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Kunstmaleren Niels Winkels ntåeri'ai Poul Møller, ophængt i
Folketingets foyer, Christiansborg Slot, f.t. udlånt til udstilling
af Niels Winkels billeder pi Frederiksborg Slot. Med kunstne
rens tilladelse.

POUL MØLLER
13. oktober 1989

Dette skrift udgives i anledning af fhv. finansminister
Poul Møllers 70 års fødselsdag. Poul Møller blev tødt d.
13. oktober 1919 på Frederiksberg. Han blev student
1938, cand.jur. 1947 og landsretssagfører 1952. Poul
Møller var formand for Konservative Gymnasiasters
Landsorganisation 1937-39, for Konservativ Ungdoms
Landsorganisation 1943-48. Medlem af Det konserva
tive Folkepartis Hovedbestyrelse med enkelte års afbry

delse fra 1943-86. Han blev æresmedlem af Hovedbe
styrelsen 1986. Poul Møller var medlem af folketinget
1950-71, af regeringen Baunsgård som finansminister
1968-71, af Nordisk Råd 1958-68, af Europarådet
1964-68, af Københavns Borgerrepræsentation 1974-75,
af Europaparlamentet 1979-86, idet han tillige var dettes
næstformand fra 1979-86.

Skriftet er udgivet med støtte af Christmas Møllers Min
defond, Europæiske konservatives gruppe i Europapar
lamentet, Det konservative Folkeparti, Steimanns Fond,
Landsforeningen Dansk Arbejde, Kreditforeningen Ny
kredit, og Kgl. Brandassurance Co.

Redaktion: Aage Hastrup i samarbejde med Chr. Lau
ritz-Jensen, Aage Svendstorp og Per Stig Møller.

Lis Møller førte omhyggeligt scrapbøger med udklip fra
aviser og tidskrifter, der omtalte Poul Møllers politiske
virke. Disse scrapbøger har bidraget til, at dette skrift har
kunnet udarbejdes på relativ kort tid. Lis Møller erhver
vede også satiriske tegninger, som hun lod indramme og
forærede Poul Møller som julegaver. Denne samling om
fatter især tegninger i Politiken af Bo Bojesen og det er
med dennes tilladelse, at en række af disse tegninger
plus enkelte andre er gengivet i skriftet. Set i sammen
hæng illustrerer de tildragelser fra 60’ernes begyndelse
til midten af 70’erne, der må betragtes som de år, hvori
Poul Møllers indenrigspolitiske karriere nåede sit højde
punkt. Også tegneren Erik Werner har tilladt gengivelse
af de af ham udførte tegninger fra Berlingske Tidende
som offentliggøres i skriftet, der ikke forhandles offent
ligt, men udsendes til en række personer, som har sam
arbejdet med eller kendt Poul Møller Som menneske og
som politiker.
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Skriftet til Poul Møller er trykt i 1500 eksemplarer.
Tryk: Emil Kristensens Bogtrykkeri a/s.

Forord
Med stor glæde hilser jeg initiativet til denne hyldest til Poul Møller i anledning
af hans fødselsdag.
Med stor glæde skriver jeg dette forord og benytter lejligheden til personligt
at bringe min hjerteligste lykønskning.
Med stor glæde bringer jeg Det konservative Folkeparti’s tak for en betyde
lig indsats i partiets og demokratiets tjeneste.
Det virkede selvfølgeligt, at Poul Møller fik en central placering som finans
minister ved VKR-regeringens dannelse i begyndelsen af 1968. Ulykkeligvis
skulle hans lysende politiske talent ikke komme til fuld udfoldelse i hans mini
stertid, fordi han så hurtigt blev ramt af sygdom. Måske ikke uden sammen
hæng med de overordentlig tyngende arbejdsopgaver, som mødte ham i
Finansministeriet.
Det skygger imidlertid ikke for billedet af en stor parlamentariker, som også
ejede den sjældne egenskab at være en strålende taler og debattør. Redelig
og elegant og med evne til at gøre brug af humor. Han har engang karakterise
ret statsminister Jens Otto Krag som et gennemført alvorsmenneske, som
havde meget svært ved at goutere muntre bemærkninger i debatten. Dén ka
rakteristik er udtrykt af et menneske, som ikke kan undvære humoren i sit
virke.
I Folketinget hænger maleren Niels Winkel’s portræt af Poul Møller på Tin
gets talerstol. Kompetent og venlig står han dér omgivet af symbolske tekster.
En af dem, »socialretsstat« siger noget om Poul Møller’s ønsker for det sam
fund, som han har tjent. Billedet rummer også ordene »politik på vrangen«.
Det er titlen på en af Poul Møllers bøger, som nok så barsk og negativt fortæl

ler om dele af det politiske liv. Bogen slutter dog med trøstende og tillidsfulde
ord om, at »i ethvert demokrati, der er baseret på borgernes fri stemmeret og

deres ret til frit at ytre sig, vil det i det lange løb være en umulighed at oprethol
de en styreform, som lider af iøjnefaldende skavanker«.
Den, som efter mere end 20 år i det politiske kraftfelt kan skrive sådan, har
oplevet andet end »politik på vrangen«. - Poul Møller udøvede sin gerning på
retsiden af dansk politik.

Poul Schlüter
STATSMINISTER

Formand for Det konservative Folkeparti
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Ungdommen
Af Aage Hastrup

- Og her er så mit skrivebord, forklarede han, stolt pe
gende på en bred vindueskarm af sort marmor, hvilket
var datidens nyeste mode og vildeste luksus i nyopførte
udlejningsboliger. Efter en lille pause tilføjede han: Og
med udsigt til Ladegårdsåen.
Forældrene var med den da 17-årige Poul Møller og
hans lidt ældre broder Ib flyttet fra familiens hidtidige
kvistlejlighed på Bülowsvej 38, 4. sal - også kaldet
»knock-out-kvisten« til en ganske vist mindre, men bety
deligt mere moderne lejlighed på Mariendalsvej, Frede
riksberg. Af de seks børn var det nu kun de to nævnte,
der boede hjemme. Ib fik en opredning i spisestuen og
Poul i dagligstuen, medens lejlighedens tredje værelse
var forældrenes soveværelse.
Alligevel var det et betydeligt fremskridt i forhold til de
trange forhold på kvisten, hvor »skrivebordet« havde væ
ret et hjørne af spisestuebordet.
Poul Møllers begejstring, da han fremviste den nye lej
lighed, er en del af - selvfølgelig langtfra hele - forklarin
gen på, at han blev konservativ. I sine erindringer om
barndommen og ungdommen (»Mennesker og menin
ger«, 1970) fortæller han om sin harme, da socialdemo
kraten Hartvig Frisch karakteriserede mellemstanden,
specielt funktionærerne og tjenestemændene som
»Flipproletarer«.
Faderen, Hugo Møller, var i 56 år ansat i Landmands
banken, begyndende som elev, i mange år bankassi
stent, så fuldmægtig og sluttende som prokurist. Opad i
tilværelsen, omend næppe så højt, som han selv kunne
håbe. Hugo Møller var et særdeles velbegavet og pligt
opfyldende, men tillige beskedent og alvorligt menne
ske. For ham og Poul Møllers mor, den livfulde og altid
optimistiske Olga Møller, var familien, hjemmet og den
store børnefloks opdragelse, uddannelse, etablering og
fremgang i livet den altoverskyggende opgave. Hjemmet
var økonomisk ikke stort bedre stillet end et arbejder
hjem, men betragtes som proletarer - dét ville maruikke.
For familien Møller var Hartvig Frischs »flipper« snarere
et symbol på stræbsomhed og retten til at nyttiggøre sine
evner end på noget fattigfint. I »Meqnesker og Menin
ger« skriver Poul Møller: »Der er ingen tvivl om, at der
blandt os seks søskende havde været gevinst at hente
for Socialdemokratiet; men ved nøje eftertanke er jeg
blevet klar over, at netop det forhold, at Socialdemokrati
et ville være proletarernes parti og ville åbne vore øjne
for, at vi også var proletarer, mere end noget andet satte
det skel som medførte, at vi holdt os til andre partier«.
»Skrivebordet« med udsigten til Ladegårdsåen var for
Poul Møller et første lille skridt på vej opad i tilværelsen

m.h.t. kontorfaciliteter. Omtrent 50 år senere viste han
mig - ejheller uden stolthed - sit kontor som vicepræsi
dent for Europaparlamentet i Strassbourg. Fra det store
og elegante skrivebord var en prægtig udsigt til floden
III, der er en biflod til Rhinen, som løber ud i Atlanterha
vet, medens Ladegårdsåen, der blot er et sammenrend
mellem Grøndalsåen og Lygteå, har sit udløb i Skt. Jør
gens Sø.
Uvs- og kampviljen, som han kom til at opleve i sit
hjem, blev meget bestemmende for Poul Møllers hold
ning. Men også andet bidrog til at skabe grundlaget for
hans tilværelse som politiker.
Slægten var højrefolk. Farfaderen var proprietær og
ejer af en slægtsgård i Gladsaxe, hvor han tillige var sog
nerådsformand. Morfaderen havde en stor porcelæns
forretning på Nørrebro. Økonomisk gik det dem begge il
de. Som følge af tidernes tryk måtte farfaderen gå fra
slægtsgården og morfaderen fallerede med sin forret
ning. Alligevel vedblev de og deres familier at stemme
på Højre og senere, da det i 1915 var blevet dannet, på
Det konservative Folkeparti. Tilliden til, at foretagsomhe
den, selvom den - som i disse tilfælde - kan give skuffel
ser, er et bærende element for samfundet og troen på
forsvarssagen efter nederlaget i 1864, var bestemmen
de for dem, som det blev tilfældet for Poul Møllers eget
vedkommende.
Medfødte evner blev selvfølgelig noget væsentligt.
Som nogle fødes med talent til at kunne male, synge,
komponere, handle eller med fornemmelse for teknik
etc., således var Poul Møllers medfødte evner udstyret
med interesse for samfundsforhold og med et usædvan
ligt talent til at formulere sig både som taler og skribent.
Desuden gav naturen ham en hukommelse, hvis lige det
er svært at finde. Hans broder, Aksel, som iøvrigt ofte
hævdede, at Poul var den bedst begavede af de to, sag
de engang: »Det er som om Poul har indbygget et hul* kortsystem (det var før EDB-teknikkens tid) med alle op
lysninger, årstal og statistikker i sin hjerne. Når man
spørger ham, behøver man ikke et leksikon for at finde
svaret«. Dette var måske nok lidt af en overdrivelse, som
dog er tilgivelig, når den kommer fra en velmenende og
beundrende ældre broder, men sandt er, at Poul Møller
efter sit første alvorlige sygdomstilfælde og medens han
endnu fungerede som finansminister i sit sommerhus i
Gilleleje skrev sin erindringsbog, der er på knapt 300 si
der, uden støtte af notater eller kildemateriale af nogen
art, skønt den er fyldt med talrige konkrete oplysninger
om begivenheder og årstal. Under en spadseretur i Sor
genfri for 5-6 år siden afslørede han, at han ikke blot kun5

Poul Møller aftjente sin værnepligt efter at være blevet juridisk
kandidat og var da 27 årgammel. Under en øvelse beordrede en
yngre koporal ham i kraftige vendinger til at sætte tempoet op.
For en gangs skyld kom Poul Møllers humoristiske sans og kvik
ke replik ham til skade. »Tef det roligt mand-se hvor roligt, jegta'r
det« svarede han korporalen, der omgående tildelte ham en
dags kvarter-arrest. Bortset herfra har Poul Møller kun een gang
i sit liv været stillet for retten. Det var i 1041, hvor han deltog i den
store demonstration mod den danske tilslutning til Antikominternpagten. Han sigtedes for at være en af demonstrationens
ophavsmand, blev arresteret og fik senere en dom på 50 dages
betinget fængsel. I retten spurgte man, om han havde råbt »Ned
med Scavenius«, men Poul Møller svarede i overensstemmelse
med sandheden, athan kun havde råbt »Kongen leve«. Det mild
nede dog ikke straffen.

henholdsvis den ældste og den yngste, men nok de to,
der - omend forskellige - både med hensyn til udseen
de, evner og interesser lignede hinanden mest. Da Poul
Møller var en halv snes år gammel, var Aksel allerede
langt fremme på den politiske arena, dels som studen
terforeningspolitiker og dels som sekretær og senere
formand for K.U.’s landsorganisation. Aksel havde under
forældrenes bolig pâ Bülowsvej lejet et værelse, hvor
han ikke blot boede, men også havde kontor for K.U. Poul
Møller beundrede sin store bror med god grund. Ikke
blot havde Aksel ertbetydelig samfundsmæssig og poli
tisk indsigt, men han var også et usædvanligt varmt og
venligt menneske. Han underholdt sin lillebror om histo
riske tildragelser, politik og politikere, som andre fortæl
ler eventyr eller læser romaner for deres mindre søsken
de. Aksel forærede ham tinsoldater og tog ham med til
møder, bl.a. i Studenterforeningen allerede fra et tids
punkt, hvor Poul Møller kun var i 10-årsalderen. »Du blev
i mine førstes ungdomsår et ideal, du skabte i mig tran
gen til at kæmpe for mere end mig selv, du blev min me
ster og bedste arbejdskammerat«, sagde Poul Møller i
sin smukke tale ved sin broders båre.
Samvær med andre, navnlig jævnaldrende, fascinere
de også Poul Møller. Allerede i sine helt unge år fik han
mange venner, blandt hvilke, han var det naturlige midt
punkt, primus inter pares, den selvfølgelige leder, skønt
ganske blottet for herskertrang. Man lyttede til ham, dis
kuterede med ham og morede sig i hans selskab, spe
cielt når han diverterede med datidens revyviser, som
han kunne udenad og som ikke blev mindre muntre, for
di han sang med en stemme, der var lige så falsk om den
var fornøjelig.

ne min datter, Dortes fødselsdag, men også - hvad jeg
ikke selv formåede - hendes dåbsdag. Ganske vist er
han hendes gudfader, som jeg er det for hans søn, Niels
Erik, men Poul Møller kunne også huske mine to andre
børns fødselsdage. På vore gamle dage mødes vi tit og

Tiden, hvori han oplevede sine barne- og ungdomsår,
spillede utvivlsomt også en rolle for den livsbane, Poul
Møller valgte. Dønningerne fra den økonomiske ver
denskrise skyllede ind over Danmark og ramte navnlig
landbruget og lønmodtagerne. Arbejdsløshed var den
gang betydeligt værre end det i dag er tilfældet. Under
støttelserne var mindre og adskillige - bl.a. de uorgani
serede og ubeskyttede funktionærer - fik slet intet. Man
ge kom til at sulte, hvad ingen behøver i dag. Også Poul
Møllers hjem ramtes af arbejdsløsheden, idet broderen,
Svend, der senere blev en højt anerkendt danselærer i
England, mistede sit job, medens faderen, Hugo Møller
gik i en bestandig angst for, at den samme skæbne skul
le ramme ham. Fra syd trak med Hitlers magtovertagel
se i Tyskland mørke skyer op over Europa. Poul Møller
hørte blandt dem, der ivrede for øget beredskab, men
Danmark sov og resultatet blev den 9. april. For et ungt
begavet og politisk engageret menneske var der nok at
kæmpe for.

udveksler meninger og minder. En dag sagde jeg til
ham: »Jeg kan ikke huske mere«, hvortil Poul Møller sva
rede: »Det er meget værre med mig, jeg kan ikke glemme mere«.
Broderen Aksel, der bl.a. blev den konservative folke
tingsgruppes formand og ordfører, indenrigs- og bolig
minister og borgmester på Frederiksberg, var 14 år, da
Poul Møller blev født. I den store søskendeflok var de

Det er nu godt 60 år siden Poul Møller aktivt begyndte i
politik. Han var da 9 år gammel og begyndte med at
hjælpe sin broder med at sætte frimærker på og forsen
de cirkulæreskrivelser og andre tryksager til K.U. i hele
Danmark. Ved valget i 1929 uddelte han løbesedler og
deltog i alle de valgmøder, han kunne komme med til. I
1932 indmeldte han sig i Københavns K.U., hvor han
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Sørensen og kompagni
Ugemelding fra krigsskuepladsen: Kampqpe tiltager i voldsomhed og frontlinjerne strammes. Korporal Møller er såret, men sejrstolt
vendt tilbage til staben efter personligt udfald mod fjendens sanitetskolonner, tappert ofrende sin egen skjorte til forbindinger.
Bo Bojesen 24.3.64.

hurtigt blev betroet mindre organisatoriske tillidshverv.
13 år gammel holdt han sin første tale ved et større kon
servativt møde. Det blev afholdt i Studenterforeningen
og blandt de øvrige taler var den daværende komman
derende general, generalløjtnant Erik With og Christ
mas Møller, som Poul Møller flere gange tidligere havde

mødt sammen med sin bror. En tilstedeværende konser
vativ politiker, der hørte talen, bemærkede: »Når man be
gynder så tidligt at tale så godt, holder man også tidligt
op«. Det er nu 57 år siden, dette blev sagt, men Poul Møl
ler er stadig en fremragende taler, hvilket han sidst bevi
ste, da han i september 1989 talte i Mariendal Rotary,

holdt 50-75 K.G.ere - deriblandt fire, der senere blev mi
nistre, Poul Møller, Ove Guldborg, Ninn-Hansen og den,
der skriver dette - sommerlejr i Gråsten. En i forhold til
os noget ældre leder måtte pludselig rejse hjem, men

Poul Møller og faderen, prokurist Hugo Møller.

hvor han tryllebandt forsamlingen i en sådan grad, at
han - uden protester, hvad der er meget sjældent i en
Rotaryklub - overskred taletiden med et kvarter. Poul
Møller deltog også aktivt i EF-valgkampen i juni og gjor
de sig bemærket ved sine analyser af og visioner om
Danmark i det nye Europa. Desværre nåede disse taler
ikke ud til en videre kreds. I så fald ville E.F. valget nok
være gået bedre for Det konservative Folkeparti.
11935 begyndte Poul Møller som gymnasiast på Skt.
Jørgens Gymnasium og dermed indledte han også for
alvor sin politiske løbebane. Han var medstifter af en
landsorganisation for konservative gymnasiaster, der
straks valgte ham til næstformand. Politisk var danske
gymnasiaster dengang delt i to rivaliserende grupper på
den ene side: »Dansk Gymnasiastforbund«, med tids
skriftet »V.G.«, som var stærkt venstreorienteret fortrins
vis præget af kommunister og på den anden side Kon
servative Gymnasiaster, som sammen med Konserva
tive Studenter udgav »Akademisk Tidsskrift« med un
dertitlen »Front«. Der duelleredes ved møder rundt om
på landets gymnasier og i de to tidsskrifter og Poul Møl
ler udfoldede sig ivrigtog livligt både med mund og med
pen.

11936 blev Poul Møller landsformand for K.G., der hur
tigt fik tillidsmænd på ca. 25 gymnasier og blev langt den
største af de politiske gymnasiastorganisationer. Her
over var han naturligvis meget stolt og Poul Møller skrev
til Christmas Møller og bad om 100 kr. til en Dannebrogs
fane, idet han henviste til, at kommunismen nu var ende
gyldigt besejret på danske gymnasier. Sin vane tro, sva
rede Christmas Møller allerede dagen efter, idet han
skrev nogenlunde som følger: »Hermed 10 kr. (ikke 100
kr., som Poul Møller havde ønsket) til jeres fane. Den dér
med, at I har besejret kommunismen på gymnasierne,
tror jeg ikke på«. Koldt vand i blodet.
Ikke blot sine formuleringsevner, men også sine leder
egenskaber fik Poul Møller lejlighed til at udfolde i sin tid
som de konservative gymnasiasters formand. I 1936
8

Poul Møller overtog straks styringen og fuldførte lejren
og dens program, så den blev en uforglemmelig oplevel
se for deltagerne.
Da Poul Møller blev student, trak han sig tilbage som
formand for gymnasiasterne og afløstes af Erik Haunstrup Clemmensen. Sin politiske virksomhed fortsatte
han i Konservative Studenter og som medlem af forret
ningsudvalget for K.U.S landsorganisation.
Udbruddet af den anden verdenskrig i september
1939.og Danmarks besættelse den 9. april 1940 ændre
de på afgørende måde det politiske livs vilkår og mulig
heder. I skriftet »Vor Idé«, som Poul Møller udgav i 1942,
skriver han:
»Tiden blev en helt anden og det danske folk fik sin ny
indstilling. Nationalfølelsen, der hidtil havde ført en
skyggetilværelse i det danske folks skammekrog, viste
sig nu at være i besiddelse af en sådan styrke, at den
brød igennem hele den skal, der i mellemkrigsårene var
lagt om den og prægede med eet hele folket«.
Poul Møller støttede straks Staunings ønske om en
samlingsregering og gik helt ind for, at de konservative,
Christmas Møller, Vilh. Fibiger og Henning Hasle den 10.
april 1940 indtrådte i regeringen som konsultative mini
stre. Nu gjaldt det om at stå sammen eller som Poul Møl
ler slagfærdigt udtrykte sig: »Det sømmer sig ikke for en
god familie af holde storvask, når der er gæster i huset«.
En måned senere deltog han med sin bror Aksel sam
men med de unge socialdemo'kraters daværende lede
re, Poul Hansen og Victor Gram samt adskillige andre re
præsentanter for danske ungdomsorganisationer i et
møde, der resulterede i oprettelsen af Dansk Ungdoms
samvirke, der kort efter valgte professor Hal Koch til for
mand. Poul Møller blev sekretær for Ungdomssamvirket
i København og knyttede sig stærkt til Hal Koch, som
kom til at ændre hans indstilling overfor meget. »Pludse
lig stod jeg overfor en personlighed udenfor det politiske,
men med fuld respekt for politik og med et vældigt kend
skab til politik, en kristen humanist med et grundtvigsk
livssyn, gudbenådet som foredragsholder og som men
neske simpelthen menneskelig«, skriver Poul Møller om
Hal Kbch, hvis påvirkning sammen med broderens og
Christmas Møllers lærte ham »at det er lige så vigtigt at
være social og demokrat som at være national. Denne
treklang må præge den moderne konservatisme«.

11943 blev Poul Møller enstemmigt valgt til landsfor
mand for Konservativ Ungdom. Han udfoldede på den
ne post et initiativ som ingen landsformand hverken før
eller efter ham har gjort det. Tiden med besættelsen og
det stadigt voksende håb om det nationalsocialistiske
Tysklands sammenbrud og krigens afslutning kaldte na
turligt også på foretagsomhed. Alligevel var han nok me
re aktiv end andre ville have været. Organisatorisk om
dannede han K.U. til en moderne demokratisk ung
domsbevægelse. Uniformerne, som en del af K.U.s med
lemmer havde båret før besættelsen, var allerede for-
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Sørensen og kompagni
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slag til den 22. september.
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budt og nu fjernede Poul Møller den sidste rest af militan
te symboler, bl.a. ved at afskaffe K.U.s grønne faner.
Landsorganisationens fornemme grønne fane, gjort af
gedigent filtklæde, forærede han min kone, så hun kun
ne omsy den til en nederdel. Jeg var på det tidspunkt rej
sesekretær for K.U., lønnen var beskeden og tøj så at
sige umuligt at opdrive og betale. I foreningerne blev stu

diekredsarbejde, bl.a. med bogen »Borger i Danmark«,
gjort til noget centralt, som tillige gav de unge mulighed
for at mødes hyppigt legalt også for at drøfte illegale akti
viteter, modtage oplysninger om krigens gang og begi
venhederne i Danmark til viderebringelse efter »mundtil-mund metoden« eller gennem illegale blade. Der ar
rangeredes en lang række sammenkomster med henblik

blemet og opfordrer politikerne til at fatte dettes alvor, da
Danmark i højere grad bliver en nation af gamle og får et
stadigt faldende fødselstal. På grundlag af denne erken
delse nævner han derefter en række mål især for er
hvervspolitikken, socialpolitikken og boligpolitikken,
idet han bl.a. stærkt ivrer for, hvad han betegner som en
virkelig folkeforsikring, hvor medlemsbidragene afhol
der den største bestanddel af udgifterne, hvilket ikke blot

Nordisk mester
I Oslo var der enighed kom, at folketingsmand Poul Møller med
sin djærve tale om det danske landbrugs ret var årets bedste
taler i Nordisk Råd.
Otto Frederiksen, 23.2. 63

på udbredelse af kendskabet til Danmarks kulturelle arv
og samling om de nationale værdier. K.U. søgte kontakt
med højskolebevægelsen og der blev holdt en række
kurser på danske folkehøjskoler. En ny K.U.-sangbog,

der blev redigeret af Chr. Lauritz-Jensen, kom til at rum
me mange grundtvigske og folkelige sange. Samlings
tanken blev gjort bærende også for det daglige for
eningsliv.
11942 udgav Poul Møller det føromtalte skrift med tit
len »Vor Idé«, der stadig bør være af betydning for en vur
dering ikke blot af Det konservative Folkepartis, men og
så af Danmarks politiske udvikling. Her opstiller han et
program for efterkrigstidens Danmark. Navnlig i disse
måneder, hvor regering og opposition drøfter grundlaget
for de kommende årtiers samfund, vil der være megen
inspiration at hente ved en læsning af dette snart 50 år
gamle skrift.
Poul Møller tager sit udgangspunkt i befolkningspro
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vil være sundere for samfundet som helhed, men også
for den enkelte borger. Det stadig uløste pensionspro
blem er jo netop krumtappen for de aktuelle politiske for
handlinger. Men der er mange andre forbløffende frem
synede tanker at stifte bekendtskab med ved en læsning
af »Vbr Idé«.
Efterhånden som krigslykken vendte sig og den tyske
besættelsesmagt strammede grebet også om den dan
ske befolkning blev modstandsviljen stærkere. Som
landsformand holdt Poul Møller i K.U.s landslejr på Hvid
kilde slot ved Svendborg en dristig antitysk og antinazistisk tale, der utvivlsomt var meget inspirerende for de
forsamlede ialt knapt 1.000 unge deltagere. Modstands
arbejdet, hvad enten det ytrede sig som illegale møder
og blade eller sabotage, sattes i stedet for almindeligt
foreningsliv og mange af K.U.S medlemmer var aktive i
frihedskampen.
Sammen med K.U.s ledelse sluttede Poul Møller sig til
den militære modstandsbevægelse i København, »orga
niserede« gasmasker, beskyttelseshjelme - bl.a. ved et
natligt indbrud i Overformynderiet, hvor han selv var an
sat - og øvede sig i våbenbrug. Han forsøgte også at
komme illegalt til Sverige for at opsøge Christmas Møl
ler, men dette forehavende blev observeret af tyskerne
og skyndsomt måtte han sammen med sin familie gå un
der jorden, hvorfra han derpå udøvede sine aktiviteter.
Kort efter at befrielsesbudskabet havde lydt, mødtes
han og 4-500 andre medlemmer af modstandsbevægel
sens afsnit V, rækkende fra tidligere spaniensfrivillige,
kommunister og K.U.ere til et stort hold af politibetjente,
der havde været under jorden siden tyskernes aktion
mod det danske politi den 19. september 1944, i en stor
beboelsesejendom i Valby. Denne ejendom havde i sin
kælder en luftmeldestation, hvis telefoner gik udenom
telefonnettet, således at man uden risiko for aflytning frit
kunne komme i kontakt med andre enheder af mod
standsbevægelsen. Bag ejendommen lå Vestre Kirke
gård og Poul Møllers slagfærdighed fornægtede sig hel

ler ikke ved denne lejlighed, idet han bemærkede, at hvis
tyskerne angreb og skød os, så ville det være en fordel,
at der var så kort vej til kirkegården.
Tyskerne angreb ikke og næste morgen paraderede
Afsnit V, der stod under kommando af senere folketings
mand, oberst Adam Møller, på græsplænerne i ejen
dommens store gård. Synet af de danske betjente i de
uniformer, som de i så lang tid ikke havde kunnet bære,
var et betagende vidnesbyrd om den genvundne frihed,
som for Poul Møller også betød friheden til de kommen
de års spændende og righoldige liv som politiker, folke
tingsmand, minister, borgerrepræsentant, medlem afog
vicepræsident for Europaparlamentet.

Politikeren
Af Aage Deleuran

Poul Møller var opstillet som kandidat allerede ved det
første folketingsvalg efter krigen, men han kom først i
Folketinget i 1950. Han var indkaldt som suppleant i for
året 1950 og holdt sin jomfrutale den 29. marts, da han
var ordfører ved behandlingen af et forslag om børnetil
skud. Han markerede en holdning, som var betegnende
for hans syn på, hvad der skulle være konservativ politik,
ved at sige at »vi har modsat os at ofre penge på at stive
dem af, der ikke har støtte behov, og ud fra et konserva
tivt grundsynspunkt koncentrere os om at give effektiv
støtte til dem, der har hjælp behov«. Var det ikke, hvad
hans store forbillede Christmas Møller havde sagt i sine

sidste ord til den konservative ungdom: man skulle tæn
ke mere på den fattige end på den rige! Poul Møller mød
tes naturligvis med store forventninger, og han havde
den opmuntring, at finansminister H.C. Hansen fra taler
stolen udtrykte sin glæde over at møde »friske unge folk
fra ungdomsbevægelserne i det høje ting, uanset fra
hvilket parti de møder«. Dermed indledtes en snes år,
hvor Poul Møller kom til at præge det konservative arbej
de på Christiansborg. Ved valget i september 1950 blev
han medlem i egen ret. Det konservative Folkeparti gen
vandt 10 af de mandater, det havde tabt ved de store ne
derlag i 1945 og 1947, og dermed var udgangspunktet

Bo Bojesen 27.8.64.
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mer, og skattepolitikken tom som så ofte siden i cen
trum. Det var også de år, hvor velstandsstigningen tog
fart, og hvor den sociale politik måtte nyvurderes. Poul
Møller kom til at medvirke i denne omvæltende sam
fundsudvikling og kom til at sætte sit præg på den. Han
var medlem af den kommission, som overvejede en fol
keforsikringsordning, og han spillede siden en væsent
lig rolle under forhandlingerne i 1956 om en for alle gæl
dende folkepension. Han lagde vægt på, at en nyord
ning måtte indeholde et incitament til privat opsparing,

Af en lille mands dagbog
... Ved det politiske møde i Rødby udtalte Hilmar Baunsgaard,
at det var vidunderligt at være det plejebarn, Venstre og kon
servative har så stor omsorg for...
Herluf Jensenius 16.3.66

skabt for en stabil periode, som kun gav mindre udslag i
den konservative vælgertilslutning. Ved det sidste valg,
Poul Møller stillede op til - i januar 1968 - nåede de kon
servative op på 20,4 pct. af stemmerne og blev for første
gang siden det nationale valg under besættelsen lan
dets største parti efter Socialdemokratiet.
Poul Møllers arbejde i denne periode, som brød det so
cialdemokratiske monopol på regeringsmagten, havde
som sit grundlag, at han var, hvad man kan kalde en
gammeldags politiker. Han favnede alle sider af den par
lamentariske hverdag. Sådan som arbejdet på Christi
ansborg foregår i vore dage, er et medlem enten særligt
sagkyndig i visse emner, når det vælges, eller det place
res hurtigt efter sit valg i arbejdsopgaver, som gør det til
specialist i afgrænsede felter af lovgivningen. Den politi
ker, som er med i det hele, er ved at være undtagelsen,
hvor han (eller hun) i 50’erne og 60’erne endnu var ty
pisk. Hele Poul Møllers baggrund pegede på, at han
måtte være med i det hele.
Poul Møller fik en hurtig opstart, fordi regeringen af
Venstre og Det konservative Folkeparti blev dannet i ok
tober 1950 og sad til efter grundlovsrevisionen i 1953. De
ældre - blandt dem naturligvis hans broder Aksel - ryk
kede ind i regeringen, og folketingsgruppen måtte lade
de unge rykke frem. Det var endnu genopbygningens år
efter krigen, og det var de år, da tilslutningen til Atlant
pagten havde placeret landet internationalt og udbyg
ningen af et realistisk forsvar skete. Det var også de år,
hvor samfundet fik præg af industriens store vækst og af
vandringen fra landbruget. Det gav økonomiske proble
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og resultatet blev de værdisikrede indekskontrakter,
som fik stor tilslutning. Nyordningen blev i det hele mere
præget af oppositionen end af den socialdemokratiske
regering.
Poul Møller engagerede sig stærkt i skatteproblemer
ne. 11958 fremlagde han en detaljeret skatteplan, som
fik Venstres støtte. Det var dette forslag, som var hovedbestanddelen af den bemærkelsesværdige plan, de
konservative og Venstre fremlagde efter at have holdt
historiens eneste fælles gruppemøde den 4. oktober
1959. Planen opererede med en betydelig skattelettelse
og lagde op til sådanne beskæringer af de offentlige ud
gifter, at der var tale om en total kursændring - som parti
erne først nu ved 80’ernes slutning er ved at erkende
nødvendigheden af. VK-planen blev ingen politisk suc
ces og havde vel svært nok ved at vinde forståelse blandt
de to partiers vælgere. Velstandsbølgen skyllede jo over
landet, og kun få havde mod til at pege på konsekvenser
ne af en fortsat stigning i det offentlige forbrug.
Efter Aksel Møllers død blev Poul Møller politisk ordfø
rer og gjorde sig op igennem 60’erne gældende som en
fremragende talsmand for oppositionen. Han havde let
ved at formulere sine synspunkter, og han havde origina
litet til at markere nytænkning og idérigdom. Et usæd
vanligt udtryk derfor blev folkeafstemningen om jordlov
ene i 1963. Den socialdemokratiske regering havde
fremlagt et lovkompleks som dels skulle bane vej for
regions- og landsplanlægning, dels afskære udenland
ske opkøb af landbrug m.v. Oppositionen måtte betragte
dette kompleks som en slags begyndende socialisering,
og den brugte grundloven til at få gennemført en folkeaf
stemning. Kampen var hård, agitationen voldsom og
dramatisk forud for afstemningsdagen den 25. juni 1963,
og det lykkedes at skabe stor interesse i befolkningen.
Ikke færre end 73 pct. af vælgerne stemte, og de social
demokratiske love faldt med et brag. Denne afstemning
kom til at stå som et højdepunkt i den politiske kamp. For
Poul Møller var det en stor personlig sejr.
En sag af langt miridre betydning kom karakteristisk
nok til at spille en betydelig rolle for Poul Møller som føl
ge af hans personlige holdning. Han havde næppe no
gen overvældende interesse for sagen, da han i 1961
blev ordfører ved behandlingen af forslaget om afleve
ring af håndskrifter fra danske samlinger til Island, men
blev grebet af emnet og engagerede sig (måske under
påvirkning af sønnen Per Stig?) stærkt i et forsøg på at
forhindre udleveringen. Han fandt det betænkeligt ud fra
nationalpolitiske hensyn at foretage udleveringer fra vi
denskabelige samlinger, og han mente som mange rets-

Pastorale
På Det konservative Folkepartis landsrådsmåde udtalte Poul Møller, at fredningen af de radikale er tidsbegrænset i overensstem
melse med jagtloven: - Deres ædelmodighed bevæger os dybt, men tilbudet om at spise af Deres hånd er næsten for meget af det
gode......
Bo Bojesen 4.11.65.

lærde, at der ville være tale om ekspropriation. Denne
sag var et typisk eksempel på Poul Møllers evne til at for
dybe sig i et emne og drage konsekvensen af en overbe
visning. I dette tilfælde lykkedes det ham at samle til
strækkelig støtte til at få det vedtagne forslag henlagt til
efter et valg, og loven blev først endeligt gennemført i
1964.
Det er ikke muligt her at foretage en gennemgang af

det arbejde,* Poul Møller gjorde i Folketinget fra 1950.

Han var med i det hele og passede side om side med
Christiansborg sit arbejde som medredaktør af »Dagens
Nyheder«, hvis ledende artikler fik særlig autoritet ved at
være skrevet af en fremtrædende politiker. Under rege
ringskrisen forud for dannelsen af trekantregeringen i
1957 spillede det for de radikale en rolle, at bladet havde
peget på, at udgangen kunne blive et nyt valg - men var
13

regering sammen med de radikale og Venstre. Jeg har
engang skrevet, at han aldrig havde været gladere og
mere veloplagt end i det første regeringsår, og sådan
står det endnu i erindringen. Endelig var han nået dertil,

at det var ham, der sad på regeringsbænken, ham der
havde initiativet og indflydelsen, ham der kunne vælge.
Derfor ville han være finansminister, skønt det havde
været mere bekvemt at være udenrigsminister. Finans
ministeriet er det centrale ministerium under enhver re
gering. Poul Møller begyndte med at træffe den kloge,
men ikke populære beslutning om at udsætte kildeskat
tens ikrafttræden (og først siden kunne man se, at det var
den forsvarlige beslutning). Og han tog fat på arbejdet
med både lyst og vilje. Han havde en stor administration
at tage vare på, og han skulle fastlægge rammerne for
en økonomisk politik, som kunne samle de tre partiers
tilslutning - og det over for et socialdemokrati, som valg
te en opportunistisk vej og pure nægtede at indrømme,
at de offentlige udgifter nødvendigvis måtte holdes
nede, hvis landet skulle undgå de vanskeligheder, der si
den har været ved at vælte samfundet. Det var en opga
ve, der sled fysisk, og som vel også blev større af, at Poul
Møller livet igennem havde været vant til, at han selv
måtte være den, der skulle kunne det hele. Det endte
Den nye regering har ikke lagt skjul på, at man i det kommende
år må finde mange veje til besparelser for at rette valutasituati
onen op.
Otto Frederiksen, 9.2.88.

denne henvisning andet end et led i det radikale forsvar
for ikke at ville have en ny VK-regering? Poul Møller dum
mede sig ikke i spalterne, hvor hurtig han end var ved
skrivemaskinen. Han havde travle år, men overkom det
hele. Han fandt - nok med noget besvær - en balance i
forholdet til Poul Sørensen, og de supplerede så forskel
lige de var hinanden som gruppeformand og ordfører.
Det kunne ind imellem være tydeligt, at Poul Møller fandt
det lidet tilfredsstillende at være den, der som ledende
oppositionspolitiker år efter år skulle være opponent og
markere afstanden. I sådanne perioder kunne det kon
stateres, at hans interesse samlede sig om udenrigspoli
tikken, og at det ikke bare var det tiltagende europæiske
samarbejde, som tilskyndede ham. Han ville så gerne
have indflydelse, og han skuffedes, når omstændighe
derne afskar ham fra at vinde forståelse for, hvad han
måtte anse for den rigtige løsning. En gennemgang af
mange politiske forløb vil vidne derom. Det kan være til
strækkeligt her at nævne hans arbejde med moms
problematikken og de mange bestræbelser, som også i
de år blev udfoldet for at nå frem til en skattereform. Efter
valget i 1966 var der et rødt flertal, og vejen var banet for
afskaffelse af skattefradragsretten og for indførelse af kil
deskatten , men det var betegnende for den konservative
politik, at man blev ved forhandlingsbordet på trods af
alt. Under disse forhandlinger blev kimen lagt til den til
nærmelse mellem konservative og radikale, som førte til
regeringsdannelsen efter valget i 1968.
For Poul Møller måtte det naturligvis være at nå målet,
da Det konservative Folkeparti kunne danne en flertals
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med det ulykkelige sammenbrud i februar 1969. Slaget
var hårdt, men Poul Møller valgte at vende tilbage og
blev efter Poul Sørensens død partiets politiske leder.
Kræfterne lod sig imidlertid ikke genvinde, og i marts
1971 måtte han give op. Han udtrådte af regeringen og
forlod Folketinget. Poul Møller var den 11. marts 1971 for
sidste gang på den talerstol, han havde brugt med så
stort talent.
Man kan hævde, at dette var en tragisk afslutning på
en meget bemærkelsesværdig politisk karriere. Poul
Møller burde have haft endnu mange år på Christians
borg, hvor han - så desillusioneret han end kunne være
- havde øvet en stor en gerning. Men den, hvis hele liv
har været politik, sætter sig ikke bare i lænestolen og la
der begivenhederne glide sig forbi. Det var naturligt for
Berlingske Tidende at knytte ham til sig som medarbej
der, og slippe parti og politik kunne han ikke. Han er år ef
ter år blevet hyldet på landsrådsmøder, hvor nye genera
tioner af tillidsmænd har set og hørt ham som den ypper
ste blandt dem, der byggede partiet op i offentligheden
i 50’erne og 60’erne. Erindringen om disse år førte ham
til hans egen overraskelse ind i Københavns Borgerre
præsentation i 1974, skønt han stod nederst på kandidat
listen. Og endnu en stor tjeneste kom han til at yde Det
konservative Folkeparti, da han lod sig opstille ved val
get til Europa-Parlamentet i 1979. Han høstede stemmer
i en grad, som han engang gjorde det i Gladsaxekredsen, og som få har kunnet gøre det. 153.227 vælge
re - det største antal, der nogen sinde har stemt på en
eneste person ved et valg i Danmark - satte kryds ved
hans navn. Selvom alle i landet kunne stemme på de op
stillede kandidater, var dette et forbløffende resultat.
Poul Møller har til denne dag om sin person bevaret den
politiske tillid, han på overbevisende måde vandt for så
mange år siden.

Mine forældre
Af Per Stig Møller

Lis og Poul Møller.

Da jeg var stor nok til at gå fra stuen og ned til mit værel
se for at hente en bi liedbog, stillede far sig en aften på lur
i den mørke gang, sprang frem og sagde »Bøh«. Imens
jeg skrigende spænede ind til mor, forsøgte han fra bag
grunden at belære mig om, at »dette kan lære dig atørig
at være bange«. Jeg var mørkeræd flere år efter.
Da jeg var stor nok til at bade i havet, gik jeg med far
i hånden ud i Køge Bugt. Det varede ikke så længe, for
pludselig fjernede han benene under mig. Mens jeg lå
dernede og troede, livet var omme, lød det: »Dette kan
lære dig altid at stå på egne ben«. Jeg var vandskræk de

næstfølgende to somre.
Ved det lange spisebord på Frederiksberg Allé sad far
for bordenden. Ned ad højre langside havde han mor og
min bror, Niels Erik. Ved den modsatte bordende sad vor
sikre hushjælp, Else Olsen, og op ad venstre langside
fulgte min søster Hanne og jeg, der altså sad til venstre

for far. Maden startede hos ham og gik derpå højre om.
Da den nåede til mig, var far allerede færdig. Irriteret så
han da på min fyldte tallerken og udbrød: »Hvor spiser
den knægt dog langsomt«. De dage, mor ikke var hjem
me, rejste han sig vredt fra bordet og sagde: »Kald på
mig, når I er kommet til desserten. Det her har jeg ikke tid
til at vente på«. Tålmodighed var ikke hans største dyd.
Siden har jeg altid spist hurtigere end de fleste.
Ikke kun bordskik gjaldt, når mor var hjemme, men og
så sengetiderne. De blev strengt overholdt. På faste tider
lå man i sin seng, klar til aftenbønnen med hende, og kort
efter blev lyset slukket. Når mor var på radiooptagelser i
provinsen, lød derimod ingen skridt på gangen, og så
slukkede man først, når bogen var færdig eller lå på ens
næse, for far havde tillid til, at vi gjorde, som vi skulle,
mens mor mente, at det var bedre med lidt kontrol. Eller
måske glemte også han tiden, når han sad alene derop
pe i arbejdsværelset og forberedte morgendagens ar
bejde?
Jo, de supplerede hinanden ganske godt og sørgede
for at kompensere deres ofte lange fravær med så meget
desto mere nærvær, når de endelig havde tid. Var far ude
natten over, gik hans seng på skift. »Hvis tur er det nu til
at ligge hos mor?«, lød det ned ad gangen. Det betød en
lang læseaften ved siden af hende efter Kryds-og-Tværs,
spil og chokolade i stuen. For at være så meget hjemme
som muligt foretrak hun i øvrigt ikke at anvende sit kontor
i DR, men i stedet at ordne telefonsamtalerne og brev
skrivningen i sin egen stue. Dertil henlagde hun også
samtalerne med de mennesker, hun agtede at inter
viewe. Det var sikkert med til at skabe den tryghed, man
altid fornemmede hos hendes »ofre« i radioen og på
fjernsynet. Da jeg selv blev chef på radioen, lod jeg altid
medarbejderne arbejde, hvor de ville. Det vigtigste var jo
ikke, hvor de var, men hvad de præsterede.
.
Om sommeren var der altid masser af tid med dem
begge. Vi holdt lange ferier i de forskellige sommerhuse,
som nu var lejet, nu købt. Vi badede, spillede badminton,
fodbold og skak, og om aftenen stod den på hjerterfri un
der petroleumslamperne før aftenteen med bjerge af syl
tetøjsmadder.
Ind imellem blev der kørt ture til seværdigheder, som
fandtes dér på stedset, og far øste af sin enorme histori
ske viden. Kongerækken lærte jeg uden ad. »Fændrik
Stål«, »Gøngehøvdingen« og »De Tre Musketerer« samt
for resten »Flemming-bøgerne« og Storm P. fik jeg læst
højt. Fars hukommelse er som en encyclopædi og hans
glæde ved at bruge den utrættelig.
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Forbrugerdemokrati
Vælgerne vil føle sig som på et supermarked, hvor fine indpakninger og hypnotiserede salgsopstillinger lokker, skriver det radikale
»Middelfart Venstreblad« i nogle nytårsbetragtninger over det kommende valg.
Bo Bojesen 29.5.66.

Han foretrak at underholde os efter Horats’ klassiske
læresætning om kunsten, der skal gavne og fornøje.
Den kendte han fra Wessels digt om Horatses datter
Mette, der var blevet gravid, fordi hun havde gavnet og
fornøjet. Wessels kvikke småvers hørte nemlig også til
hans repertoire. Da vi i 1955 tog på vores første ferierejse
til udlandet og lejede et hus i Rapallo for at få bugt med
min brors indædte bronchitis, kørte vi ikke lige derned.
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Far købte en kæmpe håndbog over Europas vejnet og
lod mig tilrettelægge en rejserute, som bragte os forbi
nogle historiske byer og seværdigheder. På den måde

tog turen ned 4 dage og turen tilbage det samme.
Selve opholdet blev krydret med ture f.eks. til Pisa og
op i bjergene. På en af disse ture havde far bragt os ud for
enden af en blind bjergvej. Bilen skulle vendes, men det
blev uden os i, sagde mor og hev os ud. Der var jo ingen

Poul Møller forærede i 1953 sin kone Lis dette billede af hende og de tre børn: Niels Erik, Per Stig og Hanne.

grund til, at vi alle skulle styrte i afgrunden. Normalt var
det ellers hende, der overtog vognen i vanskelige situa
tioner. Gjaldt det f.eks. at bringe den ind til kantstenen
mellem to parkerede biler, måtte mor til rattet.
Nogen stor bilist blev far aldrig. Han var for distræt, en
ten fordi han sad og tænkte på, hvad han dog skulle sige
ved det møde, vi var på vej til, eller fordi han fortalte. En
dag sad jeg ved siden af ham og gjorde stilfærdigt op
mærksom på, at der var rødt lys forude. »Ja, ja«, sagde
far og fortsatte i samme fart. Helt fremme i krydset gen
tog jeg det - denne gang højere - hvorefter han pludselig
smækkede bremserne i. Det var med ét gået op for ham,
at det ikke var grønt, men rødt, der betød fuldt stop. At ta
ge med ud til foredrag var en af vores måder at holde
kontakt med ham på. Sådan kom man samtidig rundt i
landet og fik set H.C. Hansen, Jens Otto Krag og andre
af datidens ledende politikere.
Mor holdt færre foredrag og foretrak vist egentlig at
holde dem, uden at vi sad i salen. Hun har måske været
mere nervøs for, hvordan det ville gå. Den slags nerver
kendte far ikke til. Hun brugte manuskript, han foretrak
improvisationen, om end den krævede mere forberedel
se, end man skulle tro. På lange spadsereture tænkte

han de store debatter og taler igennem og fandt dér
mange af sine gode sætninger, selv om adskillige natur
ligvis er opfundet i kampens hede.
Under een valgkamp var jeg med mor. Det var, den
gang hun var opstillet i Nykøbing Sjælland i 1947. Da bo
ede jeg i en uges tid på hotellet sammen med hende og
havde min daglige gang hos vælgerforeningens for
mand og dennes kone, der var muntre og gemytlige
mennesker, som serverede blodpølse.
Med mor oplevede jeg min første teaterforestilling.
. Hun mente, at når man var blevet ca. 10 år, skulle man se
»Elverhøj«, og det gjorde vi så. Sammen så vi også »Gen
boerne« med Poul Reumert. Om sommeren tog hun sine
børn med til film-kavalkaderne, hvor hun genså Margue
rite Vibys film fra 30’erne, og vi så dem for første gang.
På vejen hjem trallede hun alle sangene. Da vi boede på
Frederiksberg Allé, gik vi ofte i teateret, hvor det især var
de store revyer med Kjeld og Dirch, som trak, men hvor
det også blev til »Sommer i Tyrol« på Frederiksberg Tea
ter med Hans Kurt og til »Den glade Enke« med ham og
Else Marie på Det ny Teater. Efter at vi var flyttet til Skods
borg i 1959, blev teaterbesøgene sjældnere, men mors
fødselsdag, der lå tæt under jul, blev jævnligt fejret med
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middag i byen efterfulgt af et teaterbesøg. Det var ikke
hver gang lige vellykket. Brechts »Det gode menneske
fra Sezuan« stod kun min svoger Karsten og jeg selv
igennem. De andre havde opgivet i pausen. De var mere
til det muntre. Kunsten skulle gavne og fornøje.
Gavnlig var naturligvis skolen, men ikke altid lige for
nøjelig. Løb vi sur i den, trådte mine forældre hjælpende
til. Trods sit utålmodige sind havde far en forbløffende
tålmodighed, når det gjaldt om at bringe een op igen i
fag, det gik galt med.
Da jeg dykkede i tysk, gav han sig tid til at forklare tysk
grammatik. Løb jeg træt i latin, gennemgik han latinens
opbygning langt mere pædagogisk, end nogen lærer
havde formået. Og kørte mit sprog i rundkreds med jam- .
merlige stilkarakterer til følge, gennemlæste han klad
derne og viste, hvorledes et ordentligt sprog kunne op
stå af rodet.
Mors og fars pædagogiske principper bestod i tiltro og
opmuntring. De gik ud fra, at vi var gode nok på bunden,
og svigtede humøret, opmuntrede de os igen. De fulgte
vores udvikling og hjalp på vej. Ville man spille fodbold i
KB, fik man uden sværdslag støvler og tøj. Ville man
igang som ulveunge i Første Godthåb, sørgede far for
indmeldelsen og mor for udstyret. Frimærkesamleren
fik album og hjælp til de første poser. Bogormen fik bø
ger i læssevis og ikke mindst bøger, som hele tiden skub
bede én lidt frem, uden at det skete i spring, for den slags
berøver enhver lysten. Da jeg gik fra børnebøgerne til de
mere varige forfattere, fik jeg dem foræret i smukke ud
gaver, der kunne følge én gennem årene. Glæden ved at
læse og ved at tale om det, man læste, blev næret var
somt og forstandigt.
Med mortalte man om alt det andet plus lyrikken, som
sagde hende betydeligt mere, end den sagde far. Han
var blevet stående ved de store numre, såsom Grundt
vigs »Vore fjender til lands er og fjenderne hans«, Ibsens
»Skrukker sig hjerterne, smyger sig sindene« og »Terje
Vigen«. Den kunne far, hans bror Aksel, hans far Hugo
og hans onkel Lars udenad. Ved den traditionelle jule
sammenkomst gav de den over sjusserne med ét vers
på skift til hver, mens jeg sad i et hjørne af sofaen og lyt
tede.
Hverdagens trakasserier var ikke fars, men mors an
liggende. »Jeg tager mig af alle de store sager, mor af
alle de små. - Der har aldrig været nogle store«, sagde
far. Det var derfor hende, man øste alle sine problemer
med kammeraterne og siden veninderne ud over. Med
følsomhed og forståelse lyttede hun til talestrømmen og
gav gode råd. Generøst sørgede hun for, at vi kunne
samle vennerne i hjemmet til fødselsdage og baller.
Aldrig ville hun acceptere, at en skolekammerat ude
blev fra en børnefødselsdag, blot fordi forældrene ikke
havde råd til en gave. Derfor skrev hun på invitationen:
»Gaver frabedes«. Til gengæld fik vi en ekstra af hende.
Den sociale forståelse for, at ingen må lades ude af
fællesskabet på grund af nød og trang, fik vi bibragt af
mor. Den etiske forståelse for, at enhver må have lov til at
mene, som vedkommende finder rigtigt, fik vi af far. Når
stemningen var dyster efter angreb på ham i aviserne,
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forklarede han stille og roligt, at det havde de andre jo lov
at mene, og at socialdemokraterne faktisk også ville lan
det det bedste. Han mente bare, at deres bedste førte en
forkert vej, og det kunne jo lige så godt være forkert.
Denne tolerance overfor modstandere lå det lidt tungere
med for mor. Kort sagt, af mor lærte jeg at respektere mi
ne egne meninger og af far at respektere andres.
En tid nød vi at sidde og analysere politiske problemer
og tænke forskellige løsninger eller følgevirkninger lo
gisk igennem. Det var nok noget, far havde lært af Aksel,
med hvem han spillede skak, mens jeg nu og da så til. I
selv den vanskeligste situation afviste Aksel at opgive,
for, som han sagde, »der findes altid en udvej, det gæl
der .blot om at finde den«. Det var en læresætning, der
kaldte på konstruktiv fantasi.
Den politiske interesse flød ind. Den skovledes ikke
ind. Da far fik de første store ordførerskaber i folketinget,
tog vi bussen derind sammen med mor for at overvære
debatterne. Ofte gik jeg såmænd alene og opdagede, at
der normalt kun var få i salen og på tilhørerpladserne.
Dog sad Aksel fast på første række, og når han fik øje på
mig, vinkede han mig ned og trakterede mig på kringle
og sodavand i Snapstinget. En dag, jeg afleverede min
frakke til garderobedamen foran tilhørerlogen, sagde
hun: »Det varer ikke længe, før end du kan hænge den i
medlemmernes garderobeskabe«. Alt efter hvor lang tid
»længe« er, fik hun jo ret.
At jeg selv blev aktiv omkring 15-års alderen, skyldtes
i grunden far. 11958 fulgte jeg med ham ind i Studenter
foreningen, hvor han skulle tale for de russer, der havde
meldt sig ind i den konservative fraktion. Bag efter kom
nogle gymnasiaster hen og spurgte, om han også ville
tale i det af dem genoprettede KG. Samtidig opfordrede
de mig til at blive medlem. Kort efter kom jeg i bestyrel
sen, blev næstformand og siden formand. Initiativtage
ren til denne genoplivning af KG var Erik Norman Svend
sen, som næste sommer tilbragte nogle dage hos os i
Skodsborg, hvor vi sammen etablerede grundlaget for
KG som landsorganisation. Samme efterår holdt KG på
Krogerup Højskole sit første landsstævne med et par og
fyrre deltagere fra forskellige dele af landet. At vi vovede
os ud i så stort et foretagende så tidligt skete på mit for
slag, men jeg var faktisk blevet inspireret hjemmefra. En
forsommeraften, hvor mor lå syg, sad far og jeg hos hen
de i soveværelset. Vi kom til at snakke om KG, og far
nævnte, at i hans tid som formand i 30'erne havde man
haft landsstævner i efterårsferien. Vi fandt ud af, at noget
sådant kunne forsøges igen, og mor foreslog, at vi kørte
en tur op til Krogerup Højskole for at se på lokaliteterne.
Det gjorde vi så, og jeg fik talt med administratoren. På
næste møde i KG’s ledelse stillede jeg med et forslag om
et efterårsstævne, og efter at det var blevet realiseret
som en gedigen succes, blev arrangementet en årligt til
bagevendende begivenhed, der efterhånden tiltrak flere
hundrede gymnasiaster.
Sådan levede vi med i hinandens aktiviteter. Mor for
talte med begejstring om de mange enestående menne
sker, hun havde med i sine udsendelser, og gav os deri
gennem indblik i tilværelsens mangfoldighed og skæb-

Venstrevikingernes saga
Poul Møllers tilbud til Poul Härtling om en fælles VK-skattereformplan blev modtaget yderst høfligt: Med vind og væde varsledes hø
sten som vanligt ind hos høvdingen Poul Pegepind. Selv sled han sig med leen gennem lejesæden, skår for skår ved det søndre skel.
Just da kom Poul den Anden af Kraftbjørneætten gående langs gærdet. Han holdt sommersnak med storavlerne på adelsgårdene
og var derfor kyndig på udeavlet agerkål som på flerkønnet flyvehavre. Kvikt bød han sig til og kvad: - »Lad sammen os sanke lang
rug i lade; thi hastværk har det, som skurv og skimmel efskal skæmme kraftfyldt kerne. Det brød bringer ej bersærker medgang,
som malet er af muggent mel«. Høvdingen Poul Pegepind grundede en stund og sagde så: - »Slig hu til håndshjælp fortjener større
hæder! Styr din iver og bi til du bliver budt højbords til høstgilde«. Og for sig selv mumlede høvdingen: - »Vi skal jo også have en
til at feje avnerne bort fra loen«.
«
Bo Bojesen 26.8.66.

nens ikke altid venlige leg med os mennesker. Vi deltog
tillige i nogle af hendes udsendelser, f.eks. som tilfældi
ge børn, der var ude at købe ind til julegaver eller som
netop var i færd med selv at lave dem, da hun tilfældigvis
kom forbi. Derimod deltog vi ikke i de udsendelser, der
hed »Mit barn er handicappet« eller »Mit barn er evne
svagt«, selv om vore klassekammerater troede det. Vi
kom hyppigt på hendes arbejdsplads i Osborne-byg-

ningen eller i* Radiohuset, hvor hun tog os med til en af
de første lukkede forevisninger af fjernsyn. Oftest mødte
vi hende til frokost for bagefter at drage på indkøbsture.
Ved sådanne lejligheder så jeg for første gang de berøm
te radio- og TV-folk Niels-Jørgen Kaiser, Hans Jørgen
Jensen og Hanne Sommer. Jo, kendte folk lærte vi tidligt
at omgås. Mødte vi dem ikke i forbindelse med vore for
ældres arbejde, traf vi dem i hjemmet, som var rammen
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Under sin rekreation efter den første sygdom i 1969 aflagde Poul Møller besøg i Folketinget. Da han havde orlov måtte han tage plads
i Folketingets reserverede tilhørerloge. Her ses han sammen med sønnen, Læge Niels Erik Møller, der ledsagede ham.

om talløse selskaber. Mest velpoleret og stille husker
jeg, vi fik besked på at være, engang Christmas Møller
besøgte os i rækkehuset på Dæmningen i Hvidovre.
Ham var mor så begejstret for, at hun i årevis havde et bil
lede af ham i sin tegnebog. Også udenrigsminister Ole
Bjørn Krafts besøg var omgærdet med højtidelighed og
et kort goddag-ophold i stuen. Ham kom jeg siden til at
opleve som en meget venlig og umiddelbar mand, da far
tog mig med til Nordisk Råds møde i Oslo, 1958.
Det er måske derfor, jeg ikke var slået af benovelse,
første gang jeg skulle besøge statsminister Poul Schlü
ter på hans embedskontor. Herregud, de store gik ind og
ud af min barndom og ungdom og viste sig hver gang at
være mennesker som os andre.
At jeg kom til at følge i begge mine forældres fodspor
har ikke noget at gøre med, at de ansporede mig dertil,
men snarere noget med den luft, de automtisk lod een
indånde. De opmuntrede egentlig kun deres børn til at
gå den vej, de selv helst ville. Min søster ville være skue
spillerinde og fik hjælp til at læse hos Jessie Rindom på
Amicis Vej. Min bror ville være læge, hvilket mor i øvrigt
altid havde drømt om, at en af os blev. Selv blev jeg kun
doktor og dét i litteratur. Men jeg fik deres økonomiske
garanti for, at disputatsen ikke skulle ruinere mig. Hel
digvis kom den heller ikke til at ruinere dem, eftersom
den solgte rimeligt godt. At jeg droppede politikken til
fordel for litteraturen berørte dem ikke. Tværtimod fulgte
de min litteraturvidenskabelige bane med en vis stolt
hed. Far betegnede den ligefrem som et udtryk for
»slægtens forædling«, at den nu var nået frem til en aktiv
indsats indenfor kultur og videnskab. Siden fulgte de
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med interesse mine bøgers skæbne, skønt de næppe
har læst mange af dem til ende. Mor fulgte så opmærk
somt med, at hun samlede mine artikler og de debatter,
jeg kom ud for, i adskillige scrapbøger, som hun siden
forærede mig.
Skikken med at klippe ud af aviserne og klæbe materi
alet ind i store, brune bøger havde fulgt hende fra fars
første offentlige fremtræden. Sent om aftenen sad hun
og klippede, og når det var sommer eller hun var syg,
men oppegående, sad hun og klistrede ind i bøgerne.
Sig selv fulgte hun derimod aldrig. Med særlig glæde
klippede hun de satiriske tegninger, og var de rigtig go
de, købte hun dem af tegneren. Det er grunden til, at
nærværende festskrift er så velillustreret, som tilfældet
er.
Jo, generøse var de, medlevende og medfølende, og
så havde de evnen til at holde sig på afstand. Det skyldes
næppe alene deres sparsomme fritid, men først og frem
mest en grundindstilling om ikke at hive radisserne op i
utide for at se, om de var modne.
Vi fik lov at være børn, og vi fik lov at modnes i fred,
men modtog også støtte, inspiration og forståelse, når vi
gav tegn til, at det nu var den slags, vi havde brug for.
Det var nok ikke så tosset, at man lærte at stå på egne
ben, ikke at være bange og aldrig stole for meget på an

dre - selv om den oprindelige metode næppe var den
bedste af verden, hvilket mor selvfølgelig straks belærte
far om. Hun forsvarede os alle og holdt os sammen. Kun
når hun ikke var i nærheden, kunne der skejes ud. Og
set i bakspejlet blev det til en familie uden de store ud
skejelser.

Broderen
Kronik i Berlingske Tidende 1. januar 1986

- Min bror, min ven, min leder! Således indledte Poul
Møller sin gribende tale ved broderen, Aksel Møllers
bisættelse fra Frederiksberg kirke for nu mere end 30
år siden. Mellem Poul og Aksel Møller, der begge blev
nogle af vor tids ypperste politikere, bestod et enestå
ende smukt og positivt forhold, skønt de havde en al
dersforskel på 14 år, yngste og ældste af seks søsken
de. Den 1. januar 1986 ville Aksel Møller, der døde 19.
marts 1958, kun 52 år gammel, være fyldt 80 år. I den
anledning skrev Poul Møller en kronik om sin bror i Ber
lingske Tidende:
På Det konservative Folkepartis repræsentantskabsmø
de 26. april 1947 nedlagde John Christmas Møller sine
hverv som formand og politisk ordfører for den konserva
tive folketingsgruppe. En stjerne, som havde lyst på vort
politiske firmament, var slukket, nogle vil måske påstå
ubrændt. Andre havde mistet den leder, som de i med
gang som modgang havde stået nær. Nu var spørgsmå
let, hvem skulle overtage rat og kommandoføring. To
navne trængte sig naturligt på som efterfølgere. Den ene
var Ole Bjørn Kraft, jævnaldrende med Christmas Møller
og en af dennes ungdomsvenner. Han havde været
Christmas Møller en solid støtte såvel under forfatnings
striden 1937-1939 som i besætningsårene. Efter krigen
var han i stigende grad blevet alternativet til sin gamle
ven, hvis fornuftsbevidste og stædige fastholden ved
den nuværende grænselinie mellem dansk og tysk stred
mod Krafts stærke nationale grundholdning og hele bag
grund. Hvordan man end vil dømme de to holdninger, så
var der næppe tvivl om, at et flertal af konservative væl
gere satte mere pris på statsminister Knud Kristensens
politik end på Christmas Møllers.
Da Krafts vilje til at samle partiet og formidle et fordra
geligt samarbejde med Venstre var ugmtvistelig, faldt
valget som Christmas Møllers efterfølger på Kraft.
Den anden, som naturligt faldt i øjnene, var Aksel Møl
ler. Denne var på det tidspunkt blot 41 år. Men det var jo
ikke alderen, som havde fremtvunget Christmas Møllers
afgang. Med sine 53 år skulle han efter statistikkens love
endnu have mange rige arbejdsår foran sig. Det skulle
alt andet lige have været et håb for de konservative, som
i Knud Kristensens 66 år så muligheden for det konser
vative parti. Men man søgte dengang stabilitet og ikke et

generationsskifte. Derfor holdt Aksel Møller sig i anden
række. Sin vane tro var han klog nok til at erkende situa
tionens krav, og at hans ambitioner måtte holdes i skak.
Trods sine åbenlyse evner og store talenter hverken kun
ne eller ville han udgøre et alternativ til Christmas Møller,
hvis discipel han alle dage havde følt sig som, og hvis
sydslesvigske politik stod hans forstand nærmest. For
partiet gjaldt det nu om at genskabe tilliden i det natio
nale vælgerkorps, der var skuffet over Christmas Møl
lers ubøjelige holdning i grænsespørgsmålet.
Ingen tvivlede på, at Aksel Møller var fremtidens
mand, men man frygtede, at han blot var Christmas Møl
lers forlængede arm uden at eje det overraskende og
spontane, som havde præget dennes lederskab og slået
mange med gentagne forskrækkelser, samtidig med, at
det havde fyldt andre med begejstring. Alt det uforudse
lige rummede risici, men tillige chancer. Fremtiden måt
te derfor vente. Det overraskende og uventede ville man
væk fra her og nu.
Aksel Møller blev derfor politisk ordfører, og det var
han ikke utilfreds med. Det ville nu blive gennem hans
røst, partiets profil skulle tegnes. Han indstillede sig der
for på at blive en halv snes år, til Kraft i 1955 trak sig som
partiets leder og overlod magtens insignier til ham. I mel
lemtiden havde han trofast støttet Kraft. Sammen havde
de bragt partiet fra en dyb krise til solide sejre, og forhol
det til Venstre var repareret så succesrigt, at de begge i
årene 1950-1953 havde haft betydelige ministerier i en
regering, ledet af Venstres formand.
Erik Eriksen og Aksel Møller havde deres betydelige
del af æren for det resultat, og dermed også for skabel
sen af det nu udsprungne »firkløver«. Igennem hele peri
oden var han den som stod for partiets økonomiske poli
tik. Takket være sin uddannelse som cand. polit, besad
han den fornødne indsigt til at forene byernes erhvervs
liv under det konservative banner, efter at det i en perio
de var tiltrukket af Venstres mere ortodokse liberalisme.
Hans rige fantasi og konstruktive evner kom til deres ret
som indenrigs- og boligminister. Medens Kraft i makker
skabet tog sig af udenrigs- og forsvarspolitikken, som
netop i de år, hvor vi tilsluttede os NATO, spillede så stor

en rolle, var Aksel Møller førsteviolin i alle økonomisk
politiske spørgsmål. Selv mente han, at han præsterede
sit politiske svendestykke, da Det konservative Folkepar21

Hvad enhver folketingsmand har brug for
Formanden for Dansk Ingeniørforening, Gunnar P. Rosendahl, mener, at vore politikere, ligesom de engelske parlamentsmedlem
mer, bør gøre sig fortrolige med elektronhjernens anvendelsesmuligheder: - Jamen, vi fodrede den bare med skattereformforsla
gene!
Bo Bojesen 8.10.66.

ti 18. september 1949 gik imod den af Hedtofts regering
gennemførte kronenedskæring. Fra selvsamme time
vendte byernes borgerlige vælgere tilbage til Det kon
servative Folkeparti, som i september 1950 høstede
frugten af Aksel Møllers og Krafts fælles ledelse.
Aksel Møller betalte en stor pris for resultaterne. I de
første år fra perioden sattes hans mangeårige venskab
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med Poul Sørensen på en svær prøve, som mest skyld
tes hans loyalitet over for Ole Bjørn Kraft. Men også hel
bredet blev sat over styr. Aften efter aften talte han ved
møder landet over sit partis sag. Alle de tørre ordfører
skaber var ham betroet og et dobbeltministerium havde
tynget tungt på hans svage skuldre. Som Frederiksbergs borgmester var han hurtigt i stand til at indleve sig

Efter folketingsvalget maj 1957 mødtes brødrene Aksel og Poul Møller på Frederiksberg rådhus for at glæde sig over, at de var de
to konservative kandidater, der havde scoret flest personlige stemmer.

At tænke sig
Med henblik på en borgerlig regering efter næste valgslår den konservative ordfører Poul Møller til lyd for en bedre forståelse med
de radikale og udtaler: - De følelser, der skyldes nedarvede instinkter, må fjernes.
Bo Bojesen 12.9.67.

i Indenrigsministeriets affærer, mens boligministeriet
var et kampministerium, hvor opgaven ved at standse
Hedtofts og Kjærbøls boligpolitik, hvis hovedelement
havde været meget billige statslån. Udbetalingen af dis
se havde der ikke været dækning for i statsfinanserne.
Pengene var derfor skaffet ved et stadigt stigende over
træk på statens konto i Nationalbanken. Aksel Møller
fastholdt de boligpolitiske foranstaltninger, men udvirke
de, at pengene blev skaffet ved optagelse af indenland
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ske lån. Samtidig blev der lagt en dæmper på udlånstak
ten, så byggeriet ikke løb løbsk. Populær var denne hus
holderske politik ikke, og den gav anledning til adskillige
opgør i Folketinget.
Nu var han i debatten en mester, der aldrig knuste
med den tunge kølle, men hans klinge var stiletspids og
hans sværd knivskarpt. Hans taler var præget af under
fundigheder, som bedst kunne nydes af den, der fattede
skjulte citater, og ejede sans for billeder i talen. Aksel

at finpudse den, nu ikke for indholdets skyld, men for for
mens. I mange søvnløse nætter kredsede tankerne om
et lydmaleri eller et skjult citat, hentet fra hans enorme lit
terære og historiske forråd.
Alt dette var nok gået, hvis han ikke havde haft sit el
skede Frederiksberg ved siden af. Der var han vokset op,
der havde han haft sin skolegang, sine spejderår og sine
første sværmerier, indtil Studenterforeningen trak ham
til sig med politik og nye venner. Men værst var det, at fra
samme øjeblik, han blev draget af studenterforenings

politikken, blev livet blot en kæde af pligter for ham. Han
undte bogstavelig talt ikke sig selv hvile. Sådan havde
forbilledet Christmas Møller levet og levede, hvorfor
skulle så ikke han, som var så meget yngre? Pligten blev
hans herre, hvis kald han aldrig sad overhørig. Sådan
var det og sådan var han. Ofte har jeg tænkt på, at når
hans liv og andre af vore fremtrædende politikeres liv
blev så kort, skyldtes det måske netop, at de ikke i ung
dom og fritid samlede de kræfter, de skulle tære på si
den . De var trætte og slidte, da de nåede målet og slidte,
da de nåede målet for deres ambitioner.
Aksel Møller brød sammen i Folketinget 19. marts
1958, kun 52 år gammel. Han blev båret ud af tinget, som
han havde tjent i 19 år, og i ambulance kørt til Frederiks
berg hospital. Jeg sad ved hans side i ambulancen, og
hans tanker kredsede om dagens vanskelige problemer,

Forsvarlig dukkert
Øresundets smittefarlige urenheder bliver nu af Poul Møller
ført frem i Folketinget og vore regeringsmedlemmer og andre
spidser, der er så ivrige efter studierejser til udlandet, kan pas
sende her tage sig en lille badetur.
Otto Frederiksen 29.5.64

Møller var måske den sidste kunstner på Folketingets
talerstol. Som purung var han begavet med en svagt pib
lende poetisk åre, som blev væk, da de politiske og øko
nomiske realiteter fangede ham. Men så meget af poesi
en blev tilbage, at han livet igennem bevarede sansen
for det danske sprog, som han røgtede til alles nydelse,
hvad enten han udmøntede sin sprogsans i en kort be
mærkning, eller han holdt sit auditorium i ånde en times
tid. Af sin tids politikere var han afgjort den, som tænkte
mest i ideologier. Imellem socialismens tesis, og libera
lismens antitesis, søgte han at finde en syntesis, som
kunne blive konservatismens ståsted, ^om en inspire

rende arkitekt af syntesis ville han forene socialismens
respekt for en stærk retsorden, hvilende på samfunds
magten, med liberalismens tro på det frie menneske.
I bestræbelserne for at pleje sproget sled han ofte me
re, end kræfterne tålte. Skulle han holde en vigtig tale i
Folketinget eller på et større offentligt møde, var hans
forarbejder enorme. Hans unge venner, hvoriblandt jeg
regnede mig, blev stævnet til møde dage i forvejen for at
drøfte oplægget til en tale, ideen, indholdet, og siden for

Flnans-sfinxen
Finansminister Henry Grünbaum vil ikke svare folketingsmand
Poul Møller, der anmoder ham om at offentliggøre skatteskala
en for året 1967.
Otto Frederiksen, 16.8.67.
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Spar er trumf
Hilmar Baunsgaard, der som bekendt er en stor ynder af cowboy-film, har nu fået sit ønske opfyldt om at lege Maverick og fordele
kortene til alles tilfredshed.
Bo Bojesen 2.2.68.

alt det, der skulle nås, og alt, der skulle gøres. Men smer
terne rev i hans bryst, og han fik ikke gjort mere.
Næste morgen var han død. Det spinkle legeme hav
de ikke holdt. Det havde været for sart til det politiske livs
strenge krav i kriseår i trediverne, krigs- og genopbyg
ningsår i fyrrerne.
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1. januar 1986 ville Aksel Møller være fyldt 80 år. Som
hans bror har jeg gerne villet benytte denne anledning til
at genopfriske mindet om en politiker, som er glemt af de
fleste i eftertiden, selv om han gav megen inspiration til
nogle af nutidens kendteste konservative politikere, bl.a.
en lillebror, som løb ham i hælene fra barnsben.

Europæeren
Af Marie Jepsen

Findes der noget bedre end at møde mennesker, der
brænder for den sag, de arbejder for? Næppe.
Derfor har det at møde Poul Møller i det europæiske
politiske liv været en opmuntrende og inspirerende ople
velse.
Poul Møller var, er og bliver overbevist europæer. Han
har aldrig været i tvivl om, at vejen frem er gennem et eu
ropæisk samarbejde. Derfor var det vel også Poul Møller,
der var markedspolitisk ordfører for Det konservative
Folkeparti f.eks. i en forespørgselsdebat vedrørende eu
ropæiske markedsdannelser den 15. juli 1959.
I diskussionen om hvorvidt vi skulle tilslutte os De syv

(EFTA) eller De Seks (EF) sagde Poul Møller bl.a.: »Der
er mange også inden for den konservative folketings
gruppe der mener, at hvis man skulle vælge, burde man
have foretrukket medlemsskabet af de seks landes fæl
lesmarked fremfor af det lille frihandelsområde, altså
hvis situationen krævede det. For disse medlemmers
opfattelse taler i alt fald, at vi så langt bedre havde vidst,
hvad vi gik ind til.
Romtraktaten er blevet endevendt også herhjemme i
årevis. Fællesmarkedsbestemmelser og virkning for
vore erhverv er blevet diskuteret vidt og bredt. Alle de
usikkerhedsmomenter, der knytter sig til de syv ville væ
re fjernet ved tilmeldelse til de seks«.

Allerede ved sit første valg til Europaparlamentet blev Poul Møller valgt til vicepræsident for EF-parlamentet som repræsentant for
den europæiske demokratiske gruppe, der bl.a. omfatter Storbritanniens konservative parti. Her ses Poul Møller præsidere på for
mandspladsen i parlamentssalen. Ved sin side har han generalsekretær Harald Rømer, som tidligere har været knyttet til Det kon
servative Folkepartis presse- og informationstjeneste i Folketinget, Christiansborg.
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Rødhudernes haevn
Henry Grünbaum fastholder, at regeringen sagtens kunne nå at indføre kildeskat d. 1. januar 1969: - Ha, ha, ha! Fumlende blegan
sigt meget dum. Fumlende blegansigt ikke engang løse knude, som mig høvding »Lange grønne træ« heller ikke kunne.
Bo Bojesen 25.2.68.

Denne linie fortsatte Poul Møller i debatterne i de føl
gende år. I årene 1964-1968 var Poul Møller medlem af
Europarådets rådgivende forsamling, og det var nok
ikke nogen tilfældighed, at det var ham, der i 1979 skulle
være partiets frontfigur i det første folkevalgte Europa
parlament. I 71/2 år beklædte Poul Møller en næstfor
mandspost i Europa-Parlamentet.
Fra formandsstolen lød der en klar dansk røst. Der var
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en myndig og præcis mødeledelse, og så var der over
skud og plads til en spøgefuld bemærkning nu og da.
I den konservative gruppe i Parlamentet havde Poul
Møller med sin stærke personlighed stor indflydelse.
Han havde en udpræget sans for at sætte tingene på
plads, til at skære igennem en ellers endeløs talestrøm
fra vore mange britiske kolleger.
Tonen kunne engang imellem være lidt vranten, men

Det kniber for det høje C
Forhenværende finansminister Poul Møller fremtrådte i går som menigt medlem og appellerede til hovedpersonerne i den standen
de strid om at besinde sig og samarbejde. (Fra venstre Haunstrup Clemmensen, Poul Møller og Erik Ninn Hansen).
Erik Werner, januar 74

sædvanligvis var næstformanden glad igen, så snart
han så fik sin vilje.
I selve Europa-Parlamentet er der begrænset taletid,
dvs. at hver taler har nogle ganske få minutter til rådig
hed og ikke mulighed for replik senere.
Denne form passede nok ikke alt for godt til Poul Møl
lers stil og temperament. Men i de få minutter han talte,
var han i stand til at fange opmærksomheden i salen, og
hans ord havde stor vægt. Det var tydeligt, at der stod re
spekt om den tidligere finansminister fra Danmark.
Poul Møllers plads i salen var sjældent tom. Interesse
og pligtopfyldenhed fik ham til at være på posten. Det
gav tryghed for os alle, for ingen politiske rævekager
undgik den erfarne rottes opmærksomhed.
En enkelt gang kunne den opmærksomme tilskuer
dog se ham lukke øjnene. »Så lytter man så godt«, sagde
Poul Møller.
En væsentlig del af et Europa Parlamentsmedlems
opgave er at komme rundt i landet og fortælle om det eu
ropæiske samarbejde. Også denne opgave udførte Poul
Møller med flid, og han var en eftertragtet foredragshol
der. Ved sin blændende måde at fortælle på, er han i
stand til at fastholde forsamlinger i timevis.
Med sin enorme historiske viden, med sin livslange er
faring, kombineret med en utrolig politisk teft og fremsy
nethed og med en god portion humoristisk sans er Poul
Møller en fantastisk fortolker af fortidens, nutidens og
fremtidens Europa og de følger, vore handlinger vil få for
vore efterkommere.
Den positive holdning og den begejstring for den eu

ropæiske idé, der udstråler fra Poul Møller, har bredt sig
til os, der fik fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med
ham.
De lange og krævende arbejdsdage i Parlamentet
sluttede som regel med, at Poul Møller gerne ville hen på
den nærmeste restaurant »Det kolde hjørne« for at få et
hurtigt måltid og så til køjs. Men engang imellem lavede
vi en festlig sammenkomst - altid med vores gruppefor
mand som midtpunkt. Her udfoldede han skjulte talen
ter, idet han nemlig fremførte gamle sange og revyviser
med stor nøjagtighed, i alt fald hvad teksten angik. At
melodien så var den samme til alle tekster, gjorde ikke så
meget, for den var der som regel andre, der kunne. Det
var simpelthen både festligt og fornøjeligt.
Tekster var imidlertid ikke det eneste, som Poul Møller

De fire konservative medlemmer af Europaparlamentet, der
blev valgt i 1984, som var det sidste valg, hvortil Poul Møller op
stillede. Fra venstre: Jeannette Oppenheim, Poul Møller, Marie
Jepsen og Claus Toksvig.
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The big game
- Ja, kom sâ mine damer og herrer, ladies and gentlemen! Grib i lommen efter de sørgelige rester og gør Deres indsats. Fuld tilfreds
hed eller pengene tilbage igen, når de alligevel ikke er noget værd.
Bo Bojesen 5.3.68.

kunne huske. Han havde en enestående evne til at hu
ske alt. Jeg brugte således Poul Møller som computer.
Når jeg skulle huske noget, fortalte jeg det ganske enkelt
til ham, så kunne jeg altid spørge ham igen, når jeg selv
lykkelig og vel havde glemt det.
Det er vel forståeligt, at det var med blødende hjerter,
30

at vi, der var tæt på Poul Møller, måtte acceptere, at han
i oktober 1986 besluttede at trække sig tilbage fra euro
pæisk politik.
Jeg savner den snak, vi havde om de politiske proble
mer og må nøjes med at glæde mig over det, jeg lærte i
den alt for korte »læretid«.

Christmas Møller
Af Poul Møller

En sommersøndag i juni 1930 stod jeg for første gang an
sigt til ansigt med John Christmas Møller, som jeg i mit
hjem havde hørt så meget om. Han talte i Vordingborg.
Jeg var begejstret. Da jeg kom hjem på Frederiksberg
nedskrev jeg talen ord til andet. Fra den dag blev han
min helt, og han var det, lige indtil jeg stod ved hans af
sjælede legeme i april 1948. Han havde ikke altid heldet
med sig, måske endda kun sjældent. Men nederlagene
berørte ikke mit i barndommen dannede syn på ham.
Hverken Ingemann eller Carit Etlar lader deres helte få
et liv, prydet med sejre. Tænk blot på prins Otto af Dan
marks ulykkelige skæbne.
Ved et senere tilbageblik over Christmas Møllers liv
kan jeg selvfølgelig vurdere fejl og årsager til den kranke
skæbne, der blev ham til del, men jeg har aldrig kunnet
finde svig eller ondskab som hans motiv, ædelhed og vil
je til at være i overensstemmelse med sin samvittighed
i al sin færd virkede som en så stærk udstråling, at han
prægede hele min generation af yngre konservative.
Han var vel i virkeligheden ikke meget konservativ i sin
holdning. Han kom fra et københavnsk velhavermiljø og
valgte parti, fordi han ville have med politik at gøre. Hans
konservatisme var nok mere miljøbestemt end bundet i
egne filosofier. Men hans livsværk blev stående, smukt
og værdigt. Det gamle Højre skulle renses for alt, som
ledte tilbage til provisorier og Estrupiatet. Da han fik be
troet det gamle parti, som var ved at omformes til Det
konservative Folkeparti, ville han frigøre det fra fortidens
skygger, som det stadig befandt sig i. Skulle det bliv« til
noget, måtte det være sig selv og ikke blot skæve til Ven
stre ved ethvert politisk skridt. Forsvarssagen var vel i
det hele taget den eneste sag, som dengang kunne hol
de de konservative vælgere samlede. Derfor vovede han
i 1929 bruddet med Venstre på forsvarssagen. End ikke
den var nok, og han fik sit første nederlag, men han hav
de ikke svigtet sagen, og han havde givet partiet en selv
stændighed, som det aldrig før havde besiddet.
Nu gjaldt det om at benytte den vundne frihed til alvor
ligt politisk arbejde. Verdens- og landbrugskrise trak op.
Christmas Møller ville ikke blot se til. Han kastede sig ind
i arbejdet for at nå resultater til gavn for de kriseramte,

Som formand for Det konservative Folkeparti i 30’erne, formand
•for Det danske Råd i London under besættelsen og efter krigen
som udenrigsminister og formand for den konservative folke
tingsgruppe, spillede Christmas Møller en væsentlig rolle som
inspirator for Poul Møller og den konservative ungdom. Da
Christmas Møller udmeldte sig af Det konservative Folkeparti på
grund af sydslesvigsagen var det hans ønske endnu engang at
komme til at tale ved Det konservative Folkepartis landsrådsmø
de, således som han havde gjort det så mange gange tidligere
i sit liv. Partiledelsen måtte imidlertid Indtage det standpunkt, at
kun delegerede til landsrådet og dermed medlemmer af partiet
kunne få adgang til landsrådsmødet. Poul Møller sendte derefterChristmasMølleretforslagom,athankunneblivedelegeretpå
landsrådetsom en af Konservativ Ungdoms repræsentanter, hvil
ket Christmas Møller dog - omend dybt taknemmelig - afviste.
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I facsimile gengives her et afsnit af det sidste manuskript,
K.U. modtog fra Christmas Møller, der døde d. 13. april 1948.
- Hvis jeg havde med aktiv Politik at gøre, vilde jeg give Regeringen virkeligt fair play. Deri ligger jo ikke, at Oppositionen skal bøje
sig for alt. Principielle Krav, Regeringen fremsætter, vilde man have Ret til at gaa imod. Men jeg vilde i Overensstemmelse med Folke
partiets Traditioner tænke mere paa de fattige end paa de rige, mere paa de boligløse end paa dem, som har for mange Værelser, mere
paa den indeklemte Husmand og den unge Husmandssøn, som ogsaa gerne vil have sit eget, end paa Godsejeren og Storproprietæ
ren. Det er klart, at der efter jeres konservative Opfattelse er Principper, I ikke kan bryde. Naar jeg forestiller mig, hvorledes Fremtiden
kan blive, mener jeg, at det er mest folkelig, demokratisk, dybtgaaende social Politik, som skal føres.

selv om det i første omgang betød, at han måtte slutte
forlig med Stauning og Munch. Det faldt ham iøvrigt al*
drig svært, hvis han var overbevist om, at han nåede re

sultater til gavn for dem, der skulle hjælpes. Forliget det første kriseforlig - blev sluttet i 1931.
Med friheden og uafhængigheden vundet ville han ka
ste sig over forfatningen. Ved at sætte sit præg på vort
demokrati, anså han det for muligt at placere sit parti

centralt i dansk politik. Det havde hidtil været konserva
tiv holdning at bevare Landstinget som et med Folketin
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get lige berettiget ting. Men da Landstinget i september
1936 fik socialdemokratisk-radikalt flertal, syntes han, at
forfatningens idé var forsvundet, og at det nu måtte være
tid til at fjerne det gamle overhus. Han sluttede et forfat
ningsforlig med regeringspartierne uden at lade sig
hæmme af, at Venstre ikke var med. Forliget strandede
på folkeafstemningens skærsild. Der manglede nogle få
tusinde stemmer. Hans modstandere, der ville bevare
Landstinget, måtte fjorten år senere se det falde til jor
den som et modent æble. Landstinget havde ikke læn

gere nogen pris. Af forfatningsnederlaget drog han sine
politiske konsekvenser, forlod de ledende politiske hverv
og helligede sig nu helt og holdent kampen mod natio
nalsocialismen, som han så som tidens største fare. Den
truede ved grænsen mod syd og dens smitte var ved at
inficere hans egen ungdomsorganisation, som han først
fik renset. Hans humanistiske grundholdning kunne
ikke forlige sig med jødeforfølgelserne. Derfor opfordre
de han dansk idræt til at blive væk fra de olympiske lege
i Berlin 1936, men forgæves. Det store propaganda ar
rangement, som skulle henlede verdens opmærksom
hed på nazismen og aflede den fra Hitlers grusomme
planer. Som folketingsmand ville han ikke stemme for
den ikke- angrebspagt, som Hitler tilbød i 1939. Han gen
nemskuede det som et propagandanummer, egnet til at
dysse verden i søvn, så Hitler uforstyrret kunne fuldende
sit drab på Czekoslovakiet og forberede den anden ver
denskrig.

Da så landets besættelse ramte os året efter, hævde
de Christmas Møller sig over den gamle politiks gustne
overlæg og styrede bevidst og med åbent sind mod en
mobilisering af det danske folk til modstandskampen
mod nazismen og for landets frihed. I efteråret 1940
holdt han landet over mere end halvtreds møder, der
havde til formål at forfølge de danske nationalsocialister
og rense Danmark for det ugræs, der føg over landet.
Skal historien skrives ærligt, vil hans mødekampagne i
de kritiske måneder i 1940 indtage en fremtrædende po
sition. Det var dengang, det skulle afgøres, hvor folkets
sjæl befandt sig.
En forårsmorgen 1942 stævnede han ud af Limfjorden
med London som mål. Nu var det Danmarks position og
fremtid, der gjaldt. Han ønskede at forklare og forsvare
den danske politik over for de mange skeptikere i den frie
verden. Hans røst lød fra London og kaldte på alle dan
ske. Han forsømte intet hjemme, for besættelsesmagten
havde berøvet ham alle de offentlige hverv, han besad.
Ikke alt gik, som han fandt det ret i Londonårene. Nogle
af de fremmeste blandt dem, der skulle være hans støt
ter, havde svært ved at anerkende ham som lederen.
Hans søn blev et af krigens ofre. Næsten samtidigt med
dette sorgens budskab kom meddelelsen om Danmarks
befrielse. Tynget af sorg skulle han hjem og tage imod en
velkomst, som stillede nye krav til ham, nu som landets
udenrigsminister. Hastigt mærkede han, at Danmark
næsten intet havde lært og intet havde glemt. Mellem
krigsårenes partisplid genopblussede. Det kunne tvin
ge ham til fortvivlelse og ind imellem fremsatte han syns
punkter, der nok var lidt overilede. Han troede at have en
kreditkonto, som slet ikke var der, når han ville bruge den
til alt andet end tale folket efter munden. Grænsesagen
lå ham nu på sinde, men ikke som de fleste, der kendte
ham fra ungdommen, havde ventet. Han hamrede sæt
ningen »Grænsen ligger fast« ind i det danske folks be
vidsthed, overraskende og skuffendse for mange. Risi
koen for Danmark ved i sejrens time at flytte den grænse,
som end ikke Adolf Hitler havde antastet, var åbenbar.
Han var sikker på, at et nyt Tyskland ville rejse sig af de
ruiner, hvori det gamle nu befandt sig. Han havde vel hel-

Tak, vi klarer os
Efter AKTUELTs insinuation om, at de tre nye regeringspartier
havde fremskyndet forhandlingerne for at sikre sig ministerga
gerne i februar, fandt hr. Krag det passende at tilbyde at over
drage sin regerings lønninger til de nye ministre. Men det blev
med tak afslået.
Otto Frederiksen, januar 1968.

ler ikke synderlig respekt for dem, som talte om vor sejr.
Det havde holdt hårdt nok for ham at få folket overbevist
om, at det burde tilslutte sig de allieredes sag.
Skuffet var han, og med Det konservative Folkeparti
kunne han ikke længere forliges. Vandene skiltes, og
han tømte det bitre bæger, tro mod sin overbevisning,
mod sin samvittighed og mod sig selv. Efter befrielsen
havde han som en selvfølge modtaget den formands
plads, som blev ham tilbagegivet. Nu, blot to år senere,
forlod han den. Tilmed måtte han ud i en valgkamp, hvor
han, skilt fra sit parti, gik sin enegang. Ved sit fald doku
menterede han, at end ikke en af vort demokratis største
personligheder under vort valgsystem kan drive politik
uden at have et parti i ryggen. Han var nu i bogstavelig
ste forstand en ensom mand. Han erkendte, at faren for
demokratiet nu kom fra Sovjetunionen. Ved et kæmpe.møde i K.B.-hallen tog han med kraft afstand fra det kom
munistiske magtspil i Czekoslovakiet i foråret 1948.
Hans hjerne spejdede mod nye mål fordet rastløse sind,
mål, som han anså det værd at ofre sin utrolige energi.
13. april om eftermiddagen stod han i sin stuelejlighed i
Farimagsgade og kiggede over på det spirende forår i
Ørstedparken. Et forår, han ikke fik lov til at nyde. Døden
ramte ham, træt og ydmyg bøjede han sig for det uafven
delige.
Et drama var afsluttet i vor tid. En tragedie af Shakespearsk format var levet til ende. Vi glemmer aldrig den
kamp, den inspiration, barndommens helt gav os ved sit
liv. Om end han segnede, var han gået den lige vej mod
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Revolutionens døtre
På tværs af alle partiskel vil Folketingets kvindelige medlemmer gå i aktion mod finansministeren for at få sambeskatningen ophæv
et: - Mig squaw »Tydelige Fodspor« befale blegansigt at gøre som vi sige. Ellers blegansigts egen squaw bestemt ikke gide stege
frikadelle til blegansigt mere.
Bo Bojesen 24.3.68.

de mål, han satte sig, og han viste med sit eksempel, at
en helt kan lide nederlag, men forbliver dog en helt.
Med Christmas Møllers skæbne oplevede vi et drama,
som kom på højde med William Shakespeares. Som så
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mange af dennes dramaer endte det som en tragedie.
Hans liv blev en oplevelse for mange af os, der kom til at
stå ham nær. Man havde gerne set det hele afsluttet på
en rimeligere måde. Men det skulle altså ikke være såle
des. Livet er jo mangelunde.

Konservatismen
Af Poul Møller

Der var tre unge mennesker, som havde købt et stort,
gammelt hus fra århundredskiftet, hvor de boede. Der
var rigelig plads, og huset lå smukt i forhold til omgivel
serne. Men det kunne ikke skjule sin alder, og den havde
tæret på skønheden. Træværket var anløbet af råd og
svamp. Hist og her trængtes til en god del maling. Men
det havde der ikke rigtig været penge til, og nu var forfal
det så fremskredet, at folk i byen kaldte det »spøgelses
huset«. De tre kammerater gav sig en aften til at diskute
re, hvad der skulle gøres ved det. Den ene havde ingen
betænkeligheder. Han var liberal, grænsende til det re
aktionære, og han syntes, der ikke var andet at gøre end
rive hele den gamle herlighed ned, og så skaffe penge til
at få bygget et nyt moderne hus på tomten. Den anden
hørte til i den modsatte ende af det politiske spektrum.
Han var socialist, og havde den mening, at man skulle
prøve at få kommunen til at overtage hele redeligheden
på en rimelig vis, så de - efter en kommunalt betalt reno
vation - kunne bo i huset på rimelige vilkår. Den trejde,
der var konservativ, mente, at de skulle klare det selv og
foretage en rimelig forandring, så huset blev tidssvaren
de. Han ville en nænsom renovation, hvor man bevarede
de endnu værdifulde træk, som i sin tid havde givet hu
set en vis anseelse.
Denne lille beretning skal tjene til at forklare noget om
konservatismens væsen og den konservatives hold
ning. Først, hvad man selv kan klare, det skal man sørge
for uden at bede kommune og stat om hjælp til det ene el
ler det andet. Trods alt er mennesket sig selv nærmest,
og hver eneste har et eget ansvar for egen tilværelse.
Dernæst er det af værdi, at man bevarer ejendomsretten
til det, man har arvet eller på anden måde erhvervet. Det
er altid rart at have noget at falde tilbage på, og mange
af samfundets problemer kunne efter hans mening kla
res, om mennesker havde den holdning. Det kunne gan
ske vist kræve armod og afsavn i nogle år, medens forny
elsesprocessen stod på, men så ville de til gengæld alle
tre føle sig bedre tilpas. Den unge liberale syntes, at det
var nogle underlige og uøkonomiske betragtninger, som
ikke kunne tillægges værdi. Der ville trods forfaldet være
købere nok, som ville give en fornuftig pris for huset og
den store have. Så kunne man opnå markedsværdien,
hvorefter fremtidige ejere selv måtte finde ud af, hvad de
ville med huset.
Socialisten rystede på hovedet, og kunne ikke forstå,
hvorfor man skulle anstrenge sig for at bevare huset på

egne hænder. De tre kunne sikkert komme til at bo billigt,
hvis kommunen blev husets ejer. Ganske vist erkendte
han, at hans plan nok ville kræve, at kommunen måtte
bruge nogle af skatteydernes surt fortjente penge, hvis
de skulle bo under markedsrenten. Men hvad havde
man ellers kommune og stat til? Solgte man huset, måtte
man dog bære sig sådan ad. Alt andet ville være ufornuf
tigt. Kommunen kunne muligvis også indrette huset til
helt andre formål, måske til flere lejligheder, så andre
kunne få glæde af hus, have og beliggenhed, og for kø
besummen, som de unge fik ved salget, kunne du nok
finde sig noget andet, og måske endda bedre. Kan hæn

de ville kommunen indrette huset til et almennyttigt for
mål, måske et ungdomshus, som man savnede så
stærkt.
Den konservative var imod denne plan, som ville være
dyr for skatteborgerne og gøre dem selv afhængige af
kommunens nåde. Nu ejede de selv huset, og det skulle
de blive ved med, men noget måtte gøres, og det måtte
gøres nu. Hans natur var ikke imod forandringen blot de
skete i tide. Ventede man til svamp og råd, vinterstorme
og snefald havde fortæret alle herlighederne, ville det
blive for sent og for dyrt at handle. Hvad enten man ville
sælge til en privat bygherre eller til det offentlige, så ville
prisen måske falde drastisk, når de nåede frem til for
året. Derfor måtte de handle nu, hvis de overhovedet
skulle handle - ellers kunne de lige så godt blive boende
i al forfaldet og vente, til det hele var gået tabt. Af denne
holdning kan det ses, at konservatismen må underkaste
sig tidens lov og holde sig til den konservative samfunds
filosof Edmund Burkes ord om at ville forandring for at
bevare. Men man skal også ville den. Det er ikke nok at
tale om det, og man må ville forandringen, medens tid er,
-og før den bliver nytteløs, fordi det er for sent. Historike
ren Barbara W. Tuckman har for nogle år siden i en ind
gående historisk beretning »The March of Folly« påvist,
hvordan de amerikanske kolonier gik tabt for Storbritan
nien, fordi parlamentet i Westminster betragtede deres
indsigelse imod betaling af skatter til det engelske mo
derland som udslag af en vanvittig oprørsånd, der måtte
slås ned med hård hånd på samme måde, som man ville
behandle hottentotter eller buskmænd. Edmund Burke
var dengang det eneste medlem af Underhuset, som
foreholdt huset, hvilke umådelige perspektiver, der var i
at indrømme de amerikanske kolonier en beskeden re
præsentation i parlamentet. For dette lo man af ham og
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Prave med det gode
I dag foretager regeringen de indledende manøvrer for at få Socialdemokratiet med i det nye forsvarsudvalg: - Vil tapre høvding »Tor
nende ged« ikke være med til at sætte svenske drage op? Svenske drage lavet af »Tordende Ged’s stammefrænde »Røde Elg«....
Bo Bojesen 27.6.68.

hans advarsler, som ikke kunne tages alvorligt. Stædig
heden, træhovederne, som Barbara Tuckman kalder
dem, fik deres vilje. Manglen på vilje til forandring i de
amerikanske koloniers status fortrængte den gode vilje,
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men oprøret blev ikke slået ned. Det sejrede, og kolonier
ne kunne efter en endt uafhængighedskrig erklære sig
som Amerikas forenede stater. Tænk om dumstædigheden havde haft trangere vilkår og de store engelsktalen-

de lande havde fundet sammen i en union. Det ville have
forandret Europas skæbne på afgørende vis. På samme
måde med den kommunistiske revolution i Rusland.
Czarens stivhed og utilbøjelighed til at gøre afgørende
indrømmelser i tide førte til hele czarrigets undergang.
Barbara Tuckman påviser ligeledes, hvordan U.S.A. i
Vietnamkrigen var så overbevist om sin militære over
legenhed, at det bedrog sig selv til at udskyde forhand
linger om en fredelig løsning, indtil løsningen kom til at
ligne en kapitulation, efter at krigen havde radikaliseret
Europas ungdom igennem en årrække. Den konserva
tive vil gerne bevare, men skal ikke i det uendelige beva
re tilstande, der ikke lader sig opretholde. Ved at være
opmærksom på tidsfaktoren, kan den konservative end
da øve en afgørende indsats på tempoet i forandringer
ne, så udviklingen former sig organisk. En dansk sam
fundsfilosof har udtalt, at forandring er det, som kende
tegner den vestlige verden, medens den østlige verden
er fastlåst i systemer og tilstande, som haF hersket gen
nem århundreder.

Den, der er konservativ i ovenstående forstand, altså
en konservativ, der vil forandring for at bevare det værdi
fulde i det nuværende samfund, kan nok ind imellem
ærgre sig over, at alle reaktionære verden over, i medier
ne omtales som »konservative«, skønt de snarere er re
aktionære. Det kommer i vor tid bl.a. til udtryk i omtalen
af de kredse i Sovjetunionen, som modarbejder eller for
sinker Gorbatjovs reformbestræbelser, og benævnelsen
klæbes på de herskende kredse i Kina, skønt de langt
snarere er reaktionære. Jeg ved da godt, at der også fin
des reaktionære i Danmark, men de har ingenting at gø
re med den konservatisme, som jeg her omtaler, og som
jeg hele livet har følt mig i overensstemmelse med.
Det karakteristiske for dansk konservatisme har været
at den ikke tilhører en bestemt ideologi, knyttet til en
samfundsfilosofs navn. Den er utilbøjelig til at overdrive
filosofiernes betydning. Konservatismen er snarere en
holdning end en ideologi. Der kan derfor til tider fore
komme noget flimrende og ubestemmeligt over den kon
servative politik. Den griber sit stof ude i virkeligheden,
og den samler sine kræfter om mennesket og dets vær
dier. Ingen lærebog bestemmer, hvad der er konservativ
politik. Den frigør sig derved fra enhver form for ortodok
si og fordomme. Den skuer på virkeligheden og flygter
ikke borti golde teorier, som mange sværger til, hvad en
ten det er den ortodokse liberalisme eller den forlængst
glemte marxisme. Derved kan konservatismen virke lidt
idéforladt og tanketom. Det er konservatismens opgave
at bevare det, som har vist sig af værdi igennem århun
dreder, medens den er mindre følsom^over for tilstande,
som er skabt i den seneste levealder, og som endnu ikke
er blevet af livsvigtig værdi for mennesker.
Herved nærmer vi os bestemmelsen af, hvad den kon
servative vil bevare, og gøre meget for at bevare, selv om
det kun kan ske ved forandringer og tilpasninger. Det før
ste, der må nævnes er bevarelsen af et samfund og en
nation, Fædrelandet. I konservativ politik spiller det der
for en væsentlig rolle i folket at skabe en vilje til et forsvar
for nationen og i demokratiet at samle så mange kræfter

som muligt bag et forsvar, som har tilstrækkelig effektivi
tet til at værne landet. Dette medfører igen, at den kon
servative må støtte og ivre for en udenrigspolitik, som
sikrer et fælles forsvar for den fælles kultur, der er grund
laget for den vestlige og demokratiske verden.

Den konservative vil også bevare demokratiet og ud
vikle det, så det kan fungere bedst muligt. Derfor var Det
konservative Folkeparti virksom i grundlovssagen op til
den nye grundlov 1953. Man bevarede demokratiets
grundelement, men afskaffede det landsting, som ikke
længere gjorde gavn. Man bevarede monarkiet som vor
statsform, men forandrede arvefølgen, så kvinder også
kunne udøve den kongelige magt. Det var at bringe for
fatningen i overensstemmelse med tidsånden, og under
vor dronning har ingen fortrudt dette skifte.
Den konservative vil bevare og beskytte ejendomsret
ten som grundlaget for folkets økonomiske liv. Man vil
udvikle ved at søge, at flest mulige får egen ejendom.
Derfor stillede man sig positivt over for parcelhusbevæ
gelsen i dette århundrede, og derfor søgte den konser
vative at medvirke til udbredelsen af ejerlejligheder. Der
for vil man i den økonomiske politik fremme opsparin
gen, så flest mulige kommer til at eje mest muligt.

Det er og bør være vigtigt for den konservative at be
skytte livet mod de farer, som den teknologiske udvikling
udsætter natur og mennesker for. Derfor er det konser
vativ politik at bidrage til en miljøbevarende politik, selv
om det nu og da kommer til at foregå på bekostning af
produktionens interesser. Imellem disse og hensynet til
liv i naturen og til menneskers liv må der ske en passen
de afvejning.
I det hele taget er afvejning noget centralt for den kon
servative, sidst, men ikke mindst en afvejning mellem
den menneskelige frihed og hensynet til statens vel, her
under til den retsorden, der må herske i et frit samfund.
Lige langt fra ekstremer til højre og til venstre skal den
konservative føre sin politik. Livet skal leves, og friheden
skal have sin ret. Men den økonomiske frihed skal ikke
have ret til at knægte andres frihed. Der vil ved denne af
vejning forekomme noget ustabilt over den konservative
politik, for afvejningen vil altid være pragmatisk i mod
sætning til dogmatisk. Konservatismens eksistens ken
detegnes netop af en pragmatisk arbejdsform. Den har
• intet foreskrevet, den må bestandig arbejde sig frem til
sit standpunkt, søgende de virkelige værdier for menne
skelivet. Måske er den derfor andre politiske teorier un
derlegen, men måske er det netop det, der giver den sin
overlegenhed over disse. Dens tilhængere undersøger
sagerne, det drejer sig om, inden de tager standpunkt.
De, der binder sig til politiske teorier vil tværtimod oftest
lade teorierne bestemme deres holdning. At dette ikke
lader sig gøre i hverdagens vildnis af problemer får vi
dagligt vidnesbyrd om.
I Valdemar Sejrs Jyske lov fra 1241 hedder det, at
loven skal være til alle mænds tarv. Bedre kan grundla
get for den konservative politik ikke skrives.
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Møller er valgt
Forhenværende finansminister Poul Møller var opstillet som nummer 55 på den konservative liste ved kommunalvalget i København
- og blev valgt ind med et rekordtal af personlige stemmer.
Erik Werner 8.3.74.

Den 2. marts 1903 blev formanden for De samvirkende Fagfor
bund, J. Jensen, valgt til finansborgmester i København. Valget
udløste en sådan begejstring hos socialdemokraten, daværen
de redaktør, senere undervisningsminister Borgbjerg, at han her satirisk gengivet af tegneren Alfred Schmidt - proklamerede
dette fra Rådhusets balkon. Det er denne tegning, Erik Werner
hentyder til i sin ovenstående kommentar til Poul Møllers sensa
tionelle valg som medlem af borgerrepræsentationen.
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Sagt og skrevet
Udvalgt af Aage Svendstorp

Poul Møller er formentlig den danske politiker i dette år
hundrede som har holdt de fleste taler og skrevet det stør
ste antal artikler og bøger. Som ung var han flittig skribent
i ungdomsblade og akademiske tidsskrifter, fra 1950-55
var han redaktør af Det konservative Folkepartis blad »Vor
Tid«, fra 1953-61 politisk redaktør og lederskribent ved
Dagens Nyheder (Nationaltidende), hvorefter han var
knyttet til Berlingske Tidende fra 1961-68 og 1971-79 lige
som han var kommentator ved Jyllandsposten 1979-84.
Poul Møller har skrevet:
Politisk håndbog 1950, Folkestyret i Dansk humor 1949,
De islandske håndskrifter 1965, Mennesker og menin
ger, erindringer 1970, Politik, parlamentarismens sejr og
krise 1972, Redaktør af »De politiske partier«, 1974, Poli
tik på vrangen 1974, Fra kamp til samarbejde - historien
om to partier 1974, Gennembrudsår 1977, Europas vej
1979, Med Lis Møller - hjemme hos 1984 og De styrede
landet 1988.
Nedenstående citater fra forskellige af Poul Møllers taler
og artikler i årenes løb er hverken kronologisk eller syste
matisk udvalgte, men alene tænkt som eksempler på
hans slagfærdighed og formuleringsevne.

- Under denne regering (Ministeriet Eriksen/Kraft) har vi
haft en god høst. Lykken står den kække bi. Under den
forrige regering (Ministeriet Hedtoft) havde vi også en
god høst. Heldet følger de tossede.
Sagt under valgkampagnen 1953

- At rejse en sag i Nordisk Råd giver en politiker en dejlig
befriende følelse af at have gjort noget, som giver public
relation, uden at han løber nogen risiko derved.
»Politik på Vrangen«, 1974

- Hvis der virkelig er ved at opstå en kløft mellem politi
kere og erhverv, så behøver det jo ikke være politikernes
skyld.
Berlingske Tidende 18. maj 1971

- Et folkestyre bygger på den smukke idé, at alle vælge
re interesserer sig for politik.
»Vor Idé«, 1942
- Vi har ikke forvaltet de gode tider godt nok. - Det of
fentlige kender kun én vej: Større udgifter og flere an
satte.
Randers Amtsavis 30. december 1965

- Der er ikke nogen, der bliver ledende politiker uden at
være ærgerrig. Jeg hører ikke til undtagelserne.
Fyens Stiftstidende 8. oktober 1969

- Er man struggler, så får man ingen karriere - og i den
politiske verden er der egentlig ikke rigtig noget, der
hedder karriere.
Berlingske Tidende 2. januar 1966
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- Lad jer ikke forlede til at tro, at disse rebeller er dansk
ungdom af i dag. Det store flertal hører til de stille, der
passer arbejdsplads og aftenskolearbejde.
Om ungdomsoprøreti 1968

- Et af de første stævnemøder med folket var i Nykøbing
F. Der er kaffe, blødt brød og dansk film i Kino. Aksels lil
lebror skal tale. Han beskriver malende ulykkerne ved et
socialdemokratisk regimente. »Det ser mørkt ud, men
det bliver meget værre«, råber han. »Ah nej dog«, sukker
en gammel damø på anden række og begynder at græ
de. Poul Møller indser at ord intet hjælper, springer ned
og kysser hende beroligende på begge kinder.
*
Tidsskriftet NB, januar 1970

- Den politiker er færdig, som forsøger at vinde tid og
tænke sig om, inden han svarer. Han gør indtryk af at væ
re usikker eller tungnem.
Poul Møller i TV. 1974

- Hvis det ærede medlem støder hovedet mod en mur
og der lyder en tom lyd, så behøver det jo ikke at være
muren, der har et hulrum.
Folketinget 1967

- Jens Otto Krag har altid været sensationernes mand.
Sådan går det ofte med dem, som bærer deres tanker for
sig selv.
Berlingske Tidende 4. oktober 1972

- Bertel Dahlgaard ironiserede over vendingen »Han
sætter ikke sit lys under en skæppe« og sagde: »Hvis
man har et lys, hvorfor i al verden skulle man så sætte det
under en skæppe«.
Om Bertel Dahlgaard i »De styrede Landet, 1988

- Folketinget er en forsamling helt for sig selv. Når man
kommer ud i andre forsamlinger, sidder folk da ikke og
læser aviser eller traver frem og tilbage nedenfor taler
stolen eller sidder og småsnakker. I denne sal kan man
først drive talen frem til noget virkeligt, hvis man opda
ger, at nu holder de op med at sludre og hører efter. Så
har man den baggrund, der kan skabe en virkelig tale.
Fyens Stiftstidende 22. maj 1967

- At spekulere i utilfredshed bliver let oppositionspoliti
kerens triste lod. Kun ved at øge utilfredsheden, som er
latent tilstede i ethvert folk, vil en opposition evne at æn
dre det politiske styrkeforhold, så den kan få overladt
regeringsmagten.
»Politik på vrangen«, 1974
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- Politikere må ofte æde mange ord i sig. Som Churchill
sagde: »Det bekommer aldrig ilde«. Men det kræver kva
liteter, som ikke er alle beskåret.
Politik på Vrangen, 1974

-1 Hedtofts år blev dansk politik snarere en dyst mellem

idrætsfolk end en kamp mellem modstandere. Spillets
regler blev holdt.
»De styrede landet«, 1988

- Bolignøden kan ikke bekæmpes og alle de andre op
gaver ej heller løses, hvis alle kun tænker på at arbejde
mindre og bruge mere.
/ tale ved Det konservative Folkepartis
repræsentantskabsmøde 16. august 1964

- Poul Møllers koncentrationsevne opleves af hans om
givelser som meget pudsig distraktion. Hans ældste
søn, Per Stig Møller siger herom: »Det er hændt, at jeg
har måttet fjerne servietten fra hans tallerken af frygt for,
at han skulle begynde at spise den«.
»Tidens Kvinder« 3. april 1963

- En af Christiansborgs observatører opridser hans po
sition ved 70’ernes begyndelse: »Da VKR-konstellationen skulle støbes, var Poul Møller den eneste, der i prak
sis kunne bestride alle top-posterne: statsminister,
udenrigsminister, finansminister. En udenrigsminister
Baunsgaard ville være lige så utænkelig som en finans
minister Härtling. Møllers eminente og alsidige optræ
ning til ansvaret, hans politiske flair og oratoriske bega
velse har omsider bragt ham op i statsmands-eliten, der
i efterkrigstiden kun tæller få navne: H.C. Hansen, Erik
Eriksen, til en vis grad Krag, og endelig Aksel Larsen og
Hilmar Baunsgaard«.
Tidsskriftet NB, januar 1970

- At den borgerlige presse altid er på vagt overfor skatte
væsenet ligger formentlig i dens natur. At den socialde
mokratiske presse har samme mening skyldes nok, at
skattevæsenet nu styres af en borgerlig regering.
Berlingske Tidende 29. december 1969

- Det er fløjtende ligegyldigt, om det er klogt eller ikke
klogt at tale indkomstpolitik foran et valg. Det er en fler
talsregerings pligt at angribe problemerne, uanset om
de er ubehagelige at løse.
Berlingske Tidende 29. juni 1970

- Kald det gensidig respekt, kald det kærlighed, kald det
et godt venskab. Da jeg blev ramt af sygdom, stod hun
ved min side, helt sikkert og urokkeligt, og hun veg Ikke
en tomme, før hun var helt sikker på, at jeg havde gen
vundet mine kræfter. Vi kom hinanden nærmere i de år.
Hendes loyalitet over for mig var vidunderlig. Selv kunne
hun nok kritisere mig, men vovede andre det, så var det
en helligbrøde, som intet kunne sone.
»Med Lis Møller - hjemme hos - «, 1984

- Vort Folketings talerstol er den platform, hvor en politi
ker kan afsløre en nyhed uden mindste risiko for, at den
når frem til dagspressen. Sådan er det blevet.
»Politik på Vrangen«, 1974

- Det er ikke'mærkeligt, at vi i Danmark har et hav af
kommissioner, hvoraf nogle vitterlig er glemt. Da jeg i
1974 blev valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation
og begyndte at interessere mig for en revision af Køben
havns forfatning, erfarede jeg, at sagen blev behandlet
af et i 1937 nedsat forfatningsudvalg, som endnu ikke
havde afsluttet sit arbejde...
»Politik på Vrangen« 1974
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- Hvad vi trænger til er ikke blot vismænd, men rene
troldmænd.
I finanslovsdebatten 1964

- Om Poul Sørensen: Det var i behandling af menne
sker, han var enestående. Hård og iskold, hvis han anså
det for nødvendigt, rørende hensynsfuld, hvis det dreje
de sig om et menneske han kunne stole på eller en af de
få, han ikke kunne undvære, fordi den pågældende be
sad evner som Poul Sørensen var foruden. Jeg mener
selv, at jeg hører til den sidste kategori.
»De styrede landet«, 1988
- Værneviljen skabes sikkert bedst ved at lære Børnene
at elske Danmark og fatte Danmarks Historie - det, der '
faar virkelig Værdi for en, - og først det, - er man parat til
at værne med alle Midler - samt ved at gøre det natio
nale Fællesskab til et socialt Fællesskab, præget af en
dybtgaaende, social Forstaaelse.
»Vor Idé«, 1942
- Det er blevet så almindeligt at kritisere tredivernes po
litiske ungdomsarbejde, og der var da også indslag, som
det er svært at forsvare. Men for denne kritik må det posi
tive ikke glemmes, nemlig at det politiske ungdomsar
bejde gav de unge større indsigt i samfundsspørgsmål,
end de ellers ville have haft, og de fik en interesse, de
kunne dyrke med udfoldelse af al deres energi på et tids
punkt, hvor erhvervslivet ikke kunne finde anvendelse
for disse kræfter. Den moralske og sociale deroute, som
man kunne frygte, den ulykkelige ungdomsarbejdsløs
hed ville afstedkomme, udeblev delvis på grund af de ak
tive politiske engagementer.
»Mennesker og Meninger«, 1970

- Meget kunne måske have ført til Socialdemokratiet,
hvis ikke jeg for det første havde syntes, at den socialisti
ske konstruktion er kunstig og i uoverensstemmelse
med selve menneskets natur, der er præget af vilje til at
bevare og udvikle sit eget, og hvis selvinteresse er en så
stærk løftestang for det hele samfund, at ingen planlæg
ningskomité eller statsdirigering kan erstatte den uden
at hæmme velstandsstigningen. For det andet gav prak
sis syn for sagen. De fantastiske økonomiske genopbyg
ningsopgaver, Europa stod overfor, blev bedst og hur
tigst løst, hvor den økonomiske frihed blev spændt for
vognen, medens det kun gik så slideligt, hvor statsmag
ten vægrede sig ved at opgive det faste greb om det øko
nomiske liv, som krigsøkonomien havde gjort nødven
dig. Ejendomsretten måtte derfor gøres opnåelig for alle.
Kronik i »Kristelig Dagblad«, 9. oktober 1963

- Af en årgang akademikere vil man ofte se, at de, der
blev politikere, slet ikke på nogen måde hævede sig over
middel.

»Politik på Vrangen«, 1974

- Erik Eriksen såede sæden som udviklede sig til det, vi
siden har set, hvor konservative, Venstre og radikale sid
der sammen i regering.
»De styrede landet«, 1988
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- I engelsk statslånepolitik er det en grundregel, at intet
statslån optages, uden at man samtidig anviser dæk
ning for de årlige ydelser, der skal erlægges. Herhjem
me har vi aldrig fulgt princippet, men mon ikke det både
er sundt og rigtigt, hvis statsgælden ikke en skønne dag
skal vokse os over hovedet; thi Napoleon havde utvivl
somt ret, da han udtalte; »Statsgæld er umoralsk og øde
læggende; umærkelig underminerende statens grund
vold udleverer den nulevende generation til den næstes
forbandelse«. Det er derfor en kunst at holde den i ave.
»Nationaltidende« ft maj 1950

- Det er rigtigt, at jeg havde svært ved at trives i perioder,
hvor partiets indflydelse var lille; min interesse for sager
nes løsning har altid været større end for den politiske
kamp.
»Mennesker og meninger«, 1970
- 1930’ernes hovedproblem var beskæftigelse af de
mange ledige, som gerne ville være med til at bage sam
fundskagen. 140’erne gjaldt det om at undgå, at kagen
faldt sammen, 50’erne var optaget af overvejelser over,
hvordan den størst mulige kage kunne fremstilles, og i
60’erne har befolkningen overvejende interesseret sig
for, hvordan kagen skulle fordeles til de forskellige »ba
gere«. Efter min opfattelse vil de kommende årtiers ho
vedspørgsmål være af kvalitativ art: Hvordan skal vi gøre
kagen mest mulig velsmagende, og hvordan sikrer vi
trivsel, tryghed og sikkerhed under udførelsen af arbej
det? Hvordan undgår vi, at mennesker keder sig ihjel?
»Critique«, oktober 1968

- Det piner mig at se mennesker underkaste sig de selv
ødelæggende kræfter, som nedbryder personligheden.
Poul Møller under en debat i Folketinget den
10. oktober 1969 som følge af de angreb,
der blev rettet mod ham efter at han i et
radio-interview havde brugt udtrykket
»Skvadderhoveder« om unge narkomaner

- For at forstå 1950’erne er det værd at erindre, at vi den
gang endnu havde rationeringsmærker, og at en rege
ring blev ombragt, fordi den ikke ville frigive smørret - et
dansk produkt - for rationering i Danmark.
Gennembrudsår, 1977

- 1950’erne har en Danmarkshistorie, som ikke ligger
langt tilbage, men som alligevel er glemt mærkværdigt
hurtigt. Måske fordi de store forandringer var nok så iøj
nefaldende i 60’erne og 70’erne, hvor generationsskiftet
blev en voldsommere proces. 1950’erne var tilsynela
dende et stille årti, men grunden til de store forandringer
blev i mange måder lagt i 50’erne. Det var en overgangs
tid, hvor menneskeheden stilfærdigt og næsten som om
det var forudbestemt indstillede sig på en helt ny tilvæ
relse, helt forskellig fra den som var oplevet i
mellemkrigs- og efterkrigsårene. En ny tid tonede frem.
Gennembrudsår, 1977

- Idet han peger op på en stor transparent, der - med på
skriften »En fremtid i frihed« - er udspændt over hele
scenen bag talerstolen, udbryder han: »Også socialde
mokraterne holder landsmøde i dag. Det sker i Aalborg.
Jeg kunne tænke mig, at dette finder sted med mottoet:
»En fremtid i fritid«.
Indledning til tale ved
Det konservative Folkepartis
landsrådsmøde i Herning 1981

- Da jeg som nyvalgt folketingsmand i 1950 indtog min
plads i tinget, var det en ganske imponerende forsam
ling at skue. - En eller anden har sagt, at Danmarks Fol* keting var sammensat af folkeskolens bedste elever. Så
dan var det dengang. Af akademikere var der kun et få
tal. - Hånligt blev der talt om studenterforeningepolitikere, men flere af disse viste, at Studenterforeningen var et
fremragende sted til skoling af vordende politikere.
Gennembrudsår, 1977

- Jeg føler mig overbevist om, at den politiske finger
spidsfornemmelse var langt bedre udviklet hos lederne
fra 1950. Mon ikke både H.C. Hansen, Erik Eriksen og
Poul Sørensen følte, at den viden akademikere lå inde
med, kunne man altid købe sig til.
Gennembrudsår, 1977
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-1 Ole Bjørn Kraft havde de konservative en leder, som
ville rejse sit parti på fode ved at undgå ethvert sammen
stød med Venstre. Striden om grænsespørgsmålet hav
de lært ham til bunds, at landets konservative parti ikke
har det ret godt, hvis et andet parti opererer til højre for
det. Og det var det Knud Kristensen havde gjort med et
så betydeligt valgheld.
Fra Kamp Til Samarbejde, 1974

- Det ligger i sagens natur, at disciplinen må være mere
håndfast i et parti,"som deltager i en regering, end i et op
positionsparti.
___

Politik, 1972

- Da vi ikke tillader ministre at have viceministre eller
statssekretærer, så er det vigtigste krav, der indstilles til
en minister under vore parlamentariske forhold en stærk
fysik, parret med robust ligegyldighed overfor enhver
form for kritik.
Politik, 1972

- Det er resultaterne, der tæller. Det gælder for regering
som for opposition. Derimod er vælgerne dødtrætte af
store ord og voldsomme holmgange.
Politik, 1972
- Sagt i al korthed, så var toppen af Folketingets partier
i 1950’erne nok noget af det bedste lederskab, dansk fol
kestyre har været i besiddelse af.
Gennembrudsår, 1977

- Efter H.C. Hansens skøn var Krag for åbenmundet,
hvorved han ikke blot tit rendte sig selv, men også partiet
og regeringen en staver i livet. Krags flotte bemærkning
i foråret 1950 »vi ligger lunt i svinget« var den slags som
irriterede H.C. gevaldigt.

Gennembrudsår, 1977

- Manglede Viggo Kampmann toplederens format, så
havde han til gengæld mange andre fortrin. Få kendte så
godt som han statsfinanserne.
Gennembrudsår, 1977

- Hensynet til vælgersindet betød intet for Thorkild Kri
stensen, som vandt alles respekt, men ingens hjerter.
Deri adskilte han sig afgørende fra Erik Eriksen.
Gennembrudsår, 1977

- Den historie, der skal fortælles på disse sider drejer sig
om et fornuftsægteskab, som blev indgået i 1950. - Det
kneb med kærlighed og jalousien tog efterhånden mag
ten fra fornuften. Når det Berlingske Hus har valgt at gø
re den historie til sin nytårsbog, skyldtes det nok, at blad
huset igennem alle årene søgte at underbygge samar
bejdet mellem de to. Det drejer sig om de to partier Ven
stre og Det konservative Folkeparti.
Fra Kamp Til Samarbejde, 1974
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- Vi kan vælge at lade superstormagter som USA og
USSR være ene om at forme fremtidens teknologiske
udvikling i rumforskning, atomforskning og udvikling af
computerteknik, men vælger vi det, så har vi også valgt
at blive et af fremtidens U-lande. Kun ved et europæisk
fællesskab vil Vesteuropa magte at være med til at forme
udviklingen i fremtiden.
Politik, 1972

Hilsener
På anmodning har en række af de mennesker, hvormed Poul Møller i årenes løb har haft samarbeide, bidraget
med hilsener til dette skrift. Disse hilsener gengives I det følgende:

Viceborgmester i Gladsaxe, cand. mere. Lars Abel:
En af de allerførste gange jeg havde lejlighed til at følges
med Poul Møller til mødesamling i Europa-Parlamentet
var i december 1980. Det var i Luxembourg.
Politiske biografier og beskrivelser af dansk politik siden
1940’erne har altid interesseret mig meget. Men i de
mange timer, jeg fulgtes med Poul Møller, oplevede jeg
langt mere, end alle disse bøger havde fortalt mig. Jeg
opdagede også, at bøgerne var ufuldstændige. Han
kunne berette om en masse oplevelser og indtryk, som
han selv havde gennemlevet i sit lange politiske liv. Sat
ind i sammenhæng med bøgernes beskrivelser afsløre
des pludselig andre vinkler på begivenhedsforløb, som
jeg selv troede at have fulgt rimeligt tæt på. Begiven
hedsforløb, som dermed fik andre, spændende facetter.
Allerede den gang savnede jeg båndoptageren til at op
tage Poul Møllers politiske »historiebog«.
Det gælder også i Strasbourg, når vi en sen aftentime,
var på vej hjem fra Palais d’Europe. Jeg har hørt Poul
Møller fortælle sine historisk præcise oplevelser, næ
sten som om han lige havde oplevet dem. Dér midt på
Strasbourgs nattetomme gader fortalte han f.eks. om sin
rejse til USA, hvor han straks ved ankomsten blev kaldt
tilbage til København med samme fly. Folketingsvalget
kom straks efter. Der var brug for ham hjemme i den poli
tiske kamp, som han altid har forstået at præge både
som debattør og menneske. (Valget 1966)

Danmarks ambassadør i Sverige, Otto Borch:
Det er vel som finansminister og politisk ordfører, at Poul
Møller har sat sine dybeste fodspor i den danske efterkrigspolitik.
Men også når det drejer sig om at give holdning til
Danmarks politik i de udenrigspolitiske spørgsmål, hvad
enten det drejer sig om vort medlemskab af FN, vort til
hørsforhold til NATO eller vor plads i EF, har Poul Møller
stået frem.
I forhold til FN har Poul Møller bidraget til skabelsen af
det konstruktive samarbejdsklima, som på trods af politi
ske meningsforskelle har præget landets holdning til
verdensorganisationen.
Krigens og besættelsens erfaringer bestemte hans
holdning til forsvarsalliancen. Hans bidrag til den dan
ske debat har været medbestemmende for den folkelige
tilslutning, som alliancen igennem 40 år har nydt.
Medens dette arbejde i stor udstrækning har udspillet
sig på den hjemlige scene, udfoldede Poul Møllers evner
til fordel for EF’s udvikling sig i lige grad hjemme som
ude. Hjemme som meningsdanner og stemmemagnet,
ude som parlamentariker i første led.
Poul Møllers indsats kendetegnes af faste personlige
synspunkter vedrørende Danmarks plads i verden, par
ret med en vilje og evne til det brede politiske samarbej
de, der er så afgørende for, at et mindre lands stemme
kan falde med vægt og vinde tilslutning.

Formanden for Boligfonden for Enlige Mødre,
Elsa Andreassen:
Mit første kendskab til Poul Møller stammer fra et nabo
fællesskab i Gilleleje, men et egentligt samarbejde med
Poul Møller begyndte i 1983, da »Lis Møllers Mindelegat«
blev oprettet til erindring om den storejndsats, Lis Møller
har gjort for den enlige forsørger.
Denne gestus fra Poul Møller, som satte Boligfonden i
stand til årligt at uddele legater til klienter, der er under
uddannelse, værdsættes meget, idet Boligfonden på
denne måde kan give en håndsrækning til nogle enlige
forsørgere som gennem uddannelse får større ressour
cer til et godt og stimulerende samvær med deres børn.

Tidl. viceformand for Folketinget,
Advokat Hanne Budtz:
• Ved siden af Poul Møller sad jeg i gruppen de seneste år,
vi var der samtidig - uden naturligvis at komme op på
siden af ham politisk.
I som udenfor gruppen var/har det været en oplevelse
at følge Poul Møllers omfattende viden og evne til at skæ
re igennem - spidde problemer og foreslå løsninger - al
tid konstruktiv.
Poul Møllers belæsthed og blandt andet historiske
kundskaber, evnen til at anvende dem var som en fort
sættelse af Aksel Møllers viden og indsigt - sjældne ev
ner hos politikere, og det er en lykke for en gruppe at
rumme sådanne.

Poul Møller har på denne måde sat et værdigt minde
over Lis Møllers årelange indsats for enlige forsørgere.

Politik, alvor, men også humor - (med Drachmann »Al45

- Så gutter, nu er der kun 365 dagsrejser til Treasure Springs i Naked Mans Valley, hvor kildeskatten ligger begravet.

vor er en kostbar, den kosteligste skat, men hvorfor ikke
stadse med sidensvans sin hat«) - er lykkeligt forenede
hos Poul Møller.
Direktør O.P. Christensen, Frederiksberg:
Som bekendt har Poul Møllers fornavn sin oprindelse i
det latinske apostelnavn Paulus eller den lille engel. Der
med karakteriserer hans fornavn på bedste måde det
fundamentale træk ved hans personlighed, at han er
den gode viljes mand. Poul Møllers positive menneske
syn og hans engagement har givet vore familier mange
dejlige stunder sammen. Personligt vil jeg sige ham tak
for et venskab, som går helt tilbage til sømandsstrejken
i 30’erne.
I Poul Møllers politiske arbejde medførte hans oratori
ske talent og hans europæiske indstilling, at han blev
een ud af den håndfuld konservative ledere, der indtil nu
har præget partiets udvikling. Men hans tro på det gode,
og hans håb for det bedste for de fleste, har også givet
ham skuffelser.
Poul har mange gode år foran sig, og vi er mange, der
idag - mere end nogensinde - har brug for alt det, han
står for.
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Justitsminister, professor H.P. Clausen:
Poul Møller har været der hele tiden, må jeg konstatere
retrospektivt i et overblik over min egen forbindelse med
dansk konservatisme. Først i sin egenskab af landsfor
mand for KU.
Da så man ham fra pladsen som et menigt medlem af
Konservative Studenter og KU i de sidste besættelsesår
og lige efter som den elegante, veltalende, politisk kyndi
ge formand. Han og storebroderen Aksel stod nok for
alle os, der var en halv snes år yngre som dem, der re
præsenterede den politik og den politiske stil, der trak os
til Det konservative Fblkeparti.
Senere var jo i mange år Poul Møller klart den front
figur, der tegnede partiet i dansk politik. Og hans politi
ske journalistiks lødighed gjorde det naturligt at bruge
og forholde sig til hans politiske jugement.
Det føltes som en særlig ære, da Poul Møller hilste mig
velkommen, da jeg selv fik mulighed for at øve konserva
tiv indflydelse i dansk politik. Hans altid af alle opmærk
somt aflyttede indlæg på landsrådene har vist mig, at
han har fastholdt den linie, der i min pure ungdom gjorde
indtryk på mig.
Poul Møller har dermed været med til at styrke min

Den budgetterede skattestigning på 5 milliarder har fået Henry Grünbaum til at mindes Poul Møllers egne ord om, at skatterne havde
nået bristepunktet, da Grünbaum var finansminister og foreslog en stigning på 3 milliarder: - Tja, man har et bristepunkt, indtil man
tager et nyt.
"*
Bo Bojesen 2.12.69.

egen opfattelse af sammenhængen livet igennem af mi
ne politiske holdninger. Det giver fødselsdagen mig nu
en passende lejlighed til at sige tak for.
Direktør, civilingeniør Nils Foss:
I konservative kredse var Poul Møller i mange år en af de
bærende kræfter i partiet, og det var ikke nemt for Poul
at stå i skyggen af sin bror, hvis alt for tidlige død i 1958

var et alvorligt slag for Det konservative Folkeparti.

Poul formåede imidlertid ikke alene at bryde ud af bro
derens skygge, men også siden at præge partiet.
Poul var i sine aktive år absolut en af de bedste oratori
ske begavelser i dansk politik. Han formåede i sjælden
grad at aktivere og fænge sine tilhørere. Det gjaldt ikke
mindst de yngre årgange.
I små lukkede møder kunne Poul virke mut og tilknap
pet. Nogle gange sagde han ikke et ord. Men når man så
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senere traf ham, havde han fuldt ud grebet det essenti
elle og brugte konklusionerne effektivt.
Til gengæld var han ikke tavs i det selskabelige lag,
hvor jeg havde glæden af at være med mange gange bå
de hjemme og i det dejlige sommersted i Gilleleje. Her
boltrede Poul sig som en fisk i vandet med muntre vittig
heder og glade sange til langt ud på natten. Lis var en
strålende værtinde og sønnerne en intelligent næste
generation. Man skulle selvfølgelig være forsigtig med
blot en antydning af kritik over for Poul, hvis Lis var til ste
de. Så blev den charmerende værtinde forvandlet til en
brølende løvinde.
Det var pragtfuldt, da Poul efter mange års hårdt poli
tisk arbejde blev finansminister i VKR-regeringen. Des
værre holdt helbredet ikke. Vi kan til gengæld glæde os *
over, at Poul kom sig og har haft mange gode stunder,
selv om de har været mindre aktive.
Hans venner ønsker ham mange flere gode år på
70-årsdagen.

Statsrevisor, landsretssagfører Hagen Hagensen:
Det første indtryk af, at der var noget usædvanligt ved
Poul Møller, går tilbage til 1933, hvor han ved en KU sam
menkomst med mange hundrede deltagere holdt en
vidtspændende og spændende tale med politisk udsyn,
der imponerede alle.
Han var født ind i en konservativ familie, hvor hans æl
dre broder Aksel naturligt blev hans forbillede og hvor
han senere på så mange måder, men med sine helt selv
stændige synspunkter, markerede sig ikke mindst som
politisk ordfører.
I min første periode i Folketinget var han den, jeg på
mange punkter lærte mest af, ikke mindst på det skatte
politiske område.
Hans evner har været mange og han kastede dem
langtfra altid af i de nærmeste krav. Derom vidner hans
indsats fortsat.
Poul Møller ydede i sin tid som formand for Statsrevi
sorerne en betragtelig indsats ved etablering af den
sekretariatsordning, som stadig virker fortrinlig for sene
re statsrevisorer og som også jeg nu nyder godt af.
En hilsen til ham må naturligt slutte med at huske på
den stærke baggrund, han havde i samlivet med Lis og
i den fortsættelse af familiens konservative holdninger,
der nu føres videre af Per Stig.
Borgmester i København, H. Thustrup Hansen:
I efteråret 1956 gik jeg i 2. g på Set. Jørgens Gymnasium.
Det havde Poul Møller gjort 20 år før. En grå efterårsaften
var jeg taget ind til Rådhuspladsen for at deltage i mit livs
første - og indtil nu sidste - demonstration. Anledningen
var det sovjetiske angreb på Ungarn.
Jeg havde ikke på forhånd særligt kendskab til hoved
taleren Poul Møller. Men det fik jeg ved den lejlighed.
Præcist tolkede han den forbitrelse og sorg, jeg selv føl
te. Især mod slutningen af talen var tilhørernes bifalds
ytringer så voldsomme, at jeg, der stod ret langt tilbage,
ikke fik helt fat på, hvor taleren havde opfordret forsam
lingen at bevæge sig hen. Min stedsans har aldrig været
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noget at prale af, så jeg var faktisk lidt bekymret ved tan
ken om, at den store forsamling nu var i bevægelse i ret
ning Budapest. Men vi skulle til den russiske ambassa
de i Kristianiagade, viste det sig!
I september 1958 var Poul Møller den konservative
studenterforeningsfraktions rustaler. Og denne gang
havde jeg fået mig anbragt på 1. række. Atter begrejstredes jeg af den manuskriptløse fremstilling af konservativ
ideologi.
Jeg meldte mig hos de konservative og har nu repræ
senteret partiet i 27 år på Københavns rådhus.
Poul - du har meget på samvittigheden! Et stort hjerte
lig til lykke!
■

Fhv. stateminister Poul Härtling:
I nogle år sad jeg ved siden af Poul Møller blandt folke
tingsmedlemmerne og sidenhen på regeringsbænkene.
Jeg har ofte lyttet til ham, når han talte fra Folketingets
talerstol, eller når han tog ordet i et regeringsmøde.
Da han fyldte 50, holdt jeg en lille tale til ham ved hans
fødselsdagsfest. Nu, da han fylder 70, vil jeg lade min hil
sen til ham være et kort citat fra den tale:
»Jeg vil hylde dig for din kærlighed til sproget. Det
præcise udtryk, den rigtige formulering, sætningens
prægnans, talens flugt, argumentationens rytme, en
god indledning, en effektfuld sortie - sådan var dine
taler i Folketinget ofte. Og når du kom ned fra talerstolen,
måtte man op med småpengene. Undertiden kunne
man ligefrem synes, at din tale mindede om Antonius
hos Shakespeare.
Sådant nås kun, når man arbejder med sit sprog og
sine taler. Det har du altid gjort. Din ærbødige sidekam
merat har ofte hørt dine afsides kommentarer til det
sprog, som vi opvartes med i Folketinget. Det var musi
keren, der måtte rynke brynene, når der blev spillet

falsk«.
Jeg sagde meget mere for 20 år siden. Det er der ikke
plads til i denne korte hilsen. Andre vil drage andre sider
af Poul Møllers virke frem. Jeg fik lyst til som mit bidrag
at fremhæve, at han er en af de (få) politikere, som altid
har været sprogets vogter og tjener. Lykke til dagen.

Direktør, cand. polit. Erik Haunstrup Clemmensen:
I vel over 55 år har Poul Møller virket for Det konservative
Folkeparti. Enhver ved, at han har gjort det på basis af en

omfattende saglig viden og ved et engagement og et ta
lent, der har skabt ham sympati og respekt langt ud over
partiets egne rækker.
Vi, der kort før 2. verdenskrigs udbrud lærte ham at
kende som landsformand for Konservative Gymnasia
ster, behøvede ikke at have profetiske evner for at forud
se, at her var en politisk leder undervejs. Han var allere
de dengang en strålende taler, en glimrende debattør og
en ypperlig skribent.
Få år efter lærte Poul Lis at kende, og gennem over 40
år var de nok det ægtepar, der på den fornemmeste må
de var med til at præge debatten om det danske sam
funds udvikling.

Preriens bedste mend
Forslaget til et fælles valgoplæg fra trepartiregeringen debatteres ivrigt: - RKV! Nej, vi skriver vel KRV?I - Hov, hov, I mener vel VKR?
Bo Bojesen 28.5.70.

Poul Møller er forblevet sine ungdomsidealer tro. I
over et halvt århundrede har han - resultatrigt - slidt for

disse idealer. Det danske samfund er blevet bedre i kraft
af hans indsats.
Fhv. undervisningsminister K. Helveg Petersen:
Poul Møller mødte jeg første gang under en valgkamp i
Sakskøbing-kredsen for mange år siden. Jeg husker

ham tydeligt fra dengang som en meget levende og vel

talende ung politiker.
Han var en fremragende vælgermødetaler, hurtig i
replikken, og dertil føjede sig hans evne til at drage un
derholdende aspekter ind i fremstillingen. Det kneb i
hvert tilfælde ikke med opmærksomhed fra tilhørernes
side, når han havde ordet.
Læser man om han i Den blå Bog, får man et stærkt
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indtryk af den imponerende indsats, han har udført igen
nem årene, hvor man kaldte på ham fra mange sider, bå

de i det politiske liv og inden for erhvervsmæssige opga
ver. Han sparede ikke sig selv.
Mange år efter valgkampen på Lolland traf vi hinan
den i ministeriet Baunsgaard fra 1968 til 1971, hvor han
var finansminister, en slidsom post, der sætter sit spor
på alle indehaverne - også på Poul Møller. - Erfaringer
fra mange års deltagelse i det politiske liv var her en god
ballast for ham i mange vanskelige situationer.
Jeg udtrykker mine bedste ønsker for ham på 70 års
dagen.
Chefen for Folketingets Bureau, Helge Hjortdal:
Poul Møller vil være kendt for et meget aktivt og forskelli
gartet livsforløb i vort land. Han har været udstyret med
embedsmandsmappen, optrådt i retssalen, fungeret i
bladredaktionen, forhandlet i ministerkontoret, kommet
med kloge indlæg i bestyrelseslokalet, skrevet artikler
og bøger ved skrivemaskinen i husets stille værelse, og
så har han været manden i folketingssalen. Det er nok i

denne sidste rolle, Poul Møller er mest kendt, og som
han selv har lagt mest vægt på. Han er den fødte parla
mentariker, der i folketingssalen har vundet respekt for
sit politiske engagement - og så har han næsten først af
alle talt folkestyrets sag fra Tingets talerstol. Som ordfø
rer for sit parti i storpolitiske debatter havde han altid klo
ge ord om Folketingets placering og funktioner og om
vigtigheden af at få vort folkestyrets centrale institution
til at fungere, så folk både kunne anerkende de valgtes
indsats og se resultater af arbejdet.
Poul Møller så, at et folkestyre som det danske er vær
difuldt, og man skal passe på det og pleje det - og
demokrati må aldrig blive noget selvfølgeligt.
Fhv. minister Erhard Jacobsen, MF, MEP:
Poul Møllers 70-års dag er for mig en kærkommen anled
ning til at sige tak for personligt venskab og politisk sam
arbejde i mere end 50 år. Siden vi første gang krydsede
klinger på Lyngby Statsskole i 1936, har vi haft en lang
række fælles oplevelser, der for mig har betydet stor in
spiration og opmuntring.
»Kan du huske! kan du huske?« udgør idag en stor del
af vore samtaler, når vi nu og da mødes. Vi har moret os
dejligt sammen - over os selv og over andre. Men vi har
også haft adskillige alvorsstunder sammen, hvor vi har
stivet hinanden af og givet opmuntring og trøst, når der
var modgang. Og modgang er der nok af, når man som
Poul Møller har en personlig stil, en fast holdning og et
væld af politiske ideer, som man søger gennemført.
Dansk politik og danske politikere står i stor gæld til
Poul Møller. Vi har grund til på hans festdag at udtrykke
håb om, at han endnu i mange år vil lade høre fra sig.
Ud over en tak skal der fra mig lyde en opmuntring og
en opfordring, som jeg selv modtog på min 70-års dag.

Det var fra ingen ringere end Præsident Ronald Reagan,
der - ud fra egen erfaring - kunne forsikre om, at 70-års
alderen er indledningen til et rigt liv med store mulighe
der og store opgaver. Kære Poul Møller - Der er endnu
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mange udfordringer og mange muligheder. Dansk poli
tik har stadig brug for dig - ikke mindst dit eget parti.

Bestyrelsesformand,
tidl. amtsborgmester Erik Jessen:
Poul Møller tog det første skridt ind i »realkreditten«, da
han i 1958 indvalgtes i repræsentantskabet for Køben
havns Kreditforening. Det bestod kun af elleve medlem
mer og var reelt en bestyrelse. I en sådan må en minister
som bekendt ikke sidde, hvorfor Poul Møller, da VKRregeringen blev dannet, måtte forlade kreditforeningen.
I 1971 dannedes Forenede Kreditforeninger ved en
fusion af fem kredit-og hypotekforeninger. Som bestyrelsen^naestformand valgtes Poul Møller, der på det tids
punkt havde forladt Folketinget.
Poul Møller og jeg mødtes første gang så sent, som
først i 80’erne. Vi sad da - sammen med andre - over for
hinanden ved forhandlinger mellem Forenede Kredit
foreninger og Jyllands Kreditforening, forhandlinger der
i 1985 førte til dannelsen af Den nye danske Kreditfor
ening Nykredit.
Der har vi siden siddet ved siden af hinanden som
næstformand og formand i et meget positivt samarbej
de, hvor jeg høster megen gavn af Poul Møllers klarsyn
og indgående kendskab til samfundsforhold. Desværre
må Poul Møller den kommende første april, på grund af
gældende aldersbestemmelser, forlade Nykredit. Det vil
ske med en stor anerkendelse af den indsigt, hvormed
han har præget både små og store afgørelser i Nykredit.
En anerkendelse, som jeg gerne også udtrykker her ved
70-årsdagen
Sekretariatschef Jens Karoli,
Europæiske Konservative:
Da Poul Møller i 1979 blev opstillet som Det konservative
Folkepartis spidskandidat til det første direkte valg til
Europa-Parlamentet begyndte en ny æra. Ikke blot for
Europa-Parlamentet, men sandelig også for os medar
bejdere i parti og Parlament. - Vi bruger nu i daglig tale
vendingen »før eller efter Møller-perioden«.
Først som generalsekretær i Det konservative Folke
parti og senere som politisk medarbejder i Europa-Par
lamentet har jeg haft den kæmpeoplevelse at være én af
Møllers nærmeste, - jeg havde nær skrevet rådgivere,
men det var nu mest ham, der rådgav.
Med baggrund i et indgående kendskab til Europas
historie flere hundrede år tilbage - dets krige, kejsere,
konger og hertugdømmer - også dermed et stort kend
skab til landenes kulturelle baggrund. Kolleger fra alle
lande blandt Europa-Parlamentets medlemmer - grup
pefæller som politiske modstandere - var imponerende
over Møllers evne til at analysere det politiske problem,
baggrunden for dets opståen og muligheden for løsning.

Lige siden han før 2. verdenskrig som ganske ung i sit
hjem på Bülowsvej på Frederiksberg hørte om den fran
ske udenrigsminister Aristide Briands taler til Folkefor
bundet om et forenet Europa, har han været optaget af
disse tanker.

Præriens bedste mænd
Som en brunstig klapperslange sneg frygt og overtro sijg ind i Welfare City. Spareånden huserede. Ingen havde set den ved dagslys,
men når solen sank bag Blue Mountains og godtfolk bçgav til til aftenkursus, kunne ingen føle sig sikker. »The Vacuum-cleaner
Gang« kunne dukke op hvor som helst. Engang blev en kone på vej hjem fra peddingrør-fletning frarøvet 1 dollar og 25 cents. »For
betalingsbalancens skyld«, snerrede de til hende. Næste dag meldte hun sig til et kursus i nationaløkonomi.
Bo Bojesen 4.11.70.

Vi var nogle, der fik lov at samarbejde med og opleve
Poul Møller i hans meget aktive »Europa-tid«.
Han blev i det arbejde én af »Europas fædre«. Vi søger
stadig råd og vejledning hos Poul Møller. Vi spilder ikke
en chance for at være sammen med dette festlige men
neske - loyal, humør- og humorfyldt. Han har evnen at
begejstre og begejstres.
Hjertelig tillykke fra »alle dine sekretærer«.

Medlem af Folketinget, fiskeskipper Kent Kirk:
I politik vælger man ikke selv sit selskab.
Ved valget til Europa-Parlamentet i 1979 trak Poul Møl
ler 153.000 personlige stemmer og sikrede dermed 2
konservative pladser i det nye direkte valgte parlament.
Jeg var heldig at få det andet mandat, og dermed
chancen for at lære politikeren og mennesket Poul Møl
ler at kende. De 5 års tætte samarbejde lærte mig, at
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Poul Møllers politiske engagement er stærkt præget af
mennesket Poul Møller.
Udgangspunktet for enhver politisk stillingtagen er for
Poul Møller respekten for det enkelte menneskes rettig
heder samtidig med, at Poul Møller søgte den rigtige ba
lance imellem friheden og ansvaret.
Poul Møllers indsats i Europa-Parlamentet var præget
af hans store indsigt i den europæiske historie og viljen
til at undgå fortidens fejltagelser, og vore engelske kol
leger fik ofte en lektion i politisk historie.
11979 var EF præget af stilstand. Regeringscheferne
var uvillige til at træffe beslutninger, og Storbritannien
blokerede for udviklingen med budgetstriden. Poul Møl
ler argumenterede stærkt for, at Europa-Parlamentet .
skulle tage de nødvendige initiativer for igen at sætte
gang i udviklingen. Det lykkedes sammen med andre
fremsynede medlemmer at udarbejde forslag til traktat
ændringer. Det var startskuddet til de traktatændringer,
som regeringscheferne vedtog i 1985, og som vi tilslutte
de os ved folkeafstemningen i 1986.
Udviklingen er nu godt igang, og Poul Møller kan med
god samvittighed se sig tilbage, velvidende, at han var
med til at sætte gang i det europæiske tog. Vi andre kan
med rette takke Poul Møller for hans indsats i dansk og
europæisk politik, og jeg kan derudover takke ham for, at
man også kan være heldig med selskabet, når man ar

bejder med politik.
Hjertelig tillykke Poul Møller!

Fhv. viceborgmester Chr. Lauritz-Jensen,
Frederiksberg:
Poul Møller har i hele sin politiske gerning ønsket at
fremme helhedens interesse. På intet tidspunkt er han
veget fra de ungdomsidealer, som tredivernes store kon
servative politiske leder, Christmas Møller stod for: at
samfundets store middelklasse - ikke måtte svigtes, at
det skulle være den midtsamlende politik, der skulle
fremmes, og at der skulle føres en politik, der skulle gav
ne flest mulige. Christmas Møller og Poul Møller har altid
anset mellemklassen som et sundt bærende befolk
ningselement. Disse ungdomsidealer har Poul Møller
aldrig svigtet og han har på dette grundlag udført en stor
historisk og politisk gerning.
Poul Møller har øvet en betydelig indsats for dansk
erhvervsliv ved at fremme en mere erhvervsvenlig skat
tepolitik, mere konkurrenceduelige toldbestemmelser
og rimeligere afskrivningsregler. Han har herved bidra
get til at skabe flere arbejdspladser og sikre grundlaget
for en forbedring af befolkningens levestandard.
Allerede i slutningen af 40’erne og begyndelsen af
50’erne gjorde Poul Møller sig til talsmand for folkepen
sion til alle. Det var efter datidens målestok et meget vov
et politisk initiativ, som krævede politisk fremsyn og dri
stig indsats. Også ved de senere udbygninger af folke
pensionen har han medvirket i betydelig grad. Tidligere
end andre forstod Poul Møller den nu igangværende ud
vikling i befolkningens aldersfordeling og betydningen
af en øget opsparing i samfundet. Dette fremsyn bør
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fremhæves ved denne lejlighed samtidig med, at jeg
siger tak for 56 års godt venskab.
Fhv. viceborgmester i Gladsaxe,
Gottholdt Malling Kiær:
Jeg er glad for på denne måde at kunne deltage i hylde
sten af Poul Møller på hans runde fødselsdag.
Han og hans familie har gennem en menneskealder
beriget os med gode oplevelser på det politiske område.
Det første møde med familien fandt sted i februar
1934, inden Poul Møller var fyldt 15 år og hvor hans bror
Aksel måtte forberede os politisk og hjælpe os med at
starte KU i Søborg-Buddinge.
Seoere fik vi den store glæde at få Poul Møller som
Gladsaxe kredsens folketingsmand. Her gjorde han et
fint arbejde, og blev fortjent hyldet på møderne.
På Landsrådsmøderne ventes Poul Møller store tale
altid med spænding. Især fordi han ikke er bange for de
»varme kartofler« - det føltes altid som »suset fra
skræp«!!
Tusind tak og hjertelig til lykke!

Fbrmand for Folketinget,
fhv. minister Erik Ninn-Hansen:
Tre gange har jeg efterfulgt Poul Møller:
11942 som formand for Studenterforeningens Konser
vative, i 1948 som formand for Konservativ Ungdoms
Landsorganisation og i 1971 som finansminister.
Dette fortæller meget om, hvor nær vi stod hinanden
igennem 30 år i det politiske arbejde. Det var ikke, som
nogle har hævdet, en 30 års krig mellem partifæller, men
selvfølgelig var der tidspunktér, hvor personspørgsmål
kunne skille, sådan vil det altid være i et parti. Det afgø
rende var imidlertid vort fælles arbejde i de mange år for
Det konservative Folkeparti, og at vi i hele denne periode
havde brug for hinanden og benyttede os af det. Jeg har
grund til at være taknemmelig, fordi Poul Møller førte mig
ind i politik og til mange politiske opgaver, fordi vi havde
det muntert sammen, og fordi jeg lærte meget af ham.
Poul Møller var vanskelig at efterfølge, han har altid
været - og er stadig meget populær. Han var en strålen
de debattør i Folketinget, og han kunne så meget selv.
Det var trist, da sygdom bevirkede, at han trak sig ud af
Folketinget, men det var glædeligt, at Poul Møller kom så
godt igen i Europa-Parlamentet. Stemmetallene den
gang viste, at befolkningen ville bringe ham hyldest. I
den vil jeg gerne deltage i taknemmelighed over de man
ge års nære politiske og personlige samarbejde.
Fhv. formand for Europaparlamentet, Frankrigs
tidligere ministerpræsident Pierre Pflimlin:
J’ai eu souvent l’occasion de rencontrer Poul Møller au
Parlement Européen. C’était un collègue sérieux, con
sciencieux, exerçant sont mandat avec beaucoup de
dévouement.
Pendant plusieurs années nous avons collaboré au
sein du Bureau du Parlement Européen, dont Poul Møl
ler faisait partie en sa qualité de Vice-Président de notre
Assemblée. Je me souviens de ses interventions; elles

Friløb for herrer
Med hensyn til politisk nytænkning er de konservative nu gået foran Venstre: - Hov, hov, det er jo ikke de korte distancer, det gælder!
Bo Bojesen 19.11.70.

apportaient à nos discussions une contribution très pré
cieuse, car elles étaient toujours objectives, concrètes et
témoignant dùn grand bon sens. Même lorsqu’on ne
partageait pas sa manière de voir, il fallait en tenir
compte car elles éclairaient certains aspects des pro
blèmes en discussion auxquels personne d’autre n’avait
pensé.

Lorsque Poul Møller présidait les séances plénières
du Parlement Européen, il le faisait avec une autorité
tranquille que tout le monde respectait.
Je puis donc attester que Poul Møller a bien servi la
cause de l’Europe démocratique. Je suis heureux que
son anniversaire me donne l’occasion de lui exprimer
ma reconnaissance et ma haute estime.
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Fhv. formand for Europa-Parlamentet,
Lord Henry Plumb:
When Poul Møller speaks, you listen.
Many of us joining the European Parliament in 1979
following the direct elections, had little experience in
Political life, we believed in the European identity and we
believed in the philosophy of our Political Party, but we
lacked the skill of the Political negotiator.
Poul Møller was a past-master in the art of Politics and
his vast experience as a well-respected Minister of

Finance, in the Folketing, was immediately recognised
in the European Parliament.
I was very fortunate to be associated with such a
skilled Politician, and his dry sense of humour and ability
to express himself in such a direct and positive manner
made a great impact on all his colleagues.
No one was ever left in doubt as to Poul Møller's iden
tity as a representative of his country and his party. He
had the ability to relate so much of the history of his great
country and the rest of Europe to all his listeners with
great authority. He believed, as we all should, that we
can only build the future by learning from the lessons of
the past.
Poul became a great friend and colleague and I have
missed his wise counsel since he decided to retire from
European Politics.
I am delighted to join with others in wishing him a very
happy celebration of his six score years and ten, and the
very best wishes for many more to come.
Kirke- og kommunikationsminister
Torben Rechendorff:
Det går vel an med en beskeden tilståelse! De, der
mener at kunne ane, at landsrådets dirigenter i samråd
med partiets generalsekretær ved meget sjældne lejlig
heder laver om på talerrækkefølgen ved landsrådets for
handlinger, har ret!
Arsagen er enkel: af og til kan man vurdere, at et mø

des forløb og stil vil blive ændret til det bedre gennem
små »tekniske« justeringer. En sådan teknisk justering
har ikke så sjældent medført, at Poul Møller er gået på ta
lerstolen udenfor den normale rækkefølge. Men det har
nu aldrig - ihvertfald ikke i min generalsekretærtid givet vrøvl med de øvrige på listen eller med forsamlin
gen.
Poul Møllers landsrådstaler har været ensbetydende
med inspiration! Inspiration til det fortsatte arbejde i parti
og folketingsgruppe. De har aldrig været ligegyldige
men båret af hans enorme erfaring, af hans analytiske
evner, af hans humor, - og af og til af hans trang til mild
revselse.
Vi har ikke så mange i Det konservative Folkeparti, der
kan tale med historiens erfaring som baggrund. Poul
Møller er en af dem. Derfor er hans taler altid af karat, og bifaldet stærkt og varmt.

Generalsekretær Harald Rømer,
Europa-Parlamentet:
Jeg har haft æren af at kende Poul Møller både i hans vir
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ke i Folketinget, da jeg som ung student startede på Den
konservative Pressetjeneste, og senere da han blev
medlem af Europa-Parlamentet, hvor jeg blandt andet
bistod ham, da han som næstformand skulle lede Europa-Parlamentets forhandlinger.
Det har altid slået mig, at i hele sit virke har Poul Møller
demonstreret, at der ikke kan være tale om at skille det
europæiske og det danske. Det er en helhed. Man kan
ikke være en god europæer uden at have en solid natio
nal forankring, og man kan tilsvarende ikke være en god
dansker uden at have blik for betydningen af den euro
pæiske dimension.
Poul Møller kan forbinde og forklare. Derfor er der altid
- blevet4yttet til ham - hjemme såvel som ude. Poul Møller
har vundet respekt som en overbevist europæer og som
en forkæmper for danske interesser. Han var bærer af
dansk tradition i dens europæiske sammenhæng med
en usvigelig respekt forden parlamentariske institution.
Poul Møller har dermed sat et eksempel for os alle.
Alle hans venner i Europa-Parlamentet sender ham
de hjerteligste lykønskninger i anledning af 70 årsdagen
med ønsket om endnu mange gode år.

Fhv. departementschef Erik Ib Schmidt:
Mit nærmere bekendtskab med Poul Møller indledtes
mange år før ministertiden. Vore koner var kolleger i
Danmarks Radio og havde et meget nært og fint samar
bejde, så jeg fulgte med, når Lis og Poul indbød til gilde.
Det irriterede mig, at Poul hele tiden tiltalte mig: hr.
departementschef, og på et tidspunkt sagde jeg noget
arrigt, at det ikke var til at horde ud at høre på.
Typisk svarede Poul Møller smilende, at det da ellers
var en meget pæn titel, men hvis jeg ikke ku li’ den, ville
han foreslå at vi blev dus!
Det blev optakten til et godt bekendtskab og senere et
fortrinligt åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det satte Poul
Møllers alvorlige sygdom en stopper for. Alt postyret om
kring gennemførelsen af kildeskatten bidrog nok sit her
til, men osse det knirkende samarbejde i VKR-regeringen sled på Poul Møller. Til trods for sit store flertal kunne
regeringen ikke mande sig op til at gennemføre sine er
klærede mål. Det havde Poul Møller ofte svært ved at for
sone sig med; trods sine taktiske evner formåede han
ikke at sætte sig igennem.
Denne udadvendte, venlige og menneskelige, muntre
og slagfærdige politiker fejrede sine største triumfer som
taler og debattør. Han kunne få en forsamling til at koge
over i begejstring.
Når vi kom ud sammen til møder eller andre arrange
menter, slog det mig, hvor varmt og hjerteligt, Poul altid
blev modtaget. Kun få politikere opnår at blive så folke
kære. Hjerteligt tillykke.

Formanden for landsforeningen »Dansk Arbejde«,
civilingeniør, fhv. M.B. Vagn Støttrup:
Fra min tidligste KU-tid står en brændende og entusi
astisk tale fortsat klar, og det var den unge KU-landsformand, Poul Møllers tale på KU’s landslejr på Hvidkil
de i 1943.

Venstre-vikingernes saga
De konservative fortsætter med at opridse dystre fremtidsperspektiver for Poul Härtling, hvis han i givet fald danner regering uden
dem.
Bo Bojesen 73.

Den tale og Poul Møllers senere virke har for nflg og
mange med mig været stærkt inspirerende i vort fælles
arbejde gennem de mange senere årtier for vort fælles
parti.
*
Nærmest var vel kontakten i den periode, hvor Poul
Møller som finansminister måtte krydse klinger med os
i den konservative gruppe på Københavns Rådhus, en
duel, hvor dog stadig den gensidige respekt og tillid var
det bærende element.
Undervisningsinspektør Aage Svendstorp:
Min hilsen skal handle om morsomme og arbejdsfyldte
stunder, vi har haft sammen siden 1937 til dato, måske

mest fra min redaktørtid ved »Konservativ Ungdom« un
der besættelsen. Poul Møller var en flittig medarbejder.
Efter de fleste forretningsudvalgsmøder havde vi det al
tid festligt, ofte med hans solosange. Hans sangstemme
er jo fantastisk og uforglemmelig. Sikke et humør.
11948-49 mødtes vi næsten hver eftermiddag på »Det
kgl. Bibliotek«, hvor vi arbejdede på værket »Folkestyret
i dansk humor« i anledning af Rigsdagens 100 års jubi
læum. Alle venstresider var tekst, højresiderne vittig
hedstegninger. Det var fornøjeligt at gennemgå alle vit
tighedsbladene fra de 100 år, Folkets Nisse, Klods Hans,
Punch, Blæksprutten og Svikmøllen. Men det største
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Hastrup. Resultatet blev, at alle sluttede sig til Poul Møl
lers forslag om at kræve lovene ud til folkeafstemning...
Ved begyndelsen af Folketingets møde næste formid
dag tog Poul Sørensen forbindelse med Erik Eriksen...
Erik Eriksen stillede sig positivt til tanken«.
Således blev Poul Møller initiativtager til den folkeaf
stemning, der væltede jordlovene og betød en stor sejr
for det borgerlige Danmark.

grin fik vi nok den dag, Poul Møller kom uden overtøj og
helt dækket af sne. Forklaring: Sekretær R Møller, bolig
ministeriet, var selvfølgelig til stede i ministeriet, når
frakke og mappe var der.
Derfor den korte tur uden overtøj gennem den hylende
snestorm. I min Aalborgtid mødtes vi ofte til fornøjelige
stunder, og det gentager sig nu, da vi er tilbage i hoved
staden og ses på små hyggelige steder med fælles gam
le venner, hvor et hav af morsomme og spændende epi
soder fra ungdommens dage opfriskes.
Fhv. hofmarskal Hans Sølvhøj:
Poul Møller hører til det nye hold, der skulle til efter be
sættelsen. Han havde hele tiden været ubesmittet af det
kortvarige sværmeri for den totalitære stat, som en del af
den konservative ungdom var gerådet ud i. Han stod da
i 1945 parat. Ung, stærk og glad. Vi der var hans jævn
aldrende kom let i kontakt med ham. Han var ivrig, men
ikke for ivrig. Han var sikker men ikke for sikker. Som ta
ler var han overbevisende, som debattør var han under
fundig. Nogle af os fra den anden side mødte ham jævn
lig. Af og til røbede han, at han havde en drøm om et
samarbejde mellem konservative og socialdemokrater.
Han så den aldrig virkeliggjort, men tanken forlod ham
aldrig. Han var typen på den åbne demokrat. Altid på
vagt og altid klar til at lære af de andre. Vi der blev hans
venner ved, at han stadig har tanker og vurderinger at
byde på. Ting, der rækker langt ud over et enkelt partis
snævre interesser.

Fhv. indenrigsminister H.C. Toft:
Når jeg tænker tilbage på Poul Møllers politiske karriere,
falder mine tanker naturligt på folkeafstemningen i 1963,
én af de situationer i dansk politik, hvor han var helt cen
tralt placeret.
Som bekendt var Det konservative Folkeparti forrest
blandt dem, der krævede og fik folkeafstemningspara
graffen, da grundloven blev ændret under VK-regeringen i 1953. Kun én gang har man væltet et lovkompleks
med denne paragraf. Det skete, da regeringen i 1963
imod vor vilje ville gennemføre de jordlove, der var en be
tydelig trussel imod den personlige frihed. Poul Søren
sen fik efter folkeafstemningen, der væltede lovene,
nedfældet på papir, hvordan idéen opstod.
I dokumentet står der bl.a.: »Sent onsdag eftermiddag
mødtes Poul Møller, Thestrup, H.C. Toft, Niels Ravn og
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Generalsekretær John Wagner,
Det konservative Folkeparti:
Da Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse i au
gust 1988 valgte mig til generalsekretær, var der en vel
komsthilsen, som rørte mig dybere end andre: Poul Møl
lers anbefaling. Ikke mindst fordi jeg kan takke netop
ham for, at jeg som ganske ung i VKR-regeringens dage
blev grebet af den politiske bacille - og blev konservativ.
Senere trådte jeg endnu engang i hans fodspor som de
batredaktør og lederskribent på Berlingske Tidende.
Han må i det hele taget være et forbillede for alle konser
vative i min aldersgruppe. Hvis ikke han havde holdt live
i Christmas Møllers moderne konservatisme parret med
sin egen, helt særegne kombination af visioner, ufor
dærvethed og resultatsøgende holdning, så havde vi
ikke haft borgerlig regering de seneste syv år. Han skab
te i 60’erne grobunden for vor nye fremvækst i slutnin
gen af 70*erne og opblomstring i 80’erne. Poul Møller vil
også i 90’erne stå som en af vore vigtigste inspiration
skilder, når vi skal få nye frø til at spire. Poul Møller har som sit eget forbillede med samme efternavn - sat sig
varige spor i vort parti. Det takker vi unge ham for.

Borgmester John Winther, Frederiksberg:
Mit første møde med Poul Møller var ikke planlagt. Sna
rere tværtimod.
Tiden var i slutningen af 50’erne. Den nystartede
KU-forening på Frederiksberg havde sat alle sejl til og
indbudt til stort, velbesøgt og velannonceret medlems
møde med en af partiets spidser, der i sidste øjeblik måt
te melde afbud. Poul Møller - en ung, lovende MF’er sprang til med times varsel og reddede mødet.
Det blev ikke sidste gang, Poul Møller sprang til og
reddede en situation. Hans indsats i regering, folketing,
borgerrepræsentation, EF-Parlamentet plus adskillige
møder landet over vidner om, at Poul Møller var - og fort
sat er - en person, hvis råd man lytter til.

Tegneren Bo Bojesens karikatur af Poul Møller, ophængt pä en
udstilling af bladtegnernes politikerportrætter, afholdt på
Charlottenborg 1970. Med kunstnerens tilladelse.
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