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Bog om Regeringens og Rigsdagens Medlemmer er udarbej
det med Støtte fra Rigsdagens Præsidium, hvorfor jeg herved

enne
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bringer min Tak. Denne skal ogsaa gælde det store Flertal af mine

Kolleger, som velvilligst har stillet værdifulde Oplysninger til min
Disposition. I Bogens politiske Portrætter er medtaget de Personer, der
var Medlemmer af den danske Rigsdag, da Bogen blev paabegyndt i

Foraaret 1937, og for deres Vedkommende, der som Suppleanter indtil
Udgangen af Januar 1938 er blevet Medlem af Rigsdagen, er kun med
taget en kort Meddelelse om deres vigtigste Data. Det er mit Haab, at
en saadan Bog maa bidrage til at sprede Forstaaelse af og Sympati for
Rigsdagens Medlemmer og derved øge Respekten og Interessen for de
res vanskelige men betydningsfulde Gerning.
p. t. Rigsdagen i Januar 1938.

Gunnar Fog-Petersen.

Grundlovens Bud samles den danske Rigsdag første Tirsdag i Oktober. I
Krigstiden, og for Resten ogsaa nu og da i Aarene derefter, var den foregaaende Samling knap sluttet, naar den nye begyndte, men Reglen er dog, at Rigs
dagen har kortere eller længere Sommerfrihed. Rigsdagens første Mødedag indledes
efter gammel Skik med en Gudstjeneste. Før Christiansborgs Genopførelse, da
Rigsdagsbygningen laa i Bredgade, holdtes disse Gudstjenester i Marmorkirken. Da
man flyttede op paa Slottet, benyttedes Holmens Kirke nogle Gange, nu er det
Slotskirken, hvor denne Indvielse af Rigsdagsarbejdet finder Sted. Københavns Bi
skop udpeger hvert Aar den Præst, der skal tale til Lovgiverne, og selv om Rigs
dagen er konfessionsløs, er det dog et ret betydeligt Tal af Rigsdagsmænd og Mini
stre, der følger Klokkernes Kalden. Men noget Skel mellem dem, der møder og
dem, der bliver borte, findes ikke.
Rigsdagsmanden er kun forpligtet paa Grundloven, og efter den kun bunden
af sin egen Overbevisning.
Det er blevet Skik, at Statsministeren paa Rigsdagsmødernes første Dag holder
en Programtale, som uden Grund kaldes Trontalen. Derefter konstituerer Tingene
sig. De første Møder ledes af Aldersformanden; der vælges Formænd og Viceformænd i begge Rigsdagens Ting; tilsammen danner de Rigsdagens samlede Ledelse,
Præsidiet. Indenfor hvert Ting har Formanden en vidtstrakt Myndighed. Rigsdagen
har sit eget Regnskab, bevilger selv de til dens Førelse nødvendige Midler og staar
kun til Ansvar for Folket, hvis Repræsentation den er. „Kast aldrig Vrag paa Rigs
dagen“, udtalte Klaus Berntsen, da Rigsdagens Partier i Fællesskab hyldede ham
paa 50 Aarsdagen for hans første Valg. Den gamle Parlamentariker sagde dette
som et personligt Testamente til sit Folk, som havde han en Forudanelse om den
Skæbne, der har ramt saa mange af Verdens Rigsdage i de senere Aar. „Husk
paa,“ tilføjede han, „at jeg har levet under Enevælden, siden da er alt her i Lan
det forandret og alt til det bedre!“
Naar Rigsdagen har valgt sin Ledelse, er Hverdagen inde. Som Regel har Folke
tinget Møde fra Tirsdag til Fredag, begge Dage medtaget, Landstinget Onsdag og
Fredag med den mellemliggende Torsdag som Arbejdsdag for Udvalgene. Rigsdags
mandens Dag begynder ret tidligt. I de travle Perioder sættes Udvalgsmøderne
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undertiden til Kl. 8, men i Almindelighed begynder de ved 9—10 Tiden. Den
store Bygning er i Morgentimerne befolket af en Skare vævre og fikse, kittelklædte
Damer, der gør rent fra Kælder til Kvist. Huset er af Sten og Beton, ikke meget
Træværk, og da alt er forholdsvis nyt og Lokalerne ligger højt, falder kun lidet
Støv paa Bænke og Borde. Men det, der daler, faar ikke Lov at ligge længe; Rigs
dagen er en ren Bygning, Luften fornyes ved et moderne Ventilations- og Varme
system, der dog undertiden, naar der er mildt udendørs, kan give Temperaturer,
som virker trykkende og søvndyssende. Til trods herfor er den under Forhandlin
gerne slumrende Rigsdagsmand et sjældent, omend eksisterende Fænomen.
Tidligt paa Formiddagen begynder Trækket af Parlamentarikerne mod Chri
stiansborg. Christmas Møller er allerede ved 8 Tiden faret fra sit Hjem og hen paa
Partikontoret. Han møder uden Overfrakke. Selv paa blæsende og barske Vinter
dage cyklende, og hastigt, næsten i Spring, op ad Rigsdagens brede Stentrappe!
Det er ikke for hans Skyld, at den en kort Tid blev forsynet med Gelænder! Gene
ralauditør Pürschel møder ogsaa paa Cykle, uden Overtøj — og uden Hat! Nogle
kommer i Bil og med Pels, Flertallet dog til Fods, næsten alle med Mappen i Haan
den, tung og fuld af Dokumenter! Dog ikke alt er aandelig Føde; — en Frokost
pakke fra Hjemmet fjæler sig ofte mellem Lovforslag og Betænkninger. Første
Mødedag i Ugen, hvor et stort Antal kommer fra Rutebaad eller Jernbanetog, kan
man endnu træffe den i gamle Dage saa velkendte Mand med’ Rejseplaiden sammen
lagt og kastet over den ene Skulder. Saadan var Skikken hos de store Højskole
forstandere og efter dem de mindre, og saadan gjorde Præster og Politikere, naar
de var paa Foredrags- eller Møderejse; Berg skal ogsaa have brugt det! — Efterhaanden blev Plaiden dog ikke benyttet til stort andet end til at hænge paa Akslen,
en gammel Vane, et Minde om svundne Tider! Opvarmede Tog og Skibe, det luk
kede Automobil og centralopvarmet Rigsdagsbygning har gjort den overflødig. Men
det hænder fremdeles, at en og anden værdig Parlamentariker kommer vandrende
— i Galoscher støttende sig til en Paraply — og med Plaiden ! Den er fra den
Gang, man drog fra Hjemmet i aaben Vogn eller Slæde, da man sejlede i smaa,
ubekvemme Skibe og kørte i slet opvarmede, utætte Kupeer for om Aftenen at
havne i et Hotelværelse med fugtige Vægge og frosne Ruder, hvor over sære Væk
ster, som aandeagtige Genfærd fra døde Tropeskove, udstraalede Polarkulde og fik
den rejsetrætte Lovgiver til hurtigst muligt at kravle i Fjerene, efter dog først, for
at værne sig mod Lagners og Dyners klamme Fugt, at have hyllet sin forfrosne
Krop i Plaidens regnbuefarvede Uld.
I Garderoben paa Christiansborg har hver Rigsdagsmand sin Baas, som han
søger instinktmæssig og uden Tanke, som gammelt Kvæg, der drives i Stald. Her
er Brevboks og Plads til Frakke, Stok og Hat, der ophængt under Navnepladen
giver et, om end noget slapt, saa dog slet ikke ukendeligt Billede af Manden. Den
hængte Skabning fortæller, at den levende Rigsdagsmand er paa Tinge; søges han
til et Møde, han har glemt, eller en Telefon, som kalder, erkyndiger man sig i

RIGSDAGENS VANDREHAL
I Forgrunden til venstre J. C. Christensens Buste
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Garderoben om hans Nærværelse. Er Hat og Frakke paa Plads, kan Eftersøgningen
begynde i Bygningens mange Rum; det kan tage Tid og være vanskeligt nok, og
endnu har ingen Tekniker kunnet udfinde et System med Nummerlys og Ringe
apparater, hvorved man let kunde opspore den skjulte, men eftersøgte Mand.
Formiddagen er Udvalgsmødernes Tid. Maaske vil det være rigtigt paa dette
Sted endnu en Gang at aflive den Forestilling, som mange Mennesker har, at Rigs
dagsmanden for sit Udvalgsarbejde modtager særskilt Honorar. Det er en Misforstaaelse. — I Udvalgsmøderne, som de fleste Steder i Bygningen, ryges Tobak,
dog ikke under Forhandlingerne i Salene. J. C. Christensen holdt paa, at det ogsaa
skulde være forbudt i Tingssalen udenfor Mødetiden. Han vilde, at disse Lokaler
skulde behandles med samme Respekt, som den, hvormed man gaar over Kirkens
Tærskel og under dens Hvælvinger; Zahle har ligeledes altid været en energisk
Værner af Rigsdagens Værdighed.
Som Regel arbejdes der flittigt i Udvalgsmøderne; der føres en kort Protokol
af det til Sekretær valgte Medlem, mens Udvalgets Formand er Forhandlingsleder.
I en Række Udvalg modtages Deputationer fra Erhvervsorganisationer. Er Arbejdet
skredet saa vidt frem, at Ændringslovforslag er udarbejdede, møder Ministeren til
Samraad ; undertiden kommer tillige en af Centraladministrationens højere Embedsmænd — kan hænde ogsaa en Universitetsprofessor — for at klare Begreberne for
Udvalgsmedlemmerne, eller for selv at faa dem klaret. Under Samraadet viser det
sig, i hvor høj Grad Ministeren er inde i Lovforslaget, og om han har Kundskab
og Selvstændighed til gennem Forhandlingerne med Udvalget at godkende Ændrin
ger eller selv stille saadanne — eller han blot formaar at fastholde det en Gang
formede, og da som oftest dække sig bag sit Kontors Autoritet og Sagkundskab !
— Efter vor Forfatning har, som Christopher Hage i sin Tid med Selvfølelse yndede
at gøre gældende, den enkelte Minister det fulde og af sine Med-Ministre uafhængige
Ansvar for sine Departementer. Ministermødet, som i vore Dage har en saa af
gørende Betydning for saa vel Administration som Lovgivning, er ikke, som Statsraadet, en forfatningsmæssig Institution.
Henimod Kl. 12 afbrydes det allermeste Udvalgsarbejde, og Tyngdepunktet for
lægges til Rigsdagens Restaurant, Snapstinget kaldte man det i gamle Dage, hvor
da paa denne Tid af Døgnet stærkt Røre opstaar omkring de smaa Borde. Men Parti
møderne nærmer sig. De holdes som Regel hver Dag af alle Partier, og i Timen før
Folketingets Møde Kl. 1. Der er derfor kun faa Minutter at spise i. Rigsdagsmændene, hvoraf mange er „tykke Mænd“, har god Appetit og kræver kraftigt ind.
Ikke faa af dem er kommet til deres Gerning fra det praktiske Liv, er opvokset
som Friluftsmennesker med legemligt Arbejde. Stillesidden, fede Spiser, repræ
sentative Opgaver og Vælgeres Gæstfrihed lægger dem, som hos Kong Olaf den
Helliges Mænd, Fedt om Hjerterødderne. Tykke Mænd er som oftest venlige og
imødekommende — men sultne i Frokostpausen ! For ikke saa helt faa har denne
Omskiften fra legemligt til aandeligt Arbejde været om ikke en Pind til deres
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Ligkiste, saa dog medvirkende til at angribe Sundheden. Som det hedder et
Sted i „Syv fantastiske Fortællinger“ „Die Lust zum Essen ist ein schweres
Kreutz“ !
— I Hverdagstilværelsen paa Tinge er Partimøderne den vigtigste Begivenhed.
Her er Ordet frit, men Taletiden særdeles stærkt begrænset, navnlig i de største
Partier, og maa være det, fordi saa mange Medlemmer har en naturlig og beret
tiget Trang til at tale med om Tingene og ikke faar anden Lejlighed dertil. Det er
ikke alene Partiernes indre Anliggender, her drøftes, men afvigende Meninger om
Lovforslagene og individuelle Synspunkter, hvoraf der altid er nok, skal sammen
arbejdes til den Fælles-Mening, der ved Møderne i Salen og ude i Landet fastslaar
den indenfor ethvert Parti unægtelig noget overraskende Enighed om næsten alt mel
lem Himmel og Jord. — Under Forhandlingerne i Salene, hvis disse synes lige
gyldige eller er langtrukne, hvis de keder eller trætter — eller ved deres Afslut
ning, naar Møderne er korte — samles ikke faa Tingmænd i Smaagrupper om Efter
middagskaffen. Mange Gange deltager heri de af Rigsdagsgæsterne eller Deputa
tioner fra Landet, som benytter Lejligheden til at træffe deres Rigsdagsmand for
at hilse paa ham eller for at forelægge ham een eller anden Sag. Det er en ikke
uvæsentlig Del af Rigsdagsmændenes Gerning at være Mellemmand f. Eks. for et
Sogneraad hjemme i Kredsen og et ministerielt Kontor — eller for tusind andre
Ting. Adskillige Rigsdagsmænd har gjort mange Borgere, hvad enten de var deres
Vælgere eller ej, store Tjenester, som Regel ganske uegennyttigt og som Regel
meget nyttigt. Ikke faa Rigsdagsmedlemmer lægger særdeles meget Vægt paa denne
Side af deres Virksomhed og, som f. Eks. Folketingsmand Hartel ved Lejlighed har
gjort det, fremhæver den personlige Tilfredsstillelse, der føles ved saaledes direkte
at være til Hjælp og Gavn og se haandgribelige Resultater af deres Arbejde. Man
gen Rigsdagsmand har mismodige Øjeblikke, hvor han føler, som var hans Virk
somhed helt forgæves. Det ligger i Sagens Natur, at hvor 225 Mennesker og Me
ninger og Vurderinger i større eller mindre Grad, men som Regel i høj Grad, skal
samles under een Hat, forsvinder den enkeltes Indflydelse paa Lovsted, Beslutning
eller Begivenhed let i de mange Overvejelsers Labyrinter. Det er kun de forholds
vis faa, og mest de gamle i Gaarde, der sætter sig tydelige personlige Spor i Rigs
dagsarbejdet. Anciennitetsprincippet er stærkt udviklet, vistnok for stærkt; i det
mindste føler mange af de yngre det saaledes.
Festligheder eller Selskabelighed findes der ikke meget af paa Rigsdagen; et
Jubilæum fejres nu og da, og én Gang om Aaret er Rigsdagen Kongens Gæster paa
Slottet. Nogle faa officielle Middage, næppe hvert Aar, indbyder Præsidiet til, og
Kortspillet, som, efter hvad Rygtet fortæller, spillede saa stor en Rolle i gamle
Dage, finder vel ogsaa nu og da Sted, men er dog nok ret sjældent. I Aftentimerne
er Rigsdagens Lokaler tomme og mørke. Kun i Biblioteket træffes enkelte Læse
heste, hvem Bogen eller Tidsskriftet binder, indtil Læsesalen lukkes Kl. 10.
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Altfor ofte maa Rigsdagsmanden forlade sit Arbejde for at deltage i Vælger
møder. Den gode Skik, som har været raadende, at Vælgermøderne blev afholdt i
Sommerhalvaaret som en Afslutning paa Rigsdagsarbejdet, hvor Lovgiveren rede
gjorde for sidste Samlings Arbejde, og før Rigsdagen traadte sammen, hvor han
fremlagde sit Program for de kommende Maaneder, er nu afløst af en jævn Møde
fordeling Aaret rundt. Den gode Toggang og Automobilet har gjort det meget let
tere at komme til alle Tider og allevegne, og mange Steder betragtes de saakaldte
„Firkantede Møder“ som en underholdende Folkeforlystelse. Her kommer Repræ
sentanter for hver af de fire store Partier, som i Løbet af en lang Aftens Timer
diskuterer med hinanden. „Han maaler ham mintro Skæppen fuld“, som Jesper
Ridefoged udbrød til Ære for Per Degn; det lader sig ikke nægte, at just dette er
det, man ønsker at kunne sige om „vor Mand“, naar han i Diskussionens Hede
gaar løs paa sine Modstandere! Efterhaanden som flere Partier paa Rigsdagen er
kommet til, bliver Møderne baade Seks- og Syvkantede ! Og hermed er dog vist deres
Saga ude? Men bortset herfra maa Rigsdagsmanden stadig være parat. Han sover
med Klæderne paa og i fuld Rustning. „Det hører med“ som en Rigsdagsmand
engang resigneret udbrød, da han en mørk Novembereftermiddag med Mappen un
der Armen var ved at forlade den varme og oplyste Bygning for at rejse til et eller
andet Forsamlingshus, og da mødte et Par Kolleger paa Vej til Eftermiddagskaffen,
og som lidt skadefro spurgte, hvor han skulde hen ! — Naa, som Regel kan man
dog vist gaa ud fra, at selv om en eller anden krymper sig ved at skulle ud i Blæ
sten og den kolde Sne, befinder de fleste Rigsdagsmænd sig vel ved at komme sam
men med deres Vælgere. Begge Parter lærer deraf, og et Bad i Vælgerhavet er for
Lovgiveren forfriskende som en Dukkert i Vesterhavets saltmættede Bølger.
Rigsdagsmanden er tilsyneladende som Folk er flest. Han er i Danmark et Fol
kets og Tidens Barn. At han og ikke en anden blev den udvalgte er dog Udtryk for
andet og mere end Tilfældighed og Protektion. Fælles for de fleste Folkerepræsen
tanter er et alment Drag i deres Karakter og Sans for det fælles i Folk og Land. Det
er vel af stor Betydning at kunne tale godt for sig, og kan ogsaa for mange være
betydende at give Løfter. Men langt virkningsfuldere er det at kende Vælgernes
Kaar og kunne skabe Tro til, at man kan bedre dem. Ord kan være stærke, af ska
bende Kraft, de kan true eller løfte, henrive eller nedslaa, begejstre til Daad og
bevæge Hjerterne, men — det vil alt være forgæves, om ikke Vælgerne umiddelbart
føler, at der er noget ved Manden, man kan bygge paa ; hvis han spiller falsk eller
spiller Komedie, bliver han opdaget, og kan han ikke mere end sit Fadervor, gaar
det ham ikke bedre. Folkerepræsentanten maa, om han skal vinde Vælgernes Tillid,
have Evne til at nære Omsorg for andres Skæbner; den udprægede Egoist vil i
det politiske Livs Storme til enhver Tid blive bortblæst som en Avne for Vinden.
Og svage Hoveder faar ej heller Succes i en Valgkampagne. Om nogen skulde tro
det, han prøve selv Lykken! „Man kan sige, hvad man vil, det er nu nogle af
Folkeskolens fremmeligste Elever, der er blevet Medlemmer af denne Forsamling,“

12

udbrød en Gang en Folketingsmand om sine Kolleger, og hans Ytring er træffende.
De allerfleste Rigsdagsmænd har faaet deres Skoleuddannelse i Folkeskolen.
Mange Hensyn skal tages, naar Rigsdagsmanden skal udpeges. Det store Flertal
bæres dog ind paa Tinge ridende paa Erhvervsorganisationernes brede Ryg. Ar
bejderrepræsentanten, Landborepræsentanten, Handelsstandens, Industriens og
Tjenestemændenes Repræsentanter er den almindelige Type. De ledende Mænd
eller Kvinder indenfor disse Stænder, som gennem fagligt eller organisatorisk Ar
bejde har vist sig at have Evner for Politik, udpeges, og Fagene leverer Stemmerne.
Men Rigsdagen har ved Siden heraf altid haft Personligheder, som var valgt paa den
rene Politik, paa Navn og Anseelse vundet i Partiernes eller i Samfundets Tjeneste
eller paa, hvad de havde udrettet andet Sted ved fremragende Evner eller rig
Begavelse. Vor Politiks store Navne var oftest hjemmehørende i denne Gruppe,
— hvis disse betydelige Mænd ikke naaede frem uden særlig Grund, blot som en
Selvfølge, idet de instinktbestemt opfattedes som et naturligt Udtryk for Egen
skaber i en hel Stand eller hele Folket.
Paa Rigsdagen sidder Kvinder og Mænd af alle Samfundslag og med megen for
skellig teoretisk og praktisk Uddannelse. I Socialdemokratiet er i Dag 8 Byarbej
dere, 6 Gaardejere, 8 Husmænd og 5 Haandværkere, 22 Redaktører, 7 Lærere,
1 Fisker, 7 Embedsmænd og af Resten, 35, er et meget stort Tal Forretningsførere
eller indtager andre ledende Stillinger i Partiet eller Fagenes Organisationer. I
mange Tilfælde er det vanskeligt at afgøre, hvilken Erhvervsgruppe en Rigsdagsmand
tilhører, da han ofte ikke er udpræget det ene eller det andet eller indtager mere
end een Stilling. De her anførte Tal er derfor alle tilnærmede eller relative. I
Venstre er 20 Gaardejere, 2 Husmænd, ,1 Redaktør, 5 Lærere, 1 Fisker, 1 Em
bedsmand og Resten, 21, er set fra et Erhvervssynspunkt af blandet Herkomst. Det
Konservative Folkeparti har 13 Gaardejere, 1 Haandværker, 1 Præst, 5 Redaktører,
1 Lærer, 3 Embedsmænd, men Resten, 17, er spredte. Det radikale Venstre har 6
Gaardejere, 2 Husmænd, 1 Haandværker, 1 Redaktør, 1 Lærer, 1 Embedsmand og
9 af den blandede Gruppe. Det Frie Folkeparti's 5 Folketingsmænd er alle Gaard
ejere, mens Retsstatens 4 Mand som Gruppe ikke er præget af noget Erhverv.
Kommunisternes 2 Mænd er af Fag og Uddannelse Byarbejdere.
Betragter man derpaa den Livsstilling som Rigsdagsmændenes Fædre indtog i
Samfundet, vil man se et andet Billede. Mens f. Eks. kun ca. 8 % af den Social
demokratiske Rigsdagsgruppe er Arbejdere — et langt større Tal har været det, men
er nu f. Eks. Pressemænd eller Forretningsførere, Sekretærer eller Organisationsformænd — var af Fædrene ca. 25 % Landarbejdere, ca. 20 % Byarbejdere; 9
Gaardmandssønner, 13 Husmandssønner, 15 Haandværkersønner og Døtre og 4
Lærersønner er blevet socialdemokratiske Rigsdagsmænd; 3 er Sønner eller Døtre
af Rigsdagsmænd. I Venstre er ca. 57 % af Rigsdagsmændene — ialt 29 — Gaard
mandssønner, 4 er Husmandssønner, 5 Lærersønner og 4 Børn af Rigsdagsmænd.
Det Konservative Folkeparti har 8 Gaardmandssønner, 2 Husmandssønner, 3
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Haandværkersønner, 6 Lærersønner, 5 Embedsmændssønner og 16 er Sønner eller
Døtre af Fabrikanter, Forfattere, Højskolefolk o. s. v. — Een radikal Venstre
mand er Søn af en Rigsdagsmand, 6 er Gaardmandssønner, 3 Sønner af Husmænd
og 3 er Haandværkeré. Det Frie Folkeparti’s Repræsentanter har alle deres Rod
i Landbruget. — Det er et Hovedtræk i Rigsdagens Sammensætning, at det er
Børn af Arbejdere, mest Landarbejdere, som er blevet Arbejderpartiets Repræsen
tanter, og særlig i Venstre men ogsaa i de øvrige Partier er det Gaardejere eller
Børn af Gaardejere, som har Overtaget. Arbejdersønnerne har haft forholdsvis let
ved at forlade den Stilling de indtog for at ofre sig for den offentlige Livsgerning,
og Gaardejeren har bedre end de fleste andre kunnet erstattes i den hjemlige
Bedrift.
Det offentlige Liv tager sin Mand. Den Rigsdagsmand, som vil stræbe frem
mod ledende Stillinger i Partiet, maa kunne give Afkald paa alt andet. Han maa
leve og aande.i Politik. De fleste som er blevet indfanget af det politiske Arbejde,
elsker dette spændende og afvekslende stærkt krævende Liv. Slaas de ud deraf
midt i Arbejdet, er det for mange skæbnesvangert. De er som Planter, der rykkes
op med Rod, visner og kastes til Side. Hverdagstilværelsen hjemme med de ofte
smaa og beskedne Forhold, hvorfra de gik ud, synes dem da fattige og ringe. De
er hvileløse, længes efter Arbejdet og Spillet i Samvær eller Kamp med de mange
og ingenlunde kedelige Personligheder, i hvis Midte de maaske i mange Aar har
færdedes. Bitterhed sætter sig i Livsglædens Stol! — Der er ingen, sagde Hørup,
som Vandene lukker sig saa hastigt over, som en Politiker, der forlader det offent
lige Liv. Selv om det for de fleste er en daarlig økonomisk Lod at tjene det offent
lige, vil dog den, der engang er blevet grebet af dets Fortryllelse, nødigst af
alt forlade det. Det hører til Sjældenhederne, at en Rigsdagsmand tager sit gode
Tøj og gaar.
I vide Kredse er man tilbøjelig til at anse den politiske Moral for ikke at kunne
holde til det sædvanlige Maal! — I det mindste kan Modstanderen af ens eget
Parti det ikke! Helt uden Skyld i denne Vurdering er Politikerne næppe. Den
daglige Kampvane afsætter i Aarenes Løb en Hinde over Øjet, der lader Modstan
deren fremtræde i et Tvelys, og dette Billede vises ikke saa sjældent frem for
Vælgerne, der med rette er tilbøjelige til — og her i for høj Grad — at fæste
Lid til Rigsdagsmandens Ord. Med Rette er Vælgerne krævende og kritiske over
for deres' Repræsentanter, til hvem man dog let kan stille Krav, der er over Evne.
En Rigsdagsmands „Brøst og Brøde“ kan desuden aldrig-skjules, han kan ikke
som andre dække sig bag en .Privatvirksomheds lukkede Døre, han er paa Scenen,
og altid udsat for at komme frem i Rampelyset. Men næppe noget andet Sted
er det dog saa nødvendigt som i Samarbejdet paa Rigsdagen, at en Mands Ord
staar til troende. Den som ikke kan opfylde dette Krav, bliver hurtigt den mindste
i Gaarde.
Intet Sted er det saa vanskeligt at fange Tilhørernes Opmærksomhed som i
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Rigsdagen, hvor alle Tilhørerne selv er Talere. Mange undrer sig over den Uop
mærksomhed, hvormed Tingenes Medlemmer følger de daglige Forhandlinger. Men
man bør betænke, at ofte drejer det sig kun om Ekspedition af gamle kendte Sa
ger. Dertil kommer, at den skolede Tingmand har opøvet sig til at kunne høre
med kun Spidsen af det ene Øre. Ved den mindste Anledning er alle med. Præ
ges Talen personligt, siges der interessante Bemærkninger, høres de altid, og
en god Vittighed falder aldrig til Jorden. I en samtalende, skrivende og læsende
eller vandrende Forsamling opfattes den straks, som af Fuglene et Varselsraab
i Skoven, og der kvitteres med den fra Avisreferaternes saa ofte anførte Mun
terhed ! — Forhandlingerne i Salene er ofte betydningsløse, kun en Formalitet,
som det gælder at faa fra Haanden — og over til næste Sag paa Dagsordenen.
Dog ogsaa de store Dage er Tingsalens, det offentlige Møde med overfyldte
Tilhørerpladser, Spænding i Luften, Partiformændene eller Finanslovsordførerne
paa Talerstolen, korte Bemærkninger, Formandsklokken bestandig i Slag og Dags
ordener, frelste eller styrtede Ministerier, Programtaler, personlige Opgør eller
vigtige udenrigspolitiske Spørgsmaal med fremmede Diplomater i Logerne ! Da
de store Begivenheder næsten altid foregaar i Folketinget, er Landstingets Loger
paa saadanne Dage fulde af Medlemmer fra det andet høje Ting! Ofte stemmes
der da ved Navneopraab. En af de to tingvalgte Sekretærer, som har Plads
ved Formandsstolens Fod, raaber Medlemmernes Navne op, og der svares ja eller
nej. De to korte saa betydningsfulde Ord klinger atter og atter gennem Salen!
Ved disse Afstemninger følger Parlamentarikerne Evangeliets Bud om at indskrænke
Talen til Ja, Ja eller Nej, Nej, og gennem de to smaa Ords Betoning, kan man
lytte sig til, hvad den paagældende lægger ind i sin Afstemning. Som et ja kan
et nej være ligegyldigt henkastet, som kom det ud paa et, om man bekræftede
eller fornægtede; det kan være kraftigt, klart, afgørende Sagen uden Tvivl, —
som en Bekendelse — eller det lyder vaklende, søgende, som vidste man ikke hvad !
Det kan hviskes eller raabes, henslæbes eller afsnubbes, og det kan være et Svar
som paa Kommando og da mest et Udtryk for, at Partiets Medlemmer lydige følger
den vedtagne Parole med en ulastelig Disciplin. I Ni og Halvfems af Hundrede
Tilfælde stemmes der i Partier. Ordføreren angiver, hvorledes der skal stemmes,
og som Herren er, saa følger hans Svende.
— Hvad Sprog tales paa den danske Rigsdag? Udelukkende Dansk, ogsaa af
Repræsentanten for den Tyske Folkegruppe i Nordslesvig. Det har ofte været hørt,
at Færøernes Rigsdagsmænd indbyrdes talte deres Modersmaal, men fra Taler
stolene har de altid talt Dansk. Tidligere hørtes nu og da de forskellige Lands
deles Særsprog i deres Oprindelighed ; nu taler alle Rigsdansk men med Lokal
farven over Sproget. Det gælder de forskellige Egne i Jylland, som København,
der ogsaa har faaet sit eget „Sprog“, sine egne Vendinger og Betoninger, som det
gælder Bornholm, Sjælland, Fyn, Færøerne og Lolland-Falster. Selv om Aar for
Aar en fælles Sprogtone mere og mere trænger sig frem, kan dog endnu den
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kyndige mangen Gang gennem Talens Klang slutte sig til, hvor Rigsdagsmanden
har traadt sine Børnesko.
Rigsdagsmanden er efter Grundloven kun bunden af sin Overbevisning og ikke
af nogen Forskrift fra hans Vælgere. Han er forpligtet ved en højtidelig Forsikring
til at holde Grundloven og iøvrigt underkastet de af Rigsdagens Ting selv valgte
Formænds Ledelse. Hvert af Rigsdagens Ting vedtager selv sin egen Forretnings
orden. Naturligvis hæmmes den fri Kritik ofte af Hensyn bl. a. til Parti og Menings
fæller eller af andre Grunde, men Loven paalægger ikke Folkerepræsentanten noget
Baand. Saalænge Rigsdagen er samlet, hedder det i Grundloven, kan ingen Rigs
dagsmand tiltales eller underkastes Fængsling af nogen Art uden Samtykke af det
Ting, hvortil han hører, med mindre han er grebet paa fersk Gerning. For sine
Ytringer paa Rigsdagen kan intet af dens Medlemmer uden Tingets Samtykke dra
ges til Ansvar udenfor samme. — I en anden Paragraf hedder det: Rigsdagen er
ukrænkelig. Hvo der antaster dens Sikkerhed og Frihed, hvo der udsteder eller
adlyder nogen dertil sigtende Befaling, gør sig skyldig i Højforræderi. — Der er
sat Pigtraad om Ytringsfriheden; den kan her i Landet kun tilsidesættes, hvis
Rigsdagen selv svigter den.

KONG CHRISTIAN X
Bog om den lovgivende TVLagt indledes naturligt med et Portræt af Landets
Konge. Ved Regeringsjubilæet i Maj 1937 forstod paa en Gang alle, hvor
populær Kongen var; det var ikke blot Statsoverhovedet, man hyldede som et
Symbol paa det fælles i Samfund og Stat, men ogsaa Manden, som gennem mange
Aar var kommet i Berøring med vide Kredse i Folket, og som man havde lært at
skatte.
Blandt Politikere synes man om nogle, ikke om andre. Politikere vælger man
eller vrager, men Kongen har man. Fra ældgamle Dage var Danmark et Konge
dømme. Derfor er Kongen hos os i højere Grad end de fleste Steder blevet Skik
og Sædvane. Saadan er det, og ingen tænker i Alvor paa at ændre det. Erfarin
gerne andet Sted i Verden, hvor Staterne har skaffet sig valgte eller selvbestaltede
Overhoveder, opfordrer til at blive ved det, som har vist sig holdbart.
Grundlovens § 11 siger: Kongen har med de i denne Grundlov fastsatte Ind
skrænkninger den højeste Myndighed over alle Rigets Anliggender og udøver den
gennem sine Ministre. Kongen er ansvarsfri, hans Person er fredhellig! Det er
Ministrene, der er ansvarlige for Regeringens Førelse, hedder det videre. Derfor
er Kongen ikke en politisk Person. Han staar over Partierne, men han under
skriver Lovene. Gennem hans Haand sætter Kongeriget sit Segl og Stempel paa
de Love, som Folket i Frihed giver sig selv. Den parlamentariske Statsform er
saa indpodet i alle danske Sind, at selv de, der er fyldte af Nytidens Ideer, som
de udfolder sig uden for vore Døre, regner med, - at i Danmark maa dette nye
anerkende Flertalsstyrets Princip, hvis dets Aand og Tanke skal have Mulighed
indenfor vore Landegrænser. Kongen og Rigsdagen er det faste, og af dem dan
nes Regeringen.
Kong Christian X er nu en Mand af det ældre Slægtled, og store Begiven
heder er i hans Tid gaaet over Landet. Men som Tiden gaar, skriver Skæbnen paa
os, ofte i en let læselig Skrift, om vort Livs Eventyr. Kan hænde ogsaa Runer,
som ingen kan raade. — „Som man ældes, saa arges man,“ siger et Ordsprog, —
hvis man ikke vokser i Visdom og modnes. For Kong Christian har Livet været
en Vækst. Han er groet sammen med sit Folk, saa Kongemagten føles som det
n
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naturlige; hertil har hans dybe Pligtfølelse bidraget. Kongen kommer, staar der
i Avisen, saa ved man to Ting, at han kommer, og at det er Meningen at gøre
en Begivenhed ud af det, hvortil han havde givet Løfte om at være med. Ved
2
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saadanne Lejligheder opfylder han med naturlig Selvfølelse sin Kongepligt, og ta
gej han Ordet, forstaar han at finde jævne og hjertelige Udtryk for, hvad Situationen
kræver. Som klogt er i en lille Stat, er Danmark fredeligt. Men mere end det. En
lykkeligt fundet Strofe siger: „Jeg er Danmark, jeg er Fred,“ det er Landets Væsen,
Folkets som Kongens Sind.
Hvordan er Kongen, spørger den, der ikke har haft Lejlighed til at tale med
ham. — Kongen er som du og jeg, men han er Konge. Af Tradition og Opdra
gelse og Milieu derfor forskellig fra, hvad Landets Borgere sædvanlig dannes
efter. Man opdrages ikke til Konge i en Fagforening, ved teknisk Uddannelse eller
paa en jysk Gaard. De Kredse, som gennem Tiderne stod Hoffet nærmest, Krigs
magtens og Godsernes, har vel mest tilfælles med Kongehuset i daglige Vaner
og Tankesæt, men som Magten er gledet dem af Hænde med Kongemagtens Be
grænsning, er nu deraf kun en Efterglans tilbage. Kongens Stilling er blevet en
anden, og i de senere Tider ingenlunde en afsvækket. Om noget efter sin Natur
maa være forankret i Fortiden, historisk bestemt, det maa være Kongemagt.
Derfor saa sejg en Forbindelse med det, der var. Men i Dag er Forholdet mellem
Konge og Folk ikke et mellem de beherskede og den herskende, men en forstaaende Godkendelse fra Folket af, at Kongeriget, som var, skal vedblive at
være, og dermed er Kongen Folkets. Magt er blevet til Eje. Den i sin Tid over
vundne, er nu Besidderen, men Kongen er rykket med over i den ny Tid. Aldrig
før hvilede Kongebegrebet paa saa bred en Grund.
Som Folk er flest, er Konge og Dronning med Børn og Svigerbørn og Børne
børn; Familien i Toppen af Samfundet, som det er den, der bærer Sylden. Folk
vil se op til Kongen; han maa leve i de samme Former, som man selv gør, men
man vil i ham og hans Hus gerne se Forbilledet. At Kongen kommer paa sin Hest
— og paa den høje Hest — er som det skal være, man staar stille i Travlheden
og hilser, som naar Flaget hejses.
Konge og Rige er fælles Begreb. Vi er os selv og fri, og det er Rigets Ide,
at vi er det. Vore Grænser er lave Kyster, en Række Pæle over en Hede og
en Bæk. Men Grænsen adskiller paa afgørende Maade; en Gang mellem Krig og
Fred, nu mellem Frihed og Tvang!
I Sønderjylland er Kongen det, der binder til Riget og holder sammen. Ingen
Samfundsudvikling paa den fri Forfatnings Grund har endnu haft Tid at slaa Rød
der i Folkesindet, som kunde holde i Storm. Hvad der skal bygges op, er nyt og
ukendt. Det var Kongen, som regerede, da Landsdelen gik tabt. Ved Genforenin
gen blev da af ham blot tilføjet, hvad i sin Tid blev afbrudt! Saadan føltes det
umiddelbart i Landet. Det mellemliggende halve Aarhundrede skudt til Side, og
Kongen kom ridende Nord fra, som han var redet bort ad den samme Kant.
I det gamle Land er Kongemagten fulgt med i Udviklingen, først og mest
afgørende i denne Konges Tid. Demokratiets Fremstød har bestandig baaret Kon
gen med, og nu er Samarbejdet en Selvfølge. Vilde man ved en Ændring af Grund
loven tænke ogsaa paa dette, maatte Opgaven blive at lovfæste den Tilstand, der er.

REGERINGENS MEDLEMMER
benævnes Stauning-Munch. De to lægger Navn til Regeringen
hver som Førstemanden i deres Parti. Af Ministrene har, foruden disse to,
Justitsministeren, Landbrugsministeren og Indenrigsministeren været Medlemmer af
Staunings Regering siden 1929. De øvrige Ministre blev Medlemmer ved Rekon
struktionen i Efteraaret 1935, dog med Undtagelse af Finansministeren, der blev
H. P. Hansens Efterfølger som Finansminister fra 20/7 1937.
inisteriet
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Statsminister THORVALD AUGUST MARINUS STAUNING
I Forsommeren 1906 hændte det ikke saa sjældent, at man paa Landevejen
mellem København og Køge kunde møde en høj, slank, lidt ranglet Herre, med et
kraftigt lyserødt Stenalderskæg og et Par klare, venlige, blaa Øjne, og som med
Klemmer i Benklæderne og en Mappe paa Styret traadte sin Cykle. Det var
Stauning, der kørte den lange Vej fra Hovedstaden og til et eller andet Forsam
lingshus paa Fakseegnen. Formanden for Cigarsorterernes Fagforening, der tillige
var valgt til Hovedkasserer for Socialdemokratisk Forbund, og som nok allerede
gamle P. Knudsen havde udpeget til sin Efterfølger som Forbundets Formand,
skulde til Vælgermøde, og ved Majvalget 1906 valgtes han i Fakse til Folketings
mand, samme Dag Alberti for sidste Gang triumferede paa Køge Torv. Stauning
var allerede paa dette Tidspunkt en Mand, man regnede med inden for det vok
sende Socialdemokrati. Han gjorde sig ikke særlig gældende paa Talerstolene,
men des mere i Organisationen; som Hovedkasserer, hvad han var fra 1898 til
1910, og senere som Forbundets Forretningsfører (1910) viste han sig som en
udpræget Ordensmand. Kontingenterne blev betalt, og der kom Penge i Kassen;
det var en fast Haand, som havde taget Roret, en Forbereder og en Tilrettelægger,
som vilde opbygge Partiet sikkert og paa bred Basis. Skulde Bygningen blive stor,
maatte Fundamenterne være stærke. Staunings første og maaske største Bedrift i
Partiets Tjeneste er hans Udbygning af den politiske Organisation. Han viste sig
som en Administrator af Rang. Landet blev inddelt efter Kredsene, Lokalledelser
valgt, Medlemmerne optegnede, Bidragene opkrævedé og betalte, selv om de var
høje; Aarsberetningen var et virksomt Middel til Sammenhold i Partiet, og Stau
nings Arbejde i Ledelsen et Mønster paa Ordholdenhed, Præcision og Ordenssans.
2*
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De stærkeste Træk i Staunings Karakter afspejlede sig i denne lille „røde Bog“,
og det hænger atter sammen med en dyb ham i Kødet baaren Redelighedssans.
Ogsaa som Minister er han expedit. -Reglen er: Sagerne fra Haanden Dag for
Dag, hvis de ikke overgives til Undersøgelse og senere Besvarelse. Ingen Stabler
af Papir, hvor hvert Blad er støvet, som en kaldende Pligt, der faar Sveden til
at bryde ud paa Panden, naar Samvittigheden ubønhørligt kræver Bunken gennemgaaet og ordnet! Den Lykkefølelse, der følger efter en saadan rask Be
slutnings Udførelse, og som kan blive en daglig Vane og daglig Glæde, har Stauning ikke kunnet undvære i sit Arbejde. Han hader Slendrian, er ingen Støvsuger
i overgemte Sager. Hans Bord er blankt, og man faar hurtigt Besked fra hans
Administration. — Men han var mere end en dygtig Forretningsfører og er mere
end en habil Fagminister. Der boede andre Kræfter i Manden. Han var en Overmaaler, større fra Vorherres Haand end Folk er flest. Som J. C. Christensen var
den jyske Bonde i forstørret Skikkelse og umiddelbart føltes som et Udtryk for,
hvad der gennem Slægter var aflejret i Bondens Væsen og Sind, var Stauning den
stærke, friske Arbejder, Fiskeren og Sømanden — Kasket og Pibe iberegnet —
Arbejdspladsens, Kontorets og Søens Mænd personificeret i et Maal ud over det
sædvanlige, saa det kunde ses. Men dertil var han et Udtryk for noget fælles
Dansk og Nordisk. Saadan er en Ask, en Eg, en Bøg, og saadan som han er,
vilde vi for en Fremmed, som spurgte os om, hvordan en Nordbo saa ud, tegne
Manden fra Landet med de mange lave Øer og venlige Kyster og med det store
Hav i Ryggen ! Man viser jo det bedste frem man har. „Gæstmild aabner Danmarks
unge grønne Land Favnen for den stærke lattermilde Mand!“ — Som Johs. V.
Jensen har udtrykt det, har det danske Land taget mod ham; han kendes alle
Vegne, som en af vore egne!
Var han Politiker? Ikke paa Beregning eller af Udspekulerthed, men som Na
turlighed. Det var selvfølgeligt, at han stod i Spidsen ; det er ikke noget, han er
udvalgt til, for han gjorde det. Hans Begavelse er ikke særpræget eller paafal
dende frodig; han er ikke et af de brede, fritvoksende Træer, der suger Næring
fra alle Sider, og gror som var de evige, med en Krone saa bred som Ygdrasil;
nej, han er vokset op i Skovens Trængsel, men hastigt, ovenud, over de andre,
kunde svirpe dem ovenfra, der vilde gøre ham Rangen stridig! Piskere, kalder
Forstmændene den Slags. Det er ham, man først faar Øje paa, naar man nærmer
sig den danske Skov.
Han blev Politiker; man valgte ham først i Fakse, siden i København. Og
man valgte ham i en saadan Grad, at han tog mange andre med. Ved sidste Valg
i Aalborg kom en gammel Aldersrentenyder fra Landet, som nu var havnet i Lands
delens Hovedstad, til Valgurnen og fremstammede: „A vil stem’ o Stauning“;
man betydede ham, at det ikke lod sig gøre i Aalborg — og anviste ham de gode
Navne, Staunings Parti havde opstillet. Manden blev ved sit: „A vil stem’ o Stau
ning!“ Det vidste han hvad var! — Og det var Statsmagten anvendt paa Hun-
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dredetusinde Maader for de Hundredetusinde Kvinder, Børn og Mænd, som er
Folket. Man siger om Stauning, at han sidder til Bords med de store, og det
gør han. Men ret beset er det dem, der søger ham. Den Ende af Samfundet har

Thorvald August Marinus Stauning. F. 26/]0 1873. Søn af Karetmager P. A.
Stauning og Hustru f. Hansen. Statsminister, Medlem af Folketinget fra
29/5 1906, da han valgtes i Præstø Amts 5. Valgkreds, Fakse. Fra 22/A 1918
valgt i København, Søndre Storkreds.

altid haft et sikkert Instinkt for, hvor Magten var, men Stauning er ikke, selv
om han er forstaaende ogsaa overfor Kapitalmagten og dens Ledere, deres Mand.
Han er og bliver Arbejdernes Mand. Aldrig har han svigtet dem, og det ved
alle Danmarks Arbejdere, Kommunisterne med. Heri bunder hans urokkelige
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Autoritet overfor de ofte rebelske Masser, som altid findes i et Lands Arbejder
befolkning.
Men Stauning blev ikke blot den store Arbejderfører. Som Landets Stats
minister gennem mange Aar, blev han i en sjælden Grad hele Landets og Folkets
Ordfører. Naar han f. Eks. talte i Norge om Grønland, følte vi, at nu blev vor
Sag talt, og med Myndighed. Nordmændene misundte ved denne Lejlighed vor
Talsmand. — Færøerne, Grønland! Man ved dér, at det er Stauning, som mere
end nogen anden har vakt hele Folkets Interesse for disse Landsdele. Det Forhold
mellem Kongehuset og det brede Folk, som nylig ved Kongens Jubilæum gav sig
Udtryk i en storslaaet Hyldest til Kongen, er, i større Udstrækning end de fleste
aner, Staunings Værk. Han søgte slet ikke at stille sig selv frem, som den, der
havde banet Vejen for Kongens Popularitet, han har aldrig tilstræbt at leve paa an
dres Ære, men det er ham, der har ryddet de sidste Hindringer fra Provisorieaarene, og som har ledet Tidens nationale Afgudsdyrkelse ud i Masserne, saa og
saa de søgte et Symbol for den fælles Lands- og Folkefølelse, og derved har han
tillige befæstet sin Politik saavel i Samfundets Top som ved dets Rødder. Nu taler
han Bondens Sag. Der er meget Vat stoppet i de Øren, han her henvender sig til,
og lejlighedsvis har han selv opfordret til at vende det døve Øre til, naar han
talte til Landboerne, men alligevel høres han. Han har her, som saa ofte, fundet
de rette Ord. For saa vidt er han en Ordkunstner, som Ordene i hans store politi
ske Taler sidder som Mosaik og danner det Billede, han vil have frem. Stauning
er vel ikke en udpræget Intelligensbegavelse; hans Skrifter og Taler røber ikke
Originalitet eller Talent, men han har en stærk Vilje og en fremragende Kløgt.
Hans Dømmekraft, og det er den fineste Form for Begavelse hos baade Kvinder
og Mænd, er forbausende sikker. Det lykkes for ham. Gang paa Gang maa man
beundre hans Evne til at ramme. Han tænker sikkert og hurtigt, er den store
Praktiker; man erindrer sjældent enkelte Ord eller Sætninger, og da ikke for
det gode, men man husker Talen i sig selv som en Begivenhed. Den samlede Ud
foldelse af Kraft og Kløgt indprenter sig. Hans Tale i Lund f. Eks. ! Bag den laa
dette, at han vilde værge sit Land mod at blive den lille i Laget. Danmark skal
sidde til Højbords, føler han, og det skal siges! Store Mænd er gode Mænd, sagde
engang en af Sjællands betydeligste Biskopper, og det gælder Stauning. Han er
en jævn Mand, med et Barns primitive stærke Maade at føle paa; det erkendtes,
da han talte ved sin gamle Ven Borgbjergs Ligfærd. — Han er enkel, godmodig,
overbærende, ligeglad med Smaating, som store Hunde kan være det overfor
bjæffende Smaakøtere — en usammensat Natur, men med et Overskud i sin
Personlighed og med Reserver af Vilje og Sjælsstyrke: Evnen til at holde Disciplin
og udøve Magt! Mon ikke Myndighed just beror paa, at der er Kræfter i Behold
bag dem, der udfoldes? Stauning er myndig som ingen anden i vort Samfund.
Han er en Tordner; det gnistrer, naar han griber Forhammeren og kører Bukkene
gennem Skyerne. — „Den asianske Herre......... har til at age Lyst!“

23
Som Oppositionstaler i Aarene fra 1920—24 havde man undertiden det Ind
tryk, naar han talte i Folketinget, at det var Thor selv, der bekæmpede de mode
rate Jætter, og den Overlegenhed overfor hans Angreb, som de daværende Magt
havere søgte at bære til Skue, var alt andet end ægte. De skjalv, og med Rette,
for Magten gled under disse Opgør bort under dem. Man kan drøfte, saa længe
man lyster, hvem der havde Ret! Resultatet var, at Venstres store Sejr i 1920
blev tilintetgjort — dog ogsaa ved Ove Rodes talentfulde og udholdende Opposition
i disse Aar — og Stauning vandt. — Som alle naturlige Mænd hader han Hykleri.
Han vaander sig, naar det udfolder sig mod ham, krymper sig, som han havde
faaet Tudser paa Kroppen, og synes, at man dog godt kunde lade ham personlig
i Fred ! Selv er han ikke optaget af, hvad andre bedriver i deres Fritid. „Gud
Thor kun sjeldent pukker, han virker ved sin Kraft!“ — Stauning er i sin Ide
verden Rationalist, grubler næppe sin Tid bort over Tilværelsens Gaade, forstaar
næppe heller de Kræfter, som gennem Verdensreligionerne bevæger Sjæle. —
Over hans Færd kan være et Drag af Forsorenhed. Kasketten paa Snur, Piben
tændt og Skægget løftet til Bedrift; Arbejderen, den primitive Mand, slaar igen
nem, og da er der Lune, Dristighed og Kaadhed i Tanker og Tale. Som i Ar
bejde saa i Vennelag: mægtig Udfoldelse. Da hyldes han for de Mandsdyder, som
gennem Slægter har været æret mellem Ligemænd og misundt af Dværge og
Klosterbrødre. Stauning er populær. Folk kan lide en Fører, som man kan mærke,
har Blodet rullende stærkt og varmt i Aarerne. Han er en rask Mand. Trods sine
65 Aar den, der bevæger sig hurtigst over Rigsdagens Tæpper. Og Folkets Flertal
siger med Johs. V. Jensen: — „Vi vil bekræfte de raske i Retten til Riget —
Stauning har i de senere Aar ikke selv haft noget Fagministerium. Han er
Chefen, og han paatager sig baade af velvillig Imødekommenhed og af personlig
Lyst et Utal af repræsentative Opgaver. Han kommer, naar man kalder. Alligevel
maa han sige Nej til meget, for man vil gerne have ham med!
Det er nu tredie Gang han er Minister; Medlem af Københavns Borgerrepræ
sentation var han fra 1913—25, herunder Formand fra 1919—24. Fra 1916—20
var han Minister uden Portefeuille i Ministeriet Zahle, oprindelig var han en af de
tre Kontrolministre fra Krisen om Salget af de Vestindiske-Øer ; da de to, J. C. Chri
stensen og Rottbøll, gik, blev han og fik henlagt en Del Sager af social Natur
under sig, Begyndelsen til Socialministeriet. Som Statsminister fra 1924—26 var
han tillige Minister for Handel, Industri og Søfart. Da han atter dannede Ministerium
i 1929, var han fra 1929 til 1933 Minister for Søfart og Fiskeri. Fra 1933—35 var
han Forsvarsminister.
1910—24 var han Formand for den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe og
igen fra 1926—29. Men forinden han blev en ledende Personlighed i Partiets og
Landets Politik, var han naaet vidt frem i den faglige Bevægelse. Fra 1896—1908
var han Formand for Cigarsorterernes Fagforening og indtil 1910 Redaktør af
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Tobaksarbejderforbundets Fagblad. I disse Aar og senere var han Medlem af de
samvirkende Fagforeningers Forretningsudvalg og for Arbejdernes Fællesorganisa
tion i Hovedstaden.
I en lang Aarrække var han Medarbejder ved „Socialdemokraten“. Som Han
delsminister fra 1926—29 var han Kgl. Bankkommissær og fra 1928—29 Medlem
af Bestyrelsen for Landmandsbankens Afviklingsafdeling.
Stauning er Medlem af Bestyrelsen for Ensomme gamles Værn og for For
eningen for Socialpolitik. Han har altid været en fremtrædende Skikkelse i det
nordiske Samarbejde, har deltaget i talrige Delegeretmøder, er Medlem af Det nor
disk interparlamentariske Raad og Formand for Den danske Gruppe i det nordiske
interparlamentariske Forbund og i den interparlamentariske Union. — Indtil 1929
var han Medlem af Det internationale socialistiske Bureau. Han er Medlem af
Bestyrelsen for Dansk Hospitalsfond i Hamburg.

Udenrigsminister Dr. phil. PETER ROCHEGUNE MUNCH
Munch er Student fra Viborg 1889 og cand. mag. fra 1895. — Han deltog i
den danske Rigsdelegations Rejse til Fredskonferencen i Paris 1919; han er Med
lem af Rask-Ørstedfondets Komite, fra 1927 Formand for Instituttet for Historie
og Samfundsøkonomi, han er Formand for den nationale Kommission for intellek
tuelt Samarbejde og Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie.
— Foruden sin Doktordisputats har han udgivet Lærebøger i Historie og Sam
fundskundskab ; han har været Medarbejder ved Verdenskulturen, Folkenes Hi
storie, Det danske Folks Historie og Det 19nde Aarhundrede. Sammen med Profes
sor Aage Friis har han udgivet Breve vekslede mellem Fru Heiberg og Krieger,
et Tobinds Værk, og sammen med Aage Friis og Elise Kornerup „Kriegers Dag
bøger“ i 7 Bind.
— Der kan over hans Færd og Form være noget tvungent, som var hans Bevæ
gelsesfrihed begrænset. Det har utvivlsomt sin Aarsag i den Forestilling om hans
Personlighed, som Offentligheden har, som han selv mere end nogen anden har givet
Form og Indhold, og som er meget udpræget. Den føles nu af ham selv, om ikke
som en Spændetrøje, saa dog som en Hindring for frie Ytringer og Indfald; sker
der Eruptioner i eller bryder der Væld frem fra hans Sjæledyb, afdæmpes og afledes
de straks og faar ikke Lov til at ændre ved det Billede, som en Gang er givet
Offentligheden fra hans egen Haand. Han har selv tegnet de karakteristiske Træk,
ogsaa de let karikerede, som Billedet ejer.
Dr. Munchs første Rigsdagstale gjaldt Forsvaret. Han tog Ordet i Folketinget
uden den for Debutanter almindelige Forsigtighed og Usikkerhed. Han talte, som
havde han i mange Aar været Medlem. Paa Dagsordenen stod Neergaards Forslag
til en ny Militærordning og Anlæggelse af de nok saa berømte fremskudte Forter.
Samme Dag, i Juni 1909, holdt ogsaa Ove Rode sin første Tale, der sluttede
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med et Ønske om, at man vilde samle sig om det radikale Venstres Militærpolitik,
saa dette Spørgsmaal kunde tages ud af den Atmosfære af usund og æstetisk og
politisk Feber, som raadede, og at der samtidig blev Mulighed for en Fortsættelse

Peter Rochegune Munch, Dr. phil. F. 25/7 1870 i Redsted paa Mors. Søn
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f. Jacobsen. Medlem af Folketinget som radikal Venstremand fra 25/5
1909, da han valgtes paa Langeland; er siden genvalgt i Svendborg Amt.
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af den paabegyndte Samling af Venstrevælgere, „saaledes at der atter kunde rejse
sig et Venstre i Danmark!“
Blandt Folketingets Tilhørere var Red. Søren Svarre fra Køge, og efter Mødet
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bemærkede han til sin Ledsager: „Ja, efter de Taler, vi har hørt i Dag af Munch
og Rode, kan det med det samme slaas fast, at disse to Mænd vil komme til at
spille en endog meget betydelig Rolle i dansk Politik !“ — Svarres Forudsigelse
gik i Opfyldelse, og gælder fremdeles Dr. Munch! Trods Aarenes Slid staar han i
Dag med større Indflydelse end maaske nogensinde. Sammen med Stauning deler
han Ledelsen af Regeringen. Hvad de to er enige om, har i vor Tids Danmark stor
Sandsynlighed for at blive realiseret. Deres Samarbejde har altid været og er ideelt.
Maaske kender de, ret lukkede som de begge er, ikke synderligt til, hvad der bor
bag Vesten hos hinanden, men deres gensidige Tillid er stor, opbygget paa mangeaarig Erfaring og prøvet, ofte under svær Belastning. Formelt er deres Samarbejde
hjerteligt betonet, i Forhold til Omverdenen ironisk farvet, men det bygger paa en
nøgtern Vurdering af Mennesker og Forhold, et praktisk, sagligt Syn paa Tingene,
der trods afvigende Meninger og forskellige Forudsætninger som Regel let finder
Vejen til de fælles Maal.
Ved et politisk Møde i Vendsyssel for nu mange Aar siden stod J. C. Christensen,
der altid mødte i god Tid, og passiarede med en Kreds af Vælgere. Da Dr. Munch
traadte ind ad Døren, karakteriserede J. C. ham som en Mand med meget betyde
lige Kundskaber! — Saa vidste ogsaa den lokale Ledelse, hvad det var for en
Karl, J. C. skulde prøve Kræfter med ! — Men saadan var Virkningen af hans
første Fremtræden. Han var Historiker af Fag, regnedes for en lærd Mand, hvem
en Professorpost eller Rigsarkivets ledende Stilling snart vilde staa aaben. Han
var Erslevs Elev, skolet gennem hans kritiske Metoder, og Dr. phil. paa en meget
anerkendt Afhandling om Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian d. 4.s Tid til
Enevældens Ophør. Selv gamle Sofus Høgsbro, der maa have læst Bogen kort før
sin Død, vurderede den kommende Politiker med ikke ringe Forventning efter,
hvad her var præsteret. Utvivlsomt har Dr. Munch følt stærke Dragninger mod
videnskabeligt Arbejde, som næsten laa ham i Blodet. Han var som skabt til
nøgtern Undersøgelse og klar Redegørelse. Men, som Dir. Heilbuth engang sagde
til ham, da Samtalen faldt paa Emnet praktisk Politiker kontra. Videnskabsmand:
Det er bedre at skabe Historie end at beskrive den ! Dr. Munch har nok følt det
samme. I hvert Fald kastede han sig tidligt ud i den politiske Agitation. Han
ernærede sig som Lærer bl. a. ved Statens Lærerhøjskole, Censor ved Statsskolerne,
Lærebogsforfatter og som Redaktør af Tidsskriftet „Det ny Aarhundrede“. Her
slog han igennem og banede Vej for det radikale Venstres Politik. Det ny Aarhundrede udkom fra 1903—1909, og gennem en Række Artikler og Afhandlinger
begrundede og videreførte han her den Opfattelse af Danmarks militære Opgaver
og Evner, som Monrad oprindelig havde givet Ideens Form, og som Hørup havde
gjort til praktisk Politik. Med disse Artikler som Udgangspunkt og gennem Hun
dreder af Taler paa Møder og paa Rigsdagen begrundede han, at Danmark ingen
Krigsopgaver har, men kun Bevogtningsopgaver bestemte af dets ligelige Neutralitet,
og saa langt er Sandheden i denne Vurdering af vort Lands militære Formaaen gaaet
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Folk i Sindene, at selv om der nu er gennemført en Militærordning, større i Om
fang end efter Munchs Plan, vil dens Formaal og de Opgaver, den sætter sig, dog
være saa bundne af hans Argumentation, at han har sejret i det væsentlige sam
tidig med, at hans Politik led Nederlag i Paragrafferne.
Dr. Munchs almindelige politiske Betragtning har uden Afvigelser fra den
lige Linje hvilet paa den Anskuelse, at det Venstredemokrati, hvoraf han selv er
udgaaet og altid har sluttet sig til, og som søgte sin væsentligste Tilslutning i
Landbokredse, blandt Byernes oplyste, liberale Borgerskab og i de intellektuelles
Lejr, burde i sin Politik tilstræbe et nøje Samarbejde med Arbejderne. Saalænge
Arbejdermassernes Levekaar staar nævneværdigt under andre Befolkningsdeles,
bør en Forbedring af deres Kaar altid staa forrest paa Demokratiets Program ; dette
har været Dr. Munchs Grundanskuelse. Naturligvis har han ikke været blind for
den politiske Styrke han vandt for sig og sine ved dette Samarbejde, og han har
benyttet denne Magt til Fremme af en almindelig kulturel Fremskridtspolitik, som
dog ogsaa indirekte kommer Arbejderne tilgode.
Dr. Munchs politiske Løbebane falder i tre Afsnit. Det første da han som Agi
tator og Skribent er en af Hovedmændene for at stifte og opbygge det radikale
Venstre. Begavelser som han og Rode maatte have deres eget Instrument at spille
paa, deres egen Grund at bygge paa. Munch vandt hurtigt et landskendt Navn.
Folk læste gerne, hvad han skrev, men særlig flokkedes man om hans Talerstol.
Han talte nu og da ved Reformpartiets store Møder, f. Eks. paa Dannerhøj, hvor han
behændigt førte „Uroen i Vendsyssel“, som delvis var en gammel-moderat nu oprørs
præget mod Vilh. Lassen rettet Bevægelse, ind under det radikale Venstres nye
Politik, saaledes at de misfornøjede Vendelboer, da Partiet blev stiftet i 1905, i be
tydeligt Tal sluttede sig dertil. — Han var en fremragende Taler, fængslede ved
Fremstillingsevne og Kundskab. Hans Optræden var frejdig, aaben, Ridderen med
det opslaaede Visir! Tillid bredte sig om hans lyse, nordiske Skikkelse, og den
mandige, klangfulde Røst fik Skarerne til at lytte. Det var aldrig indviklet, hvad
han sagde, jævnt og ligetil; man forstod umiddelbart, og bag Sætningerne spillede
et muntert ironisk Lune, som dog sjælden direkte brød igennem. Man maatte
finde, at denne Mand havde Ret. Det var saa tilforladeligt og umiddelbart indly
sende, hvad han sagde, og saa fik man Besked, gik klogere end man kom. Dertil
mærkede man en stærk Tro paa den Sag, han tolkede; det gav Ordene Varme,
ildnede og bevægede Tilhørerne. Hvor f. Eks. Rodes Tale kunde være stemningsbaaret, med „Soleglimt og Skyers Jag“, en Vekslen af Dagens Lys og Nattens
Skumring, var Munchs altid dagklar, der var høj, blaa Himmel over hans Hoved,
alle Ting var i fuld Belysning, til at tage og føle paa, Forstandens fri men skolede
Ytringer, Forklaring! Han har Afsky for alt fantastisk, men er da ogsaa blottet for
det fantasifulde. Og som hans Taler hans Stil ; den er skoleret, ofte med stereotype
Vendinger, indholdsmættet, oplysende, berettende, aldrig direkte missionerende.
Dr. Munch bruger ikke Billeder, maler ikke med Farver, men tegner i sort og
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hvidt. Hans Modstandere vil paastaa, at han er en stor Kunstner, mest dog deri,
at han kan gøre sort til hvidt. Kritiken er ikke berettiget, men det hænder, at
han viser os et Billede, der med Fotografiets Nøjagtighed oplyser alt, men det er
Negativen vi ser. Den, der opfatter Dr. Munch som en Dydsdragon, egnet til at løbe
om Hjørnet med, er Genstand for et dybt Bedrag. Han er Politiker af Format, fast,
om fornødent haard og hensynsløs, han kender sin Metier, er aldrig naiv, selv om
han i sin Vurdering af Mennesker maaske nok for meget følger visse selvvalgte
Grunddogmer, der næppe altid stemmer med eller omfatter Naturens — ogsaa
Menneskenaturens —7 Mangfoldighed.
Det andet Hovedafsnit af Munchs politiske Løbebane er Verdenskrigen. I det
første Ministerium Zahle 1909, det dristige Eksperiment af en snæver Kreds bega
vede Mænd, som kun havde en beskeden Gruppe bag sig i Folketinget, og som
vilde vise, at de egnede sig til at regere og vilde benytte Ministerstillingerne til at
tilrettelægge og forberede en kommende Politik, var Dr. Munch Indenrigsminister og
en dygtig Indenrigsminister. Derom var ingen Tvivl. — Eksperimentet lykkedes;
Valget i 1910 gav vel Nederlag, men store og voksende Minoriteter i en Række
Kredse. Det følgende Venstreministeriums Politik var bestemt af, hvad Ministeriet
Zahle havde sat i Bevægelse, og ved Valget 1913 slog det radikale Venstres Politik
igennem. Munch blev Forsvarsminister og var det under hele Verdenskrigen, til han i
1920 gik af med det samlede Ministerium. Han fik den vanskelige Opgave at bestem
me over og lede Danmarks Militærvæsen i Krigsaarene. Han var klog nok til ikke at
forsøge sit eget Syn paa Sagen gennemført i Lovændringer. Han maatte begrænse sig
til at administrere den bestaaende Lov ud fra dens Forudsætninger men saaledes, at den
kun kom til at tjene det ene Formaal, som var hans og praktisk taget alle Danskes,
at holde Danmark udenfor Krigen og bevare en absolut ligelig Neutralitet. Han
løste denne Opgave med Dygtighed; hans Forstand, hans Kundskaber, hans lige
vægtige og faste Sind kom til at betyde maaske alt for vort Land, og hans Redelig
hed skabte ham Tillid og Hengivenhed ikke blot blandt hans nærmeste Medarbej
dere i Regering og Rigsdag men ogsaa i Administrationen, hvor man lærte ham at
kende som en Mand af Ære, ordholdende og sikker, men ogsaa i Stand til selv
at udføre det, han vilde skulde ske, selv om hans Medarbejdere mente at maatte
give op !
I Tiden fra Regeringsnederlaget i 1920 og til 1929 virkede han mest paa de
indre Linier. Han fik igen fat paa Penneskaftet baade som Lærebogsforfatter og
politisk Skribent, men han tog sin Tørn i Agitationen. De Vanskeligheder, der i
disse Aar opstod mellem det radikale Venstre og Socialdemokratiet, var mod hans
Vilje, og han søgte at bøde og binde, hvor andre slog Hul og løsnede Baand. Maa
ske havde der i 1926 været en Mulighed for at udbygge det radikale Venstres Poli
tik paa en bredere Grund ; Munch mente det ikke, og han var stærk nok til fra sit
Stade at hindre Forsøget.
Fra 1929 falder det tredie Afsnit af hans lange, indholdsrige og bevægede poli-
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tiske Løbebane. Han bliver Minister for tredie Gang, nu Udenrigsminister i Mini
steriet Stauning. Han deltog i disse Aar regelmæssigt i Folkeforbundets Arbejde
som delegeret, hvad han har været siden 1920, og fra 1934 til 36 som Medlem
af Raadet. Han var i Forvejen kendt som en af Hovedmændene for det nordiske
Samarbejde, nu falder hans Arbejde herfor ogsaa for en stor Del i Geneve, hvor
han er aarlig Gæst, og hans Navn bliver kendt i ledende europæiske Kredse. Hans
Personligheds Vægt, hans Viden og Dømmekraft skaber ham en betydelig Position
i den internationale Politik, og han kommer til at staa som et Udtryk for de neutrale
Staters Upartiskhed. Sin væsentligste Opgave som Udenrigsminister kommer han
dog til at udføre som Tilrettelægger og øverste Leder af Danmarks Handelsforhand
linger i disse Afspærringens Aar, hvor vort Land med Indkøb i Udlandet maa til
købe sig Eksportret for Landbrugets Overskudsproduktion, og hvor stor indenlandsk
Arbejdsløshed og begrænsede Valutamidler fremtvinger en industriel Udvikling
paa Hjemmemarkedet. Dr. Munchs urokkelige Ro og Indsigt, støttet af hans gode
Forbindelser paa de afgørende Pladser og hans fra gammel Tid rodfæstede Over
bevisning om, at den størst mulige og frieste Omsætning betinger de bedste
Kaar, gør ham egnet fremfor nogen til at lede disse Forhandlinger. Hans Arbejde
har baaret Frugt. Ogsaa fra Modstandernes Lejr har han modtaget Tilkendegivelse
af den Tillid, hvormed man følger hans Bestræbelser.
Dr. Munch staar endnu midt i sin Livsgerning, som i overvejende Grad har
været politisk. Han kan indrangeres mellem de rene Politikere. Han har aldrig
haft andre Embeder end de tre Ministerstillinger og har aldrig indtaget nogen
ledende Stilling i noget Erhverv. Det Arbejde, han har udført uden for det politiske,
har været videnskabeligt eller af mere tilfældig Art. Han er Politiker af Fag og
Livsstilling, og han behersker sit Fag, kender dets Metoder og Veje ud og ind.
Man har villet gøre ham til en livsfjern Teoretiker. Denne Opfattelse kan maaske
skyldes en vis overlegen paa kættersk Vurdering grundet Afvisning af Problemer
og Antagelser, Tilstande og Erfaringer, som ikke har hans særlige Interesse, og
dertil en almindelig Umusikalskhed, ikke blot overfor Instrumentalmusik, som kan
bidrage til at give hans Domme et Skær af skematisk og verdensfjern Begrun
delse. Han har trods dette som de fleste betydelige Mænd et dybt bevægeligt Sind,
hvori Livets ædle Strenge giver Genklang; han har Interesse for Mennesker og
megen alsidig Læsning bag sin Viden. Hans politiske Skjold er blankt — „det Bule
ind paa Bule har, men Plet var ej at finde!“ — Dr. Munch staar i vort offentlige
Liv som Typen paa den frit tænkende i sit Arbejde og sine Maal hvilende Per
sonlighed, der uegennyttigt lader sig lede af de Bud, som Forstand og Retsindig
hed giver.
— Det er utroligt, bemærkede engang en politisk Modstander, i hvilken Grad
Dr. Munch formaar at fremstille en Sag, som havde han den mest aabenbare Ret —
cg dog er det, han fremfører, helt ved Siden af!! — Denne Vurdering henpeger
paa hans advokatoriske Evner. I en Debat viser han en sikker Evne til at samle
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Interessen om de Sider af Sagen og de Synspunkter, som er hans, mens Resten
glider i Baggrunden. Han staar de Debattører fjernt, som med Forkærlighed kaster
sig i Ilden for de svageste Steder i Beviskæden. Han ga^r i Debatten som Katten
uden om den varme Grød, men vil nogen røve hans Unger, er Kløerne parat!
Det danske Demokrati skylder ham meget. Den sidste Menneskealders Udvik
ling i Danmark har han, maaske mere end nogen anden Enkeltmand, øvet Indfly
delse paa. Han er Demokrat af Overbevisning som af Væsen; folkelig, jævn i Tale,
Færd og Klædedragt. Men en ensom Mand, der mest lever i sin egen Tankeverden
og sit Arbejde, og som altid har holdt sig fjernt fra, hvad det saakaldte „bedre Sel
skab“ fordriver Tiden med. Som Udenrigsminister har han med en naturlig Selv
følgelighed sat sig udover, hvad sædvanlig er knyttet til Diplomatiet af Ordener,
Manerer, selskabelige Former og andet Teater. Hans Livs Maal har været og er at
gøre det taaleligere for de af hans Medmennesker, der har det ringest. Han vil i
vor Historie faa Plads blandt Folkets Mænd, en af de Skikkelser, der peger fremad
mod Tider og Tilstande, hvor Menneskelighed og Frihed er Ord med større Vægt og
dybere Klang, end vor Tid evner at tillægge dem.

Finansminister VILHELM BUHL

Finansministeren er Student fra Fredericia 1900, og 8 Aar efter tog han juridisk
Embedseksamen, hvorpaa han straks fik Ansættelse i Københavns Skattedirektorat
som Assistent; 1918 blev han Kontorchef, Aaret efter Vicedirektør og 1924 Skatte
direktør, hvilket Embede han havde, indtil han blev Finansminister.
Som bekendt siger Bjørnson i en „Fallit“ at „hver rig Familie har sin Løjtnant“.
Dette gælder dog ikke det store og velhavende Hjem, som hedder Socialdemokratiet.
Til Gengæld fik det, eftersom Tiden gik, og dets Magt og Anseelse steg, sine Aka
demikere. I sin Ungdom var Buhl Studentersamfundsmedlem, en af de fremmelig
ste blandt dem, der endnu i Begyndelsen af dette Aarhundrede hyldede den IbsenskBrandeske Parole, at Problemerne skulde sættes under Debat. Han blev gennem
denne Diskussion Socialdemokrat, blev Embedsmand og begyndte at kravle paa
Stigen fra Jord til Himmel, den lige Vej for dygtige og samvittighedsfulde unge
Embedsmænd. Men de sidste Trin skyldes dog hans socialdemokratiske Sindelag,
hvorved han som en af Staunings udkaarne har naaet Toppen.
Som Skattedirektør i København havde Buhl et anset Navn. Han havde efterhaanden erhvervet en vidtgaaende Indsigt i det store Omraade, som hans Admini
stration spændte over, og han var blevet fortrolig ikke blot med Skattelovgivningens
Labyrinter men ogsaa med den menneskelige Opfindsomhed, Snildhed og højt ud
viklede Evne til at finde moralsk begrundede Anvisninger paa Fortolkning af Skatte
lovene til egen Fordel. Med et lidt træt Smil, som dog ingenlunde dækkede over
Slaphed, trængte han igennem alt dette og gennemførte en fast Administration. Han

31

fik efterhaanden Sæde i en Række Udvalg og Kommissioner. Fra 1918—19 var
han Medlem af Kommissionen angaaende Københavns Skatte- og Oppebørselsvæsen
og 1919 af Kommissionen angaaende de københavnske Ejendomsskatter. I 1924

Vilhelm Buhl. F. 16/10 1881 i Fredericia. Søn af Gaardejer Peter Buhl og
Hustru Magdalene, f. Rasmussen. Finansminister fra 20/7 1937. Medlem
af Landstinget for Socialdemokratiet fra 23/9 1932 (9. Medlem for 1. Kreds).

blev han Medlem af det Udvalg, der nedsattes om Statsskattelovens Revision, og
han var Medlem af den i 1937 nedsatte almindelige Skattekommission. 1929 blev
han Medlem af Københavns Kommunes Regnskabskommission ; og 1935 af Kommis
sionen angaaende København-Frederiksberg og de to Kommuners økonomiske For
hold og i 1935 af det saakaldte Gentofteudvalg.
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I sit Rigsdagsarbejde var hàn naaet frem til betydelige Tillidsposter, da han
i 1937 blev Finansminister; han har siden 1936 været Formand for Landstingets
Finansudvalg, var Medlem af det udenrigspolitiske Nævn, af Forfatningskommis
sionen af 1937 og af Rigsdagsgruppens Bestyrelse, endvidere var han Medlem af
Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank.
Buhl har interesseret sig for de kooperative Sammenslutninger indenfor Arbej
derbevægelsen. Han er Medlem af Repræsentantskabet for Hovedstadens Brugs
forening, Formand for Arbejdernes Andelsboligforenings Andelsfond og Medlem
af Foreningens Repræsentantskab. Fra 1934—36 var han Medlem af Rigsretten;
1920 blev han Dommersuppleant i Den faste Voldgiftsret og var ordinær Dommer
fra 1928.
Loven om Skatteudligningen mellem København, Frederiksberg og Gentofte
blev til ved nøje Samarbejde mellem Indenrigsminister Dahlgaard og den daværende
Skattedirektør i København. At der til alle Sider omgivet af Hovedstaden laa en
Kommune som Frederiksberg, der var et Skattely, og en Gentoftekommune, hvis
Indbyggere i væsentlig Grad tjente deres Penge i København, og som ogsaa var et
Skattely, det maatte Lederen af Københavns Skattevæsen anse for en uholdbar
Tilstand. Det er derfor uden Tvivl med Tilfredshed i Sindet, at han nu som Finans
minister ser denne Sag ordnet. Men blandt de mange, som har beundret den Kon
sekvens og Sikkerhed, hvormed han naaede til Gennemførelsen af sin Skattepolitik
i Hovedstaden, findes adskillige ud over Landet, som nu med Forventning ser hen
til ham som Finansminister i et Haab om, at den Retfærdighedssans, som drev ham
frem til en Udligning mellem Hovedstadens Kommuner, nu maa føre til en Skatte
lovgivning for hele Landet, der hviler paa tilsvarende Synspunkter. I den Hen
seende slaar man sin Lid til hans jyske Oprindelse. Ud fra denne vil han aldrig
glemme, at Danmark er mere end den By, der har haft ham til Skattedirektør, og
at Jylland fremdeles er Hovedlandet. Et Danmark kan tænkes uden København,
om end et ringe Land, men uden Jylland intet Danmark, og uden en Kulturudvik
ling i Jylland paa Højde med Hovedstadens, hvis Befolkning stadig maa fornyes af
Muldens Børn, kan den almene Folkekultur hverken gaa frem eller udvikles.
Den nye Finansminister er en rolig, behersket Karakter, ikke stundesløs, selv
om han har meget mellem Hænderne. Hans Væsen er stilfærdigt men beslut
somt, og han er af de Ledere, som hverken er brøsige eller befalende, men
smilende. Han argumenterer med et Smil, overbeviser med et Smil. Kanhænde
at saa megen Venlighed indeholder aabne eller skjulte Undskyldninger for en
eller anden Ufuldkommenhed. Saaledes dog ikke hos ham. Hans Smil er blot
Udtryk for Arbejdsvelvære og et frodigt Væsen. Han er en glad Mand. Som saa
mange andre af vore fremtrædende Personligheder nedstammer han fra jyske Bøn
der, Bool, som nok er det samme som Buhl, betyder paa gammeldansk en Bondegaard, og som han jo altsaa selv er en Bonde, saavist han er en Bondes Søn, over
kommer han meget uden at have travlt! Han er Praktiker og lader helst Juristen
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træde saa meget i Baggrunden, at han kun faar Lov til at sufflere fra Kulissen.
Selv er Vilhelm Buhl jævn og ligetil, „grei“ vilde Nordmændene sige, og dertil er
han Ordensmand, som gør sig færdig med det ene, før han begynder paa det andet.
Finansministeren var jo ikke mere nogen ung Mand, da han i 1932 blev Med
lem af Rigsdagen, og til at begynde med lyttede han sig frem. Han maatte dog
snart tage til Orde, eftersom Partiet begyndte at læsse Arbejde paa ham. Som
Taler har han ingen blændende Egenskaber; hans Foredrag er langsomt, lidt stam
mende, tumlende med Ordene, der skal paa Plads — som en Lok af hans Haarfagerhed, der under Talen bestandig maa arrangeres! Men man mærker en Tanke
virksomhed bag Ordene, der kræver det nøjagtige Udtryk og ogsaa finder det. Nu
og da er hans Fremstilling interessant ved Indsigt og Kundskabsfylde, som giver
Talen Liv. Finansministeren er et levende Menneske med Smag for de udvalgte
Dage og med Hverdagsglæde i sit Arbejde. Han har i sig et Overskud af Humør,
som nu og da har givet sig Udslag i, at han skrev muntre og fikse Lejlighedsvers.
For ham, som for saa mange andre virksomme Mænd, er Hjemmet Kraftens Kilde.
Han beklæder nu en vanskelig Post, hvor der er Brug for stor Forhandlingsevne
og megen Myndighed, om Arbejdet skal lykkes.

Justitsminister KARL KRISTIAN STEINCKE

Steincke er Soraner. Student fra 1899, cand. jur. 7 Aar efter. Derpaa blev
han Sagførerfuldmægtig og Assistent under Frederiksberg Kommunes juridiske For
valtning og 1907 Fuldmægtig under Forsørgelsesvæsenet samme Sted. 1908 blev
han Ekspeditionssekretær og 1911 Inspektør, og fra 1917—21 var han Kontorchef
i Frederiksberg Fattigvæsen. Fra 1921—24 var han Præsident for Invalideforsik
ringsretten og fra 1927—28 Formand for Invalideforsikringsraadet. 1910—21 var
Steincke Overretssagfører, dog mere af Navn end af Gavn, og fra 1911—24 Redak
tør af Sogneraadstidende, som han var Udgiver af fra 1921—37. Han har fra 1909—
14 været Medlem af Frederiksberg Værgeraad og fra 1913—21 Medlem af Besty
relsen for Foreningen af Forsørgelsesinspektører; 1921 blev han Foreningens Æres
medlem. Fra 1914—24 har han siddet i Bestyrelsen for Dansk Forening for Social
politik, og fra 1917 har han haft Sæde i Ledelsen af „Klubben af 1914“, en fri
og alsidig politisk Diskussionsklub, hvor kendte Kvinder og Mænd fra alle Lejre
udveksler Tanker, og hvor Justitsministeren i Aarenes Løb har været et hyppigt, et
meget talende og meget velset Medlem. Fra 1919—22 har han været Medlem af Be
styrelsen for Folkeuniversitetsforeningen. Fra 1915—20 har han været Næstfor
mand i Repræsentantskabet for Frederiksbergs Sparekasse og fra 1921—29 Med
lem af Socialraadet ; siden 1928 har han siddet i Centralbestyrelsen for National
foreningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.
Fra 1913—19 var han Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse og For3
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retningsudvalg. Fra 1918—24 var han Medlem af Rigsretten og fra 1926—29 af
„Børnelovsudvalget“. Han sad i Det sønderjyske Udvalg af 1919, der forberedte
Genforeningen. Endvidere var han Medlem af Kommissionen angaaende Lægers
Retsstilling 1928. Fra 1920—24 sad han i Landstingets Finansudvalg, men gik
ud heraf, da han i 1924 blev Justitsminister i det første Ministerium Stauning.
I 1926, da dette Ministerium gik af, blev han atter Medlem af Landstingets Finans
udvalg og var der indtil Dannelsen af det andet Ministerium Stauning i 1929, hvor
han blev Socialminister, som han var til Efteraaret 1935, da han ved Ministeriets
Rekonstruktion atter overtog Justitsministeriet.
Man har set Selvportrætter af betydelige Malere, som bar et umiskendeligt Præg
af den Tyngsel, der havde været over dem, mens de sad Ansigt til Ansigt med sig
selv og forsøgte i Lys og Farver at give Aand til et Ansigt, der Time for Time
maatte forekomme dem tommere og tommere. Dyb Uværdighedsfølelse har besat
dem, og i Ydmyghed har de da leveret os en gravalvorlig, aandsforladt og kedelig
Maske, der kun i ydre Træk havde Lighed med den Personlighed, der ellers var
kendt for sit morsomme og varme Sind, sit rige Lune.
Justitsministeren, som mange Gange har fusket i Selvportrætteringens vanske
lige Kunst, tager ikke Opgaven saa højtideligt. Han nøjes med raske Skitser, en
dristig Streg nu og da, som fører Billedet helt ud paa Kanten, hen mod Karikaturens
Overdrev, hvis Grænse han dog lykkeligt undgaar at overskride.
Han slipper som Regel ganske godt fra sine Forsøg, og Billedet ligner, man
tager ikke Fejl af, hvem man har for sig, og selv om Tegningerne er morsomme,
og man 1er, er det paa den rigtige Maade; Latteren er paa hans Side. Han for
holder sig nemlig ironisk til sin egen Person, som dog ikke er til at spøge med
for andre end ham selv. I Lykkeper siges om en vis Dr. Nathan, at end ikke den
yngste Students Mening om ham var ham ligegyldig. Hr. Steinckes aarvaagne, op
vakte, opmærksomt spejdende, lidt urolige Øjne undgaar ejheller at bemærke alt,
hvad hist og her, dog ganske naturligt antegnes om en saa højtstaaende og tilmed
morsom Embedsmand og Politiker. Men det er vel kun godt, at Landets Justits
minister har et Øje paa hver Finger? Intet Under, at der er kommet noget uroligt
over hans Blik, ikke at han farer sammen med Rædsel i Blodet, hver Gang der
fra et skjult Hold lyder et vogt Dig, men en saa fantastisk Opmærksomhed, der
hører og ser alt, tillader ikke den lykkelige Dvælen i Nuet, som Hr. Steinckes
Væsen ved Siden af saa meget andet dog tydeligt nok higer imod — som den
tørstige Hjort mod de rindende Vande! Justitsministeren er, efter hvad han selv
siger, en plaget Mand — dog utvivlsomt mest af sine egne paagaaende Tanker og
Indfald, af det Spil, som uafladeligt foregaar i hans Hjerne, naar han som et Fyr
i Glimt belyser Situationer og Mennesker og egne Indfald gennem Intelligensens
bestandig roterende, fintslebne Linser.
Han kan ses langt bort, og det er mest varsomt at sejle udenom, ikke gaa for
nær mod Land, for hvor han staar er farlige undersøiske Skær: Han er en troende
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Tvivler, en udholdende mod høje Maal stræbende Skeptiker, paa en Gang revolutio
nær dristig i sin Tanke og konservativ, bedsteborgerlig forsigtig, en Tilbeder af
gammel Moral og en Skaber af nye Former, en søgende Sjæl, der aldrig har fundet

Karl Kristian Steincke. F. 25/8 1 880 i Viskinge ved Kalundborg. Søn af
Overlærer C. Steincke og Hustru, f. Hansen. Medlem af Landstinget
for Socialdemokratiet fra 11/5 1918 (5. Medlem for 1. Kreds).

et Staasted, en Formalist, som elsker Frihed, en Socialist, for hvem Individualisme
er Livet selv, og ved Siden af alt dette en Arbejder, der har overkommet mere
end de fleste. — Her er et Sejlløb, hvor man, om man kender Sømærkerne, kan
gaa over selv med dybt stikkende Skuder! — Et flimrende Billede, uden rolige
Drag og med saa mange skiftende Belysninger, er vanskeligt at fastholde, og dog
3*
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er denne urolige Sjæl saa karakteristisk, hans Træk saa personlighedsprægede, at
de slet ikke ligner nogen andens. Steincke har kloge Øjne, men hans Mund, som
han selv har saa svært ved at styre, er i Linierne fra Vorherres Haand uden Ud
tryk, og Smilet, der kan være et Genskin af Sjælens Lys, er hos ham ofte en Korn
modsglans fra allerede udbrændte Tankelyn, og behersker kun én Side af Aasynet,
men er vævert som et Egern, har Ærinde baade oppe og nede og maa hvert
Sekund være belavet paa at rømme Pladsen for en Alvorsmine, der dog føler sig
lige saa usikker paa den udsatte Post! —
Man kan undre sig over, at denne Mands Hovedværk er blevet et mægtigt
systematisk Lovkompleks. Og det bør man. Men Forklaringen stikker i, at der er
én høj Herre, som den saa alsidigt begavede og beskæftigede Justitsminister staar
i et strengt Lydighedsforhold til, og det er hans egen særdeles solide Forstand.
Han har vel i dette Tjenesteforhold sin Fritid, som han iøvrigt misbruger ved
bestandig at ligge i Slagsmaal med andre Journalister, men det tilgives, da han
altid møder i sin Plads i god Tid om Morgenen og for det meste pligtskyldig gaar
sin Herres Ærinde.
Steincke er baade Taler og Skribent. Han beskæftiger sig paa Talerstolen langt
mere med Indhold end med Form. Hans Taler er indsigtsfulde, giver Besked, naar
det er Formaalet, tankevækkende og underholdende, som han nu vil. Formen er
naturlig, uden Svulst og Manerer, jævn, lidt snakkende, en Façon, som tillader
hyppige Indfald og at stoppe op, at fyre en Vits af eller for paa anden Vis at holde
Modstandere eller Tilhørere i Aande. Kedelig er han aldrig.
Med Aarene har Hr. Steincke et ret betydeligt Forfatterskab bag sig, som
omhandler højst forskellige Emner — fra Lovparagraffer til filosofiske Strøtanker.
Han har desuden skrevet en hel Række Artikler, Pjecer og Afhandlinger om sociale,
juridiske og økonomiske Spørgsmaal: 1910 „Offentlig Hjælp“; 1911 „Den øko
nomiske Historieopfattelse“; 1912 „Almisser eller Rettigheder“; 1912 „Kulturbe
tragtninger“; 1914 „Enkeloven“, og 1914 „Som I er“; 1919 „Moderat eller Radi
kal“; 1927 „Frisind eller Letsind“; 1930 „Folkeforsikring“ og 1936 „Demokrati og
Kultur“. Tungest vejer i enhver Henseende dog naturligvis hans digre Værker om
Sociallovgivningen i alle dens Forgreninger (Haandbog i Forsørgelsesvæsen, 1916
—18—26), (Fremtidens Forsørgelsesvæsen 1920), (Afhandlinger i Danmarks
Sociallovgivning 1918). Her er han, hvad enhver véd, Ekspert, kendt udover Lan
dets Grænser, en Kyndig, hvis Arbejder i lange Tider vil være Kildemateriale, saa
langt de kendes, for de Personer, hvis Opgave det er, nu og indtil Dagenes Ende,
aarlig at lave om paa Sociallovgivningen. Men en Række andre Emner har han
som Skribent beskæftiget sig med. Hans Stil er personlig, let at kende, under
holdende med en ironisk Undertone, men præget af Trevenhed eller Tværhed i
Væsen, som skæmmer den ellers let læselige Form. Steincke har vel Humør, men
ingen Glæde, han bider til alle Sider i sine Smaaskrifter, skaaner ingen, aner
kender ingen, er en misfornøjet, der ganske med Urette beskyldes for Selvglæde,
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da han utvivlsomt er mest misfornøjet med sig selv. Han er en søgende Aand, der
banker paa mange Steder. Hans Partiformand, Lektor Hartvig Frisch, anklager
ham som Filosof for at holde sig en Slags Maskeradegarderobe, saa han kan fremtræde forklædt, snart som den ene, snart som den anden store Tænker eller Præ
diker eller hvem det nu maatte være, han saa flittigt anfører til Støtte for sine Be
tragtninger. Billedet dækker næppe helt Hr. Steinckes Forhold til Fortidens store
eller til Alverdens Moral- og Religionssystemer. Han er nemlig altid sig selv, kan
slet ikke spille Komedie, og maskerer sig højt regnet med den for mange Lærer
sønner saa karakteristiske gejstlige Tilrigning, den hvide Krave, den sorte Frakke
og den lange biskoppelige Guldkæde! Men det er rigtigt, at Steincke ikke har
kunnet slutte sig til nogen Lære eller noget System. Han gaar rundt i Historiens
store Have og plukker Frugter, hvor han kan naa dem uden større Anstrengelse,
og han fylder sine Lommer med, hvad Menukortet kalder blandet Frugt: indiske
Figner, arabiske Dadler, amerikanske Pærer, Paradisæbler, jødiske Appelsiner, ka
tolske Citroner, kinesiske Blommer og de forskelligste filosofiske Nødder, som han
knækker med Tænderne! Og saa tager han sig en Bid af, hvad han hiver op af
Lommen, lugter til det, smager igen, tager maaske en Mundfuld til, hvis han
synes om det, men spytter i Reglen den tredie Bid ud for at smage paa den næste
Frugt, og naar hans Vandring i Haven er til Ende, er han lige sulten og vilde ikke
vide sine levende Raad for, hvor han skulde gaa hen og spise sig mæt, hvis han
ikke var saa lykkelig at have sit gode borgerlige danske Hjem, som i enhver Hen
seende har mættet og styrket og opretholdt ham.
Havde Steincke levet paa sine Bedsteforældres Tid, var han blevet Præst,
endnu tidligere Kardinal, nu blev han Lovgiver. Og han valgte at gribe ind, hvor
der mest trængtes til System og Orden — undertiden ogsaa, maatte det fore
komme hans Samtid, ud fra en Lyst til at indføre fremmede Landes Skik, som
hans urolige Trang til at følge med i alt drev ham til at kende før de fleste andre.
Nogen rigtig Soldat i Socialdemokratiets store Hær blev han aldrig, er næppe
nogen Sinde rigtig blevet accepteret. Men han har ikke været til ät komme udenom.
Han vidste meget, kunde meget — og turde meget. Og der var haardt Brug for
ham. Trods megen personlig Selvstændighed, der særlig i de unge Aar gav sig Ud
tryk i „Socialisten“, som absolut ikke fandt Naade paa Bjerget, har han dog nu i mange
Aar været med i Partiets øverste Ledelse og har til Tider øvet stor Indflydelse.
Steincke er en aandspræget Personlighed, der, trods megen opløsende Splittelse
i Sindet, ikke blot har bevaret Personligheden, men gennem Arbejde og Tænkning
bestandig søgt at ompræge den, saa den svarede til hans Idealer. Han har altid haft
sine Meningers Mod og er derved blevet sit Parti ikke lidt af en Opdrager, nu og
da en Revser. Men han er Politiker og ikke Profet og har derfor lært den Kunst,
der, som Kingo siger, „alt efter Lykken veedst Fløyet at snoo“, og det er den politi
ske! Ellers sad han ikke for anden Gang paa Justitsministeriets Taburet, efter at have
overladt sit Livs Hovedværk og sin tidligere Portefeuille i en ny Mands Hænder.
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Landbrugsminister KRISTEN MORTENSEN BORDING
Landbrugsministeren vælges med stigende Tilslutning i sit Amt, og det er i
meget høj Grad ikke blot Husmændene og Arbejderne og hvem, der ellers naturligt
slutter sig til det mægtige Socialdemokrati, men ogsaa de mindre Gaardejere i Midt
og Vestjylland, som stemmer paa ham. Socialdemokratiets stærke Vækst blandt
Landboerne i disse jyske Egne har han en væsentlig Del af Æren for. Han er Social
demokrat, saa godt som nogen. Ikke i den Forstand at han skulde være Marxist og
Statsteoretiker med revolutionære eller blot evolutionære Tendenser mod et saadant
i Lærebøger angivet Maal, men han er Socialdemokrat, som man er det i Danmark,
Medlem af det store Folkeparti og et fremtrædende Medlem af Partiets Ledelse.
Bording er Gaardmandssøn, oplært ved Landbruget, men var i sin Ungdom et
Par Aar Vognmandskusk i København. Her fik han Forbindelse med Arbejder
bevægelsen i Praksis, og da han vendte tilbage, var han Husmandsbevægelsens
Mand, blev dens Agitator og holdt ved, ogsaa efter at han var blevet Gaardejer.
Som Landmand er han dygtig, selvhjulpen og Fremskridtsmand.
Den særdeles velbegavede, vaagne, interesserede og kundskabsrige unge Land
mand blev tidligt indvalgt i Sogneraadet hjemme paa sin Egn og sad der fra 1909
til 21. 1913 opstilledes han som Socialdemokratiets Kandidat i Givekredsen, men
flyttes i 1918 til Herning, hvor han valgtes ved Efteraarsvalget i 1920. Paa Rigs
dagen talte han første Gang 30. Oktober 1920, og hans Tale indeholdt som et Pro
gram for den Politik, der gennem Aarene senere er blevet hans og hans Partis. Han
tog Ordet for at standse Prisstigningen, som han forudsaa vil føre til en langvarig
Landbrugskrise, han talte for Udstykning og fremhævede stærkt Nødvendigheden
af at kunne ekspropriere Jord. — I samme Samling var han sit Partis Ordfører‘for
Lovforslagene om Jord til Husmandsbrug og Grundforbedringsarbejder. — Han røg
tede sine Ordførerhverv med stor Dygtighed og lagde derved Grunden til den An
seelse i Partiet, som bevirkede, at Stauning i 1924 tog ham til Landsbrugsminister.
Han har nu beklædt dette høje Embede i over en halv Snes Aar og har i den
Tid tilegnet sig en dybtgaaende Indsigt i vor Landbolovgivning og i Landbrugets
Struktur og Stilling i vor Samfundshusholdning. Man ynder fra hans Modstanderes
Side at sige, at vi desværre ingen Landbrugsminister har, og dermed mener man:
ingen efter vort Hjerte! Man kræver nemlig en Mand, som ensidigt varetager Land
brugets Interesser uden at tænke paa Samfundets øvrige Borgere! Forsaavidt har
man Ret; for en saadan Landbrugsminister er Bording ikke. Men, kunde man da
spørge, er han Landbrugets Mand i sit Ministerium, og Svaret derpaa maa blive,
at det er han fuldt ud, men han er Politiker og socialdemokratisk Politiker, og han
glemmer aldrig at se Landbruget fra det Synspunkt, han har valgt sig og altid har
været en trofast Tilhænger af. Han ser Landbruget fra neden af: Landarbejdernes
Kaar, Landmandens Børns Mulighed for at komme i Vej ved Landbruget, Land
brugets Stilling som det Erhverv der ogsaa har den Opgave at skaffe Føden til den
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øvrige Befolkning, som for det store Flertals Vedkommende maa leve fra Haanden
og i Munden; — saaledes er de Synspunkter han oftest anlægger. Politisk er han
naturligvis ikke de Landmænd tilpas, der sætter Erhvervets Trivsel over alle andre

Kristen Mortensen Bording. F. 11 /4 1876 i Kragelund mellem Horsens og
Vejle. Søn af Gaardejer L. P. Kristensen, Bording. Landbrugsminister i
Ministeriet Stauning fra 1924—26 og i det andpt Ministerium Stauning fra
1929. Folketingsmand for Socialdemokratiet fra 21/9 1920 i Ringkøbing
Amt, Herning Opstillingskreds.

