kom han ikke særdeles ofte

med hvad Ret vides ikke — at Høire¬—frem. Man siger

mindretallet i Folkethinget var bange for at irritere det myndige

Flertal, og da Billes Dialektik var dette Flertal særlig ubehagelig,

saa holdt man Bille tilbage, saalænge der endnu var Skygge af

Haab om mindelige Overenskomster, og først efterhaanden som

disse Haab fjærnedes, gav man den mesterlige Fægter Lov til

at tumle sig. Nok er det, Bille holdt sig meget tilbage, men

saa tog han rigtignok ved enkelte Leiligheder en glimrende

Revanche. I Kjældernæssagen, ved Finantslovskampene og flere

andre Leiligheder fejrede han stolte parlamentariske Triumfer,

og hvis Grunde og Argumenter kunde knuse et Parti, saa har

han ved mere end en Leilighed totalt ødelagt sine Modstandere.

Men sligt bed ikke paa den Kohorte, han kæmpede imod, han

maatte nøjes med Bevidstheden om den logiske Seir— Sejrens

Løn fik han ikke. Det var i Tiden fra 1872 til 1875. Da var

Bille ligefrem hadet af Venstre. I samme Grad, som han slog
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dets Argumenter sønder og sammen, i samme Grad hadedes

han, og det vil altsaa ikke sige saa lidt.

Nu er det anderledes. Ved en af disse mærkelige Sving¬

ninger, som det politiske Liv er saa rigt paa, er Bille nu bleven

en af Venstre ret afholdt og af alle agtet Mand, og med de

foregaaende Aar i frisk Minde, er det ret interessant nu at høre

Hørup rose Bille i høje Toner, baade ved det bekjendte politiske

Møde i Gothersgadens Eksercerhus ifjor og forleden i Folke¬

thingssalen. Fra at være den ufordrageligste er Bille blevet en

af de fordrageligste for Venstre blandt Folkethingets Højremænd

I Høire har der vel egentlig aldrig været nogen stor Begejstring

for Bille; man har beundret hans store Gaver og tit glædet sig

over de knusende Slag, han har leveret den fælles Modstander,

men man har stillet sig noget skeptisk overfor den Nytte, han

gjorde, og i det hele indskrænket Tilslutningen til en noget kølig

Sympati.

Ved Leiligheder, hvor Bille har opereret lidt paa egen

Haand eller i Forbindelse med Klein, saaledes i 1875 og

1878, men navnlig dog under den vestindiske Sags Behandling,

hvor rigtignok hans Optræden var ganske mærkelig, kastede man

sig med ufornøden Heftighed over ham og gav en tilsyneladende

længe opsparet Harme Luft. Men paa den anden Side har der

ogsaa været Leiligheder, hvor hans Bistand har været Høire en

sand Trøst. Saaledes ved Valgbrevenes Prøvelse efter Valget

den 3. Januar 1878. Her vidste man, at Venstre vilde gjøre

Forsøg paa at vanskeliggjøre Godkjendelsen af flere Højrevalg

deriblandt nogle soleklare, og det lykkedes jo virkelig Partiet

ved en ukjendt Brutalitet at „svale Kredsene af, som Hørup

saa smagfuldt udtrykte sig, gjennem den største Deel af Samlingen.

Til Valgbrevennes Prøvelse inddeles Thingets Medlemmer

paa en særlig Maade, og det traf sig nu saaledes, at der i en

Gruppe, hvor vigtige Valg debatteredes, kun var en fremragende

Høiremand: Bille, der havde at kæmpe mod Venstres Koryfæer.

Hvor var man den Dag glad ved Bille, og hvor stolede man

ikke paa ham: De andre Grupper bleve færdige, Billes drøftede

endnu. Man hørte da i Rigsdagens Gange, hvor Politikerei

stor Spænding færdedes frem og tilbage, Rygter om, at Bille

kæmpede en vældig Strid, og fra mangen Høiremands Læber
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hørte man den Dag: „Gudskelov at Bille er der. Da For¬

handlingen omsidder afsluttedes, og Bille kom ud, blussende og

echaufferet af den heftige Kamp, samledes Høire omkring ham,

trykkede hans Haand og bevidnede ham paa mange Maader sin

Erkjendtlighed for hans Dyst. Han bragte vel heller ikke den

Dag Sejren hjem, men mere Hæder og Anerkjendelse end sæd¬

vanlig. I sin Valgkreds har Bille vel en temlig kraftig Støtte

men vistnok heller ikke nogen stor personlig Sympati. Han har

for en Deel de samme Stillere som i 1861, men den store Vælger¬

masse holder nærmest paa Bille, fordi man ikke kan være bekjendt

at prage en saadan Kapacitet, og fordi man ikke for nogen Pris

vil have en Socialist, og det er jo det eneste, der har været

Fare for.

Det stærkeste Anløb, der har været gjort paa Bille var, da*

Pio stillede sig, men om nogen alvorlig Fare var der dog heller

ikke den Gang Tale. Bille repræsenterer nu den største Valg¬

kreds i Danmark, et utilbørlig Monstrum af en Valgkreds, der,

hvis der var Gran af Retfærdighedsfølelse hos Folkethingets

Fleertal, vilde, overensstemmende med Grundlovens Bud, blive

delt i 4 a 5 Kredse. Den Størrelse, Kredsen nu har og Be¬

folkningens Beskaffenhed, gjør Kredsen til den uroligste i Landet,

og om Valgmøder eller deslige kan der næsten ikke være Tale,

dertil er Publikum for livligt. Endog paa en Valgdag har

man jo havt Spektakler, saa at Bille ikke kunde komme til Orde,

og han og Valgbestyrelsen, da Talerstolen stormedes, maatte

retirere ud igjennem Vinduerne. Bliver Valgkredsen deelt, vil

sagtens mindst en Socialist komme ind i Rigsdagen, men deri

er der jo heller ingen Ulykke. Derimod vil Bille da kunne

vente at beholde en sikker og rolig Kreds, medens hans nu¬

værende Stilling i 5te Kreds paa ingen Maade er helt

uden Fare.

Billes store Veltalenhed er ofte nævnt i denne Skildring,

og der er sikkert ingen, der vil benægte, at han er en fuldendt

Taler. Det er ikke det mindst mærkelige ved Bille, at han

er en lige stor Mester i at føre Ordet og Pennen, noget, der

ellers ikke almindelig forenes. Billes Veltalenhed er blændende.

Hans Organ er kraftigt, undertiden lidt haardt, men ikke uden

Velklang. Hans Herredømme over Sproget er vidunderligt,
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alt ligger til rede i den skjønneste Orden, Perioderne slynge sig

naturlig og elegant ind i hinanden, og han kjender ikke til de

ulyksalige Forsætninger, der smægte Livet igjennem efter deres

Eftersætning. Hans Foredrag er fortræffeligt; han taler tydelig

og distinkt, pointerer rigtig og ved at lægge Liv og Fart ind i

Talen. Naar hertil kommer, at han aldrig leder efter Ord,

altid taler flydende og i et behageligt Tempo, altid har en

Vittighed og ofte en Aandrighed paa rede Haand, samt at han

gjør en vellykket Brug af Billeder, tit sine og poetiske, altid

helt ud gjennemførte,— saa maa man erkjende Bille for en

fuldendt Taler. Man hører ham med største Velbehag, næsten

med Vellyst, og der vil altid være Momenter i hans Tale,

hvori han overrasker Tilhørerne, enten ved et uventet, slaaende

Billede eller ved en vidunderlig elegant Afslutning paa en

vanskelig Periode. Man siger, at Stenograferne uden at for¬

andre en Tøddel eller et Tegn kunne lade Billes Taler gaa i

Trykkeriet, og sligt hører nok til de store Sjældenheder.

Billes Veltalenhed er bestikkende, man tvinges til at holde

med ham, medens han taler. Det fortælles, at en af vore

største Mænd skal have betegnet Bille som den farligste Mod¬

stander, man kunde have; thi hvad enten man læste, hvad han

skrev eller hørte ham tale, maatte man give ham Ret og

erkjende selv at have Uret — saalænge man var under Paa¬

virkningen. Hørte den op, og man kom til nærmere at tænke

over Sagen, gik det snart op for En, at der dog ikke var saa

lidt at indvende. Det ligger nær at sammenligne Billes Vel¬

talenhed med Orla Lehmanns, og dog hvilken Forskjel?

I Herredømmet over Sproget, i Evnen til at gribe Nuet og at

improvisere, giver Bille ikke Lehmann Noget efter, men i Evnen

til at elektrisere en Forsamling, til helt at rive den med sig,

var Lehmann Mesteren. Bille kan beruse Ens Forstand, man

kan vugge sig i Sprogets Vellyd og beundre Formens Elegance,

men begejstre kan Bille ikke. Det kunde Lehmann trods Nogen;

thi Lehmann satte Følelsen og Fantasien i Bevægelse medens

Bille kun daarer Forstanden. Lehmanns ildfulde Tale, hans

Stemmes melodiske Klang berusede, og man gav sig hen. Bille

nyder man, men man giver sig ikke hen. Hjærtet er ikke med

i Spillet. Man har ogsaa sammenlignet Billes Veltalenhed
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med Holstein=Ledreborgs, og navnlig har Venstre tit frydet

sig over at have en Mand i sin Midte, hvis Veltalenhed end¬

ogsaa overstraalede den navnkundige Bille. Hvilken Mis¬

forstaaelsel Holstein Ledreborgs sjuskede, skjødesløse og usammen¬

hængende Taler kunne aldrig sammenlignes med Billes logiske,

klare og formfuldendte Foredrag. Bille er langt hans Mester

og uden Tvivl Rigsdagens mest veltalende Mand for Øieblikket.

Der er tit over Billes Taler, som over hans Person, noget

koldt og forstandstørt, som saa til Gjengjæld afhjælpes ved

Vittigheder og Aandrigheder, der vel tiltale og oplive, men paa

den anden Side betage Talen noget af dens Alvor, og det var

sigtende herpaa, at Monrad tilraadede ham at anskaffe mere

Men„Ballast af Alvor“ som Baand paa „Tivolihumøret“

Bille kan tale baade højtidelig og alvorlig, han kan levere

ypperlige og grundige Foredrag. Da Sagen om Fæstnings¬

terrenet laa for, særlig Spørgsmaalet om Kjøbenhavns Demar¬

kationslinie, talte han ligefrem fortrinlig, det er anerkjendt af

Alle. Under Diskussionen om den lærde Skole talte han lige

alvorsfuldt og ypperlig, og om Landbrugssager, som han i de

senere Aar har kastet sig over, har han talt med stor Grundig¬

hed og Indsigt. Det er især i Replikken, at Billes sjældne

Gaver komme tilsyne, her staar han med Hensyn til at give et

kort, træffende og vittigt Svar uovertruffen. Han naar sin

største Effekt, naar han taler til en urolig, bølgende Masse, der

afbryder ham og tilkaster ham Bemærkninger. Han stanser da

et Øieblik i sit Foredrag, ser stift paa den Ulykkelige, og saa

ved man, at der vanker, saa ryster i næste Øieblik Tilhørerne

af Latter over den Ødelæggelse, han med faa Ord volder Mod¬

standeren. I næste Nu fortsætter han sin Tale akkurat ved

det Ord, hvor han slap. Han mister aldrig Traaden, kommer

aldrig ud af Koncepterne.

Baade Kjær, I. A. Hansen og Tscherning have været

mærkede af hans Svøbe, og hvem mindes ikke den simple og

dog saa kuusende Maade, paa hvilken han ødelagde Tauber

for nogle Aar siden: Det var i de store Krisers Tid, og Bille

afleverede en af sine store Taler. I den kom han til at antyde

de Fremskridt, der herhjemme var sket siden 1849. En Røst

foran ham spurgte et Par Gange temmelig irriterende: „Hvad
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er der da sket““ Røsten var Taubers.Bille standser i sit Fore¬

drag, ser vist paa Synderen og afgiver under Medlemmernes

og Tilhørernes stormende Latter omtrent følgende Svar: „Det

ærede Medlem spørger, hvad der er sket siden 1849. Det, at

det ærede Medlem nu sidder i Danmarks Rigsdag er et Bevis

paa, at der er sket Meget siden 1849“. Det var ganske simpelt,

men Maaden, hvorpaa det blev sagt, den stærke Akcent, der

blev lagt paa „Meget“, saa at det fik en umiskjendelig An¬

tydning af „for Meget“ var af glimrende Virkning, og Tauber

dukkede sig ogsaa.

Mere bekjendt er Billes kvikke Svar til Bregendahl, da

denne som Folkethingets Formand forbød ham at sige, at Ju¬

stitsministeren havde et godt Øje til Pressen; Bille bøjede sig

strax for Formandens Afgjørelse og slog saa under stor Munter¬

hed fast, at Justitsministeren ikke havde noget godt Øje til

Pressen.

Endnu højere end som politisk Taler staar Bille som Fest¬

og Leilighedstaler. Her har det kvikke og aandrige sin rette

Plads, og han spiller da ogsaa med det paa en uforlignelig

Maade. Ved en Række af Fester har Billes Tale været Glans¬

punktet, og ogsaa ved Kommunens store Middag i Anledning af

Universitetsjubilæet var han den, der tog stærkest Bifald. Ved

det politiske Spektakelmøde ifjor i Gothersgadens Eksercerhuus

var Stemningen hos det ungdommelige Publikum stærkt imod

ham, men det forhindrede ham ikke i med en tiltalende Freidig¬

hed at sige Forsamlingen adskillige drøje Sandheder, som trods

al Hujen og Piben fastholdtes og gjentoges.

Det er ret mærkeligt, at Bille trods sine fremragende Evner

og trods sin livlige Deltagelse i det politiske Liv, aldrig har

havt nogen fremragende politisk Indflydelse, i al Fald ikke siden

han fratraadte „Dagbladet“s Redaktion. Der har aldrig for

Alvor været Tale om ham som Ministeremne, uagtet baade

hans Kundskaber og Evner kunde berettige en slig Aspiration,

og end ikke nogen Førerplads i Partiet har man indrømmet

ham. Dette skyldes vist en Forening af forskjellige Omstændig¬

heder. Dels har Bille jo altid indtaget en stærkt udfordrende

Stilling til Modstanderne, deels har maaske Stikordet „Tivoli¬

humøret“ skadet ham, og deels har han aldrig med Ihærdighed
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trængt saa dybt ind i allehaande kjedelige og trivielle Detailler,

som en Førerplads kræver. Han har valgt sig sine Kjæpheste og

ofret Evner og Kræfter paa dem. Heller ikke hans journalistiske

Virksomhed, hvor glimrende den end var, har gavnet hans

Aktier i det politiske Liv; den har skaffet ham mange Beundrere,

mange Fjender, men kun faa virkelige Venner. Saaledes gaar

det ofte i denne misundte og dog saa lidet misundelsesværdige

Stilling.

I de senere Aar har Bille kastet sig mere over Detaillerne,

han er kommet ind i Finantsudvalget og skal arbejde flittigt der,

og i det nu organiserede Høire indtager han en Embedsstilling.

Der er i det Hele meget, der tyder paa et gunstigt Omslag til

Fordel for Bille og paa, at han selv vil skaffe sin Virken mere

Betydning end tidligere. Begge Dele ere glædelige. Bille kan

glæde sig ved i høj Grad at besidde sine Medborgeres Agtelse,

men egentlig afholdt er han næppe. Han er noget kold og

følelsesløs; man mærker altid meget til hans Forstand, men kun

lidt til hans Hjærte. Han er derhos fornem: Aandsaristokrat

til Fingerspidserne. Det er kjedeligt med saa mange af vore

store Mænd, at de saa godt kjende deres egen Storhed og ikke

kunne lade være at bramme med den. Lige overfor Bille er

man altid Undermaaleren, det ved man jo forud godt, men det

er kjedeligt for meget at faa det indprentet. Det „nedladende

gjør aldrig noget hyggeligt Indtryk, naar det mærkes, og det

gjør det hos Bille. Man kan ikke andet end beundre Manden,

men det er vanskeligt at komme til at holde af ham, naar man

ikke kommer i nær Berøring med ham. De, der gjør det, lov¬

prise ham i høj Grad og føle et varmt og trofast Venskab

for ham.

Bille har hverken Ordener eller Titler, det er ogsaa paa¬

faldende. Den Mand, der har været en eminent Journalist, en

dygtig Politiker og Borgerrepræsentant, der har en Række

virkelige Fortjenester at pege hen paa, han har ikke saa meget

som et Ridderkors. Er det, fordi han ikke vil have det, eller

vil man ikke give ham det: Det faar at staa hen. Men An¬

ledning har der ofte været, baade da han var Formand for den

Komite, der indsamlede private Midler til det nye kongelige

Theaters indre Udsmykning, og da han for kort siden gjorde
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det danske Landbrug den uvurderlige Tjeneste at skaffe det danske

Fedekvæg en Fortrinsstilling paa det engelske Marked

Man siger, at Bille nu søger Embede. Det er baade

rimeligt og naturligt, og der er ingen Tvivl om, at der er Stof

i ham til en ypperlig Embedsmand. Som Borgermester her i

Kjøbenhavn eller som Amtmand ude i Provindserne vilde han

sikkert kunne gjøre fortrinlig Nytte, og han bør komme frem,

hvis han attraar det; vi have ikke Raad til at lade slige Evner

ligge brak. At Bille, anvendt i Tide, kunde have være blevet

en meget habil Diplomat, er der Mange der mene, og det kan

ogsaa have noget paa sig.

Lad os imidlertid beholde ham som Folkethingsmand; han

vill, mere end de allerfleste, efterlade et føleligt Savn, hvis han

kommer ud af Thinget, — ja, mere end et Savn, det vil være

et Tab, som saare vanskelig erstattes.

Efterskrift. Denne Pennetegning er skrevet den 4. April

1880, altsaa før der var Tale om Bille som dansk Repræsentant

i Amerika. Denne Udnævnelse kom pludselig og uventet. Kort

forinden var han bleven Ridder af Dannebroge og har alt nu

flere Ordener. Folkethinget har lidt et overordentligt Tab ved

hans Bortgang, det føles allerede nu. Hans Eftermand er den

dygtige og anerkjendte Professor juris Goos.

Boisen.

Cand. theol., Løjtnant, Ejer af Rødkilde ved Stege. Født den 22. August 1841.

Navnet Bojsen har havt en god Klang her i Landet og har

det vel tildels endnu, om det end kan synes, at det Slægtled,

der nu paraderer paa den offentlige Skueplads, er noget dege¬

nereret. Man mindes ved Navnet paa en behagelig Maade om

dygtige, nidkjære og fædrelandssindede Embedsmænd, og ogsaa

den gamle Præst i Stege har ved sin geistlige Virksomhed og

ved sin aandfulde og tankevægtige „Budstikke“ sat sig et saa
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smukt Minde, at man har let ved at tilgive de Ekstravaganser

paa Politikens Omraade, den gamle Mand i de senere Aar har

tilladt sig. Sønnerne, der nu bære Navnet frem: Folkethings¬

manden, Høiskoleforstanderen i Gjedved og den unge Redaktor

af Venstrebladet i Horsens, have ikke et sligt Taknemlighedskrav

at trække paa, og Dommen over dem bliver derfor ganske

naturlig mindre hensynsfuld.

Folkethingsmand Frede Bojsen bærer paa en Gang

Fredens og Krigens Attributer: han har foran sit Navn baade

et „Candidatus theologie“ og et „Løjtnant“ Hans Tilbøjelig¬

heder gaa dog vistnok nærmest i krigerisk Retning, hvilket kan

sluttes deraf, at han har været en af Førerne for det hensyns¬

løse Krigsparti i Rigsdagen, og dels deraf, at han prætenderer

Stillingen som Venstres sagkyndige paa det landmilitære Om¬

raade og har gjort sig særlig Anstrængelse for at hævde denne

Prætention.

Om denne Sagkyndighed har der været rejst allehaande

Tvivl, men selv tvivler han ikke paa den, og den Dristighed,

hvormed han tager Kampen op mod de virkelige Fagmænd paa

de store Tvistspørgsmaals Omraade, har kun sit Sidestykkei

Holstein=Ledreborgs Oversagkundskab paa det maritime

Omraade. Begge ere forlængst komne ud over alle Tvivlsmaal,

som andre lærde ellers brydes med, de have deres grundmurede

Mening, og den er naturligvis den ene rigtige. Skylden for denne

Selvvurdering er dog ikke alene Bojsens, den skyldes for en Deel

Paavirkning udefra. Ikke blot have de virkelig sagkyndige i

Rigsdagen taget alt for nænsomt paa den unge Mand, men

ogsaa ovre i Lejren ved Hald har man i sin Tid drevet et

skadeligt Spil med ham, idet gamle og unge Officerer lyttede

til den spirende Politikers Ord, som om det var Visdomstale,

og spurgte ham til Raads som et Orakel. Sagtens klarede han

sig ligesom andre Orakler ved at give Svar, der kunde tydes

paa alle Maader; men det er ikke til at undres over, at den

unge Mand troede sig udrustet med særlige Evner i militær Ret¬

ning, og da de Tider jo forlængst er forbi, da „Beskedenhed er

en Ynglings skjønneste Dyd“ kan man vel forstaa, at han

maatte have sit Lys i den høiste Stage, at det ret kunde skinne

over og for hele Landet.
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Det faar imidlertid være med Sagkundskaben, som det vil,

en Ting er vist, og det er, at Taktiker er „Løjtnant Bojsen

ikke, det har han til fulde vist under det politiske Felttog, hvor

han var med til at føre Tropperne til de grundigste Nederlag.

Bojsen kom ind i Rigsdagen ved Valget i September 1869.

Det var den Gang en forholdsvis rolig politisk Tid: Grundlovs¬

kampen var endt og „det forenede Venstre“ endnu ikke dannet

Han blev valgt uden Modkandidat paa et temmelig taaget

Venstreprogram, og det var vistnok nærmest som hans Faders

Søn, at Møenboerne første Gang gav ham deres Stemme.

Allerede Aaret efter dannedes „det forenede Venstre“ og Bojsen

blev Medlem af det. Dette Partis Dannelse var, som det saa

ofte er sagt, en af de unaturligste og usundeste Alliancer, man

vel kan tænke sig. Her forenede de saakaldte ideale Mænd sig

med rene Magt= og Madstrævere, her gik Grundtvigianere og

Bjørnbakkere, Fædrelandsvenner og Kosmopoliter op i en højere

AtEnhed, hvis Maal var Magt og Midlet hensynsløs Krig.

Bojsen, der selv kaldte sig en Tilhænger af Grundtvig, og som

havde en saa anerkjendt grundtvigiansk Afstamning, sluttede sig

til Partiet, er jo ikke mere underligt, end at saa mange andre

Grundtvigianere gjorde det, men at Slægten Bojsen, efter at

saa mange af de virkelige Grundtvigianere havde faaet Blik for

Alliancens Falskhed og vendt Partiet Ryggen, vedblivende paradere

med Grundtvigs Fane i det Partii, hvor den aldrig havde hjemme,

er ikke Slægtens Ære.

I Begyndelsen spillede Bojsen ikke nogen fremtrædende Rolle

i Thinget, men da hans Parti i 1872 var blevet Flertal, kom

hans Tid. Han fik straks Æresposten som Formand i Finants¬

udvalget og Hærudvalget — det var under hans Forsæde, at

man viste sin Iver i dette Udvalg ved at synge fædrelandske

Sange — han blev Embedsmand i Partiet og endelig Partiets

Ordfører ved en Række vigtige Leiligheder.

Bojsen kan alene takke dette Parti for, at han overhovedet

kom til at spille nogen fremtrædende Rolle. Kun i et Parti,

der i den Grad var fattigt paa Intelligents, som „det forenede

Venstre“ kunde en Mand med Bojsens Kvalifikationer blive

fremtrædende; i Høire vilde han aldrig have gjort sig gjældende

Bojsen er nemlig en ganske ordinær Mand med ganske ordinære
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Evner, og et tydeligere Vidnesbyrd om Partiets Mangel paa

Kapaciteter kan ikke godt tænkes, end at Bojsen var og vistnok

endnu er en af de Mænd, der stod øverst paa Venstres Minister¬

liste — en passende Illustration til I. A. Hansens storladne

Udtalelse, baade paa Kongereduktionsmødet i Skanderborg og

ved andre Leiligheder, om Venstres Overmaal af Evner til at

styre Land og Rige. Thi flere tidligere Ministres Evner ganske

ufortalt — til Bojsens Niveau er man dog næppe endnu naaet

Men hvem ved: Det kan maaske endnu komme.

I Venstre har imidlertid Manden Kurs, og han har været

stærkt benyttet. En Anvendelse af ham har tit vakt Forbavselse,

nemlig som Ordfører ved storpolitiske Turneringer. Thi Slag¬

taler i den Forstand, der ellers smagte Partiet, er Bojsen slet

ikke. Han taler bredt, kjedelig og tungt; han bliver altid ens¬

formig, gjentager sig atter og atter og er tilmed langt fra

behændig. Venstre havde i sine Rækker ganske anderledes dyg¬

tige Talere, men de bleve skudte i anden Linie, medens Bojsen

førte an.

Man har ment, at Valget af Bojsen skyldtes en stærkt

rivaliserende Tilbøjelighed hos andre Ærgjerrigheder, der saa

foretrak Bojsen frem for en farligere Rival, og den Betragtning

er ogsaa gjort gjældende, at Valget skyldtes en Del moderate i

Partiet, der antog Bojsen for mindst uhyggelig for Modstanderne.

Hvad enten nu denne sidste Betragtning har været den afgjørende

eller ikke, saa er den rigtig, og i saa Henseende var Valget godt

nok. Af alle Venstremænd er der nemlig ingen, der nyder større

personlig Sympati hos Modstanderne end Bojsen. Han er af¬

holdt af mange af dem, agtet af dem alle.

Bojsen er en ren og pletfri Karakter, paa hvilken end ikke

den hadefuldeste Modstander har kunnet sætte nogen Plet. Han

er en nobel og rettænkende Personlighed med en i høj Grad

sympatetisk Fremtræden. Bojsen tillægger man aldrig lave og

egennyttige Motiver; man gaar altid ud fra, at Manden fuldt

ud mener, hvad han siger, hvor meget man end kan forundre

sig over og beklage det. Disse Egenskaber give ham ganske

naturligt en moralsk Overvægt over mange i Partiet, og det er

ganske sikkert ogsaa disse Egenskaber, der trods hans mindre
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betydelige Evner vilde gjøre ham til Minister, om det utrolige

nogensinde skulde ske.

Man siger, at flere af Venstre særlig lytte til Bojsens

Raad og i vanskelige Tilfælde slutte sig til denne Mand, paa

hvis Ærlighed og Sanddruhed de kunne stole, og enkelte Venstre

mænd ere endog beskyldte for en vis Afhængighed af Bojsen,

saaledes Klavs Berntsen, men denne Beskyldning kan med

det foregaaende for Øje tages temmelig let.. Selv er Bojsen

vistnok ikke saa uafhængig, som han tror og saa tit vil give sig

Mine af. Navnlig har hans „Ven“, Grev Holstein=Ledreborg,

vistnok en altfor stor og ikke absolut heldig Indflydelse paa ham.

Nu, siden Venstre er sprængt, hører man mindre til Bojsen,

og det synes, som om de „Moderate“, hvortil han hører, fore¬

trække Holstein=Ledreborg til Anfører.

Udenfor Rigsdagen hører man ikke meget til Bojsen. Vel

har han nu og da været med paa en politisk Rundreise, men

nogen Opsigt har han ikke vakt, og hans oratoriske Evner ligge

da ogsaa mindre endnu for Folkemøderne end for Rigsdagen.

Da den dødfødte Grundlovsværneforening skulde dannes, var

han med i Middelfart for at bekæmpe den, men han kunde

intet udrette og maatte endog se sin egen Broder som For¬

eningens Formand. I en Henseende har han gjort sit Parti

væsentlige Tjenester, idet han nemlig en Tid har været dets

„Krigskasse, og hans økonomiske Uafhængighed satte ham

ogsaa i Stand til at være en elstværdig og splendid Vært for

mange Venstremænd, der nok gjorde flittig Brug af den tilbudte

Gjæstfrihed.

Bojsen er en ung, smuk Mand med kulsort Skjæg og Haar,

imod hvilke de klare blaa Øjne stikke paafaldende af. Der er

noget sydlandsk ved hans Udseende, underlig parret med en

engelsk Flegma udbredt over Gang og Holdning. Han ser livs¬

træt og melankolsk ud, som en Mand der har været hjemsøgt af

svære Sorger. Over hans alvorlige Ansigt gaar der kun sjældent

et oplivende Smil, og det er beklageligt, thi dette Smil tager

sig saa godt ud. Der er Emner til en ægte Romanhelt i det

9dre, og det forøges ved Kjendskab til hans Livsførelse. Be¬

gejstret over Rigsdagsmanden Bojsen kan man ikke blive; men

man kan ikke Andet end have Sympati for Personen og agte den.
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I hans Valgkreds sidder han nu fast og nyder megen Anseelse.

De Forsøg, der have været gjort paa at styrte ham, ere hidtil

grundig mislykkede. Og det maa man holde Valgkredsen tilgode,

at den lod en Mand som Bojsen afløse den langt mindre

sympatetiske Thurah, efter at den nu en Gang havde tilføiet

sig selv den Tort at prage den ædle Hother Hage.

Brix.

Professor, Skolebestyrer i Kjøbenhavn. Født den 14. Marts 1820.

Kjøbenhavns anden Valgkreds hører til de aristokratiske

her i Landet, og vil vel sagtens vedblive at gjøre det, saalænge

den evropæiske Mærkelighed holder sig herhjemme, at Byerne og

særlig Hovedstaden repræsenterer de konservative Anskuelser,

medens Radikalismen har sit Sæde paa Landet. Det har altid

været pæne Folk, der have bejlet til Vælgernes Gunst i Christians¬

borg Slots Ridehuus. Paa den grundlovgivende Rigsforsamling

repræsenteredes Kredsen af Bankdirektør H. P. Hansen, der

besejrede Modkandidaterne Bøssemager G. Christensen og

Dispachør A. Wessely. Der synes i det Hele i Begyndelsen

af vort Frihedsliv at have været stærkere Rift om Kredsen

end senere.

Ved det første Valg den 4. Decbr. 1849 stod Grosserer

C. Broberg, C. V. Rimestad og Dr. med. Ballin mod

hinanden paa Valgtribunen. Broberg sejrede med betydelig

Overvægt, men udtraadte allerede den 2. Septbr. 1851. Fire

Uger efter kæmpede 4 Kandidater om Kredsen, nemlig Baron

Blixen=Finecke, der valgtes med 167 Stemmer, Grosserer

Alfred Hage, C. V. Rimestad og daværende Krimininalrets¬

assessor Casse. Aaret efter var der Valg paany, men da var

Hage den eneste Bejler og fik Ja. Han stod sig ved de fire

følgende Valg, de tre Gange uden Modkandidat, medens ved et

af Valgene Grosserer Broberg atter havde meldt sig til Tjeneste

og trængte stærkt ind paa Hage, uden dog at kunne besejre ham.
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Ved det femte Valg faldt derimod Hage for Generalkrigs¬

kommissær C. W. Lange, der kun havde 1 — siger og skriver

en — Stemme mere end Hage, og denne søgte og fandt saa

senere Valg i Mariager. Lange repræsenterede Kredsen i en

Samling og afløstes saa af Professor Kayser, der atter ved

det følgende Valg afløstes af Professor J. L. Ussing.

Allerede ved Valget til Rigsraadets Folkething den 4. Marts

1864 valgtes Skolebestyrer C. Brix til Kredsens Repræsentant

uden Modkandidat, og det samme var Tilfældet ved Valget til

samme Repræsentation Aaret efter. Til Rigsdagens Folkething

valgtes han første Gang den 4. Juni 1866 — ogsaa uden

Modkandidat — og han har senere, saa godt som uanfægtet,

repræsenteret Kredsen.

Brix blev i en ung Alder Student og det en dygtig Student.

Han kastede sig over det teologiske Studium, og ikkun 22 Aar

gammel var han teologisk Kandidat med bedste Karakter. Der¬

efter lokkede det historiske Studium den livlige og begavede unge

Mand, og der knyttedes i lang Tid ikke ringe Forventninger til

ham som Videnskabsmand, Forventninger, han dog skuffede. Thi

ogsaa Skolegjerningen fristede ham, og den tog ham sluttelig

helt fangen, da han i en forholdsvis ung Alder blev Bestyrer

af Efterslægtselskabets velansete Realskole. I denne Virksomhed

er han endnu som mere end 25aarig Jubilar, og han udfylder

vistnok med Dygtighed denne vanskelige og besværlige Post.

I Studenterforeningen spillede Brix i mange Aar en frem¬

trædende Rolle, var en flittig Gjæst og et indflydelsesrigt Medlem

Det er sagtens her, at han som saa mange andre Akademiere,

har faaet Interesse for og Lyst til politisk Virksomhed. Studenter¬

foreningens Generalforsamlinger har jo været Udviklingsstadiet

for mere end en ung, ærgjerrig Parlamentariker.

Allerede 1858 blev han valgt til Borgerrepræsentant og

har siden uafbrudt og uomtvistet hævdet denne Stilling. Ved det

næstsidste Valg, hvor der dog var saa megen Bevægelse, tænkte

Ingen paa at støde Brix ud; hans Navn fandtes paa alle

Valglister. Hans første Rigsdagsvirksomhed faldt i Landsthinget,

hvortil Kjøbenhavn valgte ham i 1863 og han blev der i 3 Aar

for saa at gaa over til Folkethinget, hvor en Mand med Brixks

Natur og Evner ganske anderledes hører hjemme. Ogsaa til
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hans politiske Virksomhed knyttedes der i Begyndelsen store For¬

haabninger, men han skuffede ogsaa disse. Nu, efter mindst

17 Aars Virksomhed paa Rigsdagen, har Brix kun drevet det

til et ganske respektabelt Standpunkt, men uden fremtrædende

Indflydelse eller Betydning. Det er i og for sig ret paa¬

faldende; thi Brix er en særdeles velbegavet Mand. Grunden

maa vist alene søges i en vis Magelighed hos Brix; han

tager enhver Sag med Ro, kaster sig ikke med nogen særdeles

Iver over nogen Branche og tager meget sjælden Ordet

Dette sidste er saa meget mærkeligere, som han har stor

Lethed ved at tale og altid gjør det godt. Der er noget for¬

friskende ved Brix som Taler. Naar Debatten sløvende og

trættende har slæbt sig hen, saa man er blevet baade led og

kjed af den, saa er Brix Manden for atter at live Interessen op.

Han kaster sig med Liv, næsten lidt iltert ind i Debatten, taler

hurtig, kvikt og ildfuldt, og — er hurtig færdig, undertiden

for hurtig.

Det er altid gode og sunde Betragtninger, han bærer

frem, han former Sproget godt, taler flydende og let, og paa

en vis determineret Maade. Han tager sig godt ud som Taler,

hans smukke vindende Ydre træder fordelagtig frem, og hans

brune, ungdommelige Øjne sprudle af Liv. Baade over Per¬

sonen og over Talen gydes et Skær af Kvikhed og Liv, der

virker høist forfriskende paa Tilhørerne. Kun Skade, at man

saa sjælden har den Nydelse.

Selv i Sager, der ligge specielt for Skolemanden Brix, er

han overmaade sparsom med at tage Ordet og med at benytte

det, naar han har faaet det. Han har taget sit deciderede

Standpunkt, han udvikler kort og godt de mest nærliggende

Grunde, der tale for det, og dermed Punktum. Enhver Re¬

præsentation har i sin Midte Talere af den Slags, og Brix er

ikke den Eneste i vor Rigsdag. For at nævne et Exempel, hører

Scavenius som Taler til samme Kategori. Til en Afveksling

er det saare behageligt at have saadanne Talere, og megen Tid

og Møje vilde derved spares, meget Vrøvl i Ordets bogstavelige

Forstand undgaas, men paa den anden Side kan det nok være,

at en Sags grundige Bearbeidelse nu og da vilde lide noget

5
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ved lutter Talere af Hr. Brixs Slags, navnlig fordi Brix ikke

blot er kortfattet, men ogsaa ofte bevæger sig noget paa Sagens

Overflade, hvad, for at blive ved det tidligere Eksempel,

Scavenius ikke gjør.

I de almindelige politiske Debatter tager Brix sjælden Deel,

og kun naar en eller anden Taler har streffet et Omraade, paa

hvilket Brix har særlig Forstand, improviserer han en kort Ind¬

sigelse og forsvinder atter mellem de samtalende og spadserende

Grupper ved Vinduerne. Brix er en paalidelig Høiremand i den

Forstand, dette Navn tages i herhjemme. Han er en uforsonlig

Modstander af al det Rumleri, vore saakaldte Frihedsmænd have

sat i Scene, og han viger ikke fra sin Overbevisning, selv om

Bølgerne gaa nok saa højt. Men Brix er alligevel en liberal

Mand med frisindede Anskuelser, og han vilde under andre For¬

hold høre til et Parlaments Venstre — Begrebet her tageti

verdenshistorisk Betydning — i al Fald til et venstre Centrum.

Det Venstre, vi kjende herhjemme, har imidlertid arbejdet saa

ubehændig, at virkelig frifindede Mænd ligefrem ere drevne over

i Konservatismens Arme. Saaledes Brix, hvis logiske Sands

er for udviklet til at gutere de Spring i Udviklingen, vort

Demokrati sværmer for, og hvis Dannelse er for sand til at

finde Behag i den smagløse og uciviliserede Form hvorunder

Trumferne herhjemme spilles ud. Disse Næveslag i Bordet

denne Spytten langt fra sig virker altid frastødende paa den

virkelige dannede.

Udenfor Rigsdagen hører man ikke meget til Politikeren

Brix. Det gaar ham, ligesom de andre kjøbenhavnske Rigsdags¬

mand de holde sig noget fornemt tilbage fra Deltagelse i den

politiske Agitation. Man kan kun beklage dette; det er den

Slags Fornemhed, der har gjort Venstre til Flertal i Folket og

paa Thinge. Ved det store Rumlermøde i Gothersgadens

Eksercerhus i Fjor var det for Høire en glad Overraskelse at se

de fleste af Byens Folkethingsmænd paa Tribunen. Det var

her overdraget Brix at lægge for paa Høires Vegne, og han

skilte sig godt og værdig derved. Han afbrødes Gang efter

Gang af en øredøvende Spektakel og af gadedrengeagtige Til¬

raab, men Brix stod støt, hvor han stod. Under en Pavse i

Spektaklerne tiltordnede han Forsamlingen: „Jeg staar her i
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mit lovlige Kald, og jeg bliver staaende til i Morgen, hvis jeg

ikke faar Lov til at tale ud“ Dirigentens Bestræbelser for at

forskaffe Ørenlyd virkede langt mindre paa Forsamlingen end

Brirs rolige og bestemte Optræden, lige langt fjærnet fra Frygt

for Spektakelmagerne og fra Opæggen af dem. Han fik da

ogsaa talt ud og lagt Høires Program og Venstres store Synde¬

register aabent frem.

Brix er personlig i høj Grad afholdt baade af Menings¬

fæller og Modstandere. Der er over hans Væsen og Frem¬

træden udbredt noget saa velvilligt, saa behageligt, at man ikke

kan Andet end synes om ham. Ogsaa hans Livlighed virker

tiltrækkende, og man kan i Folkethinget ofte se Brix som Centrum

for en muntert samtalende Kreds. Denne Livlighed faar under¬

tiden et Udtryk, der vel er ret tiltalende, men paa den anden

Side ikke altid ganske forsigtig, nemlig naar han afbryder en

Taler eller tilkaster ham en Bemærkning. Man kan være vis

paa, at Bemærkningen altid er skarp og træffende, og den vækker

tit Munterhed, men i samme Grad, det er Tilfældet, fremkalder

den naturligvis Bitterhed hos Offeret, og et hidsigt Svar, af

og til ledsaget af en Tilrettevisning fra Formandens Side, er

den megen Ungdoms Løn.

Brix er trods sine 61 Aar endnu en ret ungdommelig
4

Skikkelse, han holder sig rank som en Gardeofficeer og bevæger

sig med en Elasticitet og en Hurtighed som en Yngling

Ogsaa Manerer, Gestus, Talens og Øjets Fyrighed, Alt tyder

paa Friskhed, Intet paa, at Brix dog nærmer sig den betænke¬

lige Alder.

Brix har sin Plads ved Vinduerne og hører i Sandhed til

de Herrer ved Vinduet“, med hvilket Udtryk I. A. Hansen i

sin Tid betegnede sine Modstandere. Han er en af Høires tro¬

faste Mænd, og dette i Forening med saa mange gode Egen¬

skaber gjør, at man kun kan ønske ham et langt Sæde ved

Vinduerne i Folkethinget.

57
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H. Buch.

Gaardejer i Seest ved Kolding. Født den 1. April 1833.

Der knytter sig sørgelige Minder til den Valgkreds, Hr. Buch

repræsenterer.

Den omfatter nemlig de Enklaver, der ved den for os saa

ulykkelige Fred i Wien overdroges til Danmark af det tidligere

slesvigske Territorium. Hver Tomme Land i disse Enklaver

raaber om den Vold og Uret, der er øvet mod vort lille Land.

Det laa som Følge heraf nær at antage, at en Repræsentant

for denne Valgkreds maatte paa en særlig Maade være gjennem¬

trængt af Fædrelandskjærlighed og af Syn for Danmarks Ret

og Ære. Om det er saa for Hr. Buchs Vedkommende kan ikke

let afgjøres; thi man tør ikke benægte, at han kan være en

varmtfølende Fædrelandsven; men de Udslag, denne Følelse

hidtil have faaet, tyde just ikke særlig derpaa. Han har nemlig

staaet støt paa Venstres Standpunkt og har trolig virket med

til at forhindre den Udvikling af vort Lands Forsvarsevne, der

af alle virkelige Patrioter anses for den eneste Maade at be¬

trygge det hele Land mod at dele Slesvigs Skjæbne. Det er

en Skam for denne Valgkreds, at den ikke til Thinge sender en

Mand, der frit, højt og fuldt ud toner Fædrelandskjærlighedens,

Forsvarets, Ærens og — Gjenforeningens Fane! De danske

Sønderjyder kaldes jo de bedste Danske; de ere danske, og maa

være hensynsløse Danskel Nuvel, det lille Stykke af Slesvig,

der nu hører Danmark til, burde være den mest danske Del af

Landet, den Deel, hvor Danebroge baade sigurlig og bogstave¬

lig burde vaje høist: Denne Deel burde sende en patriotisk

Elitemand til Thinget en saadan er Buch ikke.

Ved de første Valg, der fandt Sted i denne Kreds, synes

ogsaa de patriotiske Hensyn at have været fremherskende. Den

30te Mai 1865 valgte Kredsen den bekjendte slesvigske Patriot,

Pastor Mørk=Hansen til sin Repræsentant i Rigsraadets Folke¬

thing; den 11. April 1866 valgte den til Rigsdagens Folkething

Kancelliraad Kjær og den 4. Juni og 12. Oktober 1866 Gaard¬

ejer S. Raben — alle Tre brave og varmtfølende danske Mænd.
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Disse fire Valg foregik ved Kaaring uden Modkandidater.

Men allerede ved det følgende Valg den 23. September 1869

var Partisplittelsen trængt ind i Kredsen, og Spørgsmaalet

Høire eller Venstre traadt i Forgrunden. Vel sejrede Raben

over Venstremanden Lærer Lauritzen med betydelig Overvægt,

men Deeltagelsen i Valget var kun ringe og Interessen øjen¬

synlig sløvet. Saa kom Valget den 20. September 1872, hvor

Venstre første Gang fik Overtaget, og saa kastedes da ogsaa

Raben af Venstremanden Buchh. Nu var Kredsen fuldtud i

Partilidenskabens Vold, og denne Lidenskab har siden helt be¬

hersket den og tilbagetrængt enhver højlydt patriotisk Løftelse.

Det var godt grebet og særlig paa rette Sted, da Lucianus

Kofod ved et stormende Valgmøde tilhviskede Forsamlingen i

denne Egn: Tysl lad os tale sagte, at ikke vore Brødre her

ved Grændsen skulle høre og rødme over vore smaa Kjævlerier.

—Slige gode Indfald i rette Tid og paa rette Sted ligge for

Kofod, og heller ikke ved denne Leilighed forfejlede den dybe,

gribende Appel en vis, om end meget forbigaaende Virkning.

Det var altsaa den 20. September 1872, at Buch første

Gang stod paa Valgtribunen, og han var den Gang en grumme

tynd Politiker, uden at dermed skal være sagt, at han nu er

synderlig habil. Han snakkede imidlertid rask væk som en Pokkers

Karl. Saa var der en ondskabsfuld Interpellant, der vilde vide,

hvorledes Kandidatens Standpunkt var ligeoverfor det brændende

Spørgsmaal om Parlamentarismen. Dette intrikate Spørgsmaal

generede; Hr. Buch blev lidt forvirret, stammede i det, men tog

saa et kjækt Parti; han henstillede til Forsamlingen, om han som

jævn Mand vel behøvede at kjende et saa fremmed Ord som

Parlamentarisme, og Forsamlingen var fuldstændig enig med

ham i, at det behøvede han aldeles ikke.

Og derved blev det. Allerede Aaret efter havde man en

Opløsning af Folkethinget og den 14. November 1873 stod Buch

atter paa Valgtribunen. Nu havde han lært helt vel, hvad

Parlamentarisme var, og nu krammede han uopfordret al sin

Lærdom ud for de lyttende Tilhørere, nu svor han paa at ville

kæmpe for Parlamentarismen med Dødsforagt, og at ville ofre

alt, Liv, Blod og Gods for Folkets hellige Sag, dets vom¬

tvistelige Krav: Parlamentarismen. Kun et Aar og — hvor
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forandret Atter ved dette Valg stillede Raben sig imod Buch

og blev paany besejret. Ved Valgene den 25. April 1876 og

den 3die Januar 1879 var der Modkandidater oppe, men de

naaede ligesom Raben kun noget over 400 Stemmer, medens

Buch sejrede med 5 a 600 Stemmer. Buchs Stilling i Valg¬

kredsen er dog vistnok tvivlsom, navnlig nu, efter at han har

skilt sig fra Berg, og det kan nok være, at et kommende Valg

vilde give Hr. Buchs politiske Forhaabninger et Grundskud, hvis

han ikke, saaledes som det siges, frivillig trækker sig tilbage

Buch sluttede sig strax ved sin Indtræden paa den politiske

iArena til „det forenede Venstre“ og var en trofast Menig

dette Parti. Da Splittelsen fandt Sted vaklede han en Tid

men havnede saa i Høgsbroes „moderate Favntag. Han spiller

ingen anden Rolle paa Thinge end Følgesvendens; han stemmer

næsten altid efter Ordren.

Han taler ikke tit, men naar han faar Ordet, bruger han

det langt, bredt og kjedeligt. Paa hans Tale passer Billedet:

„at væver særlig godt. Han er uklar, ulogisk og reder sig ind

i sit Tema, saa hverken han eller Andre kunne finde ud deraf

Men han er tilstrækkelig prettentiøs til at trætte Thinget i timevis

med Taler af saare ringe Værd. Det var ved en saadan

Leilighed, hvor han bredte sig uhyre vidt over Emnet: Fattig¬

folks „uforskyldte Lidelser, at en af Høires fremtrædende Mænd

erklærede at ville frigjøre sig for den „uforskyldte Lidelse at

høre længere paa Buch og derfor forlod Salen. Det fortælles,

at Buch gav sin Fædrelandskjærlighed et nyt ejendommeligt

Udtryk ved at være en af de faa „Moderate“, der indenfor

Partiet kæmpede stærkest mod Hærloven og Søværnsloven.

Som Politiker vil Buch aldrig blive til Noget; derfor kan

man med stor Sindsro se ham forlade en Virksomhed, hvortil

han medbragte saa ringe Anlæg og saa faa Kvalifikationer

Derimod skal han som Landmand være en meget dygtig Mand

og han er udenfor al Tvivl en baade brav og hæderlig Per¬

sonlighed med bedre Interesser og i enkelte Retninger et højere

Syn end mange af hans Standsfæller. Han skal saaledes være

religiøs vakt og i hele sin daglige Vandel høist agtværdig. Han

er ogsaa meget agtet og afholdt, og det har vel havt sin Andel

i, at han er bleven Folkerepræsentant. Evnerne have ikke kunnet
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gjøre det; thi selv hans Venner og Meningsfæller, der ellers

holde paa, at han er en forstandig og i andre Forhold dygtig

Mand, erkjende, at Politiker er Buch ikke og at han paa den

Bane aldrig vil vinde Lavrbær. Det tiltalende ved Manden

er hans Braphed og Hæderlighed, men disse Egenskaber kunne

jo fuldt vel komme til Anerkjendelse og Paaskjønnelse i hans

jævne borgerlige Idræt paa Gaarden i Seest.

Jens Busk.

Gaardmand i Aas ved Horsens. Født den 27. Juli 1845.

I Midten af Halvfjerdserne afholdtes der i Horsens et

Prøvevalg til Landsthinget. Ved denne Leilighed vakte en ung

Bonde Opsigt ved at advare imod at drive „Folket“ til at

„klinke Postelinet“

Denne Talemaade var, da den først blev brugt, original

og godt opfunden samt ikke uden Virkning, men i den unge

Bondes Mund ved hint Prøvevalg var den malplaceret og

gjorde, som alle hule Talemaader og ufarlige Trusler, en kommisk

Effekt. Den bragte imidlertid Mandens hidtil ukjendte Navn

frem, og i alle Landets Blade blev Jens Busk nævnt, snart

med Ros og snart med Dadel

Det var Mandens offenlige Debut. Ved den anden Fore¬

stilling, hvori han optraadte, var der tildelt ham en Hovedrolle.

Det var paa en Torvedag i Horsens. Her skete der paa Jørgensens

Hotel noget, men hvad det egentlig var, er aldrig rigtig blevet

oplyst. I Landets Venstreblade gik en forfærdelig Historie om,

berettende, hvorlunde Jens Busk hin Dag paa det skammeligste

var bleven torteret af nogle Høiremænd, der i Gjæstestuen havde

anvendt Vold mod den gjæve Venstremand. Hr. Busks levende

Fantasi fik man allerede den Gang et Blik for, da han frem¬

stillede Sagen som om det gjaldt hans unge Liv. Der var

Spænding og Aktualitet i hans Fremstilling, da han berettede,
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hvorledes han foldede Hænderne i en Bøn til Gud i den For¬

visning, at hans sidste Time var kommen.

Fra Høires Side lyder Sagen lidt ædrueligere: det hele

skal herefter have indskrænket sig til nogle kraftige og just ikke

velvillige Udtalelser fra en eller flere Høiremænd uden Led¬

sagelse af egentlig Vold. Nok er det, Busks unge Liv blev

heldigviis bevaret, og om nogen virkelig Molest var der ikke

Tale, hvor stærke endog Udtalelserne kunne være faldne.

Disse to Historier: „Postelinet“ og Martyriet fra Gjæste¬

stuen i Horsens vare nok til at gjøre Busk til en berømt Mand

i Venstres Lejr. Der hører, som bekjendt, ikke meget til at op¬

naa Berømmelse i det Selskab. Busk blev pludselig hævet til

en Folkets Mand, der havde Krav paa og særlig egnede sig til

en Plads paa Thinge. Man begyndte altsaa at se sig om efter

en saadan Plads, og Ventetiden blev ikke lang. Ved Valget

den 25. April 1876 dumpede han pludselig og uventet ned i

Ribe og blev valgt med stor Majoritet imod Cand. phil.

M. Andersen og Parcellist I. A. Kruse. Det var ganske

klogt at vælge Ribe; thi vel var Busk personligt ukjendt der,

men Venstre havde en stærk Stemning for sig, og det at være

eller anses for at være en fuldtro Venstremand, var Anbefaling

nok. Dertil kom, at Kredsen i temmelig høj Grad synes at

sværme for at skifte Repræsentanter, og at den sidste Repræsen¬

tant før Busk, var den høist tarvelige Gaardejer Kruse, mod

hvem en Mand med Busks Evner var en ren Gevinst.

Busk kom altsaa ind paa Rigsdagen og sluttede sig straks

til det da nominelt bestaaende „forenede Venstre“ der dog vist¬

nok allerede fra 1875 bar Dødsspiren i sig. Den livlige unge

Mand blev straks meget feteret i herværende Venstrekredse, og

han blev hurtigt i Venstrepressen knæsat som en af Partiets

store Mænd. Da Venstre gik i Stykker, stillede han sig paa

Bergs Side og er nu vistnok, næstefter Berg og Hørup, det

mest indflydelsesrige Medlem af den lille Gruppe. Hans unge

Kræfter fik hurtig Anvendelse; han blev Medlem af flere be¬

tydelige Udvalg. Ogsaa i Debatten tog han livlig Deel, og den

kvikke unge Mand, der talte flydende og i et mærkeligt Sprog,

som han selv kalder jydsk, men som Jyder ellers ikke ville kjendes

ved, og som N. Andersen en Gang gav en Betegnelse, der



Jens Busk. 73

kan oversættes ved „Kaudervælsk“ — fandt en opmærksom Til¬

hørerkreds.

Der var tit noget sundt og forstandigt i, hvad Busk

sagde, og han betjente sig af Billeder, der vel aldrig vare

smagfulde, men ret træffende. Naar der en Gang kommer en

ny Udgave af „bevingede Ord“ maa deri medoptages Tale¬

maaden: „Rent Halm i Støvlerne“ og Busk maa nævnes som

Opfinderen. Det gaar med denne Talemaade som med den om

„Postelinet“, den var oprindelig godt opfundet, men den triviali¬

seres efterhaanden ved en for hyppig Brug paa rette og urette

Sted. Busk havde en Tid et saa udpræget Sværmeri for det

demokratiske, at man fortæller, han en Gang dunkede en høit¬

staaende Embedsmand, der var Medlem af Thinget, paa Maven

og sagde „Du“ til ham. Efterhaanden som Opholdet herovre

har gjort ham mere civiliseret, har han lagt slige Ekstra¬

vagancer af.

Busk har egenlig kun havt en Dag i Folkethinget, men

denne Dag har da ogsaa løftet ham høit paa Berømmelsens

Vinger indenfor Demokratiet. Det var, da han stillede sin

Forrespørgsel om Behandlingen af Husarrekrutterne paa Jægers¬

borg. Det er jo imidlertid uomtvisteligt, at denne Dag paa

ingen Maade var udelt ærefuld for Forespørgeren. For det

første har det jo vist sig, at han gjorde sig skyldig i store Over¬

drivelser; for det andet var han paa ingen Maade taktfuld eller

hensynsfuld ligeoverfor de hæderlige Mænd, hvis Navne han

drog frem, og endelig havde hans Maade at indlede Forhand¬

lingen paa sin Medskyld i de Insulter, der under den fortsatte

Diskussion slyngedes ud mod brave Mænd. Busk illustrerede

ved sin Forrespørgsel den Høiskoleretning, der udmærker sig ved

en Omskindethed, som staaer i en skærende Modstrid med det

gamle nordiske Helteliv, de samme Høiskoler stille paa saa høj

en Plads. Nutidens „Mænd“ afficeres af en lidt brusque Tone

eller af en mindre smagfuld Tiltale; det ligger vel i, at vi nu

have faaet Noget, der staaer højt over alt: de saakaldte „Menneske¬

rettigheder som vore Forfædre lagde mindre Vind paa, men

som nu synes at skulle absorbere alle andre Rettigheder og

Pligter.



Jens Bust. — Bærentzen.74

Busk har ogsaa været brugt paa Folkemøder, men uden at

gjøre synderlig Lykke. Her paa Sjælland morede man sig over

at høre den ravjydske Bonde, hvem man kun halvt forstod; men

hvad man forstod og sympatiserede med, var den Livfuldhed,

hvormed han talte, og som jo ikke helt undlod at rive For¬

samlingen med.

Busk er et ypperligt Hoved der er Kræfter i den Mand.

Men han er endnu i Besiddelse af den lidet tiltalende Ung¬

dommelighed, for hvilken det danske Sprog ejer et særligt Ud¬

tryk. Der er Faa, der i den Grad trænger til og har saa godt

af at faa over Næbbet som Busk.

Det hedder Visen:

„Men er man for ung, nu hvad siger saa dette,

Den Feil kan man sagtens med Aarene rette

Maatte disse Ord finde en god Anvendelse paa Busk Der er

meget tiltalende ved denne friske, begavede Bonde, og det var

virkelig Synd, om disse gode Evner vedblivende skulde anvendes

i Smagløshedens og Madstrævets Tjeneste. Han har ikke blot

Evner, men i visse Retninger ideale Interesser. Der er ingen

Tvivl om, at han i Hjærtet er en brav dansk Mand, og hans

personlige Hæderlighed er vist ligesaa utvivlsom. I sin Hjem¬

stavn skal han være anset og afholdt.

Den iltre unge Mand med de raske Bevægelser, det kloge,

venlige Øje, har mere end almindelige gode Betingelser for at

blive en nyttig Borger for sit Land. Maatte blot disse Be¬

tingelser komme til deres Ret:

Bærentzen.

Kaptain i Fodfolket; bor i Kjøbenhavn. Født den 16. Januar 1825.

Det ligger i Sagens Natur, at Repræsentanten for Færøerne

i Reglen maa indtage en særlig Stilling paa Rigsdagen. Kun

sjælden faar han Leilighed til at varetage sin Valgkredses specielle

Interesser, og han kan, billedlig talt, ikke have Blod med i de
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Partistridigheder, der herhjemme have fulgt Friheden i Hælene.

Han har imidlertid sin Stemme og maa som Følge deraf tage

sit Standpunkt ligeoverfor de foreliggende Tvistepunkter, men

for ham kan disse kun have almindelig Interesse, ikke derimod

den specielle, der følger af, at Vælgernes Interesser berøres af

Spørgsmaalene. Men netop denne Stilling har en særlig Fordel

derved, at Lidenskaben her mindre spiller ind med, og at Re¬

præsentanten derfor kan se mere objektivt paa Tingene.

Som Regel har den færøiske Repræsentant ogsaa holdt sig

udenfor de store Stridigheder og kun i særlige Fagspørgsmaal

eller i Spørgsmaal, der kunde berøre Valgkredsen, kastet sig ind

i Striden. Saaledes har det dog ikke altid været. Der var en

Tid, da Tscherning benyttede den iøvrigt dygtige og brave

færøiske Repræsentant N. Winther til nogle politiske Manøvrer,

der dog ikke bar videre Frugt, men da saa Winther tog et selv¬

stændigt Stade, reduceredes i Tschernings Øjne hans politiske

Indsigt fra et Maksimum til et Minimum. Siden den Tid har

„Færingen“ i Folkethinget altid indtaget en tilbagetrukken Stilling.

Winther var den første Repræsentant Færøerne sendte til

Thinge, og igjennem 5 Valg stod han sig uden stor Møje, dog

naaede en Gang nuværende Landsthingsmand H. C. Müller og

en anden Gang Provst Jørgensen et ret anseligt Antal Stemmer.

I 1859 blev H. C. Müller valgt og holdt Kredsen ved 3 Valg,

men fjerde Gang slog Skolelærer J. Petersen ham. Til

Rigsraadets Folkething valgtes i 1865 Cand. phil. Effersø

medens til Rigsdagens Folkething Justitsraad Lunddahl serede

over Effersø ved de to Valg i 1866. Senere blev Effersø ogsaa

Repræsentant til Rigsdagens Folkething og afløstes af den nu¬

værende Repræsentant Kapitain Bærentzen, der er barnefødt

paa Færøerne, og hvis Slægt nyder stor Anseelse derovre.

Bærentzen er Kaptain i Armeen og har med Hæder deltaget

i vore Krige; han er anset for en duelig og meget samvittigheds¬

fuld Officer, men har nu lidt samme ublide Skjæbne som saa¬

mange af hans dygtige Kammerater: at falde for Alders¬

grænsen.

Til den politiske Virksomhed medbragte Bærentzen vistnok

hverken særlige Anlæg eller særlig Interesse. Man hører ogsaa

kun sjælden Noget til ham, men det ved man, at han plejer
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den politiske Virksomhed med samme Samvittighedsfuldhed og

Alvor, som han har plejet den Embedsgjerning, han nu snart

maa forlade. Han er en redelig og alvorlig anlagt Natur.

For ham er enhver Sag, han har med at gjøre, af Vigtighed

og Interesse, og han ofrer den al sin Kraft. Der er ingen

Tvivl om, at han med stor Omhyggelighed sætter sig ind i

Sagerne og nøje vejer sin Stemmegivning. Han er derhos et

blødt, noget følsomt Gemyt, og dette i Forbindelse med Alvoren

gjør, at han tager sig den skjæve Gang, Sagerne saa ofte tage,

langt nærmere end de allerfleste andre, og ofte ligefrem føler

Sorg over Situationen. Særlig gjælder dette i Spørgsmaal,

hvor hans varme og dybe patriotiske Følelse berøres da kan

hans Stemme vibrere af Bevægelse, og han betages af en

trykkende Stemning, der kan vare længe. Det følger heraf, at

vort Forsvarsvæsens Udvikling har en varm Ven i Bærentzen,

han hører til de Danske, der ikke erkjender noget Offer for stort

til at betrygge Danmarks Fremtid.

I den politiske Strid har han energisk og decideret stiller

sig paa Høires Side, og det er antageligt, at Venstres Lige¬

gyldighed for Forsvarssagen, dets lunkne Interesse for Kunst og

Videnskab, har medvirket væsentligst til at anvise den idealt an¬

lagte Bærentzen sin Plads. Nu staar han fast, og Høire kan

fuldt ud lide paa ham. Han slingrer ikke: paa Sagens mest

æstetiske, mest ideale Side, der finder man Bærentzen.

Han taler sjælden i Thinget, men har han Ordet, bruger

han det godt, klart og uden Sky. Kun et Par Gange har han

særlig henledet Opmærksomheden paa sig. Den ene Gang var

da Spørgsmaalet om Digtergagen til Drachmann diskuteredes.

Her traadte Bærentzen varmt, men lidt heftig og hensynsløst

op imod at bevilge denne Gage og skaffede sig ved sin usminkede

Argumentation en Tilrettevisning af Formanden og Misbilligelse

fra flere Sider. Men selv om man gaar ud fra, at Bærentzens

Optræden ved denne Leilighed var en Forløbelse, saa var denne

ikke af den Slags, der skæmmer Mandens Karakter, tværtimod. Den

anden Gang var umiddelbart efter, at Krigsminister Kauffmann

under Hærlovens Behandling havde taget saa ublidt paa Thingets

militære Medlemmer, særlig paa Tvermoes og N. P. Jensen.

Da rejste Bærentzen sig, og i et klart, godt og kraftigt Foredrag
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hævdede han de Militæres Ret til at udtale sig, som de havde

gjort, og gjorde uden Betænkning deres Standpunkt til sit

Hans Foredrag gjorde Lykke og var ikke uden Virkning. Senere

har han ikke taget videre Del i Debatten, men der er dog

Ingen, der har fjærneste Tvivl om, hvor han staar.

Hvad Mening man nu end kan have om Bærentzens politiske

Kvalifikationer, maa man skænke Mandens Personlighed sin udelte

Sympati. Han er en nobel og hæderlig Mand med et varmt

Hjærte, et æstetisk Syn og gode, om end ikke fremragende Evner

Enhver Repræsentation bør være glad ved at tælle slige alvorlige

og ærlige Mænd i sin Midte, enhver Valgkreds kan være be¬

kjendt at sende en saadan Repræsentant til Thinge.

Bønløkke.

Gaardejer i Aalsrode ved Grenaa. Født den 26. August 1828.

Paa de berømte Vinduespladser i Folkethinget lige op til

Ministerbordet har en høj, klein, noget foroverbøjet Bonde sin

Plads, det er Bønløkke, Repræsentanten for Grenaa.

Man har imidlertid paa ingen Maade Lov til fra den

Plads, Bønløkke indtager i Salen at slutte, at han skulde høre

til de forfulgte „Herrer ved Vinduerne —det er langtfra Til¬

fældet. Han er tvertimod en ren og skær Venstremand, der, ligesom

Høgsbro, Holstein=Ledreborg, Balthazar Christensen

og Bajer, ved et Ønske eller en Tilfældighed har faaet Plads

i den nedarvede Høirerække.

Det store Publikum kjender ikke meget til Bønløkke, og han

har ogsaa gjort sig særdeles lidet bemærket i de mange Aar,

han har været Rigsdagsmand, noget, der forøvrigt ikke behøver

at være en Forkleinelse. Han repræsenterer, som sagt, Klokker

Links hæderlige By, men det er Synd at sige, at det er Byens

Skyld, den har tværtimod gjort alt muligt for at ryste denne

ikke meningsoverensstemmende Repræsentant af sig. Til Trods

for Byen vil han rimeligris holde sig ogsaa gjennem kommende
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Valg. Kredsens første Repræsentant var Pastor P. C. la Cour,

der kun blev i en Samling og saa afløstes af Skolelærer Wad.

Allerede Aaret efter fortrængte Toldinspekteur Müller Wad,

men udtraadte Aaret efter og saa blev Fabrikejer M. Drewsen

og derefter Pastor Bloch Kredsens Folkethingsmand. I 1858

valgtes den senere saa bekjendte og velansete Overlærer Krai¬

berg, der i sin treaarige Rigsdagsvirksomhed mærkeligt nok lod

sig hvirvle ind i Venstres Elverdands, noget han senere bitter¬

lig har fortrudt, da hans Øje oplodes for Hulheden og Flad¬

heden i Venstres Færd. Efter ham kom Bønløkke, og han har siden

repræsenteret Kredsen med Undtagelse af Samlingen 1864—66,

da han fortrængtes af Proprietær C. Mourier=Petersen

Der har senere været gjort mange Forsøg paa at slaa Bøn¬

løkke, og Byen har Gang efter Gang stillet en Højremand op

imod ham, saaledes to Gange Professor William Scharling,

men Landet har hver Gang besejret Bykandidaten, om ogsaa

denne af og til har kunnet samle et ret anseeligt Stemmetal.

Ved sidste Valg afholdt Byen sig for en stor Deel fra at

stemme, hvilket de idelige Nederlag og Bevidstheden om det

Ørkesløse i at prøve Dysten vel kan forklare, men som alligevel

maa betegnes som uklogt. Indtil videre sidder vistnok Bønløkke

fast, og det er rimeligt, at Venstremanden Krabbes Forflyttelse

til Grenaa, yderligere har stivet hans Chancer af

Bønløkke har altid været Venstres Mand i Rigsdagen, og

han sluttede sig naturligvis til „det forenede Venstre“ da dette

Parti dannedes. Nu, efter Splittelsen, staar han i de Radi¬

kales Lejr, vistnok nærmere de vilde end de besindige i denne

Fraktion. Thi Bønløkke er mærkelig nok blevet en fanatisk

Politiker, han, der i sit Hjem og i sin Gjerning udenfor Rigs¬

dagen er en mild, velvillig og besindig Natur.

Han er imidlertid en uklar og ikke videre begavet Person¬

lighed, og dette i Forbindelse med lidt jydsk Stædighed og lidt

Bondemistænksomhed kan maaske forklare, at han i Politiken

efterhaanden har ladet sig drive over paa et saa yderligt Stand¬

punkt. Han tager sjælden Ordet i Thinget og taler altid kort,

ret flydende, men uden Sving. Man kan undertiden se ham

tage et yderligere Særstandpunkt og forsvare det med Lidenskab.
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Han er dog altid høflig i Debatten, ofte, naar han er mest

bitter, endog bukkende og ærbødig.

En Gang, medens Fonnesbech var Minister, havde Bøn¬

løkke Ordet og afleverede smilende og bukkende en Dynge Ube¬

hageligheder udover den lige tæt ved siddende Minister. Fonnes¬

bech blev ærgerlig over Metoden, rejste sig og bukkede ligesaa

dybt for Bønløkke hver Gang denne bukkede for ham. Almindelig

Latter. Bønløkke, der ikke er stiv i Papirerne, blev konsterneret

og var lige ved at gaa fra det, da Ministeren forbarmede sig

over ham og satte sig.

Iøvrigt er det kun enkelte Sager, der særlig lægge Beslag

paa Bønløkkes Interesse, saaledes Skolesagen, som han endog

har doceret i Norge paa et Par Udflugter, sagtens ikke paa en

Maade, der skal give vore Frænder noget højt Begreb om vor

Bondestands intellektuelle Stade. Bønlikke er en af Thingets

Sekretærer, og man ser ham jævnlig ved Afstemninger ile op

og ned ad Rækkerne for med sikker praktisk Sands at ramme

idet rigtige Resultat. Thi Manden er praktisk, og det kan

mange Forhold bøde paa Evnerne. I sin Hjemstavn bruges

han meget i Jernbanekommissioner og andre praktiske Hverv, og

han gjør slige Steder god Nytte. Han er derimod ikke nogen

dygtig Rigsdagsmand, men — „Hjærtet er godt

Han er en brav og hæderlig Mand, som man ved personlig

Berøring kommer til at holde af, og han er udenfor Politiken

saa beskeden og lidet fremtrædende, at han ogsaa af den Grund

vinder Sympati. At han skulde forbedre sig som Politiker, er

der kun lidet Haab om, men det faar ogsaa at være, naar blot

hans mange gode Egenskaber ikke tage Skade og sluttelig gaa

til Grunde i de politiske Stemningers Malstrøm. Det vilde

være Synd. Manden med det milde, venlige Ansigt maa have

Lov til at være en daarlig Politiker, naar han blot vil vedblive

at være en brav Mand.
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Casse.

Ekstraordinær Assessor i Høisteret. Født 1. April 1803.

Naar de store Slagdage i Folkethinget fylde dets ellers

tyndt besatte Tilhørerpladser med tilfældige Nysgjerrige, der,

under stadig Venten paa, at det skal blive morsomt, sidde og

kjede sig lumskt, saa stikkes jævnlig Hovederne sammen for at

faa at vide, hvem den eller den Rigsdagsmand er, som netop

træder ind i Salen. Navnlig kan man være viis paa at se et

Udslag af denne Videbegjærlighed, hver Gang en Mand viser

sig, som i sit Ydre antyder, at han godt kunde være Inde¬

haver af et af de Navne, der i Aarenes Løb have trængt sig

ind i Folkebevidstheden. Oplysningen er ofte en Skuffelse, som

man dog tager sig let.

Nu, efterat Punch har aabnet sit fortræffelige Billedgalleri

for gode Efterligninger af vore folkekaarne Mænd, blive Spørgs¬

—maalene sjældnere og afløses gjerne af en glad Gjenkjendelse

hver Gang et kjendt Ansigt bæres frem paa sin naturlige Krop.

Men Punch er jo ikke trængt ind allevegne og har jo langtfra

faaet alle med, saa at Spørgsmaalet: „Hvem er hans endnu

jævnlig kræver en Oplysning, som de Helbefarne i dette Farvand

pleje at give med stor Beredvillighed.

Man kan være vis paa, at naar Portieren for Indgangs¬

døren drages tilside af en gammel, hvidhaaret Mand, der humper

ind i Salen og tilsyneladende hverken kan høre eller se, saa

spørges der livlig af de uerfarne. Det er let forstaaeligt; thi

Mandens Ydre, det markerede Ansigt, de kolde, haarde Træk,

det energiske, predladne Udtryk, den høje brede Pande, der om¬

gives af et kraftigt, lidt skjødesløst behandlet hvidt Haar, Alderen,

Baandet i Knaphullet — alt tyder paa Veteranen og meget paa,

at han kan have været en af de store Kæmper. Det er imidler¬

tid sjælden, at Svaret tilfredsstiller; de fleste spørgende kjende

ikke meget til Casse, og der følger gjerne en Bemærkning om,

at „han er vist for gammel“. Man følger dog Manden med

Øjnene, og naar han saa har sat sig enten paa sin Plads eller
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i en af Vinduesfordybningerne, ser det ganske ud som om den

gamle Mand hverken hørte eller saa, hvad der passerede

Hvor forbavset vilde de samme ukyndige ikke blive, naar

de vidste, at der maaske paa hele Rigsdagen ikke findes en eneste

Mand, der i den Grad omhyggelig og interesseret følger For¬

handlingerne som Casse, og hvor forbavsede ere de ikke ofte

blevne, naar de saa den gamle Mand rejse sig og fra hans

Læber hørte et kraftigt, ungdommeligt Organ og stor Tale¬

færdighed. Casse er nemlig kun af Ydre en affældig Mand; i

hans Indre strømmer endnu et Væld af den mægtige Ungdoms¬

kilde, der engang sprudlede der. Den utrolige Hukommelse er

endnu i fuld Kraft, og den skarpe Forstaaelse og Vurdering af

Situation og Argumentation ligeledes usvækket.

Ingen kan opfatte og referere mere paalidelig end Casse,

men heller Ingen trækkes der saa stærke Veksler paa i den

Retning, som paa ham. Har en Højremand været fraværende

under en vigtig Diskussion eller er i sin Fraværelse hleven

angrebet, saa kan man ved den fraværendes Indtrædelse i Salen

se Høiremænd samle sig om ham for at meddele, hvad der er

sket, men det varer ikke længe, før der spørges: „Hvor er

Casse““ thi han er Manden, der tit bedre og rigtigere end

selve Rigsdagstidenden kan referere det forefaldne. Saa for¬

svinder Casse med den Paagjældende i en Vindusfordybning og

giver en utrolig nøjagtig og detailleret Fremstilling af den hele

Sag. Erfarne Politikere paastaa, at Casse kan sidde i saa langt

et Møde, det skal være, og dog, naar han gaar derfra, have

det friskeste og nøjagtigste Indtryk af de mange Talere og af,

hvad der er sagt. Man siger, at Casse aldrig, end ikke da han

var Minister, noterede noget, alt laa fuldstændig klart tilrede i

hans Hukommelse. Det er for en Politiker en ypperlig men

saare sjælden Egenskab. Det skulde være Krieger eller Monrad

der i saa Henseende kunde gjøre Casse Rangen stridig.

Casse er en fremragende Jurist, til hvem der i tidligere

Dage knyttedes Forventninger i videnskabelig Retning. Han

blev dog hurtig draget ind paa den praaktiske Embedsvej og

helligede den sine Kundskaber og sine Evner. Derved blev hans

videnskabelige Bane afbrudt, og det er nærmest nogle faa

juridiske Værker, nogle Forelæsninger og Titlen „Dr. jurist,
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der minde om Videnskabsmanden. Han er endnu i Embeds¬

virksomhed, nemlig som erstraordinær Assessor i Høisteret, og

han foredrager Kirkeret ved Pastoralseminariet i Kjøbenhavn,

hvor den lærde Jurist arbeider sammen med de tre Geistlige:

Biskop Martensen og Provsterne Fog og Rothe.

Casse lokkedes tidlig ind paa den politiske Bane. Allerede

i 1852 stod han paa Valgtribunen i Hovedstadens 7de Kreds

og besejrede C. V. Rimestad. Aaret efter hævdede han Pladsen

ligeoverfor Overretsprokurator Trojel, men allerede i 1854

udtraadte han og afløstes af Brygger Jacobsen i tre Sam¬

linger og derefter af Oberst, Skomagermester Lier. I 1861

stillede Casse sig atter og har siden repræsenteret Valgkredsen,

kun af og til forulempet af smaa Socialistrørelser.

Da Hall efter det kortvarige Rottwittske Ministerium

den 24. Februar 1860 paany overtog Dannelsen af et Kabinet,

fik Casse Sæde i dette som Justitsminister. Han blev i sin Tid

anset for en dygtig og energisk Minister, men egentlig afholdt i

denne Virksomhed var han næppe. Hans Væsen og Optræden

virkede ikke altid tiltalende. Han tog sig meget af Arrestvæsenet

og Arresternes Tilstand og foretog i den Anledning en Reise

omkring i Landet, hvor han, naar Tilstanden ikke var tilfreds¬

—stillende hvad den nok sjælden var —, just ikke skal have

været synderlig elskværdig.

Da Monrad den 31. December 1863 dannede sit skæbne¬

svangre Ministerium, gik Casse over i det, men det synes ikke,

som om Monrad nærede stor Begejstring for sin Justitsminister;

thi han har ved en senere Leilighed fremhævet, at medens Casse

var et meget brugeligt Medlem af det Hallske Kabinet, svarede

han ikke til Forventningerne i det Monradske

Casse er en skarpsindig Mand, et godt og klart Hoved.

Han taler meget flydende og med stor Lethed; hans Stemme er

høj og kraftig, men noget haard og stødende, hvilket gjør det til

en noget blandet Nydelse at høre ham tale. Hans Argumen¬

tation er klar og koncis, og hans Tanke saare let at følge.

Han taler nu meget sjælden, men naar det en enkelt Gang

sker, lytter man altid efter; thi det er da et virkeligt Bidrag til

Diskussionen, der bliver ydet. Nu kan han timevis sidde

urokkelig paa sin Plads uden nogensinde af Debatten at lade
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sig henrive til at afbryde selv en nok saa udfordrende Taler,

og det skal være saare sjældent, at man i Minespil eller Hoved¬

bevægelser kan spore, om han er med eller imod Taleren

En Gang, da Venstrebladene vare betagne af en dydig Indigna¬

tion over enkelte Høiremænds stigende Tilbøjelighed til at attakere

Venstretalerne, blev Casse og Fenger nævnte som lysende

Eksempler paa taktfulde og stilfærdige Tilhørere. Kun naar

hans sine juridiske Ører afficeres af Betragtninger, der med

Suffisance udgives for juridisk Indsigt og Visdom, medens de i

Virkeligheden ere urigtige har den gamle Casse vanskeligt ved

at styre sig, saa kan han ikke sidde rolig paa sin Stol¬

Casse hører til den gamle nationalliberale Skole med dens

Fejl og dens Fortrin, uden at Fejlene dog hos ham træde frem

i en saa utiltalende Skikkelse som hos andre af Partiet. Inden¬

for Høire har man megen Tillid til Casse og stoler fuldt ud

paa ham. Det kan man ogsaa; thi hans politiske Standpunkt

er rent og klart, uden fjærneste Tilsætning af det Blakkede.

Man ved altid forud, hvor Casse staar.

Ved sidste Valg fremkom der Udtalelser om, at han paa

Grund af Alder burde trække sig tilbage, men Casse selv følte

endnu Kraft og Lyst til at blive ved, Alle vare da enige om,

at han burde vælges. Og saalænge han endnu raader over saa

mærkelige Evner, som han gjør, saalænge han endnu har usvækket

Lyst til det politiske Liv, saalænge bør man være glad ved at

beholde en Mand som Casse — en af de hæderligste Veteraner,

vort politiske Liv har tilbage fra Frihedens Vaardage.

Balthazar Christensen.

Overretsprokurator i Kjøbenhavn. Født den 25. Oktober 1802.

De blive tyndere og tyndere, Rækkerne af den gamle

Garde — Garden fra Trediverne. Det sidste Decennium har

lyst svært op i Geledderne, og det er kun faa Veteraner, vi

have tilbage fra Frihedskampene i Frederik den Sjettes Dage.

6
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Men jo mere Rækkerne fortyndes, desto mere samler Interessen

sig om de Enkelte, der endnu bære Mindet ned til vore Dage

om hine Tider, som synes os saa fjærne, fordi Udviklingen er

gaaet med Jernbane og Telegraf. Man bøjer Hovedet med en

vis Ærbødighed, naar Luften fra de faderlige Dage slaar og

imøde, og man ser halvt nysgjerrig, halvt forundret paa en

Mand, om hvem det hedder: „Han var i Ilden i Trediverne,

han var med i Stænderne, han har været under Censur“ osv.

Er det nu tilmed en af Førerne fra hine Tider, som passerer

os forbi, en af de Mænd, der lagde Felttogsplanen og var med

til igjennem en Række af Kampe at føre den igjennem, saa stiger

selvfølgelig Interessen.

En saadan Mand er den gamle Balthazar Christensen,

Folkethingsmanden for Middelfartkredsen. Han kan snart se

tilbage paa et halvhundredaars Felttog for, hvad han anser for

Frihed, og han staar endnu, rynket og krumbøjet, som han er,

med Gevær paa Skulder i Geleddet, dog nu mere til Staffage

end til virkelig Nytte. Endnu, som i Frederik den Sjettes Dage

er han Oppositionsmand, han har altid været det og vil ved¬

blive at være det til sin Død, ja, han vilde være høist ulykkelig,

om han ikke kunde være det. Aldrig med, altid imod, det har

været hans Livsopgave, og denne Opgave har han virkelig løst

ganske tilfredsstillende.

Nu er han gammel — henimod firsindstyve Aar —, men

han er dog endnu ret livlig og aandsfrisk, og han tiltror sig

sikkert endnu Kraft til at spille en politisk Rolle. Hans Tid er

dog fornuftigvis nu forbi, og det har den ogsaa Lov til at være,

ikke blot i Betragtning af hans Alder, men ogsaa af hans høist

bevægede og virksomme Ungdoms= og Manddomsliv

Balthazar Christensen er født i Randers 1802 og blev

Student fra denne Byes Skole 1819. I 1829 blev han juridisk

Kandidat med bedste Karakter saavel til den teoretiske som til

den praktiske Prøve. Aaret efter fik han Ansættelse ved For¬

valtningen af den danske Koloni paa Guineakysten og forblev i

denne Stilling til 1832, da han vendte tilbage til Fædrelandet.

Det fortælles, at Christensen i sine unge Dage skal have

havt fine Tilbøjeligheder og endog have aspireret til Kammer¬

junkertitelen, men det varede i al Fald ikke længe, inden han
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lagde de demokratiske Sympatier for Dagen, der senere skaffede

ham hans politiske Navn. Allerede 1834 henledede han Op¬

mærksomheden paa sig ved et politisk Flyveskrift, og i de følgende

Aar tog han levende Deel i de Rørelser, der herhjemme kom til

Frembrud saavel i national som i politisk Henseende. Han stod

den Gang Mænd som David, Lehmann, Monrad, Tscher¬

ning, Ploug og Gjødvad nær og var med til i December

1839 at stifte „Fædrelandet“ hvis ansvarlige Redaktør han var

indtil Marts 1841, da han maatte fratræde som Følge af, at

han blev sat under Censur.

I 1840 blev han valgt til Borgerrepræsentant i Kjøbenhavn

og var i den Stilling i 3 Aar, hvorefter han, der var flyttet

udenfor Byen, blev Sogneraadsformand og Medlem af Kjøben¬

havns Amtsraad. Det vil saaledes ses, at man tidlig tog den

unge Prokurators Kræfter i Brug; han var nemlig, efter en kort

Tid at have været Fuldmægtig hos Kammeradvokaten, i 1837

bleven Prøveprocurator og i 1839 Overretsprocurator.

Men hans Hu stod til politisk Virksomhed, og ogsaa i denne

Henseende fik han hurtig sine Ønsker opfyldte. I 1840 blev han

for en lollandsk Kreds valgt til Medlem af Roskilde Stænder¬

forsamling, og han gjenvalgtes, endogsaa i flere Kredse, ved

Valget i 1847. Han var ligeledes valgt til Medlem af Viborg

Stænderforsamling, men tog aldrig Sæde i denne.

I Stænderperioden stod Christensen trolig den brave I. C.

Drewsen, Lehmann og Allgreen=Ussing bi under Reform¬

kampene, og hans Ry for vide om Lande som en af Frihedens

og Folkesagens varmeste Talsmænd. Samtidig udfoldede han

en ikke ringe agitatorisk Virksomhed, og han hørte til dem, der

slog bedst igjennem ligeoverfor Folkemasserne

Medens Lehmann rev hen med sin storartede og gribende

Veltalenhed, var det navnlig ved sin Patos, ved den dybe

Alvor, det mørke, anelsesfulde, ildevarslende Præg, han gav sine

Foredrag, at Christensen slog an. Det passede godt til Tiden;

nu trækker man paa Smilebaandet ad den Metode. Christensen

var altid paa Koturnen, altid oppe i de høiste Regioner, altid

malende grufulde Billeder om skrækkelige Ulykker, der forestod

og naar han saa med uforlignelig Patos, med vibrerende

Stemme og med Ansigtet lagt i de mest bekymrede Folder
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havde faaet det til at løbe koldt ned ad Ryggen paa Til¬

hørerne, saa var Sejren vunden, og rungende Hurraer for

„Folkets Mand, Prokurator Christensen“ udeblev ikke. Man

havde i hine Tider et vist Sværmeri for det gaadefulde, og

følgelig var Christensens Metode tidssvarende og vel beregnet.

Men senere blev det til en Manér hos ham, og da saa Tiden

kastede Vrag paa hin Foredragsform, kunde han ikke lægge

Maneren af og sejledes derfor agter ud af mere realistiske Talere.

Men i hine Tider var Balthazar Christensen en Væltens

Mand. Han var i 1846 med til at stifte Bondevennernes

Selskab og var fra 1848 til 1858 dette Selskabs Formand

Efterhaanden vendte han sig fra sine tidligere Meningsfæller,

Lehmann osv., og blev nærmest en Agitator i den ensidige

folkelige Retning, vi nu have lært saa vel at kjende. Den

Gang gik Agitationen under en smuk Maske: Det var den

betrængte Bondestands Kaar man vilde bedre, det var som

„sande Bondevenner“ og i Humanitetens Navn, Kampen skulde

føres, og den førtes da ogsaa saalænge, at man bogstavelig

helst vilde sætte Bonden ovenpaa Herremanden.

I Marts 1848 blev Christensen af Regeringen valgt til

Medlem af „De erfarne Mænds Raad“, det Raad, der skulde

forberede Grundloven, og han blev ligeledes valgt til Medlem

af den grundlovgivende Rigsdag for Nakskov, hvor han kæmpede

imod og slog den senere Biskop Bindesbøll.

Ret betegnende for Christensens Stilling i hine Dage er

det, at han var Leder af de bekjendte Hippodrommøder, der

skulde danne en Slags Modvægt til de berømte Kasinomøder,

disse Møder, i hvilke den nationale Følelse herhjemme fik sit

stærkeste og ædleste Udslag.

Paa Rigsdagen sluttede Christensen sig strax til Venstre og

indtog hurtig en Førerstilling, saa at det blev ham, der paa

Venstres Vegne afgav Erklæringen om Tilslutning til Valglovs¬

forslaget. Allerede den Gang hørte Holbækegnen til de ivrige

Venstreegne, og Christensen søgte da ogsaa ved første Valg efter

Grundlovens Vedtagelse til Holbæk, hvor han slog Amtmand

Ployen med stor Majoritet.

Endnu inden vi fik vor Frihed var Fæstesagen det livligste

og mest lønnende Agitationsmiddel, og det benyttedes naturlig¬
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vis i en endnu stærkere Grad efter Grundlovens Givelse.Med

afvekslende Styrke rejstes dette Spørgsmaal atter og atter, og

det kan egentlig først siges at være døet hen, efterat Fonnesbech

ved sit bekjendte Lovforslag i 1872 tog Braadden fra denne Sag.

I hine Tider var der god Gang i den, og Christensen var

Mand for at udbytte de gunstige Chancer. Han skyede ikke

drastiske Midler — de høre jo den patetiske Form til — og

med bred Pensel malede han Billeder om frie Mænds Under¬

kuelse, om Trælleaaget, om Slavefogdens Pisk og om Træhesten

for de lyttende Tilhørere, der, alt som han talte, følte sig mere

og mere underkuede af Samfundet, mere og mere forbitrede

paa dette

Han blev kun i Holbæk indtil det følgende Valg, saa

stillede han sig i Blæsenborg og kaaredes der. Det er i vore

Dage ret interessant at lægge Mærke til, at Kjøbenhavns Amts

femte Kreds fra oprindelig at være en Høirekreds, der i 1849

sendte Høisteretsadvokat Buntzen til Folkethinget, med Balthazar

Christensen gled over i Venstres Hænder, og derefter med Ru¬

gaard som Mellemled nu endelig er havnet ved en Politiker

som Grev Holstein=Ledreborg.

I Blæsenborgkredsen holdt Christensen sig igjennem to føl¬

gende Valg uden Modkandidat, men allerede den 5. Juli 1853

valgtes han til Landsthingsmand for anden Kreds imod da¬

værende Justitsminister A. V. Scheel. Som Landsthingsmand

valgtes Christensen i 1855 til Rigsraad, og han gjenvalgtes i

samme Landsthingskreds i 1863.

I Landsthinget sad Christensen altsaa i mange Aar; men

han passede slet ikke i denne Forsamling, hvor alt det buldrende

har en saa daarlig Sangbund. Han søgte da ogsaa paany til¬

bage til det kjære Folkething, hvor en Mand af Christensens

Facon ganske anderledes kan gjøre sig gjældende. I 1864

valgtes han i Nykjøbing paa Sjælland til Rigsraadets Folke¬

thing, men allerede Aaret efter nedlagde han sit Mandat, fordi

Regeringen ikke vilde ophæve Novemberforfatningen og vende

tilbage til Junigrundloven. I 1866 lod han sig dog atter

vælge til Folkethingsmand, denne Gang i Frederikssund, og i

1869 gjenvalgtes han samme Sted. Atter 1872 sejrede han med

624 Stemmer, medens Modkandidaten, Typograf Løber, kun
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fik 534 Stemmer, men ved Opløsningsvalget den 14. November

1873 havde den gamle Frihedsmand den Sorg at lide et Neder¬

lag ligeoverfor Gaardmand P. Pedersen af Sigerslevvester,

der fik 936 Stemmer, medens den Gamle kun fik 757

Nu skulde man jo synes, at Venstre maatte være beredt

paa at gjøre alt for at aabne sine Rækker for en saa trofast

Soldat, men det var ikke Tilfældet. Utak er jo Verdens Løn,

og den veltjente Veteran fik en Tid Lov til at sidde hjemme,

medens hans Hjærte og hans Sind var hos hans kæmpende

Vaabenfæller paa Christiansborg Slot; men omsidder gik Partiet

idog i sig selv og aabnede den gamle Tambur en Plads

Middelfart, hvis Repræsentant havde besluttet sig til at udvaandre.

Christensen valgtes altsaa i Middelfart og hævdede Pladsen

ved Valgene i 1876 og 1879 uden store Anstrængelser. Paa

sine gamle Dage synes han endelig at have faaet en Kreds¬

hvor han kan slaa sig til Rv, medens han tidligere i en ual¬

mindelig Grad har maattet flakke omkring. Saalænge hans

Kræfter nogenlunde ville staa ham bi, vil han og hans Valg¬

kreds nok holde sammen, og det vilde ogsaa være Synd, om

han yderligere skulde forulempes; lad ham nu være i Fred den

korte Tid han kan have tilbage.

Balthazar Christensens lange politiske Liv har været rigt

paa Begivenheder, Intrigger, Kabaler og Manøvrer, men saare

fattigt paa gode Resultater. Endnu den Dag i Dag kæmpes

der for de samme forlorne Idealer, som han ofrede sine Kræfter

i Manddomsdagene. Vel sandt, vi have faaet Friheden, som

Christensen jo ogsaa kæmpede for, men den havde vi faaet ogsaa

uden ham, og mange af Frihedens Bestemmelser have vi faaet

trods ham. Men de særlige Formaal, han stillede sig, de staa

for Størstedelen endnu uopnaaede.

Paa de store almindelige Omraader har Christensen ikke

været betydelig nok til at øve nogen virkelig Indflydelse, og

han har egentlig heller ikke havt synderlig Interesse derfor.

Han tog smaa, divergerende Særstandpunkter, og paa dem

mannøvrerede han med al skikkelig Fiffighed.

Det er særlig en enkelt Stand, han har ofret alle sine

Kræfter —Bondestanden. Man kunde fristes til at tro, at der

for ham kun eksisterede denne ene Samfundsklasse, saa blind
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har han været for alle andre Interesser end dem, der have

nogle Tønder eller nogle Skjæpper Hartkorn til Basis. Intet

Under derfor, om Bondestanden viste Paaskjønnelse for en saa

rørende og blind Forfægten af dens Interesser, intet Under,

at han rigelig blev betænkt med de senere saa navnkundige

„Folkegaver¬

Balthazar Christensen har virkelig været en tro Ven af

Bondestanden, men om han egentlig har gavnet Standen ved

sin Virksomhed, er et andet Spørgsmaal. Det tør dog vistnok

anses for tvivlsomt, om Standens Medlemmer og disses Inter¬

esser just altid have godt af kun at ses fra en Side.

Fæstesagen var en af Christensens første Kjæpheste, men

noget videre Held i Kampen for denne Sag havde han ikke.

Derimod havde han en virkelig Indflydelse paa den store

Landboreforms Gjennemførelse, og han var med i den Landbo¬

kommission, der rejste omkring og afhændede Domænegodserne

til Fæsterne for Spotpris. Vore karrige Lovgivere kunde have

besynderlig godt af at vide, hvormange Millioner Statskassen

den Gang forærede bort; men det kom jo Bønderne til Gode

og saa maa der vel ikke tales derom

Christensen har, som allerede sagt, altid hørt til Oppo¬

sitionen, og han har navnlig været en uforsonlig Modstander

af de Nationalliberale, skjøndt han begyndte med at kæmpe Side

om Side med dette Partis Førere. Men fra det Øieblik Par¬

tiet kom til Roret, var Christensens Plads anvist: han maatte

jo for enhver Pris være i Opposition. Han bekæmpede Partiet,

saalænge han stod i Spidsen for Bondevennernes Selskab, og

da den Herlighed var hørt op i 1858, maatte han have et

andet Arnested, hvor Krigsplanerne kunde udruges.

Et saadant fandt han i „Dannevirkeforeningen“ som han

i 1861 stiftede sammen blandt andre med Blixen=Finecke og

den bekjendte H. F. Poulsen. Denne Forening, hvis Hensigt

var at undergrave Ministeriet Halls Stilling og at skaffe de

uforfalskede Venstreteorier Indgang i Hovedstaden, havde dog

ikke nogen frodig Trivsel og indgik snart til den Hvile, hvortil

den fra Fødselen trængte.

I mange Aar vare I. A. Hansen og Balthazar Christensen

svorne Venner og kæmpede Side om Side som trofaste Kampfæller,
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men da „Oktoberforeningen dannedes og navnlig under Grund¬

lovskampen skiltes deres Veje, og de bleve en Tid uforsonlige

Modstandere.

Det var under den Periode, at der paa Balthazar Chri¬

stensens Statsrevisorværelse drøftedes Planer om at benytte

Rygterne om Kassemangel i Brandkassen til at styrte I. A.

Hansen. Det var nok mere af Frygt for det juridiske Ansvar

end af nænsomme Følelser, at man lod Planen falde og ind¬

skrænkede sig til i al Stilhed at give Rygterne Næring.

Da „det forenede Venstre“ dannedes, tilveiebragtes der en

Forsoning, og man fandt atter de to Kæmper ved hinandens

Side i denne politiske Forening. Dog nu var Gubben bleven

gammel og egnede sig kun til at blive gjort lidt Stads af; han

blev Æresmedlem af Partiet og Kjælenavnet: „Den Alderstegne“

opfandtes og udbyttedes. Han gjorde naturligvis, saa godt han

kunde, alle Kabriolerne med, og han staar nu i de saakaldte

Moderates Lejr, hvor man hædrer den Gamle ved at skaffe

ham en af Viceformænds=Pladserne.

I en Række af Aar har Christensen været Statsrevisor,

endog Statsrevisionens Formand, men til Slutning gjorde han

ikke stort ved det, og det var naturligvis ogsaa det letteste

Afsnit, han havde paataget sig at besørge. Omsider gik han

frivillig sin Vej, men man kan godt forstaa, at Christensen

nødigt gav Afkald paa Statsrevisorstillingen og særlig paa

Statsrevisorværelset, til hvilket der knytter sig saamange interes¬

sante Minder om hemmelige Forhandlinger, udklækkede Planer

og høitidelige Øieblikke.

Dette Værelse gjemmer virkelig en Historie, det har mere

end en Gang været Venstres Rütli. Og det er Minder, „den

Alderstegne“ nok holder af at drage frem og endnu i sin Alder¬

dom suge Næring af. I ingen Luft aander den Gamle saa

godt som i den, der er svanger af hemmelige Planer og truende

Kriser. Saa er han ret i sit Es, navnlig naar han tror, at

det er ham, der har de hemmelige Traade i sin Haand.

Redaktør Topsøe har i sin ypperlige Skildring af Balthazar

Christensen saa slaaende bemærket, at der er gaaet en politisk

Sammensvoren af den rigtige gamle Slags tabt i Christensen.

Hvor vilde han ikke have befundet sig vel i en saadan skikkelig
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lille Sammensværgelse, hvor Faren saa langt mere truende ud,

end den i Virkeligheden vare Og ikke mindre fint, ikke mindre

korrekt er det set, naar Topsøe skriver: „Der har været en

Tid, hvor hans (Balthazar Christensens) Hjærte har ønsket at

banke imod en ved Brystet hemmelig skjult Dolk, som det

naturligvis aldrig i Verden vilde have faldet den skikkelige

Mand ind at stikke i nogetsomhelst Medmenneske, men paa hvis

Fæste det vilde have gjort ham godt nu og da at lade sin

Haand hvile i en alvorsfuld Stund“

Det alvorsfulde, det højtidelige og det hemmelighedsfulde,

det er denne Politikers Karaktermærke. Og han har just ikke

været kræsen i Valget af de Midler, han betjente sig af for at

faa sine Indlingstilbøjeligheder tilfredsstillede. Man ser af

Tschernings efterladte Skrifter, at han (Christensen) med

Glæde har taget til Takke med Grevinde Danners og Kammer¬

herre Berlings Lønkamre. Nu har han vel vanskeligt ved at

faa sin hemmelighedsfulde Lyst styret, men Sammenkomsterne

paa Statsrevisorværelset kunne dog endnu smage af Fugl, og

derfor kan man forstaa, hvor nødig han skiltes fra disse Vægge.

Der var en Tid, da mange troede, at Christensen var det

Kit, der holdt Venstre sammen, men det beroede vist paa en

Misforstaaelse. Hans Indflydelse og Virksomhed indenfor Par¬

tiet har sagtens indskrænket sig til faderlige Formaninger lige

over for den Enkelte, til faste, hjærtelige Haandtryk og til

salvelsesfulde Opmuntringer her og alvorsfulde Bebreidelser der.

Selv har han vistnok tiltroet sig en meget stor Indflydelse, men

i Virkeligheden har det været andre, der have ført Tøilerne.

Christensen var i sin Kraftperiode en Mand med gode, men

paa ingen Maade glimrende Evner. Han talte godt og let og

med megen Svada. Hans Patos var af og til virkelig ægte,

og hans Tale undlod i saa Fald ikke at gjøre god Virkning

Nu taler han næsten aldrig, men trods sin høje Alder har han

bevaret en klar og kraftig Stemme, og han vil sikkert endnu

være i Stand til at levere en parlamentarisk Fægtning.

Sidste Gang han var fremme som Stortaler var under

Ministeriet Friis, da Venstre havde foranstaltet en Forespørgsel

angaaende Oberst Myhres paafaldende Afskedigelse. Balthazar

Christensen var Partiets Ordfører og skilte sig meget godt fra
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sit Hverv. Han talte med en for hans Alder overraskende

Kraft og Varme, saa at han virkelig fik baade Thingets og

Tilhørernes Sympati for sig, men han opnaaede forøvrigt ikke

andet, end at han gav Ministeriets Chef Leilighed til at holde

den bedste Tale, han indtil da havde holdt i Thinget.

Christensen har altid været livlig i Gestus og Bevægelser,

og endnu kan man se den gamle Mand i et rask Tempo bevæge

sig over Gulvet, snart trykkende en venlig i Haanden, snart

hviskende en anden en Visdom i Øret.

Han er en pæn gammel Mand, altid soigneret og altid

bærende det gamle statsmandsagtige Halsbind, i hvilket han i

alvorsfulde Øjeblikke kan stikke Hagen ned og derved komme til

at se dobbelt højtidelig, dobbelt eftertænksom ud. I gamle

Dage var han altid i livlig Bevægelse, og han havde en egen

Maade at samle Frakkeskjøderne under Armen paa, medens

Hænderne vare begravede i Lommen, en Maade, der gav de

vittige Studenter en velkommen Leilighed til en morsom, om

ikke just synderlig smagfuld Vending i en Vise.

Udenfor Politiken er der ikke andet end godt at sige om

gamle Balthazar Christensen. Han er en rar Mand, der i
Grunden er afholdt af alle Mennesker, og personlig nænner han

ikke at gjøre en Kat Fortræd. Alle ønske ham sikkert ogsaa alt

godt, og der er Ingen, der nænner at lægge den gamle Mand

alvorlige Hindringer i Vejen.

Han er en brav Mand, der trofast er gaaet sin skjæve Gang,

og han fortjener det Eftermæle, at han til det sidste holdt sig

paa den samme Plads, han i sin Ungdom havde indtaget. Men

nogen varig Plads i Historien vil han ikke faa.

Ole Christensen.

Husejer i Søllerup pr. Kjøge. Født den 9. April 1838.

Det er ikke muligt at opstille almindelige Regler for de

Betingelser, der kræves for at blive Rigsdagsmand.
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De færreste vælges, fordi de ere særlig dygtige Mænd,

særlig egnede til Rigsdagsgjerningen, og deres Tal er heller

ikke stort, der vælges, fordi de nyde en almindelig og velfortjent

Agtelse i Valgkredsen. De fleste vælges af helt andre Grunde:

nogle fordi de ere deciderede Partimænd og virksomme Agi¬

tatorer — det er det største Tal — andre paa Grund af rene

Tilfældigheder, f. Eks. at der ingen bedre haves, andre igjen

for at spare en Fattigunderstøttelse og enkelte trods alt, saasom

H. Hansen fra Mehrn. Det suveræne Vælgerfolk er temlig

uberegneligt og ofte mere lunefuldt end en Kvinde. Derfor ser

man saa mange unaturlige Forbindelser, derfor staar man saa ofte

overfor det Spørgsmaal, hvorfor netop denne mærkelige Bejler

fik Kredsens Ja.

Hvorfor er nu f. Eks. Ole Christensen valgt til Rigs¬

dagen, hvilke Adkomster har han til at faa Sæde blandt

Landets, kaarne Mænde Ia, det er ikke let at sige. Han er

ikke nogen videre begavet Mand, han er heller ikke i nogen

betydelig Grad agtet eller anset, og han var paa ingen Maade

Indehaver af Betingelser, der lovede en særlig frugtbar og

nyttig Rigsdagsgjerning.

Han var, da han valgtes, en fuldstændig ukjendt Mand,

snarere under end over Middelmaalet, men at man den Gang

valgte ham, er alligevel mindre forbavsende, end at man beholder

ham, efter at man har lært ham at kjende.

Nogle mene, at Christensen nærmest blev valgt, fordi han

var „Ungkarl, og Faxekredsens Vælgere frygtede den farlige

Adonis og gjerne saa ham tæmmet af en kjøbenhavnsk Dalila,

andre, at Grunden maa søges i Navnet Ole, der med sin Af¬

ledning synes vokset sammen med denne Valgkreds. I mange

Aar repræsenteredes Kredsen af en Skolelærer Ole Olsen; da

han gik sin Vej, stillede der sig en Ole Andersen og en

Rokkedrejer Olsen, senere kom i flere Aar Sognefoged Lars

Olsen, og han afløstes af Ole Christensen.

Rimeligst er det dog, at Ole Christensen skylder en Til¬

fældighed sit Valg. Han var villig til at stille sig, man havde

ingen bedre, og da han kunde fremplapre de Venstrefraser, der

—den Gang begyndte at komme i Kurs saa valgte man ham.
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Det var ved Valget den 22. September 1869, og han

besejrede da blandt andre Baron Iver Rosenkrantz. I 1872

kaaredes han uden Modkandidat, men ved Opløsningsvalget i

1873 forsøgte Høire at fortrænge Christensen, ved at opstille den

ansete og afholdte Høiskoleforstander og Digter Budde imod

ham, men Forsøget mislykkedes fuldstændig. Siden har der

ikke været opstillet Modkandidat imod ham, og ved sidste Valg

den 3. 1879 deltog Høire end ikke i Valget, hvilket bedre lader

sig forklare end forsvare.

Ole Christensen synes saaledes indtil videre at skulle være

i temmelig uanfægtet Besiddelse af denne Valgkreds. Og det er

meget beklageligt; thi Christensen har vist sig ikke blot som en

af de tarveligste, men som en af de mest uslebne og usympatetiske

Repræsentanter, vort Folkething besidder, og det vil virkelig ikke

sige saa lidt. At han er en fanatisk Partimand, der i tykt og

tyndt sjasker med, det faar endda at være, det gjør flere end

han, og det behøver ikke at unddrage ham personlig Sympati;

men naar man har søgt Leilighed til at gjøre sig gjældende og

benyttet denne Leilighed paa den Maade, Christensen har, saa

vender man sig med Harme og Misbilligelse fra en saadan Mand.

Kun to Gange har han havt Leilighed til at gjøre sig

bemærket, men det har ogsaa været mere end nok. Den første

Gang var, da Albertis sørgelige Svovlsyresvindel sattes i Scene.

Da var Ole Christensen paa Færde og agiterede ivrig for Sagen,

ja, man sagde endogsaa, at han for et Vederlag afhændede

Aktier til de troskyldige Bønder; men man maa retfærdigvis

indrømme, at her kunde han være i god Tro.

Noget anderledes stiller det sig med hans anden Aktion.

Det var under Busk's Forespørgsel i den jægersborgske Rekrut¬

sag, at Christensens Folkelighed ikke tillod ham at være en tavs

Tilhører. Medens Busk holdt sig til den foreliggende Sag og

til de Misligheder, han mente der vare begaaede af bestemte

Mænd, som han forøvrigt hverken tog hensynsfuldt eller talt¬

fuldt paa, saa førte Christensen et Slag mod den hele Under¬

officeersstand, særlig mod de kjøbenhavnske Underofficerer, og

han gjorde det paa en Maade, der maatte vække Indignation

og Harme. Den hæderlige og velansete Underofficersstand vi

have herhjemme, blev paa det skammeligste insulteret af Christensen,
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og han betjente sig af saa uslebne, saa uparlamentariske Udtryk,

at der ikke er hørt Mage dertil i Danmarks Rigsdag. Han

indførte i Thinget en Tone og nogle Betegnelser, saa smagløse,

at det er ubegribeligt, han fik Lov til at tale uanfægtet af For¬

manden, og det bør noteres til Krabbes Ære, at han den

Dag var fraværende. Han havde dog næppe ladet saadanne

Platheder passere, men Berg, som den Dag beklædte Formands¬

posten, havde ikke Takt og Smag nok til at skride ind¬

Det vil erindres, hvilken Bevægelse Udtalelserne fremkaldte

hos Underofficererne, og den Maade, hvorpaa de tog til Gjen¬

mæle. Man maatte give Underofficererne Ret i deres Optræden;

thi de vare blevne skammelig krænkede, og der hørte virkelig

velassurerede Rygstykker til at slynge slige Fornærmelser ud

mod en hæderlig og agtet Samfundsklasse.

Det er Christensens to Rigsdagsmeriter, det er hans Adkomst

til en vedblivende Repræsentation for Faxe=Kredsen. Det er et

stivt Stykke, om det kan gaa, men overraske maa det ikke, om

det gjør det. Selv Christensens Meningsfæller misbilligede i

høj Grad hans Optræden under Rekrutsagen, og mere end en

af dem udtalte den Mening, at denne Optræden dog mulig

Gid detkunde blive en Pind til Christensens politiske Ligkiste.

maatte være saa; thi Rigsdagsmænd af den Kaliber gjøre

hverken Thinget eller Valgkredsen Ære.

En Ting maa dog noteres til Ole Christensens Roes, og

det er, at han var en flink Soldat i 1864, og ligesaa bered¬

villig som uforfærdet stillede sin Person til Fædrelandets Værn.

S. P. Christensen.

Gaardejer i Vesterbrønderslev i Vendsyssel. Født den 25. Juli 1823.

Hjørring Amts fjerde Valgkreds har til Tider været stærkt

efterspurgt af Lysthavende, men ikke et eneste politisk Navn er

knyttet til Kredsen.
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Den nuværende Repræsentant S. P. Christensen valgtes

i 1869 med stor Stemmeflerhed og har siden ikke været til at

rokke. Ia, da Høire i 1873 stillede en almindelig agtet Mand,

Proprietær Winde fra Burholdt, op mod Christensen, mødte

denne frem med et saadant Stemmeantal som 1615, eller mere

end 1500 flere end Høiremanden. Siden har ingen turdet røre

ved den støtte Vendelbo, der maa betragtes som urokkelig, indtil

en ny Mærkelighed indtræffer.

S. P. Christensen har altid hørt til de krasse Venstremænd.

Han valgtes som saadan og gik strax ind i det forenede Venstre:

da dette Parti dannedes. Han har trolig gjort alle Volterne

med og har været mest stemt for den voldsomste Fremgangs¬

gangsmaade. Det ligger nu en Gang i Vendelbonaturen.

Efter den provisoriske Finantslov var han en Tid nær ved

at tabe Besindelsen, og der forlød Meddelelser om Udtalelser af

ham af en saa voldsom Natur, at det saa lidt farligt ud for

ham; men saa satte Blodet sig, og han kom til Ro ved sine

hjemlige Sysler paa Gaarden i Vesterbrønderslev.

Siden har han holdt sig meget tilbage, og hverken i eller

udenfor Rigsdagen mærker man synderligt til ham. Christensen

tager meget sjældent Ordet i Thinget, men sker det en enkelt

Gang, bruger han det ret forstandig, og han fatter sig i en

tiltalende Korthed. Det er ikke med overdreven Lethed, at han

tumler det levende Ord, man mærker, at Sætningerne forme sig

lidt tungt for ham, og det falder ham lidt svært at finde det

præcise Udtryk

Han staar i den Henseende tilbage for mange af sine

Standsfæller paa Rigsdagen; men der er sund Mening i, hvad

han siger; han har klaret sit Standpunkt til den Sag, han vil

tale om, og selv om Formen lader noget tilbage at ønske,

tvivler man ikke om, hvad hans Mening er, og den bringer han

da frem jævnt og fordringsløst uden al Svada. De lange

Sætninger, de indviklede Perioder er han bange for, han søger

de korte Sætninger, noget som ofte giver hans Tale en vis

abrupt Form; han holder af betone enkelte Udtryk, men han

betoner ofte falsk.

Christensen er en stille og bramfri Rigsdagsmand; han er

ikke noget Lys og attraar ikke at gjælde for et saadant, men
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han er en ret begavet Mand, der tager sin Opgave alvorlig

Synderlig flittig er han vist ikke, men følger med til Husbehov

og sidder støt paa sin Plads i Salen. Det ligger ikke for hans

sindige Natur at vimse omkring og agere virksom og vigtig.

Fra det Øieblik, han har indtaget sin Plads, sidder han rolig,

saalænge Mødet varer, og han synes med Opmærksomhed at

følge Talerne, uden dog at lade sig henrive til Afbrydelser eller

Stemningsudbrud.

Lad være, at der er noget tungt ved den Mand, der er

tillige noget solidt. Han indgyder Tillid, og det er ikke til at

undres over, at hans Vælgere, der jo dele hans politiske An¬

skuelser, holde fast ved ham.

Han gjør i det Hele et godt og tiltalende Indtryk. Den

kraftige, sluttede Skikkelse, det aabne freidige, men dog karakter¬

fulde Ansigt taler om Mandighed og Djærvhed, og disse Egen¬

skaber besidder han ogsaa.

Han var en kjæk Soldat, der har en smuk Krigshistorie, og

han vil altid, hvor det gjælder, staa som en Mand. Han er en

Vendelbotype: Mod og Manddom, parret med Stivhed og

Egensindighed og en med en ubunden Frihedstrang følgende

Opsætsighedslyst. Men brav og hæderlig er Manden, agtet og

afholdt saavel i sin Hjemstavn som herovre paa Rigsdagen. Der

er Ingen, som tvivler paa, at det er hans inderlige Overbevis¬

ning om det gode og det rette, han kæmper for, og hverken

Smiger eller Ærgjærrighed kan drive ham ud af den Position,

han anser for den rigtige. Det ligger i hans stædige trodsende

Natur og i Mangel paa Evne til at se sine egne Grundes

Mangler og Modgrundenes Styrke.

Der er ikke en eneste Mærkepæl paa hans politiske Bane,

og han vil i det Hele aldrig blive noget betydelig Politiker,

men han vil altid være en Mand med en Mening — i Reglen

en gal Mening.

Kunde man tænke sig, at Partilidenskaben nogensinde kunde

drive det til Oprør herhjemme, saa vilde ganske vist S. P.

Christensen findes paa Barrikaderne, men ikke for et Syns Skyld

eller for at demonstrere, derimod for som en alvorlig Mand at

lade sit Liv for, hvad han ansaa for Ret.

7
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Han er en Mand — noget gammeldags, tung og stædig

men en Mand, og for en Mand bør man i vore Tider nære Respekt.

Ved Valget den 24de Maj 1881 havde de „Moderate“ op¬

stillet den tidligere Folkethingsmand Lærer Jensen i Dyngby

imod ham, men Christensen hævdede uden Vanskelighed Pladsen.

Thomas Christensen.

Gaardejer i Kjøbenhavn. Født 9. Marts 1838.

For endel Aar tilbage blev der udgivet nogle saakaldte

„Rigsdagsruner“ hvori de daværende Folkethingsmænd hver fik

et lille Vers, der paa en morsom, ofte bidende Maade betonede

en Ejendommelighed ved den paagjældende. Disse Runer gjorde

Lykke og opnaaede et Par Oplag, og der var ogsaa ganske

træffende og vittige Bemærkninger i dem, men Versifikationen

var lidt ubehjælpsom og maniereret, og Runerne naaede langtfra

den berømte jydske Stændervise, hvis lette Vers og friske, liv¬

lige, undertiden lidt saftige Vendinger i saa høj Grad tiltalte

den jydske Befolkning

I disse Rigsdagsruner hedder det om Thomas Christensen:

„T. Christensen synes umaadelig dannet

i — Lintøj og Buxer, om ikke andet.

Det er unægtelig en meget kort Karakteristik, men den er i al

sin Korthed ret træffende. Den giver vistnok i faa Ord Billedet

af denne Rigsdagsmand.

Thomas Christensen er en forfinet Bonde, dog mere i

Klæder end Manerer. Vor Bondestand lægger ellers en mærkelig

Konservatisme for Dagen i Klædedragt; Vadmelskofterne holde

sig, trods Tidens Omskiftelse, meget seigt og ere endnu ikke helt

afskaffede, men selv, hvor et mere moderne Stof har afløst

Vadmelen er dog den hjemmegjorte Facon trolig bevaret. Snittet

er endnu mere Sypigens end Landsbyskrædderens.

Lidt Lintøj i Brystet er vel efterhaanden admitteret, men

Flipper og hvide Manchetter anses endnu for ufolkelige Prydelser.
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Den sorte Spidskjole har vist endnu ikke dækket ret mange danske

Bønders Rygge. Selv den Bonde, der færdes i Selskabslivet og endog

har forsonet sig med hvide Handsker, krymper sig ved den sorte Kjole.

Det skulde være sært, om ikke Thomas Christensen ogsaa

her hørte til Undtagelserne. Han ser nok ud til at have lapset

sig med dette upraktiske Klædningsstykke. Thi grumme fin er

Manden, altid klædt som Kavaler, altid soigneret, ja endogsaa

—pomadiseret og „vikset“ Han ligner mere en fin „Skriver

eller Forvalter“ end en Bonde, og naar nysgjerrige Tilhørere i

Folkethinget spørge om, hvem den sirlige lille Mand er, der¬

vimser omkring og viser sin Stads frem, saa modtages altid

Svaret: „en Bonde“ med nogen Tvivl.

Og dog er han eller har været en virkelig Bonde, der har

gaaet bag Ploven og drevet sin Gaard i Ebeltoftegnen.

Da han blev Rigsdagsmand, blev han fin paa det og om¬

byggede sin Gaardmandsstilling med Byggespekulantens herovre.

Det havde vist i mange Henseender været bedre for ham, om

han var bleven ved at være den ubekjendte Gaardeier paa

Mols fremfor Politiker. Til den første Gjerning kan han mulig

have været brugelig, til den sidste absolut ikke.

Thomas Christensen er nemlig en af de tarveligste Folke¬

thingsmænd, vi have havt, og det vil dog sige noget.

I Begyndelsen af hans Rigsdagstid syntes han en Tid at

vakle mellem de forskjellige Partier, og hans fine Tilbøjelig¬

heder drog maaske hans Sympati nærmest over mod Høire; men

den jydske Snuhed sejrede: han følte sig sikrere paa sin Valg¬

kreds ved at udbytte de liflige Venstreteorier, blev saa „for¬

enet“ Venstremand og er nu „moderat Han spiller imidlertid

slet ikke nogen Rolle paa Thinge, og den eneste Mærkepæl, hans

elleveaarige Rigsdagsvirksomhed har afsat, var, at han glemte

at møde og give sin Stemme den eneste Gang denne havde

virkelig Betydning. Det faar den vist aldrig mere.

At han i sin Tid blev valgt ind i Thinget fra sin Hjem¬

stavn er ikke mere mærkeligt, end at saa mange andre aandelige

Smaamænd valgtes; men at man vedbliver at vælge ham, efter

at han har forladt Egnen og har gjort sit for at henregnes til

de Kjoleklædte, er mere forunderligt i Betragtning af hans

Standsfællers Mistænksomhed ogsaa lige over for det Ydre.

74
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Det var i 1869, han første Gange valgtes; han besejrede

de to Modkandidater: en Bonde, Thomas Dam og Proprietær

la Cour. Christensen fik 500 St., Modkandidaterne henholdsvis

391 og 254. Ved Valget 1872 stod han ene, men der blev

alligevel afgivet 144 Stemmer imod ham, medens 730 stemte

for ham. Aaret efter var la Cour atter oppe og naaede da

421 Stemmer, men Th. Christensen stod sig som en stolt Karl

med 1055. Ia, den bedrøvelige 25de April 1876 naaede han

endog 1100 Stemmer, og det imod selve Borgmesteren i Ebel¬

toft Lange, en velanset Embedsmand derovre, men som dog

ikke kunde samle mere end 360 Stemmer. Atter i 1879 forsøgte

Lange en Omgang, men hans Tilhængere vare da svundne ind

til 314, medens rigtignok Th. Christensens ogsaa vare svundne

betydeligt ind, nemlig til 825. En Radikal fik 88 Stemmer.

Det synes saaledes, at Christensen endnu sidder temmelig fast i

Valgkredsen, og han hævdede ogsaa med Lethed Stillingen den

24de Mai 1881.

Christensen er sikkert en brav og hæderlig Mand, men han

er en daarlig Rigsdagsmand og vistnok i det Hele tyndt be¬

gavet. Han taler meget sjælden og ikke synderlig godt, og han

bliver kun lidet brugt i Udvalg. Det bør dog noteres til hans

Fordel, at han i en af de sidste Samlinger i Udvalget om Indføds¬

rets Meddelelse tog et Særstandpunkt, der var meget tiltalende og

ogsaa sluttelig slog igjennem. Han var her Patriot, men om

ved et Omslag eller et Tilfælde, vides ikke ved Forsvarslovens

Behandling har han ikke lagt særlig Fædrelandskjærlighed for

Dagen; men han bestod dog ved denne Lovs Vedtagelse Prøven,

og det kan nok slette ældre Synder ud.

M. P. Christiansen.

Gaardejer i Holmsland pr. Ringkjøbing. Født den 26. December 1817.

Hvem kjender M. P. Christiansen — forhenværende „Kammer¬

raad Christiansen, Sikkert meget Faa udenfor Rigsdagen og
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Ringkjøbing Amts første Valgkreds. Der er vel en hel Deel

Rigsdagsmænd, Offentligheden kjender grumme lidt til, men saa

lidet som til Christiansen er dog ikke almindeligt.

Han er en brav og velanset Gaardejer ovre fra Holms¬

land, og han har til Tider været en benyttet og virksom Mand

baade i Sogneraad og Amtsraad. Det var nok nærmest som

Landvæsenskommisser, at han — Bonden — naaede Kammerraad¬

værdigheden, og saalænge han bar den, var han nok Højremand.

Men saa blev han kjed enten af Titlen eller af Rangskatten,

eller maaske af begge Dele og frasagde sig Æren og saa blev

han Venstremand.

Han gjorde allerede i 1858 Forsøg paa at komme ind i

Folkethinget, men det mislykkedes og først i 1876 gik det. Han

sluttede sig straks til Venstre og staar nu i Bergs Gruppe.

Man hører næsten aldrig noget til eller fra ham; dog har han

sammen med Berg taget en Særstilling i Skolelovssagen.

Han skal være en vel begavet og meget brav Mand, men

han skal have en absolut Utilbøjelighed til at tale, og han har

vistnok saagodtsom slet ikke havt Ordet i sin Rigsdagstid. Heller

ikke ved politiske Møder udenfor Rigsdagen spiller han nogen

Rolle; kun i sin Valgkreds har man den sjældne Nydelse at

høre hans Røst. Det synes, som om han har stærk Tilslutning

i sin Valgkreds, og han mødte i 1879 og 1881 frem med et

anseeligt Stemmetal.

Om han kan holde sig i Længden, vil vistnok komme til at

bero paa, hvorledes det i det Hele gaar Bergs Gruppe. De

„Moderate ville sagtens gjøre stærke Tilløb til at erobre Kredsen,

og der kan mulig i Længden være Fare for Christiansen.

Rigsdagen vil ikke i ham tabe noget betydeligt Medlem,

men vel en ganske begavet og brav Mand. For Høire er der

ingen særlig Grund til at ønske Forandring, naar Partiet ikke

selv kan besætte Valgkredsen. Man ved hvad man har, men

ikke hvad man faar, og det man har, er ikke det Værste.
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A. B. 3. Clausager.

Gaardejer i Sedding pr. Skjern. Født den 9. Januar 1845.

Ringkjøbing Amts 5te Valgkreds er bleven en Slags Do¬

mæne for Slægten Clausager. Først repræsenterede Faderen

i mange Aar Kredsen, saa gik den i Arv til en ældre Søn og

fra denne igjen til en yngre.

Da Grundloven var vedtaget, valgtes i December 1849

Gaardmand I. A. Clausager af Sedding (Faderen) og han

holdt Kredsen ved Valget 1852, men faldt Aaret efter for Amts¬

forvalter Krarup, som dog kun havde 6 Stemmers Overvægt.

Paa Grund af Formfeil blev Valget kasseret, og ved næste

Omgang sejrede atter Clausager med stor Overvægt. Saa trak

han sig tilbage et Par Aar, i hvilke Gaardmand Chr. Chri¬

stensen, Sønderby, repræsenterede Kredsen, men i 1858 mødte

han atter frem.

Fra 1861 forlod han for bestandig Valgkredsen, der gik

over til Gaardmand I. I. Christensen af Heeager, som holdt

den fra 1861 til 1866, da han faldt for A. I. Clausager

(den ældre Broder), og denne stod som en Mur i Kredsen, indtil

han gik over i Landsthinget, hvor han endnu sidder. Han efter¬

fulgtes af Broderen, den nuværende Folkethingsmand.

Denne har kun siddet et Aars Tid paa Thinge og har i

ingen Henseende havt Leilighed til at gjøre sig gjældende. Han

er en net ung Bonde med en beskeden og fordringsløs Op¬

træden, og han skildres som en ret vel begavet Mand med en

ualmindelig brav Tænkemaade. Han er, som hele Slægten,

venstresindet og staar i de Moderates Lejr, men der vil gaa

længere Tid, inden han vil tilføre sit Parti saamegen Nytte,

som f. Eks. hans Broder, Landsthingsmanden, har gjort, men

denne er vist ogsaa den bedst begavede af Slægten og i det

*

Hele en ualmindelig sympatetisk Bondeskikkelse.

Den nuværende Folkethingsmand er ung af Alder og ung

i Tjenesten; han kan lære Noget, og med den vestjydske Seighed,

der sikkert udmærker ham saa vel som den øvrige Slægt, vil

han lære noget. Han er af de Bønder, der kunne blive nyttige
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Rigsdagsmænd, naar de ledes i god Retning og frigjøres for

alt Partivrøvl. En god sund Forstand, en ærlig Vilie og en

honnet Karakter maa være nok til at gjøre Fædrelandet Nytte

som Rigsdagsmand, og disse Betingelser har den unge Clausager

Om han vil udbytte dem, er et Spørgsmaal; men det staar

jo til at haabe og ønskeligt vilde det være, om den sympatetiske

Bonde maatte sikre sig en smuk og agtet Stilling paa Thinge.

Rasmus Claussen.

Redaktor, Nykjøbing paa Falster. Født den 3. Februar 1835.

Maribo Amts 4de Valgkreds hører til de berømte. Den

har havt den Ære elleve Gange at sende den geniale Monrad

ind paa Thinge. Ligefra det første Valg den 4de Decbr. 1849

og til han i November 1865 nedlagde sit Mandat for en Tid

at gaa i frivillig Landflygtighed har han repræsenteret denne

Kreds, alene med Undtagelse af 4 Maaneder i 1853, da han

ikke stillede sig og afløstes af den brave Redaktør Chr. Jorgensen

Denne traadte frivillig tilbage og gav atter Plads for Monrad,

der saa godt som uden Modstand holdt Kredsen, indtil han ned¬

lagde Mandatet. Han har staaet paa Valgtribunen som Biskop,

som Overskoledirektør, som Kultusminister og som Konseils¬

præsident, og han vilde rimeligvis den Dag idag have været

Folkethingsmand for Maribo 4de, hvis han ikke selv havde

skaaret Forbindelsen over.

Da han gik sin Vej, stod Kampen mellem Skolelærer A. C.

Hansen og Hother Hage; den Første sejrede med 556 Stemmer

mod 543 og holdt Kredsen gjennem flere Valg, indtil i 1869

Pastor Schleppegrell slog ham.

Saa kom i 1872 Rasmus Claussen, der vel ved alle

senere Valg har havt nogen Modstand at overvinde, men dog

først var i Fare ved Valget den 3die Januar 1879, da han

af 1881 afgivne Stemmer ikke naaede Halvdelen, men kun 935,

medens Løjtnant, Grosserer Hage trængte stærkt ind paa Livet
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af ham med 832 Stemmer, og den gamle, uklare Arbeiderven

P. F. Lunde fik 123. Ved Valget den 24de Maj havde han

den flinke Spofficer Kaptain Gjødesen til Modkandidat, men

slog ham med 1113 St. imod 790.

Man har derovre i Kredsen stadig det Haab at blive af

med Hr. Claussen, og man kan da ogsaa vel forstaa, at en

Kreds, der har hædret sig selv ved Gang efter Gang at kaare

en Monrad, just ikke kan føle sig synderlig æret ved nu at møde

frem med en Repræsentant som Hr. Claussen. Mest passende

vilde det dog være, om Monrad selv blev hans Banemand.

Det er ret mærkeligt, at Monrad, der jo ved flere Lejlig¬

heder har røbet en næsten ubetvingelig Lyst til igjen at komme

ind i Rigsdagen, aldrig senere har forsøgt sig i sin gamle Kreds

Man skulde dog synes, at han havde gode Chancer i den Kreds

han i saamange Aar repræsenterede med Ære, og i hvis Hjærte

han nu igjen virker paa en af Alle anerkjendt ærefuld Maade.

Forklaringen maa vel være den, at han ikke føler sig sikker paa

at blive valgt og nødigst af Alt vilde falde netop i denne

Kreds. Nu, da der imidlertid er skudt Breche i R. Claussens

Indflydelse i Kredsen, turde der dog maaske være gode Chancer

for Monrad, hvis han da ikke aldeles har ødelagt sin Anseelse

derovre ved de mærkelige politiske Indlæg, han nu og da er

kommet frem med, og som ganske vist ikke særlig egne sig til at

stive hans Stilling af.

Om den politiske Situation i det Hele, saaledes som den

nu er, vilde høste Fordel af en Mand med Monrads Karakter

og Evner, er et andet Spørgsmaal, men hvorledes end dette

Spørgsmaal besvares, saa er det utvivlsomt, at har man Valget

imellem Monrad og Claussen, vil man ikke kunne være bekjendt

at prage den første, selv om man vil gjøre den Betragtning

gjældende, at Monrad kan gjøre Skade, Claussen derimod ikke.

Monrad kan paa den anden Side ogsaa gjøre megen Gavn, det

kan Claussen heller ikke.

Claussen var oprindelig en velbegavet og vistnok ogsaa en

velanset Mand. I Tidens Løb har maaske baade Begavelsen

og Anseelsen lidt noget Afbræk. Han sluttede sig straks ved sin

Indtræden paa Thinge til „det forenede Venstre, hvis Ind¬

flydelse han skyldte sit Valg, og han var en trofast Menig i
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Partiet, hvis Udskejelser han trolig tog Del i. Da Venstre

sprængtes, var han en Tid Radikal og fulgte Bergs Fane, men

da hans Parti ikke vilde kaste al Besindighed og Fornuft over¬

bord og kassere de omstridte Høirevalg i Foraaret 1879, traadte

han ud og staar nu Alberti og altsaa ogsaa de „Moderate

nærmest.

Hr. Claussen synes at sværme for de yderligste Stand¬

punkter. I enhver Sag er det hans Opgave at finde dette

Standpunkt, og det kæmper han saa haardnakket paa, selv om

han er den Eneste paa Skansen.

Claussen hører til de meget talende Folkethingsmænd. Næsten

om enhver Sag skal Thinget kjende hans værdifulde og inter¬

essante Mening, og han tvivler vistnok ikke om, at de bedste

Bidrag til Diskussionen ydes af den agtbare Rigsdagsmand

fra Maribo fjerde. I den Henseende søger han at blive Tra¬

ditionen tro. Han har imidlertid saare sjælden Held med sig,

og det er enten galt, hvad han siger, eller uforstaaeligt, eller

Gjentagelse af, hvad andre have sagt bedre. Undertiden er det

alle tre Ting paa en Gang. Han taler med megen Lethed

ofte med en vis Svada. Han har en kraftig og klar Stemme,

og naar han sender sine Ordlaviner ud over Salen, er der noget

Bjørnbaksk ved den firskaarne lille mørke Mand. Han holder

nok af at bruge fremmede Ord, men kommer ofte uheldig fra

det og fremkalder en Latter, som dog ikke generer ham.

Af hans megen Tale er der af og til kommet Fortrydelse,

saaledes da han kom i Konflikt med Sagførerstanden paa Falster.

Hr. Claussen er ikke nogen sympatetisk Rigsdagsmand, og

han gjør ikke en Valgkreds særlig Ære, men han er en vel¬

begavet Mand, og det kan nok være, at han er noget bedre end

hans Rygte; i ethvert Fald er det vist, at han har mange

Venner, og at disse i flere Henseender sætte Pris paa ham og

yde ham Anerkjendelse.



Dahl.106

Dahl.

Rektor ved Realskolen i Slagelse. Født den 10. Februar 1822.

Det store jævne kjøbenhavnske Publikum beskjæftiger sig ikke

meget med Politik; det læser sin Avis og lader sig vel af en

eller anden lokkende Titel lede ind paa en nærmere Drøftelse af

en Sag, men den indgaaende Forstaaelse af og Indsigt i et

politisk Spørgsmaal, som man ikke sjælden kan træffe omkring

paa Landet, den er saare ualmindelig hos den kjøbenhavnske Borger.

Saa meget følger dog Kjøbenhavneren med, at han i Reglen

har dannet sig en Mening om jen eller anden politisk Person¬

lighed, hvis Navn i et givet Øieblik er paa Omtale. Kjøben¬

havneren tager da hurtigt sit bestemte Standpunkt for eller imod

den Paagjældende. Dette har et Par Gange i de senere Aar

givet sig ret interessant tilkjende.

Da saaledes ved Valgene i 1873 et entreprenant Bladfirma

her i Byen med store Plakater i Vinduerne meddelte de efter¬

haanden indløbne Valgefterretninger, bølgede Gaden af et liv¬

ligt Publikum, der med stor Interesse fulgte de vekslende

Chancer for Partistillingen, som Telegrammerne bragte. Alt

holdt sig dog indenfor en livlig Diskussions Omraade, da

pludselig Luften fyldtes af rungende Hurraer fra mange hun¬

drede Struber. Hvad var da det, der i saa usædvanlig en

Grad begejstrede de Forsamlede: Det var kort og godt et lille

Telegram, der meldte, at Bjørnbak i Aarhus var slaaet af

Ingerslev. De Tilstedeværende kjendte ganske vist kun grumme

lidt til Ingerslev og endnu mindre til Betydningen af hans

Valg i Modsætning til Bjørnbaks, men den sidstnævnte havde

Kjøbenhavnernes Stemning imod sig, og alene det, at han faldt,

betragtede man som en sand Valgtriumf.

Noget lignende gjentog sig ved Valget i 1879. Ogsaa da

var der et Blad som i store oplyste Butiksvinduer udstillede

Valgtelegrammerne, efterhaanden som de indløb. Da sporedes

ogsaa pludselig en stærk Bevægelse blandt den bølgende Menneske¬

masse, en Bevægelse, der hurtig slog ud i Fryderaab. Hvad

var der da sket: — Telegrafen havde bragt Meddelelse om, at
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Tauber var falden i Slagelse. At Rektor Dahl var valgt,

interesserede kun for saa vidt, som han havde overvundet

Tauber. Det var Hovedsagen, at denne var slaaet, hvem Bane¬

manden var, havde kun Interesse i anden Række. Jubelen i

Slagelse gav Ekko paa Kjøbmagergade i Kjøbenhavn, og under

denne Jubel blev Rektor Dahl baaret ind paa Thinge.

Da nu afdøde Geheimeraad Fonnesbech, Kredsens mange¬

aarige Repræsentant, frivillig trak sig tilbage i 1872, valgtes

Tauber mod den begavede Knud Pedersen.

Ved de følgende Valg gjorde Kredsen alt for at ryste

Tauber af sig; baade Fonnesbech og Dahl gjorde forgjæves

Forsog paa at fortrænge ham. Trods den mest levende Valg¬

kamp trods de brave Korsøraneres og Slagelsianeres mest

energiske Bestræbelser holdt Tauber sig ved Landboernes Hjælp.

Men Kredsen gav ikke tabt. Det var blevet en Æressag

for den at blive Tauber kvit. Da Opløsningen kom i December

1878, anspændtes enhver Nerve for at sætte et bedre Valg

igjennem, og alle vare enige om, at hvis nogen havde Rime¬

lighed for at besejre Tauber, saa maatte det være den almen¬

agtede og afholdte Rektor Dahl.

Valgdagen den 3. Januar 1879 oprandt, og sikkert i ingen

Valgkreds i Danmark blev dens Resultat imødeset med større

Bevægelse og større Lidenskab end i Slagelse. Et Ekstratog

befordrede Korsøranerne til Slagelse og med flyvende Faner og

klingende Spil, afsyngende en i Dagens Anledning forfattet

Sang, marcherede de til Valgstedet for alle som en at stemme

paa Dahl.

Valghandlingen gik nogenlunde rolig, og ved Kaaringen

erklæredes Tauber for valgt under stor Jubel af hans Til¬

Saa kom den skriftlige Afstemning, og den trakhængere.

meget længe ud. Da Resultatet endelig kundgjordes, var den

første Folelse paa begge Sider Forbavselse, parret hos Høire

med Glæde og Henrykkelse samt med en ubeskrivelig frigjørende

Følelse, hos Venstre med Harme og Nedslaaethed.

næstenDahl var valgt med 1326 Stemmer mod 1042 —

i300 Stemmers Overvægt. Den Jubel, der den Aften var

den lille By, skal der ikke kunne mindes Mage til, og det var

da heller ikke saa sært.
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De lakoniske Ritzauske Telegrammer havde for Slagelse¬

valgets Vedkommende den betegnende Vedføjelse: „Begejstret

Bevægelse“, og blandt alle Høiremænd i Landet modtoges Efter¬

retningen med en Følelse, der fuldt ud svarede til Vedføjelsen i

Telegrammet. Fra mange Steder i Landet indløb der Lyk¬

ønskningstelegrammer til Slagelse, og Høireredaktioner i Kjøben¬

havn sendte en Tak og Lykønskning til Høirebladet i Slagelse:

„Slagelseposten“

Var det da en vældig politisk Stridsmand, der havde slaaet

en vældig Modstander, siden der var saamegen Larm, eller var

det en politisk Fremtoning, til hvilken der knyttedes store For¬

haabninger, der var valgt, siden Jubelen var saa store Ingen

af Delene. Det var en middelmaadig Politiker, en høist usym¬

patetisk Personlighed, som var bleven ufordragelig for Høire,

der blev slaaet af en sand Hædersmand, men en Mand, til

hvem der ikke knyttede sig store politiske Forhaabninger. Det

var mere af æstetiske end af politiske Grunde, man jublede.

Rektor Dahl, der bestyrer Realskolen i Slagelse, er en fint

dannet og kundskabsrig Mand. Han er en stille Gransker, en

Fredens Mand, for hvis sarte Natur det politiske Kampbulder

ligger fjærnt, men som paa den anden Side var villig til at

stille sig i Brechen, da Pligten og Æren kaldte ham.

Hans Tilbøjelighed var det vist nærmest at blive ved sin

Skole og sin stille Syssel i Slagelse, men han følte det som en

Pligt at se bort fra personlige Ønsker, da Medborgerne for¬

langte ham frem.

Der er noget mildt, noget ægte humant udbredt over den

lille, alvorlige Mands Person, som gjør det vanskeligt at for¬

staa, at netop han blev udset til den hidsige Kamp. Men For¬

klaringen er den, at kun faa Mænd nyde en saa tvalificeret Agtelse

som Dahl, og endnu færre ere saa almindelig afholdte, som

han. Hans Skolebørn, disses Forældre, hans Medlærere og

Enhver, der kom i nærmere Berøring med ham, bragte hans

Ros ud i vide Kredse, og selv politiske Modstandere maatte i

Ærefrygt bøje Hovedet for den uplettede Hædersmand. En

saadan skudfri Mand maatte have særlige Chancer for sig,

mente de ledende Høiremænd, og de havde Ret: paa Dahl vilde

alle Høiremænd stemme.
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Som allerede sagt, knyttede man ikke særlige Forventninger

til Dahl som Politiker, og han har vistnok heller ikke frem¬

trædende Interesse eller Anlæg for det politiske Liv. Men han

er en alvorlig Mand, der fuldtud vil gjøre sin Pligt, og han

er en sjælden varm Fædrelandsven, der vistnok mere end de

allerfleste tager sig Fædrelandets Skjæbne nær; han har sørget

over den Utilbøjelighed, der hidtil har vist sig med Hensyn til

at gjøre Noget for at værne det Land, han elsker mest af alle.

Han er en i høj Grad sympativækkende Personlighed, en

æstetisk og idealt anlagt Natur, en Mand, der altid vil kæmpe

i første Række for det gode, det sande og det skjønne.

Man frygtede i Begyndelsen noget for, at hans hele Naturel

vilde gjøre ham til en mindre fast Partifælle, men heri har

man vistnok taget feil.

Dahl taler sjælden i Thinget, men har han Ordet, bruger

han det varmt og godt, dog uden fremtrædende oratoriske Gaver.

Som Foredragsholder skal han være fortrinlig.

Ved Valget den 24de Maj havde Venstre stillet den flinke

og almenagtede Bonde Niels Larsen op, men Dahl besejrede

ogsaa ham med henved 200 Stemmers Overvægt.

Dam.

Kaptain, Borgmester i Aakirkeby. Født den 4. April 1823.

Bornholms Amts anden Valgkreds var, da Frihedsnyet

tændtes herhjemme, efterstræbt af store Mænd.

Til den grundlovgivende Rigsdag valgtes først Professor

Madvig, og da han udnævntes til Minister og som Følge

deraf nedlagde sit Mandat, bejlede Orla Lehmann til Kredsen,

men blev distanceret af den dygtige Pastor Markmann.

Aldrig saasnart var Grundloven vedtaget, før Stjærnerne

veg bort fra Aakirkebys Himmel, og nu er det kun et taaget,

halvt udvisket Himmellegeme, der skimtes over Horisonten.
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Kaptain — daværende Løjtnant — Ph. R. Dam valgtes

første Gang ind i Folkethinget ved et Suppleringsvalg i 1857

og ved den Række af Valg, der siden har fundet Sted, har Dam

holdt sin Plads, de fleste Gange uden Kamp. Ved Valget den 3die

Januar 1879 stillede en Kaptain Kofoed sig og naaede ogsaa et for

denne Kreds ret anseeligt Antal Stemmer, men Dam fik mellem

200 og 300 flere. Det er det eneste Valg, ved hvilket der har været

lidt Liv i denne Kreds; Stemmeantallet, der afgaves, var da

over 1000, medens der ellers af Kredsens over 2000 Vælgere

kun har været afgivet et forsvindende Antal Stemmer. Ved det

nys afholdte Valg stod Dam atter uden Modkandidat.

Kaptain Dam er en født Bornholmer, Søn af Kjøbmand

og Artillerikaptain Dam i Aakirkeby. Han betraadte ogsaa den

bornholmske Militærvej og blev i Halvtredserne Løjtnant ved

Dens Artilleri.

Den Gang, han valgtes ind i Rigsdagen, havde han kun

beskjæftiget sig meget lidt med Politik, og han skal ved en

Leilighed selv have gjort sig til af, at han, da han betraadte

den politiske Bane, kun havde øst politisk Visdom af Bornholms

Avis, af hvilket Blad iøvrigt Avertissementsspalterne skal have

interesseret ham mest.

Det var som Antibondeven, han valgtes ind i Rigsdagen

og særlig som Modstander af den oppositionelle Bevægelse, der

var fremtrædende i den sjællandske Bondestand. Dam stod lige

til 1864 i politisk Henseende Side om Side med Lucianus

Kofod, og da efter Krigen „det nationale Venstre“ dannedes,

traadte begge de bornholmske Rigsdagsmænd ind i denne Gruppe.

Dengang var Dam Skandinav, national og frisindet uden at

være Oppositionsmand for enhver Priis

Da i 1870 „det forenede Venstre dannedes, sluttede Dam

sig til dette Parti og gjorde vel en Deel Stormløb med, men

har dog ogsaa til Tider taget et mere besindigt Standpunkt,

hvad Manden maa roses saameget mere for, som han i mange

væsentlige Punkter skal staa Socialismen nær. Han har des¬

uagtet aldrig hørt til de yderligstgaaende i Thinget, og ikke faa

Afstemninger bære Vidne om en vis Besindighed hos ham.

Han spiller aldeles ikke nogen Rolle i Thinget og vil aldrig

komme til at gjøre det. Han har i flere Aar fungeret som
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Sekretær i Finantsudvalget, og uagtet han skal skille sig mere

end tarvelig fra dette Hverv, saa at Formanden i Udvalget

mange Gange skal have været fortvivlet over ham, gjenvælges

han dog stadig.

Dam bruges ellers ikke meget i Udvalg, og han tager

sjælden Ordet i Thinget. Han taler ogsaa meget tarvelig,

dødt og drævent, og han vilde, hvis han talte længe, virke

søvndyssende. Han fatter sig imidlertid i Reglen i ønskelig

Korthed.

Dam er jævnt begavet, tungt anlagt, men vistnok ret solid.

Han er personlig vel anset i sin Hjemstavn, men i politisk Hen¬

seende har han kun Tilhold hos Huusmandsklassen og Arbeiderne,

medens de Besiddende ere ham imod.

Da Krigen i 1864 udbrød, sad Dam i Rigsdagen, men

fulgte den fra Krigsministeriet udgaaede Opfordring og meldte

sig frivillig til Hæren.

Han blev dog i Rigsdagen til den sluttedes, og da var

Dybbøl faldet, en Begivenhed, der gjorde et saa stærkt Indtryk

paa hans ikke haardføre Nerver, at han blev syg. Saasnart

han var kommet sig, meldte han sig til Tjeneste og fik Kommando

over en Skanse ved Alssund, som han dog maatte forlade, uden

at have beredt Fjenden store artilleristiske Besværligheder. Kjendere

ville paastaa, at der ikke findes 3 Draaber virkelig militært Blod

i den hele brave Kaptain.

Hr. Dam har vidst at ophobe en Række offenlige og lønnede

Hverv under sig, og vor nuværende Regjering har vist en paa¬

skjønnelsesværdig Upartiskhed ligeoverfor denne Hr. Dams Til¬

bøjelighed. Han er:

1)Kaptain og Kompagnichef,

Postekspeditor,2)

3)Telegrafbestyrer,

4) Stempelpapirsforhandler, og

5) Ekstraborgmester i Aakirkeby.

Til disse offenlige Hverv har han knyttet det private at

være nominel Redaktør af Venstrebladet „Bornholms Tidende“

Det maa dog ikke være synderlig byrdefulde Poster, han be¬

klæder, siden han kan ligge 9 Maaneder af Aaret i Kjøbenhavn,

og dog paa en upaaklagelig Maade røgte sine mange Embeder.
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Forfatterenaf „Rigsdagsruner giver følgende Skildring

af Dam:

„Kaptain Dam

er min Skam

hverken stram

eller gram,

men saa tam

som et Lam;

Stridens Glam

Sprogets Bram

Saks og Kam

er for ham

Djævelskram.“

Denne Tegning Rigsdagsmanden for Bornholms andenaf

Valgkreds er bidende, ondskabsfuld og sikkert noget ubillig;

men at der indeholdes ikke lidt Sandhed i den maa paa den

anden Side vistnok erkjendes.

Han er en ganske brav og rettænkende Mand, men han

hædrer ikke den Valgkreds, han repræsenterer.

Lars Dinesen.

Statsrevisor. Kjøbenhavn. Født den 16. Novbr. 1838.

Den danske Bondestand rummer langt mere Intelligents,

langt mere naturlig Begavelse, end Mange ere tilbøjelige til at

tro. Man er saa villig til at indrømme Standen Snildhed eller

snarere Fiffighed, men herudover vil man nødig gaa, og det

er Uret. Vel ere de nævnte Egenskaber ofte stærkt fremtrædende

hos mange Bønder, men ved Siden deraf kan tit gaa en For¬

standsklarhed, en logisk Sans, som er overraskende. I den

Henseende staar den danske Bonde vistnok ikke paa nogen Maade

tilbage for Gjennemsnittet af andre Landes Bønder.

Rundt om paa Landet sidder der i Amtsraad, Sogneraad

og Skoleraad Bønder, der gjøre ypperlig Fyldest, og hvis klare

Forstaaelse af Sagerne, parret med praktisk Dygtighed, tilføre

de paagjældende Forsamlinger en virkelig Kraft.
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Det er jo tilstrækkelig bekjendt, at Bondestanden har leveret

Lægprædikanter, der have bragt forbavsende Liv og Vækkelse i

vide Kredse

Men navnlig maatte den egentlige Politik, da Adgangen

til den blev aaben for Alle, drage de begavede Bønder til sig

og det har den ogsaa gjort. Allerede i Stændertiden sad der

dygtige Bønder i begge Forsamlinger, og endnu den Dag idag

mindes man i Jylland med en vis Beundring den indflydelses¬

rige og forholdsvis betydelige Rolle, Bonden Ole Kirk spillede

i Viborg Stænderforsamling.

Vor unge Frihed har allerede bragt en Række begavede og

dygtige Bønder frem; mange ere døde, andre have trukket sig

tilbage fra den politiske Gjerning, men endnu sidder der paa

Danmarks Rigsdag Bønder, som, ganske bortset fra deres

politiske Standpunkt og den Nytte eller Skade, de gjøre, med

Hensyn til naturlig Begavelse og parlamentariske Evner gjøre

Standen megen Ære, ja enkelte af dem kaste ligefrem Glans

over den. Bønder med en saa god Forstand som Folkethings¬

mændene Aaberg, H. P. Andersen, N. Andersen, J. Busk,

L. Dinesen, Villads Holm, Søren Kjær og Tange

samt Landsthingsmændene Clausager, Lars Eriksen, Cl.

Johannsen, P. Pedersen, S. Pedersen, Raben, Chr.

Rasmussen, N. Rasmussen og Termansen, foruden

maaske flere andre, ere ærefulde Repræsentanter for den saa¬

kaldte tredie Stand.

Men det Held, mangen Bonde havde paa den politiske

Bane, og den Art Lykke, han gjorde, virkede bestikkende og

gjorde Skade. Deraf kom Troen paa, at naar man kun sendte

dygtige Bønder til Thinge, saa var alt godt, deraf kom den

overhaandtagende Mani for at faa Bønder frem paa Valg¬

dagene, en Mani, der ogsaa har grebet mange Høirekredse.

Nu sidder der i Danmarks Folkething mere end 40 Bønder,

foruden de ikke faa Medlemmer, hvis nære Afstamning fra

Bonden endnu er skarpt fremtrædende baade i Aandsretning og

Tankesæt. Altsaa er i al Fald mere end 2 af Folkethingets

Medlemmer Bønder, og det tør man vistnok aldeles uden Parti¬

hensyn kalde for meget. Thi det at fylde en Plads i et Ud¬

valg eller at levere et godt Bidrag til Diskussionen er ikke nok



Lars Dinesen.114

til at føre et Lands Udvikling frem. Dertil kræves en Aands¬

udvikling, en Intelligents og en Kundskabsfylde, som Bonden

ifølge sin Opdragelse og Oplæring ikke kan besidde.

Som Medvirker til det Heles Fremme kan Bonden gjøre

fortrinlig Nytte, men Hoveddrivfjeder kan han ikke være og ikke

i en overskuelig Fremtid blive, saaledes at Landet kan have

virkelig Nytte af det. Vi have jo herhjemme kjendt Tider, hvor

en enkelt Mand ved sit Genis Magt har givet hele Udviklingen

kraftige Stød fremad. Der er Navne nok, hvorom det gjælder,

men der er ingen Bondes imellem dem. I en enkelt Sag have

vi set Bønder øve en mægtig Indflydelse; men paa den politiske

Gang i det Hele, paa Rækker af Sager i en enkelt Samling

have vi ikke set det.

Lars Dinesen kan heller ikke siges at have gjort det,

men han er dog vistnok den Bonde, der har havt størst og mest

Indflydelse paa en Udviklingsperiode herhjemme. Han har i de

senere Aars Kampe, havt større Betydning for Sagernes Gang,

end man i Almindelighed er tilbøjelig til at tro. Hans sunde,

praktiske Blik, hans Kjendskab til Modstanderne og deres Taktik,

hans gode Forbindelser og nøje Indsigt i sine Standsfællers

Natur har sikkert ofte sat ham i Stand til at give gode Raad,

som det til Tider var værd at følge, og som vistnok ogsaa ofte

ere blevne fulgte.

Men Dinesen er heller ikke nogen almindelig Bonde. Han

er udrustet med dybere Syn og et mere vidt rækkende Blik end

de allerfleste af hans Standsfæller, og hertil kommer en stærkt

udviklet politisk Sans, som er meget sjælden hos Bønder. Han

har allerede en lang politisk Erfaring, og den har han vidst at

drage god Nytte af. Skjøndt han endnu kun er lidt over

40 Aar gammel, kan han se tilbage paa over 17 Aars parla¬

mentarisk Virksomhed, vistnok noget enestaaende herhjemme.

Lars Dinesen er født i det livlige Holbæk Amt, i Kulby

ved Slagelse. Hans Fader var Fæstebonde under Vedbygaards

Gods, og han, saa vel som den øvrige Slægt, blev tidlig vakt

af den politiske Bevægelse, der alt siden Stændertiden rørte sig

saa levende i Holbæk Amt. Faderen var en ivrig Bondeven,

og han var Stiller for den begavede Skolelærer Gleerup de

tre Gange, denne stillede sig i Vedbykredsen,
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Lars Dinesens Barndom og Ungdom faldt i en stærkt be¬

væget Tid, og det er rimeligt, at Tidens Rørelser ogsaa prægede

hans Udvikling. Han fik en Opdragelse og Oplærelse som andre

Bønderbørn, vistnok hverken bedre eller værre, men man sporede

dog tidlig meget lovende Evner hos den unge Mand.

Da han var 20 Aar gammel, blev Trangen til en fyldigere

Kundskabsudvidelse end den, Almueskolen havde givet, saa

levende hos ham, at han overvandt alle Hindringer og kom ind

paa Grundtvigs Høiskole ved Kjøbenhavn. Her fik han under

den dygtige Forstander Groves Vejledning sine Kundskaber

udviklede og sit aandelige Syn udvidet paa en særdeles gavnlig

Maade. Fra hans Høiskoletid roses han for megen Flid og

Energi og en paafaldende Lærenemhed.

Han kom nu atter ud paa Landet og gik bag Ploven; men

Kræfterne voksede i den unge Mand, og Vingerne spændtes ud

til en højere Flugt. Politiken begyndte at interessere ham, og

han prøvede sine første Kræfter mod den bekjendte Smed Søren

Jensen fra Rude, der var Kredsens Repræsentant. Begyndelsen

var heldig: Dinesen viste sig istand til at give sine Tanker et

klart Udtryk, og han skal oftere have sat den djærve Smed til

Vægs i Debatten.

Befolkningen begyndte at faa Øje for den unge Mands

Evner, og ved Valget til Rigsdagens Folkething den 6te Marts

1864 stod han, kun 25 Aar gammel, første Gang paa Valg¬

tribunen. Han slog begge Modkandidaterne: Smed Søren

Jensen fra Rude og Proprietær Jørgensen; Stemmetallet

var henholdsvis 437, 219 og 102.

Med dette Nederlag forlod den i sin Tid saameget omtalte

Smed den politiske Kampplads. Først i de seneste Aar har han

atter under Valgkampe ladet høre fra sig, men den engang saa

ivrige Venstremand synes nu nærmest at hælde til Høire.

Ved fire følgende Valg valgtes Dinesen ved Kaaring,og

enkun ved et af disse Valg havde han en Modkandidat,

Proprieter Hvidt, der dog trak sig tilbage efter Kaaringen.

Men fra 1869 begyndte en stadig voxende Modstand at

rejse sig, en Modstand, der omsider drev Dinesen bort fra

Kredsen. Ved Valget i 1869 var det en Bonde, Frantz

Nielsen, der prøvede Kræfter med Dinesen, men han kom galt

81
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fra det og naaede kun 350 Stemmer, medens Dinesen fik 838.

Under Valgperioden 1869—72 iværksattes den voldsomste Agi¬

tation fra Venstres Side mod Dinesen, men denne serede dog

ved Valget sidstnævnte Aar over den senere Folkethingsmand

Niels Larsen med 1102 Stemmer mod 633. Agitationen

fortsattes imidlertid paa det mest levende, og da Opløsningen

kom i Oktober 1873, følte Dinesen sin Stilling saa undergravet,

at der endog kunde være Tvivl om hans Valg.

I Frederiksborg Amts 3die Valgkreds sad den brave P.

Pedersen fast i Sadlen, men da han havde gode Udsigter til

at slaa Balthazar Christensen i Frederikssund, opgav han

sin sikre Valgkreds for at fortrænge en Venstremand, og denne

opofrende Færd lønnedes den Gang med et heldigt Udfæld.

Frederiksborgkredsen søgte da Dinesen, og han modtog Kaldelsen,
—

hvorved han naaede en betrygget Valgkreds istedetfor den truede

Vedby. Denne gik nu strax over i Venstres Hænder og fik

Niels Larsen til Repræsentant.

I Frederiksborgkredsen synes Dinesen at sidde overordenlig

fast, og det eneste Forsøg, Venstre hidtil har gjort paa at for¬

trænge ham, faldt mere end kummerligt ud. Det var ved Valget

den 25de April 1876 — Venstres store Seirsdag — at en lokal

Agitator, Skolelærer Hansen, blev stillet op mod Dinesen, men

af over 900 afgivne Stemmer naaede han kun 135. Den 3die

Januar 1879 stod Dinesen uden Modkandidat, og uagtet Berg

i egen Person har taget Bopæl i Hillerød og derfra leder en

ilter Venstreavis samt paa alle Maader agiterer for sit politiske

Standpunkt, vil det dog vistnok ligge over hans Kræfter at kaste

den besværlige Modstander ogsaa ud af denne Kreds.

Da Dinesen kom ind i Rigsdagen, var han Venstremand,

vistnok nærmest Bondeven. Hans stærkt udviklede nationale

Følelser anviste ham ganske naturlig Plads i „det nationale

Venstre“, den Gang dette Parti dannedes, og da det i 1870

svingede ind i det forenede Venstre“ svingede Dinesen med.

Han har saaledes været med at grundlægge det Parti, der

siden skulde vinde sig en saa sørgelig Navnkundighed, og han

har medunderskrevet Manifester og Programmer osv., hvilket han

mange Gange senere har maattet døje bitre Piller for.
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Dinesens selvstændige Natur trivedes imidlertid ikke godt

under denne Forenings despotiske Regimente, og da Partiet til¬

med viste sig mere end lunkent paa Forsvarsomraadet og i

andre Retninger, hvor Dinesens varme Følelser krævede Gjer¬

ning, kom han hurtigt i Strid med de ledende Mænd, og da

saa Partiet kastede Masken og tog udelukkende Sigte paa Magten,

som det Endemaal, hvortil der styredes brød han ligefrem

med det.

Han blev sat ud af Partiet, og nu begyndte I. A. Hansen

og hans Mænd den voldsomste Kamp mod Dinesen, i hvem

Venstre med Rette saa en yderst farlig Modstander. Det var

denne Kamp, der først ret aabnede Høires Øje for Dinesens

Værd og Betydning. Hidtil havde man vel set med Velvilie

paa den begavede unge Bonde, men særlige Forhaabninger

havde han dog ikke vakt.

Da lød Beretningen om Kampbulderet i Holbæk tredie.

Den ene Gang efter den anden drog I. A. Hansen med 3 24

Adjudanter paa Togt ned i Kredsen for at knuse Dinesen, men

denne var paa sin Post. Han undgik ikke Kampen, men optog

den, og der var noget meget tiltalende i at se den unge Mand

staa ene i Striden mod saa stærke Modstandere. Det var væl¬

dige Slag, der førtes, og alvorlige Knubs, der blev givet og

modtaget, men besejret blev Dinesen ikke.

Det var i forholdsvis rolige Tider, at denne Kamp førtes,

derfor vakte den saa megen Opmærksomhed, derfor henvendte

Høire lidt overrasket Blikket paa den unge Bonde, der sloges

saa djærvt og dygtig.

Han dreves mere og mere over i Høires Rækker, i ethvert

Fald dreves han til den yderste Modstand mod det forenede

Venstre“ Fra hine Dage hørte Dinesen Høire til, og han blev

Venstres farligste og utrætteligste Modstander. Nu blev han

Angriberen og i flere Aar lige til de sidste Valg har han over

hele Landet leveret Venstre en Række af Slag og tilføiet Par¬

tiet mangt et Ulivssaar, og han har rigelig havt sin ærefulde

Andel i det Nederlag, Partiet omsider led.

Dinesen var nu bleven en Væltens Mand. Den velhavende

kjøbenhavnske Borgerstand fandt Behag i en Bonde med hans

Evner og hans Anskuelser, og han var en Tid en søgt Mand i
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Selskabslivet. Ia, en af vor Handelsstands ypperste gjorde

endog en Udenlandsrejse med Dinesen, hvorved dennesKund¬

skaber og praktiske Blik naturligvis yderligere udvikledes. Ogsaa

paa mangt et Herresæde blev han en velkommen Gjæst, hvis

beskedne men dog sikre Optræden overalt fandt Bifald.

Den Lykke, han gjorde, skadede dog hverken Manden eller

Politikeren. Han vedblev med stor Flid at passe sin Rigsdags¬

gjerning, og han satte sig med stor Omhu ind i enhver Sag.

Hans Kræfter bleve nu ogsaa lagte stærkt i Beslag; han

havde allerede længe været Medlem af Finansudvalget; nu kom

han tillige ind i en Række andre Udvalg, men hans store

Arbejdsdygtighed satte ham istand til at fylde de forskjellige

Stillinger ud. Ethvert Hverv, der blev ham overdraget, udførte

han med stor Omhu og Samvittighedsfuldhed.

Det, at han blev brugt saa meget, gjorde naturligviis, at

han kom tilbunds i en Række indviklede Sager, men selv paa

Omraader, hvor han ikke havde nogen Særvirksomhed, satte han

sig nøje ind i de paagjældende Lovarbejder og deres Gang.

Venstre har saa ofte pralet af, at Berg var saa mærkelig

„slagfærdig“ til enhver Tid, og det er han ganske vist ogsaa, i

alle Tilfælde mere end nogen anden Venstremand, men denne

Slagfærdighed findes ogsaa hos flere Høiremedlemmer og ganske

ubetinget hos Dinesen. Det har han lagt for Dagen ved mange

Lejligheder, og det er ved saare mangen Dyst kommet ham til

Gode. Han har fulgt godt med og er som faa fuldstændig inde

i Sagerne.

Han har en fortrinlig Hukommelse og megen Aandsnær¬

værelse, saa at der skal Held til at sætte ham i Spørgsmaal

om Sagernes Detailler og deres historiske Gang. Men han har,

som alle andre Mennesker, sine særlige Kjæpheste og det er

Forsvarsministerierne. Her besidder han en for sin Stilling

overordentlig Sagkundskab, som det maa have kostet meget Ar¬

bejde og megen Interesse at erhverve. Selv i særlige Fag¬

spørgsmaal har han undertiden lagt en overraskende Indsigt

for Dagen, og der gives vist ikke mange Officerer, der i højere

Grad end Dinesen har Personalet ved Land= og Søvæsenet i

Hovedet, ikke blot Navne, men Alderen, Stillingen i Alders¬

ordenen og Avancementschancerne. At han med saadanne Be¬
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tingelser har været et ypperligt og uundværligt Medlem af

Hærudvalgene følger af sig selv.

I Finantsudvalget ligger særlig alt Bygningsvæsen under

ham, og han skal, hvad selv hans Modstandere indrømme, heri

have erhvervet sig en fortrinlig Indsigt. Dinesens Rigsdags¬

virksomhed har i det Hele mest Betydning i Udvalgene, samt i

organisatorisk Partigjerning.

Han taler ikke meget i Salen, men man kan være vis paa,

at naar han tager Ordet, har han et virkeligt Bidrag at yde

til Belysning af den paagjældende Sag. Han er stærk om end

ikke altid fin i Debatten, og han slaar igjen, saa det føles.

Han taler med stor Lethed i et meget klart og koncist Foredrag,

der kun skæmmes af en udpræget sjællandsk Dialekt.

Vil man have et rigtigt Blik over Dinesens politiske Evner,

maa man imidlertid se ham ved et bevæget Vælgermøde, helst

naar han staar ene omgivet af farlige Modstandere. Saa kan

han være stor. Hans Hukommelse, hans Indsigt i Sagerne og

hans Aandsnærværelse kommer ham her ypperlig til Nytte.

Han gjennemgaar grundig en Modstander og i samme Øieblik,

han slutter en Tale, forlanger han Ordet igjen, for at imøde¬

gaa en ny Modstander, der skal til at tale. Saaledes kan han
4

blive ved med en forbavsende Utrættelighed og usvækket Friskhed.

Selv i en Forsamling af Modstandere kan han slaa an; han

kjender sine Pappenheimere og ved at tage dem paa rette

Maade.

Dinesen har vist aldrig lidt et egenligt Nederlag; thi selv

om han er bleven besejret, har han altid tilkæmpet sig For¬

samlingens Agtelse og Erkjendelsen af, at han har kæmpet som

en Mand. Han har altid klare og ofte særdeles gode Grunde

at fægte med, men han kan undertiden ogsaa ynde at appellere

til Tilhørernes Lattermuskler ved Vittigheder og morsomme

Indfald. Det lykkes ham ofte men det fører ham ogsaa

undertiden paa Afveje, saa at han bliver mindre smagfuld, men

mere irriterende.

Ligesom Berg har været Venstres ihærdigste og ivrigste

Agitator saaledes har Dinesen været Høires. Han giver vist

ikke Bergs 600 Mil noget efter; er der nogen i Høire, der
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muligvis kunde gjøre Dinesen Forrangen stridig, kan der ikke

være Tale om andre end Niels Andersen.

Dinesen er under et Valgrøre snart paa Sjælland fra Nord

til Syd, snart paa Lolland=Falster, snart paa Fyen og snart i

Jylland. Altid i Bevægelse, altid holdende Taler og organi¬

serende Modstanden mod Venstre.

Der er Valgkredse, hvis Bevarelse og hvis Erhvervelse for

en stor Del skyldes ham, dels direkte ved den af ham udfoldede

Virksomhed, dels indirekte ved det Liv, han kaldte frem, og den

Organisation, han har sat i Scene. Valget den 3. Januar 1879

var en Hædersdag for Dinesen, han nød da Frugterne af mange

Tiders ihærdigt Arbeide.

Høire, der ellers fornemt holder sig fra al Agitation, over¬

ladende Venstre hele Bearbeidelsen af Folket, kan ikke undvære

Mænd af Dinesens Kaliber, og den Dag, han melder sig fra

Tjeneste, skal det nok mærkes.

Dinesen har været Venstre en frygtelig Modstander; han

kuuste I. A. Hansen, og han har revet mere end en Valgser

ud af Partiets Haand. Det er selvfølgeligt, at en saadan Virk¬

somhed skaffer trofaste Venner, men ogsaa bitre Fjender. Paa

Rigsdagen kommer han dog mærkværdigt godt ud af det med

sine Modstandere.

Ved Siden af saamange andre gode politiske Egenskaber

har Dinesen endnu en, som ikke er mindst værd. Han har i en

paafaldende Grad en fin Næse, han har ofte Fingeren paa

Pulsen af den politiske Situation og kan rigtigt angive Strøm¬

mens Retning. Længe inden vi fik den provisoriske Finanslov,

spaaede han, at den maatte til for at knuse Venstres Magt¬

brynde og han forudsagde nøjagtig, hvorledes det saa vilde

gaa. Han fik Ret indtil Detaillerne.

Den Gang han ved Dyrskuet i Frederiksborg under en

Samtale med Kongen antydede en gjærende republikansk Under¬

strøm, havde han ikke saa megen Uret. Der gjærede sikkerlig

den Gang en slig Strømning, det viste det politiske Møde i

Skanderborg og Arnæssesagen, samt Bergs „Advarsel“ men

Strømningen var rigtignok af en høist forbigaaende Natur og

har vistnok nu helt vendt sig.
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Ogsaa i den senere Tid i Kalkbrænderifortsagen og i Hær¬

lovssagen har han lagt et vidtskuende Blik og en fin Følelse

for Dagen.

En Mand med saa mange gode politiske Egenskaber som

Dinesen maa naturligvis have Lov til at have politiske Feil,

og han har i ethvert Fald en enkelt. Han forser sig, om saa

tør siges paa sin egen Opfattelse af en Sag. Han sætter sig

med Varme og Energi ind i Sagen og tager saa sit deciderede

Standpunkt. Den Vej, han anser for den rette, den vil han

have gaaet, og han taaler ikke, at man slaar ind paa andre

Veje, selv om disse mulig ogsaa kunde føre til det samme Maal.

Her er nogen Stivhed, som ikke er heldig, og herfra skriver sig

vistnok de „Foraarsstemninger“, man ikke helt med Urette har

bebreidet ham

Men alt ialt er Dinesen en mærkelig Bonde og en ual¬

mindelig dygtig Politiker.

Han er ofte blevet sammenlignet med Laurids Skau, og

der er heller ikke faa Lighedspunkter mellem de to begavede og

begejstrede Bønder.

Dinesen er en ualmindelig varmt følende Fædrelandsven,

og han har et for sin Stand mærkeligt Blik paa alle ideale

Interesser. Men han er tillige en praktisk Mand der gjør

Høire her i Landet store Tjenester, ikke blot ved sin agitatoriske

Virksomhed men ligesaa meget ved sin organisatoriske indenfor

Partiet i Rigsdagen. Han er Høires Arbeidsbi.

Kun i saare ringe Grad har Dinesen fundet Paaskjønnelse

for sine Opofrelser; man har endog knebent og vanskelig nok

erstattet ham hans positive Udlæg paa hans mange Reiser, men

en lønnet Virksomhed har man først i de allersidste Dage kunnet

byde ham, der intet ejer og helt har ofret sig for Politiken, saa

at han endog har maattet opgive sin Landbovirksomhed. Han

har dog virkelig gjort Høire saa mange Tjenester, at han nok

kunde fortjene Paaskjønnelse.

Nu er Titlen „Ungkarl ombyttet med den mere stands¬

mæssige: „Statsrevisor“

Udenfor Politikken er Dinesen en søgt Fest= og Folketaler

og en talentfuld Foredragsholder. Ogsaa som heldig Skaaltaler

gjør han sig af og til gjældende i Selskabslivet.
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Han var en Tid Redaktør af „Folkets Avis“, men skjøndt

han ogsaa fører en dygtig Pen, laa den journalistiske Virksomhed

dog ikke særlig for ham, og han kunde heller ikke ofre den for¬

nøden Tid og Pleie.

Hans hele Virken er nu koncentreret paa Politikken og

hvad dertil hører; Statsrevisorgjerningen falder jo ogsaa sammen

dermed. Han har allerede drevet det vidt, men med hans

Ungdom, hans Kræfter og Evner vil han kunne drive det langt

videre, hvis der forundes ham Tid dertil.

Alle Høiremænd maa ønske og haabe dette; thi Mænd som

Lars Dinesen ere saare sjældne og saare værdifulde.

Erikstrup.

Gaardejer i Udbyneder i Jylland. Født den 7. Juni 1838.

Randers Amts 1ste Valgkreds, Mariager, havde den store

Ære paa den grundlovgivende Rigsdag at være repræsenteret

af Professor Joachim Frederik Schouw, et Blad af Fri¬

hedens berømte Trekløver: Schouw, Hvidt og Clausen.

Denne sjældne Ære kan det just ikke siges, at Kredsen

senere holdt i Hævd.

I 1852 bejlede en politisk Storhed som Professor A. F.

Krieger til Kredsen, men kun 493 Vælgere svarede Ia, medens

567 foretrak — Rugaard. Den Kreds, der fire Aar i For¬

vejen havde hædret sig ved at vælge J. F. Schouw, var allerede

sunket ned til at foretrække en Rugaard for en Krieger

Senere valgtes dog den bekjendte Alfred Hage, og nu

havde Kredsen i ham atter sikret sig en dygtig og anseet Re¬

præsentant og tilmed en Mand, der havde Raad til at leje et

Dampskib for sin egen Person fra Kjøbenhavn til Mariager,

en standsmæssig Fremtræden af en Rigsdagsmand, som ingen

anden Kreds kan prale af. Hage holdt sig i Kredsen ved fem

følgende Valg, men ikke uden Modstand, og ved Valget i Oktober
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1866, da den hidsige Grundlovskamp skulde afgjøres, besejrede

Nejsigeren Jac. Jensen ham med 715 Stemmer mod 647.

Saa i 1869 blev Jensen atter slaaet, denne Gang af Provst

Ussing, der havde over 300 Stemmers Overvægt, men det

forknyttede ikke Jensen.. 1872 var han fremme igjen, men led

da et afgjørende Nederlag mod den flinke Gaardmand Chr.

Hansen. Ved Opløsningsvalget i 1873 valgtes atter Hansen

med et stort Stemmetal mod nuværende Folkethingsmand Høi¬

mark, der dog fik en meget anseelig Minoritet.

Desværre vilde Hansen ikke stille sig den 25de April 1876

men Høire holdt dog alligevel den Gang Kredsen, rigtignok kun

paa Grund af Splid i Venstre. Høire opstillede nemlig Pro¬

prietær Koch, daværende Ejer af Herregaarden Trudsholm,

medens en Side af Venstre opstillede den nuværende Repræsen¬

tant, Gaardejer Erikstrup, og en anden Side holdt paa den

utrættelige Jac. Jensen. Ingen af Venstrekandidaterne vilde

trække sig tilbage, og intet af Partierne vilde opgive sin Kandidat.

Følgen var da, at Højremanden sejrede med 659 Stemmer,

medens Venstremændene fik henholdsvis 545 og 381; altsaa

havde de i det Hele langt Overvægten.

Ved Valget den 3die Januar 1879 stod Erikstrup og Herreds¬

foged Dahlerup imod hinanden, og man holdt da Jensen ude,

skjøndt han skal have ytret Lyst til atter at komme frem. Erik¬

strup sejrede med 782 Stemmer mod 568, og er nu Kredsens

Folkethingsmand, men om han i Længden kan holde Stillingen

mod et voksende og enigt Høireparti er dog vistnok tvivlsomt;

dog vandt han atter den 24de Mai 1881 en afgjørende Sejr.

Erikstrup hører til den velhavende Mariageregns rige Bønder,

til den Race, der i Jylland betegnes som den kalkunske. Han

er, som den Slags Bønder, hoven, selvbevidst, og Beskedenheden

er just ikke nogen fremtrædende Egenskab hos ham.

Han er en midaldrende, net udseende Mand med Holdning

og Manerer saa stram som en Underofficer. I den korte Tid,

han har siddet paa Rigsdagen, har han ikke havt Leilighed til

at gjøre sig gjældende, og som Rekrut havde han vel heller ikke

faaet Lov dertil. Han har dog havt Ordet nogle Gange og

har vist, at han kan tale ret flydende og ret forstandig, men

uden særlig Kraft eller Intelligents.
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Ved Hærlovens eneste Behandling i Folkethinget i Fjor var

han en af de ubehændige Talere, der følte sig forpligtet til at

sige noget paa et Tidspunkt, da Ingen gad høre ham, og da

det var den ligegyldigste Ting af Verden, hvad Hr. Erikstrup

mente eller ikke mente. Han delte her Skæbne med ældre og

erfarne Politikere, der ikke, saaledes som Erikstrup, kunne und¬

skylde sig med politisk Ungdom og Uerfarenhed. Foreløbig hører

han til Bergs faa, trofaste Menige.

Erikstrup skildres som en hæderlig og ret begavet Mand,

der nyder Agtelse og Anseelse i sin Hjemstavn.

Hans Fremtidshoroskop som Politiker er det, efter hvad der

hidtil foreligger, umuligt at stille, men saa meget tør dog vist¬

nok allerede siges, at en fremtrædende Politiker vil han ikke

blive. Dertil mangler han Evner, Ungdom og Bøjelighed.

Faaborg.

Kroejer i Tebstrup pr. Horsens. Født den 11. Aug. 1822.

Den agtbare Folkethingsmand for Skanderborg Amts 3die

Valgkreds er vist en overmaade hæderlig og retskaffen Mand,

men han er maaske noget nær den mindst begavede af samtlige

168 Rigsdagsmænd

Der fortælles kuriøse Historier om ham, men det er rimeligt,

at de ere overdrevne. Eksempelvis skal her anføres et Par.

Da Loven om den syfilitiske Sygdom var for i Folkethinget,

var det foreslaaet, at det Fruentimmer, der vidste, at hun var

befængt med denne Sygdom og desuagtet smittede Mandfolk,

skulde straffes med Fængsel eller Bøder. Man fortæller da, at

Faaborg og en anden Rigsdagsmand fik den rigtige Tanke, at

under lige Vilkaar burde Mænd ogsaa straffes.Denne Tanke

gav de Udtryk i et Ændringsforslag, der skal have været saa¬

ledes formuleret, at Mænd i slige Tilfælde skulde straffes med

Bøder eller Fængsel, „hvoraf Halvdelen tilfaldt Anmelderen.
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I Sandhed en høist ubillig Adfærd mod de stakkels Anmeldere

eller snarere Anmelderinder

Man fortæller endvidere, at da Faaborg en Gang ved et

Valgmøde blev haardt trængt af en uskaansom Interpellant,

erklærede han, efter nogle Gange at have svaret, at nu vilde

han ikke yderligere „blotte sig for sine Vælgere. Men dette er

dog vistnok Overdrivelse. Han er ganske sikkert ikke en begavet

Mand, men han er velmenende og godmodig. Af Ydre er Faa¬

borg en pæn Mand med en net Fremtræden og et tiltalende

Udseende, og Klædedragten, Brillerne, Figuren og Hovedets

Form minder ikke om Kromanden.

Han taler saa godt som aldrig i Thinget og bliver ogsaa

meget lidt brugt i Udvalg. Kun som Stemme har han Betydning

Han har imidlertid et mærkeligt fast Hold paa sin Valg¬

kreds og har endogsaa et Par Gange mødt frem med henved

1500 Stemmer. Grunden hertil er uforklarlig; thi det skal være

sære Ting, han fortæller Vælgerne paa Møderne, men For¬

klaringen maa muligvis søges i, at han er personlig afholdt,

maaske ogsaa noget i, at han indtager en Kroejers hædrede og

tilknyttende Stilling.

Faaborg synes saaledes at være temmelig urokkelig i Kredsen,

men han viser da ogsaa sin Skjønsomhed mod Vælgerne ved at

stemme, saaledes som de forlange det.

Da Spørgsmaalet om de bekjendte 6 store Kanoner laa

for, stemte han først for Bevillingen, men da han saa kom hjem

og paa Valgmøder fik Utak for sin Stemmegivning, saa berette

Referaterne, at han erklærede at ville forandre sin Stemme¬

givning. Han drev det nok til et „Stemmer ikke“ men hvor

hensynsfuld end en saadan Villighed er ligeoverfor Vælgerne

er det dog et Spørgsmaal, om den er forenelig med Grund¬

lovens Bud om en Rigsdagsmands Overbevisning.

Af Vælgere, der tage tiltakke med en Repræsentant som

Faaborg og formelig strømme til Valgstedet for at komme til

at stemme paa ham, kan man imidlertid ikke vente megen Kritik.

Ved Valget den 24de Mai 1881 stillede Faaborg sig ikke

til Gjenvalg; men sikrede sig dog efter en haard Kamp en

Meningsfælle til Afløser.
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Fogtmann.

Skolelærer i Sandby pr. Svinninge. Født den 4. Februar 1847.

Skolelærer Fogtmann fra Sandby, der nu repræsenterer

Holbæk Amts første Valgkreds, hører til de nye Mænd, Venstre

i de senere Aar har gaaet saa ivrig paa Iagt efter.

Han er en ganske ung Mand, som var fuldstændig ukjendt

udenfor Holbækegnen, indtil han for et Par Aar siden begyndte

at træde frem ved Valgmøderne som en fuldblods Venstremand.

Partiet fik straks Hold i den unge Mand og kaarede ham til en

af Agitatorerne i det livlige Holbæk Amt. Han modtog Kal¬

delsen, og det varede ikke længe, inden han blev en af de mest

bekjendte Wühlere i Amtet. Han talte ganske godt for sig, var

en ret begavet Mand, og han vandt ikke faa Tilhængere.

Som ivrig Apostel for den grundtvigianske Venstreretning,

sluttede de kortsynede Grundtvigianere sig ogsaa til ham, og

det blev hurtig klart, at her var udruget et nyt Rigsdagsæmne,

som kun krævede en Leilighed for at komme frem. Den ude¬

blev ikke.

Ved Valget den 3die Januar 1879 var Holbækkredsen ledig,

idet den tidligere Repræsentant Ole Pedersen ikke vilde søge

Gjenvalg. Venstremændenes Blik faldt da ganske naturlig paa

Fogtmann og denne serede paa Valgdagen.

Han har, ligesom de andre nye Mænd, holdt sig meget til¬

bage i den Tid, han har siddet i Folkethinget, og kun sjældent

har man faaet hans Røst at høre. Det har man dog allerede

erfaret, at han taler godt og forstandig og han synes i det

hele at høre til de gode Kræfter, Venstre har faaet frem.

Den unge Mand har ikke vundet saa lidt Sympathi i den

korte Tid, han har været Rigsdagsmand. Man synes ganske

godt om den aabne og frejdige Fogtmann, hvis Fremtræden er

tiltalende og beskeden, og hvis Karakter og Tænkemaade man

kun ved godt om. Han skal være et blødt Gemyt og en varm

Fædrelandsven.

Med hans Karakter, Ungdom og Evner kan han nok med

Tiden blive brugelig, saa meget mere som hans Radikalissme
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vistnok nærmest har sin Rod i hans Ungdom og forhaabentlig

med Tiden vil blive overvundet af den Besindighed og Alvor,

der skal ligge paa Bunden af hans Natur.

Ved næstsidste Valg kæmpede Ingeniør Lunn mod Fogtmann

og naaede det høist respektable Tal af 775 Stemmer imod Fogt¬

manns 990, ligesom der i det hele i Holbækkredsene rører sig

et vaagnende og voksende Høireliv, som med Tiden kan føre til

Sejr. Et saadant Stemmetal, som Høire i 1879 mødte frem

med, varsler just ikke om, at Fogtmann sidder saa særdeles fast

i denne Kreds, men saa længe den sender en Venstremand til Thinge,

vil man foreløbig ikke have noget imod at beholde Fogtmann.

Ogsaa ved sidste Valg havde han henved 250 Stemmer

flere end Modkandidaten.

Gad.

Chef for det statistiske Bureau i Kjøbenhavn. Født den 8. April 1827.

Der er en Gang sagt om Gad, at Politikere af hans Natur

og Gaver maatte enhver parlamentarisk Forsamling være glad

ved; thi han hørte til den tunge, men sikre Ballast, som for¬

hindrede for stærke Slingninger til den ene eller den anden Side.

Denne Betragtning er vistnok i det hele rigtig, men den

gjælder jo iøvrigt om ethvert virkeligt Mellemstandpunkt, og den

gjaldt, da den blev fremsat, Mellempartisten Gad, ikke den nu¬

værende Høiremand, der repræsenterer Kjøbenhavns sjætte Valgkreds.

Der gives saare mange Mennesker, som nære en taaget og

uklar Begejstring for et Mellemparti og altid haabe paa et

saadant som det eneste Middel til at komme ud af Tidens Uføre.

Et dygtigt Mellemparti kan sikkert ogsaa gjøre god Nytte, men

langt fra under alle Betingelser.

Et Mellempartii maa ikke være for stærkt og i alle Tilfælde

ikke danne et Kammers Majoritet; thi saa ophører det at være

Mellemparti; men paa den anden Side maa heller intet af de

modstaaende Partier have absolut Majoritet, thi saa suspenderes
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Virkningen af et Mellemparti. Endelig er det et stort Spørgs¬

maal, om i Tider, hvor Kampen er stærkt tilspidset, et Mellem¬

parti kan gjøre væsentlig Nytte som saadant, i alle Tilfælde

neppe hvor Kampen er udartet til en Strid mellem Stats¬

magterne. I en Reformkamp kan et Mellemparti faa afgjørende

Betydning og gjøre Gavn, naar det er stærkt nok til at kaste

Sejren over paa den ene eller anden Side, og naar det ledes

med virkelig Dygtighed og Klogskab; men den ubetingede Be¬

gejstring for et Mellemparti og Troen paa dets saliggjørende

Indflydelse er sikkert meget overdreven.

Der har dog til alle Tider været ivrige Apostle for et

saadant Parti, og Gad har været en af dem. Hans mæglende,

sindige Natur var just anlagt for en slig Mellemstilling, og han

fæstede Blikket saa skarpt paa en saadan, at han oversaa, at

man ogsaa indenfor et af Kamppartierne kan udføre den samme

Rolle ved at holde igjen og raade Partifællerne til Maadehold

og Besindighed.

Gad var, sammen med Overretsassessor Nyholm og Pro¬

fessor Frederiksen, Medstyrer og Medstifter af vort sidste

Mellempartii, der efterhaanden led saa sørgelige Nederlag paa

Valgtribunerne, at Partiet af sig selv ophørte at eksistere.

Nogen fremtrædende Rolle kom dette Parti ikke til at spille, og

det gjorde heller ikke væsentlig Nytte. Nu ere Partiresterne op¬

tagne i Høire, og selve Chefen, Gad, repræsenterer den mest

udprægede Høirekreds her i Landet.

Gad blev første Gang valgt ind i Rigsdagen fra Fredericia

den 14de Aug. 1858, da han med 211 Stemmer slog begge

Modkandidaterne, Pastor Høeg og Baadfører Jakobsen.

Gad holdt sig indtil den ulykkelige Valgdag den 25de April

1876. Han havde i Begyndelsen ikke nogen stor Modstand at

overvinde for at bevare Kredsen; en Gang stillede Avditør Wolff

sig imod ham, men trak sig tilbage efter Kaaringen, og en

anden Gang stillede en Gaardejer Holt sig, men naaede kun

97 St.

Fra 1866 begyndte Modstanden for Alvor. Ved det

første Valg dette Aar naaede Gaardejer H. Hansen 369

Stemmer, medens Gad fik 694 og ved det andet Valg samme

Aar fik ovennævnte Hansen 218, Gad 414 Stemmer. I 1869
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blev Gad kaaret uden Modkandidat, men 1872 havde han hele

to, hvoraf den Ene fik 564, den Anden 94, medens Gad kun

naaede 572. Her kneb det altsaa. Aaret efter var Valgkampen

meget levende, men Gad stod sig dog atter med 942 Stemmer

mod 924, der faldt paa Skolelærer Lauritzen. Saa kom den

25de April 1876, og da bukkede Gad under for den flinke

Gaardejer Lomholdt, der fik 1144 St., medens Gad kun

naaede 953.

Gad var saa ude af politisk Virksomhed indtil 1870; han,

der i mange Aar havde været Fuldmægtig i Krigsministeriet,

var imidlertid blevet Chef for det statistiske Bureau, og dette

Embede i Forbindelse med en Revisorvirksomhed ved Landmands¬

banken tog sagtens ogsaa hans Tid tilstrækkelig op.Han

længtes dog atter efter Rigsdagsgjerning og greb den første

Leilighed, der bødes.

Kjøbenhavns sjætte Kreds blev ledig ved, at Borgermester

Hansen ikke vilde modtage Gjenvalg, og Etatsraad Meldahl

meldte sig da som Kandidat. Mange stillede sig imidlertid

tvivlende ligeoverfor den i sin Stilling meget dygtige Professors

politiske Kvalifikationer, og man gik omkring for at finde en

anden Kandidat. Blikket faldt da paa Gad; han modtog

Kaldelsen og udtalte sig saa decideret i Høireretning, at han

sejrede paa Valgdagen med 317 Stemmer mod 244.

Han repræsenterer nu ikke blot den mest højrefindede, men

tillige den fornemste Valgkreds her i Landet, der tidligere har

valgt saadanne Mænd som afdøde Justitiarius Mourier, Grev

Raben, Professor Steen, Baron Blixen=Finecke, General

Hegermann=Lindencrone og Høisteretsadvokat Hinden¬

burg og praget Mænd som Raadmand Meinert, Pastor Mark¬

mann, Generalkrigskommissær Wiborg, Professor Schiern,

Baron Dirckinck=Holmfeldt og Professor Matzen.

Gad er en ganske vel begavet Mand, tung, men solid og

med betydelig politisk Indsigt. Han taler ikke ofte, men godt

og forstandig, rigtignok ogsaa tørt og kjedelig. Han er altid

godt inde i de Sager, han taler om, og giver gode Bidrag til

Diskussionen, men hans uheldige Form svækker Indtrykket af

det gode Foredrag og gjør, at man altid foretrækker at læse,

hvad han har sagt, frem for at høre det.
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�M���/ �V�I�H�W�I�R���S�K���W�P�S�K���Q�©�V�O�I�P�M�K���R�S�O���E�P�H�I�P�I�W���-�����-�����' �L�V�M�W�X�I�R�W�I�R��

�7�X�I�Q�Q�I�X�E�P�P�I�X���Z�E�V�����������Q�S�H�������������, �»�M�V�I���M���/ �V�I�H�W�I�R���Z�E�E�R�H�I�H�I���W�M�K

�R�E�X�Y�V�P�M�K�Z�M�W���Z�I�H���I�R���6�I�T�V�©�W�I�R�X�E�R�X���W�S�Q���, �V�����/ �V�Y�W�I�����H�I�V���M���6�M�K�W�H�E�K�I�R

�Z�E�R�H�X���/ �N�I�R�H�M�R�K�W�R�E�Z�R�I�X���W�*�S�P�O�I�X�L�M�R�K�I�X�W���L�M�W�X�S�V�M�W�O�I���1�I�H�P�I�Q�U���J�S�V�H�M

�L�E�R���Z�I�H���I�R�L�Z�I�V���0�I�M�P�M�K�L�I�H���O�V�E�Q�Q�I�H�I���S�T���Q�I�H���W�M�R���L�M�W�X�S�V�M�W�O�I���: �M�W�H�S�Q��
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�Y�R�H�P�S�H���Q�E�R���H�S�K���M�O�O�I���E�X���K�M�Z�I���W�M�R���1�M�W�F�M�P�P�M�K�I�P�W�I���X�M�P�O�N�I�R�H�I���Z�I�H���E�X
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�F�Y�R�H�I�R���F�I�K�]�R�H�X�I���E�X���F�P�M�Z�I���Q�M�R�H�V�I���T�E�E�P�M�H�I�P�M�K���Y�R�H�I�V���L�E�Q�����L�E�R

�X�V�E�O���W�M�K���H�I�V�J�S�V�����H�E���3�T�P�»�W�R�M�R�K�I�R���O�S�Q���M���7�P�Y�X�R�M�R�K�I�R���E�J������������
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�Q�E�E�W�O�I���I�R�H�S�K���F�P�M�Z�I���E�J���H�I�Q�����Q�E�R���W�©�X�X�I�V���4�V�M�W���T�E�E���E�X���F�I�L�S�P�H�I��
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�E�R���T�E�E���/ �Z�E�R�X�M�X�I�X�I�R���S�K���/ �Z�E�P�M�X�I�X�I�R��

�3�K�W�E�E���Z�I�H���: �E�P�K�I�X���H�I�R�����������1�E�N�������������W�I�N�V�I�H�I���, �E�E�W�X�V�Y�T���Q�I�H
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�Q�S�H�������������( �E���: �E�P�K�T�I�V�M�S�H�I�R���Z�E�V���Y�H�P�»�F�I�R�����F�I�N�P�I�H�I���J�M�V�I���R�]�I���/ �E�R�o

�H�M�H�E�X�I�V���X�M�P���4�P�E�H�W�I�R�����E�J���L�Z�M�P�O�I���4�V�I�Q�M�I�V�P�»�N�X�R�E�R�X���: �����&�E�Y�H�M�X�^

�Z�E�P�K�X�I�W���Z�I�H���/ �E�E�V�M�R�K�����Q�I�R���Y�H�X�V�E�E�H�X�I���I�J�X�I�V���J�E�E���1�E�E�R�I�H�I�V�W���*�S�V�P�»�F��

�S�K���L�E�R�W���)�J�X�I�V�J�»�P�K�I�V���F�P�I�Z���4�V�S�T�V�M�I�X�©�V���.�Y�R�K�����H�I�V���W�P�S�K���I�R���+�E�E�V�H�o

�I�N�I�V���/ �V�S�K�����.�Y�R�K���L�S�P�H�X���W�M�K���Z�I�H���X�V�I���J�»�P�K�I�R�H�I���: �E�P�K�����Q�I�R���H�I�R
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�X�M�P�F�E�K�I�����S�K���.�©�K�I�V�Q�I�W�X�I�V���%�����&�V�Y�R���Z�E�P�K�X�I�W���H�E���Q�I�H�����������7�X�I�Q�Q�I�V
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�H�I�V�I�J�X�I�V���Q�S�H���J�S�V�W�O�N�I�P�P�M�K�I���1�S�H�W�X�E�R�H�I�V�I���M�R�H�X�M�P���)�J�X�I�V�E�E�V�I�X���������������H�E

�L�E�R���Q�E�E�X�X�I���X�V�©�O�O�I���W�M�K���X�M�P�F�E�K�I���Y�H�I�R���/ �E�Q�T�����S�K���4�V�S�T�V�M�I�X�©�V

�' �����&�V�Y�R���X�M�P���&�S�V�Y�T�K�E�E�V�H���Z�E�P�K�X�I�W���H�E���Q�I�H�����������7�X�I�Q�Q�I�V���M�Q�S�H

�7�O�S�P�I�P�©�V�I�V���&�I�R�H�M�\�I�R�����W�S�Q���Z�I�H���L�M�R�X���F�I�Z�©�K�I�H�I���: �E�P�K���J�M�O�����������7�X��

�7�E�E���Z�E�P�K�X�I�W���M�������������: �I�R�W�X�V�I�Q�E�R�H�I�R���0�E�V�W���0�E�V�W�I�R���Q�I�H��������

�7�X�I�Q�Q�I�V���Q�S�H�����������W�S�Q���E�X�X�I�V���J�E�P�H�X���T�E�E���&�I�R�H�M�\�I�R�����S�K���0�E�V�W�I�R

�L�S�P�H�X���R�Y���/ �V�I�H�W�I�R���Z�I�H���: �E�P�K�I�R�I���M�������������S�K���������������F�I�K�K�I���+�E�R�K�I

�Y�H�I�R���1�S�H�O�E�R�H�M�H�E�X�����Q�I�R���Z�I�H���W�M�H�W�X�R�©�Z�R�X�I���: �E�P�K���E�J�K�E�Z�I�W���H�I�V���H�S�K

���������7�X�I�Q�Q�I�V���M�Q�S�H���L�E�Q�����Q�I�R���V�M�K�X�M�K�R�S�O�����������J�S�V���L�E�Q��

�( �I�R�����������%�T�V�M�P�������������W�X�M�P�P�I�H�I���0�E�V�W�I�R���W�M�K���M�O�O�I�����, �I�V���O�©�Q�T�I�H�I

�H�E���+�S�H�W�I�N�I�V���, �E�K�I���X�M�P���2�M�Z�E�E�K�E�E�V�H���M�Q�S�H���H�I�R���J�E�R�E�X�M�W�O�I���S�K���I�O�W�E�P�o
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�I�R���+�E�E�V�H�Q�E�R�H���, �E�R�W�I�R�����H�I�R���J�»�V�W�X�I���J�M�O�������������H�I�R���E�R�H�I�R��������

�7�X�I�Q�Q�I�V�����3�K�W�E�E���Z�I�H���W�M�H�W�X�I���: �E�P�K���Z�E�R�H�X���, �E�K�I���I�R���W�Q�Y�O���7�I�M�V��

�I�R�H�W�O�N�»�R�X���H�I�V���J�V�E���: �I�R�W�X�V�I�W���7�M�H�I���Z�E�V���K�N�S�V�X���W�X�S�V�I���%�R�W�X�V�©�R�K�I�P�W�I�V���J�S�V
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�, �E�R���W�O�E�P���Z�©�V�I���I�R���Y�E�P�Q�M�R�H�I�P�M�K���F�V�E�Z���1�E�R�H���Q�I�H���I�X���W�X�©�V�O�X
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�Z�I�R�����4�E�E���3�Q�V�E�E�H�I�V�����L�Z�S�V���L�E�R�W���*�»�P�I�P�W�I���W�T�M�P�P�I�V���M�R�H���Q�I�H�����X�E�K�I�V
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�H�S�K���-�R�K�I�R���S�Q�����E�X���L�E�R���Q�I�H���I�R���V�I�H�I�P�M�K���: �M�P�M�I���W�»�K�X�I���E�X���K�N�»�V�I���H�I�X

�W�E�E���K�S�H�X���W�S�Q���Q�Y�P�M�K�X���J�S�V���W�M�X���0�E�R�H���S�K���Y�I�K�I�R�R�]�X�X�M�K���S�J�V�I�H�I���H�I�X

�W�M�R�I���F�I�H�W�X�I���/ �V�©�J�X�I�V�����( �I�V�J�S�V���V�E�Q�X�I���H�I�R���T�S�P�M�X�M�W�O�I���1�S�H�W�X�E�R�H�I�V

�Z�M�W�X�R�S�O���I�R���E�P�Q�M�R�H�I�P�M�K���7�X�I�Q�R�M�R�K�����H�I�V���I�R���+�E�R�K���M���*�S�P�O�I�X�L�M�R�K�I�X

�P�M�H�X���T�E�X�I�X�M�W�O���Y�H�X�E�P�X�I�����E�X���L�E�R���Z�M�P�H�I���Z�©�V�I���Q�I�H���X�M�P���E�X���W�©�X�X�I���I�R���1�M�R�H�I�o

�W�X�I�R���T�E�E���, �E�P�P�W���+�V�E�Z���Q�I�H���J�»�P�K�I�R�H�I���-�R�H�W�O�V�M�J�X��

�W�, �E�R���J�I�N�P�I�H�I���E�J���1�E�R�K�I�P���T�E�E���F�I�H�V�I���: �M�H��

�1�I�R���F�P�I�Z���I�R���6�M�H�H�I�V�W�Q�E�R�H���E�P���W�M�R���8�M�H�U

�, �E�P�P���I�V���Y�H�K�E�E�I�X���J�V�E���N�©�Z�R�I���&�S�V�K�I�V�J�S�P�O�����, �E�R�W���*�E�H�I�V���Z�E�V

�I�R���Z�I�P�W�X�E�E�I�R�H�I���&�»�H�O�I�V���T�E�E���' �L�V�M�W�X�M�E�R�W�L�E�Z�R���S�K���L�I�V���J�»�H�X�I�W���H�I�R

�����H�I���*�I�F�V�Y�E�V�������������' �E�V�P���' �L�V�M�W�X�M�E�R���, �E�P�P�����/ �Y�R���������%�E�V���K�E�Q�Q�I�P

�Z�E�V���L�E�R���I�R���H�]�K�X�M�K���7�X�Y�H�I�R�X�����S�K���L�E�R���Z�E�V���M�O�O�I���Q�I�V�I���I�R�H���������%�E�V��

�H�E���L�E�R���X�S�K���N�Y�V�M�H�M�W�O���)�Q�F�I�H�W�I�O�W�E�Q�Q�I�R���Q�I�H���F�I�H�W�X�I���/ �E�V�E�O�X�I�V���F�E�E�H�I

�X�M�P���H�I�R���X�I�S�V�I�X�M�W�O�I���S�K���T�V�E�O�X�M�W�O�I���4�V�»�Z�I�����%�E�V�I�X���I�J�X�I�V���J�S�V�I�X�S�K���H�I�R

�Y�R�K�I���/ �E�R�H�M�H�E�X���I�R���9�H�I�R�P�E�R�H�W�V�I�M�W�I�����S�K���P�M�K�I�W�S�Q���L�E�R���L�E�Z�H�I���R�E�E�X

�1�]�R�H�M�K�L�I�H�W�E�P�H�I�V�I�R���F�P�I�Z���L�E�R���Y�H�R�©�Z�R�X���X�M�P���%�Y�H�M�X�»�V�����8�V�I���%�E�V

�I�J�X�I�V���X�S�K���L�E�R���H�I�R���N�Y�V�M�H�M�W�O�I���0�M�G�I�R�X�M�E�X�K�V�E�H�����S�K���M�������������Y�H�R�©�Z�R�X�I�W

�L�E�Z���X�M�P���I�O�W�X�V�E�S�V�H�M�R�©�V���( �S�G�I�R�X���M���6�S�Q�I�V�V�I�X�X�I�R���Z�I�H���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X�I�X��

�, �E�R���L�E�Z�H�I���H�E���E�P�X���M���J�P�I�V�I���%�E�V���Z�©�V�I�X���I�R���Q�I�K�I�X���F�I�R�]�X�X�I�X���S�K

�Q�I�K�I�X���E�R�W�I�I�X���1�E�R�Y�H�Y�O�X�»�V���X�M�P���N�Y�V�M�H�M�W�O���)�Q�F�I�H�W�I�O�W�E�Q�I�R���S�K���%�P�X

�X�]�H�I�H�I���T�E�E�����E�X���H�I�R���N�Y�V�M�H�M�W�O�I���: �M�H�I�R�W�O�E�F���M���H�I�R���J�P�M�X�X�M�K�I���S�K���F�I�K�E�Z�I�H�I

�Y�R�K�I���1�E�R�H���L�E�Z�H�I���J�E�E�I�X���I�R���Z�©�V�H�M�J�Y�P�H���( �]�V�O�I�V�����H�I�V���E�H���H�I�R�R�I

�: �I�N���Z�M�P�H�I���K�N�»�V�I���W�M�X���0�E�R�H���‰�V�I�����( �I�X���F�P�I�Z���H�S�K���M�O�O�I���W�E�E�����( �I

�P�S�Z�I�R�H�I���)�Z�R�I�V���J�M�O���X�M�H�P�M�K���I�R���E�R�H�I�R���%�R�Z�I�R�H�I�P�W�I�����: �I�P���F�P�I�Z���L�E�R���M

�����������4�V�S�J�I�W�W�S�V���Z�I�H���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X�I�X�����Q�I�R���H�E���L�E�R���E�P�X���W�E�Q�Q�I���%�E�V

�Y�H�R�©�Z�R�X�I�W���X�M�P���+�I�R�I�V�E�P�E�Y�H�M�X�»�V���J�S�V���0�E�R�H�I�X�E�X�I�R�����H�V�S�K�I�W���L�E�R���F�S�V�X

�J�V�E���H�I�R���Z�M�H�I�R�W�O�E�F�I�P�M�K�I���*�S�V�W�O�R�M�R�K�W���: �I�N�����S�K���W�S�Q���1�M�R�H�I���S�Q���H�I�R

�W�X�E�E�V���R�Y���O�Y�R���X�M�P�F�E�K�I���I�R���&�I�E�V�F�I�M�H�I�P�W�I���E�J���6�S�Q�I�V�V�I�X�X�I�R�����H�I�V���J�S�V�o

�»�Z�V�M�K�X���W�O�E�P���Z�©�V�I���I�X���W�©�V�H�I�P�I�W���H�]�K�X�M�K�X���%�V�F�I�M�H�I�����, �I�P�P�I�V���M�O�O�I���E�H

�H�I�R���N�©�Z�R�I���)�Q�F�I�H�W�Z�I�M���W�O�Y�P�H�I���L�E�R���Z�M�R�H�I���W�M�X���2�E�Z�R�����4�S�P�M�X�M�O�O�I�R��

�H�I�R���W�X�S�V�I���4�S�P�M�X�M�O���F�P�I�Z���H�I�R���4�M�I�H�I�W�X�E�P�����T�E�E���L�Z�M�P�O�I�R���H�I�R���W�Q�Y�O�O�I

�7�O�M�O�O�I�P�W�I���W�O�Y�P�H�I���O�N�I�R�H�I�W���S�K���Z�Y�V�H�I�V�I�W���E�J���*�S�P�O�I�X�����( �I�R���S�T�K�E�E�I�R�H�I

�*�V�M�L�I�H�W�W�S�P���L�I�V�L�N�I�Q�Q�I���O�E�W�X�I�H�I���W�M�R�I���Q�M�P�H�I�W�X�I���7�X�V�E�E�P�I�V���T�E�E���H�I�R

�Y�R�K�I���1�E�R�H���S�K���M�R�H�Z�M�I�H�I���L�E�Q���X�M�P���I�R���W�X�S�V���S�K���E�R�W�Z�E�V�W�J�Y�P�H���+�N�I�V�R�M�R�K��

�9�R�H�I�V���H�I���P�I�Z�I�R�H�I���&�I�Z�©�K�I�P�W�I�V�����H�I�V���K�M�O���J�S�V�Y�H���J�S�V���*�V�M�L�I�H�I�R��

�L�»�V�X�I�W���, �E�P�P�W���2�E�Z�R���M�O�O�I���R�©�Z�R�I�X�����1�I�H�I�R�W���2�E�Z�R�I���W�S�Q���7�G�L�S�Y�[ ��

�, �Z�M�H�X�����' �P�E�Y�W�I�R�����0�I�L�Q�E�R�R�����1�S�R�V�E�H�����4�P�S�Y�K�����, �E�K�I��
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�( �E�Z�M�H�����8�W�G�L�I�V�R�M�R�K�����&�E�P�X�L�E� �̂E�V���' �L�V�M�W�X�I�R�W�I�R���S�K���J�P�I�V�I

�W�Y�W�I���S�W���S�Q���› �V�I�R�I���L�Z�I�V���+�E�R�K���L�M�R�I���8�M�H�I�V���S�Q�X�E�P�I�W�����L�»�V�I�W���2�E�Z�R�I�X

�, �E�P�P���W�P�I�X���M�O�O�I�����, �I�P�X���Y�H�I�R�J�S�V���&�I�Z�©�K�I�P�W�I�R���L�E�V���I�R���1�E�R�H���Q�I�H

�L�E�R�W���)�Z�R�I�V���R�©�T�T�I���W�X�E�E�I�X�����H�I�X���I�V���V�M�Q�I�P�M�K�X�����E�X���L�E�R���M���7�X�Y�H�I�R�X�I�V�o

�J�S�V�I�R�M�R�K�I�R���S�K���Z�I�H���T�V�M�Z�E�X�I���7�E�Q�Q�I�R�O�S�Q�W�X�I�V���L�E�V���K�M�Z�I�X���W�M�X���&�I�W�]�Z

�Q�I�H���M���0�E�K�I�X�����Q�I�R���S�J�J�I�R�X�P�M�K���X�V�E�E�H�X�I���L�E�R���M�O�O�I���J�V�I�Q�����, �E�V���L�E�R���M

�7�X�M�P�L�I�H���P�I�H�I�X���R�S�K�P�I���E�J���8�V�E�E�H�I�R�I�����S�K���L�E�V���H�I�X���M�O�O�I���T�E�E���H�I�X���8�M�H�W�o

�T�Y�R�O�X���Z�©�V�I�X���L�E�Q���S�Q���E�X���K�N�»�V�I���E�X���W�X�M�P�P�I���W�M�K���J�V�I�Q�����W�E�E���Z�M�H�R�I�V���H�I�X

�S�Q���I�R���O�P�S�K���8�M�P�F�E�K�I�L�S�P�H�I�R�L�I�H�����H�I�V���J�Y�P�H�X�Z�I�P���P�E�H�I�V���W�M�K���J�S�V�I�R�I���Q�I�H

�, �E�P�P�W���L�I�P�I���2�E�X�Y�V�����, �E�R�W���8�M�H���O�S�Q���W�R�E�V�X�����S�K���H�I�V���Z�E�V���M�O�O�I���K�E�E�I�X

�Q�E�R�K�I���%�E�V�����M�R�H�I�R���L�E�R�W���2�E�Z�R���L�»�V�X�I�W���J�V�I�Q�J�S�V���E�P�P�I���H�I���E�R�H�V�I�W��

�&�I�H���: �E�P�K�I�X���X�M�P���H�I�R���K�V�Y�R�H�P�S�Z�K�M�Z�I�R�H�I���6�M�K�W�H�E�K���H�I�R�����X�I���3�O�X�S�F�I�V

�����������Z�E�P�K�X�I�W���L�E�R���M���/ �N�»�F�I�R�L�E�Z�R�W���%�Q�X�W�����W�X�I���: �E�P�K�O�V�I�H�W�����*�V�I�H�I�o

�V�M�O�W�F�I�V�K����Q�I�H�����������7�X�I�Q�Q�I�V���Q�S�H���)�X�E�X�W�V�E�E�H���4�����4�S�Z�I�P�W�I�R�����H�I�V

�J�M�O�����������*�V�E���H�I�R���( �E�K���S�K���P�M�K�I���X�M�P���H�I�R�������H�I���1�E�M�������������L�E�V���, �E�P�P

�Y�E�J�F�V�Y�H�X���V�I�T�V�©�W�I�R�X�I�V�I�X���H�I�R���W�E�Q�Q�I���: �E�P�K�O�V�I�H�W���Z�I�H���E�P�P�I���T�S�P�M�X�M�W�O�I

�: �E�P�K�����( �I���E�P�P�I�V�J�P�I�W�X�I���+�E�R�K�I���L�E�V���L�E�R���W�X�E�E�I�X���I�R�I���T�E�E���: �E�P�K�o

�X�V�M�F�Y�R�I�R���S�K���I�V���Z�E�P�K�X���Z�I�H���/ �E�E�V�M�R�K�����Q�I�R���I�R�O�I�P�X�I���+�E�R�K�I���L�E�Z�I���H�S�K

�E�J�Z�M�K�I�R�H�I���T�S�P�M�X�M�W�O�I���6�I�X�R�M�R�K�I�V���W�»�K�X���E�X���J�S�V�X�V�©�R�K�I���L�E�Q�����E�P�X�M�H���H�S�K

�Q�I�H���I�X���O�Y�Q�Q�I�V�P�M�K�X���6�I�W�Y�P�X�E�X�����)�R���+�E�R�K���T�V�»�Z�I�H�I���I�R���7�O�S�P�I�P�©�V�I�V

�8�L�]�F�S�I���( �]�W�X�I�R�����Q�I�R���J�M�O���O�Y�R���������7�X�I�Q�Q�I�V���Q�I�H�I�R�W���, �E�P�P���J�M�O

�����������I�R���E�R�H�I�R���+�E�R�K���Z�E�V���H�I�X���4�V�S�J�I�W�W�S�V���4�I�H�I�V���, �N�S�V�X����������

�7�X�����Q�S�H��������������W�E�E���O�S�Q���I�R���4�E�V�X�M�O�Y�P�M�I�V���1�����' �����0�I�Z�M�R�W�I�R�����H�I�V

�H�S�K���M�O�O�I���X�Y�V�H�I���H�V�M�W�X�I���W�M�K���X�M�P���E�X���J�S�V�P�E�R�K�I���I�R���W�O�V�M�J�X�P�M�K���%�J�W�X�I�Q�R�M�R�K��

�S�K���I�R�H�I�P�M�K���Z�S�Z�I�H�I���M�������������0�»�N�X�R�E�R�X���, �E�V�X�Z�M�K�W�S�R���W�M�R���8�V�»�M�I��

�Q�I�R���J�M�O���O�Y�R�����������E�J���G���������������E�J�K�M�Z�R�I���7�X�I�Q�Q�I�V�����( �I�V���Z�E�V���W�M�H�I�R

�I�R���+�E�R�K���8�E�P�I���S�Q�����E�X���8�E�R�K���W�O�Y�P�H�I���J�S�V�W�»�K�I���W�M�K�����Q�I�R���H�I�X���F�P�I�Z

�H�S�K���M�O�O�I���X�M�P���2�S�K�I�X�����, �E�P�P���Q�E�E�X�X�I�����L�Z�M�W���L�E�R�W���, �I�P�F�V�I�H���L�E�Z�H�I���X�M�P�o

�P�E�H�X���L�E�Q���E�X���F�P�M�Z�I���Z�I�H�����E�R�W�I�W���J�S�V���E�P�H�I�P�I�W���Y�V�»�V�P�M�K���M���*�V�I�H�I�V�M�O�W�o

�F�I�V�K�O�V�I�H�W�I�R�����S�K���H�I�R�R�I���Q�E�E�X�X�I���H�E���S�K�W�E�E���I�Z�M�K�X���L�E�Z�I���W�O�E�Q�Q�I�X���W�M�K�����L�Z�M�W

�H�I�R���L�E�Z�H�I���T�V�E�K�I�X���I�R���W�E�E�H�E�R���' �I�P�I�F�V�M�X�I�X�����*�S�V�Y�H�I�R���, �E�P�P���L�E�V

�Z�M�W�X�R�S�O���O�Y�R���( �V�����+�����; �M�R�X�L�I�V���W�E�E�P�©�R�K�I���S�K���Y�H�I�R���%�J�F�V�]�H�I�P�W�I���V�I�o

�T�V�©�W�I�R�X�I�V�I�X���H�I�R���W�E�Q�Q�I���: �E�P�K�O�V�I�H�W�����R�©�W�X���M���6�©�O�O�I�R���J�»�P�K�I�V���%�P�F�I�V�X�M��

�H�I�V���M�O�O�I���V�I�T�V�©�W�I�R�X�I�V�I�H�I���W�M�R���: �E�P�K�O�V�I�H�W���T�E�E���H�I�R���K�V�Y�R�H�P�S�Z�K�M�Z�I�R�H�I

�6�M�K�W�H�E�K��

�%�P�P�I�V�I�H�I���T�E�E���H�I�R���K�V�Y�R�H�P�S�Z�K�M�Z�I�R�H�I���6�M�K�W�H�E�K���O�S�Q���, �E�P�P���X�M�P

�E�X���W�T�M�P�P�I���I�R���J�V�I�Q�V�E�K�I�R�H�I���6�S�P�P�I�����Y�H�I�R���E�X���L�E�R���H�S�K�����W�E�E�P�I�H�I�W���W�S�Q
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�M���H�I�R���L�S�P�W�X�I�R�W�O�I���7�X�©�R�H�I�V�J�S�V�W�E�Q�P�M�R�K�����H�I�X���Z�E�V���I�X���W�X�S�V�X���9�L�I�P�H�����E�X

�H�I�R���W�E�E���Z�I�P���J�S�V�F�I�V�I�H�X�I���W�Z�I�R�W�O�I�R�S�V�W�O�I���%�P�P�M�E�R�G�I���F�V�M�W�X�I�H�I���Z�I�H���I�R���8�M�P�o

�J�©�P�H�M�K�L�I�H�����S�K���H�I�X���Z�E�V���I�R���P�M�K�I�J�V�I�Q���9�P�]�O�O�I�����E�X���*�V�I�H�I�V�M�O���H�I�R���7�]�Z�I�R�H�I



�, �E�P�P��������

�R�I�X�S�T���H�»�H�I�����H�E���H�I�X���J�»�V�W�X�I���T�S�W�M�X�M�Z�I���7�O�V�M�H�X���Z�E�V���K�N�S�V�X���X�M�P���7�T�»�V�K�W�o

�Q�E�E�P�I�X�W���0�»�W�R�M�R�K��

�( �E���1�M�R�M�W�X�I�V�M�I�X���, �E�P�P���H�I�R�����������( �I�G�I�Q�F�I�V�������������P�M�K�I�W�S�Q���H�I�R

�X�V�Y�I�R�H�I���/ �V�M�K���W�X�S�H���J�S�V���( �»�V�I�R�����M�R�H�K�E�Z���W�M�R���( �M�Q�M�W�W�M�S�R�����Z�E�V���H�I�X���J�S�V

�E�X���K�M�Z�I���/ �S�R�K�I�R���J�V�M�I���, �©�R�H�I�V���X�M�P���Y�R�H�I�V���H�I�R���J�S�V�X�Z�M�Z�P�I�H�I���7�M�X�Y�E�X�M�S�R

�E�X���Z�©�P�K�I���E�R�H�V�I���6�E�E�H�K�M�Z�I�V�I���S�K���H�I�X���W�O�E�P���H�I�R���+�E�R�K���L�E�Z�I���Z�©�V�I�X

�I�R���F�M�R�H�I�R�H�I���%�J�X�E�P�I���Q�I�P�P�I�Q���1�M�R�M�W�X�I�V�M�I�X�W���1�I�H�P�I�Q�Q�I�V���O�Y�R���M���*�S�V�o

�I�R�M�R�K���S�K���X�©�X�W�P�Y�X�X�I�H�I���E�X���J�»�V�I���7�M�X�Y�E�X�M�S�R�I�R���Z�M�H�I�V�I�����L�Z�M�W���H�I�X���Z�E�V

�/ �S�R�K�I�R�W���: �M�P�N�I�����X�M���H�I���Z�E�V�I���J�Y�P�H�X���Y�H���F�I�V�I�H�X�I���X�M�P�E�X���K�N�»�V�I���H�I�V�I�W

�4�P�M�K�X�����1�S�R�V�E�H���F�V�»�H���H�I�R�R�I���%�J�X�E�P�I���S�K���H�E�R�R�I�H�I���W�I�P�Z���/ �E�F�M�R�I�X�X�I�X

�E�J�����������( �I�G�I�Q�F�I�V���������������, �I�V�Z�I�H���T�E�E�X�S�K���L�E�R���W�M�K���I�X���Q�©�K�X�M�K�X

�%�R�W�Z�E�V���S�K���X�S�K���I�X���X�M�P�W�Z�E�V�I�R�H�I���J�V�E���, �E�P�P�W���7�O�Y�P�H�V�I�����-�R�X�I�X���L�E�Z�H�I

�N�S���Z�©�V�I�X���R�E�X�Y�V�P�M�K�I�V�I�����I�R�H���E�X���H�I�X���1�M�R�M�W�X�I�V�M�Y�Q�����Y�R�H�I�V���L�Z�M�P�O�I�X

�/ �V�M�W�I�R���L�E�Z�H�I���Y�H�Z�M�O�P�I�X���W�M�K�����L�E�Z�H�I���J�»�V�X���7�M�X�Y�E�X�M�S�R�I�R���X�M�P���)�R�H�I�����W�E�E

�Q�I�K�I�X���Q�I�V�I���W�S�Q���H�I�X���H�I�R���+�E�R�K���L�E�Z�H�I���/ �S�R�K�I�R�W���S�K���H�I�X���W�X�S�V�I

�*�S�P�O�I�J�P�I�V�X�E�P�W���8�M�P�P�M�H���S�K���7�]�Q�T�E�X�L�M�����1�I�R���W�E�E�P�I�H�I�W���F�P�I�Z���H�I�X���R�Y

�M�O�O�I�����S�K���H�I�X���Z�E�V���E�F�W�S�P�Y�X���Y�L�I�P�H�M�K�X��

�( �I�V���I�V���M�R�K�I�R�����H�I�V���X�V�S�V�����E�X���W�I�P�Z���S�Q���, �E�P�P���L�E�Z�H�I���J�»�V�X���S�K���X�M�P

�/ �V�M�K�I�R�����H�I�R�R�I���H�E���L�E�Z�H�I���J�E�E�I�X���I�X���E�R�H�I�X���9�H�J�E�P�H�����Q�I�R���H�I�X���X�Y�V�H�I

�H�S�K���Q�E�E�W�O�I���Z�©�V�I���Z�M�W�X�����E�X���7�E�Q�Q�I�R�L�S�P�H�I�X���M���*�S�P�O�I�X���S�K���H�I�V�Q�I�H���H�I�X

�Q�S�V�E�P�W�O�I���1�S�H���L�E�Z�H�I���Z�©�V�I�X���F�I�H�V�I���F�I�Z�E�V�I�X�����I�R�H���H�I�X���F�P�I�Z�����H�E

�1�S�R�V�E�H�W���/ �E�F�M�R�I�X���F�V�E�K�X�I���H�I�R���J�»�V�W�X�I���: �E�O�P�I�R���S�K���9�O�P�E�V�L�I�H���S�Z�I�V

�7�M�X�Y�E�X�M�S�R�I�R�����-���H�I�R�R�I���: �E�O�P�I�R���S�K���9�O�P�E�V�L�I�H���W�P�Y�O�O�I�H�I�W���&�I�K�I�N�W�X�V�M�R�K�I�R��

�S�K���H�I�V�J�V�E���O�S�Q���H�I�X���J�»�V�W�X�I���: �M�R�H�T�Y�W�X�����H�I�V���F�S�V�X�Z�I�N�V�I�H�I���W�%�E�R�H�I�R���J�V�E

�������������)�R�H�I�P�M�K���I�V���I�R���E�R�H�I�R���&�I�X�V�E�K�X�R�M�R�K���L�»�M�W�X���W�E�R�H�W�]�R�P�M�K�����H�I�R

�R�I�Q�P�M�K�����E�X���, �E�P�P���E�P�H�V�M�K���L�E�Z�H�I���P�E�H�I�X���0�S�R�H�S�R�I�V�O�S�R�J�I�V�I�R�G�I�R���W�O�M�P�P�I�W

�Y�H�I�R���6�I�W�Y�P�X�E�X�����*�S�V���L�E�R�W���2�E�X�Y�V�I�P���P�E�E���W�©�V�P�M�K���I�R���W�E�E�H�E�R���' �L�E�R�G�I��

�S�K���L�E�R���L�E�Z�H�I���W�M�O�O�I�V�X���F�I�R�]�X�X�I�X���H�I�R�����L�Z�M�W���H�I�X���Z�E�V���Q�I�R�R�I�W�O�I�P�M�K

�Q�Y�P�M�K�X��

�( �I�X���J�E�E�V���M�Q�M�H�P�I�V�X�M�H���R�Y���E�X���W�X�E�E���L�I�R�����/ �V�M�K�I�R���K�M�O���W�M�R���W�»�V�K�I�P�M�K�I

�+�E�R�K�����S�K���Z�M���Q�M�W�X�I�H�I���Z�S�V�I���X�V�I���, �I�V�X�Y�K�H�»�Q�Q�I�V�����, �E�E�V�H���S�K���W�O�E�E�R�o

�W�I�P�W�P�»�W���Z�E�V���H�I�R���( �S�Q�����H�I�V���J�©�P�H�I�H�I�W���S�K�W�E�E���S�Z�I�V���, �E�P�P�����S�K���J�»�V�W�X���M

�H�I�R���W�I�R�I�W�X�I���8�M�H���W�]�R�I�W���H�I�V���M�R�H�X�V�E�E�H�X���I�R���Q�M�P�H�I�V�I���S�K���V�I�X�J�©�V�H�M�K�I�V�I

�&�I�H�»�Q�Q�I�P�W�I�����( �I�X���I�V���I�R�H�R�Y���J�S�V���X�M�H�P�M�K�X���E�X���W�O�V�M�Z�I���, �E�P�P�W���4�S�P�M�X�M�O�W

�, �M�W�X�S�V�M�I�����Q�I�R���H�I�X���I�V���R�S�O���Q�Y�P�M�K�X�����E�X���I�R���©�V�P�M�K���, �M�W�X�S�V�M�I�J�S�V�W�O�R�M�R�K���I�R

�+�E�R�K���Z�M�P���Z�M�R�H�M�G�I�V�I���, �E�P�P���I�X���W�X�»�V�V�I���2�E�Z�R���I�R�H���H�I�X�����L�E�R���R�Y���F�©�V�I�V��

�, �E�R���W�X�S�H���T�E�E���I�R���4�S�W�X�����L�Z�S�V���H�I�V���W�E�E���P�I�X���O�Y�R�H�I���J�I�M�P�I�W�����S�K���L�E�R

�L�E�V���R�E�X�Y�V�P�M�K�Z�M�W���J�I�N�P�I�X�����Q�I�R���H�I�����H�I�V���J�©�P�H�I���H�I���L�E�E�V�H�I���( �S�Q�Q�I��



�, �E�P�P�� ������

�F�»�V���M���E�P�P�I���8�M�P�J�©�P�H�I���M�O�O�I���K�M�Z�I���, �E�P�P���E�P�I�R�I���7�O�]�P�H�I�R���M�*�S�P�O�I�X���F�©�V�I�V

�H�I�R���Q�I�H���L�E�Q�����( �I�X���W�X�S�H���P�E�R�K�X���W�X�©�V�O�I�V�I���I�R�H���L�E�R���T�E�E���H�I�R���E�K�o

�K�V�I�W�W�M�Z�I���4�S�P�M�X�M�O�W���7�X�E�R�H�T�Y�R�O�X�����S�K���H�I�X���Z�E�V���Q�E�E�W�O�I���L�E�R�W���W�X�»�V�W�X�I

�*�I�M�P�����E�X���L�E�R���M�O�O�I���Q�I�H���Y�V�S�O�O�I�P�M�K���*�E�W�X�L�I�H���H�©�Q�Q�I�H�I���S�T���Q�S�H���H�I�R

�S�J�J�I�R�X�P�M�K�I���1�I�R�M�R�K�W���&�»�P�K�I���S�K���K�M�O���W�M�R���I�K�I�R���: �I�N�����, �Z�I�Q���Q�M�R�H�I�W

�M�O�O�I���%�H�V�I�W�W�I�R���Q�I�H���H�I�����������������9�R�H�I�V�W�O�V�M�J�X�I�V�����L�Z�I�Q���M�O�O�I���H�I�X���7�O�V�M�K��

�H�I�V���P�»�H���M�K�N�I�R�R�I�Q���*�S�P�O�I�X���S�Z�I�V���H�I�X���W�-�R�H�V�»�Q�Q�I�P�W�I�V�R�I�W���7�O�V�E�E�T�P�E�R�U

�1�M�R�M�W�X�I�V�M�I�X���Z�E�V���M�R�H�I���T�E�E���%�P�P�I���J�S�V�P�E�R�K�X�I���, �E�R�H�P�M�R�K�����%�J�W�P�Y�X�R�M�R�K��

�S�K���H�E���, �E�P�P���J�S�V�Q�I�H�I���H�I�R�R�I���8�E�R�O�I���S�K���H�I�X���T�E�E���H�I�R���J�S�V�W�M�K�X�M�K�W�X�I���S�K

�O�P�S�K�I�W�X�I���1�E�E�H�I�����W�E�E���M�R�H�X�V�E�J���H�I�X���8�M�P�J�©�P�H�I�����L�Z�S�V�S�Z�I�V���M�R�K�I�R���H�»�H�I�P�M�K

�O�Y�R�H�I���V�E�E�H�I�����/ �S�R�K�I�R�W���( �»�H���S�K���2�»�H�Z�I�R�H�M�K�L�I�H�I�R���J�S�V���&�M�W�Q�E�V�G�O���E�J

�I�R���]�H�V�I���( �M�Z�I�V�W�M�S�R�����( �I�X���L�M�H�J�»�V�X�I���9�P�]�O�O�I�R���S�K���M���*�S�V�H�»�Q�Q�I�P�W�I�R

�%�X���H�I�R�R�I���W�M�H�W�X�I���K�M�O���S�Z�I�V���E�P�P�I���+�V�©�R�W�I�V���S�K���Z�E�V���M���L�»�M�W�X�I���+�V�E�H

�Y�F�M�P�P�M�K�����H�I�X���I�V�O�N�I�R�H�I�W���R�Y���Q�I�V�I���S�K���Q�I�V�I�����S�K���J�S�V�W�Z�©�V�K�I���W�O�E�P���Q�E�R

�M�O�O�I�����E�X���H�I�R���( �E�K���O�E�R���O�S�Q�Q�I�����H�E���Q�E�R���Q�E�E���M�R�H�V�»�Q�Q�I�����E�X���, �E�P�P

�X�V�S�H�W���E�P�X���Z�E�V���I�R���W�X�S�V���4�S�P�M�X�M�O�I�V�����W�X�»�V�V�I���I�R�H���Z�M���I�V�I���Z�E�R�X�I���X�M�P���E�X���W�I

�H�I�Q���L�I�V���L�N�I�Q�Q�I��

�)�R���8�V�M�Y�Q�J���Q�E�E���H�I�X���T�I�V�W�S�R�P�M�K���L�E�Z�I���Z�©�V�I�X���J�S�V���, �E�P�P�����E�X���J�P�I�V�I

�W�I�R�I�V�I���9�H�I�R�V�M�K�W�Q�M�R�M�W�X�V�I���L�E�Z�I���L�S�P�H�X���I�R���P�I�Z�I�R�H�I���*�S�V�F�M�R�H�I�P�W�I���Q�I�H

�L�E�Q���Z�I�H�P�M�K�I���S�K���Z�I�H���E�P�P�I���Z�M�K�X�M�K�I���0�I�M�P�M�K�L�I�H�I�V�����W�E�E�P�I�H�I�W���S�K�W�E�E���M

�������������V�E�E�H�W�T�Y�V�K�X�I���H�I�R�R�I���I�V�J�E�V�R�I���4�S�P�M�X�M�O�I�V���S�K���J�Y�P�K�X�I���L�E�R�W���6�E�E�H��

�&�I�Z�E�V�I�V���, �E�P�P���W�M�X���, �I�P�F�V�I�H���S�K���W�M�R�I���)�Z�R�I�V�����I�V���H�I�V���M�R�K�I�R���8�Z�M�Z�P���S�Q��

�E�X���S�K�W�E�E���M���J�V�I�Q�X�M�H�M�K�I���8�M�P�J�©�P�H�I�����L�Z�S�V���E�P�Z�S�V�P�M�K�I���7�T�»�V�K�W�Q�E�E�P���J�S�V

�0�E�R�H�I�X���Q�E�E�X�X�I���J�S�V�I�P�M�K�K�I�����Z�M�P���Q�E�R���X�]���X�M�P���: �I�X�I�V�E�R�I�R���S�K���F�E�E�H�I

�©�W�O�I���S�K���J�E�E���K�S�H�I���J�©�H�V�I�P�E�R�H�W�W�M�R�H�I�H�I���6�E�E�H���J�V�E���L�E�Q��

�)�J�X�I�V���9�P�]�O�O�I�R���M�������������V�I�N�W�X�I���1�S�R�V�E�H���X�M�P���2�]�!�>�I�I�P�E�R�H�����Q�I�H�I�R�W

�, �E�P�P���V�S�P�M�K���S�T�X�S�K���W�M�R���+�N�I�V�R�M�R�K���S�K���Z�M�V�O�I�H�I���W�X�M�P�P�I���S�K���Y�F�I�Q�©�V�O�I�X��

�7�E�E���P�E�K�H�I���I�J�X�I�V�L�E�E�R�H�I�R���H�I���Z�V�I�H�I���&�»�P�K�I�V���W�M�K�����S�K���H�I�R���T�I�V�W�S�R�P�M�K�I

�7�]�Q�T�E�X�M���J�S�V���, �E�P�P���W�X�I�K���E�X�X�I�V�����W�E�E���E�X���H�I�X���O�Y�R���Z�E�O�X�I���J�S�V�L�S�P�H�W�Z�M�W

�V�M�R�K�I���1�S�H�W�X�E�R�H�����H�E���L�E�R���M�������������T�E�E�R�]���M�R�H�X�V�E�E�H�X�I���W�S�Q���/ �Y�P�X�Y�W�o

�Q�M�R�M�W�X�I�V���M���I�X���1�M�R�M�W�X�I�V�M�Y�Q�����H�I�X���, �S�P�W�X�I�M�R�W�O�I��

�, �E�R�W���W�M�H�W�X�I���1�M�R�M�W�X�I�V�Z�M�V�O�W�S�Q�L�I�H���E�J�W�E�X�X�I���M�O�O�I���J�V�I�Q�X�V�©�H�I�R�H�I

�1�©�V�O�I�T�©�P�I�����H�I�X�����1�M�R�H�I�X���R�©�V�Q�I�W�X���Z�M�P���H�Z�©�P�I���Z�I�H�����I�V���H�I���J�I�Q���( �E�K�I�W
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�1�M�R�M�W�X�I�V�M�I�X���, �S�P�W�X�I�M�R���J�S�V�P�S�H���, �E�P�P���8�E�F�Y�V�I�X�X�I�V�R�I���S�K���Z�I�R�H�I�V���Z�M�W�X

�E�P�H�V�M�K���Q�I�V�I���X�M�P�F�E�K�I���X�M�P���H�I�Q

�9�H�I�R���J�S�V���1�M�R�M�W�X�I�V�Z�M�V�O�W�S�Q�L�I�H�I�R���L�E�V���, �E�P�P���M�O�O�I���X�M�P�W�]�R�I�P�E�H�I�R�H�I

�X�E�K�I�X���R�S�K�I�R���J�V�I�Q�X�V�©�H�I�R�H�I���( �I�P���M���H�I�R���H�E�K�P�M�K�I���T�S�P�M�X�M�W�O�I���+�N�I�V�R�M�R�K��

�R�E�E�V���Y�R�H�X�E�K�I�W���/ �E�Q�T�I�R�I���M���&�I�K�]�R�H�I�P�W�I�R���E�J���, �E�P�Z�X�V�I�H�W�I�V�R�I�����Q�I�R
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�Z�I�H���W�M�R�I���W�©�V�P�M�K�I���Q�©�K�P�I�R�H�I���+�E�Z�I�V�����Z�I�H���W�M�R���)�V�J�E�V�M�R�K���S�K���W�M�R���%�Z�o

�X�S�V�M�X�I�X���Z�©�V�I�X���H�I�X���/ �M�X�����H�I�V���M���Q�E�R�K�X���I�X���O�V�M�X�M�W�O���› �M�I�F�P�M�O���L�S�P�H�X���, �»�M�V�I

�W�E�Q�Q�I�R�����, �Z�E�H���L�E�R���M���H�I�R���, �I�R�W�I�I�R�H�I���L�E�V���Z�©�V�I�X���J�S�V���, �»�M�V�I���M

�*�S�P�O�I�X�L�M�R�K�I�X�����I�V���J�»�V�W�X���V�I�X���F�P�I�Z�I�X���O�P�E�V�X���M���H�I���W�M�H�W�X�I���7�E�Q�P�M�R�K�I�V�����H�E

�4�E�V�X�M�I�X���Q�E�E�X�X�I���Y�R�H�Z�©�V�I���L�E�Q�����: �I�H���Q�E�R�K�I���0�I�M�P�M�K�L�I�H�I�V�����L�Z�S�V���H�I�X

�K�N�E�P�H�X���E�X���X�E�K�I���I�R���O�P�S�K���4�S�W�M�X�M�S�R�����L�E�V���Q�E�R���W�E�Z�R�I�X���, �E�P�P�W���O�P�E�V�I���S�K

�V�S�P�M�K�I���3�Z�I�V�F�P�M�O�����S�K���W�I�P�Z���F�P�E�R�H�X���4�E�V�X�M�I�X�W���F�I�X�]�H�I�P�M�K�W�X�I���1�©�R�H���O�Y�R�H�I

�Q�E�R���Q�I�V�I���I�R�H���M�R���+�E�R�K���L�»�V�I���9�H�X�E�P�I�P�W�I�V���E�J���&�I�O�]�Q�V�M�R�K���S�Z�I�V�����E�X

�Q�E�R���M���I�R���K�M�Z�I�R���7�M�X�Y�E�X�M�S�R���Q�E�R�K�P�I�H�I���, �E�P�P�W���I�V�J�E�V�R�I���6�E�E�H���S�K

�%�Y�X�S�V�M�X�I�X

�, �E�P�P���Z�E�V���M���W�M�R�I���: �I�P�Q�E�K�X�W�H�E�K�I���I�R���]�T�T�I�V�P�M�K���8�E�P�I�V�����, �E�R�W

�W�Q�Y�O�O�I���4�I�V�W�S�R���X�S�K���W�M�K���K�S�H�X���Y�H���M���( �I�F�E�X�X�I�R�����L�E�R�W���7�X�I�Q�Q�I���L�E�Z�H�I

�I�R���X�M�P�X�E�P�I�R�H�I�����Q�I�P�S�H�M�K�W���/ �P�E�R�K�����S�K���L�E�R���F�I�W�E�H���I�R���W�N�©�P�H�I�R���)�Z�R�I

�X�M�P���E�X���K�M�Z�I���W�M�R�I���8�E�R�O�I�V���I�X���J�S�V�Q�W�Q�Y�O�X���9�H�X�V�]�O�����( �I�V�X�M�P���O�S�Q���S�J�X�I

�I�X���E�E�R�H�J�Y�P�H�X���7�Z�M�M�R�K�����Z�I�P�Z�E�P�K�X�I���S�K���K�N�I�R�R�I�Q�J�»�V�X�I���&�M�P�P�I�H�I�V���S�K���I�X

�K�S�H�Q�S�H�M�K�X�����L�»�M�W�X���X�M�P�X�E�P�I�R�H�I���0�Y�R�I�����( �I�X���Z�E�V���I�R���W�E�R�H���*�S�V�R�»�N�I�P�W�I

�M���L�M�R�I���( �E�K�I���E�X���L�»�V�I���L�E�Q���H�I�F�E�X�X�I�V�I���Q�I�H���3�T�T�S�W�M�X�M�S�R�I�R�����W�©�V�P�M�K

�Q�S�H���&�P�M�\�I�R�!�*�M�R�I�G�O�I���L�E�V���L�E�R���J�»�V�X���Q�E�R�K�I���Z�I�P�P�]�O�O�I�H�I���7�X�»�H�����-

�H�I�R���W�X�S�V�I���/ �E�Q�T���S�Q���2�S�Z�I�Q�F�I�V�J�S�V�J�E�X�R�M�R�K�I�R�����L�Z�S�V���L�E�R���L�E�Z�H�I���L�»�M�W�X

�X�E�P�I�R�X�J�Y�P�H�I���1�S�H�W�X�E�R�H�I�V�I���E�X���F�I�O�©�Q�T�I�����L�©�Z�I�H�I���L�E�R���W�M�K���S�J�X�I���X�M�P

�W�E�R�H���: �I�P�X�E�P�I�R�L�I�H�����S�K���H�I�X�X�I���M���*�S�V�F�M�R�H�I�P�W�I���Q�I�H���L�E�R�W���T�I�V�W�S�R�P�M�K�I
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�P�©�R�K�I�V�I���I�V���H�I�R���W�X�S�V�I���8�E�P�I�V���W�S�Q���J�S�V�L�I�R�����Q�I�R���X�M�P���E�R�H�V�I���8�M�H�I�V���L�E�V

�L�E�R���Z�M�W�X�����E�X���L�E�R���I�R�H�R�Y���O�Y�R�H�I���S�Q�K�N�S�V�H�I���W�M�K���Q�I�H���W�M�X���K�E�Q�P�I
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�W�X�E�R�H�I�V�I�R�W���W�Z�E�K�I���4�Y�R�O�X�I�V���S�K���Q�I�H���I�R���Z�M�W���, �Y�Q�S�V���E�X���I�R�H�I�Z�I�R�H�I
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�J�M�R���I�R���( �M�T�P�S�Q�E�X�����S�K���*�S�V�W�»�K�I�X���I�V���L�Z�I�V���+�E�R�K���Q�M�W�P�]�O�O�I�H�I�W�����( �I�X

�J�M�O���, �S�P�W�X�I�M�R�!�0�I�H�V�I�F�S�V�K���I�R���4�V�»�Z�I���T�E�E�����H�E���L�E�R���©�W�O�I�H�I���, �E�P�P�W

�T�I�V�W�S�R�P�M�K�I���1�I�R�M�R�K���S�Q���I�R���T�V�S�Z�M�W�S�V�M�W�O���*�M�R�E�R�X�W�P�S�Z�W���&�I�V�I�X�X�M�K�I�P�W�I��

�, �E�P�P���K�P�I�H���H�E���P�I�X���S�K���W�Q�M�H�M�K���Y�H���E�J���H�I�R���W�R�M�P�H�I���+�V�I�Z�I�W���, �©�R�H�I�V��

�, �E�P�P���I�V�����W�S�Q���S�J�X�I���W�E�K�X�����T�I�V�W�S�R�P�M�K���M���L�»�N���+�V�E�H���E�J�L�S�P�H�X�����S�K

�H�I�X���M�O�O�I���F�P�S�X���E�J���L�E�R�W���1�I�R�M�R�K�W�J�©�P�P�I�V�����Q�I�R���S�K�W�E�E���E�J���L�E�R�W���1�S�H�o

�W�X�E�R�H�I�V�I�����3�K�W�E�E���/ �S�R�K�I�L�Y�W�I�X���S�K���H�I�X���L�»�N�I���%�V�M�W�X�S�O�V�E�X�M���L�E�V���P�E�K�X

�Q�I�K�I�R���: �I�P�Z�M�P�N�I���Q�S�H���L�E�Q���J�S�V���( �E�K�I�R�����S�K���L�E�R���L�E�V���L�E�Z�X���%�H�K�E�R�K

�X�M�P���E�V�M�W�X�S�O�V�E�X�M�W�O�I���/ �V�I�H�W�I�����L�Z�S�V���I�P�P�I�V�W���E�R�H�V�I���F�S�V�K�I�V�P�M�K�I���Z�E�V�I���P�Y�O�O�I�H�I
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�M�2�M�I�P�W�I�R���L�E�Z�H�I���H�I�R���E�J�K�N�»�V�I�R�H�I���-�R�H�Z�M�V�O�R�M�R�K���T�E�E���&�»�R�H�I�V�R�I

�*�S�P�O�I�X�L�M�R�K�I�X�����Q�I�R���Q�E�R���I�V���O�S�Q�Q�I�R���F�S�V�X���J�V�E���H�I�R�R�I���%�R�X�E�K�I�P�W�I��

�: �����, �S�P�Q���L�E�V���Z�M�W�X�R�S�O���I�R���V�I�X���E�R�W�I�X���7�X�M�P�P�M�R�K���F�P�E�R�H�X���W�M�R�I���7�X�E�R�H�W�o

�J�©�P�P�I�V���M���6�M�K�W�H�E�K�I�R�����Q�I�R���R�S�K�I�R���E�J�K�N�»�V�I�R�H�I���-�R�H�J�P�]�H�I�P�W�I���T�E�E���*�P�I�V�o

�X�E�P�P�I�X���E�J���H�I�Q���L�E�V���L�E�R���R�©�T�T�I�����( �I�X���I�V���I�R���F�I�O�N�I�R�H�X���7�E�K�����E�X

�*�S�R�R�I�W�F�I�G�L���L�E�Z�H�I���I�R���Y�V�S�O�O�I�P�M�K���8�V�S���X�M�P���, �S�P�Q�W���1�E�K�X�����S�K���E�X

�L�E�R���Z�I�H���E�X���Z�M�R�H�I���, �S�P�Q���X�V�S�I�H�I���E�X���O�Y�R�R�I���W�O�E�J�J�I���W�M�K���I�X���*�P�I�V�X�E�P���M

�*�S�P�O�I�X�L�M�R�K�I�X�����Q�I�R���H�I�X���I�V���M�O�O�I���Q�M�R�H�V�I���F�I�O�N�I�R�H�X�����M���L�Z�S�V���L�»�N���+�V�E�H

�*�S�R�R�I�W�F�I�G�L���X�S�K���*�I�M�P���S�K�W�E�E���M���H�I�R�R�I���&�I�V�I�K�R�M�R�K�����2�I�N�����Q�©�K�X�M�K���I�V

�, �S�P�Q�W���-�R�H�J�P�]�H�I�P�W�I���M�O�O�I�����Q�I�R���L�I�P�X���X�M�P���E�X���J�S�V�E�K�X�I���I�V���H�I�R���L�I�P�P�I�V���M�O�O�I��



�: �M�P�P�E�H�W���, �S�P�Q�� ������

�, �S�P�Q���I�V���I�R���Q�I�K�I�X���F�I�K�E�Z�I�X���1�E�R�H�����Y�H�I�R���8�Z�M�Z�P���I�R���E�J���6�M�K�W�o

�H�E�K�I�R�W���Q�I�W�X���F�I�K�E�Z�I�H�I���&�»�R�H�I�V�����H�S�K���W�X�E�E�V���L�E�R�W���*�P�M�H���M�O�O�I���M���*�S�V�o

�L�S�P�H���X�M�P���L�E�R�W���)�Z�R�I�V�����S�K���H�I�X�X�I���M���*�S�V�F�M�R�H�I�P�W�I���Q�I�H�����E�X���Q�E�R���M�O�O�I

�J�Y�P�H�X���Y�H���W�X�S�P�I�V���T�E�E���L�E�Q�����I�V���Z�M�W�X�R�S�O���+�V�Y�R�H�I�R���X�M�P�����E�X���L�E�R�W���&�I�o

�X�]�H�R�M�R�K���I�V���Q�M�R�H�V�I�����I�R�H���H�I�R���I�J�X�I�V���L�E�R�W���)�Z�R�I�V���F�Y�V�H�I�����, �E�R���I�V

�I�X���O�P�E�V�X���, �S�Z�I�H���Q�I�H���I�X���L�Y�V�X�M�K�X���3�Z�I�V�F�P�M�O���S�Z�I�V���I�R���7�M�X�Y�E�X�M�S�R�����S�K

�L�E�R���I�V���V�I�X���W�R�E�V�V�E�E�H�M�K�����Q�I�R���I�R���J�V�I�Q�W�]�R�I�P���4�S�P�M�X�M�O�I�V���I�V���L�E�R���M�O�O�I��

�I�P�P�I�V�W���L�E�Z�H�I���H�I�R�R�I���J�M�J�J�M�K�I���1�E�R�H���R�S�O���Z�M�H�W�X���E�X���L�S�P�H�I���W�M�K���F�S�V�X�I���J�V�E

�H�I���J�S�V�X�Z�M�Z�P�I�H�I���7�M�X�Y�E�X�M�S�R�I�V�����L�Z�S�V�M���L�E�R�W���4�E�V�X�M���I�J�X�I�V�L�E�E�R�H�I�R���F�V�E�K�X�I

�W�M�K�����, �E�R���K�M�O���Q�I�H���X�M�P���E�P�X���X�M�P���*�M�R�E�R�X�W�P�S�Z�W�R�©�K�X�I�P�W�I�V�����X�M�P���H�I���Q�S�X�M�o

�Z�I�V�I�H�I���( �E�K�W�S�V�H�I�R�I�V���S�K���X�M�P���4�V�S�Z�M�W�S�V�M�I�X�����, �Z�S�V���Z�M�P�P�M�K���L�E�R���K�M�O

�Q�I�H�����I�V���H�I�V�M�Q�S�H���I�X���E�R�H�I�X���7�T�»�V�K�W�Q�E�E�P�����W�S�Q���J�»�V�W�X���O�E�R���F�I�W�Z�E�V�I�W��

�R�E�E�V���: �I�R�W�X�V�I�W���M�R�H�V�I���, �M�W�X�S�V�M�I���I�R���+�E�R�K���J�S�V�I�P�M�K�K�I�V���3�J�J�I�R�X�P�M�K�L�I�H�I�R��

�%�P�P�I�V�I�H�I���R�Y���I�V���H�I�V���H�S�K���M�O�O�I���W�E�E���P�M�H�X�����H�I�V���X�]�H�I�V���T�E�E�����E�X���L�E�R���O�Y�R

�Y�K�N�©�V�R�I���X�S�K���( �I�P���M���/ �V�M�K�W�H�E�R�W�I�R��

�, �E�R���I�V���E�J���2�E�X�Y�V�I�R���I�R���F�I�W�M�R�H�M�K���1�E�R�H�����H�I�V���L�S�P�H�I�V���Q�I�W�X�E�J

�H�I�R���N�©�Z�R�I���: �I�N���S�K���O�Y�R���R�»�H�X�Z�Y�R�K�I�R���H�V�M�Z�I�W���X�M�P���=�H�I�V�P�M�K�L�I�H�I�V���S�K

�H�I�X���P�M�K�K�I�V���Z�M�W�X�R�S�O���M�O�O�I���J�S�V���L�E�R�W���7�Q�E�K���E�X���P�E�H�I���W�M�K���O�Y�W�O�I�E�J

�Q�]�R�H�M�K�I���*�»�V�I�V�I�����)�R���8�M�H���O�E�R���L�E�R���Q�Y�P�M�K���H�V�I�Z�I�X���E�J���3�Q�W�X�©�R�H�M�K�o

�L�I�H�I�V�R�I���J�M�R�H�I���W�M�K���H�I�V�M�����Q�I�R���M���0�©�R�K�H�I�R���Z�M�P���L�E�R�W���W�I�P�Z�W�X�©�R�H�M�K�I

�/ �E�V�E�O�X�I�V���S�T�T�S�R�I�V�I��

�-���������������H�E���: �I�R�W�X�V�I���J�»�V�W�X�I���+�E�R�K���H�I�P�X�I���W�M�K�����W�X�S�H���L�E�R���T�E�E���H�I�R

�Q�E�E�H�I�L�S�P�H�R�I���7�M�H�I�����S�K���R�Y���L�»�V�I�V���L�E�R���W�H�I���1�S�H�I�V�E�X�I�U���X�M�P�����S�K���H�I�X

�M�O�O�I���F�P�S�X���E�J���2�E�Z�R�����, �S�P�Q���I�V�����R�E�E�V���L�E�R�W���W�E�R�H�I���2�E�X�Y�V���J�E�E�V���0�S�Z

�E�X���V�E�E�H�I�����Z�M�V�O�I�P�M�K���Q�S�H�I�V�E�X�����H�I�X���I�V���W�M�O�O�I�V�P�M�K���L�E�R�W���› �R�W�O�I�����E�X���E�P�X

�W�O�E�P���K�E�E���N�©�Z�R�X���S�K���J�V�I�H�I�P�M�K���J�V�I�Q�E�H�����Q�I�R���Z�I�H���H�I�R���Y�R�H�I�V�P�M�K�I

�T�S�P�M�X�M�W�O�I���7�X�M�P�P�M�R�K�����H�I�V���L�E�V���Y�H�Z�M�O�P�I�X���W�M�K���L�I�V�L�N�I�Q�Q�I�����I�V���L�E�R���F�P�I�Z�I�R

�I�R���3�T�T�S�W�M�X�M�S�R�I�R�W���1�E�R�H���W�E�Q�X�M�H�M�K���Q�I�H�����E�X���L�E�R���I�V���I�R���E�J���H�I

�&�»�R�H�I�V�����H�I�V���L�E�Z�I���› �N�I���J�S�V���+�E�E�V�H�Q�E�R�H�I�R�W���O�S�R�W�I�V�Z�E�X�M�Z�I���-�R�X�I�V�I�W�W�I�V

�S�K���S�K�W�E�E���R�S�O���L�E�V���0�]�W�X���X�M�P���E�X���Z�©�V�R�I���S�Q���H�I�Q�����2�E�E�V���&�I�V�K���J�E�E�V

�, �I�P�H���Q�I�H���W�M�K���X�M�P���E�X���F�V�M�R�K�I���%�V�F�I�M�H�I�V�R�I���M���&�]�I�V�R�I���S�K���, �Y�W�Q�©�R�H�I�R�I

�T�E�E���0�E�R�H�I�X���J�V�I�Q���X�M�P���I�R���T�S�P�M�X�M�W�O���/ �E�Q�T���Y�R�H�I�V���%�R�J�»�V�W�I�P���E�J���I�R

�R�I�H�F�V�]�H�I�R�H�I���-�R�X�I�P�P�M�K�I�R�X�W�����Z�M�P�P�I���1�©�R�H���W�S�Q���, �S�P�Q���J�M�R�H�I�W���M���H�I�V�I�W

�6�©�O�O�I�V�����H�I�V���L�S�P�H�I���M�K�N�I�R�����H�I�Q�����H�I�V���R�Y���O�E�P�H�I�W���, �»�M�V�I�����Q�I�R���W�S�Q���X�M�P

�H�I�R���8�M�H���J�S�V�L�E�E�F�I�R�X�P�M�K���Z�M�P�P�I���L�E�Z�I���I�X���Q�I�V�I���O�E�V�E�O�X�I�V�M�W�I�V�I�R�H�I���2�E�Z�R��

�%�P�P�I�V�I�H�I���R�Y���K�N�»�V���L�E�R���F�I�W�X�I�Q�X���S�K���Q�S�H�M�K�X���*�V�S�R�X���M�Q�S�H���&�I�V�K��

�S�K���L�E�R���L�E�V���Q�I�H���I�R���W�N�©�P�H�I�R���3�T�V�M�K�X�M�K�L�I�H���P�E�H�I�X���H�I�R���H�I�K�I�R�I�V�I�V�I�H�I

�*�S�P�O�I�J�»�V�I�V���L�»�V�I�����E�X���: �I�R�W�X�V�I���E�P�X�J�S�V���Z�M�P�P�M�K���P�]�X�X�I�H�I���X�M�P���L�E�R�W�����&�I�V�K�W�



�: �M�P�P�E�H�W���, �S�P�Q��������

�6�»�W�X���S�K���P�S�H���W�M�K���J�»�V�I���E�P�X���J�S�V���Z�M�H�X���E�J���L�E�Q�����, �S�P�Q���E�V�F�I�N�H�I�V���M

�› �M�I�F�P�M�O�O�I�X���©�V�P�M�K�X���J�S�V���6�I�J�S�V�Q�I�V���J�S�V���6�I�W�Y�P�X�E�X�I�V�����S�K���L�E�R���L�E�V���W�M�R

�©�V�I�J�Y�P�H�I���%�R�H�I�P���M���H�I���0�S�Z�E�V�F�I�M�H�I�V�����H�I���W�M�H�W�X�I���6�M�K�W�H�E�K�W�W�E�Q�P�M�R�K�I�V

�J�M�O���K�N�I�R�R�I�Q�J�»�V�X�I�����H�I�V���M�F�P�E�R�H�X���W�©�V�P�M�K���M���, �©�V�P�S�Z�I�R�W���S�K���7�»�Z�©�V�R�W�o

�P�S�Z�I�R�W���+�N�I�R�R�I�Q�J�»�V�I�P�W�I�����, �I�V�J�S�V���J�S�V�X�N�I�R�I�V���L�E�R���Z�M�V�O�I�P�M�K���%�R�I�V�O�N�I�R�o

�H�I�P�W�I���S�K���8�E�O��

�4�E�E���1�»�H�I�V�R�I���M���W�M�R���: �E�P�K�O�V�I�H�W���L�E�V���L�E�R���Y�H�O�E�W�X�I�X���I�X���Q�I�K�I�X

�Q�»�V�O�X���&�M�P�P�I�H�I���E�J���H�I�R���T�S�P�M�X�M�W�O�I���7�M�X�Y�E�X�M�S�R���M���H�I�X���L�I�P�I�����Q�I�R���H�I�R�R�I

�Q�»�V�O�I���7�X�I�Q�R�M�R�K���O�E�R���R�S�O���J�S�V�O�P�E�V�I�W���L�S�W���, �S�P�Q�����H�I�V���L�E�V���I�R���W�M�O�O�I�V

�*�»�P�I�P�W�I���E�J���E�X���Q�E�E�X�X�I���F�S�V�X���J�V�E���H�I�X���+�V�Y�R�H�P�E�K�����L�Z�S�V�T�E�E���H�I�V���X�M�H�o

�P�M�K�I�V�I���L�E�V���Z�©�V�I�X���O�©�Q�T�I�X�����S�K���R�Y���K�E�R�W�O�I���R�E�X�Y�V�P�M�K�X���X�V�]�O�O�I�V���W�M�K���Z�I�H

�E�X���J�S�V�I�X�E�K�I���I�R���7�Z�M�R�K�R�M�R�K�����L�E�R�W���W�Y�R�H�I���*�S�V�W�X�E�R�H���W�M�K�I�V���L�E�Q���I�V

�F�P�I�Z�I�R���R�»�H�Z�I�R�H�M�K�����9�H�Z�M�O�P�I�V���7�M�X�Y�E�X�M�S�R�I�R���W�M�K���W�E�E�P�I�H�I�W�����W�S�Q���H�I�X

�W�I�V���Y�H���X�M�P�����Z�M�P���H�I�V���M�O�O�I���K�E�E���Q�E�R�K�I���%�E�V�����M�R�H�I�R���, �S�P�Q���Z�M�P���W�X�E�E

�W�S�Q���I�R���X�E�T�T�I�V���S�K���H�]�K�X�M�K���*�S�V�W�Z�E�V�I�V���J�S�V���H�I���O�S�R�W�I�V�Z�E�X�M�Z�I���-�R�X�I�V�o

�I�W�W�I�V�����( �I�X���I�V���Z�M�W�X�R�S�O���Q�I�V�I���T�I�V�W�S�R�P�M�K�I���I�R�H���W�E�K�P�M�K�I���+�V�Y�R�H�I�����H�I�V

�Z�E�R�W�O�I�P�M�K�K�N�»�V���L�E�Q���3�Z�I�V�K�E�R�K�I�R��

�1�I�R���L�Z�E�H���I�R�X�I�R���H�I�X���R�Y���F�P�M�Z�I�V���W�E�E���I�P�P�I�V���W�E�E�����I�R���H�]�K�X�M�K

�/ �©�Q�T�I���Z�M�P���, �S�P�Q���E�P�X�M�H���F�P�M�Z�I�����L�E�R���Z�E�V���H�I�X���W�S�Q���3�T�T�S�W�M�X�M�S�R�W�Q�E�R�H��

�L�E�R���Z�M�P���S�K�W�E�E���F�P�M�Z�I���H�I�X���W�S�Q���O�S�R�W�I�V�Z�E�X�M�Z�����, �E�R�W���K�S�H�I���)�Z�R�I�V���S�K

�T�V�E�O�X�M�W�O�I���7�E�R�W���Z�M�P���E�P�X�M�H���K�M�Z�I���L�E�R�W���2�E�Z�R���: �©�V�H�M�����L�Z�S�V���L�E�R���W�X�E�E�V��

�, �S�P�Q���X�E�P�I�V���K�S�H�X�����, �E�R�W���*�S�V�Q���I�V���K�S�H���S�K���H�I�V���I�V���E�P�X�M�H���R�S�K�I�X

�J�S�V�W�X�E�R�H�M�K�X���Z�I�H�����L�Z�E�H���L�E�R���L�E�V���E�X���W�M�K�I�����( �I�R�����H�S�K���M�O�O�I���W�X�©�V�O�X���Y�H�o

�T�V�©�K�I�H�I�����N�]�W�O�I���( �M�E�P�I�O�X���X�E�K�I�V���W�M�K���W�P�I�X���M�O�O�I���M�P�H�I���Y�H���Y�R�H�I�V���*�S�V�I�o

�H�V�E�K�I�X�����S�K���L�E�R�W���0�M�Z�P�M�K�L�I�H���S�K���: �E�V�Q�I���Z�M�V�O�I�V���E�P�X�M�H���L�I�P�H�M�K�����( �I�V�L�S�W

�L�E�V���, �S�P�Q���I�R���)�K�I�R�W�O�E�F���W�S�Q���T�S�P�M�X�M�W�O���8�E�P�I�V�����H�I�V���M���Z�S�V�I���( �E�K�I���M�O�O�I

�I�V���W�E�E���P�M�H�X���Z�©�V�H�����L�E�R���I�V���E�P�H�V�M�K���W�Q�E�K�P�»�W���I�P�P�I�V���T�P�Y�Q�T�����, �E�R

�Z�I�N�I�V���S�Q�L�]�K�K�I�P�M�K���W�M�R�I���3�V�H���S�K���F�I�W�X�V�©�F�I�V���W�M�K���»�N�I�R�W�]�R�P�M�K���J�S�V���E�X

�F�V�Y�K�I���Q�S�H�I�V�E�X�I���9�H�X�V�]�O�����6�M�Z�I�W���L�E�R���E�J���( �I�F�E�X�X�I�R�W���, �I�H�I���L�I�R���X�M�P

�I�R���W�X�©�V�O�I�V�I���&�I�X�I�K�R�I�P�W�I�����I�R�H���L�E�R���»�R�W�O�I�H�I�����V�I�X�X�I�V���L�E�R���H�I�R���M���6�I�K�P�I�R

�W�X�V�E�O�W�����3�K���H�I�R�R�I���X�M�P�X�E�P�I�R�H�I���/ �E�Q�T�Q�E�E�H�I���E�R�Z�I�R�H�I�V���L�E�R���M�O�O�I���F�P�S�X

�T�E�E���6�M�K�W�H�E�K�I�R�����Q�I�R�����L�Z�E�H���W�N�©�P�H�R�I�V�I���I�V�����S�K�W�E�E���T�E�E���H�I���T�S�P�M�X�M�W�O�I

�1�»�H�I�V���S�Q�O�V�M�R�K���T�E�E���0�E�R�H�I�X��

�, �S�P�Q���I�V���M���H�I�X���L�I�P�I���X�E�K�I�X���I�R���Q�I�K�I�X���H�]�K�X�M�K���S�K���I�R���Q�I�K�I�X

�F�V�Y�K�F�E�V���6�M�K�W�H�E�K�W�Q�E�R�H�����L�E�R���I�V���I�R���E�J���H�I���&�»�R�H�I�V�����H�I�V���K�N�»�V�I���Z�S�V

�L�N�I�Q�P�M�K�I���6�I�T�V�©�W�I�R�X�E�X�M�S�R���‰�V�I�����( �I�V�J�S�V���W�I�V���Q�E�R���L�E�Q���K�N�I�V�R�I

�T�E�E���6�M�K�W�H�E�K�I�R�����W�I�P�Z���M���1�S�H�W�X�E�R�H�I�V�R�I�W���6�©�O�O�I�V��








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