Hensyn, selv om det skulde gaa nok saa meget ud over det øvrige Samfund. Her
er Bording konsekvent, saa konsekvent, at han i sin Argumentation undertiden
synes at forveksle det mindre Landbrugs Særinteresser med Erhvervets som Helhed.
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Hans Synspunkt er dette, at Landbrugserhvervet bør deles over paa saa mange Mænd,
at Brugene, naar Familien selv arbejder med ved Børnenes eller nogle faa Med
arbejderes Hjælp, kan klare Arbejdet. Storlandbrugets miserable Stilling interes
serer ham næppe stort, da han gerne ser de store Landbrug delt, og de Gaardmandsbrug, som ligger over Middelstørrelse, betragter han med et lignende Blik. Hans
Landbrugspolitik er mere beslægtet med det radikale Venstres end med statssocia
listiske Principper og Planer, som hans Partis Landbopolitik iøvrigt altid har været.
Det lille selvstændige Brug har fra første Færd haft Talsmænd i Socialdemokratiet,
der blandt Husmændene senere har høstet rig Løn herfor.
Medens saaledes Bordings Landbrugspolitik i Almindelighed er kendt, anerkendt
og underkendt, er hans Krisepolitik særlig blevet angrebet, fordi han stadig holdt
igen og tøvede med at gribe ind. Først i 1937 holdt han en Tale, der skildrede
Landbrugets Nødstilstand, og den vakte da ogsaa stor Opmærksomhed. Hans for
sigtige og prøvende Holdning har dog nok været velbegrundet. Han har indset og
forstaaet, at en Minister ikke kan gøre sig til Talsmand for flygtige Stemninger og
opagiterede Krav, og han maatte ogsaa, som Forholdene var i hans Parti, hvor man
af Erfaring kunde regne med stærke Angreb fra Landbrugets Side, være forsigtig
og se Tiden an saa længe som muligt. Bording har været tilbøjelig til at se Krisen
fra sine egne Vinduer og sine dygtige Naboers Vinduer, og da de som han sad
inde med velkonsoliderede Brug af den Størrelse, der havde den stærkeste Mod
standskraft mod Krisen og holdt længst, blev hans Syn forsigtigt, optimistisk,
maaske nok noget mere, end Forholdene i Almindelighed berettigede til. For længe
satte han sig dernæst til Maal at bevare for Landbruget de Vilkaar, som Erhvervet
var slaaet stort op paa. Han, det kraftigt producerende, paa Andelsbevægelsen op
byggede Landbrugs trofaste Talsmand, var utilbøjelig til at anerkende de ny Vil
kaar som blivende.
Som Fagminister er han med Aarene blevet en meget dygtig og meget indsigts
fuld Mand. Hans klare Forstaaelse og Flid har udrustet ham til at kunne beherske
sit Embede. Han er dertil en baade smidig og fast Debattør; ikke mange Ministre
klarer deres Sager mere sikkert gennem Rigsdagens Kritik end han.
Landbrugsminister Bording er en Vilje; der bor en fast Karakter og et følsomt
Hjerte i denne jyske Bondemand, som har ført mange af hans Landsmænds og
Standsfællers bedste Egenskaber frem paa Tinge og derved gennem Aarene udøvet
en meget betydelig Indflydelse paa sit Parti og dets Vurdering af Landbrugets Be
tydning.
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Indenrigsminister BERTEL DAHLGAARD

En Mand med et venligt, næsten ungt, fint Smil, som dog altfor sjældent præger
ham — som Regel er hans Aasyn strengt med rynket Pande. Det udtrykker Op
tagethed, Interesse, Overvejelse eller Domsberedthed, Bebrejdelse, Forargelse, —
en Række Spejlinger af et alvorligt Sind. Nu og da føder den megen Strenghed
pædagogisk Iver, den løftede Pegefinger er parat, men i Almindelighed er det alt
sammen Udtryk for Grundtrækket i hans Karakter, som er etisk bestemt. Her
bærer han aabenbart paa en levende Arv, sandsynligvis fæstnet langt tilbage i
Slægten, Bondens Alvor, der har nedfældet sig i Sindene. Som visse Vædsker ved
blot en Draabes Tilsætning af et bestemt Stof udfælder det væsentligste, behøver
man ikke at hælde ret meget Syre paa Indenrigsministeren, før der kommer et
moralsk betonet Synspunkt for Dagen. Han er en Dommer i Israel. Saadan vil hans
Natur; der er noget stramt over ham, og han er, naar Hensynenes Mangfoldighed
lejlighedsvis slipper Taget i ham, slet ikke naadig. Den Side af hans Væsen er ægte
nok, og gør han sig tilsyneladende selv til Lovsiger, ogsaa hvor det strengt taget ikke
er paakrævet, er han aldeles ikke, som nogen tror, i Positur. Her er slet ikke
noget paataget, det er lutter Omsorg, der driver ham ; at det ikke altid paaskønnes,
er en Sag for sig.
Dahlgaard er en Alvorsmand, og derfor, som en og anden har erfaret, ikke til
at spøge med. Hans Radikalisme er ejheller frigørende, men reformerende. Rø
ber han undertiden let forsorne radikale Anskuelser, er det kun Skum fra Ti
dens Brænding, ikke Brus fra et Sind i Gæring eller Toner fra Hjertedybet, og
naar han f. Eks. aarlig noteres i Bladene som en af de Mnistre, der overværer
Rigsdagsgudstjenesten, og han saaledes bringer sin Gave paa Alteret — forinden
han, som Skik er mellem Politikere, paabegynder Striden med sin Broder «— er han
meget mere i Overensstemmelse med sit egentlige Jeg, end han maaske selv tror.
Uden at være generet af Selvironi er hans glødende Ærgerrighed af samme Rod.
Naar han som ung Student udtalte, naar jeg bliver Minister------- og hans Kamme
rater maaske morede sig derover, var der én, som inderst inde ikke lo med, Yng
lingen, der havde sat sig det høje Maal og som blev den, der lo tilsidst ! — Med
usædvanlig Energi kørte han sin Plov frem — uden at agte om „en Orm i Furen
blev sønderlemmet under Jernets Skuren“. — Den betydelige Stilling, han indtager
i vort lille Samfund, har han selv skabt sig. Ingen skylder han Tak derfor. At han
alt længe har redet paa, og maaske mange Aar endnu kan ride videre paa den
stauningske Bølge er noget andet, men han løftede sig selv op.
Fra 1903—04 var Dahlgaard Elev paa Salling Højskole, fra 1904—05 paa Dalum
Landbrugsskole og har saaledes ikke blot sine Barndomserfaringer men ogsaa et
teoretisk Grundlag at bygge paa, naar han taler med om Landbrugsspørgsmaal. Fra
1905—06 og fra 1906—07 var han derefter Elev paa Askov Højskole og havde saa
ledes den bedst uddannede unge Landmands sædvanlige Lærdom i Ryggen, da han

42
derefter tog Studentereksamen og i 1913 blev cand. polit. I fem Aar var han Manu
duktør og samtidig Assistent i Københavns statistiske Kontor, hvor han, efter at
have passeret de forskellige Grader, naaede Chefstillingen allerede i 1922.
Forinden han blev Folketingsmand, havde han været den danske Regerings
Delegerede ved en international Arbejdskonference i Washington, og var igen i 1925
og 26 som Folketingsmand Delegeret ved Arbejdskonferencen i Genève. 1921 var
han Medlem af den store Sparekommission og 1925 af Arbejdskommissionen og
Socialkommissionen, som dette Aar blev nedsat. Fra 1924—29 var han Medlem af
Arbejdsnævnet, og fra 1923 sad han i Hovedbestyrelsen for sit Parti.
Det var altsaa en i enhver Henseende skolet og veluddannet Mand, som i 1929
blev Medlem af Landets Regering, og han gik ikke ind til sit Embede med ringe
Forventninger til, hvad han skulde udrette. Det er nok muligt, at han ved nu at
se tilbage paa sin snart mangeaarige Ministergerning kunde ønske et og andet
ugjort, ogsaa et og andet forsøgt gennemført paa en anden Maade, end sket er. En
Minister kan saavel som andre let henfalde i saadanne stemningsprægede Tanker,
og betragter man hans Ministertid som en Helhed, vil man ejheller kunne karak
terisere ham som den, der har haft Succes. Det har han ikke haft, og Grundene
hertil er mange. Det er ikke politisk Instinkt, han har savnet. Hans Evne til at vejre
en politisk Situation er højt udviklet, og han bedømmer Stillingen sikkert og al
sidigt. Valget i 1935, der fastslog og styrkede Ministeriets Politik, var vel nok et
Udslag af Staunings Resoluthed, men han blev saa vist ikke holdt tilbage af sin
Indenrigsminister; han var saa ivrig som nogen for at tage Valg paa dette Tids
punkt og fuldkommen sikker paa sig selv og sin Bedømmelse af Situationen. Med
Fantasi konstruerer han som Taktiker hvert Skaktræks Konsekvenser, selv om han
som almindeligt mellem Politikere kan falde for Fristelsen til at holde sine Mod
standere for ringere, end de er. Naar det ikke, mens der endnu var politisk Kunst
ved at gennemføre Lovforslag, lykkedes ham at vinde Modstandernes Tilslutning,
havde det sine særlige Aarsager. Det laa bl. a. i hans Tilbøjelighed til i for høj
Grad at ville præge Lovforslagene personligt, og paa den anden Side havde han
vanskeligt ved at gøre Indrømmelser, som han syntes berøvede Forslagene noget
værdifuldt. Det strategiske i Politik interesserer ham „uhyre“, vilde han selv sige,
og han kan her udfolde Evner, som er karakteristiske snart for Jesuiten, snart for
Feltmarskallen. Han elsker den spændende Situation og at være med, naar den ud
løses. Tilskuerens Rolle keder ham. Men han er trods sin Sans for det taktiske og
den rene Politik en positiv Mand. Det er hans Lyst at udrette noget, og som For
holdene nu er paa Rigsdagen, vil Reformer nok snart blive knyttet til hans Navn.
Han er som Politiker dristig, kan omgive sig med bleg Kulde, og er da ingenlunde
ufarlig for Modstandere eller Medspillere. Det kunde i en given Situation godt blive
ham, der traadte frem og tilbød at gaa ind i Løvens Hule eller at lægge Haanden
i Ulvens Gab !
Da Dahlgaards Konverteringspolitik var strandet, og han fra mange Sider mær-
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kede Kulde ogsaa fra Vennelag og hørte Pilene suse om sit Hoved, holdt han i
Folketinget en ganske kort Tale, hvori han redegjorde for sin Stilling til Sagen.
Man fik her et Indtryk af den fortættede Dygtighed, han raader over, naar det

Bertel Dahlgaard. F. 7/11 1887. Søn af Proprietær Poul Dahlgaard til Hest
have ved Skive og Hustru Johanne, f. Primdal. Indenrigsminister i Staunings andet Ministerium fra dets Dannelse 30/4 1929. Folketingsmand for
det radikale Venstr.e i Viborg Amt fra 2ß/4 1920. Opstillingskreds: Salling.

skal være. Han gjorde det klart, at i det mindste han havde haft et aabent Øje for
Vanskelighederne ved denne Sags Gennemførelse, og naar det nu var strandet, var
det, fordi han havde maattet savne den fornødne Støtte fra det daværende Lands
tingsflertal. Der var ingen Overdrivelse, hverken med Hensyn til, hvad en Gennem-
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førelse vilde have betydet eller med Hensyn til dens Mulighed. Maaske havde han
selv paa et tidligere Tidspunkt været med til at skabe for store Forventninger, men
efter at Sagen var strandet, og Tidspunktet'; hvor der overhovedet var Muligheder,
var passeret, bedømte Dahlgaard Situationen rigtigt; trods haardt Pres fra mange
Sider lod han det falde, hvori der ikke længere var Bærekraft.
Hans konstruktive Evne som Politiker er stor, undertiden for stor; han er saa
opfindsom, at det bliver for besværligt for de mange at følge ham, og han kan lade
sig føre vidt af en Teoriens Ledestjerne, som f. Eks. til Gennemførelse af Grund
værdistigningsskatten, der hviler paa et Fundament af lutter Tankespind. Indenfor
Regeringen er han i disse Aar altid blevet taget med paa Raad, naar de indviklede
Problemer vedrørende Landbrugets Gældsbyrde skulde udredes. Han er en Mand,
der kan overkomme meget og med en stærk Hjerne. Naar han som Administrator
har Ord for at være langsom i Vendingen, skyldes det hans Tilbøjelighed til som
saa mange andre dygtige Mænd at ville selv.
Dahlgaard har en levende Følelse for dem, der dyrker Landets Jord, og en
gælds- og skattetynget Landbostand er ikke hans Ideal. Han er ikke gammeldags
og forstaar fuldtud, at vort Lands Økonomi ikke kan genopbygges paa det hidtidige
Grundlag, hvor alle Fremskridt bestod i øget Landbrugsproduktion og øget Eksport.
Den væsentlige Del af den til Erhvervslivets Omlægning knyttede Statsopgave, der
falder paa Indenrigsministeriets Felt, bliver det hans Sag at løse. At den er be
tydelig, skræmmer ham ikke.
Som Politiker har Dahlgaard et bevægeligt Sind. Han er ikke af dem, der
hænger fast i gamle Forestillingers Hængedynd eller føler sig bundet af Tradition
og Fortid. Han ser den politiske Situation under Øjeblikkets Sol og er rede til at
tage Konsekvenserne af, hvad Dagen i Dag belyser for ham. Som Taler og Debattør
er han dygtig, men savner Evne til at vinde Mennesker for sig. Han er for abstrakt
og for optaget af Situationen og sin egen Stilling deri til at kunne omfatte andres
Skæbner som andet end Led i det store Fællesskab, som hans Tanker opererer med.
Han holder af at løfte den Sag, han behandler, op i et højere Plan og at se den som
Led i en større Sammenhæng. Det er hans historiske Sans, som presser paa og
for hans politiske Blik former Syner, eller giver Tingene et videre Perspektiv. I
Debatten er han paagaaende, skarp, ubarmhjertig, og hans store Tilslutning blandt
Vælgerne skyldes mere end noget andet hans Evne til at give Modstanderne „tørt
paa“ ! I almindelig Forstand er han ikke populær, men agtet og respekteret, og i
sin Kreds er han afholdt. Det er hans Hjemstavn ; han kaldes her ret og slet Bertel
og det understreger, at man kendes ved ham. Han er aldrig kommet og har aldrig
villet bevæge sig bort fra den folkelige Livsanskuelse, der var hans Ungdoms.
Han har sine Rødder i Jylland, i sin Hjemstavn, og det er levende Rødder.
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Minister for offentlige arbejder NIELS PEDER FISKER

I sine unge Dage var Fisker Andenlærer i Hurup, Østjylland, hvortil han kom
Aaret efter, at han i 1907 havde taget Lærereksamen i Silkeborg, og hvor han blev
til 1915. Dette Aar flyttede han til Alminde ved Hald Sø, Syd for Viborg’, og her
boede han til 1933. I de Aar interesserede han sig meget for Kommunalvirksomhed.
Han blev Sogneraadsmedlem 1919 og var Formand fra 1923—25. Fra 1922—35
sad han i Viborg Amtsraad, hvor han i mange Aar øvede en meget betydelig Ind
flydelse og i høj Grad prægede Amtsraadets Arbejde. Fra 1923—35 var han For
mand for Viborg Amts Sygehus og Medlem af Bestyrelsen for Centralbiblioteket i
Viborg fra 1928—34. Samtidig tog han livligt Del i sit Partis Agitations- og Orga
nisationsarbejde, ôg fra 1923—30 var han Formand for Socialdemokratiets Amts
organisation i Viborg Amt. Fra 1920—31 sad han i Socialdemokratiets Hoved
bestyrelse. Fra 1925—35, da han blev Minister, var han Formand i Repræsentant
skabet for jysk Husmandskreditforening, en Stilling, hvori han lagde meget Ar
bejde og megen Omtanke. Paa Erfaringerne herfra blev han i 1933 administre
rende Direktør og Formand for Direktionen i Kongeriget Danmarks Hypotekbank,
en Stilling der blev besat ved Konstitution, da han i 1935 blev Minister.
Som Rigsdagsmand, før sin Ministertid, var han fra 1929—35 Formand i Tilsynsraadet for Statsungdomshjemmet Bøggildgaard og Indenrigsministeriets Repræ
sentant i Bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald fra 1932—36. Fra 1933—35
var han Formand for Jernbaneraadet og i samme Periode Medlem af Realkredit
kommissionen, Teaterkommissionen og det kgl. Teaters Tilsynsraad. Endvidere er
han fra 1935 Medlem af Bestyrelsen for det kulturelle Fond.
Denne lange Række af Hverv havde han for en stor Del givet Afkald paa, alle
rede før han blev Minister. Men ingen, der kender ham, tror, at han sad som Bi
sidder i de mange Ledelser. Hans Arbejdskraft var overordentlig, og han havde let
ved at gøre sig gældende. I 1932 blev han Medlem af Folketingets Finansudvalg,
og Aaret før var han blevet Formand i den da nedsatte Landbokommission.
Paa Rigsdagen regnedes han for Forhandlingskunstens Mester. Hans Evne beror
paa, at han virkelig interesserer sig for, hvad Modparten mener. Det bryder Isen,
som undertiden er svær. Thi til Drøftelse i et Udvalg af en vanskelig politisk Sag
møder de fire Partiers Repræsentanter ikke blot med de paa Partimøderne ofte
med stor Vanskelighed sammentømrede Meninger, der binder megen Bevægelses
evne, men det enkelte Medlem har ogsaa sin Opfattelse af Sagen, som han gerne
vil have frem. Ved en saadan Forhandlings Begyndelse fastholder man, som det
hedder, sin Mening, staar paa sit Standpunkt, man er i en Rustning saa tæt, at
ingen Staalspids kan bores ind. I de første Møder forskanser man sig yderligere,
graver sig ned med sine Partibeslutninger saa dybt, at Muligheden for at se, hvad
andre møder med, helt forsvinder. Og ingen er mere utilgængelig end Formanden,
Hr. Fisker var. Bekymret ryster han sit krøllede Hoved og ruller de store Øjne
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som i Fortvivlelse over den Afstand, der er mellem Standpunkterne. Han omgiver
sig med Kulde, en Rimtaage, han ogsaa ynder at fjæle sig i, paafaldende brat og
tilsyneladende umotiveret, naar Forhandlingerne endelig er kommet i Gang og gaar
allerbedst.
Men det er ham, som faar de frugtbare Meningsudvekslinger frem. Han lytter
dem paa Gled. Saa opmærksom tilegner han sig, hvad andre har at sige, at han
smelter Lænker, Brynjer og Skjolde af sine Modstandere. De kan ikke staa for
den næsten paagaaende Interesse, han efterhaanden viser deres Synspunkter. Han
lader sig vejlede og belære; thi han véd fra sin pædagogiske Virksomhed, hvor
lykkelig Læreren er, naar han mærker aabne Øren. Men bag denne paa Interesse
baserede Velvilje bor en fast, næsten brutal Karakter, der som oftest formaar at
dreje Modparten saa langt ind i Forhandlingerne, at et Resultat, en Generalnævner
af Forhandlingernes Mening, synes lettere og fornuftigere end Tilbagetoget til det
forladte Udgangspunkt. Men falder det ham ind, er han i Stand til brat at afbryde
en Diskussion. Mon ikke Landbokommissionens i sin Tid uventede Afslutning skyl
des, at han havde faaet nok af de endeløse Overvejelsers Frem og Tilbage?
Da Fisker udnævntes til Formand for denne Kommission, som skulde klare
nogle af Landbrugets Vanskeligheder, fik baade Per og Povl Ondt. At tænke sig
en Lærer og Funktionær som Leder af det Arbejde! Men det lignede Stauning og
de Radikale! Anderledes var de ikke! — Ingen synger den Vise i Dag. Alle er
paa det Rene med, at den Del af Opgaven, der var lagt paa Fisker, er ikke blevet
ilde røgtet. Han forstod at skaffe Respekt om Kommissionens Arbejde. De Betænk
ninger, som foreligger trykt, er dygtige Værker, der griber ind i Tidens Problemer
med en saglig underbygget Argumentation, som ikke lader sig afvise.
— Naar Fisker den Gang kom listende, alvorsrugende, med Mappen under
Armen og forsvandt ind paa Nr. 8, Rigsdagens Radioværelse, som ofte benyttes
til vigtige politiske Udvalgsmøder, flokkedes snart efter Journalisterne udenfor
Døren. De kom glidende fra alle Kanter som tunge Fugle, der har lugtet Mad i
Ørkenen ! Viste Fisker sig, omringedes han i et Nu. — Om han havde opgivet at
naa et Resultat? — Nej, det havde han ikke!!
Han fyldte ikke som Folketingsmand Rigsdagstidende med lange, bredtvævede
Spalter; i Agitationens Angrebsrække savnedes han; han var blevet Maalmand.
Men i sine unge Dage, da han var Pædagog i Himmerland, en Lærer, der kunde
holde Disciplin og som virkede med Energi for Ungdommens Oplysning, var han
en Vælgermødernes Mand saa godt som nogen. Hans kraftige Røst og det sorte,
krøllede Haar vakte Forestillinger om Faren ved Socialdemokratiet. Han var da et
Stykke frodig Natur, der udfoldede socialistiske Sprogblomster, røde som de svul
mende Læber, der slyngede Ordene ud til Skræk og Forfærdelse for gamle Venstremænd. Det var i Socialistforskrækkelsens gyldne Dage, hvor en Brandtale fra saadan et Uhyre kunde kyse en hel Valgkreds til at stemme, som Prof. Birch sagde,
paa en Huggeblok, hvis det var nødvendigt for at hindre den Rødes Valg.
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Da han i 1935 kom ind i Ministeriet, føltes det vel som en Overraskelse, at
hans Forgænger gik, men ikke at det blev ham, der kom til at løse af. I flere Hen
seender betød hans Overtagelse af Ministeriet for offentlige Arbejder et System-

Niels Peder Fisker. F. 9/0 1886. Søn af Kæmner P. Fisker og Hustru f.
Jensen. Minister for offentlige Arbejder i Staunings andet Ministerium fra
dets Dannelse 30/4 1929. Folketingsmand for Socialdemokratiet i Skander
borg Amt fra 4/12 1924. Opstillingskreds: Silkeborg.

skifte. Mens Friis Skotte var som vokset op til Ministerstillingen fra den Etat, han
tilhørte, gennem Partiets Organisationer, kom Fisker ude fra. Han var Lærer og
Kommunalmand og Politiker. Det var ikke en Jernbanemand, som nu blev Trafik
minister, men en Praktiker, et Menneske lige ud af vor Tid, uhildet overfor alle
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Fordomme, for ham maatte man flyve eller krybe, køre paa Skinner eller paa
Gummihjul, gaa eller ride, sejle eller svømme, som man fandt det hensigtsmæssigst! Dog, han vilde have System i Galskaben og nedsatte derfor ret hurtigt
efter sin Tiltrædelse som Minister den store Trafikkommission, som har faaet den
Opgave at forsøge gennemført en Plan i Trafikken ud over den, der har skabt sig
selv. Fisker vilde selv have været Formand, men Tid og Kræfter slog ikke til.
Som Minister har han hidtil mere været Administrator end Lovgiver. Hans fra
Rigsdagstiden berømte Forhandlingsevne har endnu ikke haft Lejlighed til at gøre
sig rigtig gældende ved Sagernes Forhandling paa Rigsdagen, men i Administra
tionen har han i meget høj Grad formaaet at sætte sit Præg paa Sagernes Gang.
Det blev klart for alle, der arbejder i eller sorterer under Ministeriet for offentlige
Arbejder, at han var Chefen, og denne Forstaaelse var fæstnet forbausende kort
Tid efter hans Udnævnelse. Hvad der først og fremmest karakteriserer ham som
administrerende Chef, er Evnen til at tage en Beslutning og sætte den igennem.
Ved Siden af Stauning findes der næppe nogen Mand i vort offentlige Liv, som
med mere naturlig Myndighed kan faa sin Vilje. I det sidste Aars Tid har hans
Helbred ikke været saa stærkt som forhen, hvor han kunde holde til meget; for
uden en flittig Arbejder var han en stærk Karl i et selskabeligt Lag, og der var et
Liv over ham, som bevægede hans Omgivelser.
Fisker er Socialdemokrat, mere i Praksis end i Teorien, som han dog sikkert
hylder.'Hans Styrke bunder ikke blot i et farverigt Temperament, som Aarene har
bleget, ikke blot i Kløgt og Omtanke; der bor mere i ham. Da han for nogle Aar
siden talte i Koncertpalæet, hvor Aftenen før Den aarlige sønderjyske Dag de fire
store Partier plejer at møde med hver sin Ordfører, var hans Indlæg det væg
tigste. Man fornam en Bevægelse som af store Vinger. Aanden var over ham. Den
havde hin Aften valgt ham til sit Redskab.

Socialminister LUDVIG CHRISTENSEN
Ludvig Christensen er den udprægede Fagforeningsmand. Han kom som ung i
Formerlære hos Firmaet Riedel og Lindegaard og blev en dygtig Haandværker. Han
blev som en Selvfølge Socialdemokrat, og avancerede, som Aarene gik, i sin Fag
forening. Fra 1907—34 var han Hovedkasserer i Dansk Formerforbund; fra 1909—
25 var han Formernes Formand. 1911—33 sad han i Bestyrelsen for Arbejdernes
Fællesorganisation og valgtes til Forbundets Forretningsudvalg. 1932 blev han Med
lem af Forretningsudvalget for socialdemokratisk Forbund og var fra 1915—32 For
mand for den politiske Organisation i 12. Kreds. Han var Borgerrepræsentant fra
1918—33 og Raadmand fra 1933—35, da han blev Landstingsmand. Den 4/n
1935 udnævntes han til Socialminister.
— Der er en jævn og sikker Stigning i hans Avancement. Ved Siden af denne
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faglige Himmelstige, som Ludvig Christensen har taget Trin for Trin, har han haft
Tid til at beskæftige sig med et omfattende Arbejde for Oplysning og Kundskabs
meddelelse til sine Standsfæller, og denne Virksomhed har i ganske særlig Grad

Ludvig Christensen. F. 28/7 1878 i København. Søn af Støbemester L.
Christensen. Socialminister. Medlem af Landstinget fra 1/s 1925, da nu
værende Borgmester i København, P. J. Pedersen, nedlagde sit Lands
tingsmandat og Ludvig Christensen som hans Suppleant blev Medlem.

haft hans Interesse. Han har saaledes været Formand for Folkets Hus paa Jagt
vejen fra 1924, for Arbejdernes Oplysningsudvalg i København fra 1925, og lige
ledes har han staaet i Spidsen for Foreningen til Højskolens Fremme i København.
Desuden sidder han i Kontrolkomiteen for den socialdemokratiske Presse fra 1933.
4
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Som Socialminister tog Ludvig Christensen straks fat og gennemførte, hvad
han som Oppositionsmand eller Mindretalsordfører i Landstinget havde krævet.
Han har i sit første Ministeraar ikke alene udbygget Arbejdsløshedslovgivningen
med det for Øje, at den skulde kunne klare Vanskelighederne for Arbejderne, og
saa under langvarige Kriser, men tillige gennemført baade smaa og store Love til
sigtende at skabe øget Beskæftigelse.
Socialministeren er en saare flittig Mand. Han har fra ganske ung været op
taget af Arbejdernes Organisation, Forsikring, Forsorg og Beskæftigelse, og er
nøje inde i de Omraader, som sorterer under hans Ministerium. Hans Form er
tør, saglig, grundig, udredende ; han er en udpræget, aldrig svigtende, Talsmand
for at skaffe Arbejde frem for Understøttelse og ikke bange for at tage med haard
Haand paa de Misbrug, han konstaterer. Han er Typen paa den dygtige, kultiverede
og oplyste Fagforeningsmand, der er vokset med Bevægelsen til en ledende Stilling
i vort Samfund. De, der kender Socialministeren, tør bygge paa hans Retskaffenhed.
Han er en fast Karakter, jævn og ligefrem, en Mand, der i Tale og Færd er na
turlig, sikker og ordholdende, og som, naar det kniber, er i Besiddelse af megen
Myndighed. Da det kommunistiske Røre ogsaa viste sig i hans gamle Fagforening,
tog han personlig Tyren ved Hornene og slog den i Gulvet. Hans gamle Kamme
rater kendte hans Styrke og fulgte Formanden. De tog ikke fejl af, at han var og
vilde være deres Mand, og som Minister har han vist at kunne gennemføre, hvad
han havde lovet. Ludvig Christensen er dog ikke blot Fagforeningsmand; han er
tillige Politiker. Han ser alt i Lys af den politiske Situation og forstaar at stille
sine Partifællers Krav i Forhold til ogsaa andre Erhvervs Stilling.
Naar det lykkes at faa Byens Arbejdere til at forstaa Nødvendigheden af at
støtte Landbruget som Erhverv, har han i høj Grad bidraget til at underbygge en
saadan Forstaaelse med gode Oplysninger og udfra en samfundspolitisk Betragt
ning, som han altid har været Talsmand for i sit Fagforeningsarbejde.

Kirkeminister JOHANNES THEODOR CHRISTOFFER HANSEN
Som et meget betydeligt Tal af Venstres Rigsdagsmænd er Sønner af Gaardejere, er et forholdsvis lige saa stort Tal af Socialdemokratiets Repræsentanter paa
Tinge Sønner af Arbejdsmænd. Den begavede Dreng i Arbejderhjemmet har i sig
haft Spiren til en Folkerepræsentant, hvis politiske Maal var bedre Føde, bedre
Klæder, bedre Plads, større Ruder og mere Sol for næste Slægtled af Arbejdere.
Og disse Sønner har haft den Lykke at se rige Frugter af deres Virke. Blandt dem
er Kirkeministeren. Han er Københavner og har Lærereksamen fra Vesterbro Semi
narium, men straks efter afsluttet Eksamen faar han Embede som Lærer i Brande,
og der bliver han, og saa længe, at nu er han fra Brande, hvor han har været i 30
Aar. Han er blevet Jyde, giftede sig med en Jyde, kom i Hjælpekasse og Sogne-
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raad, i Amtets Skatteraad og er fra 1928—36 Medlem af Vejle Amtsraad. Fra 1920
tog han Tørnen ved alle Folketingsvalg som Socialdemokratiets Kandidat i Give
kredsen, og 1928 vælges han til Landstingsmand.

Johannes Theodor Christoffer Hansen. F. 24/]1 1881 i København. Søn af
Havnearbejder Ole Hansen og Hustru Anna, f. Petersen. Lærer i Brande.
Landstingsmand fra ’/io ^28, nu 3. Medlem af 5. Kreds. Kirkeminister
fra 4/31 1935.

Det er uden Tvivl i Vejle Amtsraad, at Johannes Hansen tjente sine Sporer, og
i Skatteraadet. Han er en systematisk Arbejder, blev Ekspert i Skattesager og hans
Dygtighed og administrerende Evner blev til megen Nytte for Amtet og Amtsraadets Arbejde. Han er dertil en meget fremkommelig Mand, som forstod Sam4*
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arbejdets Kunst og derved øgede sin Indflydelse. Sin Indsigt i kommunale Sager
har han samlet i en Lærebog, som han har udgivet sammen med Borgmester Chri
stensen fra Helsingør; dens Titel er Kommunalkundskab, For mange var det en
Overraskelse, at Stauning udpegede ham til Kirkeminister, men her som altid, hvor
Statsministeren selv foretog Valget, kan man uden Vanskelighed finde hans Be
grundelse. Af en Minister kræver Statsministeren først og fremmest Evne til at
administrere, det vil sige at kunne forstaa en Sag, at kunne vurdere den i Sammen
hængen, at kunne træffe Afgørelse derefter, at kunne give klar o’g letfattelig Besked
om Sagens Væsen og Gang, at kunne placere den og det Resultat, den havnede i,
i Orden og Række, at kunne give en Ordre og tage et Ansvar! — Alt dette kan
Johannes Hansen; han er det, man forstaar ved en dygtig Mand. Man sporede hans
Haand ved Bispeudnævnelsen i Haderslev. Stemmetallene var ikke til at tage fejl
af, og Udnævnelsen kom omgaaende. Ingen Tid og Plads til Intriger og Spil og
kirkepolitisk Opfindsomhed mellem Afstemning og Udnævnelse! I Rigsdagsarbejdet
var Johannes Hansen kendt for de samme Egenskaber. Han var Forhandlingsmand,
men af Væsen og Karakter bestemt; han vidste altid, hvor langt han vilde gaa.
Hans Udnævnelse kan staa som et Tegn, et Symbol. Det er Demokratiets
fuldkomne Sejr, Folkestyrets Triumf, naar en Landsbylærer fra Vestjylland, valgt
af Folket til Rigsdagsmand, sættes til at styre Folkekirken. Man havde, som det
hedder i Lykkeper, været vant til „Mænd i fine sorte Klæder og hvide Kammer
dugs Halsbind“ — fine Folk, som det var en Ære at se ved sit Bord, o. s. v. Nu
kom der her en Folkets Mand, en Søn ud af det brede Folk, som kun havde sin
Dygtighed med sig, sit klare Omdømme og sin gode Forstand. Hans Udnævnelse
er Trumf i Bordet. Den sidste Rest af den gamle Forestilling om, hvordan en
Kirkeminister skal være, røg ud af Vinduet! — Et Spøgelse i Diplomatfrakke og
med Højtideligheden selv som Maske for Ansigtet forsvandt i Holmens Kanal og
et Menneske, en Mand i Jakke, solbrændt og med Smil paa Læben satte sig ved
Bordet og ekspederede.
Som Taler er Kirkeministeren distinkt og klar. Han kan vel udfolde betydelig
Bredde i Foredraget, naar meget sagligt Stof skal placeres i Argumentationen, men
han væver ikke; naar Tankegangen er afsluttet og Begrundelsen givet, er Fore
draget forbi. Han kan udfolde en betydelig agitatorisk Kraft; hans Stemme er dyb
og stor og kan, naar han bliver ivrig, runge med en dyb Undertone, som var den
et Ekko fra Kirkens underjordiske Hvælvinger! Der er ikke mange Overgange i
hans Tale, ikke mange Strenge paa hans Violin, men han spiller rent, og hans
Foredrag kan være præget af Lune og Ironi. Han er en Mand med Sans for det
komiske og kan le en hjertelig befriende Latter !
Om han foruden at være Administrator — og den Side af Sagen skal han nok
klare saa godt som nogen af sine Forgængere i det ærværdige Embede — tillige
har et kirkepolitisk Program, vil Tiden vise. Endnu har han ikke saa meget som
løftet en Flig af det Fortæppe, der dækker hans Hensigter eller Mangel derpaa i
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saa Henseende. Maaske gaar han i Kirkeminister Dahis Fodspor. Han er næppe af
dem, der paa dette Felt fornægter den Lyst til Plan, Orden og Organisation, som
fra første Færd har været Sjælen i al socialdemokratisk Politik.

Undervisningsminister JØRGEN PEDER LAURITS JØRGENSEN
Undervisningsministeren er en* forholdsvis ny Mand i Politik, men før han i
1929 blev Folketingsmand var han trænet i offentlig Virksomhed. Ikke alene havde
han siddet i Ledelsen for de stedlige Landbrugsorganisationer, f. Eks. Bestyrelsen
for Roskilde Kreatureksportforening og for GI. Roskilde Amts Landboforening,
men var tillige kommunalt interesseret. Fra 1921—29 var han saaledes Medlem
af Ousted-Allerslev Sogneraad og fra 1925—28 Medlem af Bestyrelsen for Ros
kilde Amts Sogneraadsforening. Han var Medlem af Amtets Provstiudvalg fra 1922
—30 og er Medlem af Amtsraadet fra 1928.
Paa Rigsdagen gjorde han sig hurtigt gældende; han tog Ordet særlig i Landbrugsspørgsmaal, og allerede 5 Aar efter sit Valg, da Niels Frederiksen havde be
sluttet helt at bruge sin Tid til de betydelige Opgaver, der var paalagt ham i de
sønderjyske Landsdele, og derfor traadte ud af Rigsdagen og altsaa ikke mere
kunde være Det radikale Venstres Formand paa Tinge, blev Jørgen Jørgensen med
en Enstemmighed, der føltes som en Selvfølgelighed, valgt til hans Efterfølger.
Siden J. C. Christensens unge Dage, da den hvidslipsede Lærer fra Stadil
kort efter sin Indtræden i Tinget blev Reformpartiets ledende Mand, er vist ingen
Partiformand kaaret efter saa kort Tids Deltagelse i Rigsdagsarbejdet. Som For
mand virkede han velgørende ved sin Liberalitet, der bunder i et oprigtigt Fri
sind ; han hørte gerne paa andres Meninger, selv om han i de fleste Spørgsmaal
ikke for sit eget Vedkommende var i Tvivl om, hvordan han ønskede Sagen af
gjort. I 1931 blev han Medlem af Landbokommissionen, som da blev nedsat, og
gjorde sig her gældende med stor Dygtighed. Han blev valgt til Formand for
Kornnævnet og stod i nøje og frugtbart Samarbejde med Kommissionens Formand,
nuværende Minister Fisker.
Da Zahle i Efteraaret 1935 paa Grund af Alder ønskede at trække sig til
bage fra sin Ministerstilling og derved gav i det mindste den ydre Foranledning
til Ministeriets Rekonstruktion, blev Jørgen Jørgensen Medlem af Regeringen og
overtog Undervisningsministerens Plads efter Borgbjerg. — I de to Aar han nu
har siddet i Regeringen, har han i ikke ringe Grad præget dens Politik. Selv har
han gennemført en ny Lov om Folkeskolen, og selv om det ikke lykkedes ham at
faa Oppositionspartiernes Stemmer ved Lovens endelige Vedtagelse, har han dog
gennem sine Forhandlinger i Folketinget og Landstinget ført Lovforslaget saa langt
frem mod de Opfattelser, som var Forudsætningen for en saadan Tilslutning, at
der ingen Opposition vil blive mod Lovens Gennemførelse i Praksis. I ikke ringe
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Grad og meget behændigt har han ændret den Borgbjergske Skolelov saaledes, at
den i meget blev et Udtryk for hans egne Ideer, uden dog derved at berøve
den de Egenskaber og Fremskridtsbestemmelser, der fastholdt Socialdemokratiets
Tilslutning og derved sikrede Forslagets Gennemførelse.
Jørgen Jørgensen er Elev af den danske Folkehøjskole. Han besøgte i 1906—07
Vallekilde Folkehøjskole, der da havde Poul Hansen til Forstander, og 1910—11
gennemgik han Tune Landboskoles Kursus. Paa Gaarde i Skotland og Tyskland
har han yderligere uddannet sig som Fagmand. Paa sin Egn er han anset for at
være en dygtig Landmand. Hans røde Malkekøer og hans Frederiksborgheste, en
Specialitet arvet efter Faderen, er anerkendte. Opdrættergerningen her paa Bispegaarden ved Lejre — det lyder som en Efterklang fra Valdemarernes Storhedstid
— bandt ham stærkt til Landbrugsvirksomheden. Den yndefulde Hest med de som
af en Kunstner fint dragne Linier, de fine Kontrolregnskaber og Sommerens Fro
dighed, den gyldne Hvede og den grønne Kløver, Hjemmets Glæder med en stor
Børneflok, som han selv underviste, holdt ham længe fast. Han levede med paa
sin Egn i det grundtvigske Menighedsliv, som her ytrede sig, og han var Formand
for Ousted Valgmenighed i de bevægede Aar, der endte med, ikke mindst ved
Jørgen Jørgensens Bistand, at Menigheden holdt sammen om sin Præst, nuværende
Sognepræst ved „Helligaandskirken“ i København, Halfdan Helweg. Jørgen Jør
gensen var i flere Aar Formand for Vallekilde Højskoles Elevforening og føler sig
nær knyttet til den aandelige Paavirkning, der er udgaaet fra denne Skole, og
som har sin Kilde i afdøde Højskoleforstander Ernst Triers Personlighed. Han
var Teolog, Jøde af Fødsel, indfødt Københavner, men blev dog en af de Mænd,
der har betydet mest for vort Landbrugs Gennembrud sidst i forrige Aarhundrede
med Andelsbevægelse og Kæmpeproduktion, og hvad dertil hører. Jørgen Jørgen
sen har vel ikke direkte været Triers Elev, men han er som Personlighed paa
virket af Vallekilde, den sundeste, aandsfineste, den mest kunst- og kulturprægede
Højskole, men ogsaa den mest naivt folkelige, Danmark har haft. Indenfor vor
Højskolebevægelse modsvarede Vallekilde Folkehøjskole og Tune Landboskole hin
anden. De var begge gammeldags i dette at fastholde det historisk poetiske baaret
af Kristendommens Aand, som det væsentlige i Undervisningen, det der skulde
være som en Livets Kilde for den Kundskabstrang og Iver efter Forstaaelsen af
sig selv og Land og Folk — og Landbrugsfaget — som det var disse Skolers Maal
at opfylde. Eleverne herfra gik ud i Livet, Haandværkere og Landmænd, som
virkede de under høje Stjerner og ikke faa af dem kom til at paavirke hele Egne
af vort Land baade aandeligt og fagligt ; Fremgang groede i deres Spor.
Det umiddelbare Indtryk, man modtager af Jørgen Jørgensen er af noget him
melvendt, noget verdensfjernt; et næsten gejstligt Udtryk præger hans aabne An
sigt. Men det er kun ved en overfladisk Betragtning, at det Lys, der næsten som
en Glorie staar om ham, synes saa forklaret; hans milde venlige blaa Øjne kan
let og hurtigt antage Staalets Glans, hans Smil komme til at minde om Hesten,
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der lægger Ørerne tilbage, naar den vil bide! Jørgen Jørgensens Vilje er stærk,
og han hører ikke til de forsagte Politikere, der skal have undersøgt Buskads og
Skovbryn for lurende Ansigter, før de tør tage et Skridt fra det Sted, hvor de

Jørgen Peder Laurits Jørgensen. F. 19/5 1888 i Kornerup. Søn af Gaardmand Niels Jørgensen og Hustru Johanne, f. Svendsen. Arvefæster paa
Bispegaarden ved Lejre under Godset Ledreborg. Valgt i Frederiksborg
Amt som Repræsentant for Det radikale Venstre 21/4 1929. Opstillings
kreds: Frederiksværk. Ved Valget 22/10 1935 forflyttet til og valgt i Køben
havns Amt, Opstillingskreds: Lejre.

føler sig tøjrede. Han er jordisk nok, en sjællandsk Bonde af de ægte fra Midtsjælland; Jorden saa nær at dens Væsen ytrer sig igennem ham ved en endog
meget skarp Realitetssans og et haandfast Greb om Tingene.
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Jørgen Jørgensens Politik ligger lige i Centrum af disse Aars politiske Begi
venheder. Han er socialt forstaaende, interesseret, medfølende; men han er med
hele sit Væsen og hele sit Sind tillige et Barn af den danske Muldjord og indser
klart, at en demokratisk Politik, som medførte Tilbagegang og Forfald for det
Kulturarbejde, der hidtil er foregaaet paa denne Jord, og som har skabt de fleste
af de Værdier, hvorpaa hele Folkets Økonomi og Kultur bygger, hurtigt vilde
blive et Fallitbo. Hans politiske Ide, der for saa vidt falder ret nøje sammen med
Statsministerens Sommer-Taler fra 1937, favner vidt. Han vil ikke noget politisk
uden om den danske Arbejderklasse, men heller ikke uden om den danske Landbo
stand. Og det Samarbejde mellem Arbejder og Bonde, som er blevet næsten et
Fremtidsprogram for det danske Demokrati, men som ingenlunde endnu er ble
vet praktiseret, kan næppe tænkes gennemført uden om Jørgen Jørgensen; kan
hænde kun ved ham !

Forsvarsminister ALSING ANDERSEN

Politisk er Alsing Andersen vokset i Skyggen af de Socialdemokrater, der var
hans Fars Venner og Medarbejdere og kom i hans Hjem. Skygge giver ofte en
søgende Vækst; Træet leder sig frem efter Lys og Luft og maa leve af den Jord,
Skovens Kæmper i Forvejen har fordelt deres Rødder i. Dog, han er groet paa
en ret aaben Plads, har faaet en rank Vækst og har ogsaa haft Lejlighed til at
være med i noget, der var hans eget. Dels blev den socialdemokratiske Ungdoms
bevægelse først rigtigt udbygget i hans Tid; han deltog deri og var Medlem af
dens Hovedledelse; dels fik han Lejlighed til at være med i det almindelige Op
lysningsarbejde, som Partiet tog op, og han har haft Sæde i Forretningsudvalget
for Arbejdernes Oplysningsforbund.
Alsing Andersen er i sit Parti Akademikeren, sat til Bogen ikke blot for sine
gode Evners Skyld, men som et Udtryk for den Kundskabstrang, der boede saa dybt i
de gamle Socialdemokrater. De havde ofte Følelsen af at staa svagt i Kampen paa
Grund af manglende Skolekundskaber; det Savn, de havde følt, skulde deres Børn
være fritaget for ! Det tjener det danske Socialdemokrati til den største Ære, at dets
Mænd tidligt forstod Nødvendigheden af at give Ungdommen Kundskaber, om den
skulde blive moden til at føre Bevægelsen videre og Underklassen op i Lyset og
frem til bedre Kaar. Hvad der her er præsteret af begavede unge Arbejdere ved
Kursus og Hjemmearbejde, paa Bibliotekernes Læsestuer, og hver Gang, der var
Fritid overhovedet, maa nævnes blandt det mest værdifulde Oplysningsarbejde,
den sidste Menneskealder har præsteret indenfor vore Landegrænser. Alsing An
dersen gik Universitetsvejen; han er cand. mag. (1917) med Sprog som Hoved
fag, og blev bl. a. derved inddraget i det internationale Socialdemokratis i sin
Tid verdensomspændende Organisationsarbejde. Fra 1929—35 var han Medlem af
Socialistisk Arbejder-Internationales Eksekutivkomite.
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Han er flasket op med Politik. Faderen var en af Socialdemokratiets Pionerer,
Folketingsmand og Raadmand; selv blev han Stenografassistent i Rigsdagen straks
efter Studentereksamen i 1910, fra 1917 blev han Sekretær for Socialdemokratisk

Alsing Andersen. F. 5/2 1893 i København. Søn af Raadmand, Folketings
mand Fr. Andersen og Hustru Cecilie, f. Svendsen. Valgt til Folketings
mand f. Socialdemokratiet 24/4 1 929, Frederiksberg 3. Kreds. Fra 1932
valgt i København; Opstillingskreds: Københavns 13. Kreds.

Forbund og fra 1918 tillige for Rigsdagsgruppen, hvoraf han har været Medlem
siden 1929 og Formand fra 1932 til 35, da han blev Forsvarsminister. — En
hurtig, sikker Karriere; fra første Færd vurderet af og taget i Brug af Stauning,
som bestandig forfremmede sin Sekretær.
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Man har sagt om Alsing Andersen, at han var en fremragende Sekretær, en
svag Partiformand og en dygtig Minister ! — Helt ved Siden af er denne Karak
teristik ikke, men den er utilstrækkelig. Han var en meget dygtig Sekretær og
heri begrundedes hans Valg til Formand. Han havde kun været i Tinget i tre Aar
da han skulde tage Plads i den rummelige Formandsstol som man var vant til at
se udfyldt til Overmaal, og han fik den vanskelige Opgave at tage det op med
de nyvalgte Kommunister. Han gjorde det dygtigt, men det slog ikke til. Ved
Rekonstruktionén i Efteraaret 1935 blev han saa Minister og fik her straks den
historisk saa tunge Opgave at gennemføre en ny Hær- og Flaadeordning. — Lo
vene derom blev vedtaget allerede i Samlingen derefter, og samtidig er Socialdemo
kratiet, med det radikale Venstre i denne Sag som en Klods om Benet, bevæget
over paa — ja, i det mindste et andet, nogle vil mene et bedre, eller som Ibsen
siger „et højere Syn paa Tingen“ !
Det er gaaet ret smertefrit — naturligvis ikke uden Gnidning og Vanskelighed,
men det gik. Selvfølgelig har Staunings Autoritet og Taler støttet Forsvarsministe
ren, men denne har saavist sin store Del i Sagens Gang. Her lærte man ham
først at kende som Politiker og opdagede, at han var det. Det var med stor Be
hændighed og Fasthed, samtidig med klog Aabenhed og uden Forsøg paa ved
Camouflage at' dække over nogen Forskydning hverken i Position eller Begrun
delse, at han førte sine Love igennem. En mere klodset Mand ved Rattet kunde
have kørt Modstanderne meget til Gode ved denne Lejlighed. Alsing Andersen
staar i Dag med sine Love; Historien har sit og kan gnave Ben længe paa Social
demokratiets Militærpolitik, men der er ikke meget Kød paa de Ben, og i Landets
indre Politik vil man meget hurtigt finde andre Opgaver at beskæftige sig med.
Forsvarsministeren er en sikker Mand. Ingenlunde en paa den ene Side og
paa den anden Side-Tænker; han kan beslutte og sige Besked. Man tager heller
ikke fejl i, hvor han har staaet i Lære! — Hvad han mangler i Fylde og Fro
dighed, kan Aarene maaske skænke ham. Den Gave, Livet undertiden giver af
Naturen lidt spinkle Vækster: kropslig Fylde og sjælelig Erfaring vil da opbygge
eller lægge Grunden til det, man kalder Ærværdighed og Anselighed ! — At kunne
arbejde er dog nok her det vigtigste, og det kan han.
Alsing Andersen er en meget veltalende Mand. Han staar paa Talerstolen med
Holdning, har en smuk klangfuld Stemme, et sikkert Ordvalg, og i regelrette
Sætninger fremfører han sine Meninger, ingenlunde upersonlige, ofte med Virk
ning, som da han under Forsvarsdebatten paa en Gang gjorde Honnør for de fri
villige Korps, saalænge de var baaret af Idealitet, men samtidig gjorde det gan
ske klart for Tinget, at deres Tid som statsanerkendt Led af Forsvarsordningen
var omme. — Forsvarsministerens Veltalenhed minder om et Skoleridt. Der er
altid en vis Forventning knyttet til, at en Minister faar Ordet, hvis man da ikke
af Erfaring har lært at resignere ! Man vender sine Blikke mod Manegens Port, og
der har vi Rytteren, Direktøren selv i Kjole og hvid Vest med den blanke høje
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Hat i Haanden dybt hilsende, mens Hingsten, der vipper ham paa sin Ryg, for
nemt løfter og sænker det ene Forben! Musikken sætter ind, og Ridtet begynder.
Først en rank, sikker Skridtgang med højt løftede Ben; saa Trav, hurtigt, kor
rekt, mange Gange rundt paa kort Tid. — Rytteren tager Hesten op, tørrer Sve
den af sin Pande, klapper Hestens Hals og lader den gaa roligt rundt, men sætter
den pludselig over i en høj, elastisk Gangart, hvor hvert Trin staar markeret som
ved en Understregning! Derpaa: changer til venstre! — Det gaar storartet —
og changer til højre! — Jo, det gik ligesaagodt! — Et virkeligt fornemt Ridt —
og endelig traverser! — Fra den ene Side af Banen til den modsatte i skarpt Trav
og derpaa Banen rundt i Galop med Skøderne bag sig som Vinger og Hestens
Manke som en flyvende Fane for i en Støvsky at forsvinde ud af Manegen, hvor
fra dog Rytter og Hest straks vender tilbage for at modtage det velfortjente Bifald !
— Forsvarsministerens Taler er oplysende, giver Besked om Tingene og er dog
politisk saa afvejede, at ingen Snubien mærkes, selv om Vejen har Forhindringer
og er vanskelig at befare.
I en Rigsdagstale 1934 fremhævede han stærkt Betydningen af, at Socialdemo
kratiet fører og vil føre en positiv Politik. Ordet positiv forekommer talrige Gange
i hans Taler og er nok i det hele karakteristisk for hans Stilling til Problemerne.
Han er opvokset efter de første Kampaar og opdraget til, at Partiet skulde udføre
praktisk Arbejde og øve Indflydelse. Han har saa selv sigtet mod videre Maal:
Magten for det store Parti, hvis Organisation han kender ud og ind, og Magten
brugt positivt, opbyggende i Samfundsfremskridtenes Tjeneste, men først og frem
mest til Betryggelse og Højnelse af Kaarene for de jævne Befolkningsmasser som
organiserede skabte Magten og lagde den i Hænderne paa deres egne Mænd, hvortil
han gerne vil regnes.
Mellem de yngre Socialdemokrater er han blandt dem, der har de bedste
Betingelser for at holde sammen paa den store og brogede Skare, som Partiets
Vælgerhær under Staunings vidtfavnende Ledelse er vokset til at blive. Og hans
nære Tilknytning til Brødrepartierne i andre Lande, hans internationale Forbin
delser og hans Sprogkundskaber i Forbindelse med hans betydelige politiske Evner
og sikre Vurdering af en Situation, hvilket nu ved Forsvarslovenes Gennemførelse
blev aabenbar for mange, vil gøre ham egnet til i Fremtiden at indtage de højeste
for Partiet, og for Landet mest betydningsfulde Stillinger.

Minister for Handel, Industri og Søfart JOHANNES KJÆRBØL

Da den landskendte Formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund —
en Stilling Kjærbøl har været Indehaver af fra 1926—35 — 50 Aar gammel lod
sig vælge til Folketingsmand, undrede en og anden sig derover. Naturligvis kunde
han, med den Position han indtog i sit Parti, let være blevet Rigsdagsmand paa
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et tidligere Tidspunkt, men det har han altsaa ikke ønsket. Nu lod han sig vælge
paa en sikker Plads i Hovedstaden, og det viste sig snart, at det heller ikke var
Folketingsmand, han i og for sig vilde være, men Minister. En halv Snes Dage
efter, at han var blevet Medlem af Rigsdagen, var han Medlem af Regeringen.
Utvivlsomt har han været en af Hovedmændene for Kravet om Ministeriet Staunings Rekonstruktion i Efteraaret 1935.
Handelsminister Kjærbøl er en meget faamælt Mand. Hans Taler er lige saa
korte som han selv, hans Sætninger har samme Façon! Han bruger ingen over
flødige Ord, hverken i Samtalen eller paa Talerstolen. Han følger som Rigsdags
taler sit Manuskript, der er udarbejdet saaledes, at det giver den knappest mu
lige, men korrekte Besked om de Sager, han behandler. Manuskriptet bærer
Præg af at være udarbejdet i et Regeringskontor, men bærer dog baade i Form
og Indhold Ministerens Stempel. Der var i hans første Ministeraar over hans Væ
sen og Færd som Politiker noget dulgt, man kunde fristes til at sige mystisk,
som gik han svanger med store Planer, der ikke engang blev betroet hans nær
meste Venner. Man har været tilbøjelig til i ham at se et koncentreret Udtryk
for Fagforeningernes Magt og Styrke, nu repræsenteret i Regeringen og parat
til at gøre sig gældende, og i det Tempo, som han skønnede klogt og muligt,
at gennemføre en udpræget Fagforeningspolitik i det danske Samfund. Denne
Vurdering har ikke vist sig holdbar; vel er Handelsminister Kjærbøl som ikke
mange andre Fagforeningernes Mand, han er udlært som Smed, og var i mange
Aar Sekretær i Smedenes Arbejdsløshedskasse. Det var ham, der holdt Orden i
den daglige Administration, og i ikke ringe Grad havde Æren for Indarbejdelsen
af det System med Kontrolkort, som blev Mønster i mange andre Arbejdsløsheds
kasser, og som indenfor Smedenes Forbund blev gennemført med stor Dygtighed.
Men det er en Misforstaaelse, at opfatte ham som en saadan ensidig Mand. Det
er en Forestilling, der er skabt omkring hans Tavshed og korte Taler. Som Han
delsminister kan han dog ikke undgaa ved mange forskellige Lejligheder at udtale
sig mere almindeligt, og hvad man hidtil her har hørt fra hans Mund, røber et
alsidigt Samfundssind og en forstaaende Interesse for ikke blot andre Erhvervs Arbejdsvilkaar, men ogsaa for det der er fælles for et Lands Indbyggere.
Kjærbøl er Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund, ogsaa
her gaar hans Interesse for Ungdommen langt ud over det strengt faglige.
I mange Aar har Kjærbøl taget aktiv Del i de hyppigt tilbagevendende For
handlinger mellem Arbejdere og Arbejdsgivere, og var i disse Drøftelser kendt som
en Mand, der var paa lige Hamle med Arbejdsgiverne. De dygtigste af dem følte her
at staa overfor en Ligemand. Ikke saa sjældent lod han sig som Aktionær repræ
sentere paa visse Selskabers Generalforsamlinger og tog Del i Debatten, kyndigt og
myndigt! Og paa samme Vis førte han ogsaa Forhandlingerne med Arbejdsgiverne;
han var i saa Henseende Elev af Forbundets tidligere Formand I. A. Hansen, og
han har været med til at skaffe sine Smede mange positive Fordele.
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Nu er han blevet Politiker og Minister for Handel, Industri og Søfart. Et vigtigt,
omfattende Ministerium, der netop i disse Afspærringens Aar har haft en central
Betydning i Landets Politik, og han øver gennem Valutacentralen, der sorterer un-

Johannes Kjærbøl. F. 23/12 1885 i København. Minister for Handel, Indu
stri og Søfart fra 4/u 1935. Valgt som Socialdemokrat til Medlem af Folke
tinget den 22/10 1935 i Københavns Søndre Storkreds. Opstillingskreds:
Københavns 9. Kreds.

der ham, en mægtig og vidt forgrenet Indflydelse i vort Samfund. Ogsaa her har man
villet tillægge ham visse Hensigter, hvorfor der ikke fandtes andre Holdepunkter,
end hvad man kunde læse sig til i Stjernerne. Kjærbøl vil benytte Valutacentralen
til at gennemføre en fuldstændig Centralisering af det danske Samfund, han er
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en farlig Mand! Mon ikke Sandheden skulde være den, at han, der nu er blevet
Politiker, har lært denne Kunsts første og fornemste Dyd, Forsigtighed? Han kan
lige saa lidt ophæve Valutacentralen i en Tid, hvor selv dens Modstandere delvis
maa erkende dens Nødvendighed, som han vil kunne holde Liv i den, den Dag,
den er overflødig, eller kan erstattes med noget andet. Intet tyder paa, at han
ikke skulde være Tilhænger af Erhvervslivets Frihed i det Omfang Samhande
len med Omverdenen gør det muligt. Han er en praktisk Mand, og hans Ledelse af
Valutacentralen har betydet Kontorstyre ombyttet med praktisk Haandelag. At han
som rimeligt og naturligt er, udtaler sig paa Regeringens Vegne og giver Grunde
for sine Synspunkter, der harmonerer med Regeringens Politik, kan kun undre
dem, der har villet benægte hans politiske Evner.
Det er slet ikke let for en Mand, der ikke tidligere har deltaget i Rigsdags
livet, og som havde en betydelig Samfundsposition, før han blev valgt, at finde
sig tilrette deri, føle sig hjemme mellem Tingmændene og blive regnet som hørende
til Selskabet. Mere end én stor Mand er strandet paa de mange undersøiske Skær
i det Farvand, der her maa befares. Men — mon ikke det er ved at lykkes helt
godt for Handelsministeren? Han er jo ogsaa Folketingsmand, valgt ovenikøbet
med et mægtigt Stemmetal, og han er en god Kammerat. At han som Minister
ved, hvad han vil, og ikke paa Forhaand indvier baade Per og Poul i alle sine
Planer, og dertil er i Stand til at tage en Beslutning, er ikke Egenskaber, som i
Rigsdagen vil volde ham Vanskeligheder, som Regel anerkendes de og vurderes
højt mellem Tingmændene. Og ser man ham nu paa den alfare Vej fra Folketings
sal til Snapsting, hvor han bænker sig hyggeligt med en Kreds af Rigsdagskolleger
for at drøfte Situationen ved et lille Krus 01, synes han fuldt ud at kunne tage
Tonen og holde Trit med de andre. Den, der i ham ser en kommende Mand, har
mere at holde sig til end de Kritikere, der vil overse ham i Politikernes Skare.

FOLKETINGSSALEN SET FRA FOLKETINGETS PRESSELOGE
I Baggrunden til venstre Tilhørerloger; midt for Kongelogen, flankeret til venstre af Tilhørerpladser for Landstingets Medlemmer
og til højre af Diplomatlogen

FOLKETINGET
vor nuværende Forfatningsskik er Folketinget Arnestedet for Landets
Politik. Finansloven skal først forelægges her, og Reglen er, at de fleste be
tydende Love følger samme Vej. Af de tolv Ministre, er ni Folketingsmænd, kun
tre Landstingsmænd. Efter Grundloven behøvede ingen af dem at være Rigsdags
mænd, men for Tiden er de det alle, og at Ministrene tages blandt Rigsdagens
Medlemmer er det sædvanlige, som det forlængst er fastslaaet, at en Regering
ikke kan hverken komme eller blive, hvis et Flertal i Folketinget er imod den.
Folketingets Talerstol er det frie Ords Højborg. Her tales, bortset fra en praktisk
Begrænsning af Taletiden, med uindskrænket Frihed om alle Landets Anliggender.
Folketingsveltalenheden er bred og ofte udflydende. Ikke faa Talere, og i langt
højere Grad nu end tidligere, holder sig til det Emne, som ligger for. Men det
hænder fremdeles, at Talen antager Karakter af Ordgyderi, vel altid i Sætninger
og altid med Mening, men paa bedste Beskub, hvor Indfald og Tilknytninger faar
Talen til at brede sig som et fladt og blødbundet Delta før Floden falder i Glem
selens Hav. Kun de fødte Folketalere, hvoraf det sidste Slægtleds Folketing har
kendt to saa fremragende Begavelser som Klavs Berntsen og Borgbjerg har magtet
den Kunst, at lade sig bære højt og vidt paa Inspirationens Vinger og samtidig
fastholde Tilhørernes Opmærksomhed usvækket. Den sædvanlige Folketingstaler er
saglig. Det agitatoriske Foredrag bliver sjældnere; det evner ikke som forhen at
fænge i Folketingssalen.
Folketinget tæller 149 Medlemmer, der vælges efter Forholdstalsvalg. 73 Folke
tingsmænd er valgte i Jylland, 51 paa Øerne, 24 i København og 1 paa Færøerne.
Ved Valget i 1935 gik der i Jylland 11,970 Vælgere paa et Mandat, paa Øerne
13,572 og i København 19,956.
fter
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FOLKETINGETS PRÆSIDIUM
Redaktør HANS RASMUSSEN

En sirlig Herre ! — Hans Apparition kunde minde om en Overlærer, Professor
eller Præst, men han er Redaktør og. Folketingsmand. I Sal og Vandrehal bevæger
han sig hastigt, ikke uden Elegance i Lader og Holdning. Trækkene er ferniserede
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med en let aandsfraværende Mine, som var Omgivelserne ham uvedkommende,
Blikket er fast rettet mod det fjerne, ingen Skelen til Siderne for at iagttage, om
man nu ogsaa bemærker ham — formodentlig er denne reserverede Holdning

Hans Rasmussen, Redaktør. F. 23/ß 1873 i Gamtofte Sogn paa Fyn. Søn
af Skrædder Erik Rasmussen og Hustru. Redaktør af „Socialdemokraten“
i Rønne. Folketingets Formand. Valgt som Socialdemokrat i Skanderborgkredsen 29/s 1906 og repræsenterede denne Kreds indtil 20/5 1913. Valgtes
til Folketingsmand i Bornholms Amt 21 /9 1920. Opstillingskreds: Rønne.

Sejrens Frugt efter en fortidig Kamp mod en oprindelig altfor stærk Optagethed
af de andre! — Denne Mand er Folketingets afholdte Formand. Han beklæder
den Stilling, der er den højeste, hvortil man her i Landet kan naa ved sine Med-
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borgeres Tillid! Saaledes vurderer hans Kollega, Landstingets Formand, Hr. Zahle,
Lederstillingen i „det andet høje Ting“.
Hans Rasmussen er Typen paa den velbegavede af Sindelag borgerlige Social
demokrat, som med Partiet voksede til Landets højeste Stillinger. Han er haandværkeruddannet, tidligt Fagorganisationens Mand, og blev i Fredericia, den By hvor
han havde Arbejde, Formand for de samvirkende Fagforbunds Afdeling fra 1895
—1901. I sin Fritid læste han, skrev og talte og tilegnede sig megen Skole. Det
offentlige bød ham hurtigt Haanden ; han blev Medlem af Ligningskommissionen fra
1899—1901 — et af de Værksteder, hvori man uddannes til at se bag ved Kulis
serne og til at blive opmærksom paa, at man ikke altid skal skue Hund paa Haarene.
I Systemskifteaaret 1901, blev han Redaktør af Skanderborg Socialdemokrat,
en beskeden Stilling, men Indgangsdør til videre Arbejdsmarked for en interesseret
og fremadstræbende ung Mand. Her blev Hans Rasmussen indtil 1920, da han
forflyttes til Partiets store Blad paa Bornholm ; samtidig vælges han til Folke
tingsmand for Rønnekredsen. I sin Skanderborgtid beskæftigede han sig mest
med kommunale Sager, men var dog fra 1906—13 Medlem af Folketinget for Skanderborgkredsen. Han vurderedes i disse Aar paa sin Egn som en om end skarp og
sikker saa dog forhandlingsvenlig og fremkommelig Mand. Lagde man dertil hans
imødekommende Væsen, hans naturlige Elskværdighed, blev han en af de Social
demokrater, som mest bidrog til afgørende at overbevise de gamle Tiders Bedste
borgere i vore Købstæder om, at ogsaa Socialister var Mennesker! Ja, som man
oven i Købet havde Fornøjelse og Ære af at være i Stue med ! — Stort Fremskridt !
— Flinke Mand, sagde de gamle Højremænd, naar de i det blafrende Lygteskær
listede hjem fra Mødet!
Hans Rasmussen faldt i 1913 for den radikale Rasmus Rasmussen, Hvolbæk.
To Rasmussen’er, begge Grundlovsændringstilhængere, begge lovende Støtte til
Klaus Berntsens Grundlovsforslag, begge afholdte og begge gode Demokrater! —
Næppe til at finde ud af; det er vist ogsaa eneste Gang, at en Radikal har slaaet
en Socialdemokrat i frit Valg!
Hans Rasmussen tog som nyvalgt i 1906 straks livlig Del i Rigsdagsarbejdet.
Han viste sig som en veltilskaaren Rigsdagstalerstolens Mand. Han traf Tonen ved
første Anslag. Begyndte med lokale Emner; Skanderborg Station og Udhuse til
Ledvogterboligerne henledte han i ret bestemte Vendinger den siddende Ministers
Opmærksomhed paa. Allerede i 1908 blev han sit Partis Ordfører for Husmands
lovene, og her dannede han sig et Speciale, som han gjorde meget ud af. 1911, da
Anders Nielsen som Landbrugsminister nedsatte en Landbokommission, bliver
Hans Rasmussen Medlem deraf, og i Rigsdagstidende staar lange Taler af ham
om Jord til Landarbejdere og Oprettelse af Husmandsbrug. Han erhvervede sig be
tydelig Indsigt i dette Spørgsmaal, og de senere Afgørelser og Love om Jord i offent
lig Eje og Forslag om Ekspropriation er allerede da i det væsentlige i Princip og
Indhold foregrebet bl. a. af Hans Rasmussens mange Indlæg herom.
5
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Da han i 1920 atter blev Tingmand, havde Socialdemokratiet faaet en betydelig
Repræsentation ogsaa af Jordbrugerne. De var trængt ind paa Hans Rasmussens
tidligere Enemærker, men stod paa hans Skuldre, naar de arbejdede videre med
dette Spørgsmaal. Selv maatte han saa kaste sig over andre Emner. Det blev juridiske,
udenrigspolitiske og handelspolitiske, som hans diplomatiske Forsigtighed i Be
handling af den Slags Spørgsmaal gjorde ham velegnet til. Han er Medlem af
Grønlandsudvalget, hvis Formand han er. Alle grønlandske Sager har hans In
teresse, han har besøgt Landet, og den grønlandske Folkestamme har i ham en
varm Ven, Landets Natur en hengiven Beundrer.
Folketingets Formand er Fynbo. Han er født i Øksnebjerg paa de fynske Alper,
hvor Johan Rantzau i sin Tid slog Kristian III.s Modstandere og overgav Fyn til
den nye Konge. — Fra sin Barndoms „Bjerge“ har han kunnet se ud over Lille
bælt langt ind i Sønderjylland. Fra disse Drengeaarenes uudslettelige Indtryk stam
mer maaske hans lidenskabelige Kærlighed til det danske Landskab. Han kan
udbryde i Fryderaab, naar han paa sine Rejser møder Foraaret over de havblaa
Bælter, eller om Sommeren, naar Engene blomstrer under skovbeklædte Høje.
Som ung lærte han Skrædderfaget og fik her udviklet den Formsans, som er
saa udpræget for ham. Han er en flydende Taler, Ordene møder uden Besvær, de
er afslebne, ogsaa naar de er skarpe, han smager paa dem, naar de er særlig vel
tillavede, og nu og da er Paalæget fra Præstens Køkken ! Behandler han saglige
Emner, udtrykker Ordene let og fuldkomment hans Tanker, hans Tale er som et
godt syet Sæt Tøj, det passer og det pynter. Stenograferne har ingen Ulejlighed med
ham, Sætningerne kan være lange, mange og ordrige, inden man naar til Stoppeste
det, men de afrundes naturligt, og der er ingen Sagen uvedkommende Svinkeærinder.
Han var Rigsdagens Ordfører da Kongen og Dronningen paa Jubilæumsdagen
i Maj 1937 var Rigsdagens Hædersgæster. Som Kongens blev hans Tale rund
kastet, og mange Vidnesbyrd foreligger om det stærke Indtryk, den gjorde. Det
lykkedes ham i jævne Ord af stor Styrke at tolke, hvad Menigmand Landet over
og hvad Rigsdagens Medlemmer følte i denne højtidelige Stund.
Af Tankesæt og Følelse er Hans Rasmussen Humanist. Han er først og frem
mest menneskelig i sine Domme og Vurderinger. Han har god Samling paa sig
selv, er aldrig udflydende, aldrig drømmende; mere overbærende end mild, vil
gerne forstaa sine Medmenneskers Motiver. — Ja, ja; siger han, prøv De bare med
godt Mod ; De skal se, det gaar nok !
Foruden til Grønland har han rejst meget; har ofte deltaget i internationale
Kongresser og Stævner, og han er en fortræffelig Kongresmand ; høflig interesseret
i hvad andre siger, opmærksom, galant, tjenstvillig, alle synes om ham, og selv
faar han meget ud deraf. Han forstaa at more sig rigtig lunt og godt indvendig,
selv om Højtidelighed og Værdighed helt har besat og behersker det ydre. Hans
Glæde for fremmede Landes Natur er oprigtig.
Paa Rigsdagen har hans Parti indvalgt ham i det udenrigspolitiske Nævn, som
han har været Medlem af siden 1924, og fra samme Aar og til 1934 har han
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været Medlem af det raadgivende Udvalg, hvis Opgave var at likvidere, hvad den
berømte overordentlige Kommission fra Krigstiden havde efterladt sig. Siden 1934
har han siddet i Udvalget angaaende Spiritus- og Gærordningen, og fra 1936 har han
været Medlem af Store Nordiskes Bestyrelse. Fra 1932 har han været Bestyrelses
medlem i den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe.
— Denne Mand har mange Betingelser for at lede Folketinget og er derfor en
af de fleste anerkendt og afholdt Formand. Hans Sans for Form og Orden i For
bindelse med en godmodig Langmodighed gør ham skikket til med Taalmod at
følge Folketingets brede, naar Formanden ikke passer paa, ofte udflydende For
handlinger. Han er bestemt og myndig, naar det kræves; ikke bange for at sige
sin Mening. Han kan være lukket og sammenbidt, ogsaa paa Formandsstolen. Saa
er der ikke mere at gøre!
Sølvklokken i Folketinget er nu blevet hans Instrument. Paa den kan han
spille. — Anlægges en kort Bemærkning som Indledning til en stor Tale, kan
det være nok blot at række efter Klokken. Om fornødent maa han fatte den,
eventuelt læne sig til den — beroligende for Taleren, for den kan da ikke ringe,
uden at Formanden flytter sit Tyngdepunkt! — Han kan, naar pludselig Fare for
Ro og Orden indtræder, gribe den, som greb han efter Sværdhæftet, — han
kan famle sig til den og ringe som en Søvngænger eller som var det i Distraktion !
Han kender sit Instrument. Formandsklokken kan paaminde mildt som en Jule
klokkes Kimen ; den kan klemte, naar Ilden er løs, smelde, saa Sølvet dirrer, naar
det gælder et brat og uigenkaldeligt Forbi; den er bydende og befalende som en
Appelklokke, naar der kaldes til Orden; ildnende som en Stormklokke, naar et
Ministerium styrtes; samlende som en Bjælde, naar der skal stemmes; forjættende
som en Taarnets Morgenhilsen, naar Dagsordenen paabegyndes; befriende som en
Skoleklokkes muntre: Ud i det fri, naar Mødet er hævet!
— Hans Rasmussen har aldrig været yderliggaaende som Politiker, men altid
sikker paa sig selv og sit Maal. Der har været en usædvanlig klar og lige Linie
i hans Udvikling, en personlig Holdning over hans beskedne men dog selvbevidste
Færd. Han mødte paa Tinge som Repræsentant for en i hans unge Dage udpræget
Underklasse, og han talte dens Sag frimodigt og med Varme. Meget af det, han da
tog Ordet for, er forlængst Sæd og Skik, Lov og Ret i Danmark. Han har været
med at bære Sten til vort Folkehus, som det staar i Dag, og han har taget sin
Tur. — En ærefuld Post har været hans Løn, og ingen kan føle Ansvaret med
redeligere Alvor end han.

Gaardejer, Statsrevisor JENS SØRENSEN VANGGAARD
Til den gamle Landsbyskole hørte ikke saa sjældent en større eller “mindre Lod.
Læreren var ofte Foregangsmand i Landbruget og dyrkede sine „husmandskarrige,
smaa Firkantbidder“ ypperligt. Mange Lærersønner har her faaet deres første
5*
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Uddannelse i Landbrugsvidenskab, og saaledes ogsaa Vanggaard. Hjemme paa Fa
derens Lod har han lært det væsentligste: det man tilegner sig før Konfirmations
alderen og som praktisk taget er uopnaaeligt for den, der ikke som Barn har været
ved Landbruget. I sine første Ungdomsaar opholdt han sig hos sin Morfader paa
hans Gaard, fra 1893—94 var han Elev hos den senere Nationalbankdirektør
Johs. Lauritzen paa Grønvang ved
Vejen, og Aaret efter arbejdede han 3
Maaneder hos Frederik Hansen paa
Askovs Forsøgsstation. Samme Aar
blev han Forkarl hos Højer Østerlindet,
en kendt dansksindet Mand, og her blev
hans senere stærke Interesse for Søn
derjylland vakt og udviklet. Under dette
Ophold, der faldt i Køllerpolitikkens
første Tid, truedes han med Udvisning.
Han læste dengang C. C. Clausens
Afhandling i „Frem“ om Jylland, en
Læsning, der blev Udgangspunktet for
hans historiske og topografiske Inter
esse. Fra 1894—95 var Vanggaard
Elev i 9 Maaneder paa Tune Land
brugsskole og mindes med særlig Glæ
de „gamle Kristensens“ Undervisning!
Efter sit Tuneophold studerede han paa
Landbohøjskolen, hvorfra han blev
Landbrugskandidat 1899. Paa Dalum
Jens Sørensen Vanggaard, Gaardejer, Statsrevi
Landbrugsskole var han nu Lærer i
sor. F. 25/12 1875. Søn af Lærer i Bagterp og
P/s Aar før han købte Vanggaard, en
Sindal Søren Jensen Sørensen og Hustru Maren
Holt fra Holtet ved Bagterp. Statsrevisor og
større Landejendom, paa hans Hjem
Ejer af Gaarden Vanstedlund ved Hjørring.
egn, hvor han havde sin Rod og senere
Folketingsmand for Venstre i Hjørring Amt fra
har holdt til.
20/5 1910. Opstillingskreds: Hjørring.
I Tidens Løb har Vanggaard været
Medlem af en Række Bestyrelser og Udvalg og været Indehaver af mange Tillids
hverv. Han er Medlem af Bestyrelsen for Vendsyssels historiske Museum og af
Repræsentantskabet for „Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897“, af „Nordjydsk Ulykkesforsikrings Aktieselskab“, af Foreningen for Dyrenes Beskyttelse og
har været Formand for Udvalget til Bedømmelse af Nationalmusæets Byggeplaner.
Vanggaard har altid haft megen Interesse for Privatbanerne, han er Medlem af Be
styrelsen for Løkken-Aabybrobanen og af Fællesrepræsentationen for de danske Pri
vatbaner. Han har med megen Iver arbejdet for de store Statshavne ved Hirtshals og
Hanstholm og er Medlem af Administrationsudvalget for de af Staten ved disse
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Havne eksproprierede Arealer. I de senere Aars saa heldigt gennemførte Bestræ
belser for hurtige og bekvemme Skibsforbindelser mellem det nordlige Jylland og
Sverrig og Norge har han taget virksom Del.
Fra 1915 til 29 var Vanggaard Formand for Hjørring Amts Skytte- og Gymna
stikforening. Det har næppe været personlig sportslig Interesse eller Færdighed,
som har bragt ham paa denne Post — Smidighedsøvelser ligger ikke for ham, men
en habil Skytte har han dog været, — og han er ejheller Grundtvigianer, som
saa mangen Rigsdagsmand og Amtsskytteformand af Venstre. Senere møder man
ham som Medlem af Vendsyssel historiske Museums Bestyrelse, af Sønderjysk
Fonds Centralkomite og af Grænseforeningens Hovedbestyrelse. I disse Hverv
finder man en Drift i Manden, en Interesse, som bunder dybt, Udslag af et Sinde
lag, han har maattet følge, hvorhen det end førte ham. Vanggaard er Rigsdagens
eneste Stordansker. Han lever i fortidige Tankegange, i Danmarks og Nordens Hi
storie, som i ham har en flittig Læser, og hans Nutidspersonlighed som hele hans
Færd er bestemt af denne Følelse. Kan han i Udlandet, særlig i Skandinavien,
finde Spor af sine danske Forfædres Bedrifter, frydes han oprigtigt. „Med spej
dende Øje i oplukte Høje!“ Saadan er han. Fædrenes Aand mere end Nutidens
Sjæl har givet hans Væsen dets Karakter. I Naturfredningsforeningens Bestyrelse,
hvor han har Sæde, er det Landskabets Fortidsminder han vil værne ; i Hedeselska
bet, af hvis Ledelse han ogsaa er Medlem, søger han Opdyrkning af nationale
Værdier; i Grænsestriden 1918—20 var han blandt de faa, som dristigt og hensyns
løst trængte helt frem til Ejderen med deres Krav og forsøgte at plante en Fane
ved den historiske Grænse. Han stemte i 1916 mod Salget af de vestindiske Øer;
stemte i 1924 mod Grønlandstraktaten, har personligt besøgt Grønland og Fær
øerne; interesserer sig nidkært for Flagspørgsmaal, som har været fremme, taler
mod Særflag og for Rigets Flag. De norske Forsøg paa at sætte sig fast paa Grøn
land og yderliggaaende Krav fra norske Kredse om Gennemførelse af en norrøn
Politik har i Vanggaard haft en dybt bekymret Modstander. Han, der altid har
staaet haardt imod Socialismen og dens Mænd, har overvundet enhver Hæmning,
naar det gjaldt at støtte og tilslutte sig Statsminister Stauning, naar Flag og Grænse,
historisk Ret og Rigsdele værnedes af hans stærke Røst.
Vilde man nu ud fra disse Træk i Vanggaards politiske Ansigt mene i ham
at finde en moderne Chauvinist, en af let Begejstring oppustet patriotisk Hane,
maatte man blive skuffet. Vanggaard er Bonde, nordjysk Storbonde og Vendelbo,
ikke tilhørende nogen -isme af nogen Art, en Jordens Mand, rodfæstet i sin Hjem
stavnsfølelse, bunden deraf i hele sin Færd.
Hans politiske Løbebane, der begyndte i 1909, da han i Hjørringkredsen stil
lede sig mod gamle Jungersen, en radikal Venstremand, har været bestemt af dette
hans Væsen. Vanggaard gik mod J. C. Christensen og for Neergaards fremskudte
Forter. Han var Venstremand, men for Københavns Befæstning. 1910 valgtes
han og har siden holdt sin Kreds, har ikke været til at rokke trods mange Storm-
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løb, ofte af meget dygtige Modstandere. Og dog har han ikke i almindelig For
stand været populær. Han har haft og har Fjender i sin egen Lejr, kunde f. Eks.
ikke opnaa at faa sin Kandidatur fastslaaet ved Landstingsvalget i Aalborg i 1932
og har ofte maattet høre, at han ikke var ganske, som man kunde ønske! At være
Lærersøn og Landbrugskandidat var ikke ubetingede Anbefalinger for den unge,
lidt arrogante Herre, som gik op mod en saa anset og mangeaarig Repræsentant
som Jungersen ! Men Vanggaard sejrede, han fik Højrestemmer, sandt nok, men
blev valgt og beholdt Kredsen — hidtil i 27 Aar. Der er lidt tilsyneladende ufor
klarligt i denne hans sikre Stilling. Hans Gaard var vel stor; han næsten ragede
ud af Bondestanden. Han var Proprietær og ret ufolkelig af Væsen, lidt stiv og
kantet, saglig tør som Taler og karrig med sit Lune, som han ellers har nok af.
Paa Vælgermøderne slet ikke Helt. Han har ingen af de Egenskaber, som umid
delbart smyger sig ind i Vælgerhjerter. Dertil trættes han let af Debatterne, de
morer ham ikke; han faar Gaasehud paa Kroppen, naar det gaar paa Livet løs i
Mødernes Røg og Damp, og han faar let selv den Fornemmelse, at Forsamlingen
er imod ham, selv om de tre Fjerdedele er hans Folk, — Han kan være bidende
og skarp, men det generer ham, at hans Tilhængere finder, som han selv har
paa Fornemmelsen, at han ikke staar tæt nok ved Partiets Centrum ! Den Frejdig
hed, hvormed han har taget sine egne Standpunkter og gaaet sine egne Veje, er
kun tilsyneladende. Halv modvillig har han maattet følge en indre Drift. Det svæk
kede Politikeren men styrkede Personligheden — og det kom igen! Hans altid
klare og positive Tilslutning til Tanken om et stærkt dansk Forsvarsberedskab
bragte ham om ikke paa den sorte Tavle, saa dog ejheller i Kridthuset hos Parti
spidserne. Han fik Skyld for at sejle med Slagside til Styrbord, og hans Politik
har bestandig været vendt fra ethvert Samarbejde mellem hans Parti og det radikale
Demokrati og været for intim Forbindelse mellem Højre og Venstre. Hans Stil,
og Vanggaard er en ret flittig Skribent, der har skrevet talrige Bladartikler og en
Bog om Rejsen til Grønland, er fast og skematisk uden at være kedelig. Tanker
og Synsmaader har altid et konservativt, ganske vist et frikonservativt, Præg og er
bygget paa en personlig Vurdering!
Trods alt er dog Vanggaard Venstremand. Han er født Venstremand, opdraget
til Venstremand, har, omend med Maadehold, været den almindelige Valgrets
Mand og hører som Type hjemme i Landbovenstre. Han vilde føles som en frem
med Fugl i enhver anden Lejr. Hans Tilbøjelighed til nu og da at staa alene eller
at træde egne Stier, har, som rimeligt er, og som Sædvane er, ikke bidraget til
Forfremmelser indenfor Partiet. Der var for megen Tale om ham — og hvor havde
man mon ham? — Jo vist; han kunde løbe langt væk, men bestandig i samme
Retning, og kaldte man, kom han. — Havde vort Landbovenstre ikke af Estrups
Politik været drevet saa langt over modsat Højre, at det den Dag i Dag i vide
Kredse har en Dragning til denne Side, kunde en Mand af Vanggaards Støbning
være blevet konservativ Landbofører. En saadan Bevægelse vilde i ham have faaet
en Leder saa ægte som nogen. Nu maatte han i lange Aar leve sit Liv som i en
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Slags Karantæne. Men han har faaet sin politiske indian summer. Fra 1910—26
kommer han ikke længere end til Partiets Forgemak. Men efterhaanden opdager
man, at der er Tømmer i ham, og i 1926 indvalgtes han i Venstres Bestyrelse.
1932 bliver han 1ste Viceformand i Folketinget og 1934 Statsrevisor. Han var
Medlem af det udenrigspolitiske Nævn fra 1926—29 og atter fra 1932—35 og
var da Nævnets Formand. Han er Medlem af Bestyrelsen for Rigsdagens interparlamentariske Gruppe og har været Formand for Rigsdagens Delegation til Under
søgelse af Forholdene i Grønland. Vanggaard er Medlem af Rigsdagens Grønlands
udvalg; Tilsynsmand ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Medlem af
Venstres Bestyrelse i Folketinget. — Kom det sent, kom det til Gengæld paa
én Gang. Nu hænder det ikke sjældent at han leder Folketingets Forhandlinger.
Hans høje, kraftige Skikkelse, forlenet med Alderens Værdighed, tager sig godt
ud paa Formandspladsen.
Han har i sit Væsen Træk af Urbonden. Falder han hen i Tanker, luder Blik
ket under en lidt uredelig Lok, som glider ham ned i Panden, Huden rynker,
naar han saaledes synker hen i sig selv, som droges han ned i Fortiden; det er,
som havde Ælde sat sig flygtigt paa ham, kun for at dvæle en liden Stund, som
Oktobersne, der smelter for den første Solstraale og milde Luftning. Han er straks
levende og nærværende igen, røbende ikke ringe Kraft i Holdning og Væren. Han
retter sig, som gik en Kuldegysning gennem ham, ryster sig som en Hest og
er nærværende. — Han har haft, hvad man i Vendsyssel kalder en streng Natur;
denne tæmmede Viking kan være munter og drabelig, en hel Karl til Gilde med et
Fond af ubrugt Vildskab i Sjælen og en Virilitet ud over det almindelige — alt
dog som Tiden er gaaet dannet, lænket, dvalebundet og tilpasset til en elskværdig
og adstadig nordisk Parlamentariker med mange og store Ordener! Vanggaard
kommanderer over Kattegat og Østersøen, hans Kors er norske, danske, svenske og
lettiske, de straaler over hans brede Bryst som Fyrene langs vore Kyster. Han
kan se helt nedtynget ud under saa megen Glans, men bærer med Smil sin Byrde!
Hans Lune er aldrig langt borte, hos ham er Skælmen indlogeret i Storstuen. •—
Undertiden taler han med Fynd. Som en særlig Anbefaling for Universitetet i
Aarhus, der fik hans stærke Tilslutning, henviste han i Folketinget til Vestenvinden.
Den var god for Studenterne, og i Jylland blæste den med største Kraft og Friskhed !

Forpagter JOHANNES ULRICH

Sin Retning ind i Tilværelsen har Forpagter Ulrich som saa mange andre faaet
angivet fra sit Hjem og navnlig af sin Moder, der skønt hun var Københavnerinde, var en meget dygtig og anset Landhusmoder. Ulrich siger om hende: „Hun
lærte mig i mit dejlige Barndomshjem Nøjsomhed og Flid, Glæde og Taknemlig
hed ved Livet samt at elske mine Medmennesker! “ Hans Uddannelse gik over
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Roskilde Latinskole, Landbohøjskolen og Kystartilleriets Løjtnantskole — for
hurtigst muligt at havne i det praktiske Landbrug, som han lærte hos Forpagter
Ulrik, Sofiendal og hos Tuxen paa Thurebylille. Politisk vaktes hans Interesse
allerede i Drengeaarene. Hans Hjem var konservativt, Faderen flere Gange Folke
tingskandidat, blandt andet en af Staunings Modkandidater, da han stillede sig
i Fakse. Men ved som Dreng at deltage
i politiske Møder modtog han ogsaa Ind
tryk fra andre Sider, navnlig af selveste
Chresten Berg, og han var som ung
allerede Tilhænger af hemmelig Afstem
ning og almindelig Valgret. Hans første
Deltagelse i Politik gik ud paa at skabe
Forstaaelse mellem Venstre og Konser
vative, og han var herigennem med til
at forberede Jordbunden for den mere
folkelige konservative Politik, som blev
den sejrende.
Den danske Rigsdag er i Dag, vist
nok for første Gang siden Grundloven
blev givet, blottet for egentlige Gods
ejere. Men derfor savner det store Land
brug ingenlunde Talsmænd paa Tinge.
Burde ejheller gøre det, da det fremde
les er en økonomisk Faktor af Betyd
Johannes Ulrich, Forpagter. F. 9/5 1869 paa
ning i vort lille Samfund.
„Rødehus“ ved Thureby, hvor hans Fader og
Denne Betragtning deler Forpagter
Moder, Justitsraad L. Ulrich og Vilhelmine f.
Simmelhag, var Forpagterfolk. — Medlem af
Ulrich. Han er ganske vist ikke mere
Folketinget fra 22/4 1918 til c/7 1920 og igen
aktiv Landmand, men har været det i
fra 21 /9 1920. Valgt som konservativ Repræsen
mange
Aar, og hans Sind er fremdeles
tant i Præstø Amt. Opstillingskreds: Stege—
Vordingborg.
rodfæstet i Landbruget — og særlig i
det store. Det har hans Kærlighed og har
nok altid haft den, fra han som Dreng opvoksede under Herregaardsforhold. Gan
ske vist ikke paa en rigtig Herregaard — hans Fader var Forpagter paa Rødehus
under Turebyholm — men Herregaardsmarkerne var Naboen, og Skoven, under
hvis Kroner den sagnrige Tryggevældeaa snor sig i en stor Bue, var næsten
lige uden for Døren. Albuerum, Plads til at røre sig, til at gaa langt, til at ride og
skyde og køre indenfor egne Mærker har saa at sige ligget ham i Blodet, og han
maatte da ganske naturligt blive Landmand og søge sin Fremtid i Tjeneste hos
det store Landbrug. Kontoret og Forretningsmandens Kaar har vel nu og da
draget ham, men har aldrig kunnet faa Magt over hans til Friluftsarbejde, til Færd
under aaben Himmel, mod Foraarsfryd og Høstglæde altid higende Sjæl.
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Ulrich er Landbrugets Mand skønt uden Bondeblod i Aarerne. Han er ingen
lunde fremmed for den danske Bondes Væsen, for han kender det efter mange
Aars Samliv; han var i en Aarrække Sogneraadsmedlem, Landsoverskatteraadsmedlem, Amtsraadsmedlem, Landvæsenskommissær og Voldgiftsdommer. Men
Bondebruget har været ham for smaat, selv om han ogsaa har drevet mindre
Gaarde. Han maatte efter sit Væsen og Opdragelse blive det store Hartkorns Mand
og er en typisk Repræsentant for de Kredse i vort Folk, hvis Idealer trives paa
Slotte og i Parker, og hvis ubændige Frihedstrang kun kan mættes, hvor Hart
kornet bevæger sig opad over de 12—15 Tdr., som i gamle Dage hævede en Be
siddelse over Bondebrugene!
Det laa i Sagens Natur, at den, der hørte til her, var Højremand. At være
Venstremænd var for Arbejdere og Bønder, ikke noget for de dannede! Det var
at betragte som en Ulykke, om en af disse gik over i Venstres Rækker. Ulrich
har altid været Højremand, og han kender godt denne gamle Vurdering af Højre
og Venstre. Han hørte ikke til de haardkogte, men var en forstaaende for Sam
arbejde med andre ivrig konservativ. Ikke blot til Gaardejernes vægtfyldige Masse
vilde han række Haanden, men ogsaa mod andre Stænder. Han stillede sig saaledes i 1909 i Frederikssundskredsen som national Kandidat paa en Politik, der
skulde være fælles for Højre og Venstre. Han vilde samle om Forsvarssagen. Den
havde og har hans Hjerte. Selv gammel Løjtnant i Artilleriet har han som Politiker
med Flid sat sig ind i dette Spørgsmaal og ofte talt derom paa Tinge. Det er ikke
blot den udenrigspolitiske Side af Sagen, som har interesseret ham, ogsaa det
opdragende i den militære Ungdomsskole har han lagt megen Vægt paa. Den raske
unge Mand er hans Ideal, og han har i Militærtjenesten set et virksomt Middel
til at rette Ryggen paa mangen slentrende Bondekarl, som drog Foden tungt efter
sig og ligesaalidt hørte Lærkens Triller som Fædrelandets kaldende Røst. Ung
dommen trængte — og ikke mindst Landboungdommen — til at blive stroppet
op, — saaledes ræsonneredes der i de Kredse, der valgte Ulrich til Ordfører. Og
hvilke Resultater saa man ikke af Soldatertjenesten! Drog blev til raske Karle,
friske gaapaa-Fyre, som ikke stak op for Bollemælk! Javist, brave Folk, disse
Landboere, blot de lærte lidt Eksercits og lidt Manér, i Bunden gode •— uforligne
lige, trofaste og solide, sandelig dem, man maatte stole paa, naar det en Dag
blev Alvor! Forpagter Ulrich følte med dem, der tænkte og talte saaledes, og han
blev deres Mand. — Hans Interesse for Militæret og Soldatertjenesten gav sig ogsaa
Udslag i, at han blev Hovedmanden for Erhvervelsen af det gamle historiske Fort Tre
kroner til Kystartilleriforeningen, og han har faaet den bedste Løn herfor i sin Glæde
over at se de gamle „Kystbasser“ samles i Foreningslokalerne paa det berømte Fort.
En lang Række Tillidshverv afmærker hans Livsbane. Ulrich er Formanden.
Formand for mange forskellige Sammenslutninger. Formand for De samvirkende
danske Forsvarsbroderselskaber, Formand for De danske Forsvarsbrødre i Køben
havn. Formand for Det danske Travselskab. Præsident for Kystartilleriforeningen.
Formand for Landsorganisationen for lettere Hesteavl i Danmark. Formand for De
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sydsjællandske konservative Dagblade. Dommer i Det kgl. københavnske Skyde
selskab og danske Broderskab. Medlem af Tilsynsraadet ved den kgl. Veterinær
og Landbohøjskole. Medlem af Overvoldgiftsretten i Københavns Amt og Køben
havn. Delegeret i Landmandsbankens Tølløse Afdeling.
Alle disse Hverv genspejler hans Hovedinteresser, Landets Forsvar og hvad
der knytter sig til det store Landbrug. Man vælger ham éerne. Han er ingen for
benet Stivstikker, men et moderne Menneske, frisk, altid oplagt, kærnesund, trods
sine 68 Aar af Skikkelse, Holdning, Bevægelse og Lader som en ung Junker!
Han er en søgt Selskabsmand, venlig, afholdt af alle, som kender ham — Friluftsmanden, med skælmske blaa Øjne og en bourgognefarvet Vejrbidthed, Manden
som elsker de store Forhold, som blev Politiker og som førte et Pust fra Mark
og Skov, et Sus fra lette Hestes Trav og Galop med sig ind i Tingsalen. — Blandt
hans Interesser er ogsaa Jagtlovgivningen. Det var ham, sammen med fhv. Folke
tingsmand Mads Larsen og Folketingsmand Dyrlæge Jensen, Terslev, som tilveje
bragte Enighed om den ny Jagtlov.
Ulrich taler flydende og let, ikke uden Humør. Han følger sit Parti, er trofast
og til at stole paa, men ynder Vendingen: efter min Mening! Den er Udtryk for en
Trang til Selvstændighed; han holder meget af at sige sin Mening uden alt for
mange Omsvøb, plumper undertiden i, men er stor nok — han er en velvoksen
Karl — til at klare sig selv uden Hjælp !
Særlig taler han naturligvis Landbrugets Sag, men har iøvrigt i Aarenes Løb
behandlet en Række forskellige Emner. Udstykningssager har ogsaa hans særlige
Interesse ligesom han har beskæftiget sig meget med al Lovgivning om Motor
køretøjer. Han er Medlem af Statens Jordlovsudvalg og er ingenlunde Modstander
af Udstykning, men har været imod den Besiddelsesform, som er udtrykt i Lovene
af 1919. Han sad som nyvalgt paa Rigsdagen, da Len- og Stamhuslovene blev
vedtaget og udtalte sig mod denne Lovgivning. Han mener, det er gavnligt ogsaa
at have store Landbrug. Først og fremmest er han som Politiker Praktiker. Det
er sine Erfaringer fra det praktiske Liv, han bygger paa, naar han giver sit Bidrag
til Forhandlingen paa Rigsdagen, og han har et sundt, naturligt Syn paa mange
Ting. Med Rette advarede han i sin Tid mod at forcere Udstykningen i Højkon
junkturens Aar, da han forudsaa den Dag, hvor de høje Startomkostninger, Byg
nings- og Jordpriser, vilde umuliggøre Rentabilitet. Kort efter Krigen vendte han
sig mod den her og andet Sted saa hysterisk fremførte Tale, at med denne Krig
var Krigenes. Tid forbi. Han vidste som Landmand, at alt „vokser, aftager og
veksles omkring“, for at tale med Kingo, og at Fred følger paa Krige, som Ufred
efter Fredsperioder!
Forpagter Ulrich har nu siddet i Rigsdagen siden 1918 og hører snart til de
gamle Rotter. Hans Parti har hædret ham ved at vælge ham til Medlem af Præ
sidiet. Han er Folketingets 2den Viceformand og ikke sjældent beklæder han
Formandspladsen. Han leder da Tingets Forhandlinger fordomsfrit og taktfuldt.
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Statsrevisor AXEL MARIUS HANSEN
I vore Dage spiller Folkeskolens Lærere ikke en saa stor politisk Rolle som i
den Tid, da Landbovenstre var førende, og man mange Steder valgte en af Ste
dets Lærere til Folketingsmand, fordi han jo dog havde bedre Uddannelse end
almindelige Landmænd og alligevel var „en af vore egne“. Desuden kastede Navne
som Thomas Nielsen, Berg og J. C. Christensen en saadan Glans over den danske
Landsbylærers Deltagelse i Politik, at det næsten betragtedes som en Præferance,
om man ellers havde Lyst til og Anlæg for at komme paa Tinge, at tilhøre denne
Stand. I Aarene efter Systemskiftet, da Venstres Magt var paa det højeste, kunde
Partiets Landborepræsentanter selv. Det blev Gaardmændenes Tid i dansk Politik.
Efterhaanden som Magten gled Venstre af Hænde og Socialdemokratiets Vælger
masse og Styrke voksede, dukkede den ene socialdemokratiske Landsbylærer frem
efter den anden ; Lærernes Deltagelse i Politik fik en Renaissance ved Socialdemo
kratiets Gennembrud og Sejr. Og som det regner paa Præsten, saa drypper det paa
Degnen ! Det radikale Venstre fik sin ikke ringe Part af Tilslutningen til den nye
Tids Politik inden for Lærerstanden.
A. M. Hansen var en af disse. Han sad ovre paa Falster i Gunslev Skole og
underviste Børnene; han var en dygtig Lærer, nidkær, en af dem, der holder
Disciplin blot ved med Ansigtet lagt i de rette Folder at se paa Børnene. Han var
ansat her fra 1898, Aaret efter at han havde taget Eksamen fra Jonstrup, og fra
1903—24 var han Førstelærer. Da tog han sin Afsked, fordi Rigsdagsarbejdet efter
haanden tog hele hans Tid.
I 21 Aar udøvede A. M. Hansen en Landsby lærers betydningsfulde og ansvars
tyngede Gerning. Det er et saa væsentligt Afsnit i hans Liv, at da han nys fyldte
60 Aar og af sine Venner og sit Parti blev hyldet og æret, blev med Rette denne
Periode stærkt fremhævet. Naturligvis vil man først og fremmest fæstne sig ved hans
politiske Virksomhed, men det er ikke sikkert, at han selv i sine stille Timer sætter
Politikken over Lærergerningen. Det holdt haardt nok at faa ham til at forlade Skole
gerningen og gaa ind i en Politikers urolige, usikre og omskiftelige Tilværelse. Han
blev paa en Maade kaldet til Politikken, hentet fra Marken som David i sin Tid, om
ikke for at blive Israels Salvede saa dog for at blive Folketingskandidat i Sakskøbingkredsen! Han vægrede sig og vred sig, men overvandt til sidst sine Betænkelig
heder. I mange Aar havde han nu hver Morgen traadt ind i sin Skole og mødt de
mange forventningsfulde Ansigter, Børnenes Smil og det pludrende Stemmekor,
der kan minde om Stærene, naar de en Martsmorgen besøger Kasserne og fløjter
deres glade Vise, nys ankomne fra den lange Rejse. Alt dette og saa Børnenes
morgenfriske Bevægelser og Sangen før Timerne begyndte, havde fyldt ham med saa
megen Glæde, at han med Vemod maatte tænke paa at opgive det, og naar han paa
sin 60 Aars Fødselsdag tænkte tilbage paa den Tid, da stod den for ham som et
Syn gennem en Regnbues Port, hvor Solen i det fjerne lyser over hegnede Vange
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med grønt Korn! — Men Politikken er en farlig Frister at give sig i Lag med,
har den først en Gang faaet rigtig fat i Sjælen paa en Mand, slipper den aldrig sit
Tag; uden Barmhjertighed river den ham væk fra Hus og Hjem og tumler med
ham paa fremmede Steder, fylder ham vekselvis med Fryd og Lede, løfter ham
højt og kaster ham i Afgrunden, tilsyne
ladende uden Følelse og uden Hensigt!
— Den slog sine stærke Kløer i A. M.
Hansen og har siden holdt fast ved ham,
saa ingen Længsel efter lyse Børneskarer eller efter en Landsbylærers fred
fyldte Aftentimer, naar Kirkeklokkerne
efter endt Dagværk ringede Solen ned
bag Hegnene, har kunnet kalde ham ned
ad Tribunen. Her er han, og her bliver
han, saa længe han formaar at fastholde
Vælgernes Tillid. Da han i 1924 havde
taget sin Afsked fra Skolen, flyttede han
til Roskilde og var fra nu af helt optaget
af sin politiske Gerning.
Han havde ved Flid og aldrig svig
tende Partitroskab skaffet sig en sikker
Position inden for sin Gruppe. Han var
Kredsformand for Det radikale Venstre
paa sin Hjemegn, Stubbekøbingkredsen,
fra 1913—18, blev snart Medlem af
Axel Marius Hansen, Statsrevisor. F. 21/9 1877
Partiets Hovedbestyrelse og som Rigs
i Torslunde paa Lolland, hvor Faderen A. P.
dagsmand Leder af dets „Kontor“ og
Hansen og Hustru Marie f. Hansen var Lærer
folk. Statsrevisor fra 1923. Folketingsmand for
har været Kasserer for Landsforbundet
Maribo Amt fra 21/4 1918. Fra 20/4 1920 var han
siden 1923. 1935 valgtes han til Rigs
ikke Medlem, men valgtes igen 21/9 1920 og er
dagsgruppens Formand. Samme Aar
siden genvalgt. Opstillingskredse: Sakskøbing
og Nakskov.
blev han Viceformand i Folketinget ;
han er Medlem af Statsregnskabsraadet,
Sekretær i Det udenrigspolitiske Nævn og Medlem af Forfatningskommissionen
af 1937.
A. M. Hansens radikale Venstrepolitik er i et og alt Partiets; ikke saadan forstaaet, at han ikke skulde kunne have Særmeninger; han har endog til Tider ret
genstridigt holdt paa saadanne! Men han har den Opfattelse, at et Parti intet kan
udrette, hvis dets Medlemmer har afvigende Opfattelser i snart det ene, snart det
andet Spørgsmaal. Man maa kunne indordne sig under en fælles Vilje og samlet
søge mod fælles Maal, om man vil være Medlem af et Parti, og med denne Opfat
telse er A. M. Hansen en velegnet Gruppeformand. De Egenskaber, der gjorde ham
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til den dygtige Pædagog, kommer ham som Formand til Gode. Hans lidt hastige,
korte, undertiden affejende Façon afskærer nu og da den Tilbøjelighed til Udflyden
i Debatten, som er alle Partimøders Fare. Den parlamentariske Façon er egentlig
A. M. Hansen imod ; det passer ham ikke at skulle have en Sag belyst fra tredive
forskellige Synspunkter, og han har ikke Taalmodighed til at afvente det Tidspunkt,
hvor Klassens Fukse bliver færdige med deres Regnestykker. Før det er sket,
skriver han selv Resultatet op paa Tavlen og kaster et unaadigt Blik til de nederste
Bænke! Han er efterhaanden bleven en travlt optaget Mand, der har meget mellem
Hænderne, og som der spørges efter mange Steder. Han skal til Tider udføre mere
end en Ting ad Gangen, og selv om han som „Vielgeschrei“ kan sige, jeg har saa
mange Forretninger, at jeg faar ikke Stunder til at æde og drikke, saa overkommer
han i Modsætning til denne adskilligt; men han er stærkt optaget, og maa han
end ikke, som hin berømte travle Herre, midt i et Diktat styrte afsted efter den
lille sorte Høne, som de andre Høns vil hakke, har han i det mindste sin Hyre med
Partiets sorte Faar, der sætter ham graa Haar i Hovedet!
Fra Folketingets Talerstol røgter han nu de fleste af de Opgaver, der sædvan
ligvis tilfalder Partiformanden, og han er som Rigsdagstaler klar og koncis i sin
Form. Ikke saa faa Folketingsmænd — Landstingsmændene peger med Rette paa,
at de dog paa dette Omraade er bedre end Folketingsmændene — taler uden anden
Form end den Øjeblikkets mere eller mindre mangelfulde Oplagthed betinger, og
uden anden Disposition end den, Emner giver, og de øjeblikkelige Indfald udfylder.
Er det rutinerede Folk, giver de sig roligt ind i en Taleform, hvor Snakkens Væsen
og Samtalens Meddelsomhed iblandet saglige Kødstykker tilsammen giver en Hverdagsret, ikke ulig den hvide Labscovs, der som bekendt hverken har Ende eller
Begyndelse! Denne Form er ikke A. M. Hansens, hans Foredrag er i Reglen ikke
baaret af nogen Inspiration, han er ej heller særlig fængslende eller underholdende,
men han giver god Besked. Han har i Forvejen tænkt over, hvad han vil sige, og
politisk er hans Argumentation, set fra Partiets Synspunkt, vel underbygget. Han
er rap i Vendingen, paa en Afbrydelse falder omgaaende Svar, oftest skarpt, under
tiden bittert, sjældent jovialt. Hans politiske Linje peger mod Partiet Venstre.
Han er ikke nogen Tilhænger af den moderne Planøkonomi, og hvad dermed staar
i Forbindelse, han er paa Bunden af sit Sind en liberal, i Ordets bedste Betydning
en frisindet Mand, og som det hedder i en Sang af Johs. V. Jensen, „Dog prøv at
varm ham med et Aag“, og man vilde faa ham at se, udfolde en hastig og oprigtig
Vrede og dristig gaa dem under Øjne, som vilde forsøge at binde ham. Forsaavidt
har han mere fælles med Venstre end med Socialdemokratiet, men hans Agitation
er altid vendt mod Venstre, som han revser for dets Synder, mere end han paa
kalder dets bedre Jeg. Han fremhæver stærkt den enkelte Borgers personlige An
svar og lægger megen Vægt paa det opdragende Moment i Politik. Den almindelige
Valgret skal ikke have Hæmninger at overvinde, den skal kunne udfolde sig frit,
men den enkelte Vælger maa vide, hvad han bruger sin Stemme til og nøje be
tænke det Ansvar, som er hans.

DE JYSKE FOLKETINGSMÆND
jyske Folketingsmand har altid været noget for sig. Det var ham, Vittig
hedsbladene i en nu fjærn Tid levede højt paa, naar han afbildedes som en
vadmelsklædt, piberygende Transtøvlemand, uerfaren og naiv, et viljeløst Redskab
i drevne Føreres Hænder. Denne Type, om. den nogensinde har eksisteret, er ikke
mere. Den Forskel, der er paa Landsdelenes Repræsentanter, bunder i Folkekarak
teren og i Landsdelen og dens Interesse. Jylland er Hovedlandet, men Hovedstaden
er sjællandsk. København og Sjælland er i meget et Fællesskab. Der er da særlige
jyske Interesser, som sjældent förstaas eller anerkendes fuldt ud dér, hvor Rigsdag
og Regering har hjemme. Det føles af Jyllands Repræsentanter mangen Gang, som
blev de og den Landsdel, de repræsenterer, overset, og det har bidraget til at skabe
et Fællesskab, som vel ikke politisk betyder meget, men som dog rummer en Stem
ning, en Betoning, som i det skjulte binder mellem alle Jyder. Fra gammel Tid
anses det for en Kvalifikation at være Jyde. Roden til denne Vurdering er det ikke
Hensigten her at forsøge opgravet; utvivlsom er den groet i den jyske Muld og har
fæstnet sig solidt i vort Folkesind. Medens der aldrig er valgt en Jyde i København,
med mindre han havde vundet sig Indfødsret, hænder det Gang efter Gang, at
københavnske Borgere er blevet valgt til Repræsentant for Befolkningen i Jylland.
Til Folketinget gælder for Valgkandidater intet Stavnsbaand. Betydelige Mænd og
Kvinder fra enhver Egn af Landet burde kunne vælges overalt. Landet uden for
Hovedstaden har her i Tidens Løb vist større Liberalitet end Hovedstadens Borgere.
Den jyske Rigsdagsmand har den strengeste Lod, de ugentlige Rejser frem og til
bage, naar Rigsdagen er inde. Det tager Tid og Kræfter, og den store Mulighed
for Indflydelse, som bestandig Nærværelse giver, har hæmmet mangen Jyde i at
gøre sig gældende paa Tinge. Mens han var borte, skete ofte Ting, han forblev uden
Indflydelse paa. Indser en Rigsdagsmand dette og flytter sin Bopæl til Hovedstaden,
vil han ofte af sine Vælgere, og navnlig i Jylland, blive betragtet som den, der
svigter Egn og Landsdel. Vor politiske Historie kender dog ogsaa Eksempler paa,
at jyske Rigsdagsmænd, uden at miste Tillid paa deres Egn eller Tilknytning dertil,
har skabt sig et Levebrød i Hovedstaden eller helt blevet slugt af deres politiske
Gerning der, og har maattet flytte deres Hjem til Arbejdspladsen. — Det skal være
en af vore egne, er et kendt politisk Slagord fra Kandidatopstillingernes bevægede
en
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Møder, og som nok har sin Oprindelse i Jylland. De fleste jyske Rigsdagsmænd er
Jyder, men i det store og hele spiller dog Landsmandsskabet en underordnet Rolle
i vort politiske Liv, og mindre nu end i gamle Dage. Hurtigtog og gode Natforbin
delser mellem Landsdelene udjævner og sletter de Skel, der var.

Husmand CHRISTEN ANDERSEN
Først i en ret sen Alder er Christen
Andersen blevet Medlem af Rigsdagen;
hans Vej til Folkerepræsentant er gaaet
gennem Landarbejderbevægelsen og
kommunalt Arbejde. Tidligt deltog han
i Organisationsarbejdet for Husmænd
og Arbejdere paa Landet og sad i Ho
vedbestyrelsen for den lokale Land
arbejdersammenslutning i flere Aar.
Samtidig deltog han i det socialdemokra
tiske Agitationsarbejde og har i fire Pe
rioder været Medlem af Hem-Sem
Sogneraad, deraf Formand og Kasserer
i 6 Aar. Siden Sociallovens Gennem
førelse har han været Formand for So
cialudvalget i sin Kommune. I 1921
blev han Kredsformand for Arbejdsmændenes Forening i Mariagerkredsen,
1924 Distriktsformand i Husmands
brandkassen og 1931 Vurderingsfor
Christen Andersen, Husmand. F. 29/10 1885.
mand for Hobro Vurderingskreds.
Søn af Husmand Hans Christian Andersen i
Christen Andersen er blandt de So Hem ved Mariager og Hustru, Anna Kirstine
cialdemokrater, som gennem mange Aar Christensen fra Sdr. Borup ved Randers. Ejer
har været med til at forberede og op af et Husmandsbrug i Kærbybro ved Mariager.
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
bygge Partiets stærke Position ude i
siden 22/6 1935, da han som Suppleant for af
Landkredsene. Det har mangen Gang døde Folketingsmand, Landpostbud Th. M.
været et brydsomt og uegennyttigt Ar Bach indtog dennes Plads i Tinget som Repræ
sentant for Aalborg Amtskreds. Her genvalgtes
bejde, og det store Flertal af disse Agi han igen 22/10 1935. Opstillingskreds: Bælum.
tatorer har aldrig regnet med anden Løn
end den, der laa i at være med i Bevægelsen og se Frugterne deraf i deres
Arbejde. Partiets stærke Fremgang i den sidste halve Snes Aar har nu ført
en hel Række af disse mod Partiet saa trofaste Landborepræsentanter ind paa
Tinge. De er blevet Folketingsmænd eller er kommet i Landstinget og sidder
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nu tilsyneladende fast i deres Kredse. Christen Andersen, der er valgt i Aalborg
Amt, har i mange Aar været en benyttet Agitator. Han er paa Talerstolen en livlig
og dygtig Fremstiller af Socialdemokratiets Politik; i veltalende og godt formede
Sætninger argumenterer han. Det er ikke hans Façon at stille sig stejlt op imod
den paa Egnen herskende Opfattelse; han ynder at se Situationen fra det Stade,
hvor Flertallet af hans Tilhørere befinder sig, og med ikke ringe Dygtighed forstaar
han at lægge sit Foredrag tilrette saaledes, at han paa engang taler sine Tilhøreres
Sag og fremfører sit Partis Politik. Han følger nøje de af hans Gruppe paa Rigs
dagen angivne Veje; at tale falder ham let, Sproget med en klangfuld jysk Be
toning lyder naturligt og frit i hans Mund ; der er intet kunstigt eller opstillet og hans
Vanskelighed som Taler er snarere den, at det altsammen kommer som af sig selv, saa
Tankevirksomheden undertiden træder i Baggrunden for Vendinger og Udtryk, der
ikke har faaet Tid til at modtage Personlighedens Stempel, før de udleveres til
Vælgerforsamlingen. Han er en af Husmandsbevægelsens Mænd og trofast mod
de Programudtalelser, som Tid efter anden har været et Udtryk for det mindre
Landbrugs Krav. Men ogsaa Landarbejderne og Funktionærerne paa Egnen hen
vender han sig til, og han har mange Betingelser for at kunne fæstne Tilslutningen
til sit Parti i Bælumkredsen.

Direktør, Ingeniør CHRISTIAN EMIL BOECK-HANSEN

Betragter man Billedet af Boeck-Hansen siddende ved sit Skrivebord, kunde
man godt faa Indtryk af en vis Impertinence, og han hører heller ikke til den Del
af Menneskeheden, som med Hatten i Haanden beder om Lov til at være her eller
blot at udtale sig i al Ærbødighed ! Man tager ikke fejl af, hvem man har for sig,
naar han kommer, og den sædvanlige Respekt for f. Eks. ældre Rigsdagsmænd og
Ministre, som uvilkaarligt farer nyvalgte Repræsentanter i Blodet, naar de betræder
Parlamentets høje Haller, har været ham fremmed. Han traadte ind i Rigsdagen
med samme joviale, godmodige, humorfyldte Selvrespekt, som den, hvormed han
færdes paa sin egen Fabrik; han tog sig en lille Lur, naar det var nødvendigt og
sagde sine uforbeholdne Meninger fra Folketingets Talerstol med en Uimponerethed, som for Debutanter er usædvanlig. Han var jo en ny Mand, først valgt i 1935,
men da allerede en aldrende Kavaler, vel i sin bedste Alder, men dog graanet i
Livets Kamp og med megen Erfaring paa Bagen.
Boeck-Hansen, som hans to Brødre, der er optegnet i Den blaa Bog, er gaaet
til Tekniken, de to som Ingeniører, den tredie som Skibsfører, men de er alle blevet
Ledere og af store Virksomheder. Faderen var Kaptajn, og Søen lokkede Drengene:
Søofficersskolen, Skibsførerskolen, ja, og Sekondløjtnantsskolen, hvor Emil BoeckHansen fik en Løjtnantstitel med paa Vejen ud i Storindustriens Tjeneste. Han er
nu Direktør for Cementfabrikerne ved Mariager Fjord. Hans Interesse for Admini-
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stration og hans praktiske Dygtighed har placeret ham i en Række Ledelser. Han
sidder f. Eks. nu i Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse, i den fælles Havne
bestyrelse for Hobro og Mariager, i Dansk Ingeniørforenings Hovedbestyrelse, og
er Næstformand i Managers Handelsforening. Endvidere er han i Ledelsen for
Selskabet for industriel Udvikling og for
„Frie Erhvervs Værn“. Det sidste Sel
skab har en politisk Karakter, og han
sidder i Ledelsen af flere Sammenslut
ninger af denne Art bl. a. Mariagerkredsens konservative Vælgerforening
og Danmarkssamfundet, hvis Formand
han er. Han er desuden Medlem af det
konservative Folkepartis Hovedbesty
relse.
Skulde Boeck-Hansen angive, hvor
for han er Politiker, hvad han for saa
vidt har været i mange Aar, som han
allerede i sin Ungdom var politisk in
teresseret, vilde han pege paa Farerne,
der truer Landets Selvstændighed. Det
er hans politiske Maal at styrke Landets
Uafhængighed, men tillige vil han pege
paa Nødvendigheden af at bevare Er
hvervenes Handlefrihed. At opdrage
Befolkningen til bevidst, handlekraftig
Fædrelandskærlighed og fremme en Ud Christian Emil Boeck-Hansen, Direktør, In
geniør. F. 25/0 1882 i København. Søn af Skibs
vikling henimod en almindelig Erken fører Chr. Hansen og Hustru Emilie, f. Boeck.
delse af, at Erhvervenes Ledelse maa Direktør for Cementfabrikerne Dania og Kongsstaa frit for at kunne disponere rigtigt i dal ved Mariager, Folketingsmand for det kon
servative Folkeparti fra 22/10 1935, valgt i Ribe
enhver Situation, det er for ham Ker Amt, med Esbjerg-Guldager som Opstillings
nen i Politik. Danmark skal kunne for kreds, 1. Suppleant til Landstinget i 6. Kreds.
svare sig, hvis det angribes, og de store
Erhvervssammenslutninger, som raader over mægtige Midler og skaffer Føde og
Fortjeneste, og det gode Fortjenester, til mange Mennesker, maa kunne træffe
deres Afgørelser uden at skulle spørge Per eller Povl om Tilladelse til at handle,
som det i den givne Situation er paakrævet!
— Først ret sent tog Boeck-Hansen Del i den offentlige Debat. Han var Inge
niør, stod til en vis Grad i sin ældre Brors Skygge og blev, som de fleste unge
Ingeniører inden for det verdensomspændende Firma F. L. Smidth & Co., personlig
paavirket af Selskabets store Ledere Alex. Foss og Poul Larsen. De saa begge Ver
den fra Storindustriens høje Tinde og havde ikke altid Øje for, hvad der rørte sig i
6
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Dalene. Boeck-Hansen havde dog lært, at ogsaa det har sin Berettigelse, og selv om
han til en Begyndelse ikke blot var en Modstander af, men havde Vanskelighed ved
at forstaa de Synspunkter, som i sin Tid førte til Salget af de vestindiske Øer og
Slesvigs Deling i 1920, har han, som ogsaa Foss lærte det i sin Rigsdagstid, faaet
Øjnene op for Relativiteten i al politisk Tænken. Han er en frimodig og fordomsfri
Mand, ikke bange for noget under Solen, heller ikke for at give sin Modstander
en Anerkendelse eller sin Ven en Reprimande, hvis han finder det paakrævet, men
som alle, der har tilbragt den længste Del af deres Manddomstid udenfor Rigsdagen,
interesserer den rene Politik ham mindre end de saglige Anliggender, han særlig
har Indsigt i, og hans Betydning paa Rigsdagen vil ganske sikkert blive knyttet hertil.
Boeck-Hansen er en frodig Natur, en munter og morsom Mand, djærv og vennesæl
og vellidt i alle Kredse, hvor man lærer ham nærmere at kende.

Fhv. Højskoleforstander, Forfatter JULIUS BOMHOLT

Blandt det yngre Kuld af socialdemokratiske Folkerepræsentanter, som er fyldt
med Iver efter at føre Bevægelsen videre og give den et kulturelt, aandeligt Ind
hold, er den tidligere Forstander for Esbjerg Arbejderhøjskole, Julius Bornholt,
en af de interessanteste. Han er Søn af en Arbejder; hans Mor er Datter af en
Træskomand, og i gamle Dage var Træskomanden noget af en Kunstner, en For
mer og Tilhugger; selv er han en Mand, der er med i meget, altid paa Færde, men
er en Aandsarbejder, læsende, talende, skrivende. Næppe nogen har holdt flere
oplysende Foredrag i de socialdemokratiske Ungdomsforeninger; han er Boganmel
der og Kritiker og har allierede et anseligt Forfatterskab bag sig. Bornholt er en
Mand med betydelige Evner; der bor en Digter i ham, som dog kun sjældent faar
Luft; han er kundskabsrig, cand, theol., med fin Eksamen og altsaa „rejdi’ Præst“,
som en af hans sjællandske Partifæller, en Gang bemærkede om ham i Modsætning
til Hartvig Frisch, der vel var en „lært“ Mand, men altsaa dog kun------- ! Bornholt
er maalbevidst, for at bruge et misbrugt Ord paa rette Sted ; han har Plan i sit Ar
bejde. Jeg ved godt, siger han, at den økonomiske Demokratisering er det centrale,
og at det kulturelle Arbejde for Demokratiet ikke ligger i Centrum, men det er mit
Arbejde! Og han har paa dette Felt allerede udrettet meget. I Modsætning til Fred.
Bayer, som Bille spydigt karakteriserede som den meget villende, men lidet evnende,
er Bornholt baade villende og evnende. Maaske har han lidt vanskeligt ved at faa
rigtig fat i Rigsdagspolitikken, det er som kneb det med Haandelaget; maaske føler
han den ikke rigtig som sit eget Felt, hvis Plads, som han selv siger, ligger noget fra
Centrum i Bevægelsen; dog dette kan ændres, naar hans Tid er inde! Hidtil har
Partiet jo i en enestaaende Grad været præget og behersket af Statsministeren, som
næsten alle i Partiet, ogsaa Bornholt, regner for sin Læremester; men den Dag vil
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komme, om Socialdemokratiets Mænd forstaar at holde sammen paa den mægtige
Tilslutning, deres Politik har samlet, da de Opgaver, som Bornholt har gjort til sine,
vil findes i første Række.
Det er hans Maal at fremkalde aandeligt Initiativ og Interesse. Han føler sig
som en Vækker og bruger bevidst Irritation som Redskab. Han er forsaavidt aandsliberal, som han vil opdrage den en
kelte. Selv føler han umiddelbar Glæde
ved at spore Fremgang mod aandelige
Maal blandt Arbejderungdommen. Hans
Idealer er positive, han er ikke bange
for at vælte Murene om gamle Hellig
domme, selv om han hverken er Kirke
stormer eller -skænder, men mest er
det hans Lyst at bygge op, at se Vækst
og Frodighed i unge Sind. Han har
været Lærer ved Askov Højskole fra
1921—22, har selv været Højskolefor
stander i Esbjerg paa Arbejderhøjsko
len, i hvis Bestyrelse han nu har Sæde.
Han vedkender sig en betydelig Arv
fra det grundtvigske, men vil give
Folkeoplysningen, som den i Dag skal
naa Arbejdermasserne, et nyt, mere ra
tionelt, mere internationalt mod en Ar
bejderkultur direkte sigtende Retning.
Bornholt har en klar Forstaaelse af,
Julius Bomholt, fhv. Højskoleforstander, For
at skal en vidtgaaende økonomisk De fatter. F. n/6 1896 ved Silkeborg. Søn af Pa
mokratisering ikke blive en Fiasko i et pirarbejder, Salsmester Martinus Bomholt og
Hustru Karen Marie, f. Roed. — Forfatter og
Land, hvor den næppe kan gennem Kritiker, Folketingsmand for Socialdemokratiet
føres ved Tvang, forudsætter den et i Ribe Amt, valgt 24/4 1929. Opstillingskreds:
Esbjerg.
øget Ansvar og paa Oplysning grundet
Forstaaelse af saavel Samfundets Struktur og Love som af Menneskenaturen. Det
er jo hændet nu og da, at denne Natur har spillet baade Reformatorer og Ideologer
et og andet Puds og virket som en Hund i et Spil Kegler eller som en Djævel ved
Højmessen! — Derfor siger han, at Politik er Pædagogik. — Folket skal opdrages
til at bære Lighedens Goder; til at beherske Frihedens Styrke og Lykkefølelse!
Man skal kunne ave sig selv, om fornødent underordne sig, staa i Række og handle
efter Ordre. Det moderne Demokratis største Fare er Kaos; derfor sætter Tidens
Arbejderbevægelse først ind herimod, og for Bornholt er Vejen til Ansvarsfølelse
og Forstaaelse i Folkemasserne, at de vækkes til Selvforstaaelse og Delagtiggørelse
i de kulturelle og aandelige Goder, som frigør Personligheden og giver den Glæde
6*
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og Tilfredsstillelse ved Indsigt og Medvirken i, hvad Arbejdet gaar ud paa, og hvad
der foregaar omkring os.
Som rimeligt, er Bornholts Kræfter af Partiet blevet taget i Brug væsentlig paa
de Omraader, der falder under hans særlige Interessesfære. Han er Medarbejder
ved Arbejdernes Almanak, Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Radio
forbund og Rigsdagsudvalget vedrørende Forfatterunderstøttelse, Medlem af Besty
relsen for Esbjerg Arbejderhøjskole, Medlem af Radioraadet og dets Programudvalg;
han er litterær Medarbejder ved Socialdemokraten og ved den socialdemokratiske
Presse. Bornholt sidder i Esbjerg Byraad, er Medlem af Skolekommissionen og
Skoleudvalget. Han føler sig i det hele nøje knyttet til sin Kreds og sin By og del
tager i alt Arbejdet dér, navnlig for Arbejderungdommens Oplysning og Uddan
nelse. Desuden er han Formand for Skolehjemmet Landerupgaard.
Bornholt udtaler direkte, at hans Maal er at gøre Arbejderbevægelsen kultur
skabende, og Midlet er at vække den enkelte til Selvtænkning. Dette Maal forfølger
han ogsaa som Forfatter. Selv om han begyndte tidligt, allerede som 16aarig deltog
han i Diskussioner og i Propaganda for Arbejderungdommen, er hans første Bog
„Dansk Digtning fra den industrielle Revolution til vore Dage“ fra 1930, da han
var en Mand paa 34 Aar. Siden har han været en flittig Skribent. 1932 udkom
Arbejderkultur og 1933 Moderne Skribenter. Bornholt har foretaget mange og lange
Rejser — til Sydeuropa, Rusland og Østasien — og i 1935 udkom Togter. Ogsaa
som Hørespilforfatter foreligger der Arbejder fra hans Haand. Han er som Skri
bent underholdende ved sine Meningers Mod og sine ofte dristige Paastande, som
naar han i Arbejderkultur hævder, at ingen Idé kan i Omfang og Dybde maale sig
med Socialismen, som er selve Fællesskabets Idé! Han gør med fuld Ret og klart
gældende, at Ideer ikke maa forveksles med Meninger. Ideen er Træets Stamme;
Meninger og Opfattelser er som det skiftende Løv, der faar Næring gennem Stam
men og dens Rødder, der selv modtager Stof fra Bladene. Han hævder at være
dogmefri, men har dog i „Arbejderkultur“ givet, om ikke en Arbejderdogmatik,
saa i det mindste Idégrundlaget for en Arbejderkultur, der frigør sig for det, der nu
altfor ofte er Arbejdernes aandelige Føde, nemlig en Efterligning af det kapitali
stiske Samfunds baade selskabelige og kulturelle Former; som oftest er det des
uden den ringeste Ende heraf, der naar Arbejderne og eftertragtes og eftergøres af
dem. Han vil en Arbejderkultur, ikke bygget op uden om den gamle, men som en
selvstændig Bygning, hvori Tidens Ideer og Fællesskabets Ideer er den bærende
Struktur og det væsentligste Indhold.
Man har gjort Bornholt Uret ved at stemple hans litterære kritiske Arbejder
som et ensidigt Forsøg paa at vurdere al Litteratur efter dets Forhold til Arbejder
bevægelsen. „Dansk Digtning“ anlægger vel et socialt Syn paa de Personligheder
og Værker, den behandler, og Bogen er udarbejdet efter en Plan og har til Hen
sigt en Paavisning af, at al Digtning mere er bestemt af den Samfundsklasse, hvoraf

85

Skribenten er udgaaet eller lever i, end af det skrivende Individs Anlæg og Karakter.
Men de litterære Synspunkter og hans Vurdering af Værket og Personen er trods
dette af selvstændig Værd. F. Eks. er hans Karakteristik af Jacob Knudsen og hans
Digtning fortrinlig, kan hænde den bedste, der er givet. Man mærker bag Frem
stillingen den Sympati med Jacob Knudsens stærke Personlighed og Viljestyrke,
som alene betinger den rette Forstaaelse. I Moderne Skribenter har Bornholt søgt
at fremdrage en Kreds af socialt prægede Forfattere og har vel ogsaa naaet at
pege paa noget værdifuldt, som den herskende litterære Kritik har villet overse.
I Togter giver han Billeder og Indtryk fra sine Rejser. ■— Naar jeg rejser, siger
han, har jeg altid Lyrik paa Bunden af min Kuffert. — Han har det ogsaa i Bunden
af sit Sind. Han er en kunstelskende og søgende Sjæl — en af Rigsdagens faa i
aandelige Interesser og Sysler indfanget, — og som selv har Evne til at give sine
Følelser saavel som sine Tanker et poetisk Udtryk. I Togter røber han digteriske
Anlæg, som dog endnu ikke har haft Tid til — og maaske ogsaa savner Kraft til —
at samle sig til et Hele, men da maa slaa sig til Taals med at kaste Lys over og
give Farve til hans Arbejde som Skribent og Taler i Politikkens Tjeneste.
Bornholt, og med ham en Kreds af yngre socialdemokratiske Politikere, har sat
sig det Maal at føre Arbejderbevægelsen fremad og opad, saavel i Magt som i Dan
nelse. At de paa deres Vej mod Maalet vil lide Skuffelse, tør man vel paa Forhaand
finde bekræftet i de historiske Erfaringer, som sandsynliggør, at al Fremskridt er
behæftet med Tilbagegang, og at Mennesket — selv om det lykkes at ændre Kaarene — som det Stykke Biologi det er, næppe forandrer sig stort, og om det sker,
da kun indenfor Tidsrum, hvor vore politiske Bestræbelser er som Draaber i det
store Hav. Men med bedre ydre Vilkaar er Muligheden tilstede for Udvikling af en
Aandskultur, om der iøvrigt skulde være Anlæg derfor. Og selv om man maa ind
skrænke sine Idealer til at naa dette, er ogsaa det den største Ære værd — „har
vi baaret Stene dog til dens Slot“ — til et friere og rummeligere Folkehus ! — Der
er noget utaalmodigt over Bornholt, naar han færdes i Rigsdagen. Hans Gang er
hastig, hans Brandes-Manke som stangende Horn; han har travlt, og Rigsdagens
Trædemølle passer ikke rigtig en saadan Fremstormer. Han trættes af Arbejdet med
Bind for Øjnene i Møllens Æselsgang; han søger da Plads for sine Ideer i Bogens
rige Verden. Utvivlsomt har han i sit Sind ofte været en Revolutionær og har næret
Sympati for Nutidens Fremgangsmaade, der anvender kortere Vej til Maalet, end
Parlamentarismens Sneglegang anviser. Med Aarene er han dog blevet Politiker,
og en skønne Dag ser man ham paa en af de høje Pladser, hvorfra formanende,
forklarende, undskyldende, tilrettelæggende og foreslaaende Tale flyder, som et
Udtryk for, at som Rom ikke blev bygget paa en Dag, vil det ogsaa tage sin Tid,
inden de Tanker sejrer, som Bornholts Læremester, den tyske Tænker og Skribent
Herder for nu halvandet Hundrede Aar siden fremførte, og hvori han hævder, at
Digtningen skal være lidenskabelig i sin Sandhedstrang, og at kun den Poesi, som
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er udsprunget af Folkeaanden, har Værd. — „Kun løs er al fremmed Tale“ ! Tidsaanden nu er mere sammenfaldende med de Herderske Synspunkter end Tiden i
Halvfjerdserne, da den internationale Socialisme brød igennem. Selv om Maalet er
Arbejderkultur udstrakt over Landegrænserne, næsten et Evangelium (gaa hen og
gør alle Folk til mine Disciple), saa er de nærmeste Krav i vore Dage det nationalt
betonede, ogsaa i Arbejderbevægelsen. Dette har Bornholt lært af Herder.

Fhv. Forsvarsminister, Gaardejer SØREN BRORSEN
Venstres Formand paa Rigsdagen er gammel i Gaarde. I 22 Aar repræsenterede
han Ribekredsen, hvor han gled ud ved Valget i 1929. Han søgte da bedre Græs
gange og valgtes 1932 i Viborg Amt, i Kjellerupkredsen, og er valgt her siden. Fra
1922—24 var han Forsvarsminister i Ministeriet Neergaard, hvor han ved Mini
steriets Rekonstruktion i 1922 afløste Klaus Berntsen, og fra 1926—29 var han
atter Forsvarsminister i Madsen .Mygdals Regering. Brorsen er Medlem af Statens
Jordlovsudvalg, hvori han med Afbrydelse i sine Ministerperioder har haft Sæde
fra dets Oprettelse. I 1919 var han sit Partis Ordfører ved Folketingets Behandling
af Jordlovene. Han har fra 1920—22 været Medlem af Folketingets Finansudvalg,
har været Medlem af Medicinalkommissionen og af Landbokommissionen af 1931.
Han sidder nu i den nye Forfatningskommission, er Medlem af Tilsynsraadet for
Sparekassen for Ribe og Omegn og af Bestyrelsen for Aandssvageanstalten ved Ribe.
Sin smukke Gaard, Granvang, tæt ved Ribe, driver han selv.
Forsaavidt er Brorsen naaet vidt politisk, som han to Gange har været Minister
og nu er sit Partis Formand paa Rigsdagen og dets politiske Ordfører. Han er dertil
en meget dygtig Formand, der leder Partiets Møder upartisk og med den Fasthed
som i et saa stort Parti er fornøden. Han er ikke af den Slags Formænd, som alle
Parlamenter kender og frygter, — de der benytter Formandspladsen til idelig at
holde Foredrag for Gruppens Medlemmer; han kan høre paa andre, om end nu
og da med nogen Utaalmodighed, og han kan samle de Traade, der i et Parti helst
skulde forbinde de enkelte Medlemmers Udtalelser og knytte dem sammen om det,
der saa bliver Partiets Standpunkt til den enkelte Sag!
Alligevel er han aldrig rigtig slaaet igennem i Partiet.
Hans Personlighed savner ikke Linie; han har et Fysiognomi, som man husker,
baade Karakter og Vilje, er dertil et hurtigt Hovede, der let opfatter, hvad det
drejer sig om. Men han er for urolig. Han mangler politisk Vedholdenhed ; det er,
som var det ham nok at faa sagt sin Mening, mens det synes ham ret ligegyldigt,
om den vinder Tilslutning og bliver omsat i Handling. Han giver politisk for let op.
Han kan smile venligt, ironisk, men resignerende, naar han har udtalt en ofte
skarp Dom eller bidsk Sandhed, som vilde han sige, ja, saadan er det, saadan er
I, saa elendig er Tilstanden, og saa svage er vi, som burde ændre den! Men I
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er nogle Sandsække og Dyner, der hverken er til at hugge eller stikke i; nu har
jeg sagt min Mening, saa det er til at forstaa, for Resten er jeg eller kunde i det
mindste være lige glad !
— Han er vokset i Erfaring og Kundskab, er en meget læsende Mand, og derpaa hviler hans Dygtighed som For
mand. Men politisk er han i Dag ikke
stort anderledes, end han var-som ung
Mand. Han har oven i Købet, hvad
man maa beundre, bevaret meget af
Ungdommens Vivacitet i Sind og Tan
ke, i Bevægelse og Holdning. Han er
nu en Mand paa et Par og tres, men
er saa fyrig som en Trediveaarig, ja
som han var, da han i 1907 indvalgtes
i Folketinget og i sin første Tale med
stor Frimodighed fordømte Borgbjergs
Angreb paa Alberti! Samtidig kastede
han sig ud i den storpolitiske Debat med
en Sikkerhed, som ikke er almindelig
for Debutanter. — Hans første politi
ske Optræden fandt Sted ved en Dyrskuemiddag i Ribe, hvor han djærvt
talte Landbrugets Sag og tog Ordet
for, at Landmændene burde være de
res egne Ordførere, og hvor han om-,
Søren Brorsen, fhv. Forsvarsminister, Gaardgaaende fik en Lykønskning af Stedets ejer.
F. 117 1875 i Nørre-Farup ved Ribe. Søn af
Stiftamtmænd, som saa en kommende Anders Christian Brorsen og Hustru Kirsten,
f. Hansen, som ogsaa begge var fra Nørre-Farup.
Mand i den unge intelligente Bonde,
Ejer af Gaarden Granvang ved Ribe. Folketings
hvis uforfærdede Frimodighed og Vel mand
for Venstre fra 17/9 1907 i Ribekredsen
talenhed slog Gnister. Straks han kom til 24/4 1 929. Da Folketingsmand Slebsager i
1932 nedlagde sit Mandat, indtraadte Brorsen
paa Tinge, rejste han Kravet om at faa
fra Vs 1932 i Tinget som hans Suppleant. Fra
Marsken inddiget. Da hans Parti og 10/11 1932 valgtes han i Viborg Amt. Opstillings
Regering tøvede med at følge hans
kreds: Kjellerup.
Raad, stillede han selv et Forslag, fik
til sin egen Overraskelse Partiets Tilslutning — man var opmærksom paa den
energiske unge Mand — og opnaaede Aaret efter at faa Ministeren for offentlige
Arbejder, Jensen-Sønderup, til at udarbejde og fremsætte et Forslag, der dog ret
nøje fulgte Brorsens Forslag. En Lov og en Bevilling blev vedtaget. Senere er
Digerne udbygget langt mod Nord og mod Syd fra det Sted, han begyndte. Det er
Brorsen, der har Æren for Gennemførelsen af denne da gennem Aar debatterede
Sag, og han har herved tilført sin Egn og sit Land meget betydelige Værdier.
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Selv om han nu er valgt i Viborg Amt, er og bliver hans Navn og Personlig
hed knyttet til Ribe og Ribeegnen. Han er dybt præget af denne Egns Væsen og
Historie; som Dreng gik han i Ribe Latinskole, tog Præliminæreksamen og tænkte
en Tid paa at søge Uddannelse til Ingeniør. Som eneste Søn blev han dog ganske
naturligt ved Gaarden og Jordbruget. Han er Askovelev og Dalumelev, en Kom
bination, der i la Cours og Appels Tid og Jørgen Pedersens Dalumtid bibragte
en Uddannelse, der gav saavel Kundskab som almindelig Dannelse i saa rigt et
Maal, at Nutidens Uddannelsesanstalter kunde tage ved Lære deraf. Om en af
sine Lærere i Drengeskolen i Ribe — Lærer Amorsen — fremhæver Brorsen, at
han var en rigtig Lærer for raske Drenge ! — Saadan er Brorsen ; han har ogsaa
været en rask Mand, hastig af Væsen, hurtig til at tage en Beslutning, lidt hidsig
og ilter, men retsindig af Karakter. Han tog Afstand fra Jens Busks Metode, der
gik ud paa at latterliggøre Modstanderne; da han ved det bekendte Valg i 1907
i Ribe, hvor Venstre opstillede tre Kandidater, lidt uforberedt maatte tage Kampen
op, rejste han rundt til Partiets Spidser og lod sig informere. De tre Kandidater,
Dr. Moltesen, Jørgen Jørgensen og Brorsen delte Stemmerne som Brødre. Jørgen
Jørgensen fik da Broderparten og blev valgt, men da han døde Aaret efter, valgtes
Brorsen. To Ting er karakteristisk for ham. Han er en flittig Mand og en Ordens
mand, baade som Landmand og Administrator. Dette er hans Plusside. Paa Minus
siden kommer at just som den hastige Natur han er og som Ordensmenneske,
der vil have Sagerne afgjort og helst straks, kan han ikke bekvemme sig til den
politiske Tovtrækning, som altfor ofte er ganske nødvendig for at naa Resultatet,
og han interesserer sig ikke for det taktiske! Som vor Parlamentarisme har ud
foldet sig i sin Hverdagstilværelse, har han, maa man erkende, her dybe Brist,
der forklarer, at han, der startede saa fint, som har indtaget saa betydelige Stil
linger, dog aldrig naaede at sætte sit Stempel paa vor politiske Udvikling eller at
blive populær ! — Han er, trods sin Begrænsning, et Udtryk for det i vor Landbo
stand, som skabt af Højskolens og Idrætsbevægelsens Aand, gav „Ild og Kræfter“
til Standens Rejsning og mægtige Fremskridtsarbejder i den sidste Menneskealder,
og han staar fjernt fra og fjendtlig imod de Fagforeningsbevægelser, som i vor
Tid har saa stærkt et Tag i Landmændene. For Brorsen er Venstre et Folkeparti.
Kan dets Politik ikke hvile paa noget fælles folkeligt, som dets Historie har gjort
det, vil han føle sig fremmed i sin egen Lejr. At han i Dag er Formand, er et
Vidnesbyrd om, at L. S. er et af Venstre udskilt politisk Element. Partiet har i
det mindste forsøgt at frigøre sig for dette af L. S. fremførte Tidens Krav, at være
et Fag- og Klasseparti, og i denne Frigørelse sporer man Brorsens Politik.

89

Forretningsfører CARL CHRISTIAN MARINUS CHRISTIANSEN
Ved Rejser i Udlandet, Tyskland, Østrig, England og Tchekoslovakiet har
Christiansen søgt at dygtiggøre sig til den Opgave, som indenfor Arbejderpartiet i
Danmark særlig er blevet hans: Oplysningsarbejdet blandt Ungdommen og dens
Organisationer. Selv har han fra den
allerførste Tid været med i dette Ar
bejde. Han er født paa Landet men
har gaaet i Skole i Aarhus, hvortil hans
Forældre flyttede. Han har gennemgaaet Byens tekniske Skole og er ud
lært Maskinarbejder hos Frichs i Aar
hus. 16 Aar gammel var han aktiv
Deltager i Lærlingenes Organisations
arbejde og var med til at starte en For
ening for Smedelærlinge, som blev
Udgangspunkt for en videregaaende Be
vægelse med det Formaal at organisere
Lærlingene, først i Aarhus, senere i
København og derefter i en Række
Byer. Christiansen var en kort Tid
Leder af denne Bevægelse og Redak
tør af dens Blad „Lærlingen“.. Fra
1913 deltog han i Ungdomsbevægel
sens Organisationsarbejde, og han har
siden haft sin væsentligste Gerning i
et Oplysningsarbejde indenfor den so Carl Christian Marinus Christiansen, Forret
ningsfører. F. 14/9 1895 i Hjortshøj’. Søn af
cialdemokratiske Ungdom.
Smed I. P. Christiansen og Hustru, Maren, f.
Da Sabroe i Christiansens Drenge- Andersen, Forretningsfører for Arbejdernes
Oplysningsforbund i Danmark. Folketingsmand
aar holdt sine store Friluftsmøder,
for Socialdemokratiet i Aarhus Amt fra 1/1
havde han Lejlighed til at høre ham,
1932, da han indtraadte som Suppleant for Re
og Gnisterne fra den store Folketalers daktør Simonsen, Aarhus, der ved Lyngsies
Død blev Landstingsmand. Var Medlem af Fol
Værksted fængede i hans unge Sind.
ketinget til Valget 1*/11 1932, hvor han ikke
Senere kom han i Forbindelse med en genvalgtes, men ved det følgende Valg 22/10
1935 valgtes han i Hjørring Amt. Opstillings
anden af Ungdomsbevægelsens Pione
kreds: Frederikshavn.
rer, Redaktør og Folketingsmand Albinus Jensen, og med afdøde Folketingsmand i Nørre-Sundby, Harald Jensen, og
mellem disse tre var der da et frugtbart og gensidigt udviklet Samarbejde. I det
hele har den mangeaarige Virksomhed indenfor den socialdemokratiske Ungdoms
bevægelse i høj Grad bidraget til at forme Christiansens Personlighed og Livs
anskuelse. Han er en af vore varmeste Talsmænd for Gennemførelsen af et
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kulturelt Oplysningsarbejde blandt Arbejderungdommen og en utrættelig Agitator
baade i Tale og Skrift for denne Sag. Han har udgivet „Arbejderfester“ 1932,
„Organisations Kundskab“ 1933 og sammen med Hedtoft Hansen „Haandbog i
socialdemokratisk Ungdomsarbejde“. Han er Medlem af Den kulturelle Fonds Be
styrelse, Næstformand i Statens Husholdningsraad og er af Undervisningsministe
riet indvalgt i det staaende Udvalg for Forfatterunderstøttelse. Han er endvidere
Medlem af Filmkommissionen af 1933 og af Redaktionen for Tidsskrifterne „Social
isten“ og „Arbejderhøjskolen“.
Fra 1920—27 var Christiansen Formand for Danmarks socialdemokratiske
Ungdom og i de samme Aar Medlem af Partiets Hovedbestyrelse og af Forretnings
udvalget, hvad han igen har været siden 1931. Fra 1929—30 var han Medlem
af Aarhus Byraad og fra 1927—30 af Arbejdernes Oplysningsudvalg i Aarhus.
Stillingen som Forretningsfører for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark har
han haft siden 1930. Han har været Næstformand for Folkeuniversitetsforeningen
fra 1931—32, og siden 1930 har han haft Sæde i Folkeuniversitetsudvalget. Han
er Formand for Roskilde Højskole.
Alle disse Virksomheder er Udtryk for den samme Interesse, Ungdommens
Oplysning, Dannelse og Dygtiggørelse.
'
Som man ser Christiansen paa Billedet taler han til Arbejderungdommen; le
vende interesseret i dens Vel, overbevist om det nødvendige for denne Ungdom
i at sætte sig ogsaa aandelige Maal. Hans Argumenter er indtrængende og over
bevisende. Selv føler han sig sammen med en Kreds af yngre socialdemokratiske
Politikere som Opbyggere af Fremtidens Danmark paa det Idegrundlag, som har
skabt Arbejderbevægelsen Verden over, men som i de senere Aar har maattet
udbygges paa nationalt, folkeligt Grundlag. — Og dog, den oprindelige, store
Tanke: et mellemfolkeligt Fællesskab i Fredens og Kulturens Tjeneste, opgiver de
unge Socialdemokrater aldrig. Men deres Respekt for, hvad tidligere Slægter har
opbygget ikke blot indenfor Arbejderbevægelsen, har faaet dem til at vende sig
skarpt imod de kommunistiske Teorier om at rydde alt det gamle væk for paa
Tomten at bygge et nyt Folkehus op efter uprøvede Principper og uden Sans for
de Realiteter, der har skabt Sammenhængen i Folkets Vækst og Tilværelse. Det
er en saadan Sans for det historiske i Bevægelsen, som har givet den socialdemo
kratiske Ungdomsbevægelse, saaledes som ogsaa Christiansen har været en af
Hovedmændene for at forme den, den indre Styrke, som hidtil har været uover
vindelig.^

Gaardejer LUDVIG ELBÆK-JESSEN
Elbæk-Jessen var Venstremand, en typisk jysk Landborepræsentant. Han er
Søn af en Gaardejer, gift med en Datter af gamle Pinstrup og Elev fra Testrup
Højskole i Nørregaards og Baagøs Tid. Gennem sin Moders Slægt er han knyttet
til Sønderjylland, han havde som ung arbejdet et Aar som Medhjælper ved Landbruget
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paa Ladelund Landbrugsskole og havde opholdt sig et Aar i England 1902—03 som
Medhjælper i et engelsk Landbrug, og overtog efter endt Uddannelse Fædrenegaarden, Enggaarden i Sønderager ved Holsted i det sydlige Jylland. Det er en Egn, hvor
Engene spiller en stor Rolle i Landbruget og Opdræt af Heste og Kreaturer er
en Hovedindtægtskilde. Politisk var
han Elev af J. C. Christensen og, som
rimeligt var, af sin Svigerfader P. Pin
strup, de jyske Landboforeningers
mangeaarige Formand ; iøvrigt havde
han i sin Ungdom modtaget en alsidig
Paavirkning gennem den grundtvigsk
prægede Ungdomsskole. Hans Skole
gang foregik efter den vestjyske Skole
ordning, hvor Børnene over 12 Aars
Alderen har fri om Sommeren men til
Gengæld har Hverdagsundervisning om
Vinteren. Han er, som de fleste der
selv har haft Erfaringer om denne
Skoleordning, for Resten ogsaa de fle
ste som paa anden Maade kender dens
Resultater, en varm Tilhænger deraf,
hvilket han under Skoledebatten paa
Rigsdagen gav Udtryk for. Som ny kon
firmeret gik han i Efterskole og kom
derpaa til Landbruget. Han tog fat her
Elbæk-Jessen, Gaardejer. F. 7/2 1879 i Sønder
med stor Interesse, ogsaa paavirket
ager. Søn af Gaardejer Peter Petersen Lækdertil af sin Lærer fra Landsby skolen,
Jessen, Enggaarden i Sønderager ved Holsted
Station, og Hustru Ingeborg, f. Nissen, f. i
som selv var Gaardejer. Elbæk-Jessen
Fædsted, Hygum Sogn i Sønderjylland. Ejer af
fremhæver ham som en af de Lærere,
Fædrenegaarden. Folketingsmand for Det frie
der paavirker Eleverne for hele Livet.
Folkeparti i Ribe Amt fra 21 /2 1935, som Sup
Hans Navn var Løbner, Lærer i Sten pleant for Hans Jakob Sørensen ved dennes
Død. Opstillingskreds: Ribe.
derup. Han lærte Eleverne gennem
Historieundervisningen at se Sammenhængen i Folkets Udvikling og var selv en
Foregangsmand paa sin Egn, gennemførte f. Eks. Oprettelsen af et Andelsmejeri,
som et af de første i Landet, tog Initiativet til at faa en Kontrolforening sat i
Gang og et Sognebibliotek stiftet. — Som Led i sin Ungdomsuddannelse anfører
Elbæk-Jessen ogsaa, at han i 15 Maaneder var Feltartillerist ved 2. Regiment paa
Amager, og det kan nok ogsaa have bidraget til at hærde hans Person til den ikke
ubetydelige Selvstændighed, han er i Besiddelse af. — Elbæk-Jessen var tidligt
interesseret i offentlige Anliggender. Han var Medlem af Foreningen „De unges
Valgret“,- og havde som delegeret til et Møde i Hjørring Lejlighed til at høre Vilh.
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Lassen. Fra dette Møde modtog han et stærkt og blivende Indtryk, og selv om
han vel kunde tænke sig at tage aktiv Del i Politik, var han dog besluttet paa at
ofre sig for de hjemlige Anliggender. Han blev 1921 Formand for Ribe Amts
Mejeriforening og var allerede da mangeaarig Formand for det stedlige Andels
mejeri i Bækbølling. I 1921 valgtes han ogsaa til Næstformand for Esbjerg An
delssvineslagteri og nød i det hele en ikke ringe Anseelse paa sin Egn, hvilket gav
sig Udslag i, at man kaldte paa ham, da det begyndte at knibe.
Han er en Oprører i Politik, og det føltes saa meget håardere, som han efter
sin Opdragelse, sin Fortid og hele Placering i Livet skulde kunne henregnes til
en af de faste Støtter i Venstres vestjyske Vælgerhær. Men Elbæk-Jessens Selv
stændighed, hans Lyst til selv at vurdere Tingene og hans Uforfærdethed drev
ham ud i Opposition mod sit gamle Parti. Han maatte erkende Nødvendigheden af
en anden politisk Orientering, end den hidtil praktiserede. For det første maatte
der tales kraftigere, stødes i Luren for det betrængte Landbrug, saa det kunde
høres, og det maa siges om Elbæk-Jessen, den korte Tid han har siddet paa Rigs
dagen, at han modigt har sagt sin Mening. Men dernæst maatte man bort fra den
golde Tale, som hans gamle Parti førte om at vende tilbage til de svundne Tider
og Tilstande. Han var Tilhænger af at opnaa Resultater for Landbruget med de
Magthavere som faktisk var, og dér opnaa det mulige. Med ikke ringe Dygtighed
har han taget Ordet herfor, idet han behændigt har sammenholdt Arbejdsløsheds
problemet med Landbrugets Krisetilstande.
Elbæk-Jessen kom ind paa Rigsdagen ved Supplering. Han havde været Kriti
ker i sit Parti, taget Ordet for en ny Kurs, og blev saa opstillet i Tilslutning til
Venstre. Ved Folketingsmand Hans Jakob Sørensens Død blev han Rigsdagsmand,
men det var en kølig Modtagelse han fik. Paa den afholdte i Partiet højt skattede
Mands Plads kom nu denne lidt lukkede, mutte og selvstændige Landmand, ikke
for at tralle nogens Viser efter, men for om fornødent at sætte en Torpedo under
Arken ! Man afkrævede ham en skriftlig Anmodning om at blive Medlem af Par
tiet, og da han ikke kunde gaa ind herpaa, blev han staaende som Løsgænger,
indtil han ved Valget 22/10 1935 brød ud og valgtes som Det frie Folkepartis Kan
didat med 4537 Stemmer, deraf ikke mindre end 3582 personlige. Usikker som
Fremtiden er for alle de Rigsdagsgrupper, der har en væsentlig Tilslutning fra
Landbostanden, skal der ikke spaas om Elbæk-Jessens politiske Fremtid, men ud
vikler der sig af Kaos et Bondeparti, som i de øvrige nordiske Lande, vil han være
det en sikker Mand.
Redaktør NIELS MARIUS ANDERSEN ELGAARD

Som ung lærte Elgaard Landbruget. Han er Elev fra Dalum Landbrugsskole
1906—07 og var derefter Forvalter paa større Gaarde, fra 1907—09 paa Adams
høj ved Ringsted og fra 1909—13 paa Gislingegaard ved Holbæk. Mens han var
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her, tog han livlig Del i Venstres Ungdomsarbejde og var fra 1912—15 Formand
for denne Forenings Landsorganisation. Han var i disse Aar Sekretær for det
sjællandske Venstre, og da han i 1916 kom til Randers som Medredaktør af det
daværende Randers Venstreblad, blev han Aaret efter Sekretær og Kasserer for
Venstres Organisation for Randers
Amt. 1922 blev han Medlem af Ran
ders Dagblads Redaktion og holdt i
disse Aar en Række politiske Møder
paa sin Egn. Han har i mange Aar, in
den han blev valgt til Folketinget væ
ret Folketingskandidat. I 1913 stillede
han sig i Middelfartkredsen mod Slengerik og opnaaede Tusinde Stemmer,
hvad dengang var meget. I 1915 tog
han det op med den overlegne og
drevne Godsejerpolitiker, den frikonservative Wentzel Neergaard, der var
valgt i Svendborg; Elgaard fik 1252
Stemmer mod Neergaards 1278. 1918
—20 var han opstillet i Mariagerkredsen.
Aarskredsen, hvor Elgaard nu er
valgt, og hvor han stadig opnaar et me
get betydeligt Stemmetal, har med
Aarene sluttet sig stærkt til ham som
Niels Marius Andersen Elgaard, Redaktør. F.
Kredsens Folketingsmand; han kan i
Va 1879. Søn af Husmand Knud Elgaard og Hu
væsentlig Grad klare sig med de Stem stru Kirstine, f. Thorsen. Politisk Redaktør af
mer, han faar i Kredsen. Det gamle Randers Dagblad. Folketingsmand for Venstre
i Randers Amtskreds fra 24/12 1922 til n/4 1924
Forhold mellem den og Folkerepræsen
(Opstillingskreds: Mariager), fra 11/4 1924
valgt i Aalborg Amtskreds: Opstillingskreds:
tanten er her bevaret mere uskadt end
de fleste andre Steder i Landet, hvor Aars. (Ved Folketingsmand Lillelunds Død i
1922 blpv dennes Mandat i Aalborg Amt ledigt og
man i højere Grad er afhængig af Amts blev da besat af Elgaard, som var 1. Suppleant
i Randers Amt; der fandtes den Gang ingen
stemmerne.
Elgaard er en lidt tør og skoleret Suppleant for Venstre i Aalborg Amt. Ved den
Lejlighed blev det slaaet fast vpd Folketingets
Taler, sjældent er der agitatorisk Varme
Behandling, at saafremt en Suppleant tages
fra et andet Amt, da repræsenterer han dette
i hans Foredrag. Som oftest nøjes han
Amt
i Resten af Valgperioden og ikke det Amt,
med en saglig solid Fremstilling, po
hvis Repræsentant han supplerer).
litisk understreget, ingenlunde for
glemmende det Milieu, han bevæger sig i, og de Folks Interesser han taler for og
til. Han er en nidkær Talsmand for den Egn, han repræsenterer og ikke saa helt
sjældent har dette givet sig praktiske og positive Udslag baade i Lovgivningen
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og Administrationen. Der er over hans Færd saavel paa Tinge som blandt Vælgerne
noget fornemt og stilfuldt. Han var som nævnt i en 5—6 Aar ledende Forvalter paa
store veldrevne Herregaarde, og navnlig paa Gislingegaarden hos den som Land
mand meget ansete Ejer Johannesen opnaaede han efterhaanden en selvstændig
Stilling og uddannede sig til en dygtig Administrator. Han var som Forvalter ikke
af den vulgære Type, Folkene var hans Medmennesker og Medarbejdere, og han
formaaede gennem sin Personlighed at præge Arbejdet i den store Bedrift; selv paavirkedes han ogsaa i disse Aar af den Stil og Kultur, som ikke saa helt sjældent ka
rakteriserer vore Herregaarde, og det er et Genskin heraf, man den Dag i Dag iagt
tager i hans offentlige Fremtræden, der aldrig er udfordrende og altid er behersket.
Elgaard har i den sidste halve Snes Aar været Revisor i Kongeriget Danmarks
Hypotekbank, han er Medlem af Jernbaneraadet og af Forfatningskommissionen
af 1937.
Gaardbestyrer ERIK ERIKSEN

Erik Eriksen kan pege paa Venstres Ungdom, som det Sted, hvor han po
litisk har staaet i Lære. Han meldte sig tidligt til Bevægelsen, deltog i dens
Møder og ikke blot som Tilhører. Fra 1.929—32 var han Foreningens Formand
og Ordfører paa de store Stævner. Det faldt ganske naturligt for ham at slutte
sig til Venstre. Han var Landmand og Landmandssøn, har gaaet i Ryslinge Fri
skole og var fra Barnsben opflasket med grundtvigske Frihedsideer og den al
mindelige Venstretankegang, som raadede der paa Egnen og som var paavirket
af Højskolebevægelsen til en mere aandelig og frisindet Retning end den, der
raadede i de Egne, hvor Partiet allerede tidligt i Aarhundredet nærmede sig til
at blive en fagbestemt, til Landbruget begrænset Klassebevægelse. I 1932
blev Eriksen opstillet som Venstres Kandidat i Assens Kredsen. Her stod
endnu Sporene friske efter Klaus Berntsen, hvis fynske Folkelighed og mun
tert prægede Personlighed har øvet Indflydelse paa den unge Venstrepolitiker.
Selv betegner Eriksen sig ogsaa som Elev af Berg og vil dermed formodentlig
angive, at han er Tilhænger af en Venstrepolitik, der favner videre end over
specielle Agrarinteresser. Ogsaa rent personlig er Eriksens Liberalisme rum
melig i sit Grundpræg. Den paa Rigsdagen i Aarenes Løb lidt for stærkt udvik
lede Partiafhængighed i stort som i smaat, der ret beset er skabt med det Formaal at lade et tilsyneladende ensrettet og lydigt Parti danne en flatterende
Baggrund for visse Føreres personlige Ærgerrighed, passer ikke ham. Han har
instinktmæssigt paa Følelsen, at Parlamentarismen som Udtryk for Folket og de
Kræfter, der rører sig her, kun i ringe Grad vil formaa at gøre sig gældende,
om ikke den personlige Frihed og Uafhængighed naar til at vinde større Plads,
end der findes i de Baase, hvor Partiernes Fortravere, Trækdyr og Efterløbere
nu staar bundet i korte Grimeskafter.
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Eriksens Politik, som den har ytret sig i den korte Tid, han har haft Sæde
paa Rigsdagen, har naturligvis fulgt Partiets almindelige Anskuelser. Han har
taget Ordet for bedre Kaar i Landbruget og givet Luft for de almindelige
Ønsker om økonomisk Frihed. Mere bemærkelsesværdig er dog hans Inter
esse for Venstres Mulighed for at
vinde Tilslutning ogsaa i andre Kredse
af Folket end de, der følger Ploven.
Han ser som sin Opgave at paavise
en vidtgaaende Fællesinteresse mellem
en Række Erhvervsgrene og Landbru
get, og han forstaar, at hvilke Kaar
Fremtiden end vil unde den liberale
Politik, saa er den som Folkebevæ
gelse færdig, den Dag den faar An
sættelse som Forretningsfører for en
ensidig Erhvervsinteresse.
Ganske
snildt har han taget Ordet for en
Forbrugerpolitik, hvis Maal naturligvis
er billige Varer! Og bag dette Pro
gram skjuler sig i hans Mund Venstres
Opposition mod den Arbejderpolitik,
der for Tiden er den sejrende.

Journalist

HOLGER EDVARD ERIKSEN

Erik Eriksen, Gaardbestyrer. F. 20/11 1902. Søn
af Gaardejer Poul Eriksen i Brangstrup ved
Ringe paa Fyn og Hustru Sofie Kirstine Hedvig
Jensen fra Sødinge paa samme Egn. Bestyrer af
Slægtsgaarden i Brangstrup. Valgt som Repræ
sentant for Venstre i Ribe Amt 22/10 1935. Op
stillingskreds: Varde.

Den vaagne og opvakte Husmands
søn havde allerede som Dreng Lyst til
Journalistik. Hans politiske Interesse
stammer fra Hjemmet, hvor man var
optaget af Samfundsspørgsmaal, men
ogsaa hans Dansklærer i Skolen, nuværende Provst i Kattrup, Clausen vakte ved
sin levende Undervisning Elevens Lyst til Skribentvirksomhed. Fra Landsbysko
len kom Eriksen i Brædstrup Realskole, hvorfra han tog Realeksamen og fik
kort efter Ansættelse ved „Soc. Demokraten“ i Vejle. Herfra rykkede han over
til „Vestsjællands Socialdemokrat“ i Slagelse. Senere fik han Ansættelse ved „Den
socialdemokratiske Provinspresses“ Korrespondance i København, var en Tid i
Næstved ved „Sydsjællands Socialdemokrat“, og 1921 ansættes han i Aarhus,
hvor han siden har haft sin Virksomhed.
Fra de unge Aar har Eriksen været optaget af Problemdebat. Den social
demokratiske Opfattelse, siger han, er for hans Vedkommende en Arv fra Fade-
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ren, der som Husmand og Landarbejder nidkært sluttede sig til Oppositionen mod
dem, der den Gang raadede i Landet, og hos hvem han kun fandt ringe Forstaaelse for Underklassens Kaar. Som 17aarig dannede Eriksen i Østbirk en
Ungdomsforening, hvis Formand han blev. Opgaven var at drøfte Politik; Med
lemmerne stod frit overfor Partierne;
det gjaldt at klare sig sit Standpunkt. I
Foreningen fik han som Taler sin tid
ligere Lærer N. P. Nissen, nuværende
Skoleinspektør ved Dyssegaard Skole i
Gentofte. Han havde stor Evne til gen
nem personlig Paavirkning og Diskus
sion med Eleverne at vække dem til
Selvtænkning. Men ogsaa selve Peter
Sabroe fik den energiske unge Formand
til at møde i Østbirk Ungdomsforening.
Eriksen var Socialdemokrat; trods Paa
virkning fra anden Side stod dette fast.
Aaret efter stiftede han i Vejle en so
cialdemokratisk Ungdomsforening, hvis
Formand han blev.
Hans første Optræden paa et poli
tisk Møde var kort, famlende og usik
ker. Det var først, da han kom til Aar
hus, at han slog igennem som Journalist
og Politiker. 1924 valgtes han til For
Holger Eriksen, Journalist. F. 5/12 1894. Søn
mand for „Socialdemokratisk Forening“
af Husmand N. P. Eriksen og Hustru Maren,
i Aarhus nordre Kreds, og 1927 blev
f. Hansen, begge fra Østbirk, hvor hendes
Fader var Skovfoged og Landarbejder. Med
han Medlem af Partiets Hovedbestyarbejder ved „Demokraten“ i Aarhus, Folke
styrelse. Fra 1929—35 var han Med
tingsmand for Socialdemokratiet i Aarhus Amt,
lem
af Aarhus Byraad,' og var Raadets
valgt fra 22/10 1935. Opstillingskreds: Aarhus
søndre.
Viceborgmester de to sidste Aar. Han
sidder i Bestyrelsen for Gudenaacentralen og Aarhus Universitet og er Formand for „Arbejdernes Oplysningsforbund“ i
Aarhus. Utvivlsomt har Eriksen været i to Sind overfor Kommunalpolitikken og Rigs
dagen; hvad skulde han vælge? Han havde gjort det økonomiske til sit Speciale,
og saa vidt Tid og Lejlighed tillod det studeret Økonomi. Men som det for en
ung Videnskabsmand kan være afgørende for hans Fremtid, om der sandsynligt
inden for en rimelig Tid bliver Lejlighed til Avancement, og han derved ofte
drives ind paa Baner, som ikke oprindelig har ligget i hans Plan, saaledes kan en
Politiker ogsaa blive nødt til at lægge sine specielle Interesser til Side for at kaste
sig over de Opgaver, der falder paa hans Vej. Han vil da erfare, at har han
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skabt sig grundig Viden paa et enkelt Omraade, kommer det ham til Gode paa
alle andre. Eriksen kom i Rigsdagen, og foreløbig har han taget Afsked med
Kommunalpolitikken; inden for Socialdemokratiet hersker det sunde System, at
Partiets Tillidsposter ikke skal samles, endsige ophobes, hos den enkelte, men
at enhver skal have sit ! Paa Rigsdagen er Eriksen en ny Mand ; de faa Gange han
har taget Ordet, har man dog ikke haft Indtryk af at staa over for en Nybegyn
der i Faget; han har jo ogsaa lang Skole baade i Agitationen og Kommunalpolitikken
bag sig. Han føler sig som en Mand i Rækken, for hvem Opgaven er ligetil at
deltage i Socialdemokratiets almindelige Bestræbelser for gennem en Ændring i
Samfundssystemet at bedre Arbejdernes Kaar. Men ved Siden heraf er hans
Interesser præget af, at han i højere Grad end de fleste som Individ er støbt i sin
egen Form. Man bemærker ham, og om denne hans Trang til personlig Udfoldelse
vil komme til at sætte sig Spor i hans Rigsdagsgerning vil ikke alene afhænge
af hans Flid og Kunnen, men ogsaa af om han har Mod, Frimodighed og Paagaaenhed nok til at gøre sig gældende. Som Journalist og politisk Skribent argu
menterer han sagligt, lidt tørt underbygger han sine Betragtninger med Tal og Op
lysninger, men er iøvrigt bundet af Formaalet: „Den socialdemokratiske Politik“.
Over hans Personlighed er noget, der minder om en Rovfugl, som har ladet
sig indfange; fra sin Pind spejder den — i Resignation men ogsaa med Længsel
i Falkeblikket — mod de drivende Skyer !

Proprietær KRISTIAN VILHELM KRISTOFFER FIBIGER

Det umiddelbare Indtryk, man modtager af Fibiger, er Frodighed. Han er
bred, fyldig, rødmosset, har et Par vaagne, klare Øjne og et venligt Smil. Han
er Proprietær; og om ikke det store saa dog det større Hartkorns Mand. Land
brugets Forhold og Interesser ligger ham naturligt paa Sinde; han taler paa Rigs
dagen gerne Landbrugets Sag. Men der er noget andet og mere ved ham; han
har mere Holdning end de fleste, og der er en vis Stil over ham. Denne Side af
hans Væsen er dannet ved hans stærke Sans for religiøse Værdier og den mere
indgaaende Beskæftigelse med aandeligt Arbejde, som han derigennem er kom
met ind paa.
Fibiger har gaaet paa Realskole i Thisted og Hurup og har Præliminæreksamen
fra Hurup Realskole; han har gennemgaaet Malling Landbrugsskoles 9 Maaneders
Kursus i 1903, der dengang gav en grundig Uddannelse. Han lærte Landvæsen
forskellige Steder og blev Forvalter paa sin Onkels, Proprietær og Amtsraadsmedlem Nybyes Gaard „Øland“ i Harring Sogn i Thy — en stor Gaard, 17x/2 Tdr.
Hartkorn — og et lille Sogn med ikke engang 300 Indbyggere ! Proprietær Nybye,
for hvem et Mindesmærke er rejst i „01and“s Have, havde meget tilovers for
sin Forvalter og øvede stor Indflydelse paa ham. Pastor Eriksen, der var Præst
7
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i Harring og Skagstrup fik ogsaa megen Betydning for den unge Fibiger, der med
Varme og Interesse sluttede sig til Indremissionens kirkelige og folkelige Bevæ
gelse. -„Onkel Nybye“ var Højremand af den gamle Skole, ogsaa her tog Fibiger
ved Lære. — Det formede sig nu saaledes, at Forvalteren blev Nybyes Efterfølger som Ejer af „Øland“. — StorGaardejer med god Jord, Onkelens Ar
ving og Meningsfælle, kirkelig Lands
forbundstilhænger, saadan var den 44aarige Mand, der i 1920 blev opfordret
til at stille sig som det konservative
Folkepartis Kandidat i Thistedkredsen.
Han havde aldrig før deltaget i Politik,
men han var Formand for Landmands
foreningen for Thisted Amt og her vant
til offentlig Fremtræden, og han havde
ofte været Ordfører ved kirkelige Mø
der. Kommunalpolitikken var han ejheller
ukendt med, idet han var Sogneråds
medlem fra 1917—21. 1916 blev han
valgt ind i Menighedsraadet, og han sad
i Ledelsen af Herregaardsmissionen,
„Det blaa Kors“ og Santhalmissionen.
I sit Parti paa Rigsdagen har Fibiger
i høj Grad formaaet at gøre sig gæl
dende. Han har siden 1928 været Næst
Vilhelm Fibiger, Proprietær. F. 11 /2 1886 i Aaformand i Partiets Folketingsgruppe,
rup i Thy, hvor hans Fader, Peter Nicolaj Frost
var Medlem af Landbokommissionen af
Fibiger var Lærer. Hans Moder Mathilde, f.
Friedrichsen, var Landmandsdatter fra Skaarup1931, sidder i Statens Jordlovsudvalg
gaard ved Tolne i Vendsyssel. Ejer af Hovedog i Nationalbankens Repræsentantskab.
gaarden „Øland“ i Thy, Folketingsmand for
Han er Medlem af Hovedbestyrelsen for
Det konservative Folkeparti i Thisted Amt,
valgt første Gang 26/4 1920. Opstillingskreds:
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, af
Thisted.
Forretningsudvalget og Bestyrelsen for
dansk Kirke i Udlandet, og er Medlem af Bestyrelsen for Set. Lukas Stiftelsen.
Man siger, at Christmas Møller er helt eneraadende indenfor sit Parti, og der
er det rigtige deri, at den Magt, Partiet har, er betroet ham. Men Christmas Møl
ler træffer ikke sine Beslutninger paa egen Haand, og en af dem, han raadfører
sig mest med, er Fibiger. Den Indflydelse, han har, er ikke vundet gennem Vel
talenhed eller Udfoldelse af andre glimrende Evner, men ved Kløgt, Omtanke og
Besindighed. Han har et sundt praktisk Syn paa Tingene, og hans konservative
Instinkt fortæller ham nu og da mere om, hvad der rører sig i Sindene hos den
Del af Befolkningen, som hans Parti vil tjene, end det er muligt for andre at
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opspore ved nok saa megen Iver. Fibiger er Jyde og Thybo; han møder paa Rigs
dagen som Repræsentant for den frugtbare men noget forblæste Landsdel højt
i Jylland mod Nordvest — nær Nabo til det store Hav ! En Folkerepræsentant skal
bo blandt de Folk, han repræsenterer. Det er et af Fibigers Synspunkter og som
han lægger megen Vægt paa. Som det er lovfæstet for Landstingsmanden, at han
skal have fast Bopæl i sin Kreds, saaledes burde det, siger Fibiger, ogsaa være
for Folketingsmanden. Han skulde have Bopæl i det Amt, hvor han er valgt.

Kreditforeningsdirektør AAGE CHRISTIAN RIIS FLOR

Nu er Riis Flor ikke længer ung og Helbredet knap saa stærkt som det har
været, men han var i sine yngre Aar en meget levende Mand. Møder man ham i
Rigsdagen, ser man nu en ærværdig ældre Herre, et alvorsbetynget Fysiognomi med
Aarenes og Erfaringernes Visdom skrevet paa sin Pande. Han er af Fag Journalist;
som ung cand. phil. blev han Medarbejder ved Vestjyllands Socialdemokrat i Es
bjerg, hvor han var til 1902. Derfra fik han Ansættelse ved Socialdemokraten i
Aalborg. I de otte Aar han var bosat i den nordjyske Hovedstad, havde han Sæde
i Byraadet fra 1906—10, da han flyttede til Randers som Redaktør af den der
værende Socialdemokrat. 1913 indvalgtes han i Randers Byraad; fra 1919—21
var han Borgmester og igen fra 1929. Hans Interesse for kommunale Anliggender
og Købstadsstyre bragte ham ind i Repræsentantskabet for Købstadsforeningen;
han er Formand for Afdelingen af Gasværksejere i Gasteknisk Forening, Medlem
af Repræsentanskabet for Kommunernes Kul-Kontor, sidder i Bestyrelsen for
Sammenslutningen af danske Havne, for Viborg-Faarup Banen, Randers-Hadsund
Banen og Herregaardsmusæet paa Gammel Estrup. Han er Formand for Randers
Propagandakomite og har i denne sin Egenskab udført et meget betydeligt Arbejde
for sin By. Ingen Købstad i Danmark har forstaaet Reklamens Kunst som Ran
ders. De tretten Landeveje er naaet ud til hver eneste Landsmands og mange Nordmænds og Svenskeres Kendskab. Som alle Veje i gamle Dage førte til Rom, fører
de i Randers som Straalerne fra en Sol ud i Oplandet og derfra ind til Byens
Hjerte : det gamle Torv med Niels Ebbesen og Raadhuset, der blev trillet til Side
paa Ruller, da det stod for langt fremme! Her i Byens Centrum kunde man
træffe Borgmester Riis Flor, altid yderst elegant, venligt smilende med en Haandbevægelse bydende indenfor til at være Byens Gæst og bese dens Herligheder. —
Bag den storstilede Reklame og Byens Turistpropaganda sporer man Riis Flors
Organisationstalent, hans Sans for det smukke og smarte, hans sikre Greb paa
Tingene. — Henrik Pontoppidan, der er født i Fredericia, er Æresborger i Ran
ders! — Hans berømte Skildringer af den gamle Købmandsby, Sejlturen fra
Fjordmundingen ved Vasehusene op gennem de grønne Enge kranset af skov
klædte Høje mellem gyldne Marker og frodigt Kvæg, har gjort Randers til en
7*
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kendt og elsket By i mange danske Sind. Riis Flor vidste nok, hvad han skyldte
den store Digter og forstod, hvad det betød, at hans berømte Navn blev knyttet
til den Stad, hvor han gik i Skole og oplevede sine dybt bevægede Ungdomsaar.
Naar Randers tiltrods for, at den ligger saa langt inde i Jylland, at den sam
men med Herning altid anføres i For
bindelse med de høje Dagtemperaturer
og Faldet dybt under Frysepunktet om
Natten, den varme Sommer og den
kolde Vinter, Fastlandsklima i dette havombruste Øland — naar Byen tiltrods
for sin Beliggenhed i Dag er en be
tydelig Havneby med store Pakhuse og
Svajeplads og Vand nok under Kølen til
Baade, der gaar i oversøiske Ruter, saa
maa man i Forbindelse hermed mindes
Riis Flor og hans Initiativ til Nyskabelse
og Virksomhed. Han har Kunstnerblod
i Aarerne, men er hverken bleven Dig
ter, Billedhugger eller Maler, ej heller
Skuespiller ! Og dog, dette sidste er han
nok i ikke ringe Grad ! Hans bevæge
lige Ansigt, de store levende Øjne, det
mimiske Spil, Betoningen i Talen, de
fine eller bratte Overgange fra Skæmt
til Alvor, fra Vrede til Venlighed, er
Aage Christian Riis Flor, Kreditforeningsdirek
et Udtryk for, at just Skuespillerens
tør. F. 28/12 1876 i København. Søn af Købmand
Evne fik han i Vuggegave. Der bor en
Christian Christoffer Flor og Hustru Hulda Fre
derikke Nielsen fra København. Direktør i Kre
Skælm bag hans Øre, og blev han end
ditforeningen af Kommuner i Danmark, Folke
ikke en Scenens Mand, og hvem ken
tingsmand for Socialdemokratiet fra 22/10 1935
der
de Hindringer og Hæmninger og
i Randers Amt. Opstillingskreds: Randers.
Lyster, som førte ham ind paa andre
Veje, saa fik han dog i de betydelige Stillinger, han indtager i vort Samfund,
Brug nok ogsaa for denne sin Evne.
Riis Flor har gjort mange Tilløb til at komme paa Rigsdagen. Fra 1926—35
var han opstillet i Skanderborgkredsen, der gav hans Parti et Mandat samme Dag,
han valgtes i Randers. Han er en morsom og underholdende Taler, en særdeles
dygtig Debattør, der snart med nænsom Haand, snart med svære Slag, fører sin
Sag saa fikst som var han en Advokat i Højesteret. Han har i mange Aar været
1. Suppleant til Landstinget i 6. Kreds, men først i 1935 lykkedes det ham at
blive Rigsdagsmand. Han er Medlem af Hovedbestyrelsen for socialdemokratisk
Forbund og er Formand for Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Kommu-
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ner i Danmark. Paa denne Forenings Generalforsamling 19. August 1937 blev
han enstemmigt valgt til Direktør. I 18 Aar har han siddet i Foreningens Repræ
sentantskab, nu valgtes han ind i Direktionen, og det var ikke noget partipolitisk
Valg; fem Venstremænd i Repræsentantskabet og en konservativ var enige med
en Socialdemokrat om at vælge ham !
I Modsætning til det store Flertal af Socialdemokratiets Tillidsmænd er Riis
Flor ikke udgaaet af Arbejderklassen, men han har hele sit Liv været saa godt
som nogen knyttet til Partiet og dets Ideer. Socialdemokratiet har efter hans Op
fattelse altid været det egentlige Folkeparti i Danmark, der søgte at skabe Frihed
og Ret og saa lige Vilkaar som muligt for alle Landets Borgere. Det er hans
politiske Ideal, og i denne Sags Tjeneste har han vundet den Position, han ind
tager, og sine fine graa Haar.

Gaardejer JOHANNES SELCHAU FOGET

Johannes Foget er en ny Mand paa Rigsdagen, og hans Parti er nyt. Før han
blev Politiker, har han haft en ret bevæget Udvikling. Han har gaaet i Randers
Statsskole og været Elev, 1912, hos De jyske Landboforeningers Formand, Lands
tingsmand Hauch, da denne var Forstander for Asmild Kloster Landbrugsskole.
Foruden almindelig Landbrugsuddannelse herhjemme, dog væsentlig paa store
Gaarde, f. Eks. paa Vingegaard under Tjele, har han været beskæftiget med Land
brug og Forstvæsen i Norge, har været Landmand, Gartner og Smed i Tyskland,
har gennemgaaet Maskinkursus og har været Underforvalter og Forvalter for en
Række større danske Landbrug. Foget kom til Landbruget af Lyst, men da han
købte sin Gaard i 1926, var det lige i Valutakrisens Udbrud, og med Undtagelse
af 1928 og 1929, altsaa i de otte af den halve Snes Aar han har været Landmand,
har han haft Krisens Svøbe paa Nakken og Underbudets Haabløshed for Øje.
Dette drev den energiske og villende unge Mand ud i Politik. Han var en af
de første, der. meldte sig under L. S.s Faner og kom hurtigt med i Ledelsen. Han
blev Sekretær i L. S. og drev samtidig sin Gaard, men maatte forpagte den ud,
da han tillige blev Sekretær i Erhvervsudvalget og i Danske Landbrugeres Kød
forsyning. Efter at være blevet Medlem af Rigsdagen har han maattet give Af
kald paa de to Sekretærvirksomheder og har nu kun Kødforsyningens Sekretariat
under sig.
Som Medlem af et nyt Parti, der i Folketinget kun tæller fem Medlemmer,
har Foget i sit første og andet Rigsdagsaar maattet kaste sig over mange for
skellige Opgaver. Han er valgt som L. S. Mand, det er det han først og frem
mest er, og han lægger ikke Skjul paa, at det er noget, der maaske er ret tids
begrænset ; det er Landbrugets nuværende Vanskeligheder, ja, mange Steder Nøds
tilstand, som dog nu har varet en Aarrække, der har kaldt ham frem. Tidligere
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har han ikke beskæftiget sig med Politik, men nu staar han i det op over begge
Ører. Hans Parti er dannet paa Landbrugskrisen, og dets Opgave er at skaffe
rimelige Arbejdsvilkaar for Landbruget. Paa denne af Partiet valgte Kampplads,
mødtes Folk af de mest forskellige Anskuelser, enige blot om dette ene, at slaa
et Slag for Landbrugserhvervet. Men
der blev et politisk Parti ud af det,
„Det frie Folkeparti“, og det har der
efter maattet tage Standpunkt i en
Række Spørgsmaal, som ikke har med
Landbruget at gøre. Her er Foget blevet
stærkt brugt. Han har let ved at tale,
er en ferm og paagaaende Debattør og
kaster sig uden Skrupler ud i Diskus
sion om de forskelligste Emner. Med
lemmer af alle mindre Partier paa Rigs
dagen kender til de Vanskeligheder, der
her har været hans, og det kan ikke
undgaas, at han som den meget brugte
Ordfører i et nyt Parti har øvet væsent
lig Indflydelse paa den Holdning, Partiet
er kommet til at indtage. Han er stærkt
grebet af Tidens Nationaldyrkelse, varmt
optaget af de sønderjyske Spørgsmaal,
hvad flere af hans Ordførerskaber bæ
rer Vidne om; iøvrigt er han en mo
Johannes Selchau Foget, Gaardejer. F. ®/7 1900.
derne tænkende og frisindet Mand, der
Søn af forh. Proprietær Mads Foget, nu Ran
f. Eks. i Spørgsmaalet om Retsreglerne
ders, og Hustru Emilie, f. Selchau, fra Agentoftfor Børn født udenfor Ægteskab vendte
gaard ved Randers. Ejer af Kastrupsminde ved
Randers og Sekretær i Danske Landbrugeres
sig skarpt mod de Fordomme, der hid
Kødforsyning, Folketingsmand fra 22/10 1935
til har ladet disse Børn leve som en
for Det frie Folkeparti i Randers Amtskreds.
Slags Udskud i Samfundet. Hvis Det
frie Folkeparti skulde naa at tilkæmpe sig en blivende Plads i vort Lands Politik,
vil Æren derfor i væsentlig Grad blive

Gaardejer JØRGEN GEORG GRAM

Jørgen Gram har Rigsdagens sorteste Haar. Man undrer sig over at se saa kul
sort en Manke paa en Ætling af en gammel sønderjysk ' Bondeslægt ; kan hænde
det er Træk af Landets oprindelige mørkhaarede Urbefolkning, som her gaar
igen ? — løvrigt er Gram typisk nok i hele sit Væsen og sin Karakter som sønder-
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jysk Bonde. Han er Landmand, født og opdraget dertil. Som ung Mand i Tysketiden var der for saa vidt intet Valg, alle de Stillinger, der var knyttet til boglig
Uddannelse var forbeholdt Tyskerne dengang. Men Jorden var de Danskes, og
der maatte ogsaa Danskernes Børn fra Landdistrikterne se at finde deres Udkomme. — Gram er som Rigsdagsmand
ny i Gaarde; han har aldrig tidligere
haft Lyst til eller tilstræbt at blive Med
lem af Rigsdagen, men Landbrugskri
sen kaldte ham frem. Han optraadte
første Gang paa et politisk Møde i Røddingkredsen, fjorten Dage før han blev
valgt; ved samme Lejlighed talte Kred
sens tidligere Folketingsmand MadsenMygdal, og da han ikke mere vilde stille
sig, blev man enige om at udpege Gram.
Han var inden da en kendt Mand paa
sin Egn. Fra sine unge Aar havde han
deltaget i det nationale Arbejde, og det
faldt ham som det naturligste af alt.
Hans Fader var en af de gamle, stærke
Forkæmpere for Danskhedens Sag og
hans Moder en Søsterdatter af Laurids
og Peder Skou; det føltes som en Pligt,
saa ligetil som den at saa og høste paa
Marken, at være med i Kampen mod
Jørgen Georg Gram, Gaardejer. F. 19/11 1887 i
det tyske og for det danske.
Store Nustrup i Sønderjylland. Søn af Gaardejer
I Grams Drengetid fra 1894—1902
Hans Pedersen Gram i Nustrup og Hustru Ma
var der i Nustrup Folkeskole som i rie Hybschmann fra Fausbjerg i Nustrup Sogn.
de øvrige sønderjyske Skoler fire Ti Ejer af Ankergaard ved Gabøl ved Gram i Søn
derjylland. Folketingsmand for Partiet Venstre
mers ugentlig Religionsundervisning paa fra 22/10 1935, valgt i de sønderjyske Landsdele.
Dansk; Resten af Undervisningen fore
Opstillingskreds : Rødding.
gik paa Tysk. Men de danske Drenge
fra de Hjem, der havde Raad dertil, kom efter endt Skolegang paa Efterskoler
og Højskoler Nord for Kongeaaen. Fra 1903—04 besøgte Gram Skamlingsbanke Højskole, hvor han særlig mindes Undervisningen i dansk Litteratur,
som blev givet af cand. mag., nu Lektor i Haderslev, Diemer. Senere gennem
gik han et Delingsførerkursus paa Vallekilde Højskole og var i 1909 Elev paa
Tune Landboskole, hvor Forstander Brinck Lassen dengang prægede Undervis
ningen.
Siden 1912, altsaa i den tyske Tid, var Gram Medlem af Gabøl Skolekom
mission. Efter Genforeningen har han særlig interesseret sig for Landbrugets
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Organisationsvæsen og Sønderjyllands Elektricificering. Han sidder i Bestyrelsen
for Graasten Landbrugsskole og har været Medlem af Ledelsen siden Skolens
Oprettelse 1923. Fra 1922 har han været Formand for Midtsønderjysk Elektricitets
forsyning — et omfattende Anlæg med et lille Hundrede Transformatorstationer.
Han er i Bestyrelsen for Sønderjyllands Højspændingsværk, for Landboforeningen,
De samvirkende jyske Landboforeninger og De samvirkende danske Landbofor
eninger; siden 1936 har han haft Sæde i Landbrugsraadet. Han sidder i Besty
relsen for Dagbladet Modersmaalet-Dannevirke og er Medlem af Nustrup Menighedsraad. Før Krigen var han Medlem af sønderjysk Vælgerforenings Tilsynsraad, men blev i 1919 udstemt, da han var Tilhænger af Grænselinien af
1867.
Gram er af Landbrugsministeriet valgt til Formand for Ministeriets Hesteeksportudvalg og har i den Stilling haft en afgørende Indflydelse paa de senere Aars
Hesteeksport til Tyskland. Han har selv et kendt Navn i Landsdelen som Hingste
opdrætter og har været en ivrig Talsmand for øget Samhandel med Tyskland. Han
er en dygtig Forretningsmand, og de fine Hingsteplage, der udgaar fra hans
Stald, bliver ikke foræret bort!
Gram er Medlem af L. S. men valgt ind paa Rigsdagen af Partiet Venstre. Han
har støttet Landbrugernes Sammenslutning fra Bevægelsens første Dage og fundet
dens Berettigelse deri, at alle Rigsdagens Partier var for langsomme til at erkende
det danske Landbrugs, særlig det sønderjyskes, katastrofale Stilling, da Landbrugs
krisen i sin Tid satte ind for fuld Kraft. Efter sin Opdragelse og sit hele Livssyn,
paavirket af den grundtvigske Højskole og af de ledende Personligheder i Sønder
jyllands nationale Kamp, maatte han slutte sig til en Venstrepolitik, der byggede
paa dette Grundlag, og som de fleste af hans Stand i Landsdelen valgte han efter
Genforeningen Partiet Venstre. Dets Centrumstilling i Landets politiske Udvikling
tiltaler ham, der baade som Type og Politiker falder nøje i Traad med hele det
jyske Venstre. —
Han taler ofte paa Rigsdagen og mest om Landbrugsspørgsmaal og sønder
jyske Anliggender. I de mange Diskussioner, der i de sidste Aar har fundet Sted
i Folketinget om Samhandelen mellem Danmark og Tyskland, har Gram taget
livligt Del. Har han sat sig fast r en eller anden Forestilling, er han ikke til at
rokke derfra; han bliver ved sit og gentager mange Gange sin Paastand; han er
en haard Nød at knække ! — I mange Forhold har han et videre og friere Syn paa
Tingene end almindeligt er hos mange af hans Standsfæller; Sønderjyderne af
hans Aargang har jo oplevet lidt af hvert, ogsaa levet med i store Forhold ; det har
sat sit Præg paa Landsdelens Befolkning, ogsaa paa ham. Han er en nidkær Tals
mand for Landbrugets Interesser og bliver aldrig træt af at fremhæve de særlige
vanskelige Forhold, som har raadet i de sønderjyske Landsdele.
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Førstelærer PEDER GREGERSEN

Gregersen er Landmandssøn og Kommuneskoleelev; hans Vej er gaaet over
Salling Højskole og Ranum Seminarium, hvorfra han har Eksamen i 1910. Han
havde Lyst og har Lyst til Lærergerningen. I nogle Aar var han ansat ved Holsted
Byskole; det var den Gang da den tid
ligere Politiker og Sygekassemand, Chr.
Søgaard, var denne Skoles Førstelærer,
og som Pædagog regner Gregersen sig
som Elev af Søgaard, hvis Evner for
Lærergerningen skal have været meget
betydelige. Det er dog mest ved Læs
ning af og personlig Paavirkning af
Retsstatsideens hjemlige Profeter, Læ
gen Severin Christensen og Professor
Starcke, for ikke at tale om Studiet
af Georgismens Grundlægger, Henry
George, at Gregersens Livsanskuelse
og politiske Grundopfattelse faar fast
Form og udkrystalliserer sig i den
Overbevisning, om man vil, politiske
Tro, som nu er hans. Det var i Krigsaarene, at det klart gik op for den unge
Lærer, hvor dybt det sociale Skel gik i
vort Folk, og han undrede sig over, at
der i et folkestyret Land som Danmark
kunde herske saa stor Ulighed og Uret Peder Gregersen, Førstelærer. F. 13/n 1889. Søn
af Gaardejer Gregers Pedersen, Næsborg Veten raade saa vidt, som den gjorde. Saa stergaard ved Løgstør, og Hustru Kirstine Sø
kastede han sig med Iver over, hvad rensen. Førstelærer i Maltbæk ved Vejen. Valgt
Folketingsmand for Vejle Amtskreds lß/lx
han kunde faa fat paa i Biblioteker af til
1932 som Medlem af Danmarks Retsforbund og
læseligt om socialpolitiske Spørgsmaal,
siden genvalgt.
og opdagede, at denne Litteratur næsten
udelukkende drejede sig om Socialisme og Georgisme. — Det vil med andre Ord
sige, at der kun er to Maader at indrette et Samfund paa, enten Statsfællesskab
eller individuel Frihed ; i første Tilfælde med Staten som den store Fællesforsørger,
i det andet med Individet som sin egen Lykkes Smed i Kampen for Tilværelsen.
Alle andre Systemer er Overgangsformer mellem de to ! Han følte sig stillet overfor
Valget mellem to afgørende Grundanskuelser, og da hans Natur er saadan, at han
drages mod det afrundede og afsluttede og mod et lukket Helhedssyn paa Til
værelsen, maatte han vælge. Han valgte at blive Retsstatsmand. Var han ikke blevet
det, vilde han være blevet Socialdemokrat, for han følte, at han maatte være paa
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den Side, hvor der kæmpedes mod den herskende uretfærdige Fordeling af Sam
fundets Goder. Paa den modsatte Side, mellem dem, der kun vil hytte sig selv,
følte han sig ikke hjemme — og dog vil nogle mene, at det er just der, han er
havnet !
Gregersen er selv ikke i Tvivl om, hvor han staar; han er sikker i sin Sag og
gaar ind i Kampen for sine Ideer smilende, overbærende med andres Vildfarelse,
tro i sin Forvisning om i sin Søgning at være naaet frem til Forstaaelsen af det
Egentlige !
Paa Rigsdagen er han en flittig og ferm Taler. Han har allerede lagt Beslag
paa megen Spalteplads i Rigsdagstidende. De Emner, han beskæftiger sig med,
vedrører mest Arbejdsløshedsproblemer, Told og Afgiftslove, Forsørgelseslovgivnin
gen og kommunale Spørgsmaal, men ogsaa om Skolespørgsmaal og Det kongelige
Teater har han taget lidenskabelig Del i Rigsdagsdebatten; han er dertil en flittig
Agitator for sit Parti. Gregersen er ikke af de Georgister, som benytter enhver
Sag, ligegyldig hvad den drejer sig om, til at fremføre Grundskatsteoriens mægtigt
omfattende og lykkebringende Virkninger. Han taler om den Sag, hvis Ordfører han
er, men han taler altid i Partiets Aand. Georgismens Idé er det Bagtæppe, mod
hvilket han agerer, og hans Bedømmelse af Sagerne bliver da ganske, naturligt helt
afhængig af, om de er egnede til at fremme eller hæmme den Sag og den Teori,
han tjener.

Gaardejer og Murermester HANS HANSEN (RØRBY)

Socialdemokratiets Fremtrængen overalt i Landet, dets Indtrængen i næsten en
hver Krog og overhaandtagende Indflydelse paa de mangfoldigste Omraader maatte
ganske naturligt fremkalde en Reaktion af absolut Karakter. Partiet Venstre saa lidt
som Det konservative Folkeparti formaaede at tilfredsstille de Vælgere, for hvem
den fulde personlige Frihed, Individualismen i sin reneste Skikkelse, var Idealet. De
to store Oppositionspartier sad selv til op over Halsen i Ansvar for Statsindgreb og
for Love, der paa alle mulige Maader satte Hegn for Borgernes Bevægelsesfrihed,
og Det radikale Venstre, der i sin Opkomst husede megen liberal Individualisme,
var i Tidens Løb gaaet om Bord i den store Færge og havde taget Hyre som Ror
gænger ved Sejladsen dér til Fremtidens Land! Man skulde da tro, der var Jord
bund for en Politik, som fri og uafhængig af Historie og Fortilfælde, af gamle Ud
talelser og skimlede Programmer, forkyndte den enkeltes Ret og paany hejste Fri
hedens stormslidte Banner ! — Danmarks Retsforbund kunde i sin Start i ikke ringe
Grad bygge paa Følelser i Folket, der som gamle Dragonheste bevægedes ved at
høre kendte Melodier paa den gamle Trompet, og havde det ikke haft saa tung en
Ballast af Lære og Teori, at Lønningen paa dets lille Skude blev overskvulpet blot
ved den mindste Sø og Baaden truet med Undergang, vilde, kan hænde, en blidere
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Bør have fyldt Sejlene for det nye Parti. Saadanne Betragtninger har dog ikke hæm
met Hans Hansen i hans Fremstormen.
Han er Rigsdagens mest lidenskabelige Sjæl. Der er mere Ild i ham end i tredive
Gennemsnitspolitikere, taget ud af de store Partiers Kolonner; han er en søgende
Sjæl, en Idealfølger — som oftest saa
langt fjernet fra Virkelighedens graa
Tragedie og stenede Vej, at han har fri
Bane for sit luftige Ridt over Skyerne,
hvor Himmelen altid er blaa. Hans
Hansen er paavirket af den danske Høj
skole, hvis Elev han er; han har gaaet
paa Teknisk Skole i Slagelse og lært
Murerfaget ; nu er han ogsaa Landmand ;
Ploven, Murskeen og „Ordets Sværd“
er hans Redskaber. Han er en meget
læsende Mand og har en sund, klar
Tænkeevne. Spøgende sagde Ove Rode
om ham, at det om Efteraaret, naar
Hans Hansen Sommeren igennem havde
arbejdet med Landbruget eller bygget
Huse, var en sand Fornøjelse at disku
tere med en saa kundskabsrig og selv
tænkende Mand ; men om Foraaret,
naar han gennem de lange Vinterafte
ner havde brudt sit Hoved, fordybet i
Hans Hansen (Rørby), Gaardejer og Murer
alskens økonomiske Studier, var han mester. F. 26/9 1878 i Næsby ved Slagelse. Søn
saa indspundet i et Net af Teori og ind af Murermester Peder Hansen og Hustru Kir
viklet Tænkning, at det var haabløst for sten, f. Jørgensen. Murermester og Gaardejer i
Rørby ved Kalundborg. Folketingsmand fra 24/4
almindelig sund Fornuft at bane sig Vej
1929. Valgt i de sønderjyske Landsdele som Re
gennem en saadan Pigtraadsspærring til
præsentant for Danmarks Retsforbund.
hans varme Hjerte og gode Forstand!
Valgmenighedspræst Carl Koch i Ubberup, den fine stille Kierkegaardsforsker,
satte Hans Hansen paa Sporet af Henry Georges økonomiske Teorier. Han lagde
„Fremskridt og Fattigdom“ i Hænderne paa den videbegærlige Landsbyhaandværker,
og nu var der for Alvor kommet Uro i Hans Hansens Sind. Han var FagforeningsSocialdemokrat, men kendte paa det Tidspunkt ikke meget til Politik; nu begyndte
han at spørge, og det gik ganske naturligt ud over hans Folketingsmand, som var
ingen ringere end Ove Rode, der, som man forstaar af ovennævnte Anekdote, havde
sit Hovedbrud med den interesserede Vælger. Hans Hansen vedblev dog at være
Socialdemokrat og var Partiets Kandidat ved Valget i Holbæk 1913. Men hans øko
nomiske Studier førte ham bort fra Marxismens Lære, og han paavirkedes mere og
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mere af, hvad Mænd som Valgmenighedspræst Harald Balslev, Tømmerhandler
L. S. Bjørner, Jakob E. Lange, Berthelsen, Høng, Lægen Severin Christensen, Dr.
Axel Dam og en Skribent som Lambæk fremførte i den offentlige Diskussion. 1916
er Hans Hansen med til at stifte Retsdemokratisk Forbund — en upolitisk Forening
— og udmelder sig samtidig af Socialdemokratiet. 1919 er han Medstifter af Dan
marks Retsforbund, er det nye Partis Rejseagitator et Par Aar, dets Kandidat i
1924—26 i De sønderjyske Landsdele, hvor han vælges 1929 og siden er genvalgt.
1936 blev han Rigsdagsgruppens Formand.
Udtrykt i faa Ord er Hans Hansens Program at vække Forstaaelsen for Nød
vendigheden af Jordspørgsmaalets Løsning, for derigennem at fastlægge Grundlaget
for den ideelle Ejendomsret. Og herved forstaar han en fælles Ejendomsret til Jor
den, til Landets Natur og alle dets Rigdomskilder. Han kræver videre en ukrænkelig
privat Ejendomsret til det, som den enkelte Borger skaber ved sit eget Arbejde og
vil paa Grundlag af en saadan Samfundsordning opbygge fuld personlig Frihed ! —
Hans Hansen har ingen offentlige Tillidshverv.
For dette Idégrundlag er han den betydeligste Forkæmper paa Rigsdagen, og
han staar i vort offentlige Liv som Udtryk for en Søgen efter at finde et paa Ret
færdighed grundet Samfund, der efter Sagens Natur maa bygges paa Tro. Han er
da ogsaa mere Forkynder end Politiker, selv om han iøvrigt paa mange Omraader
er praktisk dygtig og i det almindelige Rigsdagsarbejde en fremkommelig Mand til
Samvirke, f. Eks. i Finansudvalget, hvoraf han har været Medlem. Hans Hansen
føler sig selv som Talsmand for en Idépolitik og erkender, at saafremt det skulde
vise sig ørkesløst paa den danske Rigsdag at fremføre et saadant Synspunkt, da har
han ikke noget der at gøre.

Borgmester KNUD HANSEN

Det umiddelbare Indtryk af Koldings Borgmester er noget tungt, elefantagtigt
ubevægeligt. Ansigtet er delvis skjult under et busket Skæg; stor og vægtig bevæger
han sig langsomt med et grublende Udtryk, som bearbejdede han med Besvær et
Problem, ikke til at udrede! Han er heller ikke kommet let til det, han er: Borg
mester og Folketingsmand. Allerede 1906 opstilledes han til Folketinget, som Social
demokratiets Kandidat, men vælges først 1920. I 14 Aar, saa længe som Jakob hos
Laban, trællede han for Rakel. I 1900 opstilledes han som Byraadskandidat i Kol
ding, først i 1906 vælges han, og først i 1937, 21 Aar efter at han fik Sæde i
Raadet, blev han Byens Borgmester. Det er unægteligt gaaet lettere for mange af
hans Kolleger. Men det er karakteristisk for Knud Hansen, der nu er 71 Aar, at
han gav aldrig op. Trofast, udholdende gik han mod sine Maal og naaede dem. Ikke
mange har som Løn for vedholdende Slid bedre fortjent betydelige Stillinger!
Ingen kan tælle de Møder, han har holdt. Var der faa Tilhørere, var der
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mange — med samme Oplagthed talte han Arbejdernes og Socialdemokratiets
Sag. Faldt der i Debatten Hug og Stik fra maaske mere behændige Modstandere:
det bed ikke paa ham; han blev ved sit, og hans Tilslutning voksede.
Som valgt til Rigsdagen i en ret sen Alder kom i hans Liv Rigsdagsgerningen
i andet eller tredie Plan. Knud Han
sens Navn er knyttet til Kolding, dens
Opland, til Koldingkredsen og Kolding
Socialdemokrat, hvis Redaktør han var
i næsten 32 Aar. Det store smukke
Hjem for gamle, som troner over Byen
med Udsigt langt ind i de gamle Grænse
egne og over Dalen med den bugtede,
nu delvis regulerede Kolding Aa, er i
væsentlig Grad hans Værk. — „Tvin
ger Livet dig i Staa, se da hen til Kol
ding Aa“, digtede Morten Eskesen. Det
kunde have været Knud Hansens Valg
sprog! — Hans politiske Interesse blev,
naturligt nok, vakt af Christen Berg,
den store Demokrat og Venstrefører,
som var valgt i hans By og prægede
hele Egnen og Byen. Ogsaa af hans
Efterfølger Enevold Sørensen, som
Knud Hansen naaede som Socialdemo
krat at bekæmpe, men aldrig at be
Knud Hansen, Borgmester. F. 8/1 1866 i Haarssejre, er han paavirket. Han har væ , lev paa Nordfyn. Søn af Landarbejder, senere
ret Enevold Sørensens Stiller og Knud Restauratør og Ølhandler Hans Knudsen og Hu
Hansen blev senere aldrig træt af at stru Gertrud Marie, f. Larsen. Borgmester i Kol
ding. Folketingsmand for Socialdemokratiet i
foreholde ham Venstres Fortid, da han
Vejle Amt fra 21 /9 1920. Opstillingskreds: Kol
som Minister forvandledes til Oppor
ding.
tunist og blev moderat. Der var dog
noget haandfast, uundgaaeligt i Knud Hansens Paavisning heraf, som irriterede
den politisk mere skolede og drevne Indenrigsminister, der i sine unge Dage havde
haft stærke Farver, ogsaa rødt, paa sin Palet.
Det ligger i Sagens Natur, at Knud Hansen gennem et langt Livs Deltagelse
i offentlige Anliggender har været med i meget paa sin Egn, siddet i et Utal af
Udvalg og nu sidder i talrige Bestyrelser og ledende Stillinger. Hans Interesse har
været af praktisk Art, mest kommunal Administration, og som Redaktør har han i
betydelig Grad fæstnet sig ved Befolkningens retslige Forhold.
En Opgave af ganske særlig Karakter faldt det i hans Lod at røgte, da efter
Genforeningen hans Blad udbredtes til de sønderjyske Egne og der oprettedes nye
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socialdemokratiske Blade i Landsdelen. Fra 1920 til 1930 var han Formand for de
socialdemokratiske Dagblade i Sønderjylland og indtog her en Stilling, som ingen
lunde altid var let. Det kunde ikke undgaas, at skarp Kritik ramte hans Færd, men
ogsaa her var han støt og blev ved sit, og Begivenhederne har for saa vidt givet
ham Ret, som den socialdemokratiske Politik og Presse nu er meget udbredt,
og Arbejderbefolkningen i det genvund
ne Land er blevet en Hjørnesten i
Danskhedens Bygning. Knud Hansen
har altid været mod enhver Form for
overspændt Nationalisme, og at han
havde Øje ogsaa for Modpartens Rettig
heder, har ikke svækket Danskheden,
men givet ham megen urimelig Kritik
paa Halsen.
I Oplysningsarbejdet paa sin Egn
har han taget virksom Del. Han har
været Formand for Universitetsforenin
gens Bestyrelse i Kolding og Medlem
af Bestyrelsen for de danske Købstæders Aftenskoleforbund. — Fra Rigs
dagssamlingens Begyndelse Efteraaret
1937 har han nedlagt sit Folketings
mandat og efterfølges af
Maskinpasser
Anton Marius Christensen, Maskinpasser. F. 6/7
1887 i Borbjerg ved Holstebro. Søn af Husmand
Claus Christensen og Hustru. Maskinpasser i
Aalborg. Medlem af Folketinget fra 1/11 1937
som Repræsentant for Socialdemokratiet i Vejle
Amt. Opstillingskreds: Vonsild.

. ANTON MARIUS CHRISTENSEN

Marius Christensen er en af de
mange Landmænd, der efter endt
Læretid er draget til Byen og der skabt
sig en Livsstilling. Han har gennemgaaet Landhusholdningsselskabets treaarige Uddannelse fra 1905—08, hvorefter han
uddannede sig i Maskinfaget og tog Motorpassereksamen i 1912 og Kedelpasser
eksamen i 1931. Fra 1909—12 havde han Forvalterstillinger i Landbruget, men
har fra 1912 været Maskinpasser.
Marius Christensen er Medlem af Aalborg Byraad og fra 1911 af Menighedsraadet i sit Sogn. Fra 1921—27 var han Fagforeningsformand og har siden 1922
været Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund. Samme
Aar blev han Medlem af Repræsentantskabet for De samv. Fagforbund. Fra 1922—
37 har Marius Christensen været Formand for Kredsorganisationen i sin Folke
tingskreds.

Ill
Forretningsfører LEONHARD HANSEN

Hvis man sagde om Leonhard Hansen, at han var Kommunist, tog man fejl,
men han er som Socialdemokrat radikal. Han hører hjemme paa Partiets yderste
venstre Fløj og er i sine Krav paa Linie med, hvad hans Parti krævede i dets Ung
dom. løvrigt staar han midt i Partiets
Arbejde. Han har fra ung været med
i Organisationsarbejdet; siden 1917
har han været Medlem af De samvir
kende Fagforbunds Repræsentantskab
og fra 1920 af Hovedbestyrelsen og
Forretningsudvalget for Smede- og
Maskinarbejdernes Forbund. I Aarhus
har han været Byraadsmedlem fra
1923—33; hap er Formand for so
cialdemokratisk Forbund i Midtkredsen
og for Arbejdernes Fællesorganisation
i Aarhus. Han sidder i Bestyrelsen for
Universitets-Samvirket, for Den gamle
By og Medlem af Gudenaa Centralens
Bestyrelse til 1933. Han har været
Medlem af Aarhus Teaters Repræsen
tantskab fra 1929—33 og har siden
1931 haft Sæde i Arbejdsraadet. Fra
1922 har han været Medlem af Be
styrelsen for Aarhus tekniske Skole.
Skønt Leonhard Hansen ikke for Leonhard Hansen, Forretningsfører. F. 18/6
1887. Søn af Redaktør Peder Hansen og Hustru
Tiden er Medlem af Byraadet, er han Frandsine, f. Seerup. Formand og Forretnings
dog gennem sin Deltagelse i Ledelsen fører for Smede- og Maskinarbejdernes Fagfor
af denne lange Række Virksomheder ening i Aarhus.' Folketingsmand for Socialde
mokratiet i Aarhus Amt fra lfl/n 1932. Opstil
og de politiske Organisationer i sin By
lingskreds : Aarhus Midtkreds.
meget nær knyttet til Aarhus og So
cialdemokratiet der. Som Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus
øver han en meget betydelig Indflydelse paa Partiet i Byen og har mere end en
Gang været nævnt som den, der skal afløse Borgmester Christensen, naar han
engang trækker sig tilbage. — Leonhard Hansen elsker at røre op, hvor Ande
maden truer med at lægge sig over Vandene og hæmme Strømmens Løb; hvor
han befinder sig, er der altid Liv og Røre; der staar Gny om ham, og heftige
Stridigheder indenfor Partiet i Aarhus har været knyttet til hans Navn.
Fra 1902—18 arbejdede han i Maskinfaget, men hans levende Interesse
for Arbejdernes Organisation førte ham ind paa den politiske Vej. Sabroe og Borg-
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bjerg, som i hans Ungdom kom i hans Hjem og besøgte hans Forældre, øvede stærk
Indflydelse paa den velbegavede unge Mand, der fra Faderen ikke alene har mod
taget politisk Paavirkning men arvet Anlæg for Talerstolen. Hans Fader var i mange
Aar Afholdsagitator, blev senere en stærkt benyttet socialdemokratisk Taler ved
Møder ud over Landet; han skal have været en meget veltalende Mand, og Sønnen,
som fulgte ham paa Møderne, lærte deraf. Leonhard Hansen er en dygtig Taler;
hans Foredrag er friskt, og der er i hans Argumentation noget baade besnærende
og paagaaende; han fejer gængse Indvendinger til Side, som med en Haandbevægelse, for at skaffe Plads til sin egen Tankegang. Han er i sit Krav om at
skabe Arbejde til de arbejdsløse eller ordentlige Vilkaar for dem, saa længe de ikke
kan faa Arbejde, uimodtagelig for Forestillinger, som tilstræber at udskyde Af
gørelsen eller drukne Problemet i Snak. Som Ordfører for Lovforslaget om Ind
førelse af 40 Timers Arbejdsuge brød han blankt med Dogmet om 8 Timers Arbejds
dag; man har forset sig, sagde han i Folketinget, paa de 8 Timer og mener ikke,
det gaar an at komme længere ned; ganske paa samme Maade ræsonnerede han,
da Arbejdstiden var ni, ti, elleve og tolv Timer; Skridt for Skridt har Udviklingen
og Arbejderne tvunget Arbejdstiden ned, og Verden staar endda! „Selv om man
afviser vort Forslag, skal det fremsættes igen Gang efter Gang, saa det mases ind
i Tinget og Befolkningens Bevidsthed, at Arbejdstiden, naar der findes saa mange
arbejdsløse her og Verden over, yderligere maa forkortes.“
Denne Vending, at han vil mase Argumentationen ind i Hovedet paa sine Til
hørere, er karakteristisk for hans Form. Denne friske Paagaaenhed har givet ham
den Magt, han har i sit Parti og navnlig i sin By, men den har ogsaa skabt megen
Modstand; det Røre, han vækker, har ingenlunde altid været fulgt af Med
bør, og han er stadig et Stridens Tegn i det aarhusianske Socialdemokrati. Men
hans Politik har mange Tilhængere, og den har i det mindste ført til, at Kom
munisterne, der allerede havde faaet godt fat i Aarhus, er blevet trængt indenfor
et snævert Omraade. Han angiver som det politiske Maal, man bør tilstræbe, ikke
Lempelse og Nedbringelse af Arbejdsløsheden, men dens Afskaffelse og en ligelig
Fordeling af Samfundets Goder. Han stiller Kravene absolut, og Akkordens Aand
er ikke den, han tilbeder.

Gaardejer VIGGO HANSEN

Viggo Hansen siger om sig selv, at han „er en simpel Bondemand“ ; det
er baade rigtigt og galt, og der ligger en god Portion Selvironi deri. Forsaavidt
er det sandt, som han er dybt indlevet med sin Gaard og sin Bedrift, og fra Barns
ben har han levet under de mest frie Former og elsker Landmandens uhæmmede
Færden blandt jævne Mennesker og Dyr under Guds fri Himmel, som paa hans
Hjemegn spejler sig i den skovkransede Vejlefjord. Ingen Livsgerning, siger Viggo
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Hansen, er saa rig og afvekslende som Landmandens, og derfor befandt han sig
godt bag sin Plov og sine fede jyske Heste. Men det var ham dog ikke nok at
blive der; saa simpel en Bondemand var han heller ikke. — Han var Lærersøn og
havde Interesser ud over Dagen og Vejen, som var vakte i hans Hjem, hvor han
var opdraget i en gammeldags Natio
nalkonservatisme men dog efter en
jævn og frisindet Livsanskuelse. Selv
om Hjemmet var, hvad man dengang
kaldte et Højrehjem, hvor Datidens
konservative Ungdom, som ogsaa æl
dre politisk interesserede, mødtes og
drøftede den standende Strid mellem
Højre og Venstre, saa var Viggo Han
sens Hjem dog paavirket af den store
Opdrager Grundtvig, og Opdragelsen
var fri og folkelig. Læreren i Gam
melby var Ven og Kammerat med sine
Børn, hvad dengang var ret sjældent
for en Lærer, som tilhørte Højre,
iblandt hvis Tilhængere paa Landet det
patriarkalske Forhold i Hjemmet sæd
vanligt var raadende.
Viggo Hansen sad paa sin Egn som
Landmand og var anset ; ikke blot for sin
Bedrift, men Mand og Mand imellem
Viggo Hansen, Gaardejer. F. 28/g 1870. Søn af
vidste man, at selv om han var konser
Lærer i Gammelby pr. Stouby i Bjerre Herred
vativ, mens Flertallet af hans Naboer
I. L. Hansen og Hustru Betty, f. Warburg, fra
tilhørte de andre Partier, var han dog Mallinggaard i Gammelby. Ejer af Gammeltoftgaard ved Viuf Nord for Kolding. Folketings
af dem man regnede med. Allerede i
mand fra 2/12 1926 for Det konservative Folke
1906 blev han udpeget til Taksator parti i Vejlp Åmt. Opstillingskredse : Kolding og
Vonsild.
for Umyndiges Midler; 1924 blev han
Næstformand i Sparekassen for Kolding
By og Omegn, og i 1926 vælger de konservative i Amtet ham til deres Rigsdags
mand. Fra 1937 er han Medlem af Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypo
tekbank.
Det er ret sjældent, at han tager Ordet paa Rigsdagen, og naar han gør det,
er det i Reglen kort; han har i Forvejen bestemt og gennemtænkt, hvad han vil
sige, saa han behøver ikke at væve sig frem til det Udtryk for sine Tanker, der
kommer i Rigsdagstidende. Men trods sin stille og jævne Færd paa Tinge har han
formaaet at skabe sig et godt Navn. Han er personlig afholdt, og man hører gerne
hans Raad, ikke blot i de konservative Partimøder, men ogsaa i en og anden af de
8
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tusinde private Raadslagninger og Samtaler, som enhver Rigsdagssamling kender til.
Hans Politik er den konservative Landmands. Helt ligetil og naturligt staar det for
ham som ganske givet, at et velordnet Samfund maa opbygges paa Ejendomsrettens
fulde Sikring og det videst mulige Raaderum for det private Initiativ. Hans skarptskaarne Profil er blandt dem, der fal
der i Øjnene, naar Blikket løber langs
Folketingets Borde.
Landsretssagfører

HENNING HASLE
Hasle er stærkt knyttet til sin By,
den jyske Hovedstad. Han er Student
fra Aarhus Kathedralskole ; efter at
være blevet cand. jur. i 1925 var
han kort Tid Dommerfuldmægtig i
Skjern og derefter Sagførerfuldmægtig
i København. 1928 nedsatte han sig
som Sagfører i Aarhus og fik Aaret
efter Bestalling som Landsretssagfø
rer. To Aar senere var han Lands
retssagfører i København men vendte i
1933 tilbage til Aarhus. Han har væ
ret Redaktør af Sagførerraadets Organ
„Sagførerbladet“ fra 1932—37; i 1934
Henning Hasle, Landsretssagfører. F. 2/xl 1900
indvalgtes
han i Bestyrelsen for Aarhus
i Skjødstrup ved Aarhus. Søn af daværende
konservative Vælgerforening, hvis For
Slagtermester F. V. Hasle og Hustru Emma, f.
Diechmann. Landsretssagfører i Aarhus. Valgt
mand han blev 1937; samme Aar ud
16/11 1932 som Folketingsmand for Aarhus Amt,
nævntes
han til polsk Konsul i Aarhus
repræsenterende Det konservative Folkeparti.
og var fra 1935 Formand i Bestyrelsen
Opstillingskredse: Odder og Aarhus søndre.
for A/S Karl Flachs Læderfabrik, og
fra 1937 Medlem af Repræsentantskabet i Københavns Kreditforening. I Rigs
dagen har hans Parti i 1936 indvalgt ham i Finansudvalget, og han er Medlem
af Rigsdagsgruppens Bestyrelse.
Den konservative Repræsentant for Aarhus hører til de meget arbejdende Rigsdagsmænd; han har sin Forretning i Aarhus, og paa Rigsdagen er efterhaanden
ikke saa lidt blevet ham betroet. — Man siger om Christmas Møller, og der gaar
som bekendt sjældent Røg af en Brand, hvis der ikke er Ild i den, at han selv vil
gøre alt; der bliver ingenting levnet til Partiets øvrige Medlemmer. Hasle kan dog
ikke beklage sig; han ses hyppigt paa Folketingets Talerstol, og han høres. Ikke saa
meget for sin Veltalenheds Skyld, eller for Liv over Fremstilling og Foredrag, men
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fordi han er grundigt inde i sine Emner og har en god Fremstillingsevne, der under
bygges af en personlig Alvor, som gør ham interessant. Som saa mange faguddannede
er han som Politiker bundet af sit Fag. Han behandler helst Emner af juridisk Natur
eller dermed beslægtede. I Kreditforeningslovgivningen er han Specialist, men ogsaa
økonomiske Problemer af anden Art er han fortrolig med. Han fremhæver Professor
Vinding Kruse som en af sine Læremestre og følger ham i hans Paavisning af Ju
raens dybe Forbindelse med og Afhængighed af det økonomiske Liv. Hasles Politik
var oprindelig stærkt præget af et nationalt Sindelag ; han studerede Historie før han
kastede sig over Juraen. Under Afstemningen i Sønderjylland var han midlertidig
Medarbejder ved „Danskeren“ i Haderslev, og i Grev Holsteins første Aarhustid
fulgte han med Begejstring denne begavede Politiker, der paa en Gang var stejl,
fanatisk i sine nationale Selvhævdelseskrav, almen folkelig og aands- og overklasse
præget, som den engelske Tory-Konservatisme. Han kunde dog ikke følge Grev
Holstein paa dennes bugtede Veje, men blev Christmas Møllers Mand og ser nu i
ham sin Fører.
Hasles Rigsdagstaler og hele hans personlige Færd er præget af nobel Ret
skaffenhed, men undertiden faar man det Indtryk, at han som Oppositionsmand er
for from, savner Sind til at gaa løs paa sine Modstandere med den Styrke, som er
fornøden for at blive agtet — og frygtet! Man havde i ham ventet at se en Oppo
sitionsmand, der forstod at bruge, om ikke de store Slagsværd saa dog Vaaben der
bed, selv om de var af lettere Art. Men hans politiske Færd har hidtil været præget
af en Forsagthed og Ængstelse for at drage de fulde Konsekvenser af, hvad han
ser, naar han bruger sine Øjne, som ikke er uden gennemskuende Evne. Det er
som om den megen Skole og Opdragelse, vore yngre Akademikere gennemgaar,
berøver dem deres Oprindelighed og svækker deres Styrke; Slagkraften mangler.
Lidenskaben, om den nogensinde har været der, er omsat i friserede Argumenter,
og ingen frygter deres Ord. Et og andet tyder dog paa, at Hasle vil naa til at fri
gøre sig for al denne Paavirkning, saa man engang faar ham selv at se, som han er
fra Naturens Haand. Det var ganske sikkert betydeligere Anlæg, han havde faaet i
Vuggegave; men hidtil har han politisk været i en Slags Puppetilstand. Sommer
fuglen, der flyver hvorhen den vil, har man endnu ikke set paa Vingerne.

Direktør JENS HASSING JØRGENSEN

Da Hassing Jørgensen havde taget Præliminæreksamen i Silkeborg, var hans
Lærer og Kammerater paa det rene med, at han i hvert Fald kunde regne. Selv
følte han en stærk Opdrift i sig. Det gjaldt om at faa fat, og da han saa en ledig
Plads averteret ved en Skole i Vestjylland, hvor der den Gang, som flere Steder
endnu, raadede den for Landsbybørn udmærkede Skoleordning, at Børnene havde fri
om Sommeren, men til Gengæld Heldags- og Hverdagsundervisning om Vinteren og
8*

116
man derfor havde Brug for ekstra Lærerhjælp hvert Efteraar, søgte han Pladsen og
fik den. Han indkvarterede sig paa en Gaard ; her skulde han betale i Forhold til det,
han tjente, men der kunde alligevel blive lidt tilovers til ham selv. Lærergerningen,
som han kan hænde burde have fulgt til Tops, da han utvivlsomt ved sin klare Frem
stillingsevne kunde være blevet en
fremragende Underviser, selv i de
mest indviklede Materier, forlod han
dog med denne spæde Begyndelse, og
kom i en Bank. Som ganske ung Bank
assistent rejste han til Sæby og foreslog
Forretningslivets Ledere i den lille By,
at de skulde stifte en Bank og gøre
ham til Direktør; saadan blev Sæby
Bank til. Herfra flyttede han til Es
bjerg, hvor han en Tid ledede en der
værende Bank, og søgte derpaa til Ho
vedstaden, hvor han stiftede „Revi
sions- og Forvaltningsinstitutet“ og
Revisionsbanken, hvis Direktør han var
fra dens Oprettelse i 1903 og til 1913,
da han indtraadte i Ministeriet Zahle
som Minister for offentlige Arbejder.
Til 1916 var han tillige Handelsmini
ster; efter Krigen blev han Direktør i
Københavns Diskonto- og Revisions
Jens Hassing Jørgensen, Direktør. F. 3/0 1872 i
bank, en Sammenslutning af de to Ban
Silkeborg. Søn af Bankbud Niels Jørgensen og
ker, som Navnet angiver, men efter
Hustru Karen Jensen fra Østbirk. Fhv. Bank
direktør. Valgt i Aalborg Amt som Repræsen
Bankens Sammenbrud 1924 forlod han
tant for Det radikale Venstre 28/10 1935. Opstil
Landet og tog Ophold i Schweiz i om
lingskredse: Aalborg 1ste og 2den.
trent 5 Aar. Fra 1929—35 har han
været kommitteret ved Aarhus Oliefabrik. Som Minister var han Formand for
den store Lønningskommission og øvede en væsentlig Indflydelse paa Gennem
førelsen af det i Dag for Statens Tjenestemænd gældende Lønningsgrundlag. Han
gennemførte Lovene om Vestkysthavnene, nedsatte Hvidesandekommissionen og
øvede som Handelsminister en Indflydelse paa vor Bank- og Sparekasselovgivning,
som fremdeles kendetegner disse Love. Han var Medlem af det Udvalg, der paa
Danmarks Vegne førte Forhandlinger med Norge og fik vedtaget den gældende
Grønlandsoverenskomst. Fra 1920—23 var han Formand i Bestyrelsen for A/S
„Revisions- og Forvaltningsinstitutet“. Han er Formand for A/S „Nordisk Simplex“
og sidder i Bestyrelsen for Grenaa Dampvæveri. Siden Maj 1935 har han udgivet
Bladet „Tidens Stemme“.
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Hassing Jørgensen er en af Rigsdagens mest udprægede Personligheder; han
har i og for sig vanskeligt ved at indordne sig under den Disciplin og at lade sig
besætte af den Korpsaand, der er nødvendig for et politisk Partis Virksomhed,
men han forstaar fuldtud Vilkaarene for Partiarbejde og paalægger sig, om end
som en Byrde, den fornødne Hensyntagen; han er nemlig i en enestaaede Grad
ikke blot teoretisk Individualist og biologisk en Plus-Afviger, men ogsaa iøvrigt saa
særpræget, at han vilde virke halvt komisk, om man tænkte sig ham uniformeret
og stillet op i Række ; nogen god Soldat har han heller næppe været !
Hassing Jørgensen føler som Demokrat, men tænker som Kapitalist; han be
tragter det bestaaende Samfund og de Verden over gældende Pengeordninger ikke
som noget tilfældigt eller paafundet, der let lader sig ændre, men som Summen
af lange Tiders Udvikling, som et gyldigt Resultat af Menneskehedens Tænken og
Prøven og Kæmpen sig frem gennem Vanskelighederne. Han er derfor lutter Skep
sis og skarp Kritik overfor alle politiske Profeter, der vil omskabe det historisk
fundamenterede efter deres egne flygtige Indfald. Men som Demokrat og radikal
Venstremand er det hans Opfattelse, at Samfundet paa den bestaaende Grund kan
udvikles til et frit og lykkeligt Hjem for alle arbejdsvillige og dygtige Mennesker.
Blot man gaar radikalt til Værks og skaffer de fornødne Midler til Veje hos dem,
der har dem, eller hos dem der af en eller anden Grund tjener de mange Penge.
Som man i gamle Dage sagde, at Adel forpligter, siger han: Penge forpligter, bl. a.
til at betale, hvad Gennemførelse af en virkelig demokratisk Politik koster! Her
under indbefattet de Omkostninger, der løber paa, til arbejdsløse og naturligvis hele
den sociale Forsorg! Til Gengæld er han konsekvent i sin Holdning overfor den
enkelte, som ikke kan klare sig i Tilværelsen. Man skal have Lov til at tjene Penge,
men ogsaa tage Skade for Hjemgæld, om man har bygget paa Sand i Stedet for
Klippegrund.
Hassing Jørgensen er som Tænker begrænset af den materialistisk-naturvidenskabelige Filosofi, der var herskende blandt andet paa Københavns Universitet i
Aarene omkring Aarhundredskiftet. Hans politiske Anskuelse grunder sig herpaa;
han udsteder ikke Veksler paa Evigheden, men bygger paa de nærværende haandgribelige og paaviselige Realiteter; hans varme Hjerte formaar vel at bevæge ham
langt i politisk Forsorg for de svageste i Samfundet, men det har aldrig formaaet
at smelte de Bestanddele i hans Karakter, der holdt Tanken kold og beskyttede den
mod at flyde ud i Rørelse. Hassing Jørgensen er alsidig aandsbegavet, som Taler
fængslende ved Fremstillingens knappe, koncise Form og ved de overraskende
Slutninger, han nu og da drager, eller ved nye præcise Udtryk, han finder til Af
løsning af slidte Vendinger.
Som Skribent udfolder han de samme Egenskaber; han er dristig, undertiden
hensynsløs, naar han udnytter sine Evner til i en sammentrængt Form at sige den
klare, skære Sandhed om Mennesker og Forhold, eller til at udrede og klarlægge,
hvad der har været indsvøbt i Taage eller Mørke! Han er en Belyser; som Taler,
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Skribent og Tænker udstyret med en skarp Projektør! Det hænder, at han retter
den mod Omraader, hvor man ved Dagslys har lidt vanskeligt ved at finde, hvad det
var, der trængte til at blive set saa nøje efter, men som Regel gør man klogt i at
bruge sine Øjne og se sig bedst muligt for der, hvor han lader sit skarpe Lys falde.
Som Politiker har han vanskeligt ved at finde sig i Stilstand; han er utaalmodig; som saa mange af det Slægtled, der oplevede Verdenskrigen, kræver han
Begivenheder, for at Tilværelsen ikke skal føles tom. Han kan da undertiden
virke som en Hund i de Keglespil, som udspekulerede Taktikere har opstillet, mens
de selv tøvende og prøvende Gang paa Gang vender Kuglen i Haanden, før de
overgiver den til dens Skæbne paa Banen ! Paa Rigsdagen virker Hassing Jørgensen
som et oplivende Moment; den Tilbøjelighed til at henfalde i Ensformighed og
Vanedvale, som ethvert Parti kender til, hindrer han blot ved sin Tilstedeværelse.
Hans Skæbne har ingenlunde altid været blid, men han har taget de Skrub,
Tilværelsen gav, uden Klage, og der har nedfældet sig i hans Ansigts Linjer
visse Træk, som kun vindes i den store Ensomhed paa Vidderne. Han har, som
Jørgen Hallager i Pontoppidans Nattevagt raader Madam Hansen til, holdt Galden
flydende. Han er Forretningsmand, Selskabsmand og tilhører Bourgeoisiet, men
han ligner ikke de andre.

Førstelærer THERKEL HAUBERG
Helt almindelig er Hauberg ikke; han har et bevægeligt Sjæleliv, hvori skif
tende Stemninger raader. Hvad han oplever og læser og hører gør dybt Indtryk.
Han har et modtageligt Sind men er fast nok i sit Syn paa Sagerne. Han er ingen
lunde svingende og skiftende, efter som Vinden blæser, eller efter som de Røster,
han hører, er stærke og indtrængende til. Han har valgt Socialdemokratiet og dyr
ker dets Politik med en trofast Inderlighed, der let kunde faa en religiøs Karakter,
om ikke han selv i saa Henseende var forankret i det overleveredes Aand og Ind
hold. Hans sociale Opfattelse og Tænkemaade er for ham blevet et praktisk Udtryk
for Bibelordet: Gak du hen og gør ligesaa!
Hauberg er ingen dogmetroende eller Slave af gamle Fordomme; tværtimod. Han
tumler selv med Problemerne. Han tænker og tænker og bryder sit Hoved og er da
tilbøjelig til for sig selv at vedtage og fastslaa et eller andet Resultat af sin Grublen.
Saadan er det, kan han sige, naar han paa et Vælgermøde har givet en eller anden
Forklaring, og han elsker at forklare. Han vil have Rede paa Tingene, og Vælgerne
skal delagtiggøres i de Opdagelser, han gør paa sine Togter ind i Tankens store Land.
Det er dog næppe hans Doceren, som har skaffet ham den betydelige Vælger
tilslutning, han har formaaet at skaffe sig. Langt snarere er det hans Hjertelag.
Han er en følelsesbetonet Karakter med Varme og Lidenskab. Han kan hade og
elske og er som Agitator ofte kaad og hensynsløs. Men bag hans heftige Agitation
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ligger Trangen til at hjælpe og bøde paa Forholdene. Naar han f. Eks. talte Land
arbejdernes og Børnenes ’Sag og da sagde, uforbeholdne Sandheder til dem, der
gjorde for lidt for deres Medarbejdere eller forsømte de Børn, der var i deres
Varetægt, saarede han og fik haarde Domme til Gengæld. En Aften efter et
Vælgermøde gik han i Mørket nær et
Par Vælgere af hans Modstandere, og
han hørte da den ene betro sig til
den anden just om ham, hvis Siethed
og Ondskab man ligefrem frygtede !
Hauberg følte sig ramt i Sjælen; det
smertede ham, at hans Nidkærhed kun
de opfattes saaledes. Han havde ment
det godt, nu erfarede han, hvordan det
virkede! — Naa, Tiden har ogsaa til
slebet ham, han er nu en af Partiets
ivrigste Advokater for en opportunistisk
Politik, og de Venstremænd, som saa
den Lede selv i den røde Degn, har
lært ham at kende som en baade human
og forstaaende Mand, en dygtig Lærer,
en Børneven som faa, og en god Kam
merat i Kommunalbestyrelse og Menighedsraad, hvor han har Sæde.
Hauberg er den fødte Pædagog.
Han, der er udlært til Bager, rejste i
flere Aar i Mellemeuropa som farende Therkel Hauberg, Førstelærer. F. 6/10 1887 i
Sporring ved Hinnerup. Søn af Lærer Jens
og arbejdende Svend. Han kendte mere Henrik Jensen fra Spørring og Hustru Andrea
Marie Hauberg fra Hj’esing ved Skanderborg.
til Livet end de fleste jævnaldrende, da
Førstelærer i Ølst ved Randers. Valgt som Re
han som toogtyveaarig kom paa Silke præsentant
for Socialdemokratiet i Viborg Amt
borg Seminarium. — Hans Interesse 24/4 1929 med Sdr. Vinge som Opstillingskreds.
Fra 1711 1932 til 22/10 1935 var han ude af
for Børn er ægte, og de elsker ham.
Rigsdagen, men valgtes atter sidstnævnte Dato
Den, der har set ham ordne en Horde i sammp Amt, men med Skive som Opstil
grønlandske Børn og slutte dem op i Ge
lingskreds.
led, saa de i Orden kunde gaa frem to
og to og modtage Figener, som blev omdelt, efter at det havde vist sig ved at kaste
Figenerne i Flæng, at de største, stærkeste og brutaleste fik det hele, blev hur
tigt klar over hans sikre og naturlige Maade at tage Børn paa. At han tillige er
en selvstændig tænkende Skolemand og Pædagog røbede han i en Tale 1931 i
Folketinget, hvor han udviklede et Skoleprogram for Landsbyskolen, som er baade
praktisk, relativ billigt og i den Grad i Pagt med Tidens Aand og praktiske Krav,
at det maa synes, som var der mere Fremskridt og Fremsyn i de to-tre Spalter i
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Rigsdagstidende end i alle vore nok saa tykke og gennemarbejdede Skolekommis
sionsbetænkninger. Men Hauberg har ikke blot været Lærer paa Holsteinsminde
og prøvet sine Kræfter under vanskelige Forhold ; han har ogsaa været Elev paa
Askov og der under Paavirkning af Grundtvig, og det plejer at bide sig fast; i hans
Tale mærkede man dette.
Hauberg er „Socialist“, hvis man derved forstaar en Tilhænger af at udtænke
en teoretisk Plan for Samfundets Omdannelse i Overensstemmelse med Grund
tanken i Socialismens Lærebog. Men han er som Politiker, Korrrmunalmand og
Lærer Praktiker. Sabroe har vakt ham og drevet ham til den Side, hvor han nu
staar, men allerede som Dreng følte han med den Arbejdsmand, som kom paa
Arbejde i hans Hjem, Byens eneste Socialist, naturligvis en baade frygtet og af
skyet Mand, hvis revolutionære Handlinger bestod deri, at han ikke blot mødte
til Tiden, men ogsaa gik, naar Klokken slog! Haubergs Far var af den gamle
Skoles Pædagoger, der lærte ubetinget Respekt for Sandhed, og krævede Lydig
hed. Han var dertil streng indtil det brutale, hvad jo ikke bruges i vore Dage,
men ellers skal det indrømmes, at de gamle Lærere, som holdt fast ved, hvad
Haubergs Far praktiserede, ikke byggede paa Sand. Hauberg føler sig som Elev
af sin Far.
— Da han kom hjem fra „Valsen“ og fik sin Lærereksamen, forlovede og
giftede han sig med sin Barndomsveninde, som han, dog ikke uden at blive op
daget af sin Moder, havde udkaaret til sin Prinsesse, da han som 12aarig i et
Fastelavnsgilde blev kaaret til Festens Prins. Det var „Tylstrines Marie“, og hende
holdt han ved. Selv har han i dette villet se det, som for ham blev den egentlige
Livsprøve, som maatte bestaas, om det skulde gaa ham godt.
Og det er gaaet godt for ham. Han er nu ikke blot Formand for Partiet i sit
Amt, men Gruppens Sekretær paa Tinge, og det giver ham meget Arbejde. Han
er derfor ikke endnu i udpræget Grad med i Folketingets Debatter og viser sig
ikke ofte paa Talerstolen. Han har selv Følelsen af bestandig at skulle gaa i Skole,
lærelysten som han er og ærlig i sin Erkendelse af, at man skal lære saa længe
man lever. Men man skal ogsaa virke, og han er en virksom Mand, der baade
kan arbejde, men ogsaa nyde Hvilen i oprigtig Glæde over Naturen, naar han
paa sin Barndomsegn, hvor han nu bor, i sit Hjem sidder ved Rødgrøden og drøf
ter Samfundsproblemer med sine Naboer, som for længst har indset, at han som
Samfundsstormer hører til de opbyggelige.

Arbejdsmand HANS JØRGEN HINRICHSEN

Hinrichsen har gaaet i den tyske Folkeskole fra 1890—99 og derpaa arbejdet
som Tjenestekarl paa Landet i 9 Aar. Saa tog han til Byen og blev Arbejdsmand.
1919, første Aar efter Krigen, da Socialdemokratiet begyndte at løfte Hovedet igen
rundt omkring i det tyske Rige, ogsaa i de smaa danske Stæder, hvor Militæret
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hidtil havde domineret, blev Hinrichsen Formand for Arbejdsmændenes Fagfor
ening i Aabenraa, og Aaret efter blev han Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk
Arbejdsmandsforbund. Fra 1922—29 har han været Medlem af Aabenraa Byraad.
Paa Rigsdagen har han ikke saa sjældent haft Ordet, men han har vist nok
Rekord med Hensyn til Gennemsnits
længden af sine Taler. Han indskrænker
sig i Regelen til med en ganske kort og
knap Begrundelse at anbefale Lovfor
slaget eller Ændringsforslaget til Tin
gets Velvilje.
Hjemme i hans By og paa hans
Egn kan man godt lide den høje, stille
Mand med det fine, vaagne og rolige
Væsen og venlige Smil. Han er saa
dansk en Type, som nogen fra de søn
derjyske Landsdele, runden af Lan
dets urgamle, nordiske Rod. Hinrich
sen er meget musikalsk, og naar han
under sit Rigsdagsophold kan faa Lej
lighed til at høre god Musik, er det
ham altid en Oplevelse. I det betyde
lige Oplysningsarbejde, der efter Gen
foreningen er udrettet af Socialdemo
kratiet ikke blot nationalt, men ogsaa
til Organisering af Underklassen paa
Hans Jørgen Hinrichsen, Arbejdsmand. F. 13/7
Land og i By, der nu har en langt stær
1883 i Stubbæk Syd for Aabenraa. Søn af Ar
bejdsmand P. Hinrichsen. Arbejdsmand i Aaben
kere og friere Stilling end i „de gode
raa. Medlem af Folketinget i de sønderjyske
gamle Dage“, har Hinrichsen været Landsdele fra 24/4 1929 som Repræsentant for
og er stadig en af de solide Støtter.
Socialdemokratiet. Opstillingskreds: Aabenraa.

Murerarbejdsmand PETER ALFRED JENSEN
Fra 14-Aars Alderen deltog Alfred Jensen i Arbejdernes faglige og politiske
Ungdomsbevægelse. I de sidste Krigsaar var han med i socialdemokratisk Ung
domsforbund og sluttede sig til Venstrefløjen indenfor dette Forbund, da det ved
Krigens Slutning rejste Opposition mod Socialdemokratiet. Da den socialdemokra
tiske Ungdomsbevægelse derefter blev dannet som Landsorganisation i Tilslutning
til Partiet, meldte Alfred Jensen sig fra og var medvirkende ved Dannelsen af
en venstresocialistisk Gruppe, der blev Spiren til det nuværende kommunistiske
Parti. Indenfor sin Fagorganisation har Alfred Jensen en Række Aar beklædt for
skellige Tillidshverv og er nu Næstformand i Murerarbejdsmændenes Fagforening
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i Aarhus, af hvis Bestyrelse han har været Medlem siden 1928. Han redigerer
Ugebladet „Aarhus Ekko“.
Alfred Jensens Politik er teoretisk bestemt af de store socialistiske Tænkere
og politiske Førere. Marx og Engels nævner han som sine Læremestre i Teorien; Lenin og Stalin er de praktiske
Forbilleder ogsaa for en dansk Kommu
nist. løvrigt er hans Politik bestemt af
den øjeblikkelige Situation, og han øn
sker her Samling af alle frisindede og
fremskridtsvenlige Kræfter imod Reak
tion og Fascisme. Han føler sig som Fol
ketingsmand nær tilknyttet sine Væl
gere. Han er deres Kammerat og Med
arbejder og ønsker at føre sin Politik
i den nøjeste Overensstemmelse med
Vælgernes Ønsker og Tarv.
Alfred Jensen er som Type saa jysk
som nogen; en kraftig, blaaøjet og lyshaaret dansk Arbejdsmand, der vel er
Kommunist, men iøvrigt særdeles egnet
til at gaa ind i det praktiske Samarbejde
med Rigsdagens øvrige jævne og ven
ligsindede Medlemmer, i et fælles Ar
bejde paa forbedrede Menneskekaar i
vort lille Folkesamfund.

Peter Alfred Jensen, Murerarbejdsmand. F. 7/7
1903 i Aarhus. Søn af Arbejdsmand og Vejmand
Jens Jørgen Jensen fra Aarhus og Hustru Maren
Sørensen fra Battrup ved Maarslet. Murer
arbejdsmand i Aarhus. Folketingsmand fra G/10
1936, da han som Suppleant for Faktor Thomas
C. Pedersen ved dennes Mandatnedlæggelse 5/]0
1936 blev Medl.em af Tinget repræsenterende
Danmarks kommunistiske Parti. Opstillings
kreds: Aarhus midt. Kreds.

Redaktør ALBINUS JENSEN

Albinus Jensen er uddannet som
Typograf og har, som saa mangen
anden socialdemokratisk Pressemand,
gjort Springet fra Sætterkassen til Re
daktørstolen. I 1921 ansattes han som
Redaktør ved Skanderborg Socialdemokrat, og var, i de Aar han redigerede dette
Blad tillige i 6 Aar Medlem af Byraadet i Skanderborg. I 1930 blev han forflyttet til
Silkeborg Socialdemokrat, hvis Redaktør han fremdeles er. I Modsætning til de
fleste Kommunalpolitikere har han ikke ønsket noget offentligt Hverv ud over de
rent politiske. Han sidder i Bestyrelsen for Silkeborg socialdemokratiske Forening
og er med i Ledelsen af Arbejdernes Oplysningsforbund. Her er man ved Albinus
Jensens egentlige Interesse; det der har hans Opmærksomhed og tager hans Tid,
naar ikke han er bundet til Redaktørstolen, er Ungdomsarbejdet indenfor hans Parti.
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Med dette han har beskæftiget sig fra sin tidligste Ungdom, hvor han allerede
i sit Hjem blev stærkt politisk paavirket og fik sin Interesse vakt af sin Fader,
der i det Smaa var en ivrig Politiker og Socialdemokrat. I sit sekstende Aar
kom han ind i den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse og var Medlem af Frem
skridtsklubben i Aarhus, og Aaret efter,
1900, blev han som syttenaarig For
mand for Foreningen. Han deltog nu i
Tiden indtil 1920 med stor Iver i Ung
domsarbejdet og var Medlem af Hoved
bestyrelsen i en lang Aarrække. Fra
1903—07 sad han i Hovedbestyrelsen
for socialdemokratisk Ungdomsforbund
og var i en kort Periode dets Formand.
Fra 1911—19 var han Hovedbestyrel
sesmedlem for socialdemokratisk Ung
domsforbund. Indtil 1920 var den so
cialdemokratiske
Ungdomsbevægelse
delt i forskellige Forbund; nu kom Ti
den, hvor. Kommunisterne forsøgte at
erobre denne Bevægelse, og det førte,
som omtalt andet Steds, til Dannelse af
D.s. U., som blev en Landsbevægelse
af meget betydeligt Omfang, og i hvis
Tilblivelse og Virksomhed Albinus Jen
sen har taget livlig Del. Han har stadig
Albinus Jensen, Redaktør. F. 1/3 1883. Søn af
den største Interesse for dette Ungdoms Tømrermester Jens Carl Jensen i Aarhus og Hu
arbejde, for hvilket han var en trofast stru Inger Birgitte Rønning. Redaktør af Silke
Forkæmper, ogsaa i en Periode, da det borg Socialdemokrat, Medlem af Folketinget for
Socialdemokratiet fra 31/1 1923, da han ind
var mindre fint og paaagtet end i vore trådte som Suppleant for Redaktør H. P. Han
Dage, hvor de store Partiers Ungdoms sen, Skive, der havde nedlagt sit Mandat. Fra
bevægelser øver en ikke ringe Indfly n/4 1924 til Valget 22/10 1935 var han ikke Med
lem, men valgtes atter og nu i Skanderborg Amt.
delse paa Rigsdagspolitikkens Holdning
Opstillingskreds : Skanderborg.
og Beslutninger gennem de Krav,
Ledelsen for Ungdomsorganisationerne former og fremfører. Albinus Jensen har,
til Trods for at han valgtes første Gang i 1923, kun siddet ganske kort Tid paa
Rigsdagen og har holdt sig meget tilbage. Han følger sit Parti, og kommer Spørgs
maal paa Bane om Støtte til den arbejdende Ungdoms Uddannelse og Opdragelse, kan
man være sikker paa fra ham at møde varm Tilslutning. Ogsaa for sin Kreds og den
By, hvori han bor og virker, er han levende interesseret og rækker gerne sin Haand
til Foranstaltninger, der giver Arbejde. At han herved kan komme i Strid med
Partiets gamle Frihandelspolitik, hindrer ham ikke i at realisere sine Planer.
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Læge JENS KRISTIAN JENSEN (GØRDING)

For deh, der først kommer ind paa Rigsdagen i en Alder af 62 Aar, og før
kom Dr. Jensen der ikke, lykkes det sjældent at komme til at spille nogen større
politisk Rolle paa Tinge. Dertil er Konkurrencen for stor, Energien og Ærgerrig
heden hos den graanende nyvalgte for
ringe; han skal først have gjort sine
Erfaringer og tilpasse sig og lære hele
Maskineriet at kende, og saa kommer
dertil, at han som Regel er saa rodfæ
stet i sin Livsgerning og saa knyttet til
sin Egn eller Virksomhed, at Rigsdags
gerningen ikke kan blive det egentlige
for ham ! — Dr. Jensen har været Det
radikale Venstres Kandidat igennem
mange Aar, inden det lykkedes ham i
1932 at opnaa Valg, men det føltes, da
han blev valgt, som en velfortjent Be
lønning og en Paaskønnelse af Parti og
Skæbne for et mangeaarigt trofast og
offervilligt Arbejde. Vil man bedømme
Dr. Jensen retfærdigt, skal man mindre
se paa hans kortvarige Rigsdagsgerning,
hvor han vel har forstaaet, som saa
mange andre, at tage Tonen og følge
Formerne, men ikke har haft Lejlighed
Jens Kristian Jensen, Læge. F. 8/7 1870. Søn af
til ud over det sædvanlige at sætte no
Gaardejer Jens Jensen i Ondløse paa Holbækget Præg paa Lovgivningsarbejdet. Man
egnen og Hustru Maren Kirstine Jensen, ogsaa
fra Ondløse. Læge i Gørding, Ribe Amt. Folke
skal meget mere søge at opspore hans
tingsmand for Det radikale Venstre i Ribe Amt
Virksomhed gennem en Menneskealder
fra ia/.. 1932. Opstillingskreds: Ribe.
paa den Egn, hvor han har boet, og da
vil man komme til det Resultat, at hans Livsgerning har sat sit eget Spor. Han er
Sjællænder, ægte og uforfalsket fra Øens Indre. Faderen hed Jens Jensen, Moderen
var født Jensen; trods Universitetsuddannelse og et langt Livs Arbejde i Jylland,
er hans Sprog stadig i Klang og Vendinger det sjællandske. Det hænder ikke ofte,
at Sjællænderen kommer til Jylland for at lede og styre; det omvendte er hændt
meget tit, men her er det sket. Den velhavende Bondesøn kom fra Højskolen —
han var i Vinteren 1884—85 Elev paa Ondløse Højskole — til København. Han
tog Studentereksamen fra Kursusanstalten „København“, hvor alle Lærerne rundt
regnet var Politikere, K. M. Klausen og Kursusbestyrer Rasmussen, Neergaard og
Dr. phil. Oscar Hansen, og det paavirkede naturligvis de fremmelige Elever; de
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var „Politikere“, før de blev Studenter. Hjemmefra sad det ham i Blodet; hans
Far var med i „Slaget ved Jyderup“, og han husker Besøget Dagen efter af de
„Lyseblaa“ ! — Saa blev Jensen Læge og kom til Jylland, slog sig ned i Gørding
Stationsby, hvor han siden har haft sin Virksomhed, og hvor han fik sit Navn,
Jensen Gørding, hvorunder han er kendt i vide Kredse. Jens Busk var endnu
Rigsdagsmand for Kredsen, og hans frisindede Venstre-Radikalisme tiltalte den
unge Læge.
Dr. Jensen opnaaede snart en betydelig Praksis paa sin Egn og har gen
nem mange Aar været en meget afholdt Læge. Hans Fortrin var først og frem
mest det determinerede i hans Væsen. Han er et Viljesmenneske og har i sin
Virksomhed haft ikke saa lidt af Evnen til at byde Patienten at tage sin Seng
og gaa! Dr. Jensens udprægede sociale Interesse gav sig Udslag i, at han tog
Del i Egnens offentlige Liv. Han er Afholdsmand, og meget i hans Syn paa
Mennesker har været bestemt af deres Forhold til Alkoholspørgsmaalet. Her er
han Fanatiker og ikke til at spøge med! Fra 1909—11 og igen fra 1925 var
han Sogneraadsmedlem, fra 1910—22 Amtsraadsmedlem, fra 1916—18 havde han
Sæde i Danmarks Afholdsforeningers Hovedbestyrelse og var Medlem af Alko
holkommissionen fra 1935. Han sidder i Forsikringsselskabet Trygs Kontrolkomite
og var Medlem af Læbælte Kommissionen. — Som Sogneraadsmedlem og Amts
raadsmedlem har han udvist stor Virksomhed og meget Initiativ; han er en prak
tisk og handledygtig Natur, der gerne vil se Resultater; det positive er hans Væ
sen. — Han deltog i alt paa sin Egn. Han var Medlem af den stedlige Skolekom
mission, har været Medlem af Amtets Skoledirektion, Næstformand i Menighedsraadet, Formand i det stedlige Bibliothek og har været virksom for Oprettelse af
Forsamlingshus, Afholdshotel og Realskole i sin By. For Anlæg af Elektricitets
værk, Vandværk, Kloaker, nye Skoler og tre Gymnastikhuse i Sognet har
Dr. Jensen været primus motor, ogsaa Gadernes Asfaltering har han medvirket
til, og Drivfjederen i hans Arbejde har bestandig været en social Interesseret
hed, underbygget af hans Lægegerning. Det demokratiske Samfund skal efter
hans Mening bygges op fra neden paa solid Syld; Oplysning og Sundhed skal være
Grundlaget. Men for at det kan gennemføres, er det efter Dr; Jensens Mening
nødvendigt, at vi faar et andet Skattesystem og et bedre Skolevæsen — end det
vi har haft hidtil — og at der oprettes mindre, selvstændige Landbrug i stor
Udstrækning.
De, der for nogle Aar siden deltog i Det radikale Venstres Landsmøder, vil
erindre. Gørding-Doktoren som Dirigent. Hans muntre Elskværdighed og friske
Latter fik her Lejlighed til at udfolde sig i et frit Sammenspil med hans Myndig
hed og Evnen til at træffe en Afgørelse. Man fik Indtryk af, hvad det var for Kræf
ter, der havde virket saa stærkt gennem hans Person og gjort ham til den afholdte
og kendte Mand i det sydvestlige Jylland. Han er for Tiden den eneste Læge, som
har Sæde paa den danske Rigsdag. Hans store Erfaring som praktisk Kommunalmand
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og Landlæge kan paa mange Omraader komme Lovgivningen til Gode — og har
et æret Medlem spist for meget til Gaarsdagens Middag eller paadraget sig en
eller anden Lidelse, saa han har Læge Behov, gaar han til Dr. Jensen og faar
baade Trøst og Draaber!

Gaardejer JENS KRISTIAN JENSEN (LILLERING)

„Naar jeg ikke er paa Rigsdagen,
har jeg min Ejendom at passe,“ siger
J. K. Jensen, og derfor har han givet
Afkald paa de Tillidshverv, man har
betroet ham. Han er dog Formand
for Grundforbedringsudvalget i Aarhus
Amt, og Kommunerevisor, men mere
har han ikke mellem Hænderne, end
at han kan faa Tid til at være Landmand
foruden at være Rigsdagsmand. Han
passer sin Gaard godt og har Ord for at
være dygtig. Det er Landbruget, som
altid har været hans Hovedinteresse.
Han har en Tid arbejdet i Byen, men
fandt sig ikke hjemme der; Landet og
Virksomheden i Mark og Stald kaldte
ham tilbage til Jorden, hvor han har
arbejdet som Dreng ude blandt frem
mede fra sit 6. Aar. Hans Erfaringer
som Tjenestedreng har ikke været gode,
Jens Kristian Jensen (Lillering), Gaardejer. F.
og allerede i disse Aar blev Spiren lagt
\/12 1887. Søn af Dræningsmester Jens Kresten
i hans Sind til den Oppositionstrang mod
Jensen i Stenstrup og Hustru Mette Marie Kri
Magthaverne i Samfundet, der altid har
stensen, Sjørring. Gaardejer i Lillering ved Aar
hus. Folketingsmand for Socialdemokratiet i
været et dybt Træk i hans Karakter.
Aarhus Amt fra n/4 1924 til 2/12 1926 og igen
Det stod ham allerede i hans Ungdom
fra 24/4 1929. Opstillingskreds: Skjoldelev.
klart, hvor nødvendigt det var at faa
Arbejdernes Kaar forbedrede, og naar han tog den Beslutning at blive Socialdemokrat, skyldes det blandt andet en Diskus: iion, han havde med en kendt Radikal
Venstremand paa den Egn, hvor han boede, og som sagde til ham: „Var jeg Tje
nestekarl og skulde tjene mit Brød alene derved, blev jeg Socialist!“
Som 18aarig blev J. K. Jensen Holder af Landarbejderbladet og derigennem
levende interesseret i de mange Spørgsmaal, som Bladet rejste. Han startede en
Landarbejderforening i Vitten ved Hadsten, men blev boycottet og maatte forlade
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Byen, selv om hans Husbond gerne vilde have beholdt den flinke Karl. I 1912
stiftede han Hjem og slog sig ned i Lillering som Arbejdsmand og i 1915 købte
han 11 Tdr. Land og byggede derpaa sit nuværende Hjem. I 1920 var han Sogne
raadsmedlem i Harlev-Framlev Kommune og i 1924 tilfaldt ved Folketingsvalget
det sidste Tillægsmandat ham.
Jensen Lillerings politiske Stilling er praktisk begrundet. Han indser, at mange
gamle Programkrav vanskeligt lader sig holde i Live, som Forholdene i Verden har
udviklet sig, og han er blevet Tilhænger af en opportun Erhvervspolitik, der ud fra
rationelle Synspunkter søger at skabe Eksistensmuligheder for alle Landets Børn,
hvad enten de nu er selverhvervende eller Lønarbejdere. Som Rigsdagspolitiker
følger han ogsaa denne Linie. Han er en saglig interesseret Rigsdagsarbejder,
en vel afbalanceret Karakter, der støtter Regeringspolitikken ud fra de Synspunkter,
som Tidens Vilkaar og Tidsaanden har lagt til Grund, ogsaa for hans egen Be
dømmelse af Tingene.

Fhv. Højskoleforstander CARL MARIUS JULIN
Julin er en af Indremissions Repræsentanter paa Tinge. Han er dog valgt som
Venstremand og er Medlem af Partiet, men det er Indremissions Stemmer i Ring
købing Amt, der vælger ham. Han er opstillet i Vinderupkredsen, hvor han ganske
vist opnaar et betydeligt Stemmetal, men Kredsen er saa lille i Forhold til Amtets
øvrige Kredse, at han ingen Udsigt havde til Valg, hvis ikke Vælgere fra Amtets
øvrige Opstillingskredse i stort Tal kastede deres Stemmer paa ham. Men det gør
de, og da det er Indremissions Tilhængere, der i ham søger en Tillidsmand valgt
paa Rigsdagen, beskæftiger han sig ogsaa mest med Skole-, Kirke- og Undervisningsspørgsmaal, og han behandler disse Emner ud fra sit eget kirkelig-kristelige
Syn paa Tingene. Han har gjort Særforsorg til sit Speciale; han er Medlem af
Tilsynsraadet ved Statens Sindssygehospitaler fra 1933 og Medlem af Vanførekom
missionen. Før han kom i Rigsdagen var han, og er fremdeles, et virksomt Medlem
i Indremissions vidtforgrenede organiserede Arbejde, men det er særlig Arbejdet
med de unge indenfor Bevægelsen, der har haft og har hans Interesse. Han er
korresponderende Sekretær for Indremissions Børnegudstjeneste i Danmark, Med
lem af det til Ordning af disse Gudstjenester nedsatte Udvalg, Kredsformand for
Søndagsskolen i Holbækkredsen, Formand for Børnehjemmet „Solglimt“ i Faarevejle, og Kristelig Forening for unge Mænd og Kvinders nordvestsjællandske Orga
nisationer har ogsaa Julin til Formand. Han er endvidere Medlem af Kredsbesty
relsen for Indremission og Dansk Missionsselskab i Holbæk Amt.
Der har indenfor Indremission været og er formodentlig endnu Strid om, hvor
vidt Bevægelsen skulde tilstræbe sin egen Repræsentation paa Tinge, og nu og da
har denne jo ogsaa i visse Egne formaaet for kortere Tid at sætte saadanne Repræ-
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sentanter ind. Men denne Opfattelse har aldrig sejret i Ledelsen; her har man lagt
Vægt paa at faa de bestaaende politiske Partier til ved deres Udpegen af Kandidater
at tage et Hensyn til Indremission, der modsvarede Bevægelsens Tilhold i Væl
germasserne. Paa denne Side har Julin staaet; Indremissions Venner skal gøre
deres politiske Indsats indenfor de Partier, hvor de naturligt hører hjemme. Og
han var Venstremand; fra sin Hjem
egn var han paavirket af Vilhelm Las
sen, hvis ildfulde Personlighed gennem
„Aalborg Amtstidende“ i Aarene om
kring Systemskiftet skabte Begejstring
for Venstres Sag i mange unge Sind.
Julin nævner, foruden sin Mor og sine
Barndomslærere, J. C. Christensen,
med hvem han i det Ydre har nogen
Lighed, blandt dem, til hvem han sær
lig staar i Gæld. Det er derfor baade
som Venstremand og Indremissions
mand, at han vælges og virker.
— Efter endt Skoletid i Giver og i
Skovby ved Bogense kom han i Smede
lære og har Lærebrev som Smedesvend
fra Maskinværkstedet „Virkelyst“ ved
Stenstrup. Han kunde imidlertid ikke
taale Smedearbejdet og maatte, trods sin
kraftige Bygning, opgive det, og ved en
god Vens Hjælp fik han nu det Ung
Carl Marius Julin, fhv. Højskoleforstander. F.
domsønske opfyldt at blive uddannet til
24/5 1882 i Giver. Søn af afdøde Lærer Julius
Lærer. Han kom paa Nissum Højskole
Nielsen i Giver ved Aars og Hustru Ane Marie,
f. Christensen, fra Søndersted Gaard i Store Ejog gik herfra over paa Seminariet, hvor
strup ved Nibe. Medlem af Folketinget for Par
fra han tog Eksamen i 1906 og var nu en
tiet Venstre fra Decembervalget 2/]2 1926, valgt
kort Tid Lærer ved Børnehjemmet Godti Ringkøbing Amt. Opstillingskreds: Vinderup.
haab Skole paa Frederiksberg, kom her
fra til den nyoprettede Indremissions Højskole i Faarevejle, hvis Forstander han var
fra 1912—34, da han flyttede til Tølløse. Julin har udgivet flere Smaaskrifter og været
Redaktør af Bladet „Sølvsnoren“ fra 1910—35. Et af hans Skrifter bærer Titlen
„Temperament og Kristendom“ ; selv har han ikke saa lidt Temperament; de kritiske
Evner hos ham har ikke naaet nogen særlig høj Udvikling, men han har Sind ; det
gærer og bruser i ham, og han har ganske sikkert ofte følt Trang til som Rigsdags
mand at svinge Forhammeren. Nu og da har han gjort Tilløb dertil; det er ogsaa
hændet, at han er kommet til at ramme sig selv i Hovedet dermed — men det har
han næppe bemærket, saa optaget han var af at smede, mens Jernet var varmt !
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Redaktør RICHARD HANNIBAL JØRGENSEN

Redaktøren af det socialdemokratiske Blad i Fredericia er født og opvokset paa
Landet. Han har gaaet i Skole i Balle og Randlev og senere Odder Kommuneskole.
Om Sommeren tjente han paa Gaardene og blev derefter Avisdreng og Bybud paa
Odder Avis. Han fik her Lyst til at
blive Typograf og kom i Lære paa Hor
sens Dagblad, hvis Redaktør dengang
var det senere Medlem af Landsoverskatteraadet og Redaktør af Aalborg
Amtstidende Jeppe Pedersen. Denne
begavede Mand, hvis Liv formede sig
saaledes, at han blev moderat Politiker,
var i sit Hoved en radikal Tænker og i
sit Hjerte en varmtfølende Mand over
for Samfundets vanskeligt stillede. Han
tog sig af den unge Lærling, og Redak
tør Jørgensen mindes ham med Taknem
lighed. Fra Horsens kom Jørgensen til
Fredericia og fik Ansættelse ved det
Blad, hvis Redaktør han nu er. Her
kom han under Paavirkning af Kredsens
Rigsdagsmand, tidligere Forsvarsmini
ster Laust Rasmussen, hvis stærke Vel
talenhed satte sine Spor i hans Karak
terdannelse.
Richard Hannibal Jørgensen, Redaktør. F. 11/3
Mens Redaktør Jørgensen stod i
1882. Søn af Skrædder Erik Jørgensen og Hustru
Lære som Typograf, var han med til at Thomine Jørgensen, Datter af Gaardejer Jørgen
danne Lærlingeforeninger, der senere Thomsen i Rindum ved Ringkøbing. Redaktør
Socialdemokraten i Fredericia. Medlem af
udviklede sig til socialdemokratiske af
Folketinget, valgt af Socialdemokratiet i Vejle
Ungdomsforeninger, og allerede i den
Amt den 22/10 1935. Opstillingskreds: Fredericia.
Tid deltog han i politiske Møder baade
i Byen og paa Landet. Det førte ham frem og uddannede ham til socialdemokratisk
Agitator, og ad denne Vej naaede han frem til at blive Rigsdagsmand. Hidtil har
man ikke mærket meget til ham paa Tinge ; han bruger sine Begynderaar til Orien
tering, har i de første Samlinger kun haft Ordet en enkelt Gang, hvor han kort
og bestemt udtalte sin Forundring over, at Nationalmusæet modsatte sig en Ud
videlse af Købestævnet i Fredericia ved en Bro over en af Voldgravene. Han vilde,
at de gamle musæumsmodne Volde skulde vige for de levende Købestævner. Det
falder godt i Traad med hans almindelige Opfattelse, hvorefter Politik, ogsaa hans
egen personlige, skal rette sig efter de’ vekslende Tiders Krav og Forhold. Han
9
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har som Dreng og ungt Menneske lært Livet at kende, som det leves i de brede
Lag. Ganske naturligt tager da hans Politik Sigte paa at tilvejebringe Tilstande,
der forbedrer Kaarene i vort Samfund først og fremmest for dem, der ved Fødsel
og Anlæg er henvist til at dele de manges Kaar.

Kommunelærer EJNAR MARTIN KJÆR

Som Pinstrup, der er valgt i Sæby,
er Kommunelærer Kjær fra Brønders
lev, der er valgt i Vraa, en Himmerlænding, der er blevet Vendelboernes
Repræsentant. Efter at have tjent sit
Parti som mangeaarig Agitator, kom
Kjær i 1935 ind i Folketinget, hvor han
i de to Samlinger, hans Medlemsskab
har strakt sig over, gentagne Gange har
ført Ordet. Det er mest lokale Spørgsmaal, han behandler, men han har ogsaa
haft betydelige Ordførerskaber, f. Eks.
talte han paa sit Partis Vegne om per
sonlig Skat til Kommunen under 1. Be
handling af Lovforslaget om en fælles
kommunal Udligningsfond, og han gjor
de her opmærksom paa, hvor stærkt
den enkelte Borgers Budget rundt om
kring i vore Landkommuner og Køb
stæder var spændt af de allerede beEjnar Martin Kjær, Kommunelærer. F. fl/x 1893.
staaende Skatter og advarede mod For
Søn af Lærer i Ullits Jens Chr. Kjær og Hustru
højelsen. Han bebrejdede Indenrigs
Lene Kirstine Vestergaard fra Gøttrup Vesterministeren, at Udligningslovene var saa
gaard ved Farsø. Folketingsmand for Partiet
Venstr.e fra 22/10 1935 i Hjørring Amt. Opstil
indviklet affattede, at de var vanske
lingskreds: Vraa.
lige at finde ud af, og paa en Afbry
delse fra Ministeren, der antydede, at det maaske var Talerens Opfattelsesevne,
der var noget i Vejen med, svarede han omgaaende, at det var Udarbejdelses
evnen, det havde skortet paa! Han røbede sig herved som en kvik Debattør, der
var i Stand til at tage en Afbrydelse. Det første Aar han var valgt, gjorde han sig
til Talsmand for den Stemning, der var rejst i Vendsyssel i Anledning af en paa
sine Steder urimelig Dragning af Kystfredningslinien i Klitterne, og Aaret efter
talte han ud fra samme Vendelbosindelag da han skarpt kritiserede den mangel
fulde Isbrydertjeneste i Limfjorden.
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Kjær, der er Lærersøn, er født og opvokset paa Landet. Han har i sin Ungdom
været paa Højskole, før han kom paa Seminarium, og han er i sin Tankegang
som i sit Væsen nøje forbunden med den nordjyske Landbefolkning, der nu har
valgt ham til deres Repræsentant paa Tinge. Han er vellidt og agtet i disse Kredse,
men tillige indlevet i den gamle Forestilling hos Partiet Venstre, at dette Parti var
skabt til at raade og regere i Danmark, og at det egentlig er en Uret, der er sket,
naar dette ikke mere er Tilfældet. Han har derfor, som saa mange af sine Parti
fæller, lidt vanskeligt ved at forstaa, at Venstres Nederlag i det danske Folk ikke
som forhen er af forbigaaende Natur, og derved svært ved at finde Formen paa
Rigsdagen for et Samarbejde af positiv Natur med de nuværende Magthavere. Han
løber da let den Risiko, som Repræsentant for en saa betydelig og væsentlig
Del af Nationen, som den jyske Landbefolkning udgør, at komme til at føre en
gold Politik, hvad sikkert i det lange Løb vil være hans positive Natur og Sinde
lag imod.

Ingeniør PEDER KORSGAARD
Korsgaard er Thybo. Slægten er gammel og anset. Han gik Vejen over Poly
teknisk Læreanstalt og blev Forretningsmand; forinden havde han dog i en Aarrække været kommunal Embedsmand, først i Esbjerg og senere i Silkeborg, hvor
han var Stadsingeniør, Bygningsinspektør og Gasværksbestyrer. Her fik hans fine
Næse Færten af Gasvandet og hvad det indeholdt i Penge, og efter en Studierejse i
Tyskland kastede han sig over Planer til Oprettelse af en Ammoniakfabrik. Fra
1902—04 gennemførte han sin Plan, opgav sine Embedsstillinger og drev nu i 15
Aar „Dansk Ammoniakfabrik“ i Nyborg. I 1919 omdannédes den til et Interessent
skab. Som Forretningsmand er Korsgaard stadig aktiv. Han har været en Mand
med et betydeligt Initiativ og er af de forsigtige Jyder ; selv om de vanskelige Efterkrigsaar vel ikke har undgaaet at mærke ogsaa hans Færd, og han en enkelt Gang
„har faaet en Sok“, har hans nøgterne Sans dog bestandig bragt ham paa det tørre,
hvor han ogsaa har, hvad han iøvrigt kan kalde sit.
Korsgaard hører til Rigsdagens kritiske Hoveder. Han holder af at se en Sag
efter i Sømmene og meget lidt finder Naade for hans vantro Øjne. Særlig Finans
loven og Statens økonomiske Balance har han gjort til sit Speciale, og her vender
og drejer han Tal og Opstillinger. At Sagerne under en saadan Behandling baade
bliver sat paa Spidsen og vendt paa Hovedet kan hænde, som Regel ender det dog
paa Jorden, hvor han hører hjemme.
Korsgaard er en langsom Herre, man skulde tro, han var tvær, naar man ser
ham staa henfalden i Tanker et eller andet Sted i Vandrehal eller i Rigsdagssal.
Munden er lidt indtrukket, alt Smil som dødt og borte, Figurens Rejsning synes
med Nød og næppe holdt oppe, Frisuren ligner en Rugmark, hvor et Par store
Hunde nylig har afsluttet et Slagsmaal, og Blik og Udtryk varsler en nær fore9*
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staaende Middagslur. Gaa saa hen og stil ham et Spørgsmaal, helst et ikke helt
sædvanligt, og da faar man Manden at se. Et venligt Smil belyser hans karak
teristiske Træk, Øjnene 1er med, klogt og spøgende, og han gaar straks ind paa
Tankegangen, som førte til Spørgsmaalet. Ender det i en Samtale, er Korsgaard
interessant. Emnet er omtrent ligegyl
digt. Hans Interesse er meget alsidig,
og han har sine egne Meninger, fælder
sine egne, ofte meget spydige Domme.
Hans Synspunkter kan ofte være stok
konservative, saaledes er hans Væsen,
men aldrig uden Forstaaelse af modsatte
Synspunkter. Undertiden røber han Fri
sind og dristig Tankegang, som lidet
stemmer med Forestillingen om en ær
værdig Samfundsbevarer.
Han er et Stykke af en Filosof, en
konstruerende Hjerne, som vil regne
ud, hvordan nu det eller det maa gaa,
hvorledes denne eller hin Situation maa
forløbe, og han har da et vaagent Blik
for, hvad de forskellige agerende Per
sonligheder kan komme til at betyde for
Sagens Gang. Korsgaard er noget af en
Menneskekender. Og han er i hele sin
Færd vendt imod enhver Form for per
Peder Korsgaard, Ingeniør. F. 17/7 1874. Søn af
sonlig Dyrkelse. Han tror ikke paa de
Proprietær Mads Peder Korsgaard til Tøttrupstore Mænd og spørger med Kingo :
gaard ved Hørdum Station i Thy og Hustru Kri
„Hvad est du, naar man dig ved Solen
stine, f. Christensen. Direktør for Interessent
skabet „Dansk Ammoniakfabrik“ . Folketings
har set?“ Der er ingen Overmennesker
mand for Det konservative Folkeparti fra 22/4
til, er hans Teori, men derimod mange,
1918, Skanderborg Amt. Opstillingskredse: Hor
paa et eller andet Specialomraade, dyg
sens og Silkeborg.
tige Mennesker. Og dem interesserer
det ham at tale med ! Sit konservative Synspunkt har han arvet fra sin Fader, og
det er en af hans Ejendommeligheder, at han tror, ingen har paavirket ham ! Det
skulde da være antagonistisk?; han vil gerne det modsatte af det man foreslaar
ham ’ I sine Studieaar boede han et Par Aar hos en socialdemokratisk Skrædder
mester, der omgikkes en Del af Partiets Spidser; med dem diskuterede Korsgaard
og vedblev at være Højremand ! — Længe før han kom i Rigsdagen, beskæftigede
han sig med konservativt Organisationsarbejde, organiserede Partiet i Nyborg og
var fra 1909—17 Medlem af Aunslev-Bovense Sogneraad. Han interesserer sig paa
Rigsdagen ud over det finansielle særlig for Teaterspørgsmaalene, og er Formand
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for Det kongelige Teaters Tilsynsraad ; han sidder i Bestyrelsen for Asyl- og
Arbejdshjemmet for mandlige Døvstumme ved Nyborg, for Vridsløselille og Nyborg
Straffeanstalters Fængselsselskaber og for Dansk Arbejde og Fængselsselskabernes
fælles Bestyrelse. Endvidere har han Sæde i Ledelsen af forskellige Virksomheder
paa sin Egn. Han har været Medlem af Finansudvalget fra 1922—29 og fra 1930,
var Medlem af Landbokommissionen af 1931 og sidder nu i Jernbaneraadet.
Korsgaard er en meget læsende Mand, der holder af Ro og Ensomhed i Aften
timerne. Han foretrækker en god Bog fremfor Middagsselskaber; det keder ham
at være med, hvor man ikke kan faa Lejlighed til at udfolde sin kritiske og under
søgende Evne frit. Mere Eremit er han dog ikke, end at han kan glæde sig ved et
Spil Kort, men kun udvalgte opnaar den Ære at spille med ham.
Hans Politik er præget af de almindelige konservative Synspunkter; Landets
Selvstændighed skal hævdes uden Hensyn til, hvad det koster, og for Folkets
Sundheds Skyld ! Og det enkelte Individ skal til det yderste stille Krav til sig selv
om at klare de Vanskeligheder, det møder paa sin Vej. Korsgaard er ingenlunde
Modstander af social Lovgivning — om han skulde finde paa at forlange den helt
afskaffet, vilde det blot være Udslag af hans store Kærlighed til Paradokset — men
han betragter vor sociale Lovgivnings lette Adgang til offentlig Understøttelse ikke
blot som en Fejl, men som en folkelig Ulykke!
Hvis hans Parti skulde komme til at danne Regering, mens han er i Tinget,
bliver han nok Minister. Det vilde more ham. Han hører ikke til de Ærgerrig
heder, som har slidt Hul paa Albuerne; dertil er han for meget Dualist, ligner
slet ikke dem, der uden at se til Siderne gaar den lige Vej fra Jord til Himmel.
Men han kunde sikkert blive en meget habil Finansminister, og blev han det, vilde
Folketinget faa mange baade sære og interessante Ting at høre om Finanslovens Tal
— et Hjernespind saa kunstfærdigt som Edderkoppens Hjul mellem to Tidsler en
graa Septembermorgen.

Redaktør OLE BJØRN KRAFT

Fornavnet Ole er sikkert ægte nok, stammende fra en Tid, hvor det endnu ikke
var blevet moderne at opkalde Gaardskarlene, som en fin gammel Dame bemær
kede, da hendes Barnebarn blev tildelt et af Landsbyens Allemandsnavne. Men
sættes efter Ole baade Bjørn og Kraft, bliver man en Smule forskrækket for saa
megen Drabelighed alene i Navnet. Lærer man Bjørn Kraft at kende, føler man
sig dog hastigt beroliget af hans personlige Elskværdighed og jævne Væremaade,
og man glemmer ganske, at han ikke som andre skikkelige kristne Mennesker
hedder Jensen eller Pedersen.
Kraft er Student fra 1912. Han studerede i nogle Aar Nationaløkonomi og
Statsvidenskab, men hans Interesse for Politik var stærkere end Fliden ved Stu-
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dierne, og 1919 blev han Redaktør af Svendborg Amts Dagblad efter i nogen Tid
at have været Medarbejder ved „Aarhus Stiftstidende“. 1922 fratraadte han sin
Redaktørstilling og blev Medarbejder ved Den ferslewske Presse og samtidig Re
daktør af Dagbladet „Fædrelandet“ i Sønderborg til 1923. Fra 1924—31 redigerede
han Aarhus Stiftstidendes københavnske Redaktion. Han var Medstifter af Tids
skriftet „Den ny Tid“ i 1918 og dets Redaktør fra 1918—19. Fra 1928—32 har
han været Udgiver og Redaktør af Tidsskriftet „Det nye Danmark“ og er det igen
fra 1934. I Rigsdagen er han Medlem af det udenrigspolitiske Nævn (1932) og har
fra samme Aar været Medlem af Bestyrelsen for sin Rigsdagsgruppe, 1935 ind
valgtes han i Partiets Hovedbestyrelse. Fra 1933—37 har han været Medlem af
den danske Delegation, der sendes til Folkeforbundets Møder i Genève; han sidder
i Dansk Luftværnsforenings Bestyrelse, er Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk
Naturfredningsforening og sad i Bestyrelsen for Journalistforbundet og Pressens
Fællesraad fra 1928—32. Bjørn Kraft er Medlem af den i 1937 nedsatte Forfat
ningskommission.
Af de konservative Rigsdagsmænd er han den, i hvem der er mest Ild. Allerede
i sin grønne Ungdom — ogsaa som Studenterskytte i den grønne Trøje — bevægede
han flere til med sig at forsøge en Folkestemning rejst mod Salget af vore vest
indiske Besiddelser. Selv er han af gammel Søofficersslægt, forsøgte sig som ung
paa de gyngende Brædder, og kunde i hvert Fald ikke slaa sig til Taals med, at nu
skulde de sidste danske Havne i Troperne stryge Orlogsflaget, og Tilholdsstederne
for Søgutterne, hvor de kunde træffe Landsmænd og høre gamle Kartover brage
mellem Palmerne, gaa over paa fremmede Hænder, og det for nogle lumpne
Dollars Skyld, som blinkede gyldent bag de amerikanske Noter! Nej, en Folkeprotest mod saa lav en Tankegang burde rejses, og det blev forsøgt af unge Stu
denter bl. a. med Bjørn Kraft i Spidsen. Her lærte han første Gang at resignere,
hvad ellers falder ham svært nok. Han er nemlig en Mand af Tro. En vis Fra
værelse af kritisk Sans og tilbageholdende Skepsis, som stundom lammer de bedst
udrustede, synes ikke at hæmme hans Væsens Udfoldelse. Han giver aabent, hvad
han har, og gør derved undertiden stærkt Indtryk. For saavidt er der i ham mere
af det oprindelige Stof til en Fører end i Christmas Møller, der tager det hele paa
sig, d. v. s. paa sin Flid, sin Forstand og sin Udholdenhed. Bjørn Kraft har et ikke
ringe Folketække, og det er i denne Forbindelse værd at mærke sig hans betydelige
Fremgang ved sidste Valg, hvor mange af hans Venner maatte opleve at se Viseren
gaa den anden Vej. Men Krafts brede Bryst huser oprigtige Idealer, hvad dog,
trods alt, de fleste gerne vil følge.
Skulde han samlet gøre Rede for, hvad det er, som bevæger ham, kom han
maaske i Forlegenhed. Han véd det ellers godt nok, sagt med ét Ord: Han er
Patriot. Mens andre kan være fædrelandssindede, holde af vort Land, maaske
elske det, er det nationale, Folkefølelsen i Søndagsskrud, nu og da helt opstadset,
for ham intet mindre end selve Livskilden. Det gærer og bruser i ham af National-
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følelse, af Stemning overfor det Land og Folk, der er vort, og allerbedst, naar
Følelsen kan sættes i Sving ved Sagn og Fortælling om Fædres Bedrifter, som
kan ægge til Handling i deres Aand. Bjørn Krafts Væsen higer mod at staa i Spidsen
for en Skare, at storme frem, omtrent ligemeget mod hvad, blot man følger Fanen,
det gamle, forrevne Korsbanner ! I hans
Hjertes Helligdom gaar hede Bølger,
og som i Drømme oplever han store Ti
der, hvor Liv og Død er Terningkastets
Vinding eller Tab.
Bjørn Kraft evner dog næppe fuldt
at leve op til de store Stemninger, men
de bevæger ham, og hans Sjæl higer
mod det stærke Røre. Han er ingen
Pramsejler i andemadsdæmpede Vande,
men en Himmelstormer, dog med en
Klods om Benet! Hans Borgerlighed,
hans Livsstilling,’hans Parti, hans Væl
gere og hvad andet vingestækkende,
som nævnes kan, holder ham til Jorden,
han vil være Politiker og maa da ba
lancere og marchere, maa staa i Ræk
ken; han skal følge med og skal dertil
vælges, ja nu og da censureres, og ved
alt dette er han blevet Politiker i det
jævne konservative Folkeparti. Men
Ole Bjørn Kraft, Redaktør. F. 17/12 1893 i Kø
konservativ i den Forstand, at han kun
benhavn. Søn af Vic.einspektør ved Fængselsvæ
skulde være en Traditionernes Mand,
senet, Dr. phil. Alexander Kraft og Hustru Ka
er han ikke. Det fortælles om et af ren Margrethe Christiansen. Redaktør af Tids
vore ledende Pengeinstitutter, at der i skriftet „Det nye Danmark“ . Medlem af Folke
tinget. Valgt som Konservativ i Aalborg fra 2/12
gamle Dage gjaldt den Lov for nyansatte
1926. Opstillingskredse: Aalborg østre og vestre
Funktionærer, ingen Mening at have de
og Aars.
første ti Aar, derefter at holde den, de
havde, for sig selv i andre ti Aar, for Resten af Tiden at have Direktionens! Saa
ledes stivnet i Fortid og Former er Kraft ikke. Mon han oven i Købet ikke skulde
være en Fremskridtsmand? I det mindste er han paa det rene med, at der kun kan
regeres med Folket. Men et Førerprincip, som skyder Genvej indenom Parlamen
tarismens tidsspildende Snaksomhed er utvivlsomt hans politiske Ideal, sikkert nok
stærkere end Kærligheden til den personlige Frihed og Aandsfrihed, som ved en
saadan Bevægelse let faar sin Livstraad underbundet. Det er derfor ingen Tilfældig
hed, at Kraft var ledende blandt de otte Folketingsmænd, som gentagende har
erklæret, at de gav en god Dag i Landstinget. Han forstod, at den Tid kunde være
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nær, hvor Landstinget blev en Hindring for Forfatningsomvæltninger, der gav mere
Plads for Begivenheder, blot for deres egen Skyld, som han og hans tørster efter.
Han er Rigsdagens oprigtigste Forsvarsven. Taler han om Forsvarssagen, lever
hans Ord og faar Vinger. — I Modsætning til andre mere nøgterne Konservative,
hvis Ord om dette Tema kun er som Lerduer, bundne til en bestemt Bane, hastigt
søgende Jorden, lette at ramme og splintre i et Skud. For Bjørn Kraft er For
svarssagen Liv og Sjæl. Han tror paa den og kredser om den altid, som en Præst
om Evangeliet. Som Genève-Politiker, som Agitator, som Skribent er for ham
Forsvaret det ene fornødne. Personlig staar han utvivlsomt inde for, hvad han
her siger; han føler det som en Livsbetingelse for et Folk at være parat med
Vaaben i Haand, og han spørger ikke, om Skuden maaske gaar paa Grund, det
er ham nok, og det er herligt, blot at være med og at fare!
Men ogsaa her maa han resignere fra sine Følelsers og Drømmes Himmelflugt
og tage Sigte paa det gennemførlige. Og det gør han. Han er saa meget Politiker,
at han ikke glemmer de opnaaelige Maal. Heller ikke i sin Agitation slipper han,
hvor højt han end flyver, Taget i Virkeligheden. Han er en dygtig Agitator, bred
i Væsen, veltalende, livfuld og paagaaende og ikke bange af sig. Sit Parti er han
en meget nyttig Mand, altid blandt dem, der vilde dets Selvstændighed, og derfor
ikke elsket i Venstre. Han er ikke af de Tingmænd, der vælger et Speciale, hvor
de bliver Eksperter og som ret valgt og klogt udnyttet hastigt fører dem til Tops.
Det er hans Tro paa de Idealer, der lever ham i Blodet, som har ført ham frem
paa den politiske Arena.

Kreditforeningsdirektør,
Dr. phil., FORH. Indenrigsminister OLUF C. KRAG

Krag tog efter Studentereksamen Magistergraden i Matematik i 1893 og var
til 1897 Lærer ved Borgerdydskolen i København. Fra 1897—1918 var han Ad
junkt ved Katedralskolen i Nykøbing Falster og udnævntes nu til Rektor ved Metropolitanskolen. Fra 1931 har han været Direktør for Kreditforeningen af Grundejere i
København og Omegn, i hvis Repræsentantskab han var Medlem fra 1930—31.
I 1902 blev han Dr. phil. ved Københavns Universitet paa Studier over Pendul
bevægelsen, og der har været sagt mange Vittigheder herom, naar man fandt hans
Færd og hans Bevægelse i og uden for Rigsdagen svingende eller vaklende. Hans
Doktorgrad er dog Udtryk for noget ganske andet, nemlig for en matematisk Be
gavelse af høj Rang, og endnu længe efter at det politiske Liv havde slugt ham med
Hud og Haar, bevarede han et anset Navn indenfor den matematiske Videnskab.
Hans Dygtighed paa dette Omraade førte ham ind i Forsikringskredse. Han var
Medlem af Livsforsikringsselskabet „Hafnia“s Kontrolkomite fra 1924—26 og er
igen Medlem fra 1929. Fra 1925—26 var han Direktør i Forsikringsaktieselskabet
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„Absalon“ og Medlem af dets Bestyrelse til 1926; fra 1929 har han været For
mand i Selskabets Bestyrelse og Forretningsudvalg. Siden 1932 har han været Med
lem af Bestyrelsen for Forsikringsselskabet „Skandinavia“ og Formand fra 1934;
samme Aar blev han Formand for A/Î „Grøn og Witzke“. Han har fra 1917
været Medlem af Forsikringsraadet, fra
1919 af Rask-Ørsted Fondets -Besty
relse og fra 1920 Medlem af DanskIslandsk Nævn og af Dansk-Islandsk
Forbunds Fond.
Dr. Krag var Medlem af Forsvars
kommissionen af 1919, af Sociallov
givnings-Kommissionen af 1925, af
Statsministeriets økonomiske Raad og
af Rigsdagens Valutaudvalg fra 1932
—35. Han er Medlem af Universitets
kommissionen af 1935, af det udenrigs
politiske Nævn fra samme Aar og af
Forfatningskommissionen
af
1937.
Han har interesseret sig varmt for
Studenternes Kaar, har været Medlem
af Repræsentantskabet for Studenternes
sociale Sekretariat og Formand for Stipendieforeningen Studenternes Venner.
Han er Medlem af Bestyrelsen for
Dansk Hospitalsfond i Hamburg og til
Oluf C. Krag, Kreditforeningsdirektør, Dr. phil.,
den lange Række af Hverv og Virksom forh. Indenrigsminister. F. 23/9 1870 i Hals. Søn
heder kan føjes hans Interesse ogsaa af Malermester Rudolph Kragh og Hustru Jo
for Reklamespørgsmaal. Han sidder si hanne, f. Møller. Indenrigsminister i Ministeriet
Neergaard fra 1921—24 og i Ministeriet Madsenden 1929 i Bestyrelsen for A/S Spor Mygdal fra 1926—29. Direktør i Kreditforeningen
vognsreklamen og for A/S Jernbane af Grundejere i København og Omegn. Medlem
af Landstinget, valgt i 2den Kreds fra 10/7 1914
reklamen.
til n/j 1924, da han efter J. C. Christensens
-------------Mange undrer sig over,
Død blev valgt til dennes Afløser som Folke
at denne Mand i sin Tid blev Venstres tingsmand for Partiet Venstre. Opstillingskreds:
Ringkøbing.
Fører. Det maatte være Mangel paa Em
ner, mente man, eller ogsaa maatte han selv have presset sig frem til Stillingen. Man
søgte en Forklaring paa, hvad ikke syntes umiddelbart indlysende, at en lærd Ma
tematiker, Rektor ved det højere Skolevæsen i Hovedstaden, og dertil en udpræget
Forretningsmand i den højere Stil blev J. C. Christensens Afløser i Ringkøbingkredsen og de danske Bønders politiske Fører — for det var og er trods alt endnu
den Mand, der sidder inde med Formandsposten i Venstres Folketingsgruppe, hvad
Dr. Krag gjorde fra Madsen-Mygdals Mandatnedlæggelse i 1933 og til han selv,
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grundet paa svigtende Helbred, traadte tilbage fra denne anstrengende Plads
i 1936.
Men det er slet ikke nødvendigt at bruge Søgelys for at finde den rigtige For
klaring. Enhver, der kender Forholdene, ved, at Dr. Krag kun modvilligt paatog
sig Hvervet og blev presset dertil af sine Partifæller. Man kunde ikke undvære
hans Arbejdskraft og enestaaende Dygtighed som Parlamentariker.
Det siger sig selv, at en Mand, der har paataget sig saa meget som Dr. Krag
gjorde i sine Velmagtsdage, maa føle sig sikker paa sin egen Styrke, og det gjorde
han. Hans Evne til hurtigt at sætte sig ind i en Sag, forstaa dens Kerne og der
efter tage sin Beslutning, var langt ud over det almindelige. Dertil fik han Tid til
Selskabelighed; han røg en kraftig Cigar til sit Arbejde, og hans Hjerne fungerede
med usvigelig Sikkerhed, selv om Spørgsmaalene var nok saa indviklede, og man
trængte ham fra alle Sider.
Der er Parlamentarikere, der bliver Førere paa blændende Egenskaber, en
beaandet Veltalenhed og charmerende Væsen. Krag er udelukkende blevet det
paa sin Kunnen. Vel kan han være endog meget indtagende, men ogsaa det mod
satte, og om nogen sagde, at han kunde være virkelig ubehagelig, vilde det ikke
lyde utroligt.
Folkelig i gammeldags Forstand er han ikke, og det har naturligvis forvoldt
visse Vanskeligheder. Politiske Maal paa længere Sigt vedkender han sig næppe.
Tanken om et forenet Venstre har ikke været ham fremmed, men noget positivt
Skridt henimod en Politik, der banede Vej for dette Maal, har han aldrig foretaget.
Hans Politik har været halvt bedsteborgerlig, halvt videnskabelig, altid praktisk
og ikke hæmmet hverken af Læresætninger eller Trosartikler. Hvad andre i Par
tiet fandt frem af sagligt eller fagligt, som var ham fremmed, f. Eks. vedrørende
Landbrugets Forhold, forstod han straks og fuldt ud og gav det Form og Brod, saa
det først i hans Mund blev til et farligt politisk Stof for dem, det var rettet imod.
— Han er en fordomsfri Mand, der bag sit forstandshegnede Sjæleliv rummer dybe
Følelser og Sans for de Sider af Menneskelivet, der hæver sig over Hverdagslivets
Slid og Bekymringer. Det politiske Haandværk har i ham en Mester, og skulde
han være Aktør, magtede han ogsaa dette. Man har angrebet ham for hans mange
Hverv og store Indtægter; han har rystet det af sig, som en Tykhud krymper sit
Skind, naar den beskydes af Negrenes forgiftede Pile. Han har villet være en
økonomisk Uafhængig, er blevet det, og han har følt med sig selv at være hævet
over de Bevæggrunde, man fra visse Sider tillagde ham. Han er blevet ramt, men
aldrig alvorlig saaret af Angrebene. Hans personlige Hæderlighed og den Anseelse,
han nyder, har været ham et Skjold.
Dr. Krags Taler er oplysende. Vil man vide noget om et Emne, gaar man
sjældent galt i Byen ved at læse, hvad han herom har sagt. Men egentlig Morskabs
læsning er det ikke, og hører man ham tale, fængsles man kun af den saglige
Traad, som, om ikke just kunstfærdigt, saa dog kunstigt nok slynges om Videns
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og Argumenters Mangfoldighed. Med denne Traad om Livet som et Sikkerheds
reb forvilder han sig nu og da vidt omkring, paa farlige Steder, paa dristige Paastandes stejle Skrænter eller paa dunkle Sætningers gyngende Svær. Det tager
Fart, og man ængstes ved at skulle følge med; thi det gaar ud og ind, frem og
tilbage, op og ned, paa den ene Side og paa den anden Side, over indre som ydre
Hensyn, snart i By og snart paa Land, saavel hos Rige som hos Fattige — man
taber Vejret og sidder i dybeste Bekymring for Eftersætningen ! — Hvornaar kom
mer den? Kommer den? Han skulde da ikke have tabt den? — Nej — om han
saa skal hente den paa Havets Bund, den kommer! — Som en Skallesluger dyk
ker han ned i Sammenhængen og er et Øjeblik efter oppe igen med sin Fangst. •—
Det glipper aldrig.
I den sidste Tid har Dr. Krag trukket sig tilbage fra de fremskudte Stillinger;
han er ikke mere nogen ung Mand og ikke saa rask, som han har været, men han
passer sin Rigsdagsgerning, og naar han tager Ordet i Folketinget, hører man ham
altid. Hans Kundskabsfylde og Evnen til at udrede en Sag fængsler Tingmændene,
og kommer han ind i en Debat, hvor Angreb og Modangreb veksler, da følges han
med særlig Opmærksomhed. Han kan i saadanne Diskussioner understrege sin Tan
kes skarpe Udtryk med en Ironi, der snart er fyldt af Humor, snart af bidende
Vid, men ogsaa kan være godmodigt overbærende, et Udtryk for hans Væsens
dybeste Bund.
Gaardejer KNUD KRISTENSEN

Knud Kristensen er fra 1927 Medlem af Overskyldraadet og dermed er vist
redegjort for hans offentlige Hverv. I Rigsdagen var han fra 1927—29 Medlem af
Folketingets Finansudvalg, og han er nu Næstformand i sit Parti. Hermed har
Partiet villet understrege, hvor højt de sætter ham. Kort efter at han var blevet
Medlem af Tinget, fik han overdraget at føre Forsvaret i Folketinget, da hans
Partis Udenrigsminister, tidligere Direktør for „Det forenede Dampskibsselskab“,
blev angrebet for sine Børsengagementer, bl. a. i hans eget Selskabs Aktier. Knud
Kristensen løste Opgaven med Dygtighed; han tog Debatten op mod Borgbjerg
og Rode og blev ikke en, to, tre drevet ud af Ringen. Han røbede i sin Tale
ved den Lejlighed de Gaver som Debattør og Politiker, der ogsaa siden har været
karakteristiske for ham. Han tænker klart, grundigt, undersøgende, med Fantasi
og Opfindsomhed; han udvikler sine Tanker i sammenhængende, personligt præ
gede Sætninger. Og han er i sine Parader som i sine Angreb haard og hensynsløs.
Han slaar til, naturligvis ikke uden Omsorg for, hvor han rammer, men han lader
ikke være med at slaa af Ængstelse for ikke i enhver Henseende at kunne be
regne sine Hug. Knud Kristensen er Jyde; selv om han, for under Rigsdagssam
lingerne at kunne komme dagligt i sit Hjem og selv passe sin Bedrift, er blevet
sjællandsk Gaardejer, er hans jyske Væsen og Sprog upaavirket deraf. Han er Jyde,
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Vestjyde og Bondemand ; disse tre Ting præger ham helt. Paa Rigsdagen betyder
det ikke saa meget at være, hvad Knud Kristensen er, som det har gjort, men det
er fremdeles Egenskaber af Vægt, og hos ham kan man godt sige af Rang. Den
jyske Folkekarakter, som det malmfulde brede, vestjyske Sprog, det stærkeste der
lyder paa vor Tunge, har betydet saa
meget i vor folkelige Udvikling, at det
stadig fortjener sine Repræsentanter
paa Tinge ; var det der ikke mere, vilde
det føles som et Savn; Forhandlingerne
vilde være som et Orkester uden Bas
toner og Lurklange.
Knud Kristensens Politik er Land
bopolitik, ikke saaledes forstaaet at han
skulde være Repræsentant for ensidige
Faginteresser; det er han ikke. Han er
ingen Agrarpolitiker, men Landbrugs
politiker i højere Grad endnu end Pin
strup var det, for han var og følte sig
som Standsrepræsentant. Knud Kristen
sen er Landdistrikternes Mand, mere
begrænset: Jyllands Mand paa Tinge!
Det er Bondevæsenet, den gamle land
lige Kultur, de primitive Følelser, de
stærke Sind — den enkelte, solide
Tankegangs bondefødte Kvinder og
Knud Kristensen, Gaardejer. F. 26/10 1880 i Ho
Mænd, han føler sig som Talsmand for.
ver ved Ringkøbing. Søn af Gaardejer Ole Kri
Han holder af at tale Roma midt imod,
stensen og Hustru Kirstine, f. Knudsen. Ejer af
Biviumgaard ved Humlebæk. Folketingsmand
ogsaa naar Paven har taget Plads i hans
for Partiet Venstre i Randers Amt fra 26/4 1920
eget Partis Formandsstol. Han talte i Ra
til 24/t 1929 og fra ic/n 1932. Opstillingskreds:
dioen om Feriebørnene, der skulde paa
Hornslet.
Landet, og ingen der hørte ham, kunde
tvivle paa, at han mente Børnene det godt. Men ved den Lejlighed lod han Hovedsta
den vide, at dens Vurdering af det øvrige Land og af Landboerne gav i det mindste han
ikke meget for. Gang paa Gang ser man københavnske Borgere blive valgt ude i Lan
det til Rigsdagen; saa fordomsfri er vi, var underforstaaet i Knud Kristensens Be
mærkninger. Men siden 1849 er ikke en eneste Gang en Mand fra det øvrige Land
blevet fundet god nok til at repræsentere Hovedstaden paa Tinge ! Saa smaalige, bor
nerte og forfængelige er I Københavnere, var ligeledes underforstaaet i hans Tale!
Efter sidste Folketingsvalg tog Knud Kristensen Ordet for, at Landstinget nu
skulde bøje sig for Folketingets Flertal i de Spørgsmaal, hvorom der har været
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Strid. Dette hans kloge Synspunkt kunde naturligvis ikke blive godkendt af Par
tiet, hvor man just var vendt tilbage fra Valgkampens Stridigheder; man maatte
endnu en Tid gentage, hvad der under Valgkampagnen var talt og skrevet, saa Knud
Kristensen fik intet Følge. Men han viste sig ved denne Lejlighed som en af de
Politikere, der evner at se ud over sin egen Næsetip, og hans Valg til Næstformand
en Tid efter kunde tyde paa, at der nu var faldet saa megen Ro over Sindene,
at man gav sig Tid til at tænke over og forstaa, hvad han havde sagt. Knud Kri
stensen er i sine Synspunkter stærkt bundet af de økonomiske Hovedprincipper,
hvorefter dansk Erhvervsliv udviklede sig indtil Verdenskrisens Udbrud i 1930,
og han vil ikke opgive sin sikre Forvisning om, at der atter bliver Dag for dette
gode gamle! Han mener derfor, at Venstres Politik blot skal lade, som om ingen
ting var sket. Den skal sætte Kikkerten for det blinde Øje og holde paa, der hvor
den plejede; saa kommer man nok fri af Skærene! I den Henseende er han Elev
af og trofast mod de Anskuelser, som Madsen-Mygdal stadig forkynder, og der kan
fra Knud Kristensen ikke ventes Initiativ til en anden økonomisk Kurs. Skulde den
blive angivet af andre og fulgt, vil han dog blive blandt dem, der har de bedste
Forudsætninger for at forstaa, hvad der sker.

Gaardejer og Mejeriejer JOHANNES CARL CHRISTIAN KYED

Kyed er Forretningsmand, Mejerimand og Landmand. Han er født i Byen og
har ingen Oppakning, der tynger, af gamle Bondeforestillinger eller Landbokultur
i Sindet. Han er det moderne industrialiserede Landbrugs haandgangne Mand.
Han er Landbrugskandidat fra 1901 og har derefter specialiseret sig til Mejeri
fagene, hvori han anses for en kyndig. Fra 1901—03 var han Lærer ved Ladelund
Landbrugsskole og derefter Assistent hos Statskonsulent Nissen-Dahl i Mejeribruget.
1904—06 er han Bestyrer af Mælkeforsyningen „Godthaab“ i Aarhus og fra 1906
—17 Lærer ved Dalum Landbrugsskole. Fra 1907—18 er han Leder af Kontoret
for Mejeriernes Statistik og af Smøreksportudvalgets Kontor fra 1915—18, og han
er Sekretær for Osteeksportudvalget fra 1915—19. Han er Formand for A/S Otte
rup Mejeri. Paa Rigsdagen er Kyeds praktiske Dygtighed blevet taget stærkt i Brug;
han sidder i sit Partis Bestyrelse, har i en halv Snes Aar været Medlem af Folke
tingets Finansudvalg, har haft Sæde i Den sønderjyske Erhvervskommission, i
Landbokommissionen fra 1931 og er Medlem af Trafikkommissionen.
Kyed er populær paa Rigsdagen, i alle Lejre kan man godt lide den raske, friske,
fordomsfrie Mand, med hvem man i Reglen har Udbytte af at forhandle paa de
vidtspændende Omraader, hvor han har Indsigt. Det er ikke blot indenfor sit
Specialfag, men hans Viden og Kyndighed er alsidig, han forstaar sig paa Bank
væsen, sad i Landmandsbankens Afviklingsafdelings Bestyrelse, fra den oprettedes
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til den sluttede. I Kommunalpolitik er han heller ikke uerfaren ; hans praktiske
Greb paa Tingene kom Indlemmelseskommissionen, der var nedsat angaaende St.
Hans Landsogn og hvoraf han var Medlem, i høj Grad til Gode.
Kyeds Venstrepolitik bunder i et demokratisk-optimistisk Livssyn, præget af
den grundtvigske Højskole med særlig Interesse for dens Udløbere: den fag
lige Landbrugsskole og Idrætsbevægel
sen i Højskolens Aand. Som Land
brugspolitiker er Kyed Tilhænger af
Frihandel og Storproduktion med Eks
port overalt paa Kloden, hvor dygtige
Købmænd kan afsætte en Kvalitetsvare
— bl. a. hans egne fortræffelige Oste!
Men hans Sans for det væsentlige i Sa
gen, der er blevet skærpet gennem
hans praktiske politiske Erfaring, gør
ham det klart, at i disse Afspærringens
Aar maa man lempe og handle sig
frem. Til Medlem for Venstre af den
Raastofkommission, som nylig er ned
sat, har Regeringen udpeget Kyed, ikke
blot for at tilføre Kommissionen Sag
kundskab, paa det Omraade den skal
behandle, men ogsaa for at have et
Medlem af Venstre i Kommissionen,
der forbinder faglig Indsigt med politisk
Forhandlingsevne.
Johannes Carl Christian Kyed, Gaardejer og
Som praktisk Forretningsmand har
Mejeriejer. F. 16/ lx 1878 i Aarhus. Ejer af Gaar
den „Skovvang« og Mejeriet „Nordfyn“ fra
Kyed haft Sans for Stordriften. Han
1917. Folketingsmand for Partiet Venstre, fra
har paa sin Ejendom, der er af Størrelse
ll/4 1924 valgt i Skanderborg Amt. Opstillings
som en almindelig Bondegaard, indrettet
kreds: Østbirk.
moderne Svinestalde til en Produktion
af over Tusinde Slagterisvin aarligt. Han kombinerer sit Landbrug med Mejeridrift
i stor Stil, Mælkeudsalg i Byen, Ostefabrikation og Eksport, og Affaldet anvendt
til Flæskeproduktion. Han har System i sine Sager, dygtige Medarbejdere, og er
selv trods alsidig Optagethed den egentlige Leder. Det ligger i Sagens Natur, at
disse Aars Afspærringspolitik har ramt en Mand som ham føleligt, men alsidig,
som han er, har han formaaét at flytte Tyngdepunktet i sin Virksomhed efter
Tidernes Tryk. — Antagelig vil Kyed med den nuværende Valgperiodes Udløb ikke
mere søge Valg. Forholdene paa Rigsdagen, hvor hans Parti har valgt at staa uden
for og der røgte kun kritiske Opgaver, er næppe efter hans Hoved. Han er positiv*
og i hans mangeartede Forretning er der Brug for alle hans Evner.
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Redaktør HOLGER WILHELM LARSEN

Af Fag er Holger Larsen Tapetserer. Han har lært i Odense, og efter endt
Læretid arbejdede han ved sit Fag i Ind- og Udland indtil 1909, da han blev For
retningsfører for Vejle Socialdemokrat, 1914 blev han Bladets Redaktionssekretær
og 1918 dets Redaktør. Gennem flere
Aar har han været Formand for Arbej
dernes Fællesorganisation i Vejle og si
den 1916 Formand for Socialdemokra
tiet i Vejle By og Vejlekredsen. Gen
nem en Aarrække har Holger Larsen
været Medlem af Vejle kommunale
Hjælpekasse, af Ligningskommissionen,
hvis Formand han har været, og han
har været Formand for Arbejdernes
Sygekasse i Vejle og for Fortsættelses
sygekassen i Amtet. Gennem en læn
gere Tid var han Værgeraadsformand.
Han har i de senere Aar været og er
Formand for Finansudvalget og er Med
lem af Forfatningskommissionen af
1937.
Formanden for Folketingets Finans
udvalg er et af Rigsdagens travlest op
tagne Medlemmer; kan hænde den, der
har mest at se til. I Aarene fra 1895—
Holger Wilhelm Larsen, Redaktør. F. 8/j. 1880 i
1901, da skiftende Højreregeringer med
Nyborg. Søn af Fyrbøder Anton Larsen, Odpnse,
hendøende Magt forsøgte, at opretholde og Hustru Vilhelmine Jørgensen. Redaktør af
et af Tiden dødsdømt Styre, benyttede Vejle Socialdemokrat. Folketingsmand for So
cialdemokratiet i Vejle Amt fra 26/4 1920. Op
Venstre sit Flertal i Folketinget til gen
stillingskreds : Vejle.
nem Finansudvalget at udsulte disse
Ministerier. J. C. Christensen, som da var Udvalgets Formand, fik Tilnavnet „Fi
nansudvalgets almægtige Formand“. I vore Dage er saa megen Magt ikke knyt
tet til Stillingen, men den Formand, der forstaar at udnytte den Indflydelse, der
følger med at lede dette Udvalg, kan skabe sig stor Magt. Holger Larsen har nu
ikke i den Retning saa megen Ærgerrighed ; han stræber ikke saa højt, men søger
med Held at være en praktisk og dygtig Udvalgsformand og at fremme et nøje
Samarbejde med Ministerierne og Ministrene. Formandsskabet tager det meste
af hans Tid, og i de senere Aar hører man ham sjældent fra Folketingets Taler
stol, hvor han forhen var en hyppig og gerne hørt Taler. Ikke fordi hans Foredrag
udmærkede sig ved Form eller Stil; tværtimod var det ikke saa sjældent løst byg-
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get og tilfældigt formet, som naar han f. Eks. blev varm og argumenterede pr. Li
denskab om den Madsen-Mygdalske Tilpasning og Nedskæring; men han høres
altid og er en dygtig Agitator paa Grund af det usædvanlige Liv, der er over
hans Person og Tale. Finansudvalgets Formand er en munter Mand; han har, om
ikke en Ræv bag hvert Øre, saa dog en Skælm i Øjekrogene og et friskt folkeligt
Sprog, krydret med Slangudtryk og ikke sjældent rammende Vendinger, hentet
fra Marken eller Arbejdspladsen, hvor Sproget altid er blevet til, og hvorfra det
fremdeles henter sin Fornyelse. Undertiden faar hans Skildringer Farve og be
væget Liv, som da han i sin Tid fra Folketingets Talerstol fortalte om de sørgeligt
berømte Ture over Storebælt paa Statsbanernes Isbrydere i Fimbulvinteren 1928—29 !
Holger Larsen er en morsom Mand, en frimodig Sjæl, en Folkets Søn, Repræ
sentant for det friske paa en Gang let’forsorne men milde Væsen, som er karak
teristisk for saa mange danske Arbejdere.

Forretningsfører ERNST OSKAR LEVINSEN
Levinsen er en lille tæt Skikkelse, han har et Par strenge blaa Øjne, der dog
let spiller over i det venlige. Hele hans Person udtrykker noget sammenbidt, ener
gisk og villende. Han har ogsaa sat sig store Maal; ingenlunde lette at løbe til,
besværlige Fremtidsmaal, Arbejde paa længere Sigt, der kræver Tro, Udholden
hed og Vilje.
Levinsen er Forretningsfører i Dansk Arbejdsmandsforbund, en Stilling han
har haft fra 1934, en vanskelig Post, der giver meget Arbejde, men ogsaa til
Tider stor Indflydelse. Før han fik denne Stilling, havde han i en længere Aarrække været Formand for Landarbejderforbundet og lagt et væsentligt Arbejde
ind i dette Forbunds Organisation. Han er nu Formand for Det skandinaviske Se
kretariat for Arbejdere i Landbrug og Gartneri og Medlem ^af Eksekutivkomiteen for
international Landarbejderføderation ; tillige sidder han i Ledelsen af Den perma
nente, internationale Landarbejderkommission i Genève. Han er altsaa nu kom
met i Toppen af Bevægelsen, men der begyndte han ikke. Levinsen kom ud at
tjene, da han var elleve Aar, og var Tjenestekarl til han blev 21 Aar, mest paa
mindre Bøndergaarde. Han har personligt prøvet alt Slags Landarbejde, Høstmor
genens Poesi og Staldens Hygge saavelsom Kartoffeloptagning i kold Oktoberregn,
Roekørsel i Snesjask — og den ensformige, trættende Gang i Mulden efter Harven
i skarp Foraarsblæst ! Som ung slog det ham, at Landarbejderne burde organise
res, lige saa vel som Byarbejderne var det, og da han mødte Karl Vestergaards
Tyendebevægelse, sluttede han sig hertil og søgte at uddanne sig saa godt han
kunde gennem Aftenskoleundervisning og senere paa Esbjerg Arbejderhøjskole,
hvor han blev stærkt paavirket af Forstander Rasmus Vind og af Sundboes excen
triske men levende og interessante Personlighed. Han kastede sig nu ud i Agitatio-
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nen for Bedring af Landarbejdernes Kaar og fulgte store Forbilleder. — Tjeneste
drengen, der som ganske ung har maattet forlade sit Hjem for selv at tjene Føden,
ofte i en streng Plads, har været Motivet for mange af vore Digtere; flere af dem
har selv gennemlevet hans Kaar og da senere set hans Stilling ikke blot under Træl
lens Synspunkt og det rørende i, at et
Barn maa slide for Føden fra Solopgang
til Kirkeklokkens Aftensang, men de
har ogsaa set hans Færd i et Poesiens
Morgenskær, og under Akkompagne
ment af Himlens tusinde Lærker, der
spillede Livsglæden ned for hans bare
Fod, naar den traadte sit Spor i det dugvaade Græs ! Levinsen slog paa alle
disse Strenge. Han holdt Landbrugs
møder, skrev Avisartikler og dertil
Digte i Holger Drachmanns, Aakjærs
og Skjoldborgs Aand.
Levinsen fandt under dette sit agi
tatoriske Arbejde, at Socialdemokratiets
Politik faldt nøje sammen med Land
arbejdernes Betragtninger og Interesser.
Han blev tidligt Socialdemokrat og del
tog i Partiets almindelige Politik, sam
tidig med at han passede sit Speciale,
Agitationen. Han lægger Vægt paa en
stærk Industrialisering af Produktions Ernst Oskar Levinsen, Forretningsfører. F. 7/5
1891 paa Møen. Søn af Husmand Hans Henrik
livet som Vejen til en økonomisk Ud Levinsen i Hegnede og Hustru Kirstine, f. Lar
vikling, der muliggør en mere ligelig sen. Forretningsfører i Dansk Arbejdsmandsfor
Fordeling af Arbejdsudbyttet mellem Er bund. Folketingsmand for Socialdemokratiet i
Hjørring Amt fra 16/n 1932. Opstillingskreds:
hvervene og Borgerne. Ogsaa Landbru
Hjørring.
gets Industrialisering, som et Middel til
større Udbytte af Jorden, ser han som ( Maal for den socialdemokratiske Politik.
Han er klar over, at skal han føre sii
Landarbejdere frem til Kaar, der blot
ligner dem, Industriarbejderne har, maa Landbrugserhvervets intensive Udnyttelse
af de Muligheder, Jorden giver, først gennemføres. Indenfor sit Parti og paa Rigs
dagen taler han naturligvis først og fremmest Landarbejdernes Sag, men ogsaa
den almindelige socialdemokratiske Politik har hans Interesse. Han er som Taler
fast i Konturerne; saadan forholder det sig, siger han med Eftertryk, og det skal
staa fast! Han vil, siger han, medvirke med hele sin Energi til en Forbedring af
Landbrugets Kaar, men sideordnet hermed skal følge Reformer for Landarbejderne;
deres Boliger, Karlekamrene og Lønningerne for Landbrugsarbejdet er for ringe!
10
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Det bliver han ikke træt af at fremhæve, og der er megen Realitetsstyrke i hans
Agitation. Men samtidig har han Øje for Nødvendigheden af Landarbejdernes Dyg
tiggørelse. Man kan ikke stille Krav, hvis man ingenting kan! — Levinsen har fra
1924—33 siddet i Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund. Han har været
Medlem af Forretningsudvalget for de samvirkende Fagforbund, af Socialraadet,
og er Medlem af Statsministeriets økonomiske Raad fra 1931. At han er valgt i
Vendsyssel passer godt nok til hans lidt stridige Karakter og faste Haand. — Vendel
boerne har aldrig holdt af at stemme paa en Vante !

Redaktør CARL BOLLERUP MADSEN

Bollerup Madsen er Journalist. Han er ganske vist uddannet som Cigarmager,
en Haandtering, der peger mod de bedste Forbilleder for en ung Politiker, og han
har paa Fagets Vegne som ung arbejdet i Udlandet. Han deltog ivrigt i Organisa
tionsarbejdet og førtes ganske naturligt ind paa den socialdemokratiske Politik, selv
om han var opvokset i en Venstrehjem. Hans Fader var som alle Vestjyder Venstre
mand og en ivrig Tilhænger af J. C. Christensen, og da Bollerup Madsen som ung
begyndte at interessere sig for Politik, var det endnu den store Strid mellem Højre
og Venstre om Uret og Ret, der bevægede Sindene. Faderen lærte Drengen at
læse ved at stave sig igennem de politiske Artikler i Ringkøbing Amts Dagblad;
saa fik han sit Sind vendt den rette Vej i Tide og kunde bruge sin Tid til noget
bedre, naar han kom i Skole! Han var nemlig ikke mere end 5 Aar, da det gik
op for ham, hvad Estrup var for en Karl. Han erfarede den Sindets Lidenskab,
hvormed det estrupske Lovtrækkeri blev bekæmpet, ikke mindst af Smaafolk Lan
det over. Som Vestjyde havde han en anden Opfattelse af Venstrepolitik end mange
af hans yngre Meningsfæller. Det ældre Slægtled af Socialdemokrater har altid
set paa Venstre som et radikalt Oppositionsparti, og mange af dem var det en per
sonlig Sorg, da de kom i skarp Opposition til dette Partis Mænd og Politik. Bolle
rup Madsen har kendt det vestjyske Venstre, der helt op til vore Dage har om
fattet ogsaa de brede demokratiske Dele af Folket, og blandt sine politiske Lære
mestre nævner han J. C. Christensen Side om Side med Sabroe, Harald Jensen og
Sigvald Olsen. Han har nemlig fra Barnsben modtaget et stærkt Indtryk af, hvad
J. C. Christensens Radikalisme i sin Tid betød overfor Moderation og indremissionsk
Selvgodhed. Naar den unge Stadillærer f. Eks. sagde „Hvis nogen sælger dig en
Ko i Jesu Navn, saa kan du regne med, at den er trepattet“, saa forstod Bollerup
Madsen, at det var skarp Lud til skurvede Hoveder! Han er traadt ind i den
socialdemokratiske Partibevægelse med et i Radikalisme hjemmefra hærdet Sinde
lag, og det var i Venstres Smedie, det var blevet opglødet og havde været paa
Ambolten !
Allerede som 15aarig Arbejdsdreng i Ringkøbing deltog han i den socialdemo-
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kratiske Ungdomsbevægelse, og under et Hamburgerophold som Cigarmager i 1903
havde han Lejlighed til at høre Bebel og mærkede da som et Sus af store Vinger
over sit Hoved. I de senere Aar har han været Staunings haandgangne Mand ; han
er personlig Ven af Statsministeren og vurderer hans politiske Talent højt. Bollerup Madsen har arbejdet som Redaktør
i Hobro 1910—17, har været Medar
bejder ved Vestjyllands Socialdemokrat
i Esbjerg 1917—23, de sidste tre Aar
som Medredaktør. Fra 1923 indtil 1935,
da han valgtes til Folketingsmand, øve
de han en meget væsentlig Indflydelse
paa Moderniseringen af Nordjylllands
Socialdemokrat. Han forstod som mo
derne Journalist, at et Dagblad ikke
kan leve blot af en politisk Spidsartikel ;
det er et ensidigt Foder til et saa mange
hovedet Uhyre, som Dagbladenes Læse
kreds er. Bollerup Madsen gjorde sin
Avis alsidig læseværdig; han søgte med
Held at tage Konkurrencen op mod
Byens større, indarbejdede Blade. Og
han forstod, at den moderne Journali
stik skal paatage sig praktiske Opga
ver. Han valgte Inddigning og Opdyrk
ning af Limfjordsegnene til sit Speciale.
Carl Bollerup Madsen, Redaktør. F. 11 /ß 1884 i
Det skrev han om i sin Avis, det talte Rindum ved Ringkøbing. Søn af Husmand
Christian Madsen og Mette Katrine, f. Storm,
han om paa Møder, det førte han frem
i Rigsdagen, og det fører han nok en fra Masbjerg ved Bur, ogsaa i Vestjylland.
Redaktør af Nordjyllands Socialdemokrat. Fol
gang igennem, saa det bliver Virkelig ketingsmand for Socialdemokratiet i Aalborg
hed. Vanegængeri, Statssmøleri, og Amt fra 22/10 1935. Opstillingskreds: Aalborg
Vestre.
Forsigtigpetervæsen har han haft at
kæmpe imod, men det har ikke taget hans Nattesøvn; han er som Journalist vant
til at ryste sligt af sig som en Gaaseryg skyer Tordenregn. Den næste Dag staar
der paany en Artikel i hans Avis, som fastholder de Synspunkter, der blev for
kastede, og som han nu underbygger med Udtalelser fra Sagkyndige, der slet ikke
er til at komme uden om.
Bollerup Madsen er ikke nogen stor Taler og kan være kedelig at høre paa.
Men bemærker man sig, hvad han siger, er det godt nok! Der er Indhold i hans
Tale. — Han er trods sit stilfærdige Væsen en frejdig Natur; han taler lige ud
af Posen, og siger alt, som han synes det er. Han staar ikke med Hatten i Haan
den, men betragter det som en Selvfølge, at en Redaktør af et stort Regerings10*
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blad har Krav paa Hensyntagen. Han sætter sig ikke ved den nederste Bordende
i Haab om, at nogen skal komme og sige: Ven, sæt dig højere op! Det kan
vente, til han kommer i Himlen, med. den Beskedenhed og dens velfortjente Løn!
— Han har rejst en Del, har været i Østen. Han flyver — og har mangen Gang
forstaaet at gøre sig gældende paa de Steder, hvor Afgørelsen træffes, ogsaa inden
for de Industrikredse og Landbrugskredse, hvor man i gamle Dage ikke var vant
til at regne med de socialdemokratiske
Tillidsmænd som sine Lige. Bollerup
Madsen betragter det som en Selvfølge,
at Arbejderbefolkningen, naar blot den
bliver dygtiggjort, fagligt uddannet, faar
Kultur og Selvbevidsthed, da skal kunne
naa fuld Ligestilling med den øvrige
Befolkning. Han finder det naturligt og
ligetil, at dette maa komme, og saa
sikker er han i denne sin Opfattelse, at
Indvendinger derimod ænser han ikke.
Han lader dem sidde, til de som visne
Blade selv falder af; der er jo heller
ikke noget at diskutere!
Redaktør ANDERS

CHRISTIAN MORTENSEN
Mortensen er Sjællænder. Naar man
hører de Stednavne, hvorfra hans For
ældre var, Mortenstrup, Jystrup og HaAnd.ers Christian Mortensen, Redaktør. F. 22/,
raldsted ved Ringsted, befinder man sig
1870. Søn af Husmand Niels Mortensen fra
paa
det bølgende Kornland omkring den
Mortenstrup i Jystrup Sogn ved Ringsted og Hu
stru Dorthea Kirstine, f. Pedersen fra Haraldgamle Tingby paa de midtsjællandske
sted. Redaktør af Viborg Socialdemokrat og
Højder. Han har modtaget sine første
Folketingsmand fra 26/4 1920 som Socialdemo
politiske Indtryk fra Forfatningsstriden
kratiets Repræsentant i Viborg Amt. Opstil
lingskreds : Viborg.
1884—85 og har tidligt været inter
esseret i at supplere, hvad Folkeskolen
i Tolstrup kunde lære ham. Han gik paa Aftenskole, kom paa Højskole og gennem
gik et Kursus paa Påhlmanns Institut i København. Han havde nemlig allerede da
Lyst til journalistisk Arbejde og politisk Virksomhed. Hans Lærere hjemme i Sko
len gjorde meget ud af den opvakte Dreng, vakte hans Interesse for Historie og
Politik; da han senere hørte tidl. Forsvarsminister Laust Rasmussens Veltalenhed,
blev han grebet af den Maade, hvorpaa han skildrede fattige Folks Kaar. Borg
bjergs politiske Artikler i Socialdemokraten har ogsaa øvet Indflydelse paa hans
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politiske Uddannelse. Under den store Lockout 1899 var han i Horsens og traadte
da første Gang offentlig frem som Ordfører for Arbejderklassen.
Mortensen har altid været meget optaget af sit Arbejde som Redaktør i Viborg.
Han har maattet tage sig af hundrede Ting; til ham kommer Arbejderne med deres
Bekymringer; han var „Raadmand“ og „Sagfører“ for dem i stort som i smaat.
Fra 1913 blev han Medlem af Viborg Byraad. Han sidder som Formand for A/S Ar
bejdernes Fællesbageri i sin By siden 1910 og er Medlem af Viborg—FaarupBanens Bestyrelse. Han er i Dag Formand for Statens Tilsynsraad for Sinds
sygehospitalerne og Medlem af Hedeselskabets Bestyrelse. Mortensen har del
taget i utallige politiske Møder i sit Amt, ogsaa videre omkring i Landet. Han
er en uforfærdet Talsmand for sit Parti, argumenterer flydende og logisk, tager
smaat og stort med og lader ikke sjældent sit sjællandske hyggelige Vid spille i
Debatten til Morskab baade for sig selv og sine Tilhørere. Paa Rigsdagen har han
i Aarenes Løb haft en Række Ordførerskaber, som han med Omhu har taget
sig af. Naar en yngre Socialdemokrat angiver som det politiske Maal, at Arbej
derne i Almindelighed skal blive ligestillet med Samfundets øvrige Borgere, saa sæt
ter Mortensen sit Maal noget lavere. Det gælder at skabe et Samfund, siger han,
hvori ingen skal lide Nød. Saadan ser han paa det, og mangen graanet Socialdemo
krat vil maaske betragte det, som om Maalet var naaet, hvis man kom saa vidt.
Mortensen er nu 67 Aar gammel. Han er blevet hvidhaaret i Partiets Tjeneste; han
har været en paalidelig og trofast Medarbejder paa Opbygning af dets store Værk.

Statshusmand MORTEN FRANDSEN MORTENSEN
Den ansete, mangeaarige Landbrugslærer paa Tune Landbrugsskole, alminde
lig kaldet „Gamle Christensen“, fortalte i Reglen sine Elever, og Hensigten var
at pille fagligt Hovmod ud af dem, at ingen var saa dygtig Landmand, som den der
ikke oprindelig havde været ved Faget. F. Eks., sagde han, læg Mærke til de
Haandværkere, som gaar fra deres Erhverv, fordi de faar Lyst til at dyrke Jorden;
det er de allerdygtigste Landmænd, vi har. De, der altid har været ved Landbruget,
er saa kloge, at ingen kan lære dem noget. De andre ved, at de ingenting kan, der
for er de villige til at tage ved Lære, og derfor bliver de saa fremragende! — Den
Erfaring passer paa Mortensen ; han er Vendelbo — en Kvalifikation i manges
Øjne — og efter Konfirmationen kom han i Møllerlære. Indtil han var 32 Aar
arbejdede han som Møllersvend, dels paa større Gaarde og dels paa Landsbymøller,
men han havde vanskeligt ved at taale den Indaanding af Mel, som følger med
Haandteringen ; han maatte ud i den friske Luft, og saa blev han Statshusmand.
Han har været en meget dygtig Landmand, drevet sin lille Lod godt, faaet meget
ud deraf og har nu den Tilfredsstillelse at se Brugets Ledelse i Hænderne paa en
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af sine Efterkommere. Hans Ejendom er en Del af „Sundby-Kolonien , en af
de ældste og mest vellykkede Udstykninger. Som aktiv Politiker har han nu ikke
megen Tid mere til at beskæftige sig med Landbrugsgerningen. Han har sin Kreds
og sit Partis Opgaver at røgte i Grenaåkredsen. — Mortensens politiske Inter
esse stammer fra Drengeaarene, da han
læste Vilhelm Lassens Artikler i Aal
borg Amtstidende ; senere lærte han
Redaktør Mortensen i Randers at kende,
Redaktøren af det socialdemokratiske
Blad, den senere Folketingsmand. Men
det var først, da han hørte Sabroe, at
den socialdemokratiske Ild fængede i
hans lidt tørre Vendelbosind! Vilhelm
Lassens Artikler og Sabroes Taler har
Æren for denne Rigsdagsmand, og han
er ikke den eneste, der henviser til
disse Kildespring for politisk Vækkelse
og Interesse. I 1898 var Mortensen
Medstifter af Møllernes Fagforening i
Hadsten ; han blev dens Formand og
sluttede sig fra nu af til Socialdemokra
tiet. Han er en stille, altid behersket
og ægte Natur. Han blæser ikke i den
store Trompet, men i det stille virker
han trofast for den Politik, der er
Morten Frandsen Mortensen, Statshusmand. F.
bleven hans, og man kan saavel i
5/s 1874. Søn af Husmand Frands Mortensen i
Rigsdagen som paa Grenaaegnen godt
Hollensted ved Brønderslev og Hustru Kirstine
Thomsen fra Tømmerby i Egnen Nord for Store
lide den jævne og solide Mand, der
Vildmose. Ejer af et Statshusmandsbrug i Kofra Haandværker blev til den dyg
lindbro paa Djursland. Folketingsmand for So
tige Landmand og derfra naaede ind paa
cialdemokratiet i Randers Amt fra 24/4 1929. Op
stillingskreds : Grenaa.
Rigsdagen.

Maskinarbejder PETER HANSEN MORTENSEN
Fra 1892—1901 har P. Mortensen gaaet i den tyske Folkeskole og er der
efter i 5 Aar uddannet som Maskinarbejder. I 6 Aar sejlede han som Maskin
assistent, men gik i 1911 i Land og blev Maskinarbejder i sin Fødeby. Efter
Genforeningen blev P. Mortensen i 1922 indvalgt i Haderslev Byraad; han har
siden 1920 været Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Smede og Maskin
arbejderforbund, og fra 1920—24 var han Formand for Arbejdernes Fælles-
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organisation i Haderslev. Han nyder i høj Grad sine Standsfællers Tillid, hans
rolige og faste Karakter, udhamret i de vanskelige Aar under og efter Krigen,
har gjort ham til en Personlighed, man stoler paa. I sine første Rigsdagsaar
førte han en meget stille og tilbagetrukken Tilværelse men var en flittig Mand,
der uddannede sig ved Læsning og
Studier til det Lovgiverkald, der var
ham betroet. I de senere Aar har han
ret hyppigt taget Ordet paa Tinge og
haft ikke saa faa Ordførerskaber. Det
er dog udelukkende de sønderjyske An
liggender, han taler om. Han sætter
sig grundigt ind i sine Emner, hvad
enten det gælder Udstykning i de
sønderjyske Landsdele, Landbrugets
økonomiske Forhold eller de sønder
jyske Fiskeres strenge Kaar. Et Af
snit af en af hans Taler, hvori han
behandlede dette Emne, gjorde i sin
Tid et vist Indtryk i Folketinget, man
mærkede bag den ellers saa rolige
Mands Ord en Indignationens Varme,
som ikke for ham var almindelig. Nu
havde man Aar efter Aar, Dag efter
Dag, Time efter Time fra Rigsdagens
Talerstol hørt om Landbrugets Besvær
ligheder og Vanskeligheder, og Mor Peter Hansen Mortensen, Maskinarbejder. F.
5/3 1886. Søn af Arbejdsmand Johan Peder Mor
tensen benægtede ingenlunde Tilstede tensen. Maskinarbejder i Haderslev. Folketings
mand for Socialdemokratiet fra 11 /4 1924 til 2/12
værelsen af disse, men han vilde dog
1926 og igen fra 1 /10 1927, da han som Suppleant
gøre Folketinget og Regeringen op
for daværende Folketingsmand Ludvig Hansen,
mærksom paa, at i disse vanskelige der nedlagde sit Mandat, paa ny blev Medlem af
Tinget. Opstillingskreds: Haderslev.
Aar var der andre Mennesker, der sad
haardt i det, end Landboerne, og navn
lig gjaldt dette Fiskerbefolkningen, der mange Gange maatte friste Livet paa
Indtægter langt under og paa en Levefod meget ringere, end de kriseramte Land
mænd havde.
I den særlige sønderjyske Politik, Dansk mod Tysk, er han Danskhedens
solide og gode Ven men Tilhænger af en rolig Udvikling paa Landsdelens histo
riske Grund.
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Hypotekbankdirektør HANS NIELSEN
Hans Nielsens journalistiske Løbebane begyndte i 1896, da han blev Avisbud
ved Fyns Socialdemokrat, som dette Aar begyndte at udkomme. Indtil 1903 var
han Medarbejder ved dette Blad og fra 1903—19 Hovedstadskorrespondent til
de socialdemokratiske Provinsblade, en Stilling han igen indtog fra 1924—30. I
Mellemtiden havde han redigeret det socialdemokratiske Eftermiddagsblad Kl. 5.
— Hans Interesse for Erhvervsforhold og Erhvervspolitik har Partiet udnyttet ved
at sætte ham ind i en Række Kommissioner. Han var Medlem af Kommissionen
angaaende Banker og Sparekasser og af Kommissionen angaaende Danmarks Udenrigsrepræsentation. Han har været Medlem af Næringslovkommissionen og af Ko
miteen til Belysning af Statsmonopoler.
Fra 1914—17 var Hans Nielsen Borgerrepræsentant. 1923 indvalgtes han i
Det udenrigspolitiske Nævn, hvoraf han stadig er Medlem; fra 1924—27 og igen
fra 1929 har han haft og har Sæde i Det islandske Nævn; han er Medlem af Be
styrelsen for teknologisk Institut og af Forretningsudvalget for dansk Arbejde.
Fra 1925—29 var han med til at likvidere Andelsbanken og 1929 indvalgtes han
i Bestyrelsen for Landmandsbankens Afviklingsafdeling, hvis Formand han var fra
1930 og til Afslutningen. Han er Medlem af Erhvervsraadet, af Statsministeriets
økonomiske Raad, af Bestyrelsen for Statsboligfonden og var Medlem af Valuta
udvalget. Hans Nielsen sidder i Forfatningskommissionen af 1937 og er Formand
for Forsvarsministeriets Foredragsudvalg, et Hverv som har bragt ham i Forbin
delse med mange af Hærens og Flaadens højere Officerer, hvorved han har ud
foldet et taktisk meget dygtigt Arbejde for at skabe en anden Atmosfære mellem
Hæren og Arbejderklassen end den hidtil raadende. Hans Nielsen lægger ikke
Skjul paa, at han anser en saadan Forstaaelse for nyttig og betydningsfuld.

I sin Bog „Min fynske Barndom“ giver Komponisten Carl Nielsen en uforglem
melig Skildring af Barndomstiden, som han oplevede den i et Arbejder- og Spille
mandshjem i forrige Aarhundredes sidste Halvdel. Om Hans Nielsen, gammel Re
daktør, vilde fortælle sine første Aars Oplevelser, maaske allerbedst gennem en
mundtlig Beretning — for Eks. til en Frank Dovers Forfatter — vilde det ikke blive
nogen kedelig Bog. Hans Fortælleevne er fremragende, og han formaar gennem Be
retninger fra Ungdommens vanskelige, men muntre Tid, at belyse sig selv og sine
Omgivelser med saa rigt et fynsk Lune, at han ikke blot røber sig som et ægte
Barn af den altid hægede og nette, muntre Befolkning paa Odins 0, men ogsaa
rammende og vittigt karakteriserer de Personer, han mødte paa sin Vej. Det vilde
ikke være uden Interesse. Nu sidder Hans Nielsen som graanet Folketingsmand,
valgt sidste Gang med et overvældende Stemmetal, og som konstitueret Direktør i
Hypotekbanken, og man vilde da se, hvor forskellig hans Gang har været fra de
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manges i vort Land, der gaar den slagne Vej fra velstillede Hjem gennem Stats
skoler og Universitet til Embeder og Stillinger, hvor en Mand som Hans Nielsen
nu ofte kommer i Berøring just med dem.
Alle Forudsætninger er forskellige for de Domme og Vurderinger, som skal
fældes, Mennesker og Forhold ses i modsat Belysning, og dog skal de to Parter,
Embedsmanden og Arbejderrepræsen
tanten, i Samarbejde om Lovgivning
og Administration helst komme saa no
genlunde til samme Resultat.
Hans Nielsen har maattet savne
alle de Fordele, som den højere Sko
les Disciple udstyres med i Kampen for
Tilværelsen. Til Gengæld har han haft
den at tilhøre et fremrykkende og sej
rende Parti og dertil at være nær knyt
tet til en Personlighed som den nuvæ
rende Statsminister, der ikke er af den
Slags, som i Ophøjelsen glemmer sine
gamle Venner. Men hvorom alting er,
har „Hans“, som han hedder i Rigs
dagskredse, saamænd haft det torne
fuldt nok, hvor hans Vej gik, og ret
beset har han klaret sig godt i Tilvæ
relsen og haft et interessant Liv, som
forhaabentlig endnu kan bringe ham
mange Aar med Indhold og Glæde. Han
har nemlig alle Betingelser for at kun Hans Nielsen, Hypotekbankdirektør. F. 5/4 1869
i Ejby ved Middelfart. Søn af Teglværksarbejder
ne fryde sig over Dagene og paa sin
Niels Nielsen (Balslev) og Hustru Maren Jør
godmodige Vis le sig godt tilpas over gensen fra Bred paa Fyn. Redaktør og kst. Di
de mange pudsige Hændelser, som hver rektør i Kongeriget Danmarks Hypotekbank.
Valgt som Socialdemokrat til Folketinget siden
Dag har at byde paa, og de mange ko
25/r 1909 i Horsens-Skanderborg Amtskreds.
miske Situationer som vi alle daglig
mer eller mindre frivillig kommer i. Ogsaa sig selv har Hans Nielsen mangen Gang
maattet vurdere gennem en sund og berigende Latter.
Hans Nielsen begyndte i smaa og fattige Kaar, blev Møllersvend og som saa
mange i de Aar grebet af Arbejderbevægelsens unge, friske og saa forjættende Tale.
Han meldte sig ved de røde Faner og har siden fulgt dem, ikke mindre ivrig efterhaanden som Tiden blegede deres Farve og graanede hans Haar. Han blev aldrig
Minister, og megen Spot har han maattet døje, mens andre, maaske ringere Ho
veder, skød ham forbi. Dog, det var sikkert klogt at holde ham fra de højeste
administrative Poster, som han vel kunde have magtet lige saa godt som mange
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andre, men hvortil hans-Væsen paa en Maade var for frodigt. De rigtige Ministre
maa ikke le ad Menneskenes almindelige Grinagtighed, i det mindste kun, naar de
er hjemme, og hvis de er saa lykkelige at have en Kone, der kan le med, men
skal være korrekte. Hans Nielsen er ikke korrekt. — Men hans Parti har dog
brugt ham og ofte med Held til vigtige Ordførerskaber og betydelige Tillidsposter.
Til den anselige Stilling han nu indtager, havde han vel ikke de uddannedes
Kvalifikationer, men til Gengæld god Vilje. Og Flid og Interesse og Samvittigheds
fuldhed er ofte mere end Eksamen og Skole. Navnlig for den, der som han fra
Naturens Haand er vel udrustet. Han har en god Forstand og en sund Dømme
kraft, der sjælden tager fejl af Mennesker. Paa et Omraade har han dog faaet for
rigeligt i Posen. Hans Livslyst og Humør har givet ham et lidt for bekymringsløst
Syn paa Tilværelsen og opfostret en Letsindighed i hans Væsen, som dog altid er
gaaet mest ud over ham selv. — Naa, foruden et Kvint Letsind lader det sig
ikke gøre at komme gennem Tilværelsen, sagde en saa vis Mand som Morten Pontoppidan, og Hans Nielsens godmodige, runde Elskværdighed i Forbindelse med
hans komiske Sans har da ogsaa hjulpet ham til at komme gennem Verden og til
ikke at tage Situationer og Mennesker mere højtideligt, end de fortjente.
Men dette Skær af Sorgløshed, som han saaledes har faaet over sig, dækker
ikke hans Væsen. Han er nemlig en samvittighedsfuld Mand, dertil et stærkt
følelsesbetonet Gemyt, som med Alvor gaar til, hvad i Alvor forebringes ham.
Mere højtidelig end højst nødvendig er han dog ikke, men naar man undertiden
har faaet det Indtryk, at han vilde spille Halløj med Borgermusikken, er det dog
Misforstaaelse af et oprindeligt, muntert Sind, der ikke skyer i en snæver Ven
ding at lade fem være lige. Man kan jo møde Mennesker, hvis Maske er saa be
væget alvorsstemt over Smaating, at man ikke ved, om man skal svare dem med
Latter eller Graad. Hans Nielsen vælger altid at le.
— Ved den mægtige Stilling, hans Parti efterhaanden er kommet til at ind
tage, fandt mange Vej til ham. Der var maaske noget at opnaa! „Og han skal
nok være en Mand, der har.Indflydelse paa højere Steder!“ — Hans Nielsen har
nu i mange Aar færdedes i disse for ham oprindelig fremmede Kredse, som den
naturlige og glade Fynbo han er, han har gennemskuet mangen en Hykler, men
ogsaa lært af de kloge og dygtige Mænd, han mødte paa sin Vej. Som sin Lands
mand Klaus Berntsen har han haft Fristelse til at komme nemt om ved det. Begge
havde de et let Nemme og lyst Sind med en lystig Undertone. De var ikke til at
staa for, og saa gik alt som af sig selv. Det hændte da for dem begge, at kun
Overfladen berørtes af deres næsten dansende Fjed, og at de ikke satte sig dybere
Spor. Men ellers kender Hans Nielsen godt nok sig selv og sin Begrænsning, og
skal det være, kan han særdeles vel sætte sig ind i Sager og Forhold.
I sine yngre Dage var han en meget brugt og dygtig Agitator. Hans Tale var
jævn, spækket med Billeder og Fortællinger. Med stor Virkning forstod han at
udspænde den politiske Situation som en bred Baggrund, hvorpaa han anbragte
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sine Skildringer saaledes, at han ikke blot fik Latteren paa sin Side, men ogsaa
vakte Tilhørerne til Eftertanke eller satte deres Følelser i Bevægelse.
Paa Rigsdagen havde han som Ordfører ofte Held til at slaa sine Modstandere
ved Anvendelse af samme Metode, men den holdt ikke, da han blev optaget af sit
senere mangesidige Arbejde, hvor han blev en Slags politisk Konsulent for store
Dele af Erhvervslivet og da ikke fik Tid til at udarbejde sine Taler som tidligere.
Han er ofte i sit Syn paa Erhvervslivet i meget Industriens Mand ; udvikles vor
Industri ret, siger han, kan den skaffe Arbejde til mange og billige Varer til Ar
bejderne.
Nu hører han til Partiets Veteraner. Han sidder sikker i sin Kreds og har med
Aarene opbygget sin Indflydelse. Han er en Fredens og Forhandlingens Mand, en
Forligsstifter og Mægler. I de 29 Aar han har været valgt i Horsens, har der aldrig
være nogen Konflikt mellem ham og hans Vælgere. Hans aabne Færd, aabne Tale
om Militær og Toldspørgsmaal, hvor han havde Meninger, der ikke var efter de
gamle Opskrifter, men som har sejret eller vil gøre det, har gavnet og styrket hans
Position. Paa Partiets Stilling til Kongemagten har han ogsaa øvet Indflydelse. Man
har knurret — og fulgt ham ! — Samarbejdet med Det radikale Venstre har altid haft
en forstaaende Talsmand i ham.
Som Fyn ligger i Midten, dannende Forbindelser til alle Sider i Landet, er han
i den kapitalistiske Verden blevet en Slags Gesandt for Arbejderpartiets Syns
punkter. Og langsomt men sikkert lærer man at forstaa hinanden og at erkende de
for begge Parter ændrede Vilkaar, der dels er Frugten af Demokratiets endelige
Sejr, dels af Verdensforholdenes Revolution.
Her har Hans Nielsen i visse Kredse haft ikke ringe Betydning. Som andre
Gesandter maa han bo i det fremmede, om fornødent bag Fjendens Porte, og man
ser ham derfor ofte i Selskab med denne Verdens Store, tilsyneladende veltilpas
i Centrum af de Kredse, han i sin Ungdom var med til at ophidse sine Standsfæller
imod og overfor hvem han — den Gang iøvrigt ikke uden Grund — i det mindste
ikke sparede paa store Ord. Men saadan er Livets Gang. Det er kun de faa, der
kan holde Galden flydende og Økserne brynte. Men hvor nyttig end denne bedske
Vædske er og hvor gavnligt det er altid at være i Rustning, saa er dog Hjertelaget
det væsentligste, det stærkeste, som vinder i sidste Omgang. Og ingen, der kender
Hans Nielsen nærmere, er i Tvivl om, hvor hans Hjerte er. Han giver ikke saa
skarpe og rammende Udtryk derfor, som hans Ven Statsministeren, der aldrig i
saa Henseende har givet Plads for Misforstaaelser, men det skinner dog igennem.
Og som hin engelske Dronning, der elskede Calais, henviste til sit Hjerte, hvori
man, om man aabnede det ved hendes Død, vilde finde Byens Navn indskrevet,
saaledes vilde man i Hans Nielsens bevægede og misbrugte, men gode Hjerte, om
man kunde se derind, finde Navnet paa det Sted, hvor han legede som Barn,
og hvor hans Medarbejderskab ved Arbejderklassens Oprejsning har sit Udgangs
punkt.
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Redaktør og Bager JENS PETER NIELSEN

Færdes man i Rigsdagens Vandrehal, bemærker man en lille uanselig Mand, lidt
foroverbøjet, hjulende sig frem med et bekymret, halvt gnavent Udtryk, et hæn
gende Overskæg og ofte Hænderne i Lommen. Ret længe faar denne Mand sjældent
Lov til at gaa i sine egne Tanker; saa er der Bud efter ham til et Udvalgsmøde,
nu kalder Telefonen, og i næste Øjeblik er der et Udvalg af Skolefolk fra Sønder
jylland, Bladmænd, Arbejdere eller Landmænd, som absolut skal tale med ham.
I. P. Nielsen hilser lidt træt og skødesløst paa dem, som vilde han sige: hvad
er der nu i Vejen med jer? Kan man da ikke ogsaa blive fri for det Rend! Men et
lille Smil i Øjenkrogene, og en venlig Betoning i Indbydelsen til at følge med ind
i et eller andet Værelse, tænder straks i de Besøgendes Sind et Haab om, at
I. P. Nielsen nok skal klare de Vanskeligheder, de er kommet for at bede ham
ordne, og han kan. Det er utroligt, hvad han har overkommet i Aarene siden Gen
foreningen og som Folketingsmand i de sønderjyske Landsdele. Alle kommer til
ham, og alle giver han Raad eller hjælper, saa vidt han kan overkomme det. Det
hænder, at han ved Understregning med kraftige Eder skælder dem Bælgen fuld,
der løber ham paa Dørene og siger dem de drøjeste Sandheder, men det er kun
Indledningen til saa meget varmere en Omsorg for deres Sag.
I. P. Nielsen har gaaet i Skole i Tybjerglille og Herlufmagle, og han er én
eneste afgørende Protest mod den Paastand, at Sjællænderen altid har nok i sig
selv og sin 0 — hvad Øens Herlighed i og for sig godt kunde begrunde —. Han
er med Liv og Sjæl bleven Sønderjydernes Mand. Han bor i Dynt paa Broager, og
Danskheden i Nordslesvig har ingen varmere, næppe nok mere formaaende Tals
mand end ham. Naar Arbejderpartiet i Sønderjylland nu hører til Danskhedens
Kærnetropper, medens de i den tyske Tid i vide Kredse mere var bestemt af den
socialdemokratiske Tankegang end af det nationale Sindelag — dansksindede og
tysksindede Arbejdere var Brødre i den fælles Organisation — saa skyldes det mere
end nogen anden Enkeltmand I. P. Nielsen; han har her udrettet en saa betydelig
Gerning og underbygget Danskhedens Sag paa en saadan Maade, at hele Nationen
skylder ham Tak herfor. Utrættelig virkede han i Genforeningens første Aar, var
her og der og alle Vegne. Det gjaldt om ham, hvad Bjørnson i sin Tid skrev om
Morten Eskesen: Han vil med sine Tusinde Fjed sy sammen, hvad de søndersled !
I. P. Nielsen tjente som Karl paa Sjælland, fik Arbejde i et Herregaardsbageri,
kom i Bagerlære, blev Svend, var med til at organisere sine Fagfæller, var i mange
Aar i Spidsen for deres Organisation, har været Medlem af de samvirkende Fag
forbunds Forretningsudvalg og er Medlem af Partiets Hovedbestyrelse, af Finans
udvalget og Det udenrigspolitiske Nævn. Partiet sætter ham højt og betror ham
ansvarsfulde Poster, ogsaa som Paaskønnelse for, hvad han har udrettet. Som ung
Socialdemokrat var han ikke af de moderate; han gik i Gerson Triers nye Arbejder
skole og dér blev ikke prædiket Moderation; senere i Karl Marx-Klubben drøftede
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han den teoretiske Socialisme med ligesindede. Han var i en Aarrække Medredaktør
af Socialisten, hvor Justitsminister Steincke i sine unge Dage teoretiserede, oppo
nerede og imponerede! Det internationale Socialdemokrati, som en Gang var en
Virkelighed, havde i I. P. Nielsen en ivrig Medarbejder. Han var Demokrat, og
som saadan skal man praktisere sine
Ideer i Handling! — Derfor blev det
ogsaa ham, der efter Krigen organise
rede Besøgene i Danmark af de mange
Tusinde Børn fra det krigshærgede
Centraleuropa. Han udrettede her en
Kultur- og Barmhjertighedsgerning af
enestaaende Karakter. Han var For
mand for Komiteen til Hjælp for Børn
i Centraleuropa indtil 1921 og har væ
ret Sekretær for Fælleskomiteen for
Hjælp til de krigshærgede Lande. Han
har i sine unge Dage rejst det meste af
Europa igennem paa Fagets Vegne. Han
har udmærkede Forbindelser, navnlig
indenfor det tyske Socialdemokrati, og
har knyttet Traade vidt omkring, der
dog nu de fleste Steder er kappet over.
I. P. Nielsens Fader var Venstre
mand af den Bergske Type. Han havde
været med i Fireogtres, var saaret i
Jens Peter Nielsen, Redaktør og Bager. F. 23/4
Krigen og var en fanatisk Modstander
1873 paa Sjælland. Søn af Landmand og Tække
af den Bahnsonske Militærpolitik. Han mand Hans Nielsen i Tybjerglille og Hustru
organiserede Riffelbevægelsen paa sin Mar.en, f. Jørgensdatter, fra Reinstrup. Med
Egn, og det samme Sind, som en saa redaktør af Sønderborg Socialdemokrat. Folke
tingsmand siden 2l/9 1920. Valgt som Social
dan Handling er Udtryk for, lever i demokratiets Repræsentant i de sønderjyske
Sønnen. Gaar det ikke straks, som Landsdele. Opstillingskredse : Sønderborg og
Augustenborg.
I. P. Nielsen vil, bruger han stærke
Ord og truer med at gaa op paa Loftet for at hente den gamle rustne Remington
af Faderens Vaabensamling! Han mener det dog ikke saa slemt; selv om hans
Utaalmodighed mange Gange kan være nok saa begrundet, er han dog paa Bunden
af sit Væsen den kloge Forhandlingsmand, der lægger Vægt paa og ogsaa opnaar
positive Resultater.
Man har undret sig over, at denne Sjællænder, hvis Sprog endnu ejer Modersmaalets Lokalklange, skulde blive en sønderjysk Fører, men Forklaringen ligger i
I. P. Nielsens stærke Følelsesliv. Han har et bevæget Sjæleliv, religiøst betonet,
„gammeldags“, siger han selv i sit Forhold til Kristendom, kritisk og frigjort i sin
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Vurdering af Kirken. Efter Genforeningen i 1920 følte denne Mand, der havde
været Socialdemokrat fra sit 17. Leveaar, det som sin Opgave ikke blot at blive
Talsmand for det danske Socialdemokrati mellem de sønderjyske Arbejdere, men
tillige at blive en Forkæmper for dansk Sprog og Kultur i disse Kredse. Han staar
den Dag i Dag midt i denne sin Virksomhed, i al sin Uanselighed en ejendommelig
særpræget Personlighed, et af de betydeligste Ansigter paa den danske Rigsdag.

Gaardejer SVEND NIELSEN

Svend Nielsen — Formanden for Aalborg Amts Landboforening — er en Karak
ter. I højere Grad end de fleste Rigsdagsmænd gaar han efter sin egen Næse og
indtager de Standpunkter, som han efter grundig Overvejelse finder de rigtige.
Som Folkerepræsentant lægger han megen Vægt paa at kende de økonomiske og
kulturelle Forhold, hvorunder hans Vælgere lever og virker. Den Rigsdagsmand,
siger han, der ikke har et nøje Kendskab hertil, og som ikke ser det som sin Hoved
opgave at varetage sine Vælgeres Interesser, han har ikke hjemme paa Rigsdagen,
og da det først og fremmest er Landbrugere, der har valgt ham, er han paa Tinge
i deres Ærinde. Han ved vel, at en Rigsdagsmand alene er bundet af sin Over
bevisning og ser i denne Grundlovsbestemmelse en Pligt til at vælge og vrage
imellem de Krav, Vælgerne stiller. Et Helhedshensyn til Samfund og Rige stiller
han i første Række, men iøvrigt stemmer han i sin Overbevisning nøje sammen
med Flertallet af sine Vælgere.
For Svend Nielsen er Venstrepolitik — eller burde efter hans Hoved i det
mindste være det — kongruent med en Politik, der tager Sigte paa at styrke og
gavne den danske Bondestand. Er denne fri og uafhængig og saa stærk, at den
kan blive førende i Landets offentlige og aandelige Liv, da vil det være bedst for
Land og Folk, og kan Venstrepolitik føre dertil, har den naaet sit Maal. Svend
Nielsen er ikke et Øjeblik i Tvivl om, at en Udvikling i den Retning vilde være
den bedste Vej til at gøre Ret og Skel til alle Sider indenfor vort Samfund. Han
er ikke Agrarpolitiker i den Forstand, at han ønsker en ensidig økonomisk Begun
stigelse af Landbrugserhvervet. Hans Vurdering er en anden; det er ud fra en
kulturel, almen folkelig Betragtning, at han placerer Bondestanden saa højt, som
han gør. Landbruget er ikke blot det økonomisk bærende, men Landbostanden er
ogsaa Folkets aandelige Kerne. Den skal ikke blot være en Reserve af Kraft og
Sundhed men bør være førende! Den skal angive Tonen og bestemme Vejen.
Dette sit Syn paa Politik er han ikke kommet til hverken i Gaar eller i Forgaars; det er en Frugt, der er modnet gennem hele hans Liv og Udvikling fra de
første Barneaar, da han hjemme paa Heden i Ajstrup blev opdraget af sin stille,
handlekraftige Far og af sin Mor lærte Fromhed og Kristendom, f. Eks. naar hun
hver Aften, før Børnene faldt i Søvn, tog dem i Haanden og bad Fadervor med
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dem. Hans Hjem var konservativt og lukket for Paavirkning udefra, men sytten
Aar gammel kom Svend Nielsen paa Testrup Højskole, hvor han var de to Vintre
1896—97 og 1897—98. Den purunge 1
kom her under Dr. Jens Nørregaards
magtfulde Personligheds Paavirkning og modtog karakterdannende Indtryk for hele
Livet. Hans Ophold paa Testrup Høj
skole blev retningsgivende for hans se
nere Liv saavel religiøst som politisk,
og i sit Syn paa Menneskekultur har
Nørregaards Paavirkning været afgøren
de for hans Udvikling. Efter to Vintres
Højskoleophold besøgte han den tredie
Vinter Dalum Landbrugsskole og tog
derefter til Landbohøjskolen, hvorfra
han er Kandidat i 1902. Han søgte nu
Uddannelse paa Askov Højskoles Læ
rerkursus, og i Vinteren fra 1902—03
var han Landbrugslærer paa Aabybro
Højskole i Vendsyssel. Det var dog sta
dig Landbruget, som var hans Hoved
interesse; fra 1903—06 var han Kon
sulent i Aalborg Amts Landboforening,
og i 1910 fik han Skibstedgaard i For
pagtning og købte den i 1914. Mens
han var Konsulent, blev han grebet af
Udlængsel, forlod Landet og opholdt sig
dels i Nordamerika og dels paa Cuba i Svend Nielsen, Gaardejer. F. 30/8 1879. Søn af
Gaardejer Svend Nielsen i Ajstrup ved Skive
fire Aar fra 1906—10.
og Hustru Kirsten Andersen fra Bækkegaard
Nylig hjemkommen var han begyndt ved Stoholm. Ejer af Skibstedgaard ved Kon
at deltage i Venstres Organisations gerslev i Himmerland. Folketingsmand for Ven
stre i Randers Amt fra n/4 1924 til 16/n 1932
arbejde, kom her i Forbindelse med
og igen fra 22/10 1935. Opstillingskreds: Grenaa
gamle Pinstrup og modtog stærke Ind
kredsen.
tryk af hans Personlighed og aldrig
trættede Arbejde for Landbrugets Sag. I 1923 afløste han Pinstrup som Formand i
Aalborg Amts Landboforening, og i 192- blev han Pedersen-Nyskovs Efterfølger i
Grenaakredsen og paa Rigsdagen.
Svend Nielsen er en lukket og indadvendt Karakter, en Mand, der tænker meget
over Tingene og ikke spilder sin Tid med Snak. I Rigsdagen ser man ham altid
bøjet over et eller andet Arbejde. Han har vanskeligt ved at udfolde sig, taler tungt,
uden fængende Evne, men der er Glød bag Ordene, og der findes ikke mange Re
præsentanter paa Tinge, som mere ærligt tror paa den gammeldags Venstrepolitik,
som den har formet sig i vore Landbokredse i dette Aarhundredes første Menneske-

160

alder. Han er en stejl Natur, egensindig! En Tid mente man, at han vilde slutte
sig til Det frie Folkeparti, men hidtil er han dog blevet i Venstres Rækker og søger
at føre Partiet længst muligt ud i en skarp Landbrugspolitik, der vender sig mod
al Tale om Forlig med det herskende System. — Han er en kirkelig interesseret
Mand, der i mange Aar har været Formand for Skibsted Sogns Menighedsraad.
Ogsaa paa Rigsdagen har han vist Interesse for hermed beslægtede Spørgsmaal.

Redaktør MAGNE NØHR
Efter et Valg bliver de nyvalgte Genstand for en vurderende Betragtning af
Rigsdagsrotterne, de Gamle i Gaarde, som har rig Erfaring i at bedømme Evnen
til politisk og menneskelig Orientering blandt dem, der er Rekrutter. Man har set
lidt af hvert: Den stortalende Debutant, som med et Slag sætter Tingene paa Plads,
men som hurtigt mærkede den Afmagt i Sjælen, der føles, naar saa megen Varme
og Intelligens bliver modtaget af tomme Stole! Han er en Sjældenhed. Man kender
ogsaa den Forsigtigpeter, der føler sig for, næsten som i Blinde — og, kan hænde,
aldrig naar ud over den søgende Orientering. Man har set den fødte Parlamentariker,
hvis Ord straks fængede, den dovne, som fordriver Tiden med Snak, og den flittige,
som altid staar paa Hovedet i Dokumenter og Skrivelser og nu og da gaar til Grunde
i lutter Forarbejde !
Redaktør Nøhr, som valgtes af Det radikale Venstre i Randers Amt paa et Sup
pleringsmandat, tælles blandt de forholdsvis sjældne, som straks finder Tonen. Hvert
Ting har sin, og Folketinget har mange, men Kammertonen er og bliver den poli
tisk belyste, personligt stemplede, fængslende og oplysende, ja, underholdende
Saglighed. Og den behersker Nøhr. — Han er vist ikke nogen særlig flittig Mand,
selv om han ved, hvor Rigsdagens Bibliotek har sine Lokaler, men han ejer en
betydelig Tilegnelsesevne overfor politisk Stof, og hans Foredrag er ordenspræget,
næsten undervisende; det er følgerigtigt, hvad han siger, jævnt og tilforladeligt.
Talen er uden Lyrik og Retorik, Sætningerne er korte og afsluttes som Regel med
Tankegangens Pointe, der fremsættes som med et Smæld. Ikke noget „menne“
eller „ogge“ tilføjer Forbehold eller halve og hele Tilbagekaldelser af den fremsatte
Anskuelse og Besked. Hans Stil, naar han skriver sine Artikler, har den samme
Sluttethed i Tankegangen, den koncentrerede og faste. Han høres og trætter ikke •—
kunde være blevet en fortræffelig Lærer.
Det var hans Fader, som ogsaa var Politiker, og fra hvem Sønnen nok ikke
blot har modtaget Anlæg i Arv men ogsaa Opdragelse og Paavirkning, som blev
bestemmende for hans Færd. Den gamle Nøhr, Lærer paa Holbækegnen og Folke
tingsmand nogle Aar for Holbækkredsen, var ikke som Folk er flest. Man ser ham,
levende og nærværende, blot man lader hans ejendommelige Personlighed træde
frem i Erindringens Lys. Hans Ansigt var mere end halvt skjult af Haar og Skæg
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og Bryn, et bevokset Fysiognomi, men skarpt og fængslende, præget af bister
Alvor, Mandighed, stærke Øjne blottet for Drømmeskær — en nøgtern rationalistisk
Sjæl, hvis Blik kunde lyne men ogsaa glimte som Sol paa Bølger i et Lunets
Skælmeri, naar et Rynkespil i Øjenindfatningen som Lysstraaler spredte Smilet over
den Urskov, der kransede hans stærke
Træk. Han var Lærer, Pædagog af
Guds Naade; en af dem, der prægede
en hel Egn gennem sin Undervisning
og Disciplin. Han var Hørup’er, af en
enkelt usammensat politisk Opfattelse:
Alle Formaal i Staten kan samles i dette
ene, at gavne og opdrage fra neden af
i Samfundet, at bygge det brede Funda
ment paa sund Viden og praktisk Dyg
tighed, paa gode Kaar, som giver Plads
for Vækst i Menneskelighed og Udfol
delse af de Evner, som Læreren vidste
i rigt Maal var tilstede og blot trængte
til egnede Vilkaar for at kunne udvikles.
Æblet er ikke trillet langt fra Stam
men.
Nøhrs politiske Grundanskuelse lig
ner Faderens, i hvis Kølvand han har
sat sine Sejl. Den økonomiske Politik,
det man kalder den økonomiske Fri
Nøhr, Redaktør. F. 1/3 1891. Søn af Læ
gørelse, betyder for Nøhr, at de flest Magne
rer og Folketingsmand A. H. Nøhr fra Thorsmulige kan blive besiddende og faa Fo lund.e Skole ved Holbæk, og Hustru Abelone,
den under eget Bord. Den her i Landet f. Johansen, fra Støvring ved Randers. Redak
tør af Randers Amtstidende. Folketingsmand
praktiske Udstyknings- og Husmands for Det radikale Venstre i Randers Amt fra 22/10
politik er derfor efter hans Hjerte, og
1935. Opstillingskredse : Hornslet og Randers.
det er slet ikke efter hans Hoved, naar
Udviklingen tenderer imod Storindustri og et Landbrug, der maa begrænse sin Pro
duktion til, hvad de Raavarer, den danske Jord kan give, betinger. Nøhr er opvokset
i et Hjem, hvor Politik var daglig Kost, og for den Kreds af Hørup’ere og gamle
Venstredemokrater, Efterkommere af Tschernings Politik paa samme Egn, som
kom i hans Hjem, var det politiske baade Hverdag og Fest, saavel Materie som
Aand !
Da han havde taget Præliminæreksamen, averterede hans Fader i Holbæk Amts
Venstreblad: „Ung Mand søger Plads ved hvad som helst!“ Det medførte et Par
Aar ved Landbruget, men 17 Aar gammel fik Nøhr Foden ind ved Venstres Folke
blad, hvor Bransagers menneskeligt begavede og politisk fint udviklede Personlighed
li
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den Gang raadede. Nøhr lærte af ham den stilfærdige Kampform, han siden har ud
viklet. Han kom fra Ringsted til Det radikale Blad i Næstved, hvor han blev Redak
tionssekretær, og 24 Aar gammel i 1916 blev han politisk Redaktør af det da opret
tede Randers Amtstidende. Hans Fader sagde til ham, vil du være Politiker, skal du
give dig til at være Husmand ; selv om Nøhr har fulgt mange af sin Faders Vink og
politisk er hans Elev, fulgte han ikke dette Raad. Han blev politisk Skribent og Agi
tator, der er næppe det Forsamlingshus i Randers Amt, hvor han ikke har haft Møde,
et eller flere. Han har siden 1920 været Formand for Det radikale Venstre i Randers
Amt. Fra 1921—33 sad han i Randers Byraad og var 8 Aar afgørende for Flertallet
i Raadet. Han var Formand for Skoleudvalget og Medlem af Havneudvalget. Nøhr
nyder ikke ringe Anseelse i sin By, og ved Folketingsvalget, da han var opstillet
ogsaa i Randers, steg Partiets Stemmetal der med 50 Procent. Spørger man Rigsdagsmændene i Almindelighed, hvad de særlig lægger Vægt paa i deres Forhold til
Vælgerne, vil de fleste svare, at være aaben og ærlig og at give Vælgerne en kor
rekt saglig Fremstilling. Et saa ædelt Program vil Nøhr ejheller fornægte, men han
føjer til: selv at vide ordentlig Besked om Lovgivningsarbejdet! Det er karakteristisk
for ham. Om det politiske Livs lunefulde Spil ikke hindrer ham i at udvikle sig til
Rigsdagspolitiker over en længere Periode, skulde man tro, at hans Haandelag og
sikre Greb om Sagerne vilde føre ham vidt.

Gaardejer JOHANNES ELSINIUS NØRGAARD

Da Landbrugskrisen i 1932 var paa det højeste, blev Nørgaard valgt som Til
hænger af Landbrugernes Sammenslutning og tillige som en paa sin Egn kendt
Indremissionsmand. Den skarpere Kurs i Landbrugspolitikken, som mange i Venstre
ønskede, den ny Organisationsbevægelse, der søgte at blive en Fagforening for
Landmændene, og som han sluttede sig til, var Aarsagen til, at Nørgaard blev
foretrukket for Chr. Christensen i Hurupkredsen, der var Venstremand mere af
den gamle Skole, og som holdt paa, at Landboforeningerne paa fuldgyldig Vis kunde
varetage Landbrugets økonomiske Interesser. Nørgaard mødte frem paa sin stil
færdige Maade, talte ikke særlig meget, men satte Landbrugets Krav over de parti
politiske, og den Alvor, som saa let lejrer sig om hans Person, skabt af religiøs
Grublen og Trang til at forkynde den kristne Moral for sine Medmennesker, over
førtes paa hans stærke Krav til Regering og Rigsdag om at værne Landbruget. Dette
syntes man om og valgte ham. Han har, som de fleste af sine Standsfæller, sin Ud
dannelse fra Kommuneskolen og fra Landbrugskursus. Som Dreng følte han en
naturlig og levende Lyst til Landmandsgerningen, som han var født og opvokset
ved, og han har staaet i Landbrugslære, fra han „knapt kunde stave“. Han mindes,
som for Resten saa mange af hans Kolleger paa Tinge, med Glæde sin Lærer i
Barneskolen og føler sig i blivende Taknemlighedsgæld til ham. I 4—5 Aar
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var Nørgaard indkaldt til Sikringsstyrken og laa i København. Han søgte da til
K.F.U.M.s Soldaterhjem, og til hvad denne Organisation iøvrigt forsøger at samle
det indkaldte Mandskab om. Han fik her ofte Lejlighed til at høre Pastor Ricard,
der fik en afgørende Indflydelse paa den unge Soldats Stilling til Kirken og Kristen
dommen. En ikke ringe Del af Nørgaards
offentlige Virksomhed har her sit Ud
spring. Han er ganske vist en praktisk
dygtig Mand, har været Sogneraads
medlem siden 1929 og Vurderingsmand
til Ejendomsskyld fra 1930 og er nu
Rigsdagsmand, men hans Hovedinter
esse er Kirke- og Skolespørgsmaal. Han
ser det som sit Maal at være med i et
Arbejde for at kristne det danske Folk
og derigennem højne dets Moral. Det er
Nørgaards Opfattelse, at kun i samme
Grad dette lykkes, vil gode og sunde
demokratiske Forhold komme til at raade i Landets Politik og danne Grund
laget for en social Forstaaelse, som
fører til et samfundsbevarende Sam
arbejde mellem Klasserne. Den kloge
ste Politik, siger han, er altid at frem
stille Tingene, som de er, uden at
skjule noget. Det lønner sig i Læng
Johannes Elsinius Nørgaard, Gaardejer. F. 17/8
den, selv om det kan være ubehage
1891. Søn af Gaardejer P. Chr. Nørgaard fra
„Elsøholm“ i Elsø ved Nykøbing Mors, og Hu
ligt i Øjeblikket. I de senere Aar har
stru Sidsel Marie Kjeldgaard fra „Kjeldgaard“
han med Varme sluttet sig til Oxfordi Elsø. Ejer af Gaarden Frøsl.evgaard paa Mors,
bevægelsen.
en halv Snes Kilometer Vest for Nykøbing.
Folketingsmand for Partiet Venstre i Thisted
Fra sine unge Aar har Nørgaard
Amt fra
1932. Opstilingskreds : Nykøbing
været en stor Beundrer af J. C. Chri
Mors.
stensen, der ved sine rammende Svar
i den politiske Debat baade paa Tinge og paa Møder vakte hans Interesse for
Politik. Han følte sig knyttet til Venstre ; men ogsaa sonT Venstremand først og
fremmest til den Side af den politiske Virksomhed, der beskæftiger sig med
Skole og Kirke. „For mig er,“ sagde han engang i Folketinget, „Kirkeministeriet
og Undervisningsministeriet de vigtigste i vort Samfund. Fra dem udgaar det
egentlige Liv, som rører sig i vort Folk.“ Lægger man Mærke til den Sam
fundsudvikling, vi er inde i, føjer han til, da ser man, at Socialministeriet er
blevet saa umaadelig omfattende. Det skyldes, at man ikke lægger tilstrække
lig Vægt paa Skole og Kirke og Befolkningens Opdragelse i den kristne Moral!
h*
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— Nørgaard er derfor ogsaa en varm Tilhænger af Religionsundervisningen i
Folkeskolen; fjerner man den, vil efter hans Opfattelse det meste af det værdi
fulde i Folket, som alle i Rigsdagen gerne ønsker fremmet, først gaa tilbage og
senere til Grunde!
Gaardejer LAUST LAUSTSEN NØRSKOV
Det var slet ikke let for Laust Nørskov, da han i 1914 blev opstillet og skulde
være Anders Nielsens Efterfølger. Han var kun 31 Aar gammel, var vel skolet
gennem Venstres Ungdomsarbejde og havde ogsaa været i Ilden nogle Gange, men
alligevel. Anders Nielsen var en Mand, der fyldte i Landskabet; ikke blot var
den tidligere Landbrugsminister og Venstrefører, og Fører var han, en meget stor,
bred og svær Mand, men hans Begavelse og Personlighed vejede sandelig ogsaa
til. Naar man hørte ham paa et politisk Møde, var man straks paa det rene med
at have noget betydeligt, noget ud over det sædvanlige for sig. Han sad sikkert
i sin Kreds. I Løvelkredsen stemte praktisk taget alle paa deres Folketingsmand.
Dette forandredes ikke, da Nørskov blev hans Stedfortræder. Han sidder ogsaa
stærkt i sin Kreds, selv om han dog ved Valget i 1935 ikke opnaaede mere end
55 Procent af de afgivne Stemmer, — ja, selv i Løvelkredsen kan det komme til
at vakle under en Venstremand! Dog foreløbig holder Nørskov nok. Selv om han
var ung og uprøvet og umuligt kunde udfylde Pladsen straks efter sin betydelige
Forgænger, saa opdagede man gennem Aarene, at han havde et meget sikkert Tag
i sin Kreds, og paa Rigsdagen viste han et Ansigt, som var hans eget. Nørskov
er en af de mest personligt vellidte Mænd paa Tinge; alle synes om den venlige,
tjenstvillige og retsindige jyske Bonde, som gerne hører paa, hvad andre har at
sige og gerne indrømmer, hvad han synes fortjener Imødekommenhed, men som
trods dette er saa rodfæstet i sin Venstreanskuelse som nogen. Nørskov er en kon
servativ Venstretype; hans Gaard er Slægtsejendom, gaaet fra Fader til Søn siden
1764, nu nyopbygget, med stor Have og veldrevne Marker, men oprindelig en
Hedelod, hvor hans Forfædres Sved har skabt den Grøde, han nu høster. Ingen
ved det bedre end han selv. Han er Formand for Selskabet Hedebruget og har gjort
et stort Arbejde for Opdyrkning og Kultivering af Lyngens Land. Han føler sig
her i sine Fædres Spor og forpligtiget ved deres sejge Energi. Hans Fader var en
stor Plantningsmand, og Nørskov fortæller, at selve Dalgas en Gang i hans Drengeaar besøgte Hjemmet som en Paaskønnelse af Faderens, Ole Nørskovs Bedrift.
Han tog da den lille Laust ved Haanden, mens han ledsagede Faderen i Mark og
Skov og gav ham Raad og Vejledning. Den Varme, der da strømmede fra Hedens
berømte Tilplanter og Opdyrker og ned i den lille Drengs Haand, blev en Driv
kraft i hans Hjerte til at fortsætte Fædrenes Virke.
Nørskov er Elev fra Ollerup Folkehøjskole og Asmild Kloster Landbrugsskole.
Efter at have lært Landvæsen paa forskellige Gaarde, blandt andre hos sin Kollega
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i Folketinget L. S.-Manden Jens Thomsen, overtog han Slægtsgaarden. Men for
inden havde han været Soldat. Han har en høj, slank Skikkelse og aftjente sin
Værnepligt ved Hs. Majestæt Kongens Livgarde, og Soldatertiden blev for Nør
skov mere end for de fleste; ikke blot var han virkelig beæret ved at tilhøre
det fine Korps, men han har siden som
Folketingsmand ikke lagt Skjul paa ven
lige Følelser overfor Hæren; de havde
Rod i hans Soldatertid! Han benyttede
sin Fritid under Soldatertjenesten i Kø
benhavn til personlig Udvikling og Ud
dannelse, bl. a. søgte han ned i Rigs
dagen og fik sin politiske Interesse vakt
eller bestyrket. 1909 optraadte han
første Gang som Taler ved et politisk
Møde. En Radikal havde angrebet Neergaards fremskudte Forter — de feltfortifikatoriske Værker, som de den Gang
benævntes med et Ord, man ikke uden
at være helt sikker i Sadlen indlod sig
paa at sætte over i det oratoriske For
hindringsløb, som en saglig Debat om
Militærproblemerne var for adskillige.
Nørskov følte sig kaldet til at forsvare
Neergaard og fik ved samme Lejlighed
sig selv placeret politisk. Han har siden
Laust Laustsen Nørskov, Gaardejer. F. 22/,
været Forsvarsven og i de skiftende
1883 paa Nørskovgaard som Søn af Gaardejer
Episoder hans Parti har gennemlevet Ole Laustsen Nørskov og Hustru Ane, f. Alexmed denne Sag, har han altid taget Op andersen fra Voldum ved Randers. Ejer af
Nørskovgaard pr. Møldrup. Folketingsmand for
stilling yderst paa højre Fløj.
Venstre i Viborg Amt siden 30/9 1914. Opstil
Siden 1928 har Nørskov været Med
lingskreds: Løvel.
lem af Forsvarsministeriets Foredrags
udvalg; i de øverste Militærkredse havde man længe været opmærksom paa denne
demokratiske Venstremands Interesse for Hær og Flaade, og først i de senere Aar,
hvor det blev Socialdemokratiets Stilling, som var afgørende for Hærens Ve og Vel,
gled Nørskov i Skyggen for andre, hvem Generalerne nu turde vente sig mere af!
Nørskov sidder i Hedeselskabets Repræsentantskab og har siden 1920 været Formand
for Bjerregrav m. fl. Sognes Plantningsforening. Han sad i Bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald fra 1924—29 og er igen Medlem fra 1932. Paa sin Egn er han
Indehaver af en Række Tillidsposter væsentlig i faglige eller oplysende Virksomheder
og fra 1937 har han været Medlem af den af Landbrugsministeriet nedsatte Kom
mission angaaende Skovbrugsundervisningen.
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Nørskov føler sig som Folkerepræsentant i en Tjenergerning overfor sin Egn
og sin Kreds. Han har fra sin Ungdom haft en levende historisk Interesse; som
han gennem sin Slægt i flere Led er knyttet til sin Fødegaard, nu hans eget Hjem,
føler han sig videre ud knyttet til Folket og dets Historie ned gennem Tiderne.
Han er stærkt optaget af de sønderjyske Problemer; hans jyske Sind omfatter og
saa denne Del af Jylland. Paa Rigsdagen virker han for en rolig ikke for hastigt
fremadskridende Udvikling paa det Bestaaendes Grund ; han finder sig let til rette
i politisk Selskab med nationalt prægede folkeligt indstillede Konservative. Hans
Venstresind er historisk bestemt, vokset ud af Hjem og Egn. Han er med denne
sin Opfattelse og sine personlige Egenskaber et fuldgyldigt Udtryk for, hvad Fler
tallet i den udprægede Landkreds, han repræsenterer, føler og tænker.

Forretningsfører GUSTAV PEDERSEN
Gustav Pedersen er uddannet som Bankmand i Købmands- og Haandværkerbanken i Aarhus, hvor han har haft Ansættelse fra 1909—16. Fra 1918—23 var
han Formand for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Aarhus og fra 1923
for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i København. Fra 1921—33 var
han Medlem af Aarhus Byraad og siden 1919 har han været Medlem af Hoved
bestyrelsen for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund; han sidder i Re
præsentantskabet for Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning og for
Arbejdernes Landsbank.
Fra sin Ungdom har Gustav Pedersen været Medlem af Socialdemokratiets
Ungdomsbevægelse, og hans Interesse for at skaffe mere Løn til sine Kolleger i
Handels- og Kontorbranchen har ført ham frem til den ledende Stilling, han nu
indtager indenfor denne Organisation som til hans Rigsdagsmandat.
Det Felt, Gustav Pedersen har gjort til sit indenfor Organisationsarbejdet, er
et af de vanskeligste. Som Lyngsie, da han organiserede Arbejdsmændene, man
gen Gang maatte kæmpe med et Materiale, der menneskeligt set var for ringe
til Organisationen, Folk som ikke havde Evnen til at indordne sig, savnede Offer
vilje og, selv om de var blevet organiserede, hyppigt faldt fra igen, saa har Gustav
Pedersen ogsaa haft sine Vanskeligheder, men modsat Lyngsie’s følte mange af hans
Folk sig for gode til Organisationen. Indenfor den Stab af Mennesker han har villet
organisere i Handels- og Kontormedhjælperforbundet har han haft og har frem
deles Besvær med de mange, for hvem Kontorfaget i de lavest lønnede Klasser
kun er et Gennemgangsled, enten til ledende Stillinger eller til saa betroede og
højt lønnede Stillinger indenfor Virksomheden, at de er af overordnet Natur —
eller i det mindste af de paagældende selv blev vurderet saaledes, og det kan
være lige saa svært at komme ud over. Men Vanskeligheden for den, der vil or
ganisere dette Befolkningslag, kan ogsaa ligge i, at mange bestandigt haaber eller
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venter paa at naa op til højere Stillinger. Dertil kommer, at der altid vil være
mange Grænsetilfælde, hvor paa den ene Side Organisationen ikke sætter Pris paa
at have Vedkommende i sine Rækker, eller paa den anden, hvor den paagældende
er i Tvivl om, hvorvidt han hører hjemme i Gustav Pedersens Organisation ! —
Ikke mindst i Spørgsmaal om Lær
lingeuddannelse kan dette give Hoved
brud. — Alt dette har medført, at
Gustav Pedersen ikke i sin Agitation
kan gaa ad den sædvanlige slagne Vej,
men mange Gange maa lempe sig frem
i et Landskab med alvorlige Forhin
dringer. Han er dog ikke selv i Tvivl
om, at det store Flertal af dem, der
arbejder omkring paa Landets Kontorer,
stod sig ved at staa i Organisationen.
Han har været sit Partis Ordfører
ved Behandlingen af Lærlingeloven og
Prisaftaleloven. Da han var Medlem af
Folketinget fra 1924—26 vendte han
sig i en Tale skarpt imod Kravet om
Særbestemmelser for Handelslærlinge,
som han paaviste i ikke ringere Grad
end andre trængte til Beskyttelse. Han
er en logisk Taler, fast i sin Argumen
tation som i sin Overbevisning. Der
kan over hans Fremtræden være noget Gustav Pedersen, Forretningsfører. F. 3/4 1893
i Aarhus. Søn af Maler Jens Jacob Pedersen og
tilsyneladende forknyt, som om han var
Hustru Emilie Carlson fra Karlskrona i Bleking.
trykket af uovervindelig Modgang eller Formand for Handels- og Kontormedhjælper
bar paa Ansvar, der tyngede til Jor foreningen i København. Folketingsmand for
Socialdemokratiet 11 /4 1924 til 2/12 1926 og fra
den, men trods dette savner han ingen 29/0 1934. Valgt i Randers Amt. Opstillingskreds : Mariager.
lunde Styrke i sin Færd, og er en af
Rigsdagens mest overbeviste Socialister.
Han har meget lidt Respekt for alle de Argumenter, der anføres til Fordel for
Overklassens Uundværlighed, men han staar dog centralt i sit Parti og har været
uberørt af den kommunistiske Agitation. Han er en flittig Agitator, der ofte gæster
sin Kreds, hvor han er særdeles velkommen. Man kan godt lide den venlige og stil
færdige Mand, naar han besøger Vælgerne i deres Hjem. Fra sit eget, hvor han
henter Kraften til sin utrættelige Agitation, medtager han dyb Forstaaelse af Hjem
mets Væsen og Verden, og ingen mærker dette med finere Instinkt end den Hus
moder, hvis Gæst man er. Mariagerkredsens Folketingsmand bringer Solskin med
i Stuen, hvor han kommer, og det har han med hjemmefra.
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Gaardejer LAURITS PEDERSEN

Laurits Pedersen, der nu er Gaardejer i det østlige Mellemjylland, er af Fød
sel og Opdragelse Nordjyde. I hans Hjem kom Aalborg Amtstidende daglig, og
han læste Vilhelm Lassens politiske Artikler og vaktes af denne uforlignelige Agita
tor til en politisk interesseret ung Ven
stremand, der med Iver deltog i Mø
der og Diskussioner. Vilhelm Lassen
havde sin egen Façon; han forstod paa
en Gang at tale til Bondens Selvfølelse
og hans Instinkter som Jordens Ejer
mand og den af hvis Arbejde alle an
dre var afhængige. Men samtidig kun
de han ægge hans demokratiske Sind
ved at paapege den Uret, der i Tidens
Løb var gjort Bonden og alle andre
Smaafolk i Landdistrikterne! Han for
kyndte en Venstrepolitik med Land
bruget som det centrale, en Kræven
Ret og Magt for Jordens Mænd og alle
i By og paa Land, der samarbejdede
med dem under Jordbrugernes Fører
skab! — Hans Paavirkning af Sindene
var saa stærk, at den hos de fleste
holdt Livet ud. — Laurits Pedersens
Politik er den Dag i Dag, som Vil
Laurits Pedersen, Gaardejer. F. 2S/1 1886. Søn
helm Lassens var i Aarhundredets før
af Niels Pedersen, Grønlund ved Nørresundby
ste Aar. Han taler Landbrugets Sag
og Hustru Mathilde Pedersen fra Vester Haine
Enge. Ejer af Todbjerg Møllegaard pr. Hjorts
og vil, at den danske Bondestand skal
høj ved Aarhus. Folketingsmand for Venstre i
være førende i vort offentlige Liv. Han
Vejle Amt fra 22/10 1935. Opstillingskreds:
er, hvad man forstaar ved en „Andels
Givekredsen.
bonde“; han sidder i Repræsentantska
bet for Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger og blev i 1933 indvalgt i
Repræsentantskabet for Den danske Andelsbank. De mægtige Organisationer, som
gennem dette Aarhundredes første Menneskealder var skabt af Andelsbevægelsen,
og den Kæmpeproduktion i Landbruget som har været knyttet dertil, stod Laurits
Pedersen midt i. Det var for ham den Klippe, hvorpaa hele vort Folkesamfund
hvilede, og en Venstrepolitik, nær knyttet til Andelsbevægelsens økonomiske Inter
esser og ledet af Mænd udgaaet fra Højskolens og Andelsbevægelsens Kredse, er
efter hans Betragtning det naturlige og rigtige Styre i et Landbrugsland som vort.
Den Landbrugskrise, som i en halv Snes Aar udtærede Landbrugserhvervets
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Saft og Kraft, og som har faaet hele Laurits Pedersens stolte Ideal-Folkehus til at
vakle i sin Grundvold, har ogsaa bragt ham ud af Fugerne; han stritter imod, saa
.godt han evner, men er grebet af en vis Afmagtsfølelse overfor det, der er sket
og stadig sker her i Landet med Socialdemokratiets Sejr, Venstres Detronisering og
Landbrugets tilbagetrængte Stilling. Som nyvalgt Rigsdagsmand forfægter han i en
lidt irriteret Tone Landbrugets Sag. Det er som vægrede han sig ved at forstaa,
at ikke alle umiddelbart maa slutte sig til hans indlysende rigtige Synspunkter.
Det maa dog kunne gaa op for Folk, at Venstre har Ret! — Men ligemeget, hvor
dan det gaar, saa bliver han ved sit. — Han gaar mod Strømmen, selv om han
hverken har Magt til at standse eller vende den !
Paa sin Egn er han en Hjælpsom og afholdt Mand, hvis gode Humør og inter
esserede Deltagelse i Egnens økonomiske og aandelige Liv har gjort ham til en
kendt Skikkelse i vide Kredse.

OLUF PEDERSEN
Der er politisk Blod i Ole Pedersens Slægt; hans Bedstefader Gaardejer Peder
Pedersen fra Oppesundby repræsenterede Frederikssundskredsen fra 1879—1901,
og allerede i Drengeaarene, da Oluf Pedersen gik i Skole hos den politisk inter
esserede Lærer H. P. Hansen i Rørbæk, diskuterede han Politik. Efter Skolen
kom han i Gartnerlære og senere paa Landbohøjskolen, hvorfra han er Kandidat med
Havebrugseksamen i 1912. Fra 1922—35 var han Konsulent i Havebrug for de
samvirkende sjællandske Husmandsforeninger. Da han valgtes til Medlem af Rigs
dagen, fik han sin Afsked fra denne Stilling. Han siger selv „paa graat Papir“,
for derved at angive politiske Motiver bag Afskedigelsen.
Ikke mange Rigsdagstalere behandler mellem Aar og Dag saa mange Emner
som Oluf Pedersen. Ser man en af Folketingets Talerlister igennem, fra de Aar
han har haft Sæde i Rigsdagen, vil man finde et broget Register, omhandlende vidt
forskellige Emner, og det er ingenlunde korte Taler, han holder. Hører man ham,
eller læser hans Foredrag, bliver man hurtigt klar over, at han maa være en flittig
Mand, der har forsøgt at beskæftige sig indgaaende med de forskellige Spørgsmaal. Oluf Pedersen har en god Hukommelse og en omfattende politisk Viden,
og det kommer ham til Nytte ogsaa som Debattør. Han søger med Forkærlighed,
saavel i Rigsdagen som i den politiske Agitation, at komme nær ind paa Livet af
sin Modstander for paa det snævrest mulige Hold at faa ham i Tale. Han er som
Politiker Talsmand for bestemt afgrænsede Synspunkter, Georgismens og Rets
statens, som disse Teorier er udformet og begrundet af Økonomer og Tænkere.
Som Cato altid sluttede sine Taler i det romerske Senat med sit berømte: For
øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges, kommer Oluf Pedersen bestandig til
bage til Kravet om Grundskyldens Gennemførelse, Valutacentralens Afskaffelse
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og Planøkonomiens Ophør! Han gaar som Debattør ikke ind paa Modstandernes
Synspunkter, men bliver ved sit og taler derom, som sad han inde med en
aabenbaret Viden. Med en ikke ringe Selvtilfredshed over saaledes at være begunstiget, fremsætter han med aldrig svigtende Sikkerhed sine Synspunkter og har
overfor Modstanderne en vis Medlidenhed, fordi de stadig modsætter sig Sand
heden ! — Hvor ofte har jeg ikke
villet samle jer, som Hønen sine Kyl
linger, men I vil ikke!
Oluf Pedersen er en stor Agitator.
Han flyver fra den ene Ende af Lan
det til den anden — maaske dog nu
knap saa ivrigt og knap saa hyppigt
som i Partiets første Dage — og slaar
sine store Slag for Retsforbundets Po
litik. Ja, stor i Slaget er han efter hele
sit Væsen og sin Natur. Det smaalige
overser han. Han er en Mand, der i sit
Væsen er ret usammensat; han gaar
efter lange lige Linier og ser nødigt til
Siden fra den afstukne Vej, han har
valgt at følge. Der er ikke saa lidt Fol
kelighed i god Forstand i hans Væsen,
men naar han er paa Talerstolen, kan
han minde om et Lokomobil, der arbej
der uregelmæssigt, med en overhedet
Kedel, saa Tærskeværket gaar i Ryk
Oluf Pedersen. F. 6/9 1891. Søn af Gaardejer og
og Stød, og brummende, som det fodres
Sognefoged Ole Pedersen i Lille Rørbæk ved
til med Neg, afgiver Kerner. Halm og
Frederikssund og Hustru, Bodil Marie Jørgen
sen fra Søbygaard ved Ølstykke, FolketingsAvner !
mand for Danmarks Retsforbund fra 18/„ 1932;
Oluf Pedersen er en læsende Mand.
valgt i Ribe Amt. Opstillingskredse: Varde, Es
Han
studerer Økonomi, har gjort sig
bjerg og Guldager.
til Speciale at vurdere Tal, som han søger behandlet ud fra rationelle Synspunkter. De økonomiske Problemer ser han i
Lys af sin Teori. Som en Teolog gaar til Undersøgelse af Historien for derved at
finde Bekræftelse paa den Tro, der er hans Udgangspunkt, og ikke omvendt søger
gennem Historien at finde Grunde for eller imod det, der har været antaget for
det givne, saaledes har Oluf Pedersen ogsaa sin Lære og sin Maalestok, hvorefter
alle økonomiske Problemer haver sig at rette! Og det maa lades ham, at han med
stor Behændighed forstaar at trække de forskelligste Spørgsmaal ind i den Lys
kegle, der udgåar fra Retsforbundets Fyrtaarn.
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Domæneforpagter PETER PETERSEN (RØJ)

Efter Genforeningen har den politiske Udvikling i Sønderjylland, der har været
meget bevægelig og ofte ganske ubestemmelig, dog, betragtet over en Aarrække,
ført til det Resultat, at de to Venstrepartier er gaaet tilbage, og Fremgangen til
faldt Socialdemokratiet og Det konser
vative Folkeparti. Det laa i Sagens Na
tur, at dette sidste Parti, som havde
en ret betydelig Tilslutning blandt de
sønderjyske Landmænd, ogsaa maatte
have Rigsdagsrepræsentanter fra Land
mændenes Kreds, og ved Valget i 1935
blev det Domæneforpagter Petersen
Røj, der blev udpeget til og valgt som
konservativ Landmand for Sønderjyl
land. De særlige vanskelige Forhold
for Landbruget i Sønderjylland, der har
sin Rod helt tilbage i Genforenings
tiden med Markfald og Kronelaan,
Kronefald og Kronestigninger, alt
sammen med forstærket Virkning set
paa Baggrund af en af Krigen hær
get Landsdel, har skabt det voldsomste
Røre i den ellers saa besindige sønder
jyske Landbefolkning. Og naar de her
skende Partier i Danmark, trods be
Peter Petersen, Domæneforpagter. F. 13/4 1875.
tydelige Ofre fra den danske Stats Søn af Gaardejer Peter Petersen i Klakring
kasse og paa anden Maade, ikke for- ved Vejle Fjord og Hustru Ane Katrine Chri
maaede at bringe en afgørende Hjælp stensen fra Klakring. Forpagter af Røj Do
mæne ved Møgeltønder. Folketingsmand for
i de Tilstande, der tillige forværredes
Det konservative Folkeparti fra 22/10 1935 i de
ved Verdens- og Landbrugskrisens Gen sønderjyske Landsdele. Opstillingskredse: Tøn
der og Løgumkloster.
nembrud i 1931, forsøgte man med nye
Partier og Bevægelser, snart af den
ene og snart af den anden Art, at samle Landmændene til Protest, ja undertiden
til Oprør. L. S.-Bevægelsen fik, da den kom frem, ogsaa meget livlig Tilslutning fra
Sønderjyderne, og baade det ene og det andet af de gamle Partier blev Vidne til
en Faneflugt rundt i Sognene, som satte dybe Spor. Det konservative Folkeparti
har dog formaaet i ikke ringe Grad at knytte ogsaa L. S.-Kredse til sin Politik
i Landsdelene, og Peter Petersens Valg er et Udtryk for den Tilslutning, Partiet
saaledes har kunnet fastholde blandt Landbrugets Mænd. Det er ikke ret mange
fra det gamle Land, som har flyttet deres Teltpæle ned til Sønderjylland, desværre
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alt for faa, og det skal nævnes Peter Petersen til Ære, at han som Nørrejyde har
fæstet Bo og driver Jord i Sønderjylland. Hans Uddannelse er foregaaet ad de sæd
vanlige Veje; efter endt Skolegang kom han paa Fortsættelsesskole i Klakring;
han har gennemgaaet Landbrugs- og Regnskabskursus og har en grundig Uddan
nelse'som praktisk Landmand. I ti Aar har han været Forvalter paa store Gaarde;
han nævner afdøde Forpagter Koch paa Østerhaab ved Horsens og den i sin Tid
kendte Forpagter Loutrup paa Gisselfeldt som sine betydeligste Læremestre. Hans
politiske Interesser gaar tilbage til Provisorieaarene, hvor han allerede i Skolen
tog Parti for Højre, et Synspunkt han stadig har været trofast imod. Hans Politik
for Tiden er Kravet om Landbrugets Ligestilling med de øvrige Erhverv. Dette
Slagord i Venstre er accepteret af Det konservative Folkepartis Repræsentant i
Sønderjylland, hvor Uligheden mellem Kaarene for dem, der dyrker Jorden, og
dem der i Kriseaarene var saa heldige at have deres Erhvervsplads andre Steder,
jo ogsaa har været særlig stor. — Peter Petersen er Medlem af Tønder Amtsraad
og af Tilsynsraadet for Handelsbanken i Tønder; tiltrods for at han ikke er „ind
født“, har han dog formaaet at vinde Tillid paa den Egn, hvor han har slaaet sig
ned. I sine hidtil korte Rigsdagstaler har han væsentlig beskæftiget sig med lokale
Spørgsmaal og Lovforslag, der vedrører Landbrugets Interesser.

Gaardejer HANS PINSTRUP

Det er aldrig let at være en betydelig Mands Søn og allermindst i Politik.
Naar en saadan Ætling som ung møder frem og gaar i Faderens Fodspor, spørger
man, om han nu ogsaa kan udfylde dem, og man er tilbøjelig til at sige: ja, det
kan være meget godt, men det er nu alligevel ikke den gamle! Det er muligt,
at Hans Pinstrup har følt sig trykket af dette. Paa den anden Side har han ikke
behøvet at skabe sig et Navn i Offentligheden; det var han født med og i de
Kredse, hvor han ønsker at gøre sig gældende, havde det den allerbedste Klang.
Han har nemlig valgt at følge den Vej, hans Fader gik og at tage hans Gerning op.
Efter at have gennemgaaet Nibe Realskole, er han i Vinteren 1911—12 Elev
hos Begtrup paa Frederiksborg Højskole, 1914—15 hos Landbrugsraadets nuvæ
rende Præsident, Landstingsmand Hauch paa Asmild Kloster Landbrugsskole. Han
har lært praktisk Landvæsen baade her og i Udlandet, og det har fra hans tidligste
Ungdom for ham altid været en given Sag, at han vilde være Landmand. 28 Aar
gammel købte han i 1920 Egsbjerg Gaard i Gravlev og tog herfra livligt Del i
Foreningsarbejdet paa sin Egn. Han var Venstremand i Politik og Landboforenin
gernes Mand som Landmand. I 1931 fik han en enstemmig Opfordring til at stille
sig som Venstres Kandidat i Borupkredsen i Randers Amt, men da hans Faders
Kreds, Sæbykredsen, blev ledig i 1932, ønskede man der at blive i Traditionen;
Pinstrup blev løst fra sit Tilsagn til Borupkredsen, opstillet og valgt i Sæby.
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Han fik mange Stemmer og har siden gjort et betydeligt Arbejde for at under
bygge sin Position blandt Sæbykredsens Vælgere. For saa vidt kunde han godt
være Medlem af Det frie Folkeparti og offentligt repræsentere Landbrugernes Sam
menslutning, som han i hele sit Syn paa vore offentlige Forhold er Landbrugs
fagets Mand. Det er hans Opfattelse, at
Landbrugserhvervets lykkelige Udvik
ling er aldeles afgørende for Lan
dets Økonomi, og han betragter de
jævnt store Bøndergaarde, der ligger
spredt ud over vort Land, med deres
flittige og dygtige Kvinder og Mænd,
som det danske Samfunds Grundpiller
og Hjørnestene. I en Tid, hvor Landbruget har haft særdeles trange Kaar og
endnu er, som det hedder i Sangen
„Brat af Slaget rammet, kastet haardt
til Jord“, føler Pinstrup det som sit
Kald, hvor han lukker sin Mund op at
tale dets Sag og søge at vække de øv
rige Befolkningslag til Forstaaelse, ikke
blot af Landbrugets Daarligdom og der
ved opfordre til at finde Midler til dets
Helse, men han bestræber sig ogsaa for
at faa andre Befolkningslag til at fatte
hans Grundbetragtning, som er den,
at det vilde være i disse Samfundsklas Hans Pinstrup, Gaardejer. F. 7/g 1892. Søn af
afdøde Folketingsmand P. P. Pinstrup, Godenssers velforstaaede Interesse, om Sam gaard ved Nibe og Hustru Mette Sørine Søren
fundet benyttede sin Magt til, saa vidt sen fra Gøttrup i Farsø Sogn. Ejer af Egsbjerg
den rakte, afgørende at bedre Landbru Gaard ved Gravlev i Himmerland. Medlem af
Folketinget som Repræsentant for Venstre i
gernes Kaar.
Hjørring Amt fra 16/n 1932. Opstillingskreds:
Sæby.
Selv om han, i det mindste ikke
endnu, fylder saa meget i Landskabet,
som hans Fader gjorde, og selv om hans Tale falder med mindre Vægt, kan dog
ingen betvivle hans ærlige Stræben og Alvoren i hans Ord. Han er i sin offent
lige Fremtræden som en søgende og famlende; der er noget usikkert og genert
over hans Person, som maatte han kæmpe med en Række Hæmninger, der hin
drede ham i at udfolde sit Væsen. Ogsaa dette er i ikke ringe Grad en Arv, han
bærer paa, og som derfor ogsaa vil følge ham fremdeles. Men han argumenterer
konsekvent ud fra sit Syn paa Sagen. Han savner det, man har kaldt for Vælger
tække; han er ingen umiddelbart indtagende eller vindende Taler og kan være
ret bitter i sine Udfald mod anderledes tænkende. Han skriver sine Foredrag og
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er ret nøje bundet hertil; til Gengæld véd han saa ogsaa, hvad han siger. Men
trods disse Mangler efterlader hans Tale dog som oftest et Indtryk af Personlig
hed og Vilje.
Generalauditør VIKTOR AUGUST ALEXANDER PÜRSCHEL

I sine Erindringer fortæller Morten Pontoppidan, at han som ung var i Tvivl om
sit politiske Stade. Den Gang var man Højre eller Venstre, og han vidste ikke
rigtig —! Men paa Valgdagen i 1872 — det forenede Venstres store Dag — greb
han sig i at føle Glæde ved Efterretningerne om Venstres Sejr. Du er altsaa Ven
stremand, sagde han til sig éelv, for hvor Hjertet er, maa man ogsaa selv være.
Generalauditør Pürschel har aldrig været i den Situation. Hans Højresind er
ikke blot ægte, det er ogsaa oprindeligt. Om han allerede som Barn vilde have
raadspurgt sit Drengehjerte, vilde det omgåaende have svaret med tre store Slag,
et for Hærskarernes Gud, et for Danmarks Konge og et for vort gamle Fædre
land ! Det kunde for saavidt godt gentages den Dag i Dag. — Det er dog ikke
Meningen hermed at indrullere Hr. Pürschel i Hurrapatrioternes svindende Skare.
At tilbede eller hylde hver for sig af disse tre Begreber kan gøre sin Mand stor
Ære, men at det virker pudsigt, naivt at ligestille dem ved at sidestille dem, lige
som det er en noget forældet Festskik at tænde Lysene i dennq trearmede Stage,
behøver man i det mindste ikke at belære ham om.
Alligevel er det berettiget at arrangere en Opstilling af disse gammeldags kon
servative Symboler som Baggrund for et Portræt af den muntre og joviale General
auditør. Hans Konservatisme har nemlig sin Rod i hine fjerne Tider, hvor man
holdt Højres gamle Fane højt. Pürschel er et moderne Menneske, men hans Sind
er ved Tusind Traade knyttet til Traditioner fra en Tid, hvor der gjaldt en anden
Rangforordning i Tilværelsen. Det morer ham derfor ikke altid, hvad han oplever
i Tider, hvor det jævne Demokratis Mænd har indtaget Hæderspladserne ved Sam
fundets Bord og sorgløse tager for sig af Retterne. Bag det affable Smil, hvormed
han accepterer den bestaaende Tingenes Tilstand, lurer et bittert, og det er for
hans Blik et Tilbageskridt, naar ikke-skolede og selvuddannede Mænd fra Ploven
og Værkstedet eller Arbejdspladsen indtager de Stillinger, hvor før Universitetets
Lærlinge, Mænd med Manerer og den højeste Dannelse, raadede med det selvføl
geliges Ret! Han føler instinktmæssig, at der blev øvet Uret mod de ærværdige
Forkæmpere for en nu svunden Tids Idealer, da de af den brede Hobs anmassende
Repræsentanter, vigende Skridt for Skridt blev trængt baglæns ned i deres egne
Grave, og han føler mer eller mindre dulgt Sympati for nye Statsformer, som kunde
forventes at lade de Gamles Aand genopstaa til Magt og Herlighed.
Pürschel er blevet kaldt Studenterforeningspolitiker og med rette. Det er i Stu
denterforeningen, at han har læst til Politiker — som andre har gjort det paa Høj
skolen, i Arbejderklubben, i Sogneraadet eller paa Aviskontoret —! Her har han
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lært den Kunst at debattere og det kan han. At han ogsaa har tilegnet sig visse
Kunster og Kunstfærdigheder er en Sag for sig. Han forstaar at fægte, selv om
han nu og da slaar et for Formaalet ikke helt velbegrundet Slag i Luften med sin
Pallask. Man er i visse Kredse tilbøjelig til at underkende denne hans Kunnen med
et talende Skuldertræk — det er jo
kun Fægtekunst — eller blot Fægteri!
En og anden Gang, ikke helt sjældent,
er en saadan Overlegenhed dog kun en
forsinket Parade for nogle blaa Pletter !
Pürschel er vittig; han dyrker denne
Evne med maaske for stor Omhu, og
selv om der i den saglige Tales tørre
Græs er vilde Blomster iblandt, som
paa Terje Vigens Grav, kommer han
ikke sjældent med Drivhusvækster. Det
kan være de allerfineste Blomster, men
den Gartner, som ikke nænner at kas
sere anden og tredie Sortering, udsæt
ter sit Renommé for stor Fare.
løvrigt er hans Tale bred, anlagt
med et næsten gejstligt Tonefald, med
god Tid til Eftertanke ogsaa for Tilhø
reren, men altid klar og korrekt i Ud
formning og Konklusion. Pürschel el
sker Polemiken, søger den, hvor den
Viktor August Alexander Pürschel, General
er at opnaa. Han placerer sig aldrig auditør. F. 28/8 1877. Søn af Fabrikant August
Carl Christop Pürschel og Hustru Adolphine
paa en Skammel ved nogen Mesters Fod
for at lytte, men vil selv tale med, og Petersen, f. i København. Generalauditør fra
1929. Folketingsmand for Det konservative Fol
han maaler paa Forhaand sin Modstan keparti fra 26/4 1920, da han valgtes i Viborg
der med et Blik set ovenfra og ned Amt. Opstillingskreds: Viborg. Siden Valget
efter. Den Risiko han herved løber, ta n/4 1924 er han valgt i Randers Amt. Opstil
lingskredse: Randers og Æbeltoft.
ger han. Bange er han ikke, og ud fra
et medfødt eller ved Selvtugt tilegnet Ridderlighedsbegreb, gaar han lige paa. Mag
ter han sin Modstander, faar denne Kærligheden at føle. Han er en Tilbeder af
det konsekvente, derfor brutal, naar det er Konsekvensen, men Formen er skolet.
Hænder det, og det sker, at han selv bliver placeret, er han ikke trykket ved at
sænke Kaarden — et Udtryk i hans egen Stil
eller, for han kan godt være
synftig, der er ikke saalidt af „en gammel Dreng“ i ham, at stikke paa Næven
som Kvittering for et regulært Kæbestød !
Pürschel er Militær og dyrker, indtil Andagt, det formfuldendte. Hans
Hjerte banker naturligst bag en Uniform. Militær Orden, Præcision og Holdning,
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kranset af militære Dyder er for ham, hvad Vandet er for Fisken, Luften for en
Lærke.
Alligevel er han ikke Officer, om end Generalauditør, men Jurist og Folketings
mand. Han er Student fra Schneeklots Skole, og hans Vej fremad og opad i Til
værelsen har fra cand. jur. ført ham til Volontørstillingen i Nordre Birk, en Amts
fuldmægtigplads, Stillingen som By- og Herredsfuldmægtig, Byraadssekretær, Po
litiassistent, Auditør, Landsdommer og Generalauditør! Desuden har han været
Secondløjtnant. Han har skrevet Akademisk Skytteforenings Historie.
Hans Ideal er den strenge Retfærdighed. Den forstaaende og tilgivende, som
maaske nok er af højere Art, er ham instinktmæssig imod. Den synes ham, hvad
han jo har Ret i, at være inkonsekvent; thi har man begaaet en Brøde, maa man
tage sin Straf! At denne Konsekvensens Ridder er et hjælpsomt og følelsesbetonet
Medmenneske, er ham selv til Besvær, naar han lydigt følger sit Sinds høje Her
skere, den ubøjelige Følgerigtighed, Retfærdigheden, Pligten og som Soldat, indtil
Døden, Fædrelandets Kald!
Derfor straffer han i alvorsbetonede Vendinger sine Modstandere, naar de lader
fem være lige, eller naar han opdager Uoverensstemmelser mellem Programmets
gode Vilje og Efterlevelsen. For hans Blik synes Tilværelsen mere at være et altfor
ofte mislykket Forsøg paa at opfylde Love end et Spil af Skæbnegudindens under
fundige Luner. Derfor har han følt et Dommerkald, der bestandig strammer ham
op. Som praktisk Jurist er han dog en meget fremkommelig Mand, fuldt paa Højde
med sit Fags til Tiden svarende Standpunkt, human og fremskridtsvenlig, en me
get værdifuld Medarbejder ved de senere Aars indenfor dette Felt betydelige Lov
givning. Særlig bør fremhæves hans energiske og dygtige Arbejde for den ny
Straffelov, hvor han trods sin konservative Opdragelse, viste sig som en moderne
tænkende Mand.
Pürschel var i en Aarrække Formand for sit Partis Folketingsgruppe, et enkelt
Aar Partiformand, og førte i disse Aar en Politik, der vel tilstræbte Partiets Selv
stændighed, men som alligevel altid foregik i Venstres Skygge. Utvivlsomt var
han som Partifører stærkt hemmet af, at hans Landstingsgruppe saa dybt var ind
levet i Forestillingen om det nødvendige Samarbejde med Venstre under dette
endnu dengang mægtige Partis Ledelse. De gamle Herrer i Landstinget var over
beviste om, at det var de Levevilkaar, som af Guderne var levnet Højrepartiets
Ætlinge. Det lykkedes ikke Pürschel, maaske fordi hans eget Hjerte hang ved
Fortiden, at faa Partiet som Helhed til at opfatte Det konservative Folkeparti som
en Nydannelse, der under en ny Tids Faner skulde genopvække den konservative
Idé i Folket efter den lange, dødlignende Søvn.
Pürschel maatte vige for Kræfter, der i det mindste dengang var mere i Pagt
med Tiden, og som brød frem med en Energi, der var større end hans. Han
var som Partiformand en loyal og forsigtigt afbalanceret Forhandler, men forsøgte
han nu og da at sætte sit Sinds og sine Evners Reserver ind, slog de ikke til,
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saa lidt som hans Taalmodighed. Han savnede i sit Blod den mystiske Trolddoms
magt, der gør en Mand til Fører.
Han er nu en Politiker, der vel tager sin Tørn, men dog mest helliger sig sine
Interesser. Paa Folketingets Talerstol er han den ivrigste Bekæmper af Kommu
nismen, naar den stikker sit tatariske Hoved op over vort Havegærde. I juridiske
Spørgsmaal er han sit Partis Anfører og i alt, hvad angaar Grønland en kyndig
og levende interesseret Medarbejder for det fjerne Lands Opkomst og Kultivering.
Han har ved gentagne Rejser lært Landet og Folket at kende og holder af det.
Pürschel er en Type for sig paa den danske Rigsdag. Der er en vis Holdning
over Manden, Stof i ham til en Fascist-Nazist, men tillige er der over hans Person
og hans fra alle Nazisttyper saa afgjort forskellige store Ansigtstræk et Værdigheds
præg, der røber Karakteregenskaber beslægtet med de gamle Departementchefers
og Dommeres. Men ved Siden af al denne Højtidelighed bor i en Krog af hans Sind
en kaad og lystig Gavtyv, som baade Selskabsmanden og den joviale Kammerat
staar i livlig Rapport med. I al sin afstivede Enkelthed er han en sammensat Natur,
dog let at skelne i Rigsdagens brogede Skare. Den glade Studenterskytte med det
forslagne Hoved blev Hs. Majestæts tro og flinkt avancerende Embedsmand, nu
en graanende Paterfamilias, en konservativ Politiker, uafvendelig bestemt til paa
den politiske Arena kun at være dette, en Rigsdagstaler, der høres, et Ansigt, man
lægger Mærke til.

Gaardejer MORTEN PETER RASMUSSEN (GYLLING)

Det radikale Venstre har med Undtagelse af en halv Snes Kredse, hvor det fra
gammel Tid har haft en almen Tilslutning i Vælgerbefolkningen, navnlig i Jylland
sine Tilhængere jævnt men tyndt spredt ud over Landet. Indenfor dets Vælger
stamme var — og er endnu — en Kreds af Gaardejere, som paa Valgdagen ikke
fyldte ret meget i Bunkerne, naar Stemmesedlerne blev talt op, men som til Gen
gæld paa anden Vis gør Fyldest et godt Stykke ud over det sædvanlige. Denne
Kreds af velbegavede, frittænkende, ofte fra den danske Højskole og Landbrugs
skole udgaaede Elever — dog ogsaa tællende selvlærte Rationalister, udpræget kri
tiske Hoveder i sin Midte — har i den sidste Menneskealder spillet en betydelig
Rolle i vor folkelige Udvikling. Ikke blot har man benyttet disse Mænds saglige
Dygtighed paa ledende Pladser indenfor deres Egn; de har siddet som Formænd
for Slagterier, Mejeriforretninger og Landbrugsforeninger i vid Udstrækning, og
man har, indtil L. S. for nogle Aar siden begyndte at løbe Storm mod Landbrugets
gamle Organisationer, tolereret deres radikale Venstresind; man har baaret over
med deres Politik •— og udnyttet deres Dygtighed !
Til denne Kreds har Rasmussen-Gylling hørt. Hans politiske Interesse blev tid
lig vakt. Allerede som 12aarig Dreng, siger han, listede han sig til politisk Møde,
12
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foranstaltede derefter Valg i Skolen og sørgede for selv at blive valgt! Det gentog
sig i Efterskolen. Saa læste han jysk Morgenblad, hvor Helge Hostrup skrev sine
beaandede Artikler — og stort mere stod der for Resten ikke i det Blad, hvorfor
dets Skæbne ogsaa blev krank; det er ikke nok til at gøre en god Avis, skrev
I. A. Hansen, Roskilde Dagblad, en
gang, at der findes en Spidsartikel i den
ene Ende og en Togplan i den anden!
— Og han hørte Ove Rode, hvis poli
tisk mættede Veltalenhed og fængslende
kunstneriske Form begejstrede ham.
Fra 1920—29 sad han i Sogneraadet
hjemme paa sin Egn; var fra 1922—30
Formand for Odderkredsens Radikale
Venstre, er Næstformand i Jydsk Tele
fonudvalg og i Bestyrelsen for Aarhus
Privatbanks Gyllingafdeling. Efter at
være blevet indvalgt paa Rigsdagen har
Rasmussen-Gylling særlig beskæftiget
sig med Spørgsmaal, der vedrører det
økonomiske. Han har været sit Partis
Ordfører ved Behandling af Trustloven,
Næringsloven, Sparekasseloven, og har
taget Ordet naar man drøftede Gæld
og Rente og Bankpolitik. Han er fra
1932 Medlem af Finansudvalget, sidder
Morten Peter Rasmussen (Gylling), Gaardejer.
i Nationalbankens Repræsentantskab og
F. 8/10 1882 i Gylling. Søn af Gaardejer Tho
Det kgl. Teaters Tilsynsraad, og er Med
mas Rasmussen og Hustru Kirstine Cecilie, f.
Mortensen. Ejer af Gylling Overgaard. Folke
lem af sit Partis Bestyrelse paa Rigsda
tingsmand for Det radikale Venstre i Ringkø
gen
og af dets Hovedbestyrelse. Han har
bing Amt siden 24/4 1929. Opstillingskreds:
Vinderupkredsen.
en for en Politiker lykkelig Evne til at
blive anbragt paa indflydelsesrige Poster !
Rasmussen-Gylling er valgt i Vestjylland, og det til Trods for at han er Øst
jyde og med stærke Baand føler sig knyttet til sin Slægts frugtbare Egn og By og
til Gaarden, der ligger paa noget af Danmarks bedste Jord, og som han har over
taget fra sin Fader. Det er derfor ikke en bestemt Dragning mod det vestjyske,
som har ført ham til disse Egne, men da han var kendt indenfor sit Parti af Folk
fra hele Halvøen, opfordrede man ham til at stille sig i Vinderupkredsen, og han
blev valgt. Og nu synes han at være faldet svært godt til i Ringkøbing Amt,
hvor han gennem en Aarrække har forfægtet Det radikale Venstres Politik paa
en iøvrigt udsat Post. Rasmussen-Gylling har Sans for Økonomi, interesserer sig
for det økonomiske Livs Foreteelser og følger det nøje. Det har slaaet ham, hvor
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usikker den Grund var, hvorpaa det danske Landbrugs store Produktion og Eks
port var bygget. Krig og Krise fik det hele til at vakle; men samtidig ser han klart,
at Jorden og dens Produkter maa være det centrale i dansk Økonomi. — En Lov
givning, der bygger paa denne Erkendelse og støtter Landbrugets Produktion,
ogsaa gennem et Samarbejde med andre Erhverv, deltager han gerne i. Han er
vel Bonde af Sind som af Afstamning og Tradition, men han er frigjort i sit Syn
paa Tingene og har en aaben Forstaaelse af Byerhvervenes voksende Betydning
i vort Samfund. Rasmussen-Gylling er en mandig og tiltalende Personlighed, der
har let ved at skaffe sig Venner i alle Lejre. Han har Sans ogsaa for Livets ko
miske Sider; en frisk Latter og et muntert Sind kaster ofte sit Skær over hans
høje, kraftige Skikkelse og forgylder hans Væsen — som naar Solen en Sommer
dag leger Tagfat med Skyernes Skygger over Gyllings tunge Hvedemarker!

Pastor JOHANNES CARL SCHMIDT

Pastor Schmidt var Præst i Vodder Sogn, et Par Mil Syd for den gamle
Grænse. Her virkede han fra 1896—1920, da han ved Genforeningen nedlagde
sit Embede, erhvervede en Landejendom i Nordslesvig og blev valgt til Medlem
af det danske Folketing. Han er Student fra Haderslev Latinskole og uddannet
som Teolog paa Universiteterne i Leipzig, Greifswald og Kiel, hvorfra han er
Kandidat. I den lange Aarrække Pastor Schmidt sad som Præst i Vodder, var
Nordslesvig en Del af Tyskland. Han havde allerede i Studentertiden været stærkt
optaget af de nationale Forhold i denne Landsdel, hvor Befolkningens store Flertal
var dansksindet, og som nu var henvist til at leve under fremmed Herredømme;
Pastor Schmidt, som alle Tyske — og mange Danske — regnede dette for en bli
vende Tilstand. Præsten i Vodder vandt sig dengang et godt Navn i Nordslesvig;
mest fordi han ikke var at finde blandt de gejstlige, som benyttede deres Embede
til national Propaganda og Undertrykkelse. Tværtimod tog han Ordet for, at Staten
ikke maatte forgribe sig paa de umiddelbare Livsytringer og sjælelige Rørelser,
som kommer til Orde gennem national Bevidsthed og Væren. Han vandt i ikke
ringe Grad Danskernes Tillid, og hans Præstegerning blev paavirket deraf. Naar
han indtog denne Stilling, der i høj Grad var en Særstilling for en tysk Præst,
skyldtes det maaske nok i nogen Grad, at han i sine yngre Aar havde beskæftiget
sig ret indgaaende med to saa betydelige Personligheder som Teologen Harnack
og den liberale Politiker Fr. Naumann. De var begge Mænd af usædvanlig For
mat, vidtskuende og frisindede. Pastor Schmidt siger, at hans Livsanskuelse vel
ikke er formet af dem, ofte maatte han føle sig i Opposition til dem og deres
Verdensopfattelse, men maaske lærte han just derved saa meget mere af dem !
1920 med Genforeningen blev det store Skisma i Pastor Schmidts Liv. Efter
Krigens Lidelsesaar saa han sig pludselig som Undersaat i en anden Stat! De
12*
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Mennesker, han havde virket iblandt, der havde følt sig som de undertrykte og
forfulgte, var nu Herrer i Laqdet; og Tyskerne, der i Fællesskab med det store
Folk havde følt sig som uovervindelige, var med ét blevet et lille Mindretal, der
maatte tage de Vilkaar, man bød dem ! De valgte nu Pastor Schmidt til deres
Repræsentant i den danske Rigsdag, og
han har der ingenlunde haft nogen let
Stilling. Danmark valgte nemlig fra før
ste Færd at give Tyskerne kulturelle og
borgerlige Rettigheder i videst muligt
Omfang. Det tyske Mindretal var og er
saa frit stillet som intet andet Mindre
tal paa Jordens vide Kreds med sit Sprog
og sin Kultur. Det kom nu, hvad Dansk
og Tysk angik, blot an paa en „Aands
prøve“, om man vil; den, hvis folke
lige Kultur var stærkest, vilde sejre.
Det har derfor ikke været uden Ho
vedbrud for Tyskernes Repræsentant i
den danske Rigsdag at finde en Knage,
hvorpaa han kunde hænge sin Hat. Men
det skal siges til Anerkendelse for Pa
stor Schmidt, at han har udnyttet denne
vanskelige Situation med ikke ringe Be
hændighed. Han har i Reglen taget Or
det ved den aarlige Finanslovsbehand
Johannes Carl Schmidt, Præst. F. 9/ß 1869 i
ling og har her gjort sine tyske Syns
Tønder. Søn af Provst N. Schmidt og Hustru
punkter gældende. Hans Foredrag er
Henriette Luise, f. Hasselmann. Folketings
mand fra 21/3 1920, valgt i de sønderjyske
opbygget i en noget kunstig, indirekte
Landsdele som Repræsentant for den tysksin
Tankegang,
vel egnet til i et anseligt
dede Del af Befolkningen.
Udstyr, der kunde synes at være noget
meget fint og stort, at fremføre tyske Klager, som intet indeholder. Det gør han
dygtigt. I de senere Aar, hvor en økonomisk Krise har hærget det gamle Grænse
land særlig haardt, har han ikke behøvet at lede efter den før nævnte Knage. Han
har, hvad ingen skal bebrejde ham, udnyttet denne Situation politisk og ikke for
sømt at pege paa, og ikke heller uden Grund kunnet henvise til, Tysklands mere
rationelle Façon at ordne en økonomisk Krise paa! Naturligvis er Pastor Schmidt
Nationalsocialist; det skal ikke drøftes her, hvor dybt denne ny Livsanskuelse bun
der i hans Sind. Han er, hvad han maa være. — Paa den danske Rigsdag er han
en ret ensom Mand, har ikke formaaet, har maaske heller ikke haft Lyst til, at
slutte sig nærmere til nogen. Men den nu hvidhaarede, fornemme Gejstlige, der
i en Aarrække har repræsenteret vort store Nabofolk paa Rigsdagen, nyder en stil-
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tiende Agtelse for hele sin Færd. Hedsporer i Nordslesvig har været ivrige for at
faa ham fjernet; der skulde Karle til, som anderledes kunde slaa i Bordet for dem
derovre i København ! — Pastor Schmidt nærmer sig de 70, og det er jo muligt,
at man snart faar hans Efterfølger at se paa Tinge. Det tyske Nordslesvig vil da
opdage, at brovtende Karle bliver regnet for intet paa den danske Rigsdag, og man
vil da lære at indse, hvor klog og behændig en Politiker Tyskheden i Nordslesvig
har haft til at varetage deres Interesser. — Har udgivet „Stimmen aus Nord
schleswig“, er Medudgiver af „Nation und Staat“ (Wien) og har i 1937 forfattet
„Schicksal, Sendung und Glaube der Nordmark“, hvori han tager Ordet for et tysk
nordisk aandeligt Fællesskab.
Fru INGER GAUTIER SCHMIT

Der kunde være Tvivl om, hvorvidt Fru Gautier Schmit i en Bog om Rigs
dagen rettelig burde omtales under Landstinget eller under Folketinget; i det
mindste hvis man vil tage sit Udgangspunkt i det Arbejde, hun har udrettet. Hun
sad i Landstinget i 11 Aar, og har kun siddet i Folketinget i 8. Og det var ogsaa
som Landstingsmedlem hun udførte den Bedrift at blive valgt til Folketinget ved
frit Valg i en jysk Kreds, en Bedrift, der ingenlunde falder i enhver politisk inter
esseret Kvindes, endsige i ethvert Landstingsmedlems Lod ! Hun samlede ved
Valget i 1929 i Vejle, og iøvrigt ogsaa siden, meget betydelige Stemmetal, baade
for sit Parti og sin Person, og klarede Valgkampagnen saa godt som nogen gam
mel Tribunefægter. Paa Rigsdagen har Fru Gautier Schmit forstaaet at gøre sig
gældende. Hendes høje ranke Skikkelse med den oprindelig blonde, nu hvide
Haarkrone, klæder Folketingets Talerstol. Midt i en Række Indlæg, typiske for
den diskussionslystne undertiden snakkesalige Folketingsmand, virker hun, ved
sin Kvindelighed og korrekte Form, stilfuld; hun høres i Folketinget mere for det
personlige Indtryk, Talen gør, end for dens Indhold. Dermed skal dog ingenlunde
være sagt, at hendes Indlæg savner Positiviteter; hun er dygtig, har ved Flid
erhvervet sig Kundskaber ud over hvad der almindeligt gælder i Rigsdagen, og
har let ved at give sine Tanker et klart Udtryk. Men hendes Lyst eller Trang
til at lade etisk-moralske Synspunkter træde i Forgrunden, næsten ved enhver
Lejlighed, svækker ikke saa sjældent Virkningen af hendes Tale; Folketinget er
vel nok den Forsamling i Landet, hvor man med ringest Udbytte prædiker Moral.
Medlemmerne vil ikke høre derpaa ; de kan selv !
Men det generer ikke Fru Gautier Schmit, hun bliver ved sit, taler ud fra
den kristelige Livsanskuelse, som er hendes og fremsætter sine Meninger baade
med Mod og Omtanke. Iøvrigt har hun i høj Grad forstaaet ikke blot til Fuld
kommenhed at mestre den parlamentariske Form, men ogsaa at tage den Tone,
der er karakteristisk for Folketinget. Hun er musikalsk i mere end en Betydning,
og hendes humoristiske Sans, som er saa fint udviklet, vilde, om hun ikke som
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korrekt Dame forstod og formaaede at køre denne lykkelige Evne i meget stramme
Tøjler, have skaffet hende mere Popularitet, end der tilfalder den, som altid er
korrekt.
Fru Gautier Schmit er uddannet i Musik paa Det kgl. Musikkonservatorium,
som hun har gennemgaaet. Hun har siden uddybet sin Uddannelse ved Studier i
Berlin, men blev tidligt grebet af Inter
esse for de sociale Spørgsmaal og følte
sig kaldet til i Praksis at give sit Bidrag
til deres Løsning. Fra 1907—12 var hun
Magdalenehjemmets Sekretær; hun har
studeret sociale Forhold i London, og
da hun blev gift og fulgte sin Mand,
Politimester William Schmit, til hans
skiftende Embeder rundt i Landet, fort
satte hun med dette Arbejde. Paa Sams#
var hun Medlem af Menighedsraadet,
og da hun senere flyttede til Næstved,
blev hun Formand i Bestyrelsen for
Holsteinsminde og Skovgaarden. Hun
er Medlem af Bestyrelsen for Dansk
Kirke i Udlandet, for „Børnehjemmet
Danmark“, for Hindholm Højskole, for
„Danske Kvinders Velfærd“, for Sorø
Amts Børneværnsforening, og Medlem
af Landsnævnet for Børneforsorg fra
1936. Hendes Rigsdagsgruppe, i hvis
Fru Inger Gautier Schmit. F. 2s/10 1877 i Ran
Bestyrelse hun sidder, har indvalgt
ders. Datter af kgl. Dyrlæge paa Christians
hende som Bestyrelsesmedlem i Rigs
borg, Didier Gautier, og Hustru Julie Langballe
fra Dronningborg ved Randers. Valgt til Med
dagens interparlamentariske Gruppe og
lem af Landstinget i 2. Kreds, 11/5 1918 og var
som Medlem af Det kirkelige Udvalg af
Medlem af dette Ting til. Aprilvalget 24/4 1929,
1928. Af Svangerskabskommissionen —
da hun valgtes til Folketinget som Repræsen
tant for Venstre i Vejle Amt. Opstillingskreds:
1932—36 — var hun ligeledes Medlem.
Vejle.
Det, der har faaet hende til at blive
Venstre, er først og fremmest Partiets stærke Understregen af Individets Frihed
og personlige Ansvar — en politisk Opfattelse, der etisk lader sig begrunde i en
kristelig Betragtning, hvor den enkeltes Ansvar gøres til alt. Ud fra samme Syns
punkt understreger hun stærkt Forpligtelsen til i videst mulig Udstrækning at
sørge for sig selv og sine, men finder i samme Livsanskuelse den fornødne Be
grundelse for Samfundets Pligt — Menneskenes Børn skal hjælpe hverandre —
til at understøtte Syge og Gamle og Medborgere, der er ude af Stand til at klare
sig selv.
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Det har ikke været noget stort Antal Kvinder, som, siden Grundlovsændringen
i 1915, da Kvinderne fik borgerlige Rettigheder lige med Mændene, er blevet
Rigsdagsmedlemmer. Det er vel oven i Købet snarere gaaet tilbage end frem. Fru
Gautier Schmit hævder, at en Kvindes offentlige Virksomhed aldrig bør forringe
hendes Arbejde i Hjemmet. I den Henseende er Kvinden dog nok underkastet de
samme Love som Manden ; heller ikke hun kan være to Steder paa en Gang ! Men
den Side af Sagen er iøvrigt uvæsentlig, da det Antal Kvinder, der kunde deltage
i det offentlige Liv, selv om de gjorde det i samme Grad som Mændene, jo vilde
være ganske lille sammenlignet med Hjemmenes Antal. Fru Gautier Schmit be
høver heller ej nogen hverken direkte eller indirekte Undskyldning for sin Del
tagelse i Rigsdagsarbejdet! I Almindelighed spørger man ikke om, hvorledes Rigs
dagens Medlemmer klarer sig hjemme i deres Bedrift; det gavner næppe, om Inde
haveren det meste af Aaret er hjemmefra! — Fru Gautier Schmit gør Fyldest
saa godt som nogen paa Tinge, i denne Forbindelse det afgørende !

Gaardejer EINAR SIMONSEN

Simonsen er ud af en gammel politisk Slægt. I Provisorieaarene var hans
Bedstefader, Anders Simonsen, Landstingsmand, valgt i Varde; ogsaa hans Fader
var politisk interesseret, og Politik hørte til daglig Kost i hans Hjem. Han var
Ungdomsven med Hans Jacob Sørensen og blev af ham draget ind i den offentlige
Debat som Taler ved et Møde i Skanderborgkredsen i 1926. Simonsen er gaaet
samme Vej i sin Uddannelse, som de fleste andre unge dygtige Landmænd. Det
laa i Sagens Natur for ham at ville være Landmand; særlig Husdyrbruget har
hans Interesse; men han forstod, at hertil hører i vore Dage ikke blot den prak
tiske Uddannelse, men ogsaa Skole. Han er Elev fra Skibelund Efterskole, fra
Askov og Dalum Landbrugsskole. Ganske naturligt er hans personlige Dannelse og
hans Syn paa Tilværelsen blevet stærkt præget af de sydjyske Forhold. Grænsen
laa saa nær. Skibelund Efterskole var Grænseskole, Askov saa vist ogsaa i høj
Grad; det sønderjyske Spørgsmaal har han haft inde paa Livet fra Ungdommen
af. Det er derfor ikke helt tilfældigt, at han blev en af de forholdsvis faa Danske,
som nordfra gik over Grænsen og købte sig Ejendom. Det er al Ære værd, og
meget vilde være vundet, om mange var fulgt i hans Spor. Paa Askov sluttede
han sig særlig til Magister Rosenkjær, den nuværende Afdelingschef ved Stats
radiofonien. Paa Dalum var han i Madsen-Mygdals Tid; ogsaa det satte naturligvis
sine dybe Spor.
Simonsen føler sig som Landmand og Bonde; han elsker sit Erhverv og træk
ker Vejret frit og lykkeligt, naar Rigsdagssamlingen slutter, og han kan vende
tilbage til sine Marker mellem de levende Hegn ved Haderslev Fjord og Lillebelt.
Han har kun siddet to Aar paa Rigsdagen, og det sidste Aars Tid har man ikke
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mærket saa meget til ham, som det første. Han gjorde sig som nyvalgt bemærket
ved den Voldsomhed, hvormed han angreb L. S.-Manden Valdemar Thomsen og
hans Meningsfæller. Sagen drejede sig om Studehandel; forhv. Forsvarsminister
Brorson var angrebet for at have misbrugt en Eksporttilladelse. Simonsen fandt
dette Angreb ganske uberettiget og gik med usædvanlig Lidenskab i Ilden for
sin ansete Partifælle. Han viste en
Uforfærdethed og en Uimponerthed,
som er sjælden hos Debutanter; velta
lende, dygtigt argumenterende, person
lig dristig og paagaaende tog han Kam
pen op mod Brødrene Thomsen, som
ellers ikke gaar af Vejen for den første
den bedste, men som havde al deres
Snarraadighed behov for ikke en, to,
tre at blive slaaet af Marken af Simon
sens Køllesving. Han røbede ved den
Lejlighed Oprindelighed og Styrke, som
kunde forjætte ham betydelig Indfly
delse i Politik. Det vil dog være Frem
tiden forbeholdt at afgøre, om det bliver
til mere end det samme.
Einar Simonsen er en vaagen alsi
dig interesseret Mand, Formand for sit
Sogns Venstreforening og Partiet sikker
nok. Han hylder den økonomisk libe
rale Grundanskuelse, som hans Parti i
Einar Simonsen, Gaardejer. F. 25 / 2 1 894. Søn
disse Aar tærer paa, og derud over har
af Gaardejer, Kreditforeningsdirektør Simon
han Øje for Nødvendigheden af, at
Simonsen, Skovgaard ved Lunderskov, og Hu
stru Kirstine Straarup fra Hjarup Vestergaard
Landbrugets Mænd og Kvinder ikke
i Egnen Syd for Kolding. Ejer af Flovtgaard pr.
isolerer sig og danner deres egen Kreds
Øsby ved Haderslev Fjord. Folketingsmand fra
om den gamle Alterild. Skal denne
22/10 1 935 for Venstre i Ribe Amt. Opstillings
kreds : Bækkekredsen.
atter naa til at lyse for hele Folket fra
Bavnehøjene, er det nødvendigt, at Libe
ralismen ogsaa bliver Grundloven for Venstrepolitikernes almene Syn paa Sagen,
saa de i deres Sind gør Plads til Samarbejde med, hvad der findes i vort Folk af
aandelig Frisind og Vilje til at bygge paa de enkelte Menneskers selvstændige Dyg
tighed og personlige Ansvar. Simonsen lægger som nyvalgt Folketingsmand megen
Vægt paa at staa i snæver Rapport til alt, hvad der rører sig i Vælgerbefolkningen.
Paa den anden Side føler han det som sin Pligt, hvis han gennem sit Arbejde
paa Rigsdagen skulde gøre Erfaringer, der kunde ændre hans Syn paa Sagerne,
da aabent at sige Vælgerne Besked herom.
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Lærer OTTO AXEL OLUF JULIUS SØRENSEN SNEUM
Axel Sneum er en ualmindelig virksom Mand. Han er ikke, i hvert Fald ikke
hidtil, blevet Minister, men undersøger man, hvad han har udrettet, stiller hans
Gerninger mangen Minister i Skygge. Han har haft det politiske i Blodet hjemme
fra. Hans Far var ikke nogen helt al
mindelig Mand, han hørte, som Da
tidens opvakte og frisindede, til Grundt
vigs Disciple og havde navnlig fæstnet
sig ved den grundtvigske Understreg
ning af det historiske. Lærer Sørensen
i Allerup havde et stort Bibliotek, var
selv en flittig Læser og førte sine Børn
ved Haanden, som i Aanden, ind i
Bogens rige Verden. Som Politiker var
han Bergianer. Han kendte personlig
den store Chresten Berg, der kom i
Hjemmet, og han deltog meget i det
politiske Liv paa Egnen i Aarene fra
1870—80. Sneum kunde saaledes i sit
Barndomshjem ikke undgaa at faa Po
litik indpodet i Blodet. Hans Far skrev
i Egnens Dagblade, og det var naturlig
vis ikke alene Berg, han som Dreng
havde Lejlighed til at høre, men ogsaa
Jens Busk og Bluhme modtog han Ind
Sneum, Lærer. F. 29/7 1879 i Sneum Sogn
tryk af. Efter Bergs Død svækkedes hans Axel
i det sydvestlige Jylland. Søn af Lærpr og Spare
Fars Interesse noget for det politiske,
kasseleder M. K. Sørensen i Allerup og Hustru
og Sneum begyndte at gaa paa egen Juliane Marie Sørensen. Lærer ved Aarhus
Skolevæsen. Folketingsmand for Socialdemokra
Haand. Han læste K. M. Klausens Rigs tiet fra n/4 1924 i Aarhus Amt. Opstillings
dagstaler og Sundbos Artikler i Vest
kreds: Nordre Kreds.
sjællands Socialdemokrat; hans Interesse
var vendt mod det socialdemokratiske Parti, allerede da han som ung Mand om
kring Aarhundredskiftet besøgte Jelling Seminarium, hvorfra, han har Eksamen.
Men her mødte han ogsaa andre Interesser end den politiske. For Historie og
Dansk var han vakt hjemmefra og havde paa Seminariet saa fremragende Lærere
som Forstander Sørensen og N. A. Larsen; i Historie underviste da Marius Søren
sen; i Matematik og Naturfagene Albert Jensen.
De sidste to Fag laa særlig for Sneums Evner, og derfor var det ham ogsaa
en stor Oplevelse senere at faa Lejlighed til at høre og studere Professor Kroman,
hvis fremragende Begavelse paa Padægogikkens og Naturfilosofiens Omraade han
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særlig beundrede. I lige Linie hermed ligger hans levende Interesse for Henrik
Ibsens og Strindbergs Forfatterskab.
Straks efter overstaaet Eksamen fik han Plads som Lærer i Aarhus ved Aar
hus private Realskole, hvor han fra 1900—05 underviste i Matematik og Fysik;
siden har han været ansat ved Aarhus kommunale Skolevæsen. Straks han kom
til Byen meldte han sig ind i Socialdemokratiet. Han læste i disse Aar Gustav
Bangs teoretiske Skrifter og kom i Berøring med de tre yderst forskellige, men
hver for sig betydelige Personligheder, som repræsenterede Socialdemokratiet i
den jyske Hovedstad: Harald Jensen, Sabroe og Borgmester Jacob Jensen; han
blev nu opstillet til Folketinget, og Aaret efter indvalgtes han i Byraadet. Fra
1900—20 passede han sin Skole og fortsatte sin Uddannelse. Han har oprindelig
haft Lyst til at uddanne sig videnskabeligt, men Faderens tidlige Død og mange
Børn i Hjemmet tvang ham til hurtig Selvforsørgelse. Han har dog stadig ud
bygget sin Uddannelse ved Selvstudium og Kursus, dels paa sit oprindelige Felt,
det matematiske, og senere i de pædagogiske Fag og den politiske Historie. For
uden Artikler i den socialdemokratiske Presse og faglige Tidsskrifter foreligger
der en Række selvstændige Arbejder fra hans Haand fra fysiske Opgaver for
Mellem- og Realklassen og matematiske Formler og Tabeller til mere almene
Emner, som en Skildring af Arbejdernes Produktionsforening i Aarhus, en Karak
teristik af Borgmester Jacob Jensen, en historisk Redegørelse for Socialdemokratiet
i Jylland, og dertil flere Piecer: „Var Professor K. Kroman Indeterminist?“, (1929),
„Kirke og Skole“ (32), „De tekniske Skoler og Samfundet“ (35) og „Industri
og Haandværk og Teknisk Skole“ (35).
Aarhus By har meget at takke denne Folketingsmand for. Ikke alene har han
i Almindelighed paa Rigsdagen med stor Dygtighed taget Ordet for, at Landet
uden for København skal have sin Del af Statsbevillingerne, men som rimeligt er,
har han særlig interesseret sig for Aarhus. Til det jyske Universitet og det ny
ortopædiske Hospital i Aarhus vil hans Navn i særlig Grad være knyttet. Han er
en Bi, der flittigt og udholdende suger Honning af Statskassen og flyver med den
hjem til Kuben i Jylland, hvor Honningen efterhaanden' ophober sig paa mærk
bar Vis.
Sneum blev fra første Færd indvalgt i det Udvalg, der allerede i 1919 blev
nedsat i Aarhus og fik til Opgave at føre Universitetssagen frem paa Rigsdagen
og for Befolkningen. I 1925 blev han valgt til Næstformand for Universitetssam
virket i Aarhus, en Stilling han fremdeles indtager. Han var sit Partis Ordfører og
Udvalgets Ordfører i Folketinget, da den første Lov 1931 blev vedtaget om Aarhus
Universitet og førte den Gang utallige Konferencer til mange Sider for det jyske
Universitet. Som Medlem af Finansudvalget kunde han i 1935—36 særlig lægge
sig i Selen for, at Statstilskuddet til det medicinske Fakultet blev betydelig forhøjet
og det økonomiske Fakultet anerkendt. I 1936—37, da den anden Universitetslov
blev gennemført, var det atter Sneum, der førte Ordet og fik Loven gennem Folke-
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tinget uden Ændringer. Naar han har været saa ivrig for at faa et Vanførehjem
oprettet i Aarhus, skyldes det ikke blot hans Interesse for Byen, men ogsaa for
de Vanføre. Han har tidligt beskæftiget sig med disse Samfundets Stedbørn og
sidder i Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre.
Sneum har været Medlem af Bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening i Aar
hus fra 1915—26. Han blev første Gang opstillet i Hornsletkredsen 1920. Allerede
dengang var han en brugt Agitator; der har været Aar, hvor han har holdt 70—80
Møder, og han anser selv Vælgermødet for noget centralt, ikke blot i sin egen
politiske Virksomhed, men i det politiske Oplysningsarbejde som Helhed. Han er
som Politiker Praktiker, lægger megen Vægt paa at naa Resultater og er heller
ikke bange for i Agitationen at pege paa, hvad der allerede er naaet. Demokratiets
Bevarelse af Magten er for ham det betydningsfulde; han forstaar fuldt ud, at
dette er vanskeligere end at sætte den til. „Læg Mærke til Ansigterne,“ sagde han
engang i en Grundlovstale, „paa de Mennesker, man ser, f. Eks. paa Film, fra de
ved Diktatur styrede Lande! Her taler Træk og Minespil et stille, meget sigende
og helt andet Sprog end de offentlige Lovtaler og de Dementier, som skal nedslaa enhver Kritik!“ Det er Psykologen, der her iagttager og udnytter det poli
tisk! — „Det er blevet indesluttede Mennesker; Tvivl og Mismod, Mistænksom
hed og Haabløshed kan læses i deres Øjne — Tilfredshed i Livet, Smil og Glæde
ved Tilværelsen er der ikke noget, der tyder paa!“ — Modsætningsvis, hævder
han, findes alt dette hos os. — Selv om Sneum er en kritisk Natur, kan han nok
anerkende, hvad Demokratiet i Danmark allerede har vundet.
Man naar ikke det, Sneum har udrettet ved at snakke Folk efter Munden, sige
dem Behageligheder og selv være blot logrende Elskværdighed ! Saadan er Sneum
heller ikke; han er i meget en vanskelig Herre, haard imod og umedgørlig for
den, der vil krydse hans Planer. Han er en Arbejder, der ikke har spildt sin Tid
med ørkesløs Snak; han har villet meget, har naaet meget, har maattet skubbe et
og andet og en og anden til Side, der kom ham i Vejen, men han har ikke søgt
sit eget; det er i store Tjenesters Formaal han har været ude, og selv om han nu
og da slaar haardt til, kan han ogsaa selv taale Skrub, og han kan efter Dysten
række sin politiske Modstander Haanden og se ham lige i Øjnene.

Fabriksarbejder JOHAN NIELS ALEXANDER STRØM

Da Strøm var blevet valgt til Folketingsmand og for første Gang skulde rejse
over til Rigsdagen, blev han ledsaget til Toget af den Sangforening, hvoraf han
havde været Medlem. I Minutterne inden Eksprestogets Afgang sang man ham til
Hyldest og Afsked og paa Gensyn den ene muntre Vise efter den anden, og just
som Afgangstiden var inde, takkede han i en lille Tale, hvori han priste Ungdom
men og Sangen og den By, hvis Folketingsmand han nu var blevet. Man fik ved
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den Lejlighed et Indtryk af det Tidehverv, som havde fundet Sted indenfor Social
demokratiet. Strøm afløste en af de gamle prøvede Rigsdagsmænd, der havde været
med fra Partiets første Dage, hvor det møjsommeligt og i strid Modvind kæmpede
sig frem. Nu mødte han omgivet af muntre Venner; det næste Slægtled var vokset
op, stort og frit og stærkt var Partiet
blevet; han stod paa de gamles Skuldre,
Æren og Magten tilkom og tilfaldt nu
dem i anden Generation.
Strøm er Repræsentant for dette nye
Slægtled indenfor Arbejderbevægelsen.
Han er vokset op med Partiet og har
nydt godt af, hvad der allerede var
udrettet. Han er gaaet den Vej, som
han siger, er den almindelige ; først By
dreng og saa ind paa Fabrik ! Han kunde
have føjet til: og paa Teknisk Skole.
Det er nemlig det almindelige i vore
Dage, og den Vej fulgte ogsaa han. Fra
sit attende Aar har han deltaget i det
faglige Organisationsarbejde og valgtes
i 1924 som Tillidsmand for Fabriksar
bejderne paa Aalborg Skibsværft. 4 Aar
efter bliver han Formand for Fabriksar
bejdernes Fagforening i Aalborg og 1930
for Arbejdernes Fællesorganisation i
Johan Niels Alexander Strøm,, Fabriksarbejder.
Byen. Han kan altsaa mere end synge;
F. 21 ! 12 1898. Søn af Graver Alexander Ema
til Formand i saadanne Organisationer
nuel Strøm i Aalborg og Hustru Marie, f. Jør
gensen fra Klitmøller i Thy. Folketingsmand
vælges kun den, der kan bestille noget
for Aalborg Amt for Socialdemokratiet fra 16/n
i Organisationsarbejdet, forstaar at lede
1932. Opstillingskreds: Aalborg østre.
det, holde sammen paa det og som ved
Myndighed, naar det er nødvendigt, formaar at sætte Tingene paa Plads. Og disse
Egenskaber har Strøm. Han er temmelig haard i Kanten, til Trods for sit milde og
venlige Smil, der saa let spiller om hans Mund og indtager, hvem han møder paa
sin Vej. Man bør bemærke sig hans skarpe Blik. — Paa Vælgermøderne gaar han
løs, undertiden som skulde han i Nævekamp, men saa slemt er det nu heller ikke
ment. Det er blot et Udslag af hans let tændte Indignation og hans levende Tempe
rament. Som socialdemokratisk Risgdagsmand hører han sikkert til de mest sociali
stiske, hvis man dermed vil forstaa dem, for hvem den marxistiske Lære ikke blot
indeholder en Teori, men ogsaa et Maal. Han vil, at Produktionsmidlerne skal være
Samfundets Ejendom. Naar det er naaet, skulde det vel kunne lade sig gøre, at den
store Arbejdsgiver „Samfundet“ kunde sætte alle sine Børn i Arbejde ! Saa blev det
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heller ikke nødvendigt at ofre slet saa meget paa „de Gamle, de Syge og Invali
derne“, som det hedder i en før hørt Vælgermødevending, og hvis Skæbne og
Velfærd nu særlig har hans Interesse. Strøm føler sig som Aalborgenser; i ham
har Byen saa vist faaet sin Repræsentant paa Tinge. I Rigsdagen har han hidtil
mest beskæftiget sig med lokale Spørgsmaal; han er fra 1935 valgt til Sekretær
i Folketinget, hvor hans livfulde og adrætte Skikkelse let bemærkes. Selv føler
han det, som noget der maa lægges Vægt paa, at han er blevet Folketingsmand for
den By, hvor han som lille Dreng gik Ærinder og gik i Skole, hvor hans Far og
Mor levede og døde og hvor han selv er fra.

Redaktør ADOLPH BERNHARD SVENSSON

Der har, som bekendt, altid været to Retninger indenfor Danskheden i
Sønderjylland, karakteriseret af de to mest kendte Navne ved den danske Front.
De er vel samtidige, dog kun i ringe Grad som Førere! Redaktør Jessen ved
Flensborg Avis vilde uforsonligt kæmpe for Danskheden; det var Folkets Ret,
som var blevet trampet under Fødder, han vilde værne og levendegøre i Sin
dene. Han var som i en højere Sags Tjeneste, naar han vendte sig imod den
grove Uret, der blev øvet af de tyske Magthavere ! H. P. Hanssen skød dette
Synspunkt noget i Baggrunden. Han anerkendte ikke Tyskernes Ret, men Sagen
kunde ses fra to Sider; han saa den som dansk, men saa ogsaa den anden Side!
Det var ikke hans Politik at gaa paa Akkord med Uretten, men at erkende den
bestaaende Magttilstand som en Realitet, ikke til at komme uden om ; man maatte
indrette sig praktisk paa det givne Grundlag og der opnaa, hvad der var muligt til
Støtte for Danskerne i den nationale Kamp.
Redaktør Svensson var Jessens Mand og Medarbejder. Hans Uddannelse følger
nøje det Spor, som mangen opvakt Sønderjyde i Udlændighedsaarene traadte; efter
Konfirmationen kom han paa Efterskolen Nord for Grænsen. Fra Skolen i Hjels
besøgte han Vallekilde og Testrup Højskoler, og efter at have gennemgaaet den
lange og strenge, tyske Soldaterskole, Svensson aftjente sin Værnepligt i Königs
berg, fik han i 1903 Ansættelse ved Flensborg Avis og tog herefter baade skriftligt
og mundtligt Del i det nationale Arbejde. I Jessens sidste 3 Leveaar arbejdede han
her direkte under hans allerede da af Sygdom svækkede Førerskab. Efter Jessens
Død i 1906 blev han Redaktør af „Dybbølsposten“, som han redigerede til 1915
og derefter af „Danskeren“ i Haderslev, nu „Haderslev Stiftstidende“. Sam
tidig med sin politiske Agitationsvirksomhed som Redaktør har Svensson faaet
Tid til at skrive en Række Afhandlinger og Kroniker om sønderjyske Forhold,
hvori det særligt har været ham magtpaaliggende at oplyse det gamle Land
om de specielle af Krigen skabte Vanskeligheder i Nordslesvig, som har paa-
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kaldt og stadig paakræver saa megen Støtte. Der kunde i den Forbindelse maa
ske være særlig Grund til at fremhæve hans Afhandling fra 1936 om Redaktør Jessen og hvad han har skrevet om sin Moder i andet Bind af „Sønderjyske
Kvinder under fremmed Herredømme“.
Redaktør Svensson har siden 1920
været Medlem af Det konservative Folke
partis Repræsentantskab. Efter Genfor
eningen satte dette Parti ind med en
meget kraftig Agitation i de genvundne
Landsdele, og Arbejdet bar Frugt. Svens
son har trukket en betydelig Del af
Læsset. Selv om han ogsaa i sin agita
toriske Start efter 1920 var præget af
sin Opdragelse og sit Syn paa Forholdet
mellem Dansk og Tysk, har hans Poli
tik dog ikke været mere afvigende, end
at den uden Vanskelighed kunne glide
ind som et Led i den fælles Front af
alle Danske, som de sidste Aar er ble
vet Vidne til. Man kan karakterisere
hans Bestræbelser som Forsøg paa at
bygge en konservativ Politik paa en
bred national, kulturel Basis. Med Rette
fremhæver han, at Kendskab til Grænse
Adolph Bernhard Svensson, R.edaktør, F. 19/n
landets Historie og Grænsebefolknin
1880 i Løjtkirkeby paa Halvøen mellem Aaben
gens særlige Psykologi maa tages i Be
raa og Gjenner Bugt. Søn af Skræddermester
Elias Svensson og Hustru Kjestine, f. Rasmus
tragtning, om man vil naa en jævn og
sen.. Politisk Redaktør af Jyske Tidende og
rolig Udvikling og den Afspænding i
Redaktør af Haderslev Stiftstidende. Folke
Forholdet mellem Dansk og Tysk, som
tingsmand for Det konservative Folkeparti i de
sønderjyske Landsdele fra 16/n 1932. Opstil
han anser for nødvendig. Det kræ
lingskredse: Haderslev, Sønderborg og Augu
ver, siger han, Taalmodighed og Evne
stenborg.
til at bøde paa de Overgangsvanske
ligheder, som Verdenskrisen og Genforeningen tilsammen har skabt!
Fra 1926—36 har Svensson været Leder af det konservative Højskolearbejde,
hvorfor han har gjort nøjere Rede i en Afhandling i Tidsskriftet „Det ny Danmark“,
1935. Han er Medlem af Dybbøl Skansenævnet fra 1936 og sidder i det af Stats
ministeren nedsatte Udvalg til Fordeling af Rigsdagens Bevilling til Støtte af dansk
Sprog og Kultur i Udlandet. Som Rigsdagsmand taler han mest om sønderjyske An
liggender; han er paa Post og parat, naar Debatten af en eller anden Grund drejer
ind paa dette Spor. Han har rejst Kravet om en Forbedring af de sønderjyske Krigs
invaliders ved Lov fastsatte Understøttelse og i 1935 opnaaet, med almindelig Til
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slutning, at faa Loven ændret og forbedret. Svensson har været med i den store
Krig. Det præger ham og hele hans Færd. Ikke blot har han lært at se vore hjem
lige Problemer under en videre Synsvinkel, end den der sædvanligvis anlægges i et
lille Land, men hans oprindelig noget haardtspændte Politik, ikke blot paavirket
af Redaktør Jessens stejle Vilje, men ogsaa af Magister Harald Nielsens Forfatter
skab, der krævede Personlighed og Ansvarsfølelse af Tidens Mænd, er efter Ver
denskrigen blevet mildnet; han er mere alsidig i sin Forstaaelse af andres Syns
punkter, — om man vil, har Krigen forvandlet ham fra Teoretiker til Praktiker!
Hans oprindelig glødende Lidenskab, der undertiden nærmede ham til det fana
tiske, er i den store Ildebrand blevet omsmeltet til en Arbejdsvilje vendt mod de
Opgaver, Hverdagen byder paa. Som Navnet kunde tyde paa, ruller der svensk
Blod i Aarerne paa denne Sønderjyde; hans Sind er nordisk. Det er ham en Livs
sag at værne det danske og nordiske mod Kulturstrømninger Syd fra, som han
finder uforenelige med vort Væsen. Han er derfor Modstander af alle moderne
Bestræbelser, som med Udgangspunkt i den ny tyske Folkereligion vil forsøge gen
nemført et aandeligt Fællesskab mellem tysk og nordisk Kultur, og som vil se
Vejen hertil lagt over Slesvig-Holsten med det gamle dansk-tyske Folkefællesskab
i Grænseegnene som Grundlag. Svensson vil ikke uden videre anerkende et saadant Fællesskab. Han peger paa den gamle Grænse, der etnografisk, kulturhisto
risk og oprindelig sprogligt var mellem Danmark og Tyskland, og selv om den
politiske Grænse er rykket norden for det gamle Skel, saa er der dog stadig en
afgørende Forskel mellem det tyske og det nordiske.

Gaardejer JENS SØNDERUP

Da Jens Sønderups Forgænger, nu afdøde Redaktør Raunkjær, ikke mere kunde
tage Tørnen i Skjernkredsen, maatte man se sig om efter en anden Mand. Raun
kjær havde repræsenteret Kredsen siden 1924. Han var med sit stilfulde, tunge
og lidt langsomme Væsen, med sit fornemme Ydre, der mindede om en engelsk
Landlord, en typisk Repræsentant for en Side af det vestjyske, som folkeligt er
af stor Værd. Hans Efterfølger skulde være Jyde, helst Vestjyde og helst af Væsen
ligetil! Opmærksomheden blev henvendt paa Gaardejer Jens Sønderup, som i det
mindste, hvad det angaar at være Jyde, indtil den inderste Fiber i hans Rygmarv
og de dunkleste Kroge i hans Væsen opfyldte de strengeste Fordringer. Og med
Hensyn til det vestjyske, og Sindets Jævnhed, da kan man i hans beherskede,
aabne og tilforladelige Ansigt, i hans brede, tøvende Sprog se som en Genspej
ling af Landet med de vide Sletter, de lange Aaløb, med rørkransede Søer
og Fjorde bag Klitternes Rad, og de brede Engdrag, rækkende langt ind i Lan
det! Den Mand, som kommer herfra og bliver opstillet i Skjern, han er Venstre
mand af den vestjyske Slags, frisindet, folkelig som Aanden i den danske Høj-
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skole, hvis Elev han er, selvhjulpen og fri. Der er langt til Naboerne herude,
og hvert enkelt Individ har Lejlighed ti I at udfolde sig frit efter sin Natur, baade
i Bredden og i Højden. Her har man uhindret Adgang til at blive nøjagtig saa
stor, som Vor Herre har tænkt sig det, da den paagældende Skabning blev anlagt,
mmefra. Man kan næsten sige, at det
Jens Sønderup har sin Politik med
er Sønderupgaards Politik, han repræ
senterer. Det var ogsaa hans Fars,
og den lærte han at kende i sit Hjem,
hvor man havde Sans for og drøf
tede Samfundsspørgsmaal. Allerede som
Dreng var han med paa det, og da
han var først i Tyverne, tog han aktiv
Del i Venstres Politik. Han har ogsaa
tidlig maattet være Mand i Gaarden;
hans Far var svagelig, og „Bruget vok
sede Dag for Dag“. Ansvaret gled da
ganske naturligt, og snart med hele
sin Vægt over paa Sønnen. I Vinteren
1913—14 var han Elev paa Hadsten
Højskole og 1917—18 paa Askov. In
den han kom paa Rigsdagen, var han
paa sin Egn Medlem af Menighedsraadet, Sogneraadet og Skolekommissio
nen. Han var Medstifter af og en Tid
Formand for Venstres Ungdom i Skjernkredsen og sad i Bestyrelsen for Par
Jens Sønderup, Gaardejer. F. 2/2 1894. Søn af
tiet i sin Kreds og i adskillige andre
Gaardejer Svend Sønderup, Sønderupgaard ved
Foreninger,
mest af faglig Karakter.
Herborg St. i Vestjylland og Hustru Mette Ma
rie Rahbek fra Egens Mølle ved Troldhede. Ejer
Men da han blev Rigsdagsmand, ned
af Fædrenegaarden Sønderupgaard. Folketings
lagde han straks alle sine Hverv. Han
mand for Venstre i Ringkøbing Amt fra 22/10
synes, det var nok, naar han havde sin
1935. Opstillingskreds: Skjern.
Gaard og var Folketingsmand for Skjernkredsen. Og deri kan han for saavidt have Ret. Han hører til det store Kuld af
nyvalgte fra 1935, som endnu næppe har faaet Foden helt indenfor i Rigsdagen.
Jens Sønderup taler ud fra sin vestjyske Politik og er Tilhænger af Venstres
almindelige Politik. Men man ta’r dog næppe fejl i, at hans Interesse særlig er
vendt mod de politiske Opgaver, der beskæftiger sig med Befolkningens kultu
relle og aandelige Udvikling. Som Bonde har han Øje for det materielle, men det
er for ham kun Grundlaget for den menneskelige Kultur, det muliggør Opbyg
ning af.
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Statshusmand NIELS EDVARD SØRENSEN
Edvard Sørensens Far var Arbejdsmand og blev først Ejer af et Statshus et Par
Aar før sin Død. Selv er han et Landsbybarn, opvokset i smaa Kaar og uddannet
i Landsbyskolen. Han har fra Drengeaarene været henvist til at klare sig selv, og
for saavidt vilde det have været natur
ligt, om han, som det store Flertal af
de med ham i Starten ligestillede, var
blevet Socialdemokrat. Men det blev
han nu ikke. Den Omstændighed, at han
fik Jord og kom til at arbejde dermed,
skulde i og for sig ikke have hindret
ham i at slutte sig til det store Arbej
der- og Husmandsparti. Men allerede
fra Drengeaarene havde han været poli
tisk interesseret, og 1913, da han var
20 Aar gammel, var han Medindbyder
til Oprettelse af en Ungdomsforening
i Randers i Tilslutning til Venstre.
Han var altsaa Venstremand meget tid
ligt, og med Dannelsen af denne For
ening var han inde paa den Bane, han
siden skulde følge, og som ikke blot
har ført ham ind i Rigsdagen, men
ogsaa gjort ham til Medlem af Ran
ders Amtsraad, af Indenrigsministeriets
Mæglingsraad i kommunale Lægestri Niels Edvard Sørensen, Statshusmand. F. 29/8
1893. Søn af Arbejdsmand, Statshusmand Søren
digheder, til Medlem af Repræsentant Sørensen i Lindbjerg ved Randers og Hustru
skabet for Kommunekreditforeningen og Ane Ni.elsen fra Voer paa samme Egn. Inde
af Skattekommissionen ! Han er endvi haver af et Statshus i Lindbjerg. Folketings
mand for Venstre i Aalborg Amt fra 24/4 1929.
dere Formand i Randers Amts SogneOpstillingskreds: Bælum.
raadsforening og Medlem af de samvirvirkende Sogneraadsforeningers Bestyrelse ! Hans Parti har kunnet bruge hans
Evner og hans Flid. — Edvard Sørensen har gjort det kommunale til sit Spe
ciale og har efterhaanden paa Rigsdagen faaet betroet betydelige Ordførerskaber
paa dette Felt og regnes for en meget indsigtsfuld Kommunalmand. Han arbejder
med Stoffet, er noget af en Paragrafjæger, der ved, „hvor Hønsene sidder“ i
den kommunale Lovgivnings vidtstrakte Gebeter!
Edvard Sørensen bruges meget af sit Parti som Agitator. Og han har efter
haanden tillært sig en Façon, som gør ham vel egnet til Formaalet. Ganske vist
forfølger han i det storpolitiske Myg med samme Iver, som den, hvormed han op13
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søger og indlader sig i Kamp med Elefanter, og man burde derfor nøje beregne,
hvilket af disse Dyr, man slipper ind til ham paa Arenaen. Men bortset herfra er
han skrap i sit Kendskab til Rigsdagens Lovgivningsarbejde, og han kan sin Valg
bog. Kan han paa et Vælgermøde gribe sin Modstander i Unøjagtighed, og det
ligger jo som Regel indenfor Mulighedernes Grænse, faar den paagældende ikke
Lov til at dø i Synden! Som en Hane, der har fundet en Orm, kalder han hele
Hønsegaarden til, og naar Krybet er blevet tilstrækkelig beundret og derefter til
intetgjort, henleder han Forsamlingens Opmærksomhed herpaa højt og tydeligt,
som var det selve Solopgangen, han vilde varsle!
Edvard Sørensen har som Taler tillagt sig en Form, der kan klinge lidt for
højtideligt, naar han argumenterer i almindelige Vendinger om Venstres Historie eller
om Liberalismens Grundsætninger, men som faar ægte Klang, naar hans saglige
Viden, der efterhaanden er betydelig, fylder Talen med Indhold. Han er som Person
frisk og munter, vellidt af sine Vælgere, og en Mand der paa Rigsdagen sætter
Kammeratskabet højt. Udsat for nærgaaende Angreb i sin Kreds af L. S., og der
igennem af gamle Meningsfæller, har han vist Mod og Uforfærdethed. Det var
ikke for at bede om Forladelse, at han mødtes med sine Kritikere, men for velbevæbnet at gaa dem under Øjne.

Overportør MADS KRISTIAN SØRENSEN
De, der har lagt Mærke til Sørensens Færd som Rigsdagsmand, vil vide, at han
i meget høj Grad tager sig af mange forskellige Forhold hjemme paa sin Egn. Det
er i Aarenes Løb blevet saadan, at mange Rigsdagsmænd er Budbringere mellem
den Egn, de repræsenterer, og Centraladministrationen. Det er yderst forskellige
Opgaver, en Rigsdagsmand kan faa i Hænde, naar han bliver opfordret til at „gaa
i Ministeriet“ om denne eller hin Sag. Det kan være Ministre eller Departement
chefer, som han eller man ønsker at paavirke for en bestemt Afgørelse; det kan
være en Kontorchef eller Fuldmægtig, hos hvem man gerne skulde have en Oplys
ning, inden man gaar i Gang med at tage Stilling til Sagen, eller, og det er nok
det hyppigste, Rigsdagsmanden maa rykke for en Afgørelse, som lader vente paa
sig urimelig længe, eller han maa hente eller bede om Besked om Gangen i en
Sag, som synes at være sunken ned i den evige Glemsel, men i heldigste Tilfælde
blot ligger saa højt i Bunken, at den endnu ikke er blevet halet ud fra neden •—
eller, hvad værre er, venter paa yderligere Oplysninger, som vanskeligt eller slet
ikke kan skaffes til Veje ! Det hænder ogsaa, at Sagen, som Rigsdagsmanden er
sat paa Sporet af og søger at opstøve i Ministeriernes Jungle, endnu ikke er naaet
frem til Centraladministrationen, men fremdeles befinder sig i et eller andet hjem
ligt Smølekontor, hvor den samler paa Støv og venter paa en belejlig Stund ! Ad
skillige Rigsdagsmænd har holdt sig for gode til denne Budtjeneste, og adskillige
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Embedsmænd har følt sig krænkede ved saaledes at blive rendt paa Dørene af
Lovgivningens Mænd, hvem Administrationen jo dog kun indirekte vedkommer.
Men hvorom alting er, har denne Trafik ikke været og er ikke til at afværge. Den
gaar sin Gang trods al Kritik og alle Indvendinger, og i de allerfleste Tilfælde har
den været til stor Nytte baade for Ad
ministration og Egn, kan hænde ogsaa
for Rigsdagen, og der er nu skabt el
Samarbejde her mellem Rigsdag og Ad
ministration, som, naar det tages forstaaende fra begge Sider, absolut er et
Fremskridt. Rigsdagsmanden er da ikke
blot Folkets Repræsentant i den lov
givende Forsamling, men han er Sende
mand og Kommissionær for den Egn,
der har valgt ham, Budbringer og Vej
leder til og for Centraladministrationen,
som umuligt kan have det Kendskab til
de stedlige Forhold, hvori den ofte skal
træffe Afgørelse, som Folkerepræsen
tanten har.
M. K. Sørensen lægger ikke Skjul
paa, at han anser denne Side af Rigs
dagsgerningen for vigtig. Man skal
kunne, siger han, „vejlede og hjælpe
Vælgerne til Rette i deres Forhold til
Mads Kristian Sørensen, Overportør. F. 30/9
de offentlige Myndigheder“.
1879. Søn af Husmand Niels Sørensen i Sind
Naar M. K. Sørensen i sin Tid søgte bjerg ved Vejle og Hustru Karen Bennedsen
Ansættelse ved Statsbanerne og ikke fra Skibet ved Vejle. Overportør ved De dan
blev ved den Jord, hvor han var født ske Statsbaner i Vejen. Folketingsmand fra 20/3
1928 for Socialdemokratiet i Ribe Amt, da han
og opvokset, og som han i og for sig ved Redaktør Sundboes Død blev Medlem af
havde Lyst til, var det, fordi han fandt Folketinget som Suppleant for denne. Ved Val
Vanskelighederne ved at faa eget Brug get i 1929 genvalgtes han i samme Amt. Opstil
lingskreds: Bække.
for store; saa hellere en fast Stilling,
og da bedst i Statens Tjeneste. Han havde fra sin Ungdom været med i de folkelige
Bevægelser, som havde sat Liv og Røre i Husmænd og Landarbejdere; Aakjær,
Skjoldborg og Sabroe, de tre, som først og fremmest i dette Aarhundredes Begyn
delse vakte Underklassen paa Landet og gav den Haab og Mod, har ogsaa kaldt
ham til Fanerne. Han blev Socialdemokrat, Bestyrelsesmedlem i Vælgerforeningen
i Vejen og 1909 opstillet i Vonsildkredsen som Socialdemokratiets Kandidat.
Saavel som Sogneraadsmedlem og Amtsraadsmedlem som paa Rigsdagen har han
i høj Grad interesseret sig for sin Egns Forhold. Han har talt for en bedre Ud13*
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nyttelse af de gamle Plantager i Vest- og Sydjylland og for en mere ensartet Vur
dering til Ejendomsskyld. I 1924 blev han valgt til Landvæsenskommissær og i 1925
til Næstformand i Skatteraadet for „Andst m. fl. Herreders“ Skattekreds. Siden
1923 har han været Medlem af Overepidemikommissionen. Indenfor sit Fag har
han ogsaa opnaaet Tillidsposter; i 1901 blev han valgt som Bestyrelsesmedlem i
„Dansk Jernbaneforbund“ og 1909 i Statsbanepersonalets Sygekasse.
I Vestjylland og i det sydlige Jylland, den Egn, Sørensen repræsenterer, har
der aldrig været saa udprægede Skel mellem Gaardmandsklassen, Husmænd og
Landarbejdere, som mange andre Steder i Landet. Alligevel var det tidligere mest
Gaardmændene, som ogsaa her indtog alle repræsentative Stillinger, og blandt dem
atter de Mænd og Kvinder, som hørte til Askovkredsen. Askov Højskole dominerede
ogsaa i denne Henseende — dog kun indirekte — Landsdelen.
Thi trods Skolens store almene Indflydelse, var det altid smaat med den poli
tiske. Skolens betydelige Personligheder kunde paa dette Felt kun i ringe Grad
gøre sig gældende. I Politik gik man sine egne Veje og valgte Venstremænd, som
ingenlunde altid havde Askovs Velsignelse.
I vore Dage er dette folkelige Universitet upolitisk, og den Venstreaand, som
engang raadede, er ikke mere dominerende. M. K. Sørensens Valg er et nyt Vidnes
byrd om uafhængigt Selvstyre i Befolkningen, naar det gælder Politik. Det er nu
Smaakaarsfolkene, i denne højt kultiverede og veldyrkede Egn med den landskendte
Skole og den opblomstrende Industriby Vejen, som ikke blot har villet lade sig
repræsentere ved en af deres egne, men ogsaa har gennemført det.

Gaardejer LAURIDS MARINUS SØRENSEN
Blandt de mange Landmænd, deriblandt ikke saa faa mindre Gaardejere sær
lig fra Jylland, der i de senere Aar er rykket ind i de socialdemokratiske Ræk
ker paa Rigsdagen, indtager Marinus Sørensen en anset Plads. Han er ganske
vist ikke nogen hyppig Taler, og hans Indlæg er som Regel korte, men det
er solidt, hvad han siger, og han nyder stor Tillid langt uden for sit Parti for
sin Retsindighed og ærlige Vilje til at tjene det Samfund, han er valgt til at lov
give for.
Efter i 1906—07 at have været paa Frederiksborg Højskole, der dengang stod
i sin fulde Glans, og hvis Elever som Regel fik deres aandelige Sans vakt blivende,
var han i en Aarrække Arbejdsmand i Nykøbing Mors. Hans Lyst stod dog til at
blive Landmand, hvad han var af Fødsel og Opdragelse, og i 1914 — et heldigt
Aar — erhvervede han sin nuværende Ejendom i Øster Hvidbjerg. Marinus Søren
sen er en dygtig Landmand, der har passet sin Gaard fortrinligt, og naar hans
hyppige Fraværelser, som det politiske Liv medfører, gaar ud over Ejendommens
Drift, generer det ham, som det altid er pinligt for en Mand, der er vant til at
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have god Gang og Orden i sine Sager, at se Forhold, man ikke magter, øve uheldig
Indflydelse i ens Bedrift. —Naa, det er ikke saadan, at Marinus Sørensens Brug ikke
fremdeles er et særdeles veldrevet Landbrug, men hans Fordringer er store, og de kan
maaske ikke honoreres helt saa fuldkomment, naar han sidder paa Rigsdagen, som
da han selv gik hjemme og havde „et
Øje paa hver Finger“ og „en Finger
med i Spillet“ allevegne.
Paa Mors har man megen Tillid til
den solide og stilfærdige Landmand.
Hans Sognebørn har valgt ham ind i
Bestyrelsen for Kærby-Hvidbjerg-Redsted Kommune, hvor han har været
Medlem siden 1916. Da han boede i
Nykøbing, var han Medlem af Hjælpe
kassens Bestyrelse fra 1912—14 og fra
1923 har han været Medlem af det sted
lige Andelsmejeris Bestyrelse. Han er
Formand for sit Sogns socialdemokra
tiske Forening.
Paa Rigsdagen har han været Ord
fører for Loven om Regulering af Svine
produktionen og gjort sig til Talsmand
for Hjemmemarkedets Forsyning med
Flæsk til en billigere Pris end den, der
opnaas paa det lukkede engelske Mar
Laurids Marinus Sørensen, Gaardejer. F. ®/2
ked. Naar Svinereguleringen lægges i
1886. Søn af Gaardejer Blaaberg Sørensen. Ejer
Landbrugsraadets Hænder, maa dette
af en Landejendom paa 18 Tdr. Land i Øster
Raad forstaa, sagde han, at her er et
Hvidbjerg paa Mors. Folketingsmand fra 2/12
1926. Valgt af Socialdemokratiet i Thisted Amt.
Omraade, der rækker videre end til
Opstillingskreds: Nykøbing Mors.
Landbruget. Der er ogsaa den Part, som
kaldes Forbrugere og Hensynet til dem fastsætter Grænsen for, hvor langt Land
brugets Priser kan stige. Det er ved Velvilje fra alle Sider, at vi er naaet frem
til disse Ordninger. Den arbejdende Befolkning har paataget sig Byrder for at finde
Vej frem, da Landbruget havde sine store Vanskeligheder, men Forholdene er
ændret betydeligt fra 1932 til i Dag!
Gennem de senere Aar har han været sit Partis Ordfører for Loven om Grund
forbedringer og har udført et energisk Arbejde for denne Lovgivning. Det har
været ham en stor Tilfredsstillelse at se de praktiske Virkninger af Loven ; næppe
nogen anden Lov har sat mere Arbejde i Gang og frembragt flere Værdier i den
sidste halve Snes Aar end den.
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Gaardejer JENS FREDERIK SØRENSEN (SEJLFLOD)
En stor Del af Egnen, begrænset mod Nord af de vidtstrakte Skove omkring
Skørping og Rold og mod Syd Mariager Fjord, var for ikke mange Aar siden i
stor Udstrækning Hede. I Dag er det opdyrket Agerland med grønne Roemarker
og bølgende Korn. Men der er langt imellem Gaardene, som har smaa og ofte
fattige Bygninger til de store Arealer. Der ligger et beundringsværdigt Slid med
Nøjsomhed og aarelang Resignation bag dette Resultat. — I denne Egn er Jens
Sørensen vokset op, og hans Barndomsindtryk er præget af den Fattigdom, som
Hedens Dyrkere gennem lange Aar tilsyneladende fik som eneste Løn for deres
Møje. „Du søgte Guldet under Gyvelrod, men fandt kun Fattigdom og ussel Føde“,
saaledes karakteriserer Aakjær dette Arbejde, men føjer dog til „Hver Graastensblok
du kan af Lyngen lirke, skal staa som Bauta over ædelt Virke!“ Et tilsvarende Ind
tryk har præget sig i Jens Sørensens Sind. Og inden for hans Familie, hvor sund
Sans eller godt Hoved allerede da havde drevet nogle af dens Medlemmer bort fra
Hedejorden, vilde man have den kvikke Dreng ind paa noget, der var bedre end
at slæbe Sten fra Lyngheden. Selv havde han Lyst til Dyrlægevirksomhed, men
det blev der ikke Raad til. Dog, kunde man ikke faa Lejlighed til at helbrede sine
firbenede Medskabninger, var der jo den Udvej at stikke dem en Kniv i Halsen !
Jens Sørensen kom i Slagterlære hver Torsdag Eftermiddag i tre Maaneder, og
med de Erfaringer paa Bagen, han her havde vundet — og stort mere end dette,
at en Slagter dræber Dyrene, kan det vel ikke være blevet til — nedsatte han
sig 19 Aar gammel i 1897 som Slagter i Sejlflod. Han havde faaet det Raad med
hjemmefra, at man, om man vil frem i Livet, maa sætte sig høje Maal, og skulde
det første, du forsøger, glippe, saa vær frejdig; op med det næste! Saa lærte
han at handle; det laa ham i Blodet, og det gik godt, og Enden paa det blev, at
han blev Gaardejer i Sejlflod, hvor frugtbar Jord paa Kridtunderlag udgør Bak
kerne ved Byens ene Side, medens flade lerede Strækninger, i sin Tid Havbund,
overslemmet i Istiden af Kridt fra Højene, nu afgiver alsidig og saare frugtbar
Jord for den kyndige Landmand. Jens Sørensen forstod at dyrke Jorden, og navn
lig var han dygtig i sin Stald, saa det gik fremad for ham. Men Krigen og Efterkrigsaarenes Omvæltninger med Fallitter og effektive Kautionsforpligtelser tærede
paa, hvad den flittige, stræbsomme og hjælpsomme Mand havde samlet. Han har
dog redet alle Storme af og har Skuden i Havn.
Jens Sørensens Barndoms og Ungdoms Erfaringer om Fattigdom og Trældom
paa magre Hedeegne sad fast i Sindet paa ham. Og derfor gjorde det saa stærkt
Indtryk, da han hørte Sabroe tale om Smaafolk, K. M. Klausen om Socialdemo
kratiets opbyggende Virksomhed og A. C. Meyer om Socialismens Verdensmis
sion. Han læste Aakjær og Skjoldborg og mindedes fra sin Skoletid de Børn,
der i Smug spiste tørt Brød og Pandekager og nægtede at spise de andres gode
Mad, naar den blev dem budt! — Man var vel solidarisk med Far og Mor hjemme
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og kunde nok klare sig med det de fik og havde givet rigeligt af med til Skole ! —
Saaledes afstemtes Jens Sørensens Sind til Tonen i det socialdemokratiske Orkester,
saa alsidig det allerede dengang lød, og selv om han blev Gaardejer, vedblev
han at være Socialdemokrat. Da han engang i Aalborg fik forevist det nye Alder
domshjem, tog han Ordet og udtalte sig
i begejstrede Vendinger om denne An
stalt; man bemærkede ham, og snart
efter fik han Opfordring til at være sit
Partis Kandidat i Bælumkredsen. Paa
Kredsgeneralforsamlingen dumpede han
dog med en Stemme, men blev kort
efter opstillet i Aars, hvor han virkede
ved Valgene i 1913 og 1918. Fra
1920—29 var han Kandidat i Bælum
kredsen, og vandt her saa mange Stem
mer, at det blev ham, der kom til at
supplere Harald Jensen.
Jens Sørensen har været og er en
frejdig, ufortrøden Agitator for sit Parti.
Han passer sin Kreds og er parat til at
møde hvemsomhelst, der forsøger at gaa
i Land paa hans Enemærker. Som Ta
ler er han uden Skole, bryder sig me
get lidt om det formelle, blot han faar
det frem, han har paa Sinde. Han ta
Jens Frederik Sørensen, Gaardejer. F.14/7 1878.
ler ikke, men fortæller Politik. Jævnt Søn af Gaardejer Jens Kristian Sørensen, Ganog ligetil bygger han paa sine Oplevel drup ved Arden og Hustru Ane Marie Jensen
fra Stensgaard i Støvring. Ejer af en Gaard i
ser og Erfaringer og kan nu og da faa
Sejlflod. Folketingsmand for Socialdemokratiet
sit jyske Lune saa vel anbragt i et Ud i Aalborg Amt fra 1/1 1930, da han som Supple
ant efterfulgte Nørresundbykredsens da afdøde
fald mod en politisk Modstander, at
han, selv overfor drevne Karle, kan Folketingsmand Harald Jensen. Valgt i Aalborg
Amt fra 1932. Opstillingskreds: Nørresundbytage Stikket hjem! En Rigsdagsmand i
kredsen.
vore Dage er ikke saa sjældent Bud
bringer for sine Vælgere til Centraladministrationen. Jens Sørensen er en hel
Hund til at opspore, hvad der saaledes rører sig i hans Kreds, finde frem til Sagens
Gemmested i den røde Bygning og apportere velset Nyt til sine Vælgere!
Paa sin Hjemegn er han Medlem af Repræsentantskabet for Hadsund Banen og
Formand for Grundforbedringsudvalget i Aalborg Amt. — Om - hans Valgsprog
skulde være dette: At gøre noget for andre, vilde det passe godt til hans varmt
følende og elskværdige Personlighed.
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Gaardejer JENS THOMSEN

Jens Thomsen er ud af en kendt anset Gaardmandsslægt paa Kolding Egnen.
Han gik lige fra Kommuneskolen til Landbruget, som han var opvokset ved, kom
senere paa Askov Sløjdskole og var paa Brøderup Højskole i Østsjælland, i Høj
skoleforstander Dams Tid og var derpaa baade Askovelev og Elev paa Da
lum — en god aandelig og faglig Ud
dannelse, den bedste som dengang
blev givet unge Landmænd ! — Det er
nok muligt, at Jens Thomsen i sine
unge Dage havde haft Lyst til andet
end Landbrugserhvervet og han har jo
ogsaa senere i Livet vist at have ikke
helt almindelige Anlæg for det forret
ningsmæssige. Der kunde utvivlsomt
være blevet en stor Købmand af ham,
om han i Tide var blevet skolet i Han
delens Mysterium; han har drevet det
vidt endda. Som Landmand har han
handlet med Ejendomme og iøvrigt haft
Sans for Forretninger og har udvist stor
Dygtighed paa disse Omraader. Men
spørger man ham, hvad der førte ham
ind paa at blive ved Landbruget, svarer
han kort: Min Moders Vilje! Denne
Jens Thomsen, Gaardejer. F. 23/c 1880 i Hjarup
Vilje har nok ikke været helt alminde
ved Kolding. Søn af Gaardejer Thomas Mikkel
lig, og hvad hun har haft i saa Hen
sen Thomsen og Hustru Maren, f. Schultz fra
Højrup i Sønderjylland. Ejer af Fødegaarden i
seende er ganske naturligt gaaet i Arv
Hjarup. Folketingsmand for Det frie Folkeparti
til ham. Det umiddelbare Indtryk af
i Ringkøbing Amt. Valgt første Gang 22/10 1935.
Jens Thomsen, naar man ser og hører
Opstillingskreds: Herning.
ham, er Viljestyrke.
— Tre Gange har han været Sogneraadsformand fra 1909—17, fra 1925—29
og fra 1933—37. Han har været Mejeriformand fra 1915, Formand for Sydjysk
Mejeriforening og Repræsentant i De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation.
Han er Repræsentant i Andelsforeningernes Sanatorieforening, og alle disse Til
lidsposter er Udtryk for den Anseelse, han nyder paa sin Egn. Ganske naturligt
blev han, baade efter Slægtstraditioner og Erhvervsinteresser, Venstremand. Efter
Folketingsmand Hegelund-Langes Død blev han opfordret til at være Venstres
Kandidat i Odderkredsen, men sagde, efter 14 Dages Betænkningstid, Nej. Han
følte sig tilfredsstillet ved den hjemlige Virksomhed som Landmand, sine Forret-
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ninger, sine offentlige Opgaver, hvortil nu ogsaa kom, at han var blevet valgt til
Formand for Skanderup-Hjarup Valgmenighed.
Naar Jens Thomsen alligevel brød med Venstre og sammen med sin Broder
og andre ligesindede dannede Det frie Folkeparti i Tilslutning til den Bevægelse,
Landbrugernes Sammenslutning havde rejst over det hele Land, skyldtes det først
og fremmest hans Misfornøjelse med Venstres almindelige Politik. Han saa, hvor
voldsomt Landbrugskrisen satte ind, hvor ødelæggende den drog over Landet, som
et Uvejr, med Regnskyl og Storm, der væltede alt, som ikke var bygget paa
Klippegrund, og som hans Temperament var og som hans Vilje var, vilde
han, at Landbrugets Repræsentanter paa Tinge i en ganske anden Grad, end det
skete, tog Bladet fra Munden og talte til Magthaverne, saa de i det mindste forstod,
hvad det drejede sig om ! Det var jo ikke sikkert, at Socialdemokratiet, som væ
sentligst havde sin Tilslutning i Byerhvervene eller paa Landet hos Folk der, om
de havde Jord, saa mangen Gang ikke havde mere end, at Jordens Rentabilitet
kunde stives af ved Indtægter andet Steds fra, det var uvist, om et saadant Parti
saa lidt som Det radikale Venstre med sin teoretiske Politik forstod Sammenhæn
gen ! Og alligevel leflede hans Parti med Magthaverne og lirkede sig frem gennem
en halvt undskyldende Politik, som om det skulde hjælpe! Nej, der skulde ganske
anderledes skrappe Midler til. Derfor lod Jens Thomsen sig vælge, og han har
paa Rigsdagen ladet sin stærke og gennemtrængende Røst høre. Det kan vel nok
siges, at han, som Følge af de Spor, der allerede var lagt for hans nye Politik,
lod sig drive ind i Debatter, hvorom der stod vel megen Larm, og hvis Indhold
var tyndt. Det er ogsaa muligt, at hans Rigsdagsgerning bliver af ret forbigaaende
Art. Han har jo før sagt nej til Politik for at passe sit eget og kan gøre det igen.
Men hvordan det end gaar, saa staar nu i Rigsdagstidende nogle ikke altfor lange
Taler af Jens Thomsen, som i Rigsdagskredse har efterladt et stærkt Indtryk af en
myndig Personlighed, en Mand, der véd, hvad han vil, og som ikke er bange for
at sige sin Mening.

Gaardejer VALDEMAR THOMSEN

Det falder ikke i enhver Rigsdagsmands Lod at danne et nyt Parti ; men dette har
Valdemar Thomsen gjort. I 1935 opstillede Det frie Folkeparti første Gang Kan
didater til Valg; de i 1932 i Tilknytning til L. S. valgte Venstremænd havde kon
stitueret sig paa Rigsdagen som nyt Parti med Valdemar Thomsen som Formand.
De var tre, da de drog ud til Valget, og fem da de kom tilbage. Foreløbig har
Valdemar Thomsen haft Vind i Sejlene.
Og han har ogsaa sat alle Sejl til og sejlet sin Skude saa haardt op mod Vin
den, som det var ham muligt uden at faa Søen indenbords. — Betragter man Fø
reren for Det frie Folkeparti, modtager man et Indtryk af saavel sammenbidt Energi
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som Haardhed i Karakteren. Man danner ikke et nyt Parti, væsentlig i Modsætning
til et af de bestaaende, og fører det frem paa Valgdagene og i Rigsdagen uden at
være gjort af Stof, der ikke giver efter ved enhver Berøring. Som Zahle i 1905 har
Valdemar Thomsen i Aarene efter 1934 maattet friste en Tilværelse, der ikke bød paa
lutter Lagkage! Vel var han selv ikke
kræsen i Valget af sine Midler og gav
raat for usødet, naar man angreb ham,
men værst var det at komme igennem
den almindelige Foragt, man fra visse
Hold sænkede over hans Hoved. Herom
kunde han ogsaa ved Lejlighed paa frugt
bar Maade veksle Ord med Landstin
gets nuværende højtærede Formand,
der kun af de færreste i vore Dage
erindres som det, han i hine nu fjerne
Dage blev betragtet som, en Oprører
og Tempelskænder !
Valdemar Thomsen har foreløbig sat
sig to Maal. Han vil rejse en politisk
Landsbevægelse for derigennem at
vække det øvrige Samfund til For
staaelse af Landbrugets Vanskelighe
der. Og dernæst føler han sig kaldet til
at være Revser og Udrenser mod Kor
ruption i Stat og Kommune. Medens
Valdemar Thomsen, Gaardejer. F. 12/12 1887 i
han til Støtte for det første Formaal har
Hjarup. Søn af Gaardejer Thomas Mikkelsen
haft
en barsk Virkelighed at holde sig
Thomsen og Hustru Mar.en, f. Schultz. Ejer af
til, har hans Bestræbelser for større
Gaarden Rosenlund ved Lunderskov. Folke
tingsmand fra ie/11 1932. Valgt i Vejle Amt som
Renhed i vort offentlige Liv mere været
Repræsentant for Venstre, men dog som spe
baaret af Bestræbelse for at ophjælpe
ciel Kandidat for Landbrugernes Sammenslut
det ny Parti end af sand og ægte In
ning. Opstillet i alle Amtets Kredse.
dignation. Har der været Kraft og
Styrke i hans Tale, naar han talte Landbrugets Sag, virkede hans stærke Ord,
naar han revsede sin Tid og Samfundet, som Bulder af tomme Tønder. Det føltes
umiddelbart, at han maatte tilkæmpe sig Troen paa den Korruption, han skildrede
og den Harme, han bar til Skue, og man undredes over, at en saa intelligent Mand
ikke for længst havde indset det haabløse i at stille moralske Krav, som laa i saa
højt et Plan, at hverken han selv eller hans Tilhængere kunde leve i saa tynd en
Luft, om de selv forsøgte at bestige Tinderne. Det er som om hans iøvrigt vel
udviklede kritiske Sans svigtede, naar han bevægede sig bort fra det praktiske
Liv og dets Krav og søgte ind paa Moralens og Etikens snævre Veje!
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— løvrigt har han mange Egenskaber, der kan komme ham til Nytte som Fører
for et Bondeparti. Han er selv ud af en gammel Bondeslægt. Han er den danske Høj
skoles og Landbrugsskoles Elev og har deltaget i det grundtvigske Menighedsliv paa
sin Egn. Fra Askov Sløjdskole over Brøderup og Askov Højskoler kom han til Dalum
Landbrugsskole i Madsen-Mygdals Tid. Han regner Madsen-Mygdal som en af sine
betydeligste Lærere ved Siden af Jacob Appel, og vilde efter sin Uddannelse og
Stilling paa Egnen have været selvskreven til en ledende Plads i det Venstreparti,
han tilhørte. Han er et godt Hoved og en dygtig Taler, hvis Stemme rækker til
Yderkredsen af selv store Forsamlinger. Han er tidligt politisk vakt og erindrer fra
sine Drengeaar „De blaa Gendarmer“ ; han blev som Højskoleelev „valgt“ ved
Skolens Rigsdag. Som praktisk Landmand var han Andelsmand og Landboforenin
gens Mand. — Det var for saa vidt altsammen, som det skulde være. Men saa
kom Landbrugskrisen og rev og ruskede, ikke blot i Landbrugshjemmene, som en
Vestenstorm i gamle Tage, men vakte hos Valdemar Thomsen mange Tanker om
en anden Politik end Venstres, der vandrede ad de gamle Stier. Han satte ind med
en heftig bevæget Kritik mod Statens Kød- og Kvægeksportudvalg. Det føg omkring
ham med Forespørgsler og Sagsanlæg, og Rigsdagstidende fortæller om lidenskabe
lige Debatter. Valdemar Thomsen slap helskindet gennem den første Skærsild, gik
som sagt frem ved Valget, men staar nu overfor det, der er vanskeligere i det
lange Løb at fastholde Interessen om sit Parti. Han har været saa heldig i sin
lille Gruppe at have en ret alsidig Medarbejderstab og forsøger med den at tage
Stilling ud fra det Landbrugssynspunkt, der bærer Partiet, til praktisk taget alle
Lovgivningsspørgsmaal. Det har ikke været og vil ikke blive uden store Vanskelig
heder for en Gruppe paa 5 Medlemmer at klare dette. Mange af hans Folk finder det
klogere at begrænse Ordførerskaberne til, hvad der direkte vedrører Landbruget, og
som Regel lade Resten sejle sin egen Sø. Men det bliver nu Valdemar Thomsens Sag,
og foreløbig synes han som Partifører at ville tage det hele med. Han er derved
en meget ophængt Mand, der præsterer et betydeligt Arbejde paa Rigsdagen. Nu
og da har der været Røster fremme om direkte Forhandlinger mellem ham og
Statsministeren uden om „Det Venstre, som ingenting vil“.
Skulde saadanne Planer komme i Forgrunden, vil man allerede derved faa Lej
lighed til at skønne over, hvorvidt Valdemar Thomsen foruden at være Agitator tillige
er Politiker.

Overretssagfører HANS FREDERIK ULRICHSEN
Overretssagfører Ulrichsens Far var fra Klovborg Sogn paa Tørring Egnen,
Vest for Horsens; ogsaa hans Mor var født paa Landet. Dette forklarer maaske,
at denne iøvrigt udprægede Hovedstadstype er blevet Folketingsmand for Vendel
boerne. Gamle Pinstrup kunde slet ikke forstaa det. Han rystede paa Hovedet,
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naar han saa Ulrichsen i de nordjyske Omgivelser, men det skyldes maaske ogsaa
et andet Forhold? Ulrichsen er en ret direkte Natur, der gaar lige paa med det,
han har i Sinde, og han stikker ikke sin Mening under Stolen. Han er saaledes
gaaet stærkt i Ilden for Det kgl. Teater, selv om han stod overfor en Forsamling
af Landbrugere i Vendsyssel, og har aabent bekæmpet Forbudstanken — ogsaa
hvor de første Bænke lyste af Afholdsstjerner. Selv om Vendelboerne ikke er
enige med ham, kan de godt lide dette; det skulde ikke undre, om han har faaet
Stemmer alene paa den Konto!
Iøvrigt er Ulrichsen en rigtig Højremand, men af den moderne Slags. En rask,
levende, livfuld, paa en Maade kan man godt sige folkelig, Repræsentant for Det
konservative Folkepartis Politik. Han er politisk udklækket i Studenterforeningen,
hvor han var ledende Senior fra 1922—23 og hvor hans Interesse væsentligst var knyt
tet til Forsvarssagen; den ligger ham alvorligt paa Sinde. Det er den, der har drevet
ham ind i Politik og faaet ham til at vælge sit Stade, hvor han staar. Om den talte han,
første Gang han optraadte. Det var i Foreningen af unge Højremænd, og den har han
ogsaa kæmpet for paa Rigsdagen. Han var i 1920 opstillet i Nakskovkredsen og
skulde der bekæmpe Asger Karstensen, der dog var den stærkeste og blev valgt.
Saa flyttede Ulrichsen til Nordjylland, og her har han virket siden.
Politisk har han beundret Det konservative Folkepartis første Formand, Gods
ejer Johan Knudsen, hans elegante Optræden og selvstændige Politik. Ogsaa hos
Professor Birch har han gaaet i Skole og en Tid været hans Privatsekretær; men
til Trods herfor har han dog kunnet interessere sig stærkt for „Birchs Fjende“,
Dr. Fraenkel, hvis økonomiske og sociale Synspunkter han i det væsentlige deler.
Saa længe Grev Holstein bestræbte sig for at føre det konservative frem efter
Forbilledet i en socialt præget engelsk Tory-Politik, fremhævende Byinteressernes
Betydning, fulgte Ulrichsen ham, men da Holsteins Veje begyndte at bugte sig
ud og ind, sprang han i Tide fra.
Folketingsmand Ulrichsen er uden Tvivl Rigsdagens mest sprogkyndige. Han
har ikke alene et naturligt Øre for Sprog, men har rejst næsten overalt paa Jorden,
opholdt sig længe i fremmede Lande og studeret deres Politik og Sprog. Han har
skrevet om Danmark og danske Forhold paa flere Sprog, har opholdt sig i Kon
stantinopel i længere Tid som Sekretær hos den danske Gesandt. Han har gen
nem denne sin alsidige Uddannelse dannet sig visse Specialer, hvori han, udover
det sproglige, er Ekspert. Turistspørgsmaal er han nøje inde i og har reorganiseret
dansk Turistpropaganda ud fra den Betragtning, at alle Former for Rejseliv, hvad
enten det drejer sig om Forretningsrejser, Studie- eller Kongresrejser, er et Led i
den moderne Turisme. Han har haft Sæde i Turistforeningens Bestyrelse for Dan
mark og været en af Turistsagens kyndigste Forkæmpere og var Generalsekre
tær for Turistudstillingen i København 1928 og Næstformand i Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse. — Hans anden Hovedinteresse er Trafik. Alle For
mer for Trafik har han studeret grundigt, særlig Sporveje og Bytrafik. Han
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har flere Gange været opstillet som sit Partis Repræsentant til Københavns By
styre, men aldrig opnaaet Valg; det har personlig været ham en stor Skuffelse,
da han har set det som en nærliggende Opgave at lade sin Kyndighed paa
Trafikkens Omraade faa praktisk Betydning i Bystyret. Ulrichsen er Medlem af
Jernbaneraadet og den store Trafikkom
mission.
Hans tredje Speciale er det interparlamentariske Arbejde. Han har deltaget
i en Række Kongresser Verden over og
er en meget benyttet Taler ved saadanne Lejligheder, hvor hans alsidige Sprogkyndighed vurderes. Ulrichsen er For
mand i Foreningen „De danske Arme
niervenner“, Medlem af Bestyrelsen for
„Dansk Polsk Forening“, „Alliance Fran
çaise“, „Dansk Jugoslavisk Forening“
og „Dansk Polsk Handelskammer“.
Som Konservativ er han af de yderliggaaende. Forsvarssagen er det første
og det sidste, og det er hans Opfattelse,
som han har faaet bestyrket ved talrige
Samtaler med udenlandske Politikere, at
Danmark har forsømt sin Pligt. Hans
politiske Syn er i sin Grund imperiali
stisk; han har følt det som en Lidelse
at tilhøre saa lille et Folk og har været Hans Frederik Ulrichsen, Overretssagfører. F.
23/x 1888 i Køb.enhavn. Søn af Viceskoleinspek
vaagen interesseret, hvor der var Mu tør Elieser Christian Ulrichsen og Hustru Hul
lighed for at vinde nyt Terræn for hans da, f. Winde. Folketingsmand for Det konser
Fædreland. De sønderjyske Spørgs vative Folkeparti i Hjørring Amt fra 11/4 1924.
Opstillingskreds: Frederikshavn. Var ikke Med
maal har ligget ham stærkt paa Sinde,
lem fra 24/4 1929 til 16/n 1932.
og i Scoresbysundsagen har han taget
livlig Del; som Sekretær i Udvalget fandt han det Grundlag, hvorpaa Overens
komsten mellem de private Fangstselskaber og Staten bygger. Foruden talrige
Pjecer af turistmæssig Karakter har han i en Aarrække udgivet „Politisk Haandbog“, et politisk statistisk Arbejde, indeholdende et omfattende Materiale. Han
er, som de fleste andre indenfor sit Parti, efterhaanden blevet Christmas Møllers
Mand; navnlig for Hævdelse af Partiets demokratiske og folkelige Karakter, der
næppe oprindelig var det, der interesserede ham mest, er han blevet en ivrig Tals
mand. Det skyldes maaske, at han, følgende det franske Ordsprog, er vendt tilbage
til sin første Kærlighed. Hvis Ulrichsen skal gøre Rede for sin Uddannelse i Al
mindelighed, saa nævner han først, at han i 1913 laa ved'22. Bat.s 3. Kompagni.
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Her lærte han Demokratiet at kende i sin mest enkle Skikkelse, og det har sat
sig fast. Nu er han, ganske som sit Partis Fører, en udpræget Modstander af
al Statstvang og af ethvert Diktatur. Ogsaa denne sin Opfattelse har han faaet
udviklet paa sine Rejser i Udlandet, hvor han har set Følgerne af, at Tale- og
Trykkefrihed var undertrykt.
Ulrichsen er en elegant Taler. Hans Foredrag er flydende og korrekt, og den
formelle Side af Sagen er ikke den underordnede.

Fhv. Lærer, Gaardejer ANTHON VESTERAGER

Om nogen Rigsdagsmand ved eget Slid og trofast Arbejde for sit Parti besidder
sit Mandat, da er det Vesterager. Han har siden 1918 været Repræsentant for
Det konservative Folkeparti i Ringkøbing Amt, og det er noget enhver ved, som
kender lidt til Forholdene i Vestjylland, at der har de konservative Vælgere aldrig
optraadt i store Flokke; med Undtagelse af de sædvanlige Bystemmer har de ca.
8000 Vælgere, som Partiet har i Amtet, maattet samles sammen fra de forskelligste
Steder i det vidtstrakte Land, som man piller Kartofler op efter en Harve. Og her
har Vesterager troligt gennem Aarene travet rundt med sin Kurv og samlet til
Bunke og har efterhaanden faaet en hel anselig Kule ud deraf.
Han ligner ikke nogen almindelig konservativ; han er en jævn Vestjyde, forhen
værende Lærer, han taler Egnens Sprog og lever i dens Tankegang. ! Vesterager
har gaaet paa Staby Vinterlærer-Seminarium, hvorfra han har Eksamen. Dette
Seminarium, der nu er nedlagt, uddannede i sin Tid Lærere til at medvirke ved
den vestjyske Folkeskole, hvor der var Hverdagsundervisning om Vinteren og fri
om Sommeren, og hvor der derfor var Brug for ekstra Vinterlærere. Senere har
han gaaet paa Undervisningsanstalten „København“, men foruden har han besøgt
Nr. Nissum og har her faaet sin stærkeste Paavirkning gennem den indremission
ske Aandsretning, som er karakteristisk for dette Seminarium. Det er som konser
vativ Indremissionsmand, at han har gjort sig gældende i den vestjyske Politik og
været sit Parti en saa solid Støtte. Selv siger han, at det nationalt folkelige førte
ham ind i den politiske Virksomhed. Og han har betragtet det som en vigtig Op
gave overfor de Vælgere af Indremission, der var tilbøjelige til at se skævt til det
politiske og betragte det som noget verdsligt, noget af denne Verden, man ikke
kunde have med at gøre, at oplyse dem om, hvor alvorlige og vigtige de Spørgsmaal var, som Rigsdagen arbejdede med.| Og det baade for den enkelte Borger og
for hele Samfundet. I et folkestyret Land maa alle være med, ogsaa „de kirkeligt
retningsprægede!“ De nationale og aandelige Spørgsmaal af enhver Art vedkom
mer dem saa godt som alle andre. — Vesteragers personlige Interesse for Politik
var historisk bestemt, men han blev efterhaanden draget ind i den praktiske Poli-
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tik. Han blev første Gang opstillet i Holstebro men opnaaede ikke Valg; ufor
trødent agiterede han saa videre, indtil han i 1918 blev valgt.
Paa Rigsdagen har han været sit Partis Ordfører i Skolespørgsmaal, har
ogsaa ofte talt om sociale Spørgsmaal og var i sin Tid Medlem af Lønningskommissionen. Han har altid boet paa
den Egn, han repræsenterer og har
derved haft Lejlighed til nøje at følge
med i, hvad der rørte sig blandt Væl
gerne. Men ogsaa de lokale Spørgsmaal
har han derved haft tæt ind paa Livet
og kender dem paa første Haand. Den
Egn og den Kreds, han repræsente
rer, har sine Hovedinteresser i Land
brug, Fiskeri og Haandværk, og naar
aktuelle Emner om disse Erhverv er
paa Tale, da opsøger Vesterager Eg
nens Folk, sine Venner og Tillidsmænd,
for at høre deres Mening om Sagen.
Vesterager er saavel paa Vælgermø
derne som paa Rigsdagen en Taler
af folkeligt Tilsnit. Han smiler ven
ligt til sine Tilhørere, mens Talen
efterhaanden ganske bemægtiger sig
ham og nu og da fører ham bort med
Strømmen. Undertiden spørger man,
Anthon Vesterager, fhv. Lærer, Gaardejer. F.
hvor langt mon den vil transportere 1213 1870. Søn af Husmand Niels Chr. Nielsen,
ham? Men han havner altid i sine Vesterager fra Vorgod ved Herning og Hustru
Mødetaler i en moralsk præget Be Thomasine Gjesten fra Snejbjerg ogsaa ved
Herning. Folketingsmand for Det konservative
tragtning, der stemmer nøje med hele
Folkeparti i Ringkøbing Amt fra 22/4 1918. Op
hans politiske Færd.
stillingskreds : Lemvig.

Folkeskolelærer NIELS CHRISTIAN YDE
Betragter man Folketingsmand Yde, som han sidder paa sin Plads, læsende,
nu og da løftende sit Blik for et iagttagende Rundskue i Salen, mens han aftørrer
sine Brilleglas, gør han med sine fine Ansigtstræk, sin udtryksfulde Mund og det
stærkt hvidnende Haar Indtryk af en stilfærdig, fornem Bogens Mand, der fjernt
fra Vælgermødernes Larm og Bulder tilbringer sin Tid med aandelige Sysler! Det
falder ikke nogen ind ved en saadan umiddelbar Betragtning af Manden, at der i
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ham bor en lidenskabelig Sjæl, som paa Vælgermøderne i agitatorisk Iver har
kunnet lade sig henrive til en Sprogbrug, heftig og paagaaende, voldsom i Udtryk,
brændende af Nidkærhed for Sagen og som i en usædvanlig Grad vakte Vrede
og Harme hos Modstanderne. Saaledes har i det mindste Ydes Form været. Med
Aarene har en fin Værdighed sænket
sig over hans slanke Skikkelse, og et
permanent Smil om Munden udtrykker
en Tilfredshed med Tilværelsen, som
ikke helt harmonerer med den skrappe
Kritik, han i sin Tid var Mand for at
fremføre. Dog en vis Mening er der
deri; thi Forholdene nu er ikke blot
forandrede for Yde, men i høj Grad
ogsaa for de Befolkningslag, hvis Sag
han talte med saa megen Varme. Gaardmandsstandens Enevælde i Sognene er
mange Steder brudt, og Arbejdslønnens
Højnelse i Forbindelse med den sociale
Lovgivning har faktisk ændret Kaarene
for Underklassen paa Landet saa stærkt,
at de i Dag slet ikke er, som de var.
For saa vidt kan Yde smile tilfreds.
Han har været med i et Oprydningsog et Opbygningsarbejde, som er lykke
des. Han er selv Gaardmandssøn. Hans
Niels Christian Yde, Folkeskolelærer. F. 2/]0
Moder var Gaardmandsdatter; han
1878. Søn af Gaardej’.er Martin Yde i Stagstrup,
stammer fra det fede Thy, hvor gode
Thisted Amt og Hustru Sara Mariane Ander
sen, Datter fra en Gaard i Stagstrup. Lærer i
Gaarde ligger spredt over Landet og
Nr. Onsild ved Hobro. Folketingsmand for So
gennem lange Tider har givet Grundlag
cialdemokratiet i Ringkøbing Amt fra 16/n 1932.
for en sikker Tilværelse. Men uden
Opstillingskreds : Vinderupkredsen.
om disse Gaarde, paa Overdrev og
Moserande, ved Sidevejene i Landsbyerne og ved Klitternes Fod, boede et andet
Folkefærd, dem med den ene Ko, Geden paa Grøftekanten, Tøj til Tørring i Haven
hveranden Dag, fordi Beholdningen ikke tillod længere Pauser mellem Vaskedagene,
Folkene der kørte med Smaarussere eller laante sig frem til Hestekraft. For en Ud
ligning mellem disse Befolkningsklasser var det Yde tog Arbejdet op og med stor
Voldsomhed søgte at bane Vej. Nu sidder han paa Rigsdagen og vogter med Omsorg
sin Kreds’s Interesser. Han har- ikke talt meget paa Tinge, men været virksom
bag Kulisserne, men naar han talte, blev han hørt. Han har en klar, skarp Form,
der uden overflødige Ord udtrykker det, han vil have sagt. Hans lille Indlæg for
Eks. i 1934 om Oprettelse af et Statsgymnasium i Struer var ikke til at tage fejl
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af. Han pegede paa de 25 Gymnasier, der findes i København og nærmeste Om
egn, og hvoraf Staten driver de 12, og dernæst bredte han i faa og korte Sæt
ninger ud for Tilhørerne, som lagde han et Kort paa Bordet, Landet Vest for en
Linie fra Varde til Fjerritslev, hvor der ikke findes et eneste Gymnasium ! Intet
sigende Ministerindvendinger fejede han til Side og fastholdt sit Krav.
Der, hvor Yde virker som Lærer, sætter man megen Pris paa ham ikke blot
for Arbejdet i Skolen men for hans personlige Virksomhed paa Egnen. Han har
været Formand for Onsild-Glenstrup Husmandsforening, er Formand for den sted
lige Kreds af Danmarks Lærerforening. I mange Aar har han været Medlem af
Meninghedsraadet og Værgeraadet; i 8 Aar Formand for Kontrolkomiteen for det
socialdemokratiske Blad i Hobro og i 20 Aar fra 1917—37 Medlem af Sdr. og
Nr. Onsild Sogneraad. I 1922 blev han Medlem af Randers Amtsraad og har siden
1935 tillige været Medlem af Amtets Skoledirektion. Skolespørgsmaal og kommu
nale Anliggender har han sat sig nøje ind i og har et grundigt Kendskab til.

14

SJÆLLÆNDERE OG MØENBOERE
blev den politiske Interesse vakt i de sjællandske Valgkredse. Den
nære Tilknytning til Hovedstaden, hvorfra Folkefrihedsbevægelsen i Midten
af forrige Aarhundrede udgik, skabte et politisk Røre paa Sjælland, som kun gav
en Efterklang i de fjernere beliggende Landsdele, hvor Valgdeltagelsen ved de
første Valg ejheller var nær saa betydelig som paa Sjælland. I vore Dage er den
politiske Interesse praktisk taget lige stor over hele Landet, hvad Valgdagenes
Stemmeprocenter ogsaa udtrykker. Men Sjællands Forbindelse med København
bevirkede ogsaa, at Valgkandidater fra Hovedstaden her lettere fik Fodfæste i Be
folkningen, og da det som Regel var de mest fremragende Politikere, som slog sig
ned i de sjællandske Kredse, bidrog ogsaa dette til tidligt at vække en udbredt
Interesse for Politik i alle Samfundslag. Det let bevægelige Øbosind har givet sig
Udslag i, at politiske Nydannelser lettere har kunnet vinde Ørenlyd paa Øerne
end i Jylland, hvor man altid var mere tilbøjelig til at holde paa det man kendte
og først skifte, naar man havde faaet Syn for Sagn. — De sjællandske Rigsdagsmænd har store personlige Fordele. De fleste af dem kan i vore Dage rejse til og
fra deres Hjem hver Dag, og de faar samme Gage som deres jyske Kolleger, blot
de har Bopæl uden for en om Hovedstaden dragen ret snæver Cirkel. De, der bor
indenfor denne eller i selve Hovedstaden modtager en mindre Godtgørelse end
de fjernere boende.
IDLIGST

Sognepræst KRISTEN AMBY
En folkelig Mand, et moderne Menneske og Demokrat, men dog vidt forskel
lig fra det store Flertal af denne Type paa Tinge. Der er ingen Grund til at anstille
Betragtninger over, hvorfor nu en Mand som Pastor Amby er Medlem af Det kon
servative Folkeparti, for han kunde slet ikke staa i noget af de andre Partier. Som
Konservativ hører han til paa Rigsdagen. — Hans Interesse for offentlige Sager,
hans Lyst til at tumle med Problemerne og finde Sammenhæng og Kerne, hans
Medfølelse og stærke Interesse for Mennesker, ogsaa hans Trang til at forstaa
anderledes tænkende, gør ham skikket til med Udbytte ogsaa for andre end
ham selv at deltage i en folkevalgt Rigsdags Arbejde.
Amby er en urolig Mand, sjældent i Hvile, let at tænde Ild i, ilter og paa-
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gaaende, dertil en Mand med Appetit paa Tilværelsen, en Arbejder og Nyder, som
utvivlsomt forstaar at vurdere Vilh. Becks berømte Spørgsmaal: „Hvorfor skal de
ugudelige have hele Lammestegen?“ — Amby har gaaet i Livets Skole, hvor man
lærer at blive voksen, i Modsætning til saa mange andre Akademikere, der har
gaaet i alle andre end just den, og al
drig kommer ud over Skolens Horisont.
— Som Dreng og ung „tjente han Bøn
der“ og fik, som han selv siger, gen
nem sit Arbejde ved Landbruget, der
faldt i de skønne Landskaber mellem
Mols Bjerge, „en uudryddelig Kærlig
hed til Bondens Gerning og Leveform.“
— Som Præst har han lagt Haand og
saa paa Jordens Plov og har drevet sin
Præstegaard baade med Interesse og
Dygtighed. Men som den søgende Sjæl
han er, kom han under Paavirkning af
andre Prædikanter end Markens Lær
ker — indremissionske Synspunkter,
der naaede ham fra Egnens Præster,
besatte hans Sind, saa han gik fra sin
Plov og blev Præst. — 1920, det be
vægede politiske Aar, blev han færdig
med sine Studier, men var allerede da
med i de nyskabte konservative Ung
Kristen Amby, Sognepræst. F. 4/3 1894 i Skive,
domsbevægelser og stærkt interesseret Søn af pens. Pakmester ved Statsbanerne Mar
i Magister Harald Nielsens Forfatter tin Larsen Amby og Hustru Hansine Nielsen
skab og Beundrer af hans uforfærdede fra Erritsø ved Fredericia. Sognepræst til Skul
delev og Selsø i Københavns Stift. Fra 19/1
Kritik. Amby var Forsvarstilhænger,
1938 konstitueret som Fængselspræst i Køben
nærede „Afsky“ for den radikale For havn. Folketingsmand for Det kons.ervative
Folkeparti fra 16/n 1932, opstillet i Roskilde
svarsnihilisme, og er fra 1917 en af de
og Lejrekredsene.
ivrigste Deltagere i Sammenslutningen
„Det unge Danmark“s Agitation, der særlig gik ud paa at vække Forsvarsviljen hos
Ungdommen. Efter 1920 opstilles han som Folketingskandidat, og har, som flere
unge konservative Politikere, været Dr. Munchs Modkandidat paa Langeland; han
siger selv, at det var en god Skole for en ung, begejstret Mand. Han fik med andre
Ord koldt Vand slaaet i Blodet !
Og det kunde nok tiltrænges, for Blodet var hedt, og den unge konservative
havde meget paa Hjerte. — Han var ikke blot parat til at ofre Liv og Blod for
gamle Danmark, men dertil en socialt bevæget Sjæl; dels gennem egne Oplevel
ser, født og opdraget som han var i et Smaakaarshjem med megen Sygdom, dels
14*
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ved Iagttagelser var han naaet til en social Erkendelse, der har gjort ham til en
af Rigsdagens i sociale Spørgsmaal mest alvorligt interesserede Mænd. Han er Til
hænger af en vidtgaaende social Lovgivning, men har den almindelige politiske
Opfattelse, at der i et Samfund maa være en vis Ligevægt mellem de afgørende
Faktorer, og han kan derfor ikke erkende, at det simple Flertal uden Indskrænk
ninger af nogen Art giver den rette Balance i et Lands Styre.
. Amby er en meget skoleinteresseret Mand, men det er Folkeskolen og ikke
den højere Undervisning, som har hans Kærlighed. — Han er selv et af Folke
skolens Børn og kender de Kaar, fattige Børn i By og paa Land har været under
kastet. Han er valgt til Medlem af Skolekommissionen i sit Sogn. Som Politiker
hører han til de mest uafhængige. Han taler ofte paa Tinge og om mange forskel
lige Spørgsmaal, er en oprigtig Mand, ofte visende en Umiddelbarhed i Opfattelsen,
der af mange opfattes som Naivitet, — men selv om han nu og da fremkalder et
Smil hos sine Tilhørere, fanger han dog som Regel deres Øre og naar med sine Ord
og Synspunkter ind til Hjertelaget. Han betragter sig som valgt paa sit Partis Grund
anskuelse, men føler sig som Parlamentariker iøvrigt stillet frit. I
Amby er i sit Livssyn meget paavirket ved Læsning af engelske kristne For
fattere. Han fremhæver Chestertons Antipuritanisme og Dickens som sine Lære
mestre, men erkender iøvrigt at være bestemt i sit Livssyn af Barndommens Op
levelser, som har begrænset hans Horisont og forskanset hans Livsopfattelse bag
Fordomme, som han ikke magter at løsrive sig fra og ejheller ønsker at blive kvit.
Der ligger megen Ærlighed bag en saadan Erkendelse hos en konservativ Mand,
der iøvrigt er meget fordomsfri og som gaar til sin Gerning, besluttet paa, uden
altfor mange Skrupler overfor Program, Lære og Katekismus, at medvirke til det,
som han maa skønne politisk muligt og fornuftigt i Praksis.
Amby er en livfuld og underholdende Taler; man mærker Tankevirksomheden,
ikke altid uden Besvær, i Aktivitet, naar han har Ordet. Det paradoksale frister
ham nu og da, men som Regel holder han sig ved Jorden, og som Oppositionsmand
søger han at svække Troen paa vor sociale Lovgivning som den ene saliggørende.
Raske moderne Metoder, der skyder Genvej, som man ser dem praktiseret under
autokratiske Statsformer, betragter han med aabne interesserede Øjne.

Borgmester ANDERS CHRISTIAN FREDERIK ANDERSEN

Gennemgaar man Frederik Andersens Data, vil man se, at de ikke er meget
afvigende fra de sædvanlige for en begavet Arbejder i en lille Købstad, der ud
peges til at være sine Standsfællers Tillidsmand. Han kommer i Typograflære,
havde Hovede til at studere, men ikke Lejlighed eller Raad. Mens han stod og
satte højkonservative Artikler op til den gamle Kalundborg Avis, glødede hans
unge Sjæl socialdemokratisk og forventningsfuld begejstret over, hvad han hørte
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paa Møderne og i Organisationen eller læste i sin Fritid, som meget flittigt benyt
tedes til Selvstudium og Uddannelse. — 23 Aar gammel vælges han ind i Hoved
bestyrelsen for Byens samvirkende Fagforeninger, og et Par Aar efter blev han
Medarbejder ved Amtets Socialdemokrat og dens Lokalredaktør fra 1909. I Byraadet faar han Sæde 1906, og nu har
han det i sin Haand, som han kan
bruge, hvis han er dygtig. Og dygtig er
Fr. Andersen ; det er den Glose, som
bedst karakteriserer hans Arbejde og
Maade at være paa. Til 1924 redigerer
han det stedlige Partiorgan, og i Byraadet arbejder, kritiserer, opbygger og
tilrettelægger han sin Politik, til han i
1921 bliver Borgmester. Han vælges til
Formand for Foreningen af bykommu
nale Hjælpekasser, bliver Medlem af
Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, af
Købstadforeningens Repræsentantskab,
og i Rigsdagen faar han Sæde i Folke
tingets Finansudvalg og vælges 1937 til
Medlem af Forfatningskommissionen.
Som man vil se, bygges Tillidspost
paa Tillidspost, Kredsen udvides, og
som Tiden er gaaet, har Fr. Andersen
haft og har saare meget mellem Hæn
derne. Han overkommer ogsaa meget, Frederik Andersen, Borgmester. F. 26/5 1877 i
Kalundborg. Søn af Arbejdsmand Christian
benytter Tiden godt, arbejdede i Toget, Andersen og Hustru Mariane. Valgt til Borg
naar han for frem og tilbage mellem Kø mester i sin Fødeby 1921 og Folketingsmand
benhavn og Kalundborg, og var fra tidlig for Socialdemokratiet i Holbæk Amt fra 20/4
1920. Opstillet i Kalundborgkredsen. Derefter
Morgen til sen Aften paa Bladet, paa ude af Tinget fra 21 /9 1920 til n/4 1924 og er
Kommunekontoret, i Udvalg og til Mø
siden genvalgt.
der. Det slider paa sin Mand, og selv
om han endnu kun er 60 Aar, kan dog Arbejdets Mærker kendes. Men han er
slank og hurtig og har ikke Tid til at sprede sine Interesser ud over, hvad Dagen
og Vejen kræver af den, der baade skal være Borgmester og Rigsdagsmand „og
Straalemester tillige“, — for det skal han! Naar der kaldes samtidig paa Rigsdags
manden og Borgmesteren til Repræsentation eller Deltagelse i Møder eller hvad
det nu kan være, maa han stille paa Timen og se henholdsvis interesseret, alvor
lig eller munter ud !
Kalundborg er en dygtig styret Kommune og dens sociale Forhold i fortræffelig
Orden. Dette er mere end nogen andens Fr. Andersens Værk. — Han er en jævn
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og stilfærdig Mand med en lidt bidsk Logik over for Livets Foreteelser, en fast
Karakter, medfølende, men uden Tilbøjelighed til Sentimentalitet. Den store Politik
interesserer ham lige saa lidt som den rene; han er Praktiker og saglig. Kommer
man og vil forklare ham, at med den og den Lov, som hjælper Arbejderne eller
de arbejdsløse, vil de og de Skatteydere gaa til Grunde eller Samfundet tage
Skade, maa man have sit Regnestykke i Orden, hvis man vil undgaa en ublid
Medfart! Han regner efter, og er det ikke underbygget, hvad der fremføres, for
arges han. Han kan, som det er hændet i Folketinget, ogsaa paa Møder, angribe
sin Modpart med fanatisk Voldsomhed, naar han føler sig selv eller dem krænkede,
hvis Talsmand han mener at være. Han er en meget temperamentsfuld Mand,
lidenskabelig i sine Følelser, men alligevel fast i sin Argumentation, der i Kam
pens Hede kan drive ham ud i ganske vist tappert forsvarede, men uholdbare
Stillinger.
Fr. Andersen er som Socialdemokrat ikke Teoretiker. Muligt har han studeret
Socialismens Læresætninger og kender dem, men det er ikke Teoretiseren herover,
som tager hans Tid. Han er Administrator, Ordner, Tilrettelægger; en smuk vel
holdt By, med Arbejde til de unge og Hjælp til dem, der faldt af, er hans Maal,
og han har naaet meget af det, han vilde, i den Kommune han har styret, og
hvor han fra alle Kredse i Befolkningen har forstaaet at skaffe sig dygtige Med
hjælpere.
Paa Rigsdagen passer han sine Opgaver og holder Fodslag i Armeens Frem
march. Paa Vælgermøderne er han udholdende, en energisk Taler, altid bedst i
Slutningen af sine lange Foredrag, naar han er blevet varm og optaget af sit Emne
eller af Polemiken. Som Regel faar han det sidste Ord, om ikke af anden Grund,
saa fordi han bliver paa Skansen. Hans Flid og Paapasselighed, hans praktiske
Sans og Arbejdsevne har givet ham stor Anseelse baade i og uden for Partiet.

Parcellist NIELS PETER ANDREASEN
Da Hørup var død, skrev Aakjær et Digt om den store Fører og tænkte sig
her en sjællandsk Bonde staa ved sin Gaard og modtage Efterretningen om, at
Hørup ikke var mere. „Grøn staar Vinterrugen ind mod snelagt Gaard ; tung og
bred i Smugen Sjællands Bonde staar.“ — Saadan var Parcellist Andreasen, da han
i 1929 kom ind i Folketinget. Tung og bred, og som det hedder videre i Digtet om
Hørup, passer det paa ham: „Runden af vor stærke, sejge Bonderod — bar han
Folkets Mærke paa sin Hærde god!“ — Niels Peter Andreasen er født og opvok
set i Skyggen af de mange Herregaarde i Sydsjælland, men det bandt ham ikke.
Han var en interesseret og vaagen ung Mand, der vilde ud i det fri Solskin. Han
blev tidligt grebet af Husmandsbevægelsen, kom paa Høj- og Landbrugsskole, og ar-
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bejaede sig derefter frem, indtil han kunde bosætte sig paa en Parcel fra en delt
Gaard. Andreasen fik Hovedparcellen af tidligere Landbrugsskoleforstander Jakob
Hansens Gaard i Forsinge ved Kalundborg og saaledes Foden under eget Bord, hvad
det altid i enhver Henseende har passet ham at have. Fra 1912 er han Medlem
af Bestyrelsen for de sjællandske Hus
mandsforeninger, og fra 1929, samme
Aar han indvælges paa Rigsdagen, For
mand for den sjællandske Samvirksomhed. Fra 1912 har han været Medlem
af Styrelsen for de samvirkende danske
Husmandsforeninger, og fra 1936, ved
Holdgaards Død, blev han Formand for
Landssammenslutningen. I Forvejen sad
han i Ledelsen af Landbrugslotteriet og
for Østifternes Brandforsikring. 1932
indvalgtes han i Landbrugsraadets Præ
sidium og er fra 1936 Stedfortræder for
den ledende Præsident. Desuden sidder
han i Tilsynsraadet for Kongeriget Dan
marks Hypotekbank og i Ledelsen for
den sjællandske Afdeling af Statens
Kursusudvalg og for Høng Husmands
skole.
Andreasen er en endog meget op
taget Mand, navnlig siden han som
Niels Peter Andreasen, Parcellist. F. 25/7 1881
Medlem af Landbrugsraadets Præsidium
i Euriendal Sogn i Sydsjælland. Søn af Hus
maa deltage i Handelsforhandlingerne mand Jørgen Andreasen og Hustru Kirsten, f.
med vore store Aftagerlande og sidde i Nielsen. Parc.ellist i Forsinge. Folketingsmand
de mange Udvalg, som i disse Aar er for Det radikale Venstre i Holbæk Amt fra 24/4
1929. Opstillingskreds: Nykøbing S.
nedsat fra Regeringens Side for at klare
Vanskelighederne for Landbrug og Eksport. — Paa Rigsdagen er det mest Land
brugets Kaar og dermed beslægtede Spørgsmaal, han beskæftiger sig med, som
med Lovforslag vedrørende Samhandelen med Udlandet.
Andreasen er Landmand med Liv og Sjæl; han aander og lever i Forestillinger
om Jord og Grøde, Kornmarker, Roemarker, Mælk og Smør, Køer og Heste, Hjem
mets Arbejde og Eksporten! Landbruget og dets Kaar, dets Mennesker og dets
Fremtid er hans Verden. Han er Højskolens Elev, har over sig det aabne, fri
modige sangglade Væsen, som saa ofte præger dem, der har faaet deres Øjne lukket
op og deres sjælelige Verden frugtbargjort ved et Aandepust fra den rige Verden,
hvori Grundtvig arbejdede, og hvorfra han leverede „Sjæleføde“ til sit Folk, og
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som endnu et Par Menneskealdre efter hans Død for Tusinder er daglig Næring! —
Men som Praktiker har Andreasen, om end Blikket var vendt mod Sky, dog be
standig stukket Næsen i Jorden og lugtet, hvor han var. Hans Jordbundethed er
ægte nok, og Husmændene, som valgte ham til deres Talsmand, tog ikke fejl af
Manden, naar de vilde have en Ordfører, som ikke blot kendte deres Kaar, men
ogsaa levede i de samme Forestillinger og var optaget af de samme Bekymringer,
som hver Dag mødte dem med den opgaaende Sol, og først lagde sig til Hvile, naar
Aftenklokken ringede.
Niels Peter Andreasen er altid paa Færde for Landbrugets Sag, og særlig „det
mindre Landbrug“s Kaar ligger ham paa Hjerte. Han er radikal, vil have gennem
ført en Jordpolitik, som skaffer Plads til mange flere paa den danske Jord. Man har
det bedst paa Landet; friest, sundest, naturligst! Dette maa vi være mange om at
dele, mener Andreasen og forkynder for sine Tilhørere, og i den Forbindelse gør
han sig ingen dybere Skrupler over, om Verdenssituationen nu ogsaa betinger en
saadan Udvikling med gunstige Vilkaar for Nybyggere paa den danske Jord. —
Tiderne forandrer sig bestandig, mener han, og maa nok atter vende tilbage til,
hvad i hans Ungdom var god Latin ! — I meget er Andreasen en troende Politiker.
Partiets Programpunkter, som øjensynlig for ham i sin Tid er blevet fremført med
den Styrke hvormed man forkynder Sandheder, der næsten har Aabenbaringens
Karakter, er ikke noget, som bestandig trænger til en kritisk Vurdering for at kunne
blive ved at være „Tidens Krav“, men er meget mere Resultater, som een Gang
for alle er naaet af frisindede og folkelige Tænkere, og som man ogsaa selv
kan tage og føle paa og erkende som retfærdige! Andreasen er ikke hæmmet af
Tvivl og Anfægtelser, og derfor er han stærk som Agitator. Hans Veltalenhed gør
sig ikke Umage for at fremtræde i en friseret og nypresset Dragt ; den er djærv og
bred, søgende ind til Hverdagens Sorger og Bekymringer hos Tilhørerne, frimodigt vi
sende Vej ud i Fremtiden, haandfast og mandig i sit Forsvar for den gode Sag og af
visende overfor den, som tillader sig at lægge Tvivlens haarde Stene i hans Hjulspor!
Han er en brav Kammerat, en frodig Natur med sund Appetit paa Livet og Lyst
til Arbejde. Han er et Barn af sin store og gode 0, der daglig opfordrer sine Børn
til at dele med hverandre, pegende paa, at der altid maa kunne blive nok, naar saa
fed en Bund rækker sine Gaver til dens flittige Dyrkere.

Redaktør ALFRED DAHM BINDSLEV

En forhenværende Hovedstadspræst, lidt af en Modepræst, en høj, slank Mand,
hvem Kjolen og Kraven klædte godt, de skarpe Træk indefra oplyst af et Par vemo
dige, lidt urolige, søgende, brune Øjne, med en reserveret Holdning, som var han
sky for Berøring med den vulgære Masse, en Bogens Mand, en Pennens Mand,
en Søger og Tænker med et klart Hoved og ikke noget Hængehoved, i en snæver
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Vennekreds livslysten og kaad, ingen forsagende Natur, arbejdsom men med et util
fredsstillet Drag i Karakteren, Ærgerrigheden ikke let at mætte, med en fjendtlig
Holdning overfor sin Samtid, kritisk og uimponeret med Tilbøjelighed til at være
imod, naar noget blev udbudt paa Torvet, hvor Tidens aandelige Grønt var ud
stillet, og da lysten efter at stikke sin
lange Næse vejrende frem, for vragen
de, med to, højst tre Fingre, at finde det
lidet frem, han kunde bruge, henvisende
Resten til den, der gad æde det, eller
til Lossepladsen ! — Man angreb vold
somt Pastor Bindslev for hans konser
vative Politik og holdt den op imod hans
præstelige Virksomhed. Er du en Præst
og Jesu Discipel og taler saa haardt og
hjerteløst om det Sociale og alle dets
Gerninger, tilraabte man ham, og saa
paagaaende blev Angrebene, at han,
som ikke i mindste Maade anerkendte
deres Berettigelse, fandt sin Præstestilling truet derved, hængte Kjolen og
Kraven i Klædeskabet og valgte kun at
være Politiker!
Bindslev er Student fra Frederiks
berg Gymnasium, theol. Kandidat 1920,
fra 1921—33 Præst i Garnisons- og
Alfred Dahm Bindslev, Redaktør. F. 21 /0 1896
Citadelskirkerne i København. I 1925 i Aalborg. Søn af Sparekasseinspektør og Kre
indvalgtes han i Borgerrepræsentatio ditforeningsdirektør Valdemar Bindslev og Hu
nen, hvor han er den konservative Grup stru Johanne, f. Dahm. Udgiver og Redaktør
af Tidsskriftet „Det nye Danmark“ og Medar
pes Budgetordfører ; dygtig, med ud bejder
ved „Berlingske Tidende“ . Folketings
præget kritisk Sans og med klar For- mand for Det konservative Folkeparti fra 2/12
staaelse af Penge, Pengevæsen og Øko 1926, da han valgtes i Københavns østre Stor
kreds. Fra 24/4 1929 er han valgt i Sorø Amt.
nomi, rygter han dette Ordførerskab.
Opstillingskreds : Slagelse.
Fra 1930 har han været Medlem af
Radioraadet og fra 1937 af dettes Programudvalg. 1934 blev han Medlem af
Københavns Skoledirektion og 1936 af Bestyrelsen for Københavns Kommune
biblioteker. Fra 1924—25 har han været ledende Senior i Studenterforeningen.
Alfred Bindslev har foruden sin journalistiske omfattende Virksomhed udgivet
nogle mindre Skrifter: 1924, „Alverden skrives i Mandtal“; 1930, „Kristendom
og Statsstyre“, og 1935, „Kampen om Skolen“; alle af religiøs-filosofisk, væ
sentlig polemisk Natur. Desuden har han delvis skrevet og redigeret et stort
Værk om Konservatismens Historie i Danmark fra 1848—1936, hvori han
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søger at følge den konservative Islæt i Historiens Væv gennem det paagældende
Tidsrum.
Blandt Rigsdagens Konservative er Bindslev af de mest intellektuelt prægede.
Det er hverken af Følelse eller Interesse, at han er blevet Talsmand for konser
vativ Politik, men ud af et Instinkt, der søger at holde de folkelige Værdier i
Respekt og Ære, som gennem Tiderne har givet Sammenhæng i Nationens Udvik
ling. Land og Folk er kun, hvad det er, som en Vækst groet ud af Fortiden med
Opsugning i Jorden af Næring fra Løvfald og Mulddannelse, som Aar efter Aar er
aflejret. Bindslev har kun ringe Tro til, at man ved Lovgivning og Regeren kan
trodse de aandelige og fysiske eller økonomiske Love, der har vist sig at gælde
for Menneskenes Kredsløb. Han er, hvis Udviklingen løsrives fra de Værdier,
der har skabt den Kultur, vi har, en Vantro overfor Tidens Tro paa Massernes
Evne til at styre sig selv frem til Velstand og Lykke.
Som Forfatter og Skribent er han klar og nøgtern, uden Frodighed, men ærlig
i sin Stræben efter at finde Sammenhæng og at forstaa, hvad der foregaar omkring
ham. Naar hans Modstandere i sin Tid vilde slaa ham med Skriftsteder, der op
fordrede til at øve Barmhjertighed, og i Det ny Testamente vilde finde en etisk
Begrundelse for Tidens vidtgaaende sociale Lovgivninger, svarede han med at pege
paa, at Guds Rige ikke var af denne Verden. „Ligesom den „Fred paa Jorden“,
der forkyndtes i Englesangen Julenat, kan tænkes som en eksisterende Virkelighed
for det enkelte Menneske, om saa skal være ude i Skyttegravene midt i en Verden
af Ufred, saaledes kan Gudsriget ogsaa blive en Virkelighed for et Menneske
uafhængigt af Ufuldkommenhed og Uretfærdighed i den omgivende Verden. Guds
Kongeherredømme — det betyder for den enkelte en Vækst i Erkendelsen af, hvad
der er Guds Vilje med hans Liv“. — Bindslevs kirkelige Stade er højkirkeligt.
Blandt de Personligheder, der har haft mest Betydning for hans Udvikling, frem
hæver han afdøde Pastor Olfert Ricard, om hvem han bruger de stærke Ord, at
han var blændende, vidtfavnende, frisindet og dyb. Bindslevs nationale Syn er præget
af Jacob Knudsen og Gravlunds gennem Sæd og Skik rodfæstede Tankegang; han
er selv baade gennem sin Faders og sin Moders Slægt Jyde og tillægger, siger han,
denne Omstændighed en aldeles urimelig og overdreven Betydning, men erkender,
ogsaa for sit eget Vedkommende, at dette jyske „Hovmod synes uudryddeligt!“

Gaardejer, Landbrugslærer HANS CLAUSAGER
Der var engang, da det var Mode at have Overskæg, og den Maade, hvorpaa
dette var sat op, eller selv hang ned, gav ikke saa sjældent, om ikke en udtøm
mende saa dog i meget, en træffende Karakteristik af Manden. Clausager har været
trofast mod denne gamle Mode, hans Overskæg er udadpegende med en kæk opadbøjet Spids, som en fin Pointe! Det ligner Vingerne paa Statsbanernes Hjul og
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hjælper til at befordre hans lyse Smil udover Trækkene, naar han er venlig, men
dirrer som Svingfjerene paa en kamplysten Høg, som blev det rystet af Spændingen i
hans Temperament, naar han bliver ivrig og begraver sin naturlige Elskværdighed
i en næsten bister Alvorsmine for at gaa løs paa en Modstander eller for at knuse
et Argument ! Kender man hans venne
sæle og kaade Lune, hans Væsen, let til
Spøg og hastig til Latter, undrer man sig
over, at hans Sind saa ofte og tilsyne
ladende umotiveret bevæger sig over
Selvbeherskelsens Grænse og ind i Fa
natismens stormfulde Land, hvor hans
Ridt kan foregaa i et saa voldsomt
Tempo, at man kan tvivle paa, om det
er ham eller Hesten, der har Tøjlerne.
Dog det er ham, for et Øjeblik efter
gaar den i rolig Skridtgang og græsser
paa Grøftekanten, mens han i Ro og
Mag smilende betragter den, han nys
rettede sin Lanse imod!
— Clausager er Landbrugskandidat
fra 1895. Til 1899 var han Lærer paa
Dalum Landbrugsskole, og fra 1899—
1913 ved Ødum Landbrugsskole mellem
Aarhus og Randers. Han ejede her og
drev fra 1901—13 Gaarden „Præst
Hans Clausager, Gaardejer, Landbrugslærer.
mark“ i Ødum. I 1913 flyttede han til
F. 21/3 1874 i Sædding i Vestjylland. Søn af
Sjælland, købte sin nuværende Ejen Gaardejer, Branddirektør, forhenværende Fol
dom, en smuk og velbygget, særdeles ketingsmand og Landstingsmand Anders Claus
frugtbar vestsjællandsk Gaard, og sam ager fra Skjernbrogaard i Skj.ern og Katrine Jør
gensen fra Kjærgaard i Sædding. Ejer af Gaar
tidig blev han Lærer ved den nærlig den Vestervang ved Høng. Medlem af Folke
tinget som Venstremand valgt i Holbæk Amt
gende Høng Landbrugsskole. Fra 1907
—13, da han var i Jylland, var han fra 28/4 1920. Opstillingskreds: Nykøbing,
Sjælland.
Medlem af Bestyrelsen for Randers
Amts Husholdningsselskab; han var Formand for Husdyrudvalget i Kalundborg og
Omegns Landboforening fra 1918—21. Fra 1929—32 var han Medlem af Folke
tingets Finansudvalg. Han er Medlem af Toldraadet og siden 1934 af dettes Appel
udvalg.
Clausager er en dygtig Landbrugslærer. Hans Undervisning er livfuld og an
skuelig. Han har skrevet (1907) „Det jyske Kvægbrugs Historie“, en instruktiv
og, trods det saglige Stof, næsten underholdende Bog; som praktisk Landmand
driver han et smukt Brug og har opdrættet sig en yderig Jerseybesætning.
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Det er falden ham ganske naturligt at være Venstrepolitiker. Dertil er han født
og opdraget, og det føltes derfor af ham som noget Krakileri, hvad man anstændig
vis ikke burde finde sig i, da de Radikale i 1905 brød ud af Rækkerne og skød med
Skarpt paa Venstres ledende Mænd. Siden den Tid har Clausagers ellers saa vidt
favnende Liberalisme ikke haft ret megen Plads tilovers for Det radikale Venstre,
og ingen kan bringe ham i Kog som Repræsentanter for dette Parti. Frænde er
Frænde værst, sagde Ræven om .de røde Hunde. Maaske har det indre Oprør, som
Radikalismen og dens Mænd kan sætte ham i, en naturlig Forklaring i dette mikkelske Ræsonnement; for iøvrigt har han ikke saa lidt Aandsfællesskab med flere
af de historiske Personligheder, fra hvem Det radikale Venstre kan aflede sin Op
rindelse. Der er baade Grundtvigianisme og Brandesianisme i hans Opdragelse og
Uddannelse. Hans Politik, der i sin Start var paavirket af Klaus Berntsens Friheds
tanker og hans moderate Kurs, har med Aarene mere og mere nærmet sig det cen
trale i Partiet Venstres Programpolitik. Men Formen, hvori han fører denne frem,
er helt og fuldt hans egen. Han gaar mere end de fleste efter sit eget Hoved, søger
og finder selv sine Argumenter og gør sig ikke alt for megen Ulejlighed med at
sortere dem; i Kampens Hede træffes Modstanderne saa vel af Kerner, der slaar,
som af de Avner, der blæses dem i Øjnene. Hans Indignation kan virke velgørende
ved Styrke og Oprindelighed; — men ogsaa synes urimelig, som naar han koger
over, hvis f. Eks. Udenrigsminister Munchs harmoniske Ydre og formfuldendte
Veltalenhed efter Clausagers Mening kaster et altfor forsonende Skær over en
Regeringshandling, som Clausager havde brændemærket i sit Hjerte, da han, maaske
faa Timer før Ministerens Tale, gik hjemme i sin Stald og vandede sine blanke
Jerseykvier !
Hans Politik søger sit Udtryk i en Kamp mod, hvad han kalder saavel Gammelsom Nysocialismens uretfærdige Erhvervspolitik, der forsøger at indføre den socia
listiske Stat! Den engelske Liberalismes gamle Grundsætninger, er hans Ideal, og
helst indrettede han Samfundet saadant, om han havde Magt som Agt, at hver
voksen Mand frit kunde finde og forme sit Erhverv og sin Livsstilling og uden
Hensyn til Per eller Poul uantastet kunde sige sin Mening til alle Sider, den være
da nok saa drøjt og nok saa skarpt formet! Selv fælder han haarde Domme, men
han er dog, skønt Landbrugspolitiker, der gerne taler Landbrugets Sag, ikke af de
fagligt haardkogte; han er en Mand med mange, ogsaa aandelige Interesser og har
en levende Forstaaelse af andre Samfundsklassers Vilkaar og Tankegang. Hans Syn
paa Samfund og Mennesker kan ikke forliges med en saa omfattende offentlig For
sorg, som vor Tid er naaet frem til. Clausager vil, at det enkelte Individ i langt
højere Grad bør være Banebryder for sin egen Skæbne og personlig staa inde for
denne Skæbnes Forløb og selv tage det fulde Ansvar derfor. Det er hans Opfattelse,
at Mennesket forringes, baade det enkelte og Typen, hvis Kampen for Tilværelsen
foregaar paa Baggrund af en Forestilling om, at skulde jeg ikke kunne klare mig,
kommer der altid et Beskyttelses-Korps eller en Ambulance og redder mig fra den
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Undergang, jeg selv har været ude om! Han er dog ingenlunde en haardhjertet
Mand, der med sit eget paa det tørre, ligegyldig følger andres Kamp i Bølger og
Brænding. Hans Syn paa Ungdommen er pædagogisk begrundet, og det er hans
Livserfaring, at uden en vis Hærdning i de unge Aar opnaas ikke Bøjelighed og
Styrke nok til at klare Tilværelseskampen, saa man ikke ved første Modgang pyl
rende søger til Moder Samfunds brede Skørter! Den fri Konkurrence med Sejr og
Nederlag er hans politiske Ideal, og det er med Sorg, han maa erkende, at dens
Kaar for Tiden er trange og udsigtsløse.

Forretningsfører, Landsretssagfører FREDERIK MARINUS

DALGAARD
Det er forholdsvis faa Jurister, som har Tid til at være Rigsdagsmænd. De Stil
linger og Virksomheder Juridisk Embedseksamen giver Adgang til, lægger i Reglen
saa stærkt Beslag paa deres Mand, at der ikke kan blive Tid til politisk Arbejde
ved Siden af; paa den anden Side er der i Lovgivningsarbejdet altid Brug for
juridisk Indsigt, og de Jurister, der kommer paa Tinge, naar som oftest langt frem.
I det Par Aar Frederik Dalgaard har været Rigsdagsmand, har ogsaa meget været
ham betroet; — han har i hvert Fald ikke kunnet klage over manglende Beskæf
tigelse. Han har faaet overladt de juridiske Ordførerskaber, og selv om man ikke
hvert Aar i Fremtiden kan vente saa betydelige juridiske Love lagt paa Rigsdags
bordet, som i den sidste halve Snes Aar, derunder ogsaa de to sidste Aar, hvor
Dalgaard har været sit Partis Ordfører, saa har dog disse Spørgsmaal altid spillet en
stor Rolle for Socialdemokratiet og vil ogsaa gøre det i Fremtiden. — Frederik Dal
gaard er som Taler klar og koncis, slagfærdig og forstaar at sige en lunefyldt Sæt
ning med virkningsfuld Betoning. Han er ingen Ynder af Gentagelser og derfor heller
ikke altid helt fornøjet med de i Folketinget anvendte Arbejds- og Talemetoder.
To Hovedinteresser er karakteristiske for ham som offentlig Personlighed: Op
lysningsarbejde og Kooperation. Som ung deltog han i den socialdemokratiske Ung
domsbevægelse og var fra 1915—17 Medlem af Forretningsudvalget for social
demokratisk Ungdomsforbund og i det Arbejde for Oplysning og Dygtiggørelse, som
i denne Bevægelse er den væsentligste Side af Sagen, har han taget livlig Del.
Fra 1924—31 og igen fra 1936 har han været Medlem af Forretningsudvalget og
i Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund og for Oplysningsudvalget i Køben
havn, og han har siden 1929 siddet i Forretningsudvalget for Roskilde Højskole.
Hans anden store Interesse er Den kooperative Bevægelse. Fra 1909—13 og
ganske ung havde han Plads paa et Sagførerkontor i Lemvig og fra 1913—17 i
København. 23 Aar gammel tog han Studentereksamen og blev 6 Aar efter Juridisk
Kandidat, hvorefter han fik Ansættelse i Københavns Skattedirektorat, men her
blev han ikke længe, for samme Aar blev han Sekretær i Det kooperative Fælles-
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forbund, en Stilling, han beklædte til 1930. Imidlertid var han blevet Landsretssag
fører og Juridisk Medarbejder ved Socialdemokraten, og fra 1936 blev han Forret
ningsfører for det nævnte Fællesforbund. Fra 1923 har han været Medlem af Re
præsentantskabet for Hovedstadens
Brugsforening og fra 1929—30 og igen
fra 1936 har han været Leder af Dansk
Kooperativ Assurance. Som Politiker og
Jurist har han siden 1929 været Supple
ant til Den faste Voldgiftsret. Fra 1936
har han været Medlem af Forretningsud
valget for Arbejdernes Fællesorganisation
og er Medlem af Forfatningskommissio
nen af 1937. — Han er nu centralt pla
ceret i et omfattende praktisk og politisk
Arbejde indenfor sit Parti. Fra Ungdoms
bevægelsens Oplysningsarbejde er han
gledet ind i den politiske Gerning og
har af Partiet faaet Opgaver, der kan
føre ham vidt. Han er valgt i Holbækkredsen, den mest omtumlede, gennemagiterede og grundigt organiserede
Valgkreds i Danmark. Næppe noget
Steds i vort Land er som her hver en
kelt Kvinde og Mand drevet frem til at
Frederik Marinus Dalgaard, Forretningsfører,
have
politisk Interesse, men det er og
Landsretssagfører. F. 20/4 1893 i Lemvig. Søn
saa en Kreds, hvor Vælgerne stiller
af Fyrbøder Chr. Dalgaard og Hustru Charlotte,
f. Nielsen. Forretningsfører for Det koopera
store Fordringer til deres Folketings
tive Fællesforbund i Danmark 1936. Medlem af
mand. Ikke blot til hans Arbejde i Rigs
Folketinget, valgt af Socialdemokratiet i Hol
dagen — man er i Holbækkredsen vant
bæk Amt fra 22/10 1935. Opstillingskreds: Hol
bæk.
til at have Folk af Indflydelse — men
ogsaa paa Vælgermøderne forlanger man, at „vor Mand“ skal kunne klare sig!
Hidtil har Dalgaard opfyldt disse Fordringer, i det mindste er hans Stemmetal
vokset fra Valg til Valg.

Redaktør, Forfatter, Cand,

polit.

POVL PETER DRACHMANN

Uagtet Povl Drachmann har været Medlem af Folketinget i 17 Aar, synes han
stadig at være som en nyvalgt. Han har aldrig følt sig rigtig hjemme i Rigsdagen,
er ikke faldet til ! Og de første Aar, han sad paa Tinge, optraadte han lige saa frit
og ugenert som i Dag. Grunden til, at han ikke rigtig opfattes som Rigsdagsmand,
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er den, at han ved Siden af er saa meget andet, der fylder. — At bære saa stort
Navn kan hæmme sin Mand; Drachmann har dog aldrig følt saadan. Snarere har
Slægtsarv og Traditioner staaet ham i Brystet som et Pres og givet ham Drift og
Retning udover en Politikers sædvanlige
Virksomhed. Skrivekløe har han haft i
Fingrene, og der foreligger ikke saa faa
literære Værker fra hans Haand. 11912
udkom Romanen „Kraft“, 1914: „Gen
nembrud“, 1916: „Kampens Mænd“,
1932: „Diktatur“, og 1935: „Intet ven
der tilbage“. Romanernes Navne kan,
sammenstillet, opfattes som et Program
for det, der boede og stadig bor i Man
den. Han har altid været en Utilfreds,
har aldrig kunnet finde Hvile saa lidt
i en Livsanskuelse som i en Livsstil
ling ; han var de store Fordringers
Mand, der bestandig maatte stille Krav
til Folk, Samtid; han ventede og for
langte det overordentlige! Hans Roma
ner giver alle Udtryk for Spænding, de
er i deres Konstruktion som over
ophedede Kedler, hvor Dampen i Maaleglasset hvert Øjeblik bevæger sig op
Povl Peter Drachmann, Redaktør, Forfatter,
over den røde Streg og løfter Regula cand. polit. F. 30/c 1887. Søn af Digteren Hol
toren, saa Sikkerhedsventilen hvæser! ger Drachmann og Hustru, Emmy Drachmann.
Povl Drachmann elsker de store Be Redaktør af Tidsskrift for Industri. Medlem
af Folketinget, valgt af Det konservative Folke
givenheder, søger gerne høje Steder,
parti for Aalborg Amtskreds fra 26/4 1920 til
hvorfra han kan skue ud over Histo 11 /4 1924 (Opstillingskreds Aalborg I og II),
fra 11 /4 1924 valgt i Københavns Amt (Op
rien eller udover Landet, som i „For
stillingskreds: Gentofte).
tid og Fremtid“ — „Tanker om Dan
mark“ — fra 1916, hvor han ikke uden profetisk Evne forudser Imperialismens
Sejrsgang over Verden, opbygget over Industrialisering og Teknikens Vidundere i
Smaat og Stort; eller naar han en Sommermorgen staar paa Aalborghus’ Dæk og
sejler Limfjorden op til Byen mellem Enge med broget Kvæg og „haster afsted
ind mod Byen, der strækker sig paa begge Sider af den glitrende Fjord“. Som
en Prøve paa hans Stil, hvor den er mest inspireret, kan anføres fra samme Bog
en Skildring af denne Indsejling (Side 75):
„Og vi sejler ind i en mægtig Sang af Arbejde og Trivsel. Den toner fra Ce
mentfabriker og Kridtbrud, fra Broer og Brygger, hvor Stor-Motorskibe, Trampbaade og slanke Fuldriggere afløser hinanden, med Skuder og raske Smaa-Sejlere
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ind imellem. Dens Klang laaner Farve af Dannebrog, der smelder i Agterstavnene
— med Skær af Brødrefolkenes Flagduge under Gaflen i himmelstræbende Rig
ninger. Men inde i Land staar Grupper af taarnhøje Skorstene og maaler Master
nes Rigning. Og den stiger i Støjen fra Spil og Kraner, fra Ladning og Losning, i
Larmen fra Fabrikernes Arbejde, der føres ud til en som rullende Torden. Den
faar Næring fra de mægtige gule Superfosfatfabriker, hvor fremmede Mineralier
forvandles til Gødning for Danmarks Jord, den skyller videre omfattende Skibs
værft og Oplagspladser, Byen med sine Huse, Spir og Skorstene, Havnen med
Eksportstaldene og Skibene, og Broerne over Fjorden.
Den løfter sig i et Pust af den store Verden, der staar ind gennem Fjorden,
den vokser ved at faa Følge tilbage af danske Varer paa deres Vej udover Jorden,
den fylder os med dobbelt Styrke, fordi det her er os, der er ydende og ikke blot
modtagende. Og i denne Kraft rejser vi Rygraden i det nye Danmark, hvor By og
Land supplerer hinanden og gør hinanden større.
Og vi elsker dette Land og sværger.“
Det er Folketingskandidaten i Aalborgkredsen, som synger denne Prosahymne
til Staden, der skulde vælge ham til sin Repræsentant paa Tinge og ogsaa gjorde
det! Men det er tillige skrevet i en Trods mod den evige Forherligelse af Land
bruget, som dengang dominerede alt. Han saa Byerhvervenes Styrke og Vækst
i et poetisk Syn. Som Husmanden i Skjoldborgs Sang retter Ryggen og skimter
et Maal, føler han paa disse Erhvervs Vegne en Kraft i Rygraden til Daad og
Fremgang, og Eftertiden har jo i Hovedsagen givet ham Ret.
7 Aar senere, da han er Folketingsmand, taler han i Rigsdagen om Forholdene
mellem Danmark og Norge; hans Stemme er nu roligere, Ordene finere afvejet,
men Stemningen er den samme: han er fremdeles de stærke Kravs Talsmand. Stri
den mellem Norge og Danmark om Grønland var den Gang i sit Udbrud, og Drachmann taler til sit Folk og opfordrer det til ikke at møde de norske Angreb med
slap Ligegyldighed, men at rejse sig for sin Rets og sin Æres Skyld — og til
Gavn for og Styrkelse af Nordens Sag!
— Drachmann er Student fra 1905, cand. polit, fra 1911; han var Sekretær i
Arbejdsgiverforeningen fra 1911—13. Han sidder i Repræsentantskabet for For
eningen „Norden“ og er Medlem af Bestyrelsen for „Dansk Arbejde“ ; han er
desuden Medlem af Toldraadet og af dettes Appeludvalg og sidder i Bestyrelsen
for A/S Brandts Klædefabrik i Odense og for A/S „Fisker og Nielsen“.
Han har forfattet en Række Afhandlinger om Økonomi og Industri og skrevet flere
Festskrifter, f. Eks. Aalborg Portland Cementfabriks Festskrift i 1915, Nielsen og
Winthers i 1917, Sukkerfabrikernes i 1922.
Blandt de stadige, opmærksom lyttende Deltagere i Folketingets Forhandlinger
vil man jævnligt savne Drachmann. Han kommer og gaar som et lysende Stjerne
skud ! Saa holder han pludselig en stor eller en skrap Tale, som ved Finanslov-
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behandlingen 1937, hvor han ved sin Kritik af Regeringens Skatteudskrivning og
Udligningslovene, vel gik for vidt, men dog førte det fra Oppositionens Side i
denne Debat kraftigste Stød. Han formede her et Paradoks, som ikke er uden
Værd: den teoretiske Retfærdighed, omsat i Praksis, har en forbavsende Tendens
til at slaa over i den mest himmelraabende Uretfærdighed ! Han havde som Po
litiker tidligere formet et Slagord, der ikke alene fik voksende Liv kort efter
dets Udsendelse, men som, langt ud over hans dristigste Forventninger og enhver
Forudseenhed blev Program for en Regeringspolitik. Den aktive Handelspolitik
er hans Opfindelse. Nu sidder den i Højsædet, men i dens første Aar maatte dens
Talsmand døje mangen Dyst med sit Partis Allierede, Venstre, der foragtede de
Drachmannske Spekulationer og fortrøstningsfuldt stolede paa, at Frihandel og
Frikonkurrence var det sidste Ord i Verdenshandelens lange Historie.
Drachmanns Taler giver langt mere ved Læsning end ved Lytning. I sit Ord
førerskab er han hæmmet og savner Evnen til saa fri en Udfoldelse, at man rives
med. Det er som kneb det for ham at komme i Kontakt med Tilhørerne: han mang
ler Frimodighed, og Blikket har altfor ofte Ærinde ned i Manuskriptet, eller blot
i Pulten, til at kunne beherske det mangehovedede Uhyre, der lytter og lurer ved
hans Fødder. Han er en Mand af betydelig Intelligens, men Følelsens Styrke, der
nu og da ytrer sig i en ligesom oppustet Mandhaftighed, svækker ofte Indtrykket
heraf. I Rigsdagen er han ubetinget blandt de mest særprægede; hans høje Skik
kelse, de store Træk og Hovedformen, der er som et Mønster paa en Langskalle,
tiltrækker sig let Opmærksomhed i Tingmændenes Flok; paa Tomandshaand kan
han udfolde megen Charme, ikke mindst gennem det Spil af Lune og Forstand,
som lyser i hans Smil og glimter i hans skælmske, havblaa Blik.

Landbrugskonsulent AAGE JACOBSEN FOGH
Aage Fogh har været radikal, saa langt tilbage han kan erindre; selv som
Dreng havde han politiske Interesser og syntes om de Radikale. Til Valget i 1929
var han Partiets Kandidat i Køge Kredsen, og han havde her sin Debut som Poli
tiker. Den var ikke ringe. Han klarede godt for sig i Valgkampagnen, var for
sigtig, holdt sig til, hvad han kendte, og det var forresten ikke saa lidt; og han
havde med sin ukuelige Ro og aldrig svigtende Selvbeherskelse let ved i Debatten
at begrænse sin Deltagelse til de Positioner, der var uindtagelige for Modstan
derne.
Fogh er Landbrugets Mand. Hans Lyst stod til at blive praktisk Landmand,
men da hans Tid til at sætte Bo var inde, havde vi Efterkrigstidens Højkonjunk
turer, som han klogeligt nok undlod at give sig i Kast med. Han var Elev fra Ollerup Gymnastikskole og Malling Landbrugsskole. Nu søgte han til Landbohøjskolen
15
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for at uddybe sin teoretiske Uddannelse, og efter afsluttet Eksamen blev han Kon
sulent for de sjællandske Husmænd.
Han er i sit Grundsyn paavirket af den grundtvigske Højskole; han fremhæver
Forstander Lars Bækhøjs fremragende Evner som Ungdomslærer, og det medfødte
demokratiske Sindelag, ' som altid har
været Foghs, er sikkert nok blevet un
derbygget yderligere ved Ollerupforstanderens Paavirkning. Som Konsu
lent for De sjællandske Husmandsfor
eninger i en Aarrække, medens Niels
Frederiksen var Foreningens Formand,
kom han i nøje Samarbejde med denne
betydelige Politiker og blev som radikal
Venstremand indstillet efter samme Li
nie som sin Formand. Fogh er da Hus
mandspolitiker og ser et Ideal i en
Landbrugsudvikling, hvor Landets Jord
er delt mellem ligestillede Smaabrugere.
Hans praktiske Gerning som Hus
mandsforeningskonsulent, som Formand
for politiske Organisationer og økono
miske Sammenslutninger løser han med
sikker Dygtighed; han er Ordensmand,
har Sans for Forretning og er ikke
Aage Jacobsen Fogh, Landbrugskonsulent. F.
uden
Menneskekundskab. Fra 1937 er
6/5 1896. Søn af Gaardejer og Sognefoged Jacob
han Medlem af Sogneraadet i Himme
Mikkelsen Fogh i Beder ved Aarhus og Hustru
Rasmine Mikkelsen fra Holme ved Aarhus.
lev, Nabokommunen til Roskilde, hvis
Landbrugskonsulent for De samvirkende sjæl
Jorder
gaar midt ind i Byen, hvor han
landske Husmandsforeninger. Folketingsmand
bor.
Her
har han altsaa sat sig fast.
fra 29/6 1934, hvor han som Suppleant for Niels
Frederiksen, der traadte ud af Rigsdagen, blev
Han er Roskilde-Politiker, et noget
Medlem repræsenterende Det radikale Venstre
udflydende Begreb, som først og frem
i Københavns Amt. Ved Valget 22/10 1935 valg
mest angiver, at man er i Nærheden
tes han i Frederiksborg Amt, Opstillingskreds:
Frederiksværk.
af Hovedstaden, men ikke vil bo i den,
men dog har Fordelene af til enhver
Tid at kunne raadslaa og diskutere med t re Politikere af samme Placering og af
at være ved Haanden. Paa Rigsdagen < han kendt for sin saglige Dygtighed;
hans Foredrag er mere oplysende end polemiske, underbyggede med Talmateriale
og Statistik men ikke uden Tendens.
Som Det radikale Venstres Udvikling har formet sig gennem Tiderne, og nogen
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Fremgangslinie har Partiet jo ikke fulgt, selv om det har vist en usædvanlig Livs
vilje og en Fastholden ved Tilværelsen, der varsler høj Alder, saa er Fogh paa
en Maade en af Partiets mest typiske Repræsentanter. Han er det lille Landbrugs
Mand, konsekvent og ensidig; hans Personlighed er rodfæstet i en borgerlig frisindet,
radikalt præget Landbopolitik, og som
han selv er udgaaet fra det brede Folk,
paavirket af den danske Højskole, ud
dannet ved en af vore videnskabelige
Højskoler, aaben, loyal og dygtig, er
han paa sin Vis blevet et Udtryk for
Partiets Vælgerideal. Han er afholdt
for sin beherskede og jævne Færd ;
selv er han sky for at ytre sig om
det, der rører Hjertet, og holder mest
af de Farver, der er Hverdagens, hvis
Graa i det mindste er ægte. Der er in
tet teatralsk i hans Væsen; han smiler
ironisk overbærende, naar nogen stiller
sig i Positur, og han er næppe udrustet
med det Maal af Ærgerrighed og Evne
til ikke at undervurdere sig selv, som
ofte i Politik har ført til de højeste
Stillinger.
Forbundsformand HANS

CHRISTIAN SVANE HANSEN

Hans Christian Svane Hansen, Forbundsfor
mand. F. 8/lx 1906 i Aarhus. Søn af Skomager
Chr. Hansen og Hustru Helene, f. Sperling.
Leder af Hovedorganisationernes Informa
tions- og Propagandaafdeling, Medlem af Fol
ketinget, repræsenterende Socialdemokratiet i
Københavns Amt fra 7/12 1936, da han som
Suppleant for De samvirkende Fagforbunds
Formand, Vilhelm Nygaard, ved dennes Død
6/io 1936 blev Medlem af Tinget.

Formanden for den socialdemokra
tiske Ungdomsbevægelse er af Fag
Typograf. I 1929, 3 Aar efter at han
var udlært som Svend, opholdt han sig
i Udlandet for at uddanne sig videre og
besøgte Heimvolkshochschule Schloss
Tinz i Thüringen. Samme Aar blev han Sekretær i Danmarks Socialdemokra
tiske Ungdomsforbund, hvis Formand han var indtil Foraaret 1937. H. C. Han
sen er Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund, Formand for De
unges Idræt og siden 1929 Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. Fra
1933 har han været Medlem af Bestyrelsen for Roskilde’ Højskole. 1935 valgtes
han til Formand for Socialistisk Ungdoms Internationale.
I 1929 udkom „Tre Talekor“ forfattede af H. C. Hansen, 1932 Tekst til Tale15*
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kor „Ny Slægt ny Styrke“, samme Aar udsendte han en Digtsamling „Tro og
Trods“. Fra hans Haand foreligger endvidere en Række litterære og politiske Ar
tikler i den socialdemokratiske Presse.
Blandt de yngre paa Rigsdagen er H. C. Hansen en af dem, mest Opmærk
somhed samler sig om. Han er endnu som Rigsdagspolitiker et ubeskrevet Blad,
men det Arbejde han har udrettet navnlig indenfor den socialdemokratiske Ung
dom, berettiger betydelige Forventninger til hans politiske Virksomhed. Han er,
trods sin Ungdom, en Mand i solid Balance. Det er Fornuften mere end Liden
skaben, der styrer hans Baad. Han er flittig, altid paa sin Plads i Folketingssalen,
en vaagen Lytter til Tingets Forhandlinger, som han kun et Par Gange har del
taget i. Hans Indlæg var korte men præget af Fasthed og klar Styrke i Argumenta
tionen. Han famlede ikke efter et Standpunkt. Som de fleste, der er udgaaet af den
socialdemokratiske Ungdomsbevægelse, er han Praktiker i sit politiske Syn. De
teoretiske Doktriner giver han en god Dag, hvis positive Resultater derved kan naas
for den danske Arbejderbefolkning og særlig for Ungdommen. Dens Arbejdsløshed
er for ham et tungt Problem, Baggrunden for den Alvor, der præger ham. Som Taler
har han Evne til at fange sine Tilhørere og fastholde dem ved Talens Indhold, mere
end til at fænge i Sindene. Det er Argumentationens Styrke, som gør Indtryk. Det
er, naar han tager Ordet paa Partiets store Delegeretforsamlinger, som prøvede han
Vingerne, løftede „med stærke Slag“, for at mærke, om de, hvis det skulde være,
kunde bære over Murkanten.

Fhv. Forsvars- og Finansminister HANS PETER HANSEN

De vigtigste Data i H. P. Hansens Liv falder i Socialdemokratiets Tjeneste.
Han tjente paa Landet fra 1886—90, var derefter Lagerarbejder i København og
gik paa Studentersamfundets Aftenskole. Fra 1900—02 var han Forretningsfører
ved Fyns Socialdemokrat og fra 1902—19 Redaktør af Vestsjællands Socialdemo
krat og i samme Periode Redaktør af Midtsjællands Socialdemokrat; fra 1907—19
tillige af Midtsjællands og fra 1911 —19 af Holbæk Amts Socialdemokrat. 1917 blev
han valgt til folkevalgt Borgmester i Slagelse, en Stilling han beklædte til 1927.
Fra 1906 har han været Medlem af Slagelse Byraad og Sorø Amtsskoleraad. Som
Redaktør, Byraadsmedlem og Borgmester i Slagelse øvede han en vidtforgrenet
Indflydelse paa sin Egn, men hans Virksomhed indskrænkedes ikke hertil. Han
har i mange Aar været og er endnu Formand for den danske Købstadsforening
og var fra 1906—15 Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. Efter at han
ikke mere er Minister, vil han nok mest af alt føle sig som Købstadsforeningens
Formand; han har ofret denne Forening megen Interesse og har nu bedre Tid til
at tage sig personlig af Sagerne.
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Til Johannesevangeliets berømte Indledning om Ordet, der var fra Begyndelsen,
og som var Gud, og hvorved alt er blevet til, føjes der som for at slaa Sandheden
fast med Firtommersøm, at uden det er intet blevet til af det, som er. Mange af
Socialdemokratiets Politikere forholder sig til Partiet som alleting til det oprindelige
Gudsord: I Begyndelsen var Partiet,
ved det er de alle blevet til noget, og
uden det vilde de — i hvert Fald ikke
alle — være blevet til det, de blev !
H. P. Hansen blev dog ikke blot
noget men meget. Faa kommer paa Si
den af ham i Karrieren: Folketings
mand; ikke stort at opholde sig ved!
Borgmester; anseligt nok! Folketingets
Formand, Forsvarsminister, Finansmi
nister, opad, opad! Man skulde næsten
tro, at det skabende Ord, det bydende
Bliv, havde haft en Finger med i Spil
let! Men det er Partiet. I det mindste
vilde H. P. Hansen selv hævde dette
med Fasthed. Den nøgterne Betragt
ning og den, der ikke sætter ham selv
paa Kothurnen, vilde han altid fore
trække. Partiet, det stærke, det be
standig voksende, det store Parti har
baaret ham frem og placeret ham højt.
Hans Peter Hans.en, fhv. Forsvars- og Finans
Men hvorfor blev han den udvalgte ?
minister. F. 6/10 1872 i Nykøbing Sjælland. Søn
Blandt de mange kaldede blev tidligt af Arbejdsmand Ole Hansen og Hustru Kir
han en af de foretrukne. At han var stine, f. Larsen. Forsvarsminister i det andet
Arbejder var naturligvis i denne For Ministerium Stauning fra 24/n 1932 til 31 /5 1933,
derefter Finansminister til 20/7 1937. Folke
bindelse et stor Plus. Han blev Arbej tingsmand fra 20/s 1913 for Socialdemokratiet
der i den rette Tid; en af dem, der i
i Sorø Amt. Opstillingskreds: Slagelse.
Fritiden søgte Oplysning og Uddannel
se, en læsende, en lyttende, en flittig t g Mand, der dog prøvede lidt af hvert,
indtil den socialdemokratiske Presse tog nam og hurtigt opdagede, at den kunde
bruge ham. Ogsaa fordi han havde Forstand paa andet ved Bladvirksomhed end
dette at kunne skrive en Artikel. Han kunde organisere.
Sit betydeligste Manddomsarbejde lagde han derefter i Slagelse og i Slagelsekredsen. Vælgerne her var godt vant, som man siger paa Sjælland; Tauber,
Peschcke-Køedt, Bing, Fraenkel, alle Karle for deres Hat. Men den unge, alvor
lige Socialdemokrat virkede ikke som et Fald efter dette. Han var i Pagt med den
Tid, som rykkede frem; en af vore egne, følte alle de, som hidtil havde haft den
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Ære at stemme paa en af dem, hvis Tilhørsforhold laa i en højere Sfære. Vel
holdt han i Veltalenhed, Kundskab og Verdenserfaring ikke Maal med disse Mænd,
men det var forstandig underbygget Tale han førte, ingen løs Snak eller løssluppen
Tale. Hans Rigsdagstaler, efter at han i 1913 ved det Valg, hvor Junigrundlovens
Aand for sidste Gang virkede levende blandt Vælgerne, var blevet Folketings
mand, var af samme Støbning: faste, saglige Argumenter uden Løvefødder og Ge
svejsninger, alle tagende deres Udgangspunkt i Slagelse. Som Folketingsmand kom
han ikke ud herover ; det var Repræsentanten for Slagelse og Sorø Amt, man havde
for sig. Tager han f. Eks. Ordet i et Trafikspørgsmaal i Almindelighed, begynder
han paa Slagelse Station. Derfra kører han videre; her har han løst Billet til sine
Forfremmelser: Byraadsformanden for Slagelse blev Folketingets Formand; den
utrættelige Fortaler for Garnisonen i Slagelse, Forsvarsminister; den økonomiske
Borgmester bliver Finansminister. De to Talenter, der var ham betroet, røgtede han
vel, der var to mere, da han mødte til Regnskab, og han blev sat over meget! •—
H. P. Hansen har været sit Parti en god og tro Tjener. Men naar han frem for
nogen anden naaede Tinderne, skyldes det dog mest hans Karakter og Personlig
hed. Han er en bestemt, handledygtig, i sin Begrænsning stærk Mand. Ikke blot
en Mand af ja, ja, men tillige af nej, nej. Kan hænde, at hans Forkærlighed for et
afgørende nej, hans Evne til at blive troet, naar han udtaler dette lille vanskelige
Ord, har været hans fornemste Adkomst til Finansministerposten! Hvorom alting er,
har han flittigt brugt denne Stavelse, ikke saa fint varieret som i sin Tid af Fru
Heibergs Kunst, men des mere fatteligt. Og det er i hans Mund ikke blot Udtryk
for det negative, men betyder desuden god Husholdning, Sparsommelighed, Tæring
efter Næring og en passende Portion Konservatisme anvendt i den sunde Økonomis
Tjeneste. Han er ikke fri for at være en Smule gammeldags ; det ved han godt selv
og søger ingenlunde at dølge det. — Hvad skal det til alt det, man saadan gaar og
hitter paa! Hans Valgsprog kunde være, at man skal krybe før man kan flyve — og
herudfra anbefalede han i Stedet for at køre i Rutebil at krybe ind i Statsbanetogene !
Finansministeriet er gennem Kriseaarenes Vanskeligheder blevet det vigtigste
Indenrigsministerium næst efter Statsministeriet, sideordnet med dette forsaavidt
det staar over de andre. I gamle Dage gennemførte en Fagminister sine Love, og
det var Finansministerens Sag at skaffe Pengene. Nu er det saaledes, at ingen
Love, der koster Penge, forelægges før de har faaet Finansministerens Passer
seddel. H. P. Hansen som hans Forgænger, understøttet af en formaaende De
partementschef, har, trods Knurren rundt i den røde Bygnings Chefskahytter,
fæstnet denne Praksis, som gør de øvrige Ministre mere afhængige end de skøtter
om, og maaske mere end heldigt er for Rigsdagens Indflydelse og endelige Af
gørelse.
H. P. Hansens Fasthed i Væsen og Udtryksform gav ham et godt Navn som
Folketingsformand. Han regnedes for streng, lidt usikker, ganske vist, i sit Skøn
over, hvad der var parlamentarisk sømmeligt, men respekteret for sin Higen efter
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Retfærdighed. Forsvarsministeriet som han overtog efter den evigglade, saa venne
sæle og optimistiske Laust Rasmussen, brød han sig ikke stort om, og det var
ham et personligt Offer at overtage Finansministeriet. Helst var han blevet paa
Formandspladserne i Slagelse og i Folketinget. Men han gik til Opgaven med god
Vilje parret med en ikke ringe Portion Uvilje mod at skulle sætte sig ind i en helt
ny Administration. Dog skulde det være, saa paa hans Manér. Det lykkedes ham
ogsaa at præge sit Ministerium og at befordre og befæste den Udvikling, der
gør Finansministeren til Overformynder. Det er efter hans Hoved, og til Brug i
saa Henseende skabte han et Slags Nægtelsessystem med ret konsekvente Afslag
til de tusind Smaaandragender, ofte uskyldige, nu og da berettigede, der lig Glasaal foran en Sluse belejrer Finansministeriets Dør. Ingen af de smaa vævre, klare,
gennemsigtige Slanger, der i Taalmodighed havde vandret den lange Vej over Atlan
terhavets Øde, slap gennem Aaleøjet! Naadeløse bugtede og vred de sig og
maatte vende om, mens Ministeren var optaget af at fede de store, gamle Aal,
som gaar i Dyndet paa den rette Side af Sluseportene!
— Rynker i Panden, furede Træk, en lidt tør, bøs Stemme, Alvorsmine, hur
tig færdig med en indledet Samtale — hvem tør nærme sig ham ! Og dog er han
slet ikke nogen vred Mand. Det var kun som Finansminister, at han maskerede sig
som Fugleskræmsel for at holde Stær og Skade, Solsort og Gaardens egne Høns
borte fra Bærrene. H. P. Hansen er en venlig Mand, og var, navnlig som yngre,
fyldt til Randen af Humør. Ogsaa nu i hans Værdighed findes det paa Bunden.
Alle de vrede Rynker kan pludselig forvandles til Straaler fra en skjult Sol. Han
har megen Spøg i Sindet, ægte sjællandsk Væsen — „man ska’ jo si’e et Spøjeord
en Gaang imellem“ !
Ja, det kan han slet ikke lade være med, Latteren risler i hans Sind som en
levende Strøm i Bækken mellem Sten og Tjørnekrat.
— Man skal gøre sin Pligt og passe sine Ting, være forberedt og have Orden.
Saadan har han været og paa dette arbejdet sig op fra Arbejdsmand. Men aldrig
et Øjeblik har han følt sig fjernet fra sin Rod, sin Oprindelse og Barndom. Skab
agtig er han mindst af alt. I et Interview om sin sidste Bog, Gudrun, siger Johs.
V. Jensen, at han har villet „skrive en bog om gode Sæder, et Begreb, som efter
haanden er blevet fuldstændig glemt i den elendige Jagt efter Film og Sensation“.
Han føjer til, at der her i Landet findes et Befolkningslag, hvor gode Sæder i sig
selv er et civiliseret Instinkt. Det findes i et bredt Befolkningslag. „Nedenunder
dem er Lavkaste og Prostitution og over dem den fordærvede Overklasse“ ! Fra
dette Folkelag er H. P. Hansen. Den store Digter siger videre, at det er Arbej
derens Adel, hans Privilegium, at han ikke har Tid til at gaa i Natklub. Af denne
Adel er han og saadan var hans Far og Mor.
Derfor staar han stærkt i sit store Parti, hvor denne Opfattelse vel ikke er
anerkendt som Partidogme, hvad den ogsaa vilde dø af, men hvor den staar som
et Fyr, mod hvis Lys Partiets vildfarne Fugle drages — til Vejledning eller Døds-
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flugt mod Taarnets Mur! Ikke mindst indenfor Partiet føles det betryggende, at en
Mand af H. P. Hansens Støbning endnu er med i den store Bevægelse. Det laa
i Sagens Natur, at Kravene til Statskassen fra hans egen Lejr maatte være de stær
keste. Klogt var det paa denne Post at anbringe en Mand, hvis Rødder hentede
Næring af de Muldlag, hvori de i sin
Tid fæstnede sig, og som fra Barnsben
havde lært og forstaaet, at Værdier skal
værnes.

Borgmester

HANS PETER HANSEN
Det er en Møenbo, helt ægte, man
her har for sig, og selv om han er valgt
i Stege-Vordingborgkredsen, tager man
ikke fejl i, at han som Lokalrepræsen
tant i egentligste Forstand føler sig paa
Tinge som Udsending fra den frodige
0 med de hvide Kridtklinter.
H. P. Hansens Hjem var et Arbejds
mandshjem, som paa Møen aldrig var
saa fattigt som andre Steder i Landet.
Men ud at tjene, det var Vejen, naar
man var konfirmeret. Til sit 19. Aar
var han Tjenestekarl og Arbejdsmand.
Hans Peter Hansen, Borgmester. F. 21/1 1875 i
Den vaagne, unge Mand søgte samtidig
Tjornemark ved Stege. Søn af Arbejdsmand
Aftenskole og læste selv. Han fik alle
Niels Hansen i Tjørnemark og Hustru Maren
rede
i 1894 sin politiske Interesse vakt,
Kathrine Petersen fra Udby pr. Stege. Borg
mester i Stege. Valgt som Socialdemokrat i
da Forliget blev sluttet, en Begivenhed,
Præstø Amt fra 16/n 1932. Opstillingskreds:
som
særlig paa Møen satte Sindene i
Stege-Vordingborg.
Bevægelse. Her tronede de Moderates
Fører, Frede Bojsen, som en politisk Klintekonge, hvem ingen vovede at sætte sig
op imod, og Datidens Møenbo fandt det mere end skændigt, at man gik imod den
store Bojsens gode Handlinger. Dog i Ungdommens Sind var Stemningen mod de
Moderate, og H. P. Hansen, som til sin Venstreorientering kunde føje sine sociale
Erfaringer fra Hjemmet og fra Smaafolks Kaar i Almindelighed droges mod Social
demokratiet. I 1897 blev han Medlem af Dansk Arbejdsmandsforbund og for
Afdelingen paa Møen blev han Formand. 1906 blev han Formand for den stedlige
socialdemokratiske Forening og tog Del i Vælgermøderne. Han støttede Social
demokratiets daværende Kandidat i Møenskredsen, Væver Madsen.
Fra 1918 var H. P. Hansen Redaktør af Stege Socialdemokrat, og vælges
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Aaret efter ind i Ligningskommissionen; 1913 blev han Byraadsmedlem, men først
1925 Borgmester, hvad han fremdeles er, ogsaa efter at han i 1932 ved November
valget opstilledes i Stege-Vordingborgkredsen og valgtes til Folketingsmand. Han
havde da været Kandidat siden 1924 og havde gennemagiteret Kreds og Amt.
Som ung Socialdemokrat fik han Forbindelse med P. Knudsen og Hørdum og
lærte af disse Partiets kloge og besindige men maalbevidste Veteraner. Senere var
det Harald Jensen og Stauning, som han særlig sluttede sig til; det var Partiets
Organisatorer mere end dets Agitatorer, han betragtede som sine Læremestre.
Der er over H. P. Hansens Fysiognomi et livligt Spil, noget der siger saa
meget som: ikke sandt, det kan du vel nok forstaa? Han har nemlig selv let ved
at forstaa. Hans Taler paa Rigsdagen, i de faa Aar han har siddet her, er klare,
forstandsprægede, demokratiske i den politiske Tendens og altid opbyggede med
Omtanke. Hans Fremstillingsevne er over det almindelige. Det ligger i Sagens
Natur, at en Mand, der først kommer paa Rigsdagen i sit otteoghalvtredsindstyvende
Aar, og som gennem en Menneskealder har arbejdet med Kommunalvæsen, og som
er Borgmester, mere vil se sin Opgave i den hertil knyttede Administration end i
Rigsdagsarbejdet. Alligevel kan man af Stegeborgmesteren, saavel i Sal som Udvalg
vente Bidrag af Værd for Lovgivningsarbejdet. Og de Maal den unge Hans Peter
i sin Tid satte sig om Bedring af Landarbejdernes Kaar, naar han gik bag Ploven
i Møens fede Muld, kan han ikke blot nu se delvis naaet, men han kan selv som
Rigsdagsmand komme til at befordre fra Drøm til Virkelighed, hvad der endnu er
tilbage, uigennemført af hans Program.

Proprietær,

cand. mag.

AXEL CHRISTIAN HARTEL

Ved de sidste tre Aars Bondestævner, 1935 paa Amalienborg Slotsplads i
København, Aaret efter paa Rønge Mark mellem Randers og Viborg og 1937 paa
Skamlingsbanken har Hartel været Stævnernes Dirigent, og det kan ikke nægtes,
at han har klaret sig godt fra den Opgave. Det har jo ikke været for at synge Lov
sange til Ære for det bestaaende Samfund og dets Regering, at Bønderne er stævnet
sammen fra alle Landets Egne nu tre Aar i Træk; nej, man kom for at protestere,
rejse sine Krav — og for at true! Man vilde vise, hvor mange, der kom, naar Land
brugernes Sammenslutning kaldte, og man vilde gensidigt ved Masseopbud styrkes
i Troen paa, at Landbruget dog var en Magt, om dets Mænd kunde finde hinanden i
en fasttømret Sammenslutning. Møderne talte ganske naturligt urolige Elementer
blandt de mange Tilhørere, og der var barske Røster, som krævede Ytringer frem
ført, der havde Oprørets Ild og brugte voldsomme Ord. Hartel forstod at lede den
megen Paagaaenhed og de stærke Krav ind i Resolutionen, der hver Gang var
præget af hans solide Dannelse uden derved at miste Saft og Kraft. Han ind-
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lede med at sende Kongen et Telegram, han glemte ikke et Øjeblik, at det
var Dannebrog, Folkets fælles Mærke, der vajede over hans Hoved, og han bidrog
mere end nogen anden til at Møderne fik et Forløb, som vel ikke fuldt ud
stemte med danske Bønders sædvanlige Vurdering af Mødekultur, men som dog
enhver, der er fortrolig med dansk Folkekulturs bedste Egenskaber, kunde ved
kende sig. Det var hans Form, som sejrede over den megen Formløshed, som ved
saadanne Lejligheder let kommer til Ytring. Hartel er nemlig i enestaaende Grad
en Formens Mester. Hans Tale er rolig, jævn i sine Bevægelser, behersket; Orga
net klangfuldt, Sproget rent, Stilen enkel. Det er som havde Latinens kølige Klar
hed gennemtrængt hans danske Maal og forlenet vort jævne Modersmaal med sin
ranke Holdning. Han løber ganske vist den Risiko, at den megen Formfuldendthed
gør Talen livløs og kedelig, og han har vel ikke altid sejlet sin Skude helt fri af
dette Skær! Dog han er levende nok og naturlig menneskelig i sin Færd.
Som hans Tilværelse hidtil har formet sig, har den ikke været helt almindelig.
Paa fædrene Side har han blaat Blod i Aarerne, mens hans Moder er af baade
jysk og sjællandsk Bondeslægt. Allerede som lOaarig blev han anbragt i et Hus
mandshjem og gik i Skole hos Frk. Svedstrup i Mørdrup, hvor der kun var to
Klasser, men iøvrigt en god Undervisning. Herfra kom han paa Frk. Begtrups
Realskole i Fredensborg og videre til Østersøgades Latinskole i København, hvor
han fik Friplads, indtil han blev Student. Hans Fader var imidlertid død, og Moderen
drev et lille Ismejeri paa Østerbro i København. Han blev Student 18 Aar gammel
i 1907 og cand. mag. i 1914 med klassisk Filologi som Hovedfag og Dansk som
Bifag. I sin Studentertid ernærede han sig ved at give Undervisning, men efter
at være blevet cand. mag. fik han Ansættelse i Stilling Andersens Forretning, hvor
han arbejdede sig frem til Prokurist og ledede Eksportsalget, navnlig af Smør og
Flæsk. I 1921* omdannedes Forretningen til et Aktieselskab, i hvis Ledelse Hartel
havde Sæde. Han sad dengang i en Række Bestyrelser, var saaledes i Ledelsen
for Eksportaktieselskabet „Skandinavisk Tarm Import“ og A/S „Russisk Eksport
Co.“; den sidste af sine Bestyrelsesposter fratraadte han i 1935.
I 1919 havde han købt en sjællandsk Bondegaard paa 50 Tdr. Land. I 1923
mageskiftede han denne med sin nuværende Ejendom, der er ca. 150 Tdr. Land
stor, og som han indtil sit Valg til Rigsdagen personligt drev ogsaa ved direkte
Deltagelse i Arbejdet. I 1924 var han traadt ud af sin Handelsvirksomhed for at
kunne hengive sig helt til de Landbrugsinteresser, der baade fra den ene og
den anden Side laa ham i Blodet. Grosserer Stilling Andersen, der som bekendt
var Venstremand, paavirkede Hartel. Han blev ogsaa Venstre, men siger han,
„Jeg forstod ikke dengang, at Verdenskrigen skulde føre til Liberalismens Under
gang.“ I flere Aar optraadte han nu som aktiv Venstrepolitiker. I 1925 valgtes han
til Formand for den lokale Venstreforening, og dette førte til Deltagelse i Amts
ledelsen og Landsmøderne. Da Valdemar Thomsen i 1934 brød med Venstre, fik
han Støtte af Hartel, som til at begynde med indenfor sit Parti slog til Lyd for, at
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Venstre skulde ændre sine Signaler overfor L. S. : Hvad Fagforeningerne har været
for Socialdemokratiet, burde L. S. blive for Venstre.
De Erklæringer, som L. S. udsendte under den sønderjyske Mælkedemonstra
tion 1933, og som maaske nok var en i høj Grad medvirkende Aarsag til MadsenMygdals Tilbagetræden, var forfattede
af Hartel. Han var i 1928 blevet opstil
let som Venstres Kandidat i Køgekredsen og deltog som saadan i Valgkam
pagnen 1929. Ved Valget i 1932 var
han Venstres Kandidat i Store Hedingekredsen og han samlede begge Gange
betydelig Tilslutning. Da han ved Brud
det med Venstre stillede sig som Det
frie Folkepartis Kandidat i Præstø Amt,
fulgtes han af mange tidligere Menings
fæller og blev valgt.
Hartel forener i sin Personlighed et
dybt religiøst Drag — en Arv fra Mo
deren og hendes Opdragelse — med en
moderne videnskabelig Vurdering, som
han har lært af ingen ringere end J. L.
Heiberg og A. B. Drachmann, men han
havde ogsaa Professor Gertz til Lærer;
han tog praktisk paa Tingene, og fra ham
har Hartel maaske til syvende og sidst
lært det væsentligste, en Livsopfattelse Axel Christian Hartel, Proprietær, cand. mag.
F. 1/3 1889 i København. Søn af Forfatteren,
der dikterer hans personlige Politik,
Kammerherre og Overtoldinspektør Konrad
som kræver, at der i Landets offentlige Barner og Anna Kirstine Hartel. Ejer af NelleStyre skal være et Værn for de svage i rupgaard ved Gilleleje. Folketingsmand for Det
frie Folkeparti fra 22/10 1935, valgt i Præstø
Forhold til de stærke. Det er ud fra
Amt.
dette Grundsyn, at han i Dag tager
Ordet for Bonden og for en Forbedring af hans Kaar; ved sin Stilling til Hus
lejelovgivningen har han vist at have Øje ogsaa for andre Stænders Krav. Som
Parlamentariker vil han fastholde Folkerepræsentanternes personlige Frihed. Det
Vælgerne skal vurdere og følge, er Repræsentantens alment menneskelige, reli
giøse, nationale og sociale Stilling, men Folkets Repræsentant skal ikke have
Direktiver udefra, naar han skal træffe sin Afgørelse i den enkelte Sag.
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Lektor, Sekretær OTTO HIMMELSTRUP

Altid med et venligt Smil, en forespørgende, deltagende Mine, tilsyneladende
ivrigt optaget af Næsten, medfølende, gnidende Hænderne imod hinanden, som
godtede han sig over et eller andet, med hastige, trippende Skridt, som havde
han travlt, men dog ikke nok til lange Skridt eller Løb, let foroverbøjet i sin
Bevægelse, som den ofte er, der gerne vil have sin Næse vejrende frem i Land
skabet — saadan er Himmelstrup. Han er en kritisk og undersøgende Natur, en
Vurderer, en Vælger og navnlig en Vrager, for hvis skarpe Blik ikke saa for
færdelig meget finder Naade eller Anerkendelse. Men til Gengæld er disse Egen
skaber til Held for det Virksomhedsomraade, han tilhører og som han har kastet
sin Kærlighed paa, i dette Tilfælde Landbruget. Her er han en aarvaagen Defen
sor, der i alle mulige Situationer med megen Opfindsomhed forsvarer det Erhverv,
hvis Talsmand han er, mens han spydigt stikker og prikker dem, der vil an
gribe det. Selv om hans Intelligens jo godt kan sige ham, at der ogsaa er andre til
end dem, der har faaet den tunge Lod og lykkelige Skæbne at pløje den danske
Jord, lader han som Politiker, som var Jorden befolket med til den ene Side
Jorddyrkere, til den anden Folk af en lavere Kaste!
Den skematiske Gang i hans Tilværelse er: Student fra Birkerød 1904, stats
videnskabelig Kandidat 6 Aar efter, et Aarstid Assistent i Kg. Danmarks Hypotek
bank, Medarbejder ved Dansk Industriberetning fra 1910 og Redaktør fra 1911—
17 og i samme Tid Sekretær i Industriraadet, derfra — over Grøften — til Sekre
tær i De samvirkende danske Landboforeninger 1917 og Lektor i aim. Økonomi
ved Landbohøjskolen fra 1923. Han har været Formand for Socialøkonomisk Sam
fund fra 1913—15 og fra 1914—15 siddet i Nationaløkonomisk Forenings Besty
relse; han er Medlem af Udenrigsministeriets Handelstraktatkommission fra 1920,
er Medlem af Toldraadet, Erhvervsministeriets Industriudvalg og Redaktør af Spare
kassetidende, Medlem af Folketingets Finansudvalg fra 1932 og fra 1936 Medlem
af Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank.
Himmelstrup er Grundtvigianer for saa vidt ingen løber fra sin Barndom —
ellers ikke. Hans Fader var Højskolelærer paa Hjørlunde Højskole hos Morten
Pontoppidan, et Samarbejde der ikke var uden Vanskelighed, da to haarde Stene
som bekendt ikke maler godt. Da Holger Drachmann engang besøgte Højskolen,
var Himmelstrup imod dette Besøg, og da han havde en Time med Eleverne i det
fri, just som Drachmann med sin Vært kom gaaende forbi, fortsatte Himmelstrup
sin Undervisning uden at vende sig om. Han havde den samme Stejlhed i Sindet
som sin Forstander, var som denne en udpræget Personlighed, og de Elever, der
udgik fra denne Skole, var derfor ogsaa stærkere præget og mere personligt opbyg
gede, end almindeligt var og er. Senere blev Himmelstrup sen. selvstændig For
stander, først i Galtrup paa Mors og senere ved Skamlingsbanken. Hans begavede
Sønner slog dog ind paa anden Vej. Otto Himmelstrup studerede Statsvidenskab, er
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Elev af Professor Birch, Riis Hansen og I. Kr. Lindberg, dog siger han selv, mere
med Hensyn til Metode end til positive Standpunkter. Fra sit Hjem var han op
draget i Venstres Tankegang. Som Morten Pontoppidan maatte hans Fader gaa i
Fængsel, 4 Maaneder, for sit Oprørssind mod det daværende Styre. Og mens Himmelstrup var Elev paa Birkerød deltog
han i politiske Møder, skønt Skolens
Ledelse i den Anledning med Bekym
ring fulgte hans Færd. Hans Venstre :
politik gaar ud paa at tilvejebringe mere
ligelige Forhold mellem de danske Er
hvervs Indtjeningsmuligheder. Han an
ser det voksende Bureaukratis Magt for
skadelig, og ser en nyttig Statsbestræ
belse i at modarbejde Tidens Former for
Ensretning, som truer den folkelige Fri
hed og den enkeltes skabende Ini
tiativ.
Hvad enten Himmelstrups eget Parti
er ved Magten eller den nuværende
Konstellation bestaar, vil han være Op
positionsmand. Hans stilfærdige Væsen
og hans af Intelligens og dialektisk Evne
svækkede Handlekraft, gør ham mere
generende end farlig. Paa Bunden af sit
Sind er han i højere Grad end de fleste
en liberalt tænkende Mand, hans skarpe Otto Himmelstrup, Lektor, Sekretær. F. 1/12
1883 i Hjørlunde. Søn af fhv. Højskoleforstan
Aarvaagenhed bevirker, at han ser ti
der Georg Himmelstrup og Hustru Kirstine,
f. Olsen. Lektor i aim. Økonomi ved den kgl.
Fejl i Statsstyrelsen, hvor andre kun
Veterinær- og Landbohøjskole og Sekretær i De
ser én, men han tager da ogsaa baade samvirkende
danske Landboforeninger. Folke
stort og smaat med og hans Opposition
tingsmand for Venstre i Præstø Amt fra 11/4
1924. Opstillingskreds: Præstø.
mister derved i Styrke.

Førstelærer ARNTH JENSEN

Arnth Jensen har været Sogneraadsformand i sit Fødesogn fra 1917—29; han
er Førstelærer i den Skole, han selv som Barn har søgt, og han repræsenterer den
Kreds, der er hans Hjemstavn. Han føler sig knyttet til det sydvestlige Sjælland
med stærke Baand og er gennem hele sin Opvækst og personlige Udvikling blevet
paavirket af det baade -folkelige, kirkelige og politiske Aandsliv, som gennem
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et Par Menneskealdre eller mere har været knyttet til denne Egn. Her var det de
kendte grundtvigske Præster, som udgjorde Det sydvestsjællandske Broderkonvent: Lic. theol. Joh. Ferdinand Fenger i Lynge, Glahn i Tjudstrup, „BudstikkeBoisen“ i Skørpinge; Peter Andreas Fenger, Grundtvigs Ven, i Slotsbjergby;
Christian Frederik Rønne i Høve og selveste Peter Christian Kierkegaard i Peters
borg, kørte rundt i deres lukkede Vogne til hverandre og holdt Konventer, hvor
de ikke blot drøftede de himmelske Problemer, men ogsaa politiserede og lagde
Planer om og gennemførte en vidt forgrenet Propaganda for den nyfødte Grundt
vigianisme, som siden, ikke mindst gennem Sorø Amtstidendes Paavirkning, har
behersket alt Aandsliv paa disse Kanter. I-den Atmosfære er Arnth Jensen vokset
op, og det har staaet for ham, som var dette omend ikke det eneste, saa dog
det egentlige, det man som ung og vaagen Mand ganske naturligt maatte slutte
sig til. Efter Lærereksamen fra Vordingborg Seminarium var han Vinteren 1904—05
Højskolelærer i Ryslinge og gennemgik Sommeren efter et af Askovs Kursus for
Højskolelærere. Arnth Jensen interesserede sig mest for de praktiske, om man
vil, udadvendte, Sider af Pædagogikken. Han uddannede sig i Gymnastik, Sløjd
og Sang og blev en af Egnens Førere i den Ungdomsbevægelse, hvor Idræt
og fri folkelig Udvikling i Egnens Aand var det, der optog Sindene. Paa
Ryslinge Højskole under Paavirkning af de to begavede Brødre Alfred og Karl
Poulsen og paa Askov i de store Navnes Tid blev han bestyrket i sit Barndoms
Livssyn. Det laa i Sagens Natur, at han maatte blive Venstremand. Venstre var
jo Egnens folkelige Bevægelse. Til den sluttede man sig uden Hensyn til Klasse,
og Stand, og da Socialdemokratiet begyndte at trænge frem og erobre den ene
efter den anden af Venstres gamle Skanser, føltes det i Sydvestsjælland, som om
en ukaldet Klassebevægelse trængte sig ind og vilde ødelægge den fælles Folke
lighed, man saa længe havde talt og sunget sig sammen i. Arnth Jensen, der
allerede i 1909 havde optraadt paa Vælgermøder, og som havde gjort sig be
mærket ved paa et Skolemøde i Dalmose 1907 imod Egnens Lærere at tage Ordet
for flydende Skolepenge, blev af Befolkningen udpeget som den, der var bedst
egnet til at bekæmpe Socialismen. Det gik paa Melodien: for Frihed mod Tvan
gen, for det fælles folkelige mod det klasseprægede, for de fri Skytte- og Gym
nastikforeninger og folkelige Landboforeninger mod Fagforeningernes Spændetrøjer
og Ungdomsforeningernes Opøven næsten som ved Eksercits i Socialismens frem
mede Aand !
Arnth Jensen blev valgt paa dette og nyder i sin Kreds stor Tillid. Fra 1906—31
var han Formand for de vestsjællandske Ungdomsforeninger, Medlem af Hovedbe
styrelsen for de danske Ungdomsforeninger fra 1920—29, Formand for Slagelseegnens Sogneraadsforening 1925—30 og indvalgtes samtidig i Repræsentantskabet
for Landbobanken i Slagelse. Hans særlige Interesse har dog været Skytte- og
Gymnastikforeningerne og den i Aarhundredets Begyndelse hertil knyttede saa
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livskraftige Ungdomsbevægelse, der for Gymnastikkens Vedkommende endnu lever
usvækket, ja vel styrket ikke mindst gennem Niels Bukhs Virksomhed, som Arnth
Jensen bestandig har ført de danske Gymnastikforeninger i Samarbejde med. —
Han var Formand for Sorø Amts Skytte- og Gymnastikforening og 1926 ind
valgtes han i Overbestyrelsen for de
danske Skytte- og Gymnastikforeninger ;
han er Forretningsudvalgets Formand fra
1928 og Overbestyrelsens Formand fra
1933. Han leder disse Ungdomsorgani
sationer i den folkelige, frie Aand, der i
sin Tid skabte dem, og som gennem hele
Bevægelsens Historie har holdt dem
klar af militærisk Paavirkning samtidig
med at det fædrelandssindede har været
og er Bevægelsens Pulsslag. Paa Rigs
dagen har Arnth Jensen været sit Partis
Ordfører i Skolespørgsmaal. Han har bi
draget til at hæmme de Kræfter i Ven
stre, som har villet virke for mere mo
derne Skolelovgivning, end den vi har opnaaet. Han er tilbøjelig til at se, om ikke
hele Verden, saa dog dansk Politik, un
der en sydvestsjællandsk Synsvinkel. Det
skal dog indrømmes ham, at denne Vin
kels Ben favner vidt, men at der ogsaa er Arnth Jensen, Førstelærer. F. 27/9 1883 i Ger
lev ved Slagelse. Søn af fhv. Uddeler I. Chr.
andre Synspunkter, som med rette kan
Jensen og Hustru; Karen, f. Hansen. Første
gøres gældende, har han lidt vanskeligt lærer i Gerlev. Blev Medlem af Folketinget
ved at faa Øje paa. Han sidder paa Rigs 8/g 1927 som Suppleant for afdøde Folketings
mand Martin Hansen; siden 24/4 1929 valgt
dagen som en fuldgyldig Repræsentant
som Repræsentant for Venstre i Sorø Amt.
for sin Egns Venstre og sidder sikkert.
Opstillingskreds : Skelskør.

Dyrlæge JENS PEDER JENSEN
Der bor noget af en Oprører i denne Mand, der ellers i hele sin Færd
er en ærværdig og anset Borger. Han er opvokset i en midtsjællandsk Egn, paa
Terslev Overdrev og i Kværede, og hvor han vendte sit Blik, var Horisonten
lukket af brede og dybe Herregaardsskove, og aabnede den sig et enkelt Sted, saa
han i det Fjerne Taarne og Spir af Slotte og adelige Jomfruklostre. Han gik i en
gammeldags Landsbyskole, hvor, som han siger, man lærte megen Religion og fik
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mange Klø. Ingen af Delene bed paa ham. Han har altid baaret sin Hat, som han
vilde, ogsaa sin Drengekasket, og han søgte videre Uddannelse først paa Sorø
gamle Højskole, der gik under Navnet „Studeakademiet“, fordi Skolestuerne var
indrettet i en gammel Stald, senere paa Landbohøjskolen. I Sorø hørte han Foredrag om Kemi og Anatomi af en ung,
dygtig Dyrlæge, og det vakte hans Inter
esse for Faget. Hans Hovedbeskæftigel
se som Højskoleelev var iøvrigt geogra
fiske og anatomiske Selvstudier ; det greb
ham dybt i Sindet, at Himmellegemerne
saavel som Atomerne fulgte de samme
enkle og klare Naturlove. Paa Land
bohøjskolen blev han særlig paavirket
af Professor Boas, hvis mønsterværdige
og fængslende Undervisning i Zoologi,
bygget paa en klippefast Tro paa Dar
winismen og Udviklingslæren, kom til
at foripe hans Livsanskuelse. Han stu
derede Arternes Oprindelse og Menne
skets Afstamning og har siden fulgt,
hvad Videnskaben har bragt af Nyt paa
dette Felt med den største Interesse.
Men skulde han nævne sine Lære
mestre, vilde han dog ikke nøjes med
at nævne en Række store videnskabe
Jens Ppder Jensen, Dyrlæge. F. 23/j 1869. Søn
lige og politiske Navne, men sideord
af Murer og Lejehusmand under Bregentved
net med dem pege paa en eller anden
paa Terslev Overdrev, senere Gaardejer i Kværede, Lars Jensen og Hustru Dortea Larsdatter.
Vagabond fra Landevejen, han lejlig
Dyrlæge i Terslev pr. Haslev. Folketingsmand
hedsvis inviterede ind paa en Bid Brød
i Præstø Amtskreds fra ®/7 1920. Opstillings
og
en Dram, eller en anden af hans Ken
kreds: Store Hedinge, og fra 16/1X 1932 i Sorø
Amtskreds. Opstillingskreds : Ringsted.
dinge, Arbejdsmand Hans Hansen, Aarløse, hvis Karakters Styrke og Renhed
han sætter op mod de bedste og største, — Dyrlæge Jensen er saa gammel, at
han rækker tilbage i Provisorietiden; han deltog som ung i de bevægede Protest
møder, og i sin Studietid i Hovedstaden var han med ved de socialdemokratiske
Grundlovsfester og ved Arbejderdemonstrationerne paa Fælleden 1. Maj. Her fik
han sin socialdemokratiske Daab, men deltog foreløbig ikke i Politik. Han nedsatte
sig som Dyrlæge paa sin Hjemegn, og som han kørte og helbredte de syge Dyr, tog
han en politisk Tørn med Egnens Landmænd, særlig Gaardejerne af Venstre, hvem
han gjorde sig en speciel Fornøjelse af at drysse socialistisk Salt og Peber i Næsen.
Fra 1904—08 var han Medlem af Terslev Sogneraad, og af Skolekommissionen til
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1911, da han indvalgtes i Sorø Amts Skoleraad; siden 1934 har han været Med
lem af Amtsskoledirektionen.
Det var Husmændene, Landarbejderne og Sognets øvrige Smaafolk, der valgte
ham til deres Rigsdagsmand. Han har haft rig Lejlighed til paa sine Togter rundt
i sin Egn at iagttage Følgerne af en daarlig Jordfordeling, og paa Rigsdagen har
han været en Drivkraft indenfor sit Parti og overfor Statsministeren, hvis Øre han
har, for en Jordpolitik, der begrænser den private Ejers Ret til Jordens Pant
sætning og til Jorden selv. De Lovforslag om Jord til indeklemte Husmænd, som
gentagne Gange har sat Sindene i Bevægelse paa Rigsdagen, er nok oprindelig
blevet undfanget i hans Hjerne, og naar Jernene hertil blev glødede i Partiets
Esse, var den, der trak Blæsebælgen for en Gangs Skyld, en Mand i en hvid Kittel!
Dyrlæge Jensen er ikke en af Rigsdagens Forgrundsfigurer, han virker mere
i det stille ; han er en særpræget Personlighed med stejle Meninger og en god Por
tion Stædighed i Sindet — iøvrigt en elskværdig og arbejdsom Mand, hvem Livet
har lært at være Skeptiker.

Gaardejer MARIUS JENSEN

Blandt den ikke ringe Procentdel af Partiet Venstres Rigdagsmænd, som er opdra
get gennem Venstres Ungdomsbevægelse, er ogsaa Marius Jensen, og det til Trods
for, at han jo ikke er nogen Aarsunge, heller ikke i Politik, da han allerede i Systemskifteaarene og ved Venstres Sprængning i 1905 fik sin politiske Sans vakt og ud
viklet. Han er født og opvokset i Holbæk Amt og næppe noget andet Sted i Landet
blev Ungdommen i 1905 saa afgørende næsten tvunget til at tage Standpunkt mellem
de to Venstrepartier. Delingen foregik omtrent midt over, og en Tid var det saadan,
at var man Højremand eller Socialdemokrat, føltes det næsten, som var man uden
for. De to Venstrepartier tog i den offentlige Debat ganske Luven fra de andre,
og Marius Jensen følte sig som Venstremand og var en af de ivrigste til at bekæmpe
Frændepartiet.
Han deltog i en Række af Venstres socialpolitiske Kursus. Vinteren 1908—09
var han Elev hos den bredt folkelige og venlige Højskoleforstander Dam paa Brøderup, og fra 1915—16 besøgte han Tune Landboskole. Sin faglige Uddannelse har
han yderligere suppleret ved Kursus paa Teknologisk Institut og i 38 Maaneder —
altsaa i Krigstiden — har han ligget ved 4. Dragonregiment i Næstved. Han kan
altsaa baade ride en Hest og hugge de seks forberedende Hug og kender enhver
anden Ryttereksercits. Iøvrigt har han uddannet sig som praktisk Landmand, og
efter at have slaaet sig ned paa sin Fødeegn, har han deltaget i det offentlige Liv
der og i hvad aandeligt, der rørte sig paa Egnen. I 8 Aar har han været Formand
for Venstres Ungdom for Holbæk og Omegn og tillige Næstformand i denne For
enings Landssammenslutning. Fra 1928 har han været Revisor i A/S Holbæk Amts16

242:

tidende, og siden 1932 har han været Medlem af Kundby Sogneraad og Formand
for Vejudvalget.
Marius Jensen nævner blandt de Mænd, som har øvet særlig Indflydelse paa
ham, tidligere Sognepræst i Kundby Chr. Gad, en af Indremissions mest ildfulde
Prædikanter i det sidste Slægtled. „Træk den højre Haand ned under Vandet!“
raabte han med sin stærke Røst og slog
i Prædikestolens Pult, saa Støvet rejste
sig i en Sky belyst af Solstraalerne, som
faldt ind gennem Ruderne i Rundetaarns
gamle Kirke, hvor han, før han kom til
Kundby, var Præst. Han havde fortalt
det gamle Sagn om de nordiske Hed
ninger, der under Daaben i Fjordene
holdt den højre Haand over Vandet, for
med den at kunne fortsætte deres kri
gerske Haandværk, selv om de iøvrigt
var signede til de nye Guder ! — Skønt
Marius Jensen af Opdragelse og Ud
dannelse tilhører den Grundtvigske Ret
ning, har han dog kunnet finde Næring
og Paavirkning hos en Indremissions
præst som Pastor Gad, et Vidnesbyrd
om den aandelige Udjævning, der i vore
Dage har fundet og stadig finder Sted
mellem de to kirkelige Retninger, der i
sin Tid delte Landet mellem sig og stod
Marius Jensen, Gaardejer. F. 24/1 1888. Søn af
skarpt og uforsonligt mod hinanden. Og
Sognefoged Kr. Jensen i Søstrup ved Holbæk
som det er gaaet med det kirkelige,
og Hustru Anne, f. Hansen fra Nørup i samme
Sogn. Ejer af en Gaard i Trønninge, Vest for
gaar det ogsaa til en vis Grad med det
Holbæk. Medlem af Folketinget, valgt som
politiske; selv om enkelte gennem en
Venstremand den 22/10 1935 i Frederiksborg
hel
Menneskealder kan holde Galden
Amt. Opstillingskreds: Frederiksværk.
flydende, glider dog de Problemer efterhaanden i Baggrunden, som før tændte Sindene i Brand. Ogsaa Marius Jensen vil
have erfaret, at der blandt Vælgerne ikke mere er den Interesse for de stejle parti
politiske Standpunkter, som der var i hans unge Dage ; som Tiderne skifter og Slægt
afløser Slægt, veksler ogsaa Bevægelserne over Folkehavet som Bølgerne for skif
tende Vindretninger, og det blæser i Dag fra en anden Kant, end det gjorde i 1907,
da Marius Jensen første Gang tog Ordet ved et politisk Møde i Jernløse Forsam
lingshus for at tale Venstres Sag. Det er dog stadig hans Mening, at den liberale
Opfattelse, som har været Grundtrækket i Venstres Politik, atter bør og vil blive
raadende.
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Kontorchef SVEND ERIK JOHANSEN
Det er overordentlig vanskeligt for et nyt og et lille Parti at gøre sig gældende
i Folketingets Forhandlinger. Dels maa de enkelte Medlemmer sætte sig ind i en
lang Række Sager, om de, som de større Partier, skal kunne tale med om alle
Spørgsmaal ; dels bliver det næsten
uoverkommeligt at opnaa Indsigt paa
saa brede og spredte Felter. Dertil kan
føjes, at det ogsaa volder Vanskelighed
at opnaa Anseelse og at vække til
strækkelig Opmærksomhed. De smaa
Partier kan ikke blive repræsenterede i
Udvalgene, øver derfor ikke den sam
me Indflydelse paa Lovforslagenes Ud
formning som de større, og da Tinget
Gang efter Gang maa høre den samme
Mand tale om vidt forskellige Emner,
trættes man og siger til sin Sidemand:
„Naa, nu er det ham igen; skal vi gaa
ned og drikke Kaffe!“ Overfor denne
Stemning kæmper ofte selv den største
Veltalenhed forgæves. Svend E. Johan
sen har endnu ikke været saa længe
paa Rigsdagen, at nogen endelig Dom
om hans Evne til at fængsle Tilhørerne
blivende kan fældes, men han bør vogte
nøje paa sit lille Partis store Vanskelig Svend Erik Jonansen, Kontorchef. F. ®/7 1902.
Søn af Syerske Karen Marie Johansen. Kontor
heder i saa Henseende.
chef i Dansk Spareselskab. Folketingsmand for
Johansen er en meget veltalende Danmarks Retsforbund fra 9/5 1936, da han
efterfulgte Folketingsmand Dr. Dam, der 8/.,
Mand; et naturligt Ordforraad, Evnen
samme Maaned, afgik ved Døden.
til let at forme Sætninger og klare
Tanker staar til hans Disposition. Det er, som behøvede han blot at trække et Stigbord op, saa fosser Vandet, i dette Tilfæ de Talen, ind i Rigsdagstidendes Spalter,
der som en bred Kanal er i Stand til at føre selv nok saa stor Tilførsel bort i et
roligt Strømleje, der dog ikke ret langt borte deler sig i 2 Løb: Et lille og bugtet med
Sten, Vandfald, Trærødder og alskens Hindringer, som fører ind til Historiens dybe
og stille Indvande, og et stort og bredt med godt Fald, som hurtigt fører ud til
Glemselens aabne Hav ! — Man vil med Interesse følge Svend E. Johansens Taler
paa Vejen hen mod det Sted, hvor Strømmen deler sig. For det er paa Forhaand
ikke sikkert for hans Vedkommende, hvordan det vil gaa. Foreløbig har han kastet
sig med stor Lidenskab og betydelig Dygtighed ind i de forskelligste Debatter, og
16*
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hans Foredrag er ikke uden personligt Præg. Det kan godt tænkes, at hans Parti
allerede har haft mere end Besvær nok med en Mand, der kan tale med om alt
og har færdige Meninger, som han i det mindste selv vurderer saa højt, at de ikke
bør ændres ved andres Raad og Kritik. Men det hindrer ham ikke i paa Folketingets
Talerstol at udfolde sin egen kritiske Evne, og han har ikke saa lidt Anlæg for den
Kunst, at kunne finde de svage Steder i en Regeringspolitik og stille dem frem i en
Belysning, der behændigt brugt, kan stille alt det i Skyggen, som kunde afværge
en Kritik af den Art, han fremfører, medens det, der er egnet til at vække Væl
gernes Mistænksomhed og deres Misnøje, staar frem i skarpt Lys. Som Retsstats
mand og Georgist har han den tiltalende Egenskab at kunne tale om en foreliggende
Sag, uden ved enhver Lejlighed at bekende sin Tro og undervise i den Katekismus,
paa hvis Bud Troen bygger. Han lader sin Grundopfattelse fremtræde som den
Baggrund, mod hvilken han opstiller Problemerne og fremfører sin Kritik, og det
er ikke uden Virkning. Men det fremgaar tydeligt af hans Foredrag, at han ingen
lunde selv undervurderer hverken sin Tale eller sin Person, hvad jo heller ikke kan
nytte noget i et Parlament, selv om det maaske nok er klogere i højere Grad at lade
andre finde ud af denne Sagens Side. I en Tale udtalte han saaledes Forventningen
om, at Regeringen nu vilde gennemføre fuld Grundskyld og Frihandel, men skulde
det ske, at man ikke gjorde det, „bliver det vor Opgave at rejse en Folkestemning, der
i Frihedens og Retfærdighedens Navn udsletter denne Regering og disse Partier af
det politiske Liv og kræver en Reformlovgivning gennemført, der skaber Frihed og
Ret for alle danske Borgere. Vi er forhaabentlig stærke nok dertil!“
Det er store Ord, men selv om han kun har haft Lejlighed til at gøre sig gæl
dende i én Samling, har han, trods alt, i højere Grad end almindeligt er, formaaet at skabe Opmærksomhed om, hvad han har paa Hjerte.
Svend E. Johansens Uddannelse er den københavnske Kommuneskole, en Han
delseksamen fra Københavns Handelsakademi i 1923, og derefter Undervisning paa
Købmandsskolen. Han er i enhver Henseende en Mand, der har forstaaet at klare
sig selv i Tilværelsen; han begyndte som Bud i forskellige Forretninger, har været
Kontorassistent i A/S Jacob Holm & Sønner og har fra 1925—29 været Kalkulator
i et Par store Fabriksvirksomheder, deriblandt Chr. Møllers Metalvarefabrik, og
fra 1929—30 Assistent i A/S General Motors International; siden 1930 har han
været Kontorchef i Dansk Spareselskab.

Redaktør JENS PETER LARSEN

I. P. Larsen voksede som Dreng op i et almindeligt Arbejdsmandshjem paa
Landet i Slutningen af forrige Aarhundrede. Som Regel var dette fattige Hjem.
Naar baade Far og Mor var arbejdsomme og flittige, havde nogenlunde regelmæssigt
Arbejde Aaret rundt og passede paa enhver Skilling, udnyttede alle Døgnets Timer,
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selv gjorde alt Arbejde i Hus og Hjem, og sørgede for at udnytte Tiden paa Arbejds
pladsen, saa kunde de paa Sjælland nok faa Føden, og Børnene var velklædt som
de selv. Men der krævedes stor Nøjsomhed og den yderste Paapasselighed, for at
det skulde gaa, og Sygdom eller Uheld taalte Balancen ikke. Var Husfaderen i et
saadant Hjem stadig Arbejder paa en
Gaard, og Kone og Børn ogsaa kom
der og hjalp til i den travle Tid, naaede
vel nok noget af de gode Jorders Fedme
ogsaa ud i Arbejderhjemmet, men man
følte sig da afhængig af den Familie,
i hvis Brød man var.
Erindringen om disse Hjem, hvor
fra et meget anseligt Tal af Arbejder
bevægelsens Tillidsmænd og Førere er
udgaaet, har præget Børnene for hele
Livet, og naar de kunde sige om For
ældrene, som I. P. Larsen siger om
sine, at vel var de fattige, men de for
stod trods dette, at opretholde et i Or
dets bedste Betydning godt Hjem, baade
ved deres Eksempel og ved, hvad de
lærte Børnene, da føltes det som den
stærkeste Opfordring til at sætte hele
sin Kraft ind paa at bedre Vilkaarene
for Arbejderklassen i vort Land. Dette
har for I. P. Larsen, som for saa Jens Peter Larsen, Redaktør. F. 19/8 1872 i Ejby
ved Køge. Søn af Arbejdsmand Ole Larsen og
mange andre, været den egentlige Driv Hustru Ane Kirstine. Medlem af Folketinget fra
fjeder. Som seksaarig Dreng kom han 2614 1920 som Socialdemokratiets Repræsentant,
Amt. Opstillingskreds:
ud at tjene og har oplevet at gaa med valgt i Frederiksborg
Helsingør.
Kreaturflokken i den nye Kløver og set
Septembersolen tindre i Dugdraaberne, en trods al den Naturens Herlighed, der
omgav en saadan lille barbenet Vogterdreng, der kunde slaa Knald med sin lange
tjærede Pisk, saa Vandet, den var slæbt i, stod ud af Smelden i Røg som Skuddet
af en Bøssepibe, saa vidste dog hans Far og Mor, hvor ringe en Fremtid der var i
dette for en velbegavet og opvakt Knægt. Saa kom Drengen paa Tobaksfabrik i
Køge og derefter i Trykkerilære paa Køge Avis, og I. P. Larsen fulgte nu den Vej,
som saa mange andre før ham har gaaet indenfor Socialdemokratiet, fra Arbejds
mandshjemmet over Sætterkassen til Redaktørstolen og derfra ind paa Rigsdagen.
Han rejste i sine unge Dage i Ind- og Udlandet paa „Professionen“, som det hed,
og har altid klaret sig selv.
Paa Rigsdagen har I. P. Larsen mest beskæftiget sig med Militærspørgsmaal
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og iøvrigt med kommunale Anliggender. Han er ikke af dem, der fylder Rigsdags
tidende med den megen Spalteføde, men han gør sig Umage med det, der er ham
betroet, og de vanskelige Ordførerskaber, han har haft vedrørende Kødeksport
udvalget og Militærlovene, har han klaret med Takt og forsigtig Behændighed.
Han har lært af Livet og sin Rigsdagsgerning, at det altid er solidest at holde
sig til Virkeligheden, og fremstiller derfor Sagerne, som han synes, de er, vel klar
over, at dette ikke altid falder sammen med, hvad Vælgerne sætter mest Pris paa
at høre. Han forstaar som Socialdemokrat, at Hovedbetingelsen for gode Kaar til
Arbejderklassen er hele Samfundets solide Opbygning i Velstand, og han anser
kun dette for muligt, naar Folkets aandelige Frihed tillige styrkes og bevares. Som
et stort Tal af sine Partifæller interesserer han sig personligt for Folkeoplysning.
Han er Formand for Nordsjællands Centralbibliotek og fra 1933 Medlem af Biblioteksraadet. — Regeringen har valgt ham til Medlem af Overfredningsnævnet fra
1933, og han er Medlem af Tilsynsraadet for Helsingør og Omegns Sparekasse
fra 1935. 1917 blev han Medlem af Helsingør Byraad; han er Raadets Næstformand
og Raadmand og har i mange Aar været Formand for Skolekommissionen. Ved
Den socialdemokratiske Presse blev han ansat allerede i 1903 i Helsingør; han
virkede ved samme Presse i Hillerød fra 1906—15, da han vendte tilbage til
Helsingør. I sin Hillerødtid sad han i Byraadet og var Formand for Byens Brugs
forening. Hans Manddomsgerning er saaledes faldet i Nordsjælland, og han er som
Rigsdagsmand saa heldig, at han kan passe sit Arbejde paa Tinge og dog hver
Morgen og hver Aften være i sit Hjem i Helsingør og varetage de Hverv, Partiet
der har lagt paa hans brede Ryg.

Proprietær VICTOR LARSEN

Aaret efter at Victor Larsen blev Medlem af Rigsdagen, valgte hans Parti ham
til Medlem af Folketingets Finansudvalg. Det er en ret sjælden Udmærkelse til
en Mand, der før sin Rigsdagstid ikke i første Række har deltaget i det politiske Liv.
Fra 1918—20 havde han ganske vist været Formand for Stubbekøbing konserva
tive Vælgerforening, men det ligger nu langt tilbage i Tiden. Han har en Aarrække
fra 1921—33 været Sogneraadsformand for Kippinge-Brorup og opstilledes første
Gang til Folketinget i Hillerødkredsen 1932. — Det er ikke hans politiske Fortid,
der saa hurtigt har placeret ham paa Rigsdagen blandt dem, der øver Indflydelse,
men hans stigende faglige Anseelse paa den Egn, hvor han bor, og først og frem
mest hans personlige Dygtighed. Victor Larsen er ikke kommet i Tinget ad de sæd
vanlige Adgangsveje; hans Liv har formet sig forskelligt fra de fleste andres. Han
er af gammel Landmandsslægt gennem flere Generationer, og det er Blodets Røst,
der har kaldt ham tilbage til Jorden, efter at være godt begyndt paa andre Ene
mærker. Han tog Præliminæreksamen 1905 og var saa en Tid Kontorist og Fuld
mægtig ved De classenske Fideikommis’er og i flere Aar Fuldmægtig for Stamhuset
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Rosenkrantz ved Vordingborg. Han besluttede sig nu til at blive Lærer i Folkeskolen,
tog Eksamen fra Jonstrup 1912, og fremhæver Forstander Stig Bredstrup blandt sine
Ungdomslærere. I 4 Aar, fra 1912—16, havde han derpaa Ansættelse ved Københanvs kommunale Skoler og læste samtidig til Studentereksamen; 1914 blev han Stu
dent og 1915 cand. phil., Aaret efter blev
han Ejer af Steffensminde paa Falster,
hans Hustrus Fødegaard. Victor Larsen
var da, veluddannet og skolet i aandeligt
Arbejde, vendt tilbage til et Erhverv,
der havde hans Hjerte og var hans
Længslers Maal. Han blev en dygtig
Landmand, men interesserede sig tillige
for offentlige Anliggender. Han blev
Medlem af Menighedsraadet, af Arbejds
giverforeningen for Land- og Skovbrug
i Maribo Amt, sidder i Bestyrelsen for
Centralforeningen af Tolvmandsforeninger — det større Landbrugs lokale Sam
menslutninger ! — Han valgtes til Med
lem af Repræsentantskabet for Sukker
fabrikken i Nykøbing, hvis Formand
han blev 1937.
Paa Rigsdagen har Victor Larsen
gjort sig gældende ved sin personlige
Dygtighed, og den Grundighed, hvor
Victor Larsen, Proprietær. F. 25/2 1890 i Nørre
med han sætter sig ind i de indviklede
Alslev. Søn af fhv. Mejeribestyrer Rentier Chri
Sager, Partiet har betroet ham som
sten Larsen, Nyraad, og Hustru Karen Kri
Ordfører. Han har talt om offentlig stine, f. Nielsen. Ejer af Steffensminde i Nørre
Alslev paa Falster, Folketingsmand fra 11/4
Forsorg, Statstilskud til Kommunerne,
1934, da han som Suppleant for Parkov blev
om mellemkommunal Refusion, og har Medlem af Folketinget. Valgt 22/10 1935 som
Repræsentant for Det konservative Folkeparti i
vist sig at være i Stand til saavel
Frederiksborg Amt. Opstillingskreds : Fredensat finde ind i som ud af Sociallovens
borgkredsen.
Labyrinter. Hans Form er koncis og
knap, og man kan høre, han er vant til selv at bestemme. — Dog, han vil snart
lære at træffe Rigsdagstonen, som for Resten godt kunde trænge til Fornyelse.
Victor Larsens Færd paa Tinge — han er en høj, rank Skikkelse med livlige
Bevægelser — er præget af hans Landmandsliv; men man ser tillige, at han er en
Bogens Mand. Hans Blik har Læserens indadvendte Præg og det Slør, bag hvilket
Tankerne udfolder sig. Hans Livsanskuelse er konservativ, hans Politik nationalt
betonet. Han sætter Streg under Partinavnets sidste Led. Gaar det, som han vil,
bliver Partiet et Folkeparti, socialt og nationalt, og i den økonomiske Politik med
Maalet rejst i fælles folkelige Kulturidealer.
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Typograf NIELS PETER NIELSEN

I Sommeren 1937 rejste N. P. Nielsen rundt i Landet som Formand for den
store Trafikkommission og holdt Møder i de fleste af Landets Amter, hvortil han
havde indbudt en betydelig Kreds af trafikinteresserede. Naar han ved disse Lejlig
heder traadte frem for den repræsen
tative Forsamling af Rigsdagsmænd,
Amtmænd og Amtsrådsmedlemmer,
Sogneraadsformænd og Organisationsformænd, virkede han med stor Vær
dighed. Det var, som om en venlig,
gammeldags Provst tog Ordet, om ikke
for at lyse sin Velsignelse over Forsam
lingen, saa dog for under fredelige For
mer at drøfte de aktuelle Trafikproble
mer og opfordre Forsamlingens Med
lemmer til aabenhjertigt at fremføre,
hvad de maatte have paa Sinde! — Et
langt og dygtigt Arbejde i det offentlige
Livs Tjeneste har givet ham denne Pa
tina; iøvrigt er der slet ingen Storhed
ved ham, han er en jævn og munter
Mand, en god Kammerat og en paalidelig Arbejdsfælle.
I Aarenes Løb har N. P. Nielsen
haft med mange forskellige Sager at
Niels Peter Nielsen, Typograf. F. 7/x 1871 i
gøre, og der er indenfor hans Parti vist
Hillerød. Søn af Skræddersvend Jens Laurids
ham stor Tillid. Han har været Ama
Nielsen i Hillerød, senere Køb.enhavn, og Hu
stru Karen Nielsen fra Hornsherred. Folke
gers Mand mere end nogen anden, men
tingsmand for Socialdemokratiet i Københavns
efterhaanden som hans Valgkreds ved
Amt fra 11/1 1916, da han valgtes ved Supple
Omlægning er blevet udvidet, er det
ringsvalg i Københavns Amts daværende 3.
Kreds, Valby-Amager. Medlem indtil 22/4 1918
ikke blot denne Havernes 0, men og
og igen fra °/7 1920, opstillet i Køgekredsen.
saa den anden Kyst af Kalvebodstrand
helt ned til Køge og nu denne By med, der er blevet hans Domæne. Fra 1910—35
har han været Medlem af Københavns Amtsraad og haft meget at gøre med den
mægtige Udvikling, der er foregaaet her. I Taarnby Sogneraad paa Amager ind
valgtes han i 1905, fra 1917—35 var han Raadets Formand og er stadig Medlem.
Han er Formand for A/S Amagerbanen — et Hverv, der har givet ham Hovedbrud
nok! Men det er dog lykkedes ham at tilvejebringe et Samarbejde mellem denne
Bane og Rutebilerne, som, kan hænde, har været den direkte Aarsag til, at han
blev Formand for Den store Trafikkommission? — 1929 blev han Formand for
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Lønningsudvalget og 1931 Formand for Fællesorganisationen af Landkommuner
med bymæssig Bebyggelse. Siden 1932 har han været Medlem af Bestyrelsen for
Københavns Telefonaktieselskab, af Socialministeriets Arbejdsudvalg og af Luftfartsraadet.
N. P. Nielsen er uddannet som Typograf i Bianco Lunos kgl. Hof Bogtrykkeri.
Da han i tre Aar var Tobaksdreng paa en Fabrik i Hillerød, var det hans Lyst at
blive Cigarmager. Men den Gang han skulde i Lære, var ingen Plads at faa i
Faget, og saaledes blev han Typograf. Fra sit tyvende til sit enogtyvende Aar rejste
han paa Faget i Tyskland. Han har i sin Ungdomstid gaaet paa den Massmannske
Søndagsskole og besøgt Studentersamfundets Aftenskoleundervisning.
I hans Forældres Hjem logerede en ung Skomagersvend’, der blev den senere
Raadmand og Folketingsmand Frederik Andersen. Han var med, naar Cigarmagerne
og Skrædderne i dette Hjem diskuterede Arbejderpolitik, og allerede da vaktes
hans politiske Interesse og ikke mindst ved Fr. Andersens Deltagelse i disse Sam
menkomster, blev N, P. Nielsen interesseret i Politik. Som 15-16aarig deltog han
i den socialistiske Agitation, og han har solgt Tusinder af Pjecer ved faglige og poli
tiske Møder. Som ung Svend valgtes han til faglige Tillidshverv, og i 1903 byggede
han sammen med andre københavnske Arbejdere 120 Huse i Kastrup. — Han optraadte som Taler ved et kommunalt Møde i 1914; det var første Gang, han traadte
offentlig frem, og derefter valgtes han ind i Sogneraadet. Som Typograf har han
arbejdet, foruden paa sit Lærested, ved Nationaltidende i 20 Aar. Han har været
Revisor i og er Medlem af Styrelsen for Typografisk Forening og for Dansk TypografForbund. Fra 1897—1906 har han været Medlem af Bogtrykkerfagets Voldgiftsret.
N. P. Nielsen nyder stor Anseelse paa Rigsdagen ikke blot for sin nu betydelige
Anciennitet men ogsaa paa Grund af sin retskafne og vennesæle Karakter, der har
staaet sin Prøve gennem de mange Aars offentlige Arbejde. Han indtager mange
meget betydelige ledende Stillinger i vort Samfund, og store Opgaver er lagt paa
hans Skuldre.

Journalist VIGGO VILHELM VALDEMAR NIELSEN

Hvad Viggo Nielsen vil komme til at betyde paa Tinge maa foreløbig staa hen.
Han har endnu ikke naaet at sætte sine Spor saa tydeligt i Rigsdagsarbejdet, at
man der ud af skulde kunne drage Slutninger. Men han møder paa Rigsdagen vel
forberedt til sin Gerning, med en glødende Tro paa Sagen og paa sin Opgave ; der er
i hvert Fald Fyr under Kedelen i den Maskine, han kører frem med. Han er op
vokset paa Landet og har i sine unge Dage deltaget i næsten al Slags legemligt
Arbejde. Han har trænet sin Skikkelse og kender til den umiddelbare Livsfølelse
og sunde Glæde i Sjælen, som vel udført kropsligt Arbejde giver sin Udøver. Alle
rede ganske tidligt var han politisk interesseret, paavirket af sin Fader, og kan
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hænde ogsaa af Farfaderen, som var en af de gamle Hørup’ere. Han kan huske at
have været politisk „med“ allerede som lOaars Dreng, og kun 14 Aar gammel
blev han valgt ind i Bestyrelsen for en Landarbejderforening, han selv havde været
med til at oprette. Et Par Aar efter blev han Formand for Den socialdemokratiske
Ungdomsforening i Hedehusene og talte
ved et offentligt Møde, hvor han for
langte Sikringsstyrken hjemsendt! — 21
Aar gammel blev han Medlem af Social
demokratisk Ungdomsforbunds Hoved
bestyrelse og Aaret efter Næstformand
og Sekretær i Danmarks Socialdemo
kratiske Ungdoms østsjællandske Kreds,
hvis Medlemsblad han redigerede. Han
talte ved mange Møder, og i Oktober
1924 gik han over til Journalistikken
og blev ansat ved Sydsjællands Social
demokrat, hvor han stadig er Medarbej
der. Han skriver om udenlandsk og
hjemlig Politik og interesserer sig iøvrigt særlig for Landbrugsstoffet. En Del
af disse Artikler under Mærket „Ras
mus Husmand“ fandt Vej videre ud i
den socialdemokratiske Presse. Ogsaa
ved Landarbejderbladet har han været
Medarbejder. Viggo Nielsen har rejst en
Viggo Vilhelm Valdemar Nielsen, Journalist. F.
Del i Udlandet, navnlig i Tyskland, hvor
6/11 1900 i Bonderød ved Fakse. Søn af fhv.
han et halvt Aars Tid har opholdt sig
Sogneraadsformand Murer Peder Nielsen i
Vraaby ved Haarlev og Hustru Karen Sofie, f.
paa en socialdemokratisk Højskole i
Jensen. Medarbejder ved Sydsjællands Social
Thüringen.
Han er en alsidig interes
demokrat. Formand for Socialdemokratisk For
seret
Mand,
Jæger og Fuglekender, mu
ening i Næstved. Folketingsmand for Social
demokratiet fra 22/10 1935. Opstillingskreds:
sikalsk og læsende, ogsaa Lyrik, og har
Næstvedkredsen.
selv forsøgt sig som Forfatter af Ar
bejdersange og socialdemokratisk prægede Digte. Til et Talekor har han i 1932 ud
arbejdet-en Tekst med Titlen: Mennesket. Viggo Nielsens følelsesbetonede Socia
lisme er baaret af megen Idealisme. Han har Tro til Mennesker; der skal blot tales
Sandhed jævnt og lige ud; viser man Tillid, vinder man Tillid. Det er hans Over
bevisning, at Samfundet kan omformes efter de socialdemokratiske Ideer til Men
neskenes Gavn og Lykke; han føler sig selv som en Muldens Søn og har mest
Tiltro til de Reformer, der beskæftiger sig med Landbrug og Jordspørgsmaalet. I
Øjeblikket, siger han, maa mit Parti med Mod og Beslutsomhed gaa ind i Arbejdet,
som fjerner Privatkapitalens Herredømme fra Samfundets Produktionsværdier !
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Landbrugsproblemerne og Beskæftigelsesspørgsmaalet skal løses Haand i Haand,
om det skal blive muligt at bevare Tilliden baade hos Arbejder og Landbruger og
deres Tro til Fremtiden! Viggo Nielsen gaar med Fortrøstning til et Lovgivnings
arbejde, der sætter sig saa høje Maal, og det skal i det mindste indrømmes ham,
at uden Tro flyttes ingen Bjerge.

Højskolelærer OTTO KRISTIAN MARIUS NYGAARD
Nygaard er Husmandssøn fra den sydvestjyske Hede. Han har, som Aakjær
siger: som Dreng „leget ved Lyngens brune Rødder“ og haft de vide Horisonter
dagligt for Øje. Det har bidraget til at give ham et aabent Sind, og han har følt
en Dragen ud over Hjemmets Høje. Han søgte som ung Landmand i Lære hos de
dygtigste Mænd, han kunde finde, og ved hans Tjenestestillinger i Sønderjylland
vaktes hans Interesse for det nationale. Som 18aarig paa Fyn, hvor han havde
Plads som Landmand, blev han Leder af et Gymnastikhold, og her vaagnede hans
Lyst til Lærergerningen. Han blev Elev paa Vejstrup Højskole i Sydfyn og gennem
gik paa denne Skole et Delingsførerkursus. I to Aar fra 1911—13 var han paa
Ringe Uddannelsesskole, gennemgik senere forskellige korte Kursus, bl. a. et for
Højskolelærere paa Askov i Sommeren 1915. Iøvrigt har Nygaard uddannet sig ved
Selvstudium, og han regner Jens Lund paa Vejstrup og Jacob Appel for sine kæreste
Læremestre. Han sluttede sig til Friskolen og Valgmenighedsbevægelsen, som han
lærte at kende i de fynske Højskolekredse, og af Aakjærs og Skjoldborgs Digte
fødtes hans Interesse for social Politik; under Paavirkning af de radikale Venstreførere sluttede han sig til dette Parti. Han har som ung hørt Jens Busk brænde sine
skarpe Skud af mod en Venstre-Moderation, og i 1911 var han med til at oprette
en radikal Ungdomsforening i Højrupkredsen paa Fyn. Her sad Systemskiftets Kon
seilspræsident Deuntzer som Folketingsmand, valgt paa den Glans der stod om hans
Navn som Venstres første Ministerchef og om hans Brud med J. C. Christensen i
1905, der dog fra Deuntzers Side var af passiv Karakter! Den unge Nygaard optraadte nu paa et af „Den store Mand“s Vælgermøder og satte ham i Forlegenhed
med et Spørgsmaal om hans Stilling til Københavns Befæstning. Deuntzers Svar
skal have vakt ikke saa lidt Opmærksomhed; han blev altid forvirret,ved konkrete,
direkte Spørgsmaal og svarede Nygaard, at han vilde stemme imod Københavns
Befæstning ! — Det laa nu ikke for paa det Tidspunkt, men Nygaard var naturligvis
stolt af, hvad han havde opnaaet! — 1929 og 1932 var han Det radikale Venstres
Kandidat i Højrupkredsen, men opnaaede ikke Valg. Da han i 1935 blev opstillet
som Mads Larsens Efterfølger i Sydsjælland, fik han Sæde i Folketinget. Nygaard
vil paa Rigsdagen mest komme til at beskæftige sig med Undervisningsspørgsmaal,
med Kirke og Skole. Her ligger hans Intefesse, og han ser paa Sagerne ud fra det
Frihedsinstinkt, han fik udviklet i sin Barndom, og den aandelige Paavirkning, han
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gennem sin Ungdom modtog fra den grundtvigske Højskolebevægelse. Han lægger
Vægt paa, at der i Samfundsudviklingen tages videst muligt Hensyn til, at den
enkelte Borgers personlige Anlæg og Evne kan komme til Udfoldelse. Han er Til
hænger af en Jordpolitik, der aabner de hest mulige Adgang til at dyrke Jord
under rimelige Vilkaar; men han forstaar fuldt ud de store Vanskeligheder,
en saadan Politiks Gennemførelse for
Tiden møder. Han ønsker at staa i
et snævert Tillidsforhold til sine Væl
gere; er jævn og folkelig i hele sin
Færd. Han er af Regeringen valgt til
Medlem af Kommissionen, som skal til
rettelægge den fremtidige Skovbrugs
undervisning. Iøvrigt er han saa ny paa
Rigsdagen, at man kun ved Kendskab
til hans Fortid kan stille hans politiske
Horoskop. Vil man lære ham ret at
kende og se ham, hvor han bedst ud
folder sine Evner og Anlæg, skal man
overvære nogle af hans mange Møder i
Husmandskredse. — Paa Bænkene den
stedlige Husmandsforenings Medlemmer
med Koner og voksne Børn og Nygaard
som Forsanger ved Mødets Begyndelse,
hvor en af vore Frihedssange eller Hus
Otto Kristian Marius Nygaard, Højskolelærer.
mandssange afsynges. Og saa taler han
F. 27/12 1887. Søn af Husmand Kristen Hansen
med kraftig Røst, veltalende frit og
Nygaard i Tvilho og Hustru Maren Pedersdatter, Starup fra Tofterup i Sydjylland. Lærer paa
bredt om Husmandsbevægelsens ForHøng Højskole. Folketingsmand for Det radi
maal og folkelige Opgaver, og efter Mø
kale Venstre fra 22/10 1935. Valgt i Præstø Amt.
det drikkes der Kaffe, synges og sam
Opstillingskreds : Stege-Vordingborg.
tales og diskuteres. Ved en saadan Lejlighed er Nygaard i sit Es, Folk kan go lide ham, og det er bl. a. gennem talrige saadanne Møder, at han har vundet Fodfæste i sin Kreds og opnaaet Valg til
Rigsdagen.

Statshusmand CARL PETERSEN

Carl Petersen er født og opvokset i et af de mest udprægede Venstresogne,
der findes paa Sjælland. Aagerup og Kirkerup Kommune ligger paa „Heden“, der
begrænses af en Linie fra Køge over Roskilde og Frederikssund til København,
en ret flad, skovløs, meget frugtbar Egn. Det er som om Bykulturens Paavirkning af
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Landdistrikterne, i højere Grad jo større Byen er, overspringer den store Bys nær
meste Opland paa sin Vej ud over Landet. Landsbyerne i Københavns umiddelbare
Nærhed har bevaret deres gamle Bondekultur uberørt af Tidens Moderetninger me
get længere end Egne i Landet, der laa fjernere fra Hovedstaden. Gaardejerne var
i enhver Henseende de førende i disse
Sogne. Der bestod endnu i Carl Peter
sens Barndom Rester af det gamle pa
triarkalske Forhold mellem Arbejdsmænd, Haandværkere og Husmænd paa
den ene Side, og de Slægter, der ejede
Gaardene, paa den anden. Man havde
Arbejde paa Gaarden undertiden fra
samme Hus fra Slægt til Slægt. I Høst
tiden fordelte Arbejdsmænd, Smaahusmænd og Haandværkere sig efter gam
mel Skik paa de Gaarde, hvor de hørte
til, og deltog i Arbejdet; om Søndagen
fik de saa Hestekraft til deres egen lille
Lod, om de havde nogen. — Det gik
i Høstens Tid muntert til. Morgenmaaltid Kl. halv seks, Spegesild, 01, Smør
rebrød og Kaffe. — „Halgomit“ (Halvgaaende-Middag) Kl. ni, med Snaps, 01
og koldt Bord; — Middagsmad Kl. tolv
to Retter med tilhørende Søvn og Kaffe
Carl Petersen, Statshusmand. F. 1/s 1894 i Gundderefter; — Midaften Kl. fire, samme sølille ved Roskilde. Søn af Arbejdsmand Jens
Anretning som Kl. ni. Fyraften Kl.
Micael Petersen og Hustru Karen, f. Kristianssyv-otte: The og Smørrebrød! — Mik datter. Ejer af et Statshus, oprettet paa Præstegaardsjorden i Aagerup ved Roskilde. Folke
kelsdag, 29. September og Dagen efter tingsmand for Socialdemokratiet i Præstø Amt
Anden-Mikkelsdag, den gamle Høst fra 22/10 1935. Opstillingskreds: Store Hedinge.
fest, som fejredes paa Gaarden, Høst
deltagerne fra Hus- og Haandværkerhjemmene med Kone og Børn trakteredes med
Suppe og Peberrodskød i Mængde!
De gamle Skikke og Sædvaner holdt sig paa Carl Petersens Egn et godt Stykke
ind i dette Aarhundrede og lader sig vel sagtens opspore hist og her endnu. Til dem
var knyttet en gammel Kultur og en politisk Opfattelse, som dette Slægtled følte
som noget overleveret; man fandt det i sin Orden, at det blev, som det var! — Carl
Petersens Fader, Jens Micael Petersen, var Arbejdsmand, Jyde, indvandret til Sog
net, stor og stærk og djærv; han kløvede Stengærders Kampesten med sin mæg
tige Hammer og slog dem i Skærver. Med en Thors Styrke svang han Storhamme
ren i sine senestærke Arme og slog til, saa Gnisterne lyste i Efteraarsskumringen,
naar hans Arbejdsdag endnu holdt paa. — Han forstod personligt at hævde sig i
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Laget; han var en begavet og opvakt Mand; men det blev naturligvis taget ham
ilde op, da han laante Øre til de nye Toner, der lød fra de socialdemokratiske
Agitatorer og som ogsaa fandt Vej ud i disse Egne. Hvad han ikke naaede, at
samle Husmændene og Arbejderne om den ny Politik, faldt det i hans Søns Lod
at række! — Carl Petersen har som lOaarig Dreng maattet forlade sit Hjem for
at klare sig selv. Han har gaaet i Landsbyskolen og siden gennemgaaet Kursus
paa St. Restrup Husmandsskole og paa Esbjerg Arbejderhøjskole, men mest kender
han til Livets, undertiden strenge, Skolegang. Han havde Lyst til Landbruget, men
var Landarbejder og deltog i Landarbejdernes faglige Organisationsarbejde. Stats
husmandsloven kom ham til Hjælp, og han fik en Lod af den Jord, som var ud
stykket fra Præstegaarden. Fra denne sin Boplads har han øvet sit Arbejde, som
har baaret Frugt. Det vilde være for meget sagt, at han førte en ny Tid ind i Sog
net, men lidt er der om det. Nu er han Folketingsmand, er Næstformand i Roskilde
Skatteraad, Formand for Københavns Amts sammensluttede Husmandsforeninger,
Medlem af de samvirkende sjællandske Husmandsforeningers Hovedbestyrelse og er
Medlem af Arbejdsløshedsraadet. Paa sin Egn fungerer han som Vurderingsmand
til Ejendomsskyld og er Formand for Grundforbedringsudvalget. Han har i en Aarrække siddet i Sogneraadet og øvede her en ikke ringe Indflydelse paa Administra
tionen af den sociale Lovgivning. Hans politiske Ideal kan korteligt udtrykkes i Øn
sket om en Lovgivning, der sikrer Arbejde til alle, der vil og kan bestille noget.
Og Udbyttet af dette deres Arbejde bør komme dem til Gode i saa stor en Udstræk-“
ning, som det er muligt at naa i et moderne Samfund. Carl Petersen er en ny Mand
paa Rigsdagen ; hans Gerning her vil falde som Led i det socialdemokratiske Partis
vidtforgrenede Virksomhed, men mest vil det være Landarbejdernes og Husmændenes Kaar, som vil have hans Interesse.

Redaktør CARSTEN RAFT

Mod ingen retter Repræsentanterne for den socialdemokratiske Ungdom hellere
deres Skyts end Carsten Raft, for han gaar dem i Bedene. Han har en forbavsende
Evne til at udfordre sine Modstandere indenfor Socialdemokratiet, tilsyneladende
ved blot at være, som han er. Han er ren Politiker. Ingen borgerlig Stilling eller
Erhvervsvirksomhed tager hans Tid eller tynger hans Ansvar. Han er til Raadighed for Partiet og virker i dets Tjeneste. Han er Student, har forsøgt sig ved et
Par Fakulteter, men han har for megen Ustadighed i sin store og kraftige Kroptil at sidde bøjet over Bogen med Tankerne samlet om Specialiteter saa længe,
som kræves for at. gennemføre et Universitetsstudium. Hans Virksomhedstrang pe
gede udefter. Han maa optræde „i Marken“ og være med, hvor der sker noget,
og sker der ingenting, sætter han selv Bevægelse i Tingene. I Studenterforeningen,
hvor han har været Formand for Den konservative Fraktion og i Akademisk Skytte-
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korps, hvor han har været Kompagnichef, udfoldede han til en Begyndelse sine
organisatoriske og agitatoriske Evner. Fra 1924—32 var han Medarbejder ved De
Fersiewske Blade, deraf en Aarrække Korrespondent i Paris, London og Berlin.
Fra 1930—33 var han Leder af „Socialt Oplysnings-Samfund“ og fra 1933
—36 Partisekretær og Propagandachef
i Det konservative Folkeparti. I Hoved
stadens konservative Vælgerforening
har han i mange Aar været Medlem af
Forretningsudvalget og ligeledes i den
konservative Ungdoms Landsorganisa
tion.
Det er blandt de unge Konservative,
at Carsten Raft hidtil mest har gjort sig
gældende. Han har i udpræget Grad den
Evne at kunne fængsle sine Tilhørere.
Bekendtgøres der i en eller anden Ti
dende, at Carsten Raft taler ved et
Møde i det og det Lokale Kl. 9 Aften
med Diskussion, kan man være sikker
paa, at Salen bliver fyldt, og det er ikke
de sædvanlige Tilhørere ved politiske
Møder, som samles om hans Talerstol.
Det er unge Kvinder og Mænd fra Kon
torer og Lagre og Læresteder, som ger
ne vil høre ham; de der ellers en saa
dan Aften gaar Tur paa Strøget, i An- Carsten Raft, Redaktør. F. 28/4 1895 i Køben
havn. Søn af Ingeniørkaptajn A. G. V. Petersen
læget eller paa Havnemolen, og som
og Hustru Marie Elisabeth Borchsenius. Folke
de fleste af Rigsdagens Medlemmer for tingsmand for Det konservative Folkeparti fra
gæves kalder paa, naar de indbyder til 22/10 1935. Valgt i Københavns Amt. Opstil
lingskreds: Lyngby.
Møder! Hans Tale er ikke tynget af
filosofisk-politiske Tanker eller saglig Udredning af Problemerne, men er en frej
dig, djærv og paagaaende Appel til følelsesbetonede Stemninger hos hans Til
hørere, og udfordrende i sin Tendens, som Manden selv er i sin Holdning, overfor
Modstanderne, først og fremmest Socialdemokratiet og dets Ungdomsbevægelse.
Utvivlsomt har han ikke saa lidt af den Evne i Kroppen, som vor Tid har set skaffe
sig ubegrænset Magt i visse store Folkesamfund, og naar den konservative Ung
dom i Dag er saa omfattende og levende, som den er, har han mere end nogen
anden været Mand for at naa dette Resultat.
Carsten Raft er Patriot; det passer ikke paa ham og den Maade, hvorpaa han
forholder sig til sit Land og Folk at bruge de mere jævne Gloser, som udtrykker
Hengivenhed og Trofasthed mod Fædrelandet! Hans Følelsesliv ytrer sig, som var
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det en Dampmaskine eller Eksplosionsmotor; derfor er der Fart og Røg og Støj
over hans Færd. Hører man ham ved store festlige Lejligheder synge Kong Chri
stian, mærker man Presset i hans Bryst, og Stemmen udtrykker aabenbar Fryd,
naar den udslynger den svagelige Digters stærke Ord. Han kan i sine Rigsdags
taler godt beskæftige sig med praktiske Anliggender og er ikke uden Blik for
denne Side af Tilværelsen, men én Gang for alle er hans Sjæl blevet indfanget
i en Verden, der higer efter store Begivenheder, og derfor er han halvvejs hjem
løs i et lille fredeligt Folkesamfund, hvor Arbejderne skovler og bygger, og Bøn
derne pløjer. Og hvor Arbejdere og Bønder udgør fire Femtedele af Folket, vil det
Følge, en Mand af hans Type kan faa, trods alt, aldrig blive stort.

Borgmester, Lærer RASMUS EMIL VILLIAM RETOFT

Blandt de nyvalgte fra Efteraaret 1935 bemærkede man sig straks Borgmeste
ren fra Frederikssund. Hans høje, anselige Skikkelse, det alvorlige Ansigt med
Brillerne, den kraftigt udskaarne Profil og Ørnenæsen fik en til at spørge, hvad det
nu var for en Mand, der her for første Gang betraadte Folketingssalen som Medlem
for at deltage i Landets Lovgivning? Meget tidligt har Emil Retoft beskæftiget sig
med offentlige Anliggender. Allerede som 16aarig var han Medlem af den lokale
Ungdomsforening, hvor man drøftede Politik. Han tog derpaa Undervisning i Sprog
i sin Fritid, kom paa Seminarium og tog Lærereksamen. Og som Lærer var det,
han kom til Frederikssund, hvor han har sat sig fast. Han blev Medlem af Byraadet og af Skatteraadet, hvis Formand han har været siden 1925. Efterhaanden
blev han valgt ind i Ledelsen af de lokale politiske Foreninger, er f. Eks. Medlem
af Bestyrelsen for Hillerødkredsen og blev 1929 valgt til Borgmester i Frederiks
sund. I denne sin Egenskab har han særlig Lejlighed til at beskæftige sig med de
økonomiske Problemer, der ogsaa er det, han paa Rigsdagen, i den korte Tid
han har været der, mest har sysselsat sig med. Det er dog ingenlunde kun Smaasager, som Partiet har betroet ham. Han har været Ordfører for de til Gælds
saneringen knyttede Skattelove og ved talrige Indlæg i Debatten dokumenteret sin
Indsigt i økonomiske Spørgsmaal. Ikke alene i sine Ordførertaler har han vist sig
som en Mand, der behersker sit Emne, men ogsaa i Debatten er han øvet og
sikker. Hans Form er gennem den kommunale Virksomhed skolet i den sædvanlige
parlamentariske Stil og røber ikke personlige Ejendommeligheder; det saglige og
korrekte præger, hvad han siger, og hans Ræsonnementer knytter sig nøje til,
hvad Partiet gennem Aarene har fremført i sin Skattepolitik. Alligevel mærker
man i hans Tale en stærkere Betoning af Ansvaret, end i de Dage da alt var Agita
tion. Retoft er ikke blot Borgmester i en By, og den paa hvis Skuldre Byens
Økonomi hviler; han er ogsaa Ordfører for det store Regeringsparti, der har Hoved
ansvaret for Landets Økonomi ; gennem hans Betragtninger øjner man baade Borg
mesteren og Finansministerens haandgangne Mand.
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Saa vidt vides, har man indenfor Socialdemokratiet i sin Tid overvejet Gen
nemførelse af det Princip, at en Borgmester ikke samtidig kunde være Rigsdags
mand. Det synes, som om man har opgivet dette, i hvert Fald for de mindre Byers
Vedkommende. Og hvad skulde der ogsaa være i Vejen for, at Borgmester Retoft
kunde røgte begge Hverv. Trods sin
skønne Beliggenhed ved Fjorden og det
gode Opland paa begge Sider Vandet
er Frederikssund kun en lille By. Ho
vedstaden har for den, som for dens øv
rige nærmeste Oplandsbyer, draget alt
til sig. Men som Roskilde og Hillerød
i de senere Aar har udviklet sig til For
stæder, mærker man ogsaa i Frederiks
sund en Begyndelse hertil. I denne sin
dobbelte Egenskab af Folketingsmand i
Frederiksborg Amt og Borgmester i
Frederikssund vil Retoft have Mulig
hed for at befordre en Udvikling, som
kommer hans By til Gode, derved at
Hovedstadens Millionbefolkning ikke
blot faar Øje for Byens henrivende
Omegn, men ogsaa indser, at den med
vore Dages Trafikmidler egner sig ud
mærket til Beboelse for den, der har
Virksomhed i Hovedstaden. Man se blot
Rasmus Emil Villiam Retoft, Borgmester, Læ
hen til Borgmesteren i Frederikssund,
rer. F. 4/7 1894 paa Fyn, hvor Faderen, Ar
der næsten hver Dag, saa længe Rigs bejdsmand Mads Andersen og Hustru Johanne
dagen er samlet, giver Møde paa Chri Margrethe Olsen, boede i Gelsted. Lærer og
Borgmester i Frederikssund. Folketingsmand
stiansborg og dog passer sit Embede
for Socialdemokratiet i Frederiksborg Amt fra
upaaklageligt hjemme i Frederikssund.
22/10 1935. Opstillingskreds: Hillerød.
Husmand JENS LAURITS OLUF SØRENSEN SMØRUM

Fra sit syvende Aar har Smørum været ved Landbruget som Tjenestedreng,
Karl og Arbejdsmand. Allerede som ganske ung satte han sig det Maal at faa et
Husmandsbrug, sin egen Jord at arbejde med, og det lykkedes ham. I 1917, 26 Aar
gammel, købte han en lille Ejendom i Smørum ved Maaløv Station og drev den til
1931. Han var en dygtig Landmand, og en Del af Ejendommen blev drevet som
Havebrug. Men efterhaanden var der blevet lagt saa stærkt Beslag paa den vel
begavede, unge Husmands Arbejdskraft uden for Hjemmet, at han maatte sælge
Ejendommen for helt at kunne hellige sig sine mange Hverv.
17
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Smørum var i sine unge Dage Sømand og Fisker, før han kom paa Kerteminde
Højskole og besøgte Husmandsskolen i Odense, hvor han var, da Nielsen Svinning
var dens Forstander. Hvis han skal nævne sine Læremestre, dem der særlig har
paavirket ham, blev det nok i første Række sin Far, han vilde pege paa, men ogsaa
Forstanderen paa Husmandsskolen og
Højskolelærer Søren Alkersig, og den
senere som Naturiagttager og Skildrer
kendte Lærer Carl Rasmussen i Brøns
staar han i Taknemlighedsgæld til. Dog
allerede inden Smørum var kommet saa
vidt, havde han som 16—17-aarig væ
ret med til at stifte en Landarbejder
forening. Landarbejdernes utilfredsstil
lende Kaar, og det at tilvejebringe Mu
ligheder for ad politisk Vej at lette dem
Adgangen til selvstændig Virksomhed
paa egen Jord, laa ham tidligt paa Sin
de. Han blev indvalgt i Ledøje-Smørum
Sogneraad 1917 og sad der til 1931,
da han flyttede til Maaløv, hvor han
straks indvalgtes i Raadet, hvis For
mand han har været siden 1935. I
1926 blev han opstillet som Folketings
kandidat i Lejrekredsen, hvor Niels
Frederiksen var valgt, og selv om det
Jens Laurits Oluf Sørensen Smørum, Hus
var Smørums Opgave ogsaa at bekæm
mand. F. 3/2 1891 i Smørum. Søn af Land
pe ham og samle de flest mulige Stem
postbud Hans Sørensen og Hustru Kirstine, f.
Pedersen. Folketingsmand for Socialdemokra
mer om socialdemokratisk Politik, saa
tiet i Københavns Amt fra 24/4 1929. Opstil
førtes dog hans og Niels Frederiksens
lingskreds: Gentofte.
Politik jævnsides i Jordspørgsmaalet,
hvor Niels Frederiksen var Mester og Smørum Lærling. Men han tog ogsaa ved
Lære. Da han kom ind paa Rigsdagen, blev han Medlem af Jordlovsudvalget og
sit Partis Ordfører ikke blot i en Række Kommunalsager, men i Landbrugs- og
Jordudstykningsspørgsmaal. Han sad i Udvalget vedrørende Gældssaneringen og
Socialreformen. Han er valgt til Medlem af den 1937 nedsatte store Skattekom
mission, og til det Agitationsskrift Partiet har udgivet, „Danmark for Folket“, har
Smørum forfattet Afsnittet om den socialdemokratiske Jordpolitik. Paa sin Hjemegn
er han, foruden at være betroet Sogneraadsvirksomheden, Formand i Maaløv Menighedsraad og er Vurderingsformand for Smørum Herreds Skyldkreds.
I den ret korte Tid, han har haft Sæde paa Rigsdagen, har han i usædvanlig
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Grad formaaet at gøre sig gældende, ikke blot indenfor sit Parti, men som Hel
hed. Han har en klar og sikker Forstaaelse af og taler roligt og oplysende om de
Emner, Partiet betror ham. Som Jordpolitiker er han paa en Gang maadeholden
og maalbevidst. Han er Modstander af teoretiske Eksperimenter med Jorden, han
er Udstykningsmand, men er fuldt op
mærksom paa de Vanskeligheder, den
ne Sag er kommet ud for ved Eksport
begrænsning og dyre Raastoffer. Smø
rum nyder stor Tillid indenfor sit Parti
for sin redelige, stilfærdige Færd og
sit solide Arbejde. Nogle vil mene, at
hans Navn er opnoteret i Statsministe
rens berømte Lommebog, men i hvert
Fald staar han i den danske Rigsdag
som et levende Vidnesbyrd om den
Evnereserve i det brede Folk, hvorfra
alt Kulturarbejde bestandig maa for
nyes og forsynes med duelige Hjerner
for at kunne opretholdes og gaa frem.
Typograf WILLIAM
LAURITS VILLUMSEN
Villumsen er Kommunalpolitiker og
praktisk Socialdemokrat. En af hans
William Laurits Villumsen, Typograf. F. 23/7*
Forgængere i Roskildekredsen, To
1889. Søn af Landpostbud Jens Villumsen i
bakshandler Henrik Nielsen, havde Roskilde og Hustru Ellen, f. Hansen fra Hveddyrket Roskilde og Roskildeegnen op strup Sogn ved Roskilde. Folketingsmand for
Socialdemokratiet i Københavns Amt fra 16/n
for Socialdemokratiet. Da han be
1932. Opstillingskreds: Roskilde.
gyndte, var Partiet svagt. Han tog den
første Tørn, og hans gemytlige, agitatorisk frejdige Façon vakte efterhaanden Ar
bejderne paa Landet og i Byen til Forstaaelse af det ny Partis Krav. Da Henrik
Nielsen gik over i Landstinget, var Socialdemokratiet for længst dominerende, og
Villumsen, som fra 1932 blev Kredsens Folketingsmand, kunde bygge paa, hvad
der i Fortiden var udrettet. Han havde dog, inden han kom paa Rigsdagen en be
tydelig offentlig Virksomhed bag sig.
Fra 1920 blev Typograf ’Villumsen Formand for Roskilde Brugsforening og
1921 blev han indvalgt i Byraadet, hvor han særlig tog sig af Skolespørgsmaal og
den sociale Lovgivnings Administration. Han blev Formand for Skoleudvalget og
fra 1923 for Roskildekredsens Kredsorganisation, 1934 blev han indvalgt i Tilsyns17*
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raadet for Roskilde Sparekasse og fra 1936 har han været Formand for Roskilde
Boligselskab. Han er Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget, Skolekommissionen
og Amtsskoleraadet. Den Magt, som Henrik Nielsen og andre havde samlet i Kred
sen, udnyttes af ham i det praktiske; Partiet udbygges derved, og den store Vælger
skare faar gennem sine Tillidsmænd, i dette Tilfælde Villumsens omfattende ad
ministrative kommunale Gerninger, Løn for deres gentagne Afstemninger ved Rigs
dagsvalgene ! — Socialdemokratiet ikke blot piskede de skiftende Venstreregerin
ger frem paa Rigsdagen til at fremme en social Lovgivning, men samtidig tog det
Magten i Kommunerne for der at praktisere de vedtagne Love til Arbejdernes Gavn,
eller for, hvor det var Mindretal, at kritisere de andre Partiers Administration, mest
ved at skærpe Kravene. Naar Roskildekredsen har sendt Villumsen ind paa Tinge,
er det en naturlig Følge af den praktiske Dygtighed og Indsigt, han har vist i det
hjemlige. Hans Ordførerskaber paa Rigsdagen har derfor ogsaa væsentlig drejet
sig om de Spørgsmaal, han hjemme fra var særlig inde i. Han har talt om lokale
Anliggender, blandt andet om de Trafikproblemer, der saa stærkt er fremme i hans
Kreds, der efterhaanden helt ligger i Hovedstadens Forstadsopland, og han har væ
ret sit Partis Ordfører i Forsorgslovgivningen, Folkeforsikringsloven og ved Spare
kasselovens Revision. I et saa stort Parti som Socialdemokratiet kan det ikke blive
ret mange Ordførerskaber, der aarlig tilfalder det enkelte Medlem, men desto større
Krav stilles der til Ordføreren om saglig og omhyggelig Behandling af hver Sags
Enkelthed. Hvad der gælder for Partiets Ordførere i Almindelighed, gælder i ikke
mindre Grad for Villumsen. Han er ikke af dem, der agerer i Partiets Storpolitik,
men saglig og faglig er han en værdifuld Arbejdskraft. Og han er tiltrods for at
være valgt saa nær ved det store Centrum dog i udpræget Grad Varetager af
Kredsens lokale Interesser.

KØBENHAVNERNE
Af de 12 Ministre er de 6 Rigsdagsmænd i København. Det tyder paa, at Hovedstadens Befolkning har Sans for at vælge Repræsentanter, som forstaar
at skaffe sig Indflydelse. Det er saa meget mere bemærkelsesværdigt, som den
københavnske Rigsdagsmand ofte hæmmes i sit politiske Arbejde derved, at hans
øvrige Virksomhed lægger Beslag paa hans Tid; kun de Københavnere, som helt
kan ofre sig for Politik, har den store Fordel af at bo i Hovedstaden, men de fleste
af disse er valgte udenfor Hovedstadens Omraade. Inden for dette lægger man ved
Udpegning af Kandidater i mange Tilfælde afgørende Vægt paa, at Erhvervsgrup
perne bliver repræsenteret ved en af deres egne, som driver praktisk Virksomhed,
og som den, der har Skoen paa, véd, hvor den trykker! Medens i Rigsdagens
første Aartier dens mest fremragende Personligheder var at finde mellem Køben
havns Repræsentanter, er det i vore Dage næppe muligt i de forskellige Landsdeles
Repræsentation at paavise Forskelle, som kunde give den ene Egns Rigsdagsmænd
Rang i Dygtighed over andres. Vel har hver af de større Landsdeles Repræsen
tanter deres Særpræg, bestemt af Landsdelens Folketype, dens Sæder og Skikke,
men dette viger i det politiske næsten altid for Hensynet til Partierne, som hver
for sig er praktisk taget ens over hele Landet. Lokalpolitiske Interesser har
dog altid spillet en stor Rolle, og for de københavnske Rigsdagsmænd har det
til enhver Tid været let at opnaa Rigsdagens Støtte til Gavn for den By, de
repræsenterer. Som Hovedstad for hele Landet har den ganske naturlig været
hævet over den Konkurrence, der har været mellem andre Landsdeles Byer, om
at nyde godt af Statens økonomiske Styrke. Dette har bl. a. været medvirkende
til, at de hidtil gældende Valglove har givet Hovedstaden en alt for lille Repræsen
tation i Forhold til andre Landsdele; i gamle Dage, da der kun stemtes ét Sted
i Valgkredsen og det derfor var vanskeligt for mange Vælgere at komme til Valg
stedet, var der heri en god Begrundelse for at give Landdistrikterne en Forret.
I vore Dage, vil det næppe være muligt at nægte Hovedstadens Befolkning Re
præsentanter efter samme Maalestok, som den øvrige Befolkning. Nu har Kø
benhavn kun 24 Folketingsmænd ud af 149 og 10 Landstingsmænd af 76. Disse
Tal staar ikke i rimeligt Forhold til, at Københavns og Frederiksbergs Befolkning
udgør ca. 20 pCt. af hele Landets.
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Professor JOHANNES OSKAR ANDERSEN

Selv om Forholdstalvaigmaaden er helt gennemført i vor Valglov, er dog en
Rest af de gamle Kredse med det personlige Forhold mellem Vælgerbefolkningen
og Folketingsmanden blevet bevaret i Opstillingskredsene. I gamle Dage var Fre
deriksberg første Kreds saa noget nær det fineste, man kunde byde en Højremand,
og naar Professor Oskar Andersen nu er opstillet i denne Kreds, er det et Udtryk
for, at han i særlig Grad repræsenterer de gamle fornemme Højreanskuelser, der
ikke blot raadede i denne Kreds, men ogsaa langt op i Tiden havde et sikkert Fod
fæste i de akademiske Kredse, hvor han hører hjemme. Hermed skal dog aldeles
ikke være sagt, at han er en ufolkelig Mand ; han er ikke i gammeldags Forstand
Højremand, men Medlem af Det konservative Folkeparti og paa mange Maader en
liberalt og frit tænkende Personlighed, ingenlunde afvisende stemt overfor Tidens
Krav og Bevægelser. Naar denne Lærde er blevet Politiker, skyldes det først og
fremmest hans kirkepolitiske Interesse, og i Begyndelsen af Tyverne, da kirke
politiske Spørgsmaal ofte drøftedes i Rigsdagen, var han en hyppig Taler i Folke
tinget. Oskar Andersens Foredrag er flydende, monotont og hastigt. Det ene Ord
farer det andet i Hælene, hvorefter de ligesom tripper og stimier sammen i Ræk
ken som gjaldt det om endelig at komme med og slippe ind i Rigsdagstidende!
Han er derfor vanskelig at følge for Tilhørere, men til Gengæld fængslende og in
teressant at læse; det gælder ogsaa det stenografiske Referat af hans Rigsdagstaler.
Der er nemlig god Orden og meget Indhold i, hvad han siger. Han er som Kirke
politiker konservativ, holder stærkt paa det bestaaende og paa de Principper, han
anser for grundlæggende. Herunder hører, at Lovgivningen kun maa beskæftige sig
med Kirkens udvortes Forhold; dens indre Anliggender, det rituelle, vedkommer
ikke Rigsdagen. Derfor brugte han i sin Tid stærke Ord om og udtalte sin dybe
Beklagelse af, at kvindelige Teologer havde rettet en Henvendelse til Ministeriet
om at faa Lovhjemmel for Kvinders Ordination. Det var ikke noget, de havde lært
af ham! „Der er intet,“ sagde han, „der mere kan oprøre mig end den Tale om
at søge Lovhjemmel for et saadant indre kirkeligt Anliggende som Ordination.“
Oskar Andersen er Student fra Schneekloths Skole 1884, theol, cand, fra 1890,
2 Aar efter fik han Universitetets Guldmedalje, fortsatte derefter sine Studier bl. a.
i Udlandet og ansattes 1903 som midlertidig Docent i Kirkehistorie. 1908 blev han
Docent i Nordisk Kirkehistorie og 1913 ekstraordinær Professor i Teologi. 1917
udnævntes han til Dr. theol, h. c. Fra 1920—36 var han ordinær Professor i Kirke
historie, fra 1929—36 Medlem af Konsistorium og fra 1929—30 Universitets
rektor. — Indenfor Fagfællers Kredse nyder Oskar Andersen megen Respekt;
hans Lærdom er stor og omfattende, og fra hans Haand foreligger betydelige viden
skabelige Arbejder. Fra 1899 har han været Medredaktør af teologisk Tidsskrift
og fra 1907—29 Udgiver af Kirkeleksikon for Norden. Han er Formand for Sel
skabet for Danmarks Kirkehistorie og Udgiver af Kirkehistoriske Samlinger, han
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er Medlem af Forretningsudvalget for Dansk-islandsk Kirkesag og af Udvalget for
Valdensermissionen og Danmarks Repræsentant ved de økumeniske Kirkemøder i
Stockholm 1925 og i Lausanne 1927. Selv om han har været en flittig Skribent, er
han dog først og fremmest Forsker og Samler, og selv om hans Forfatterskab navn
lig om Reformationens Indførelse i Dan
mark anses for grundlæggende, er dog
en stor Del af mere spredt Karakter;
man har bebrejdende sagt om ham, at
han burde have skrevet eller skrive
Danmarks Kirkehistorie, et Arbejde
hvortil han vilde have Forudsætninger
fremfor nogen. — Han lever og aander
imellem Bøger, hans Belæsthed er sær
deles omfattende, og det blev af mange
kyndige i sin Tid betragtet som en Forbigaaelse, da han med sin grundmu
rede Lærdom i Konkurrencen om Pro
fessoratet i Kirkehistorie maatte vige
for den mere blændende begavede, se
nere saa navnkundige Professor og Bi
skop Ammundsen.
Som Forsker er Oskar Andersen af
Erslevs Skole. Han mestrer de kritiske
Kildestudiers Metoder fuldt ud, og han
anlægger i Almindelighed et historisk
Johannes Oskar Andersen, Professor. F. 15/5
Syn paa de Problemer og Forhold, han
1866 paa Frederiksberg. Søn af Justitsraad, Sag
behandler, ogsaa som Politiker. I De fører Ole Andersen og Hustru Anna, f. Petersen.
batten kan han være skarp, navnlig Professor i Kirkehistorie ved Københavns Uni
versitet. Folketingsmand fra 22/4 1918. Medlem
naar han bevæger sig paa Omraader,
af Det konservative Folkeparti. Valgt i Vestre
hvor han føler fast Grund under Fød
Storkreds. Opstillingskreds: Frederiksberg 1.
derne; dette er dog mere Tilfældet i
Universitetets Verden end i Folketingssalen. Udover sit Fag er Oskar Andersen
en Mand med vidtfavnende humanistisk Dannelse og af mange Interesser. I Rigs
dagen har han ofte talt om Spørgsmaal vedrørende Kunst, ogsaa her er hans Syn
konservativt, men hans Interesse ægte og dyb. Han sidder i Bestyrelsen for Sel
skabet kirkelig Kunst, som for det kulturelle Fond til Fremme af Tonekunsten
og af Selskabet for Litteraturhistorie og Kunst. Han er Medlem af Bestyrelsen
for Rask-Ørstedfonden, Formand for Bestyrelsen for National Kunst, Medlem
af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, af Det danske Sprogog Litteraturselskab og af Det kungliga humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
En anden af hans Interesser, som Offentligheden i særlig Grad er blevet bekendt
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med, er Teatret. Det kongelige Teater, af hvis Kontrolkomité han var Medlem fra
1930—32, har i ham en varm og trofast Beundrer; han sad i Teaterkommissionen
fra 1933—34 og har ved flere Lejligheder i Folketinget med Varme talt det
gamle Teaters Sag.
Oskar Andersen var Medlem af den store Skolekommission fra 1919—23 og
af Kommissionen for Omordning af det kongelige Akademi for skønne Kunster
af 1920. Han var Medlem af det kirkelige Udvalg fra 1921 og er Medlem af det
nuværende Kirkeudvalg af 1928, ligesom han er Medlem af Universitetskommis
sionen af 1935. Han sidder i Solbjerg Sogns Menighedsraad og er Medlem af Det
konservative Folkepartis Repræsentantskab paa Frederiksberg.
Fra 1919—20 var han Medlem af det sønderjyske Udvalg og støttede her
klart og kraftigt dem, der holdt paa den videst mulige Frihed i Skole og Kirke for
saavel Danske som Tyske.
Paa Rigsdagen har han sjældent taget Ordet i de almindelige politiske Spørgs
maal, men har i det væsentlige holdt sig til Kirke, Skole, Universitetet, Teater
og Kunst. Han nyder, som nu mangeaarigt Medlem af Tinget, betydelig Anseelse
mellem Tingmændene, og i alle Lejre sætter man Pris paa den venlige Professor
med de kloge og skarpe blaa Øjne som paa hans smaa, ofte sarkastiske, under
tiden vittige, altid godmodige Smaabemærkninger til Karakteristik af Person eller
Situation. De røber som Regel en skarp Tanke og et varmt Hjerte.

Kontorassistent, Fru NINA ANDERSEN

Fru Nina Andersen har som Politiker særligt interesseret sig for de selv
erhvervende Kvinders Kaar. Fra 1934 har hun været Medlem af Københavns
Borgerrepræsentation, og baade der og i Folketinget har hun talt deres Sag. Hun
er fra sit Hjem opdraget i Politik og i den socialdemokratiske. Hun har en grun
dig og alsidig Uddannelse, har lært Stenografi og Sprog og gik fra 1923—25
og fra 1926—27 paa Socialdemokratiets Arbejderskole. I 1927 havde hun et
Studieophold paa Tinz i Thüringen og har desuden studeret i England paa Mor
ley College og paa London School of Economics. Efter endt Uddannelse tog hun
levende Del i den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse i København; hun har
været Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbunds Udvalg i Kø
benhavn fra 1929—31, har siddet i Ledelsen for Roskilde Højskole i samme
Periode og fra 1929—37 været Medlem af Ledelsen for Socialdemokratisk Vælger
forening i Københavns 11. Kreds, og derefter i 9. Kreds. Siden 1930 har hun
været Medlem af Bestyrelsen for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Kø
benhavn og fra 1931—32 af Sygekassen „Fremtiden“. Hun har været Medlem
af Folkeuniversitetsforeningens Bestyrelse siden 1934; hun er Medlem af Social
demokratisk Forbunds Hovedbestyrelse og af den internationale, socialdemokra-
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tiske Kvindekomité siden 1934, samme Aar blev hun Medlem af D. U. I.s Sekre
tariat; fra 1936 er hun Medlem af Københavns Kommunes Biblioteks Bestyrelse.
Fru Nina Andersen staar saaledes midt i et omfattende Organisations- og
Oplysningsarbejde og har med sit livfulde Væsen og sin betydelige Energi megen
Indflydelse i de Kredse, hvor hun vir
ker. Hun er en veltalende og i De
batten slagfærdig Dame, hvis Fore
drag er præget af Personlighed og
ved den Oprigtighed, hvormed hun i
en frisk og naturlig Form behandler
sit Emne.
Hovedkasserer

OLUF EMIL EINER-JENSEN
Det fremgaar af Einer-Jensens hele
Færd paa Tinge, at han er en stærkt
beskæftiget Mand. Blandt de Rigsdagsmænd, som altid har god Tid til en Pas
siar eller hen paa Aftenen et Spil Kort,
skal man ikke søge ham, selv om han
ingenlunde er nogen kedelig Hedspore
der siger nej til en munter Eftermid
dagspassiar over en Kop Kaffe eller et
Krus 01 i Snapstinget. Men han er en
Fru Nina Andersen, Kontorassistent. F. 20/11
optaget Mand, der som Regel har travlt 1900. Datter af Redaktør, Folketingsmand P.
og maa skynde sig for at naa, hvad
Andersen, Svendborg og Hustru Johanne, f.
Schaltz. Kontorassistent, M.edlem af Folketin
hver Dag kræver af ham.
get for Socialdemokratiet i Københavns Østre
Einer-Jensens Fader var en af So Kreds fra 1 /2 1936, da hun som første Stedfor
cialdemokratiets sikre Støtter, og han træder for Socialdemokratiet i Vestre Storkreds
blev Medlem af Tinget, som Suppleant for
opdrog sin Søn til at følge i sit Spor.
senere Borgmester, Overportør O. Andersen,
Han tog ham som ganske ung med paa der da nedlagde sit Mandat. Naar man hentede
politiske Møder, og Fader og Søn drøf hans Stedfortræder i Vestre Storkreds, skyldtes
det, at Østre Storkreds’ Stedfortrædere ikke
tede i Fællesskab den socialdemokrati
ønskede at modtage Mandatet.
ske Politik eller Modstanderne, som
dengang var Højre. Efter endt Skolegang kom Einer-Jensen i Keramikerlære, men
tidligt gav hans Interesse for Organisationsarbejdet sig Udslag i videre Uddan
nelse, han søgte Aftenskoleundervisning og gik paa Arbejderhøjskole, og allerede
1910 var han Medlem af Bestyrelsen for Porcelæns- og Fajancearbejdernes Fag
forening og 1915 dens Formand. Fra 1912 har han været Sekretær i keramisk For
bund og Hovedkasserer fra 1917, og dette har været i mange Henseender det
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centrale i hans Arbejde. Som Leder af en saa betydelig Afdeling om ikke i Masse
saa i Kvalitet, som hans Fagforening udgør indenfor de samvirkende Fagforbund,
faldt det ganske naturligt, at han fik Del i Partiets Styrelse. Siden 1910 har han
været Medlem af Bestyrelsen for socialdemokratisk Forening i Frederiksberg
2. Kreds, og 1918 blev han Forenin
gens Formand. 1930 kom han i Hoved
bestyrelsen for socialdemokratisk For
bund i Danmark, og i 1921 blev han
Medlem af Frederiksberg Kommunal
bestyrelse, hvor han i 1929 valgtes til
Raadmand.
Som Kommunalpolitiker paa Frede
riksberg har Einer-Jensen spillet en
meget betydelig Rolle. Han har været
sit Partis Fører i Raadet og en meget
flittig Deltager i Kommunalbestyrelsens
Møder og i Udvalgsarbejdet. Han var
Formand for Vanløse Haveby 1922—
33, og fra 1925 blev han Medlem af
Frederiksberg Kommunes Skatteraad,
hvis Formand han blev 1932.
Hvis man skulde nævne Einer-Jensens Speciale som Politiker, hvad jo
kan være vanskeligt nok, da han har
interesseret sig for mange Sager, deri
Oluf Emil Einer-Jensen, Hovedkasserer. F. 5/7
blandt
Arbejdsløshedsspørgsmaalet og i
1889. Søn af Ølhandler Christen Jensen fra Kø
de
senere
Aar har været sit Partis Ord
benhavn og Hustru Karoline Larsen fra Klovby
ved Kalundborg. Hovedkasserer i Keramisk For
fører i Folketinget, naar Arbejdsløsheds
bund. Folketingsmand for Socialdemokratiet i
lovgivningen var til Behandling, maatte
Vestre Storkreds siden 20/1 1924, da han som
det dog være Huslejespørgsmaalet, som
Suppleant for K. M. Klausen ved dennes Død
blev Medlem af Tinget. Han var den Gang op
særlig blev fremhævet. Hans første Tale
stillet i Frederiksberg første Kreds. Ved Valget
i Folketinget, kort efter at han var
11/4 samme Aar blev han opstillet og valgt i
blevet Medlem i 1924 drejede sig her
Frederiksberg 2. Kreds.
om, og mange Gange siden har han
været en energisk Talsmand for en Boliglovgivning af blivende Karakter, der fastslaar Lejernes Rettigheder. Hans Interesse for Boligspørgsmaal førte ham ind i
Kommunens Sundhedskommission, hvor han har været Medlem fra 1921—32 og
i Hovedbestyrelsen for Københavns almindelige Boligselskab, hvor han har været
Medlem siden 1929. Samme Aar valgtes han til Vurderingsmand til Ejendomsskyld
og var fra 1931—35 Formand for Foreningen af Vurderingsmænd i KøbenhavnFrederiksberg.
Betragter man den lange Række af Virksomheder Einer-Jensen har haft og
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har, forstaar man, at han maa udnytte sin Dag for at overkomme det, han skal,
ja, undertiden tage Natten med til Hjælp. Det gælder f. Eks. paa den Tid af
Aaret, da Arbejdskonflikter regelmæssigt truer med at bryde ud, og Forhandlin
gerne føres mellem Repræsentanter for Arbejderne og Arbejdsgiverne. Her er
Einer-Jensen altid med, og han er blandt de haarde Negle i dette natlige Tov
trækkeri, hvor den ene Part søger at udmatte den anden, og det undertiden ud
arter til en ren Styrkeprøve paa Nerver og Karakterer mellem de to Parter. Naar
Einer-Jensen er med til at angive Vilkaarene, taler meget for at gaa Forhandlings
vejen, thi han er vanskelig at køre træt. Han har haft Helbred som Skovens vilde
Dyr, og hans Viljestyrke er langt ud over det almindelige. — Han er paa Rigs
dagen den typiske Københavner, Arbejderrepræsentanten som ingenlunde føler sig
i andet Plan sammenlignet med f. Eks. Landbrugeren, de gamle Dages Magthaver,
som maaske nok har haft lidt vanskeligt ved at føle sig ligestillede med en Fag
foreningsrepræsentant! Einer-Jensen har ingen Mindreværdsfølelse hverken over
for Landmanden eller andre, og den naturlige Kraft der bor i ham, og som ikke
er ringe, underbygger hans Selvsikkerhed. Hans Taler giver en fast og paagaaende
Argumentation for de Synspunkter, han vil have frem, og Sproget, der i hans
Mund kan lyde svulstigt, er ved Læsning i Rigsdagstidende klart og logisk; han
har en udmærket Evne til i korte, faste Sætninger at gøre begribeligt, hvad det
er, han vil. Han har alle Dage været sit Parti en sikker Mand. Hele hans Til
værelse er knyttet til Partiet og de faglige Organisationer; overfor denne Side
af Tilværelsen holder han paa det bestaaende. Siden 1935 har han været For
mand for Porcelæns- og Fajancearbejdernes Fagforenings Stiftelse. Han er Med
lem af Arbejdsnævnet og sad i Valutanævnet. Dette understreger den Indflydelse,
han har i sit Parti. — Som Fagmand er han indvalgt i Bestyrelsen for Fabrikken
Søholm ved Rønne.

Driftsleder VICTOR CHRISTIAN FORNÆS

Det er ifølge Sagens Natur ikke meget, Fornæs har kunnet tilføre Rigsdags
tidende, eftersom han er en ny Mand paa Tinge. Men naar han har haft Ordet,
har han dog haft Lejlighed til tydeligt at fastslaa sin Hovedinteresse og sin
Indsigt. Folkeskolen og dens Forhold er blevet hans Speciale i det offentlige
Liv. Fra 1924 har han været Medlem af Frederiksberg Skolekommission. Han er
Medlem af Forretningsudvalget i Københavns Amtsskoleraad, Formand for De frederiksbergske Forældreraad og Skolekredse siden 1934. Men ogsaa Bibliotekssagen
med alsidige Folkebiblioteker har hans Interesser, han er Æresmedlem i Frede
riksberg Oplysningsselskab. Af skriftlige Arbejder fra hans Haand foreligger Ar
tikler i „Vore Børn og vore Skoler“, foruden hvad han som Redaktør af Med
lemsblade og Valgaviser har forfattet. Ved første Behandling af Finansloven i Ok
tober 1936 havde han Lejlighed til at udtale sig mere almindeligt om Skolespørgs-
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maalet og udviklede her et helt Skoleprogram for Købstadsskoler. Han vendte
sig mod den bestaaende Ordning, hvorefter Børnene i elleve Aars Alderen skal tage
Stilling til, om de vil gaa den teoretiske eller praktiske Vej. „Jeg kunde ønske,“
udtalte han, „at man blev moden nok til engang, ikke alt for sent, ad Aare at
finde, at det var rimeligere, at Børnene samlet gik i Skole til deres 13-14de Aar,
og at man saa i højere Grad kom ind
paa Gruppeundervisning efter de Ev
ner og Interesser de har, og at de da
fra 14 Aars Alderen blev skilt ud i
dem, der vilde gaa den studerende Vej,
og dem der skulde ud i det praktiske
Liv!“ Men han udtalte sig samtidigt i
stor Haabløshed om Muligheden af at
naa til en saa vidtgaaende Reform.
Han lægger Vægt paa, at Skoletiden
forlænges, og tror ikke paa, at Bør
nene bliver trætte, naar blot Under
visningen er indrettet efter deres Inter
esser, jeg vover at paastaa, siger han,
at man kan sysselsætte Børnene til de
res 16—17de Aar i Skolen, og at
Samfundet har Raad til det, og som
Fabriksleder tør jeg, efter mit Kend
skab til Uddannelsen af unge Menne
sker, her hævde, at jeg med større Til
lid vil tage dem i Lære i Alderen 17—
Victor Christian Fornæs, Driftsleder. F. 3/1 1881
20 Aar efter at have faaet en praktisk
i Grenaa. Søn af Snedker Lars Jensen og Hu
Uddannelse i Skolen, end nu, hvor jeg
stru Nicoline Petrine, f. Christensen. Folketings
mand for Socialdemokratiet fra 22/10 1935,
tager dem fra Syvende Klasserne i Al
valgt i Københavns Vestre Storkreds. Opstil
deren fra 14—19 Aar; og, gør Fornæs
lingskreds: Københavns 3.
gældende, en saadan Fremgangsmaade
vil i højere Grad aflaste Arbejdsmarkedet og derved formindske Arbejdsløsheden.
I det samme Foredrag rejste han Spørgsmaalet om Skolebøgerne og pegede paa de
store Bekostninger, der flød af, at alt for mange Forfattere af Skolebøger søgte
at indarbejde just deres System.
Fornæs er en klar Taler med god Orden i sit Foredrag og som rimeligt er for en
Mand, der interesserer sig stærkt for Skolen, er der Oplysning i det, han fremfører.
Han er en meget læsende Mand, hvis personlige Udvikling er paavirket af saavel
Karl Marx som Georg Brandes, af Aakjær, Nexø og Borgbjerg.
Han er uddannet som Bogbinder. Fra 1904—06 opholdt han sig paa Rejser i
Udlandet og var blandt andet Elev paa Fagskolen i Gera i Tyskland. Fra 1917—33
og igen fra 1936 har han været Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og
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i 1925 og fra 1929 af Frederiksberg Skatteraad. Hans Interesse omfatter ogsaa
Brugsforeningsbevægelsen'; han har den Overbevisning,, at Befolkningens Levneds
middelforsyning bør løses gennem Brugsforeningsbevæglsen, hvis Maal maa være
Produktion og Handel under Befolkningens Fælleseje. Han sidder i Forretnings
udvalget for Hovedstadens Brugsforening, og har siden 1936 været Næstformand.
Han sidder i Ledelsen for den personlige Friheds Værn, og han er Formand i Be
styrelsen i den socialdemokratiske Vælgerforening i Frederiksberg 3. Kreds og
for Skandinavisk Haandværkerforening. Fra 1907—08 var han Medlem af Besty
relsen for Bogbindernes Fagforening. Vel er han en anset Fagmand og Leder af
en betydelig Virksomhed; men det, der særlig har hans Interesse, erkender han
selv, er at uddanne og oplære de mange Lærlinge og Medarbejdere han har haft i
de snart 30 Aar, han har været Bogbinder.

Rodemester EJNAR FRIIS

Efter at have faaet Handelsuddannelse i sine unge Dage og arbejdet en Tid
som Handelsmedhjælper, fik Friis i 1906 Ansættelse ved Københavns Skatte
væsen, fra 1906—09 var han Rodemestermedhjælper og derefter Rodemesterassi
stent til 1917, da han ansattes som Rodemester. Friis deltog i sine yngre Dage i
det socialdemokratiske Ungdomsarbejde og har op igennem Aarene været en ivrig
Deltager i det socialdemokratiske Organisationsarbejde. Fra 1914—19 var han
Revisor for Socialdemokratisk Forbund, og 1919—29 var han Medlem af dette
Forbunds Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. Han har siden 1922 været Re
visor ved den socialdemokratiske Presse og Formand for den socialdemokratiske
Brugsforening i 8. Kreds, hvor han er valgt. 1925 indvalgtes han i Københavns
Borgerrepræsentation. Friis har specielt interesseret sig for Sygekassevæsenet,
han har været Medlem af Bestyrelsen for Sygekassen „Fremtiden“ fra 1914—25,
og fra 1914—29 har han været Medlem af De samvirkende Sygekassers Fælles
repræsentation; han er Oldermand i Rodemesterlauget.
Paa Rigsdagen hører Rodemester Friis til de stille. Han er en elskværdig og
blandt Kollegerne afholdt Mand, der giver sine Bidrag til Rigsdagslivet ved smaa
Bemærkninger, hvor han færdes, godmodigt spydige og venligt morsomme. Han
har i sin Rigsdagstid ikke haft mange Ordførerskaber, men var i Samlingen
1936—37 Partiets Ordfører for Hundeloven, der som bekendt ikke gik igen
nem i Rigsdagen uden Vanskelighed. Han manøvrerede dog saa heldigt med Loven
i Tinget og Udvalget, at et Resultat blev naaet; nogen fremragende Hundeven
var han ikke, men han høstede Sympati i vide Kredse ved i Tinget at stemple
den Hundeejer, som vi alle kender, der tilsyneladende sløv og ligegyldig uden at
røre sig med tilfreds Ejermine betragter sin Hund, naar den gøende og snærrende
farer i Benene paa skikkelige Medborgere, der er ude i deres lovlige Ærinde. I
■den foregaaende Samling var han Ordfører for Helligdagsloven og udtalte der som
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sin Opfattelse, at man ikke ved Tvang skulde paalægge Folket særlige Former for
Hviledagenes og Helligdagenes Anvendelse. „Det er min Mening,“ siger han, „at
man ikke skal fratage de mange Mennesker for hvem det religiøse spiller Hovedrol
len deres Frihed til at benytte Hellig- og Hviledagene, som de skønner det bedst, og
under jo større Frihed dette sker, under
des større Sandhed og Ægthed vil kir
keligt Folkeliv paa Søn- og Helligdage
kunne udfolde sig.“ Han gjorde dernæst
opmærksom paa, at for en stor Del af
Befolkningen er Søn- og Helligdagene
først og fremmest Hvile- og Fridage, og
derfor bør der ej heller for dem være
hverken Forbud eller Tvang, der angi
ver hvorledes de skal bruge denne Dag.
Han anbefalede Tilladelse til Musik og
Dans efter Kl. 12 Lørdag Aften. Det er
jo netop paa denne Dag, sagde han, at
største Parten af vore forlystelsessø
gende Medborgere helst vil ud til Mu
sik og Dans og til Morskab, men paa
byder man dem at gaa hjem Kl. 12, bi
drager man derved til at oprette og op
retholde Smugkroer og Dansebuler. Han
viste sig ved dette Ordførerskab som en
Mand, der med Varme kan gaa op i
Ejnar Friis, Rodemester. F. 20/8 1877 i Slagelse.
den Sag, der interesserer ham, og i et
Søn af Malermester Niels Joackim Friis. Rode
veltalende Foredrag fremføre sine Ar
mester i København. Medlem af Folketinget for
Sociald.emokratiet fra 24/4 1929. Valgt i Sdr.
gumenter for det, han anser som det
Storkreds. Opstillingskreds: Københavns 8.
rette.

Fhv. Trafikminister JOHANNES FREDERIK NICOLAI FRIIS-SKOTTE
Friis-Skotte er Jernbanemand; som saadan begyndte han, og hans Virksomhed
i Jernbanernes Tjeneste vil blive hans Eftermæle. Tidligt sluttede han sig til Social
demokratiet, selv om der endnu paa den Tid indenfor Guldsnorene blandt hans
Kammerater var en Del, der rynkede paa Næsen ad dette Arbejderparti og fandt
Baase mere egnede for Etatens Overordnede! Allerede i 1908 blev han Medlem
af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvor han gennem mange Aar udførte et
betydeligt Arbejde. 1919 blev han Raadmand, en Stilling han indtog til han i
1924 blev Minister; fra 1925 var han Medlem af Skolekommissionen paa Frede
riksberg.
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I 1918 vælges han til Folketingsmand i København, og i Tingets Arbejde tager
han sig som Rigsdagsmand snart af alt vedrørende Trafikken. Det bliver hans Spe
ciale. Men ikke nok hermed. Fortegnelserne i Rigsdagstidende over Talernes Em
ner, viser os ham som nyvalgt Rigsdagsmand behandlende en Række Sager, der
nøje falder sammen med, hvad han som
Minister senere kommer til at beskæf
tige sig med. Telefonkoncessioner, Post
lov, Statsbanernes Takster og Præstelønningslov er han Ordfører for i sit
første Rigsdagsaar, og det er ikke no
gen Begynder, der her fører Ordet. De
mange Aar i Frederiksberg Kommunal
bestyrelse havde uddannet ham ikke
blot til en skolet parlamentarisk Taler,
men han havde vist sig at være en
Mand, der kunde arbejde selv og havde
et selvstændigt Syn paa Sagerne, grun
det paa egen Vurdering. Naar han for
Eks. i 1919 var sit Partis Ordfører ved
Behandlingen af Lønningsloven for Fol
kekirkens Tjenestemænd udenfor Kø
benhavn, som den lange Titel lød, da
leverede han en Ordførertale, der ikke
alene røbede nøje Kendskab til Lovfor
slagets Indhold og Forudsætning, men
Frederik Nicolai Friis-Skotte, Fhv. Tra
som ogsaa med stor Myndighed og ikke Johannes
fikminister. F.1/12 1874 i Vordingborg, hvor For
uden Virkning for Fremtiden gjorde ældrene Togfører Erik Petersen og Hustru, f.
gældende, at med denne Lovs Vedta Clausen, boede. Folketingsmand for Socialdemo
kratiet fra 20/4 1918, valgt i København, Østre
gelse maatte man være færdig med
Storkreds. Opstillingskreds: Københavns 11.
Sportelbetalingen og Sportelsystemet i
enhver af dets Former. Friis-Skotte afviste alle de Indvendinger, der fremkom,
med en Henvisning til, at Præsterne vel særlig skulde være lovlydige Borgere,
som ikke modtog ved Køkkendøren, hvad der var forbudt paa Hovedtrappen. Han
slog fast med Firtommersøm, at kirkelige Handlinger af enhver Art herefter ud
føres uden Betaling, og selv om der var baade skjult og aaben Modstand mod hans
Tankegang, har han dog nu i Hovedsagen sejret. Jeg finder det ganske umoralsk,
udtalte han, at der skal være Forskel paa de kirkelige Handlinger, at der skal
være noget, der — med en Henvisning til Per Degns Fortjenester af Klokker
embedet paa Bjerget — hedder fint Sand, og noget der hedder groft Sand, og noget
der hedder lang, og noget der hedder kort Tale.
Hans saglige Indsigt, væsentlig i alle de Spørgsmaal, der sorterede under Mi-
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nisteriet for offentlige Arbejder, var stor. Han var ikke bange for at sige sin Me
ning, selv om det skurrede i Ørerne ogsaa paa Meningsfæller; i 1920 paaviser han
for Eks. de Konsekvenser, det kan have for Statskassen, naar Privatbanerne for
tolker Lønningsbestemmelserne saaledes, at deres Personale, trods mindre forceret
Beskæftigelse, faktisk faar højere Løn end Statsbanernes Folk. Han er ikke bange
for her at lægge sig ud med Privatbanernes Funktionærer og at afvise de eventuelle
Haab hos Statsbanernes Folk.
Det faldt da ganske naturligt, da Stauning i 1924 dannede sit første Ministerium,
at tage Friis-Skotte til Minister for offentlige Arbejder. Han magtede fuldt ud
sine Departementer og han kunde hævde sig saavel i Rigsdagen som i den røde
Bygning. Han fik hurtigt et godt Navn som Minister. I 1929 kom han derfor igen
og sad til Efteraaret 1935, hvor han ved Rekonstruktionen gled ud. Friis-Skottes
Hovedsynspunkter som Minister for offentlige Arbejder var, at de store offentlige
Virksomheder skulde betale sig, at Statsbanerne og Privatbanerne skulde moderni
seres og sættes i Stand til at klare det væsentlige af Trafikken indenfor Landets
Grænser, om muligt ved et organiseret Samarbejde med Bilerne, som i stor Stil
skulde være Banernes Tjenere. Staten skal lønne ordentligt, men ogsaa kræve
dygtigt Arbejde, og overfor de private Virksomheder, der har Statskoncession, sær
lig Telefonselskaberne, greb han med sikker Haand ind mod de urimelig store
Lønninger og Tantiemer. Han var ikke af dem, der lod sig blødgøre, hvis en
Direktør jamrede over at skulle leve af tres Tusinde Kroner om Aaret, naar han
var vant til at bruge hundrede Tusind. Utvivlsomt var det hans Maal som social
demokratisk Minister, at Staten før eller siden, helst snarest muligt, skulde over
tage og drive disse store Virksomheder, i det mindste have fast Haand i Hanke
med deres Ledelse.
Friis-Skottes Navn er endvidere knyttet til Broerne, Limfjordsbroen, Lillebeltsbroen og Storstrømsbroen. Han var ogsaa her Jernbanernes Mand og havde lidt
tungt ved at forstaa Kravet om, at Automobilerne ogsaa skulde kunne køre paa
disse Broer, men han forstod det og gennemførte det. Som Aarene gik, følte FriisSkotte sig som en stærk Mand i sit Ministersæde; der foregik i hans Sind den
samme Forvandling, som de fleste Præster, der bliver Bisper, undergaar, som
de fleste Rigsdagsmænd, der bliver Ministre, gribes af, som den, der har tjent,
omskabes ved, naar han bliver Herre: de glemmer, hvordan Verden ser ud ude
fra, nedenfra og ovenfra; de ser den kun inde fra deres eget forvandlede Sind
og fra deres med Gyldenlæder tapetserede Kontorer, og da bliver de besværlige.
De bliver en Vanskelighed mere at overvinde for Livets friske Løb, og en skønne
Dag kaster Strømmen dem til Side, hvis de da ikke er saa heldigt stillede, at en
Lov sikrer dem deres ophøjede Tilværelse indtil Støvets Aar.
Friis-Skotte er en frodig Natur; han var i sine Velmagtsdage en Kraftkarl,
munter og stærk; ikke for ingenting citerer han Holberg. Han har Sans for Kunst
og Teater og holdt af at svømme i Livets Strøm, hvor den gik stridt, og hvor dens
Bølger bruste! Han har Karakter og har altid kendt Selvbeherskelsens Kunst,
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kender ogsaa Resignationens. Friis-Skotte har Æren for Generaldirektør Knutzen,
og i mange Henseender har han haft endog megen stor Ære af denne Mands Ud
nævnelse til Generaldirektør, men den megen Magt, han lagde i den initiativrige
og skabende Mands Hænder, blev paa en Maade Pinden til hans egen Ligkiste.
Efterhaanden føltes det, som om han helt havde givet Magten fra sig, og i den
standende Trafikstrid mellem Dampen, der stønner i Kampens Hede, som skulde
den tabe Vejret, og Automobilets og Flyvemaskinens Motor, der som et ungt Hjerte
banker af Iver og Længsel efter at komme til, kom han i den almindelige Bevidst
hed til at staa som Bureaukraten, der holdt paa det gamle og var en Hindring for
det nye. Helt retfærdig er denne Dom dog ikke, da Friis-Skotte mere end en Gang
i sine sidste Regeringsaar klart udtalte, at det saa vist ikke kunde nytte at ville
hæmme, hvad Tiden selv bar frem paa sine stærke Hænder, men det lykkedes ham
ikke at ændre den offentlige Mening, der havde dannet sig om ham som Admini
strationschef.
Han er efter sin Afgang som Minister blevet Formand i Horserødkomiteen,
som nok vil nyde godt af hans varme Hjerte, og for Jernbaneraadet, der om det
ellers betød noget, derved fik en Formand med Indsigt i Sagerne. Som Rigsdags
mand efter sin Afgang har han sat sig paa den nederste Bænk, formodentlig for
herfra at iagttage det politiske Livs Spil og videre Gang. Han har som Minister og
Administrator efterladt sig Mindet om en Mand, der var retskaffen og havde rene
Hænder.
Journalist RASMUS HANSEN
Den nu fyrreaarige Journalist hører til det yngre Slægtled af Socialdemo
kratiet, som er ved at tage Partiets Ledelse i Hænde; saa længe de store, gamle
endnu raader, staar de i anden Række, en Plads de selv ønsker at indtage, men
de er parat, naar Kaldet engang lyder, og saa har de deres Sager i Orden. Det,
de vil, er en Fortsættelse af Staunings positive opbyggende Samfundspolitik. Om
den vil de ikke blot samle hele Arbejderklassen, men de vil søge den samme
brede, folkelige Tilslutning bevaret, som det har været hans Storbedrift at skabe.
Rasmus Hansen har som Søn af Koldings Borgmester fra sin tidligste Ungdom
været med i Partiets Arbejde og har haft Sæde i Ungdomsbevægelsens Hoved
bestyrelse, mens han endnu var ganske ung. I Aarene lige efter Krigen, da en
kommunistisk Fløj, særlig blandt Partiets Ungdom, søgte at lede Bevægelsen ind
i kommunistiske Baner og derved sprænge Ungdommen bort fra Sammenholdet
med de ældre og skille Arbejderklassens Fremtid fra dens Fortid, var Rasmus
Hansen en af dem indenfor Hovedbestyrelsen, som energisk modsatte sig denne
Udvikling.
Han var i 1920 blandt Hovedmændene for Stiftelsen af det socialdemokratiske
Ungdomsforbund — „Danmarks socialdemokratiske Ungdom“, den mægtige blom18
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strende Ungdomsbevægelse, som Aarene derefter har været Vidne til, har sit
Udgangspunkt i denne Handling, og er for en ikke ringe Del hans Værk.
Hans Uddannelse efter Tiden i Folkeskolen og den højere Almenskole i Kol
ding førte ham til Vestsjællands Socialdemokrat i Slagelse, hvor han stod i „Jour
nalistlære“ fra 1917—19; ved samme
Blad var han Redaktionssekretær til
1923 og opholdt sig derefter fire Aar
i England, Tyskland og Frankrig for at
uddanne sig i Faget. Fra 1927—29 var
han Redaktør af Vordingborg Social
demokrat og fik herfra Ansættelse ved
Socialdemokraten i København, hvor
han var Redaktionssekretær fra 1929—
36. Han har været Medlem af Hoved
bestyrelsen for Socialdemokratisk Ung
domsforbund fra 1917—19 og er For
mand for Partiets Vælgerforening for
Københavns 3. Kreds og Medlem af
saavel Partiets Hovedbestyrelse som
Forretningsudvalget; han er Lægdom
mer i Københavns Boligret siden 1937.
I Folketingets Forhandlinger Vinte
ren 1936—37 traadte Rasmus Hansen
frem i første Række ved en Debat med
de konservative Repræsentanter om
Rasmus Hansen, Journalist. F. 16/R 1896 i Kol
Stridighederne mellem den konservative
ding. Søn af Folketingsmand, Borgmester og
Ungdom og den socialdemokratiske.
Redaktør Knud Hansen og Hustru Anna Ka
trine Sørensen fra Taulov i Sydjylland. Med
Man forstod paa ham, at her var noget,
arbejder ve.d Socialdemokraten i København.
som han tog med den dybeste Alvor;
Folketingsmand for Socialdemokratiet i Køben
det han frygtede var, at en udfordrende
havns Søndre Storkreds fra 16/j 1936, da han,
som Suppleant for fhv. Undervisningsminister
Holdning fra de konservative Ungdoms
Borgbjerg, indtraadte i Tinget. Opstillings
organisationer
skulde fremkalde Liv i
kreds: Københavns 5.
den kommunistiske Ungdom og dermed
true den Sejr, han i sin Tid var med til at vinde for den socialdemokratiske Ung
domsbevægelse over Kommunisterne. Kom det til et Opgør med Slagsmaal og hvad
dertil hører mellem Yderbevægelsernes Ungdom, vilde de let kunne holde Spillet
gaaende, som man har set det i Udlandet, og et opbyggende Arbejde blandt Arbejder
ungdommen vilde være truet med at gaa til Grunde i Kampens Tummel. En saadan
Udvikling vilde være Rasmus Hansen imod, og derfor gik han løs paa de konser
vative Talere med en Skarphed og en Alvor, som kunde synes uforstaaelig, hvis
man ikke kendte Baggrunden for hans Kampiver. — Han er af sit Parti opstillet
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til næste Folketingsvalg i Københavns 5. Kreds, Borgbjergs gennem 37 Aar. Det
er en fin Tillidspost, man her har anbragt ham paa, som vilde man derigennem
give ham et Ridderslag og paalægge ham et Ansvar overfor Kredsens Historie og
dens Traditioner og en Pligt til at løfte Arven efter hans betydelige Forgænger.
Rasmus Hansen tager selv Opgaven saa alvorligt som nogen. Han taler lidt tungt
i Rigsdagen ; det er ikke den Ørneflugt, man før har set, i de høje luftige Cirkler
over 5. Kreds! Til Gengæld synes det meget underbygget, hvad han har at sige;
der er Mands Vilje bag Ordene.
Rasmus Hansen har siden 1933 været udenrigspolitisk Kronikør ved Pressens
Radioavis og udenrigspolitisk Medarbejder ved Socialdemokraten. Lytterne over
hele Landet kender hans Oversigter. De er forskellige fra Redaktør Blædels, med
hvem han vekselvis instruerer Danmarks Lyttere i Udenrigspolitikken. Han har
ikke Blædels elegante Façon, naar ham ejheller i Viden, Indsigt og Kombi
nationsevne, men undgaar til Gengæld hans Tilbøjelighed til ved enhver Lejlighed
ligesom at ville spænde Situationen til Bristepunktet! Rasmus Hansen er en flittig
Læser. Hans Oversigter er nøgterne, byggede paa solid Undersøgelse af Forhol
dene; man faar god Besked uden alt for megen Tendens, og det er det, man
søger.

Partisekretær HANS CHRISTIAN HEDTOFT-HANSEN

Kun 16 Aar gammel var Hedtoft-Hansen Formand for Aarhus Lærlingeforening,
der talte 500 Medlemmer, og kort efter var han Inkassator i og Formand for Aarhus
Socialdemokratiske Ungdomsforening. 19 Aar gammel blev han fast ansat Rejse
agitator for De socialdemokratiske Ungdomsforeningers Landsorganisation og senere
D. S. U.s Forretningsfører. Hedtoft-Hansens Ungdomsuddannelse er gaaet over
Kommuneskolen i Aarhus med Mellem- og Realskole i Toppen; han har gennem
gaaet Kursus og Højskoleophold bl. a. paa den Tyske Arbejdertillidsmandsskole ved
Gera 1924—25, men travlt optaget, som han altid har været, har han maattet søge
sin Uddannelse samtidig med at han arbejdede i og ledede sine Organisationer. Som
det i sin Tid var den bedste Introduktion til et Venstre Rigsdagsmandat at være
Gaardejer, saaledes har den typografiske Uddannelse været Springbrættet for man
gen Lærling op i det socialdemokratiske Organisationsarbejde. Hedtoft-Hansen er
udlært Litograftrykker, men han har ikke haft megen Tid til at beskæftige sig med
sit interessante Fag. De store Partiers Landsorganisationer for de politiske Ungdoms
bevægelser er i vort Land af forholdsvis ny Dato. D. S. U. samledes f. Eks. først i
Tyverne; dens Start havde en dobbelt Aarsag; dels maatte Socialdemokratiet, naar
Venstres Ungdomsbevægelse blomstrede saa stærkt, som den gjorde, ganske natur
ligt ogsaa have deres Lands-Ungdomsorganisation, men dels og navnlig maatte
Partiet ruste sig til en Kamp i de unges Lejr, eftersom de hidtil bestaaende politiske
8*
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Arbejderungdomsbevægelser i ikke ringe Grad ved Tyvernes Begyndelse var kom
munistisk paavirkede — hvis ikke de direkte tog Del i den kommunistiske Agitation.
I disse Aar foregik indenfor Arbejderbevægelsen i Danmark en heftig Kamp,
mest bag Forhænget, nu og da ogsaa for Offentlighedens Øjne, mellem Social
demokratiet og Kommunismen, og Kam
pens Udfald, der blev en Sejr for So
cialdemokratiet, har været afgørende for
vor Tids politiske Udvikling i Danmark.
Det farligste Frontafsnit i denne
Krig var der, hvor Ungdommen stre
des, og her førte den unge HedtoftHansen Socialdemokratiets Tropper frem
og slog Modstanderne sønder og sam
men. Det var med denne Bedrift i Tor
nystret, at han i 1929 blev Sekretær i
Socialdemokratisk Forbund i Danmark
og for Partiets Rigsdagsgruppe og end
videre Leder af Hovedorganisationens
Informations- og Propagandaafdeling —
:— H. I. P. A. — den moderne Beteg
nelse for Sammenslutninger, Organisa
tioner og Foreninger, Forbogstaverne
stillet op paa Rad, som for HedtoftHansens Vedkommende, om man sam
lede dem alle, lægger Beslag paa en be
Hans Christian Hedtoft-Hansen, Partisekretær.
tydelig Del af Alfabetet ! — Han er Med
F. 21/4 1903 i Aarhus. Søn af Skræddermester
lem af Forretningsudvalget for Arbej
H. P. Hansen og Hustru Marie, f. Nielsen. Valgt
22/10 1935 for Socialdemokratiet i Københavns
dernes Fællesorganisation og for De
Østre Storkreds. Opstillingskreds: 15. Kreds.
samvirkende Fagforbund, og, hvad man
særlig bør understrege, af Socialistisk Arbejder Internationales Bureau fra 1935 ; des
uden af Forfatningskommissionen af 1937. — Han er en saare virksom Mand,
altid rede, altid paa Færde. — Ser man ham i Folketingssalen eller andet Steds
i Rigsdagen, enten alene eller i Samtale med andre, bemærker man sig hans
aarvaagne Fysiognomi og hans Gang. Han gaar ikke, han marcherer. Det er den
kommende Mand. Han smiler, ikke blot naar han er venlig eller glad eller morer
sig over noget aktuelt, men vedvarende, indadvendt, som gottede han sig over
en skjult Morskab — eller som tog han Forskud paa det Bifald, der venter ham
og hans energiske Bestræbelser for Arbejderpartiets blivende Overmagt.
Naar Hedtoft-Hansen taler paa Rigsdagen og ved Møder, røber han Lidenskab
og Varme. Sproget er ham blot et Hverdagsredskab, maaske bliver det, som en
Spade, blankt ved Brugen, men han har ikke Tid til at anvende Crème og Pudse-
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klude! Hans Politik maa ses under et dobbelt Synspunkt. Han brænder af Iver
efter at faa nyt Liv i Socialdemokratiets internationale Virksomhed, og i den hjem
lige Politik ser han det som sin Hovedopgave, ved Siden af naturligvis at bruge
Magten, at underbygge den! Sin Grundlovstale 1937 i Aarhus lader han gengive
i „Demokraten“ under Overskriften: „Vi skal værne Demokratiet“. Det er, som
var han grebet af Ængstelse og Frygt for ikke at kunne bevare den Magt, der er
vunden. Han har rundt i Verden set alt for mange Eksempler paa, hvad Egenvilje
og Separatisme førte til. Mens Demokratiets forskellige Grupper, Afskygninger,
Opfattelser og Ledere rev Indvoldene ud af hverandre i indbyrdes Strid om Taktik
og Dogmatik, samlede dets Modstandere sig Styrke nok til at slaa Folkestyret ned.
Den Sejr, det danske Demokrati nu har vundet, skal, lover han sig selv, ikke for
spildes paa lignende Vis! Han vil undgaa, at Demokratiet forløfter sig paa Op
gaver, som er uvæsentlige for det. Det kommer an paa at opbygge grundigt og
holdbart og først opbygge en Folkekultur, der kan holde til økonomisk og kulturelt
at løfte i Flok!
Hedtoft-Hansens Politik tilsigter at favne vidt. Det er ham ikke nok at drive
Politik for Arbejderklassen, selv om den naturligvis er og maa være Centrum i
hans Opstilling. Han vil til den ene Side drage Mellemstanden og den intellektuelle
Verden ind i det politiske Kulturarbejde, til den anden Side Landbrugets Mænd,
og han har et aabent Øje for Betydningen af, at denne Del af Befolkningen, der
repræsenterer den mest produktive Side af Erhvervslivet, ikke staar udenfor. Hans
Mor var fra Salling; maaske har han det i Blodet, hvad Jorden betyder for dansk
Politik? Han hævder, at intet sandt Demokrati er muligt uden Socialismen, men
er klartseende nok til at erkende, at en saadan Udvikling kun kan finde Sted over
en bred demokratisk Front.

Forretningsfører CHRISTIAN PEDER AUGUST JENSEN

Ogsaa Chr. Jensen hører til de Cigarmagere, der har drevet det vidt og spillet
en betydelig Rolle i vort offentlige Liv. I den Henseende ligner han sit store For
billede, Statsministeren, men iøvrigt er han ikke som denne tidligt gaaet op i Politik
med Hud og Haar, men har væsentligst arbejdet indenfor de faglige Organisationer.
Som lOaarig Dreng blev Chr. Jensen sat i Arbejde paa Kroghs Cigarfabrik i
Viborg, derved kom han i Lære og blev Cigarmager. Han benyttede sin Læretid
til at skaffe sig Kundskaber, dels ved Læsning, dels ved at følge Teknisk Skole i
Viborg, og han var tillige Medlem af sin Fagforening. I København, hvor han
senere fik Arbejde, var han fra 1913—18 Formand for Tobaksarbejderforbundets
københavnske Afdeling og fra 1918—29 Forretningsfører for Tobaksarbejder
forbundet i Danmark. Fra 1921—33, da Københavns Kommunes Hjælpekasse ved
Socialreformens Gennemførelse ophørte, var han Medlem af denne Kasses Besty-
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reise, dens Næstformand fra 1925—26 og dens Formand de sidste syv Aar den
eksisterede. Fra 1925 har han været Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
og fra 1931 Medlem af den internationale Arbejderorganisations Forvaltningsraad.
1929 valgtes Chr. Jensen til Næstformand i De samvirkende Fagforbund og siden
Nygaards Død fungerede han en Tid som
Formand, og er senere valgt dertil.
Chr. Jensen har kun været Rigs
dagsmand i to Samlinger, og hans Ord
førerskaber har derfor ikke været om
fattende. Han har beskæftiget sig med
de evige Arbejdsløshedsproblemer og
har iøvrigt ved korte Bemærkninger og
smaa Taler grebet ind i Debatten, naar
Fagforeningernes Forhold berørtes. Han
har talt Landarbejdernes Sag og opfor
dret Landbrugets Repræsentanter til at
støtte Arbejderne i deres Bestræbelser
for at slutte sig sammen, og han har
diskuteret med Christmas Møller og
Carsten Raft om Forholdet mellem Fag
foreningerne og det socialdemokratiske
Parti. Han har her gjort gældende, at
Forholdet var saaledes for de fleste Ar
bejdere, at de i Samfundet ikke havde
anden Udsigt end den, som en Arbej
Christian Peder August Jensen, Forretnings
dertilværelse kunde byde paa, og derfor
fører. F. 4/9 1879 i Viborg. Søn af Skomager
var
de nødt til ikke blot at slutte sig
Chr. Jensen og Hustru Bolette, f. Nygaard.
Formand for de samvirkende Fagforbund. Fol
sammen og skabe et Værn for det, de
ketingsmand for Socialdemokratiet 22/10 1935 i
havde opnaaet, men ogsaa at søge deres
Københavns Østre Storkreds. Opstillingskreds:
Kaar forbedrede, og for at tjene disse
4. Kreds.
Formaal var det nødvendigt, de sluttede
sig til et Parti, der gennem sit Program direkte søgte at opnaa Fordele for Arbejder
befolkningen. Naar da Fagorganisationerne støttede det politiske Arbejde indenfor
Socialdemokratiet, og derved Medlemmer af Fagforbundet, som ikke var Social
demokrater, kom til at betale til en Krigskasse, der bekæmpede deres egen politiske
Organisation, da var dette et Forhold, som man maatte tage, som det var.
Ikke blot gennem en saadan Udtalelse, men gennem hele sin Færd har Chr.
Jensen vist, at han er Fagforeningernes Mand, og naar han som Formand ind
tager den betydningsfulde og ansete Stilling, som det er at staa i Spidsen for
De samvirkende Fagforbund, da kunde man næppe til denne Plads have fun
det en Mand, som mere trofast og uden at skele til Siden efter uvedkommende
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Hensyn vil søge at varetage Arbejdernes Interesser, som de altid er blevet vare
taget gennem Fagforbundenes Virksomhed. Chr. Jensen er af Naturen Forhand
lingsmand. Han vil gerne opnaa Resultater, helst positive Resultater for Arbej
derne, men han er som Forhandlingsleder ikke af de mest bevægelige. Hans
elskværdige milde Ansigt kan lukke sig i en bøs Mine. Han ser da stift og ens
rettet frem for sig, og da er han ikke let at bevæge. Han er som Fagforeningsmånd
en konservativ Type, ængstelig for at færdes ad uprøvede Veje; han har ingen
Ærgerrighed i Retning af at blive Banebryder. Hans Maal er at samle alle Arbejdere
ogsaa Kvalitetsarbejdere — Mejerister og Kontorfolk — under De samvirkende
Fagforbunds Ledelse og at styre denne store Organisation indenfor de kendte Baner
og i nøje Samarbejde med Socialdemokratiet. Naar det har været nødvendigt at
træffe politiske Afgørelser i Stridigheder mellem Arbejderne og Arbejdsgiverne, har
Chr. Jensen haft sine vanskelige Dage, men han har da gjort sit til, at Fagforbun
denes Tilslutning kom til at hvile paa det bredest mulige Grundlag; iøvrigt har han
fulgt sine politiske Førere. Han vaager nøje over, at Fagforeningernes Magt bliver
brugt ved enhver Lejlighed, hvor han kan skaffe sine Medlemmer Fordel eller
Fremgang.

Direktør JENS CHRISTIAN JENSEN

I et saa stort Parti, som det danske Socialdemokrati, bliver en Del af Medlem
merne ganske naturligt Specialister. J. Chr. Jenseh er et typisk Eksempel herpaa.
Han er som Politiker blevet Fagmand indenfor det Speciale, hvortil han i sin Ung
dom uddannede sig. I sin Fødeby lærte han Snedkerfaget, gennemgik Teknisk
Skole, og som Soldat Elevskolen for Infanteriets Befalingsmænd. I København,
hvor han derefter slog sig ned, uddannede han sig videre i Byggefagene, besøgte
Borups Højskole og lærte Sprog paa Berlitz School. Han blev tidligt Formand for
Bygningssnedkernes Fagforening, og efter det store Byggekrak i 1908 stiftede han
Arbejdernes Andelsboligforening 12. Marts 1912 og var Formand og administrerende
Direktør til 1929.
Det er gennem denne Forening at Direktør Jensen har udøvet den væsentligste
Del af sin betydelige Livsgerning. Han har en uomtvistelig Del af Æren for,
at saa stor en Del af vor Arbejderbefolkning, som Tilfældet er i Dag, har sunde
Boliger til en nogenlunde rimelig Pris. Hans Virksomhed for et folkeligt Byggeri,
der ingenlunde endnu er afsluttet, har været baaret af denne sociale Idé, som har
været Nerven i hans politiske Virksomhed. Han er en meget temperamentsfuld
Mand; hurtig, flittig, praktisk, efterhaanden med en omfattende Indsigt i alt ved
rørende Byggespørgsmaal. Men bag denne Forretningsmandens saglige Dygtighed
arbejder hans varme Hjerte, som har drevet ham og fremdeles driver ham frem i
denne vigtige Folkesag. Som ungt Menneske blev han grebet af de socialistiske
Anskuelser, særlig paavirket af de to betydelige, lyrisk-agitatoriske Begavelser,
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A. C. Meyer og Sabroe. Han har noget af deres Ild i sit Sind, og derfor blev deres
Agitationsform efterhaanden ogsaa hans. Han udøvede den paa virksom Vis, selv om
han ingenlunde som Taler og Sprogbegavelse naaede paa Siden af disse den folke
lige Talerstols enestaaende Beherskere. Jensen blev Forretningsmanden indenfor sit
Parti ; karakteristisk derfor er ogsaa
hans Grossererborgerskab af 1919, som
han havde Brug for ved de store Bygge
foretagender. Der er blevet lagt Beslag
paa hans Arbejdsevne i vidt Omfang;
foruden Ledelsen af Andelsboligerne,
har han været Medlem af Forretnings
udvalget for Arbejdernes Fællesorgani
sation, Medlem af Den faste Voldgifts
ret 1909—17, af Frederiksberg Kom
munalbestyrelse fra 1913—25. Han har
siddet i næsten alle de Boligkommis
sioner og Nævn vedrørende Byggeriet,
som Regeringen har nedsat i Efterkrigstidsaarene. Fra 1919—22 var han
Næstformand i Fællesorganisationen af
almennyttige danske Boligselskaber, var
Formand til 1930. I Frederiksberg Kom
munalbestyrelse havde han Sæde fra
1913—25 og har været Medlem af
Byggeudvalgene ved de fleste betyde
Jens Christian Jensen, Direktør. F. 30/11 1877 i
lige Statsbyggerier gennem en lang AarKalundborg. Søn af Postkører og Husejer Peter
Jensen og Hustru Maren Jensen, f. Nielsen.
række, f. Eks. Universitetets fysiologi
Valgt til Folketinget n/5 1918 som Repræsen
ske Institut, ved dets teknisk-kemiske
tant for Socialdemokratiet i Københavns Vestre
Laboratorium, Nationalmuseet, Polytek
Storkreds. Opstillingskreds: 1. Kreds.
nisk Læreanstalt og Universitetsbibliotekets Udvidelse og flere Statsskoler. F i er Vurderingsmand til Ejendomsskyld
i København og til Anbringelse af Umyndiges Midler paa Frederiksberg, og byg
ningskyndig Medarbejder i Foreningen „Socialt Boligbyggeri“.
Paa Rigsdagen er Chr. Jensen en sikker Mand ved alle Lejligheder, hvor Boligspørgsmaal er paa Tale, og baade hans Initiativ og praktiske Indsigt er i høj Grad
kommet de senere Aars Lovgivning herom til Gode. Hans vaagne Blik har mere
end een Gang vist Fremsynethed og peget paa Veje mod store Maal. I en af de
Boligkommissioner, hvori han havde Sæde, foreslog han for snart en Snes Aar
siden en 10 % Skat paa gamle Beboelsesejendomme. Forslaget vakte stor Opmærk
somhed, og paa Foranledning af Rigsdagens Præsidium holdt han i November 1919
Foredrag herom i Fællessalen for Medlemmerne. Kort Tid efter gentog han dette
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Foredrag i Borgerrepræsentationens Sal for Medlemmer af Hovedstadens Kommu
nalbestyrelse, hans Tanke var rigtig. Han saa, at med den Udvikling Byen stod
overfor, vilde med de Huslejepriser, der blev i nye Ejendomme, de gamle nødven
digvis gaa en stærk Værdistigning i Møde. Det er slaaet til, og der er siden den
Gang tjent Kæmpeformuer paa de gamle Ejendomme.
Chr. Jensen har, saa længe han har siddet i Rigsdagen, Gang efter Gang slaaet
til Lyd for en ny Byggelov, og i Rigsdagssamlingen 1935—36 tog han Ordet for
et meget grundigt underbygget Forslag om det gamle Fæstningsterræns Benyttelse
til Parcelbyggeri, med nye Veje, Parkanlæg og Badestrand ved Køge Bugt. Direktør
Jensens Slagnavn er „Christian-Bolignød“, og det er et Hædersnavn. Han har
været en haard Mand mod alle Spekulationer i Bolignød, altid Talsmand for at
skabe frisk Luft, Plads og sunde Boliger for den store brede Befolkning, uden
anden Fortjeneste end den, der var nødvendig for Foretagendets reelle Gennem
førelse. F. Eks. har han paa Rigsdagen i Tide peget paa og taget Ordet for, at
Privatkapitalen ikke fik Adgang til at sætte sig fast og afspærre den store Befolk
ning Adgang til Køge Bugts Strand, som det i sin Tid skete med hele Kysten Nord
for Hovedstaden.
Det har ikke kunnet undgaas, i en saa vidtforgrenet Virksomhed som Direktør
Jensens og med saa mange forskellige Medarbejdere, som han har haft, at han kom
ud for Vanskeligheder, ogsaa for Misbrug af hans Tillid og gode Vilje, men selv
staar han med rene Hænder, og faa Rigsdagsmænd kan se tilbage paa en Virk
somhed med flere haandgribelige Resultater end han.

Tapetserer JENS PETER JØNSON

Ved Foden af Folketingets Talerstol er gamle Jønson en af de mest trofaste.
I Folketinget er der altid Overflod af Talere, derimod kniber det ikke saa helt
sjældent med Tilhørerne. Men selv om Jønson slet ikke hører til dem, der i Aarenes
Løb næsten aldrig har vist sig paa Folketingets Talerstol, er han dog ikke af de
flittige Talere, men han er til Gengæld ubetinget en af Tingets mest paalidelige og
opmærksomme Lyttere. Han følger ivrigt Tingets Forhandlinger; nu og da brum
mer han lidt, hvis han ikke synes om, hvad der bliver sagt, en Afbrydelse eller
et Spørgsmaal til Taleren afholder han sig ejheller fra, naar han finder det paa
krævet, og sker det, at Formanden i den Anledning ganske svagt rører Klokken,
rejser Jønson sig med et venligt, ironisk Smil og lister ned til sin Plads, som vilde
han sige: Farvel med jer; nu kan I have det saa godt; kan I ikke taale en skikkelig
Bemærkning eller et fornuftigt Spørgsmaal, der klarer Begreberne, saa er I ikke
værd at høre paa! — Men snart efter finder man ham igen oppe ved Talerstolen,
hvor han lytter og brummer, ganske som det passer ham!
Jønson er født i Sverige og har gaaet i Skole der; svage Mindelser om det
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svenske Sprog kan endnu i Ord og Tonefald mærkes i den gamle Københavners
Tungemaal, men han er i Aarenes Løb iøvrigt blevet saa god en Landsmand
som nogen, hvad for Resten heller ikke skulde falde vanskeligt for en Mand,
der er født i Lille Harrie i Skaane. Jønson er Fagforeningsformand; det har han
været med Liv og Sjæl fra sin Ungdom, og tidligt valgte hans Kammerater ham
til Formand. I 40 Aar var han Leder af
sit Fagforbund „Skandinavisk Sadel
mager- og Tapetserer Forbund“ og i en
lang Aarrække tillige Leder af Sadel
magernes og Tapetserernes Arbejdsløs
hedskasse, hvorfra han trak sig tilbage
1928. I mange Aar sad han i Bestyrel
sen for De samvirkende Fagforbund,
han har været Suppleant ved Køben
havns Skatteraad og Medlem af Borger
repræsentationen i 20 Aar fra 1901.
Jønson har paa Rigsdagen, loyalt og ud
fra et Samfundssyn og med en For
staaelse af andre Menneskers Livsvilkaar, talt Arbejdernes Sag. Den gamle
Herre er meget afholdt i Rigsdagen for
sit elskværdige vennesæle Væsen, og
han var gennem mange Aar en dygtig
Fagforeningsleder, der nød stor Tillid
baade hos Mestre og Svende. Han er
vokset op med og baaret frem af Social
J. P. Jønson, Tapetserer. F. 2/ß 1865 i Lille
demokratiet; han har været trofast mod
Harrie i Skaane. Søn af Skræddermester Hans
sit Parti under alle Omskiftelser, og
Jønson og Hustru Amalie Kristine, f. Børgeson.
Valgt som Socialdemokrat siden 17/12 1919 i
Partiet og hans Vælgere har gengældt
Vestre Storkreds. Opstillingskreds: 14. (Valby).
dette. Trods sin høje Alder genvalgtes
han sidste Gang med en Fremgang paa mellem 4—5 Tusinde Stemmer og opnaaede at se omtrent 25 Tusinde københavnske Borgere samles om hans Navn. Jøn
son har været med i en lang Række rige Udviklingsaar for de københavnske Ar
bejdere og kan paa sine gamle Dage glæde sig over en Popularitet, der ikke er
helt almindelig. Han har nu i flere Aar været Folketingets Alderspræsident, og
paa Aarets første Mødedag aabner han Tingets Forhandlinger og leder Formands
valget med sindig Ro og Værdighed.
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Støberiarbejder AKSEL LARSEN

Aksel Larsens Uddannelse er Folkeskolens og derefter Mellem- og Realskole
fra 1903—14. Efter endt Skolegang var han en Tid Tekstilarbejder og derefter
Støberiarbejder. Han har gentagne Gange besøgt Rusland og studeret Forholdene
der under den kommunistiske Stat. Han
er Formand for Fællesudvalget for de
arbejdsløse og Medlem af Centralkomi
teen for Danmarks kommunistiske Parti.
Da Kommunisterne i 1932 fik to
Repræsentanter ind i Folketinget, vakte
denne Begivenhed et betydeligt Røre i
vor hjemlige politiske Verden. Den
socialdemokratisk-radikale Regering fik
ved dette Valg ikke sin Styrke forøget ;
alligevel vilde der have været Fred og
ingen Fare, om ikke Aksel Larsen og
hans Kampfælle var blevet valgt ; de føl
tes som et Par farlige Slanger i det re
geringsministerielle Paradis, som Folke
tinget dengang var blevet forvandlet
til. Aksel Larsen tog kraftigt fat som
Oppositionsmand. Han talte hyppigt og
om alt mellem Himmel og Jord. Næsten
ved enhver Sags Behandling forlangte
han Ordet og bevægede sig under Tin
Aksel Larsen, Støberiarbejder. F. 5/8 1897 i
gets forventningsfulde Opmærksomhed,
Brendekilde paa Fyn. Søn af Træskomand Lar
i sin hastige slentrende Gang, uden at sen. Folketingsmand fra 16/n 1932 repræsente
se hverken til højre eller venstre, hen rende Danmarks kommunistiske Parti, valgt i
Københavns Østre Storkreds. Opstillingskreds:
til Folketingets Talerstol, hvorfra han
Københavns 12.
benyttede den foreliggende Sag til et
heftigt Angreb paa Regeringen. Han gjo B det ikke uden Dygtighed. Hans Metode
var den gammelkendte, at holde Fortiden op imod Nutiden, socialdemokratiske
Udtalelser fra Oppositionstiden blev præsenteret Side om Side med Regeringens
Handlinger, og naar disse ikke svarede til Fortidens Løfter, fældede han en moralsk
skarp og ublid Dom over de Arbejderrepræsentanter, der saaledes svigtede den
jævne Mand i Folket! Hans Tempo var kraftigt, og det skal siges til hans Ros, at
hans Vejr holdt længe og Kræfterne ligesaa. I Socialdemokratiet var man øjen
synlig noget raadvild; man vidste ikke rigtig, hvad Taktik man vilde anvende over
for dette Angreb, der blev fremført med ikke ringe Veltalenhed og i et Sprog, som
ingenlunde savnede Styrke. Formen var korrekt, selv om Udtrykkene kunde være
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grove. Aksel Larsens Tale kan som Dr. Munchs stenograferes lige ned paa Papi
ret og renskrives, som den er holdt; det er mere, end der kan siges om Flertallet
af Rigsdagens Politikere. — „Hvad han siger, er nu ikke andet end hvad vi gamle
Socialdemokrater sagde for 30 Aar siden!“ Denne Bemærkning fremsattes den
Gang af en gammel Parlamentariker, paa hvem Aksel Larsens fyrige Ordsalver
kun virkede som Vand paa en Gaas! Men det var maaske Aksel Larsens aller
største Fejl, just dette, at hans Tale ikke virkede som noget nyt i Tiden, men som
et Opkog af de gamle Dages socialdemokratiske Agitation, hvoraf han forsøgte at
presse en ny Vin. Han hældte den oven i Købet paa gamle Læderflasker, og naar de
ældre Socialdemokrater smagte denne Drik, smækkede de med Tungen, smilte gen
kendende og sagde: Aargang 1872! Det varede dog ikke længe, før Socialdemokra
tiet under Statsministerens personlige Førerskab besluttede sig til at vende Bred
siden til, og mod en brutal Negligeren af saavel hans Person som hans Politik, har
han ikke magtet at gaa op; den Modvind var ham for stiv! Dertil er kommet den
internationale Kommunismes ændrede Taktik, hvorefter Kommunisterne skal danne
„Folkefront“ med de demokratiske Partier Verden over for at kunne møde den
fremtrængende Nationalsocialisme eller Fascisme med den størst mulige Styrke.
Denne Parole har ogsaa Aksel Larsen maattet følge, og er derved af sit eget Parti
paa en Maade blevet tvunget til at indtage den Plads i de bageste Rækker, som
Statsminister Stauning en Gang allernaadigst anviste ham, hvis han atter skulde
besinde sig og støtte Socialdemokratiet! Interessen for hans Indlæg i Rigsdags
debatten er ved denne Udvikling blevet svækket. Han høres vel for sin Veltalen
heds Skyld og af gammel Frygt, eller om man vil Vane, men hans Ord bider ikke
mere. Kun naar han kan faa Lejlighed til at veksle Hug med Herr Pürschel, som nok
er Rigsdagens mest nationalsocialistisk prægede Medlem, føler han at have frit Slag,
og de to dygtige Debattører, der, kan hænde, i disse Debatter nok lægger mere Fana
tisme for Dagen, end der rummes i deres Hjerter, har endnu fuldt ud Tingets Øre.
Det vakte nogen Opmærksomhed, da Aksel Larsen under Militærdebatten i
Foraaret 1937 i det kommunistiske Tidsskrift „Tiden“ offentliggjorde en længere
Artikel, hvori han tog Ordet for Oprettelsen af en Folkevæbning, en demokratisk
Armé vendt mod Nationalsocialismen, om den skulde true det Norden, hvormed han
ønskede et Samarbejde „for Freden“.'Paa dette Punkt var han saaledes heller ikke i
Stand til at angribe Socialdemokratiets ændrede Holdning; tværtimod, han dækkede
saa godt som nogen Socialdemokratiets Militærpolitik overfor eventuelle Opposi
tionslyster blandt Arbejderne.
Fra den første Dag Aksel Larsen kom paa Rigsdagen har han ført en fra de
øvrige Rigsdagsmedlemmer meget isoleret Tilværelse. Det var som om han ikke
regnede andre for noget — eller maaske frygtede og ikke vilde udsætte sig for
selv at blive overset og sat til Side. Hvordan det nu end forholder sig, han færdes
fremdeles som en Fremmed blandt sine Kolleger, og deltager ikke i, hvad man
forstaar ved Rigsdagslivet. Formodentlig stemmer dette godt med hans antiparlamentariske Program og revolutionære Sindelag — men ogsaa med hans Lyst til Læs-
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ning og hans Kundskabstrang. Den, der gaar op i Rigsdagslivets selskabelige Side,
faar ikke læst meget. Men Aksel Larsen er en belæst Mand, hvis Tid er stærkt optaget.
— Hans Partis og Læres Fremgang i det danske Vælgerfolk har hidtil ikke været
lovende for en Politik, der vil afskaffe Folkestyret ved Revolution. De almindelige
Tilstande i Danmark kan slet ikke sammenlignes med de Forhold, hvor han henter sine
Forbilleder. Forgæves har Demokratiet
ikke arbejdet her i snart Hundrede Aar,
og den danske Folkekarakter burde han
og hans Meningsfæller have under
kastet et nøje Studium, før de forsøgte
at indpode de kommunistiske Ideer paa
vor gamle Folkestamme. Som der er
forskellige Blodtyper, der ikke taaler
at blandes, er ikke enhver Teori lige
godt anvendelig alle Vegne. Utvivlsomt
findes der i Kommunismens Idé, og
den Maade, hvorpaa den virker, meget
som Fremtiden vil kunne drage nyttig
Næring af, ogsaa hos os. Men vil Ak
sel Larsen opnaa at se det for os bru
gelige frugtbargjort, maa han indrette
sig paa at gaa den Vej, som alle Frem
skridt har maattet følge i Danmark: Op
lysningens Vej, Lovens Vej gennem
Fremskridt og Vækst og Udvikling mod
Tilstande, hvis endelige Udformning den
Helga Larsen, Bestyrerinde. F. 21/4 1884 i Kø
nuværende Slægt ikke oplever.

Bestyrerinde HELGA LARSEN

benhavn. Datter af Dyrlæge Chr. Peters fra
Sønderjylland og Marie Sofie Petersen, Bryg
geriarbejderske, København. Bestyrerinde for
Københavns Kommunes Husvildeasyl paa Amagerfælledvej for Kvinder med Børn. Folketings
medlem for Socialdemokratiet i Københavns
Søndre Storkreds siden 22/4 1918. Opstillings
kreds: 7. Kreds, Rosenborgkredsen.

Den attenaarige Helga Larsen blev
i 1903 valgt til Kasserer for Det kvin
delige Bryggeriarbejderforbund, som
dette Aar var stiftet og blev i 1908 dette Forbunds Formand, en Stilling, hun ind
tog til 1927. Fra 1909—27 var hun Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Bryg
geri- og Brænderi-Arbejderforbund. I 1913 blev hun Medlem af Borgerrepræsen
tationen og 1933 Tilsynsførende ved Københavns Kommunes Børneforsorg; Aaret
efter fik hun sin Stilling som Bestyrerinde i Husvildeforsorgen.
Helga Larsen er vokset op med Arbejderbevægelsen i København. Hun har
fulgt sin Moder og hendes Bestræbelser for at organisere de den Gang ikke videre
godt lønnede kvindelige Bryggeriarbejdere, og hun har haft den Glæde at se Be
vægelsen vokse og Kaarene bedres ogsaa for den Organisation, hun har viet sine
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Kræfter. Hendes Arbejde har været delt imellem De kvindelige Bryggeriarbejderes
Forening og Deltagelse i Forsorg for enligt og vanskeligt stillede Kvinder og Børn.
Hendes Interesse paa Rigsdagen, de Ordførerskaber og det Udvalgsarbejde, hun har
haft, har ogsaa væsentligst drejet sig om Lovgivning, der berørte disse Omraader.
Alle sociale Spørgsmaal, Børnelovgivning Forsorg for gamle, syge og Invalider
har bevæget hendes kvindelige Hjerte
og vakt hendes Interesse.
Som Borgerrepræsentant og Folke
tingsmedlem har det været hendes Maal
sammen med sit Parti at fastholde Kra
vet om en menneskelig Tilværelse for
alle Smaakaarsfolk, der ofte er henvist
til at leve hele deres Liv i Skygge.
Helga Larsen er en frisk og kraftig
Personlighed, et Udtryk for mange af
de stærke og sunde Karakteregenska
ber, den danske Arbejderbefolkning sid
der inde med. Ved sin hele Færd paa
Tinge gennem nu snart mange Aar har
hun vundet sig mange Venner, og man
hører med Tillid paa, hvad hun har at
fremføre i Døgnets Debat.

Jens Andreas Kristiansen Dalby, Lærer. F. 19/n
1879 i Sahl i Ringkøbing Amt. Søn af Tømrer
mester Jakob Kristiansen Dalby og Hustru.
Lærer i Stauby. Medlem af Folketinget fra 15/y
1937, repræsenterende Socialdemokratiet i Vejle
Amt, men supplerende den i København valgte
Fru Helga Larsen. Hendes Stedfortræder i Kø
benhavn ønskede ikke at tage mod Folketings
mandatet, hvorefter Suppleanten efter de gæl
dende Valglovsregler tilfaldt en af Partiets Sup
pleanter i Vejle Amt. Opstillingskreds: Bjerre.

Fru Helga Larsen nedlagde sit Fol
ketingsmandat d. 14—1—-37 og efter
fulgtes af

Lærer JENS

ANDREAS KRISTIANSEN DALBY

Lærer Dalby har ved gentagende
Lejligheder været sit Partis Folketings
kandidat, dels i Vonsild dels i Bjerrekredsen, og har i en Aarrække deltaget
i Partiets Agitations- og Organisations
arbejde. Oprindelig er han uddannet Tømrer, men efter nogle Aars Arbejde som
Svend kom han paa Gjedved Seminarium, hvorfra han tog Eksamen i 1906. Siden
har han været Lærer i Stauby Sogn i Vejle Amt. Fra 1928—36 var han Medlem
af Menighedsraadet i sit Sogn og siden 1935 har han været Medlem af Sogneraadet. Han sidder i Bestyrelsen for Vejle Amts Sogneraadsforening.
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Borgerrepræsentant GERDA MUNDT

I 33 Aar boede Frk. Mundt i Lyngby, og herfra er hendes vidt forgrenede
offentlige Arbejde og Samfundsarbejde udgaaet. Hun tog først de nærmeste Krav
op, deriblandt et Oplysnings- og kristeligt socialt Agitationsarbejde blandt Fabriks
arbejderskerne; hun blev Leder af Kri
stelig Forening for unge Kvinder og
Formand for danske Kvinders Forsvars
forening i Københavns Amts 4. Kreds.
Det bragte hende i nærmere Forbindelse
med de konservative Kredse i Lyngby,
og i 1909 valgtes hun ind i LyngbyTaarbæk Sogneraad og blev valgt med
et meget betydeligt Stemmetal. Frk.
Mundt, der fra Barnsben er opdraget i
kristelig, national Aand, var i sine unge
Dage under Indflydelse af den fornem
me men folkelige og grundtvigsk inter
esserede Højesteretssagfører Florian
Larsen. Hun er Student fra Frk. Zahles Skole, og har derfra modtaget et
Stempel med samme Firmamærke ; hun
er ikke blot paavirket i denne Aand
gennem Skolen men ogsaa af sin Mor,
der fra Barnsben var opdraget af Na
talie Zahle. Som ung studerede Gerda
Gerda Mundt, Borgerrepræsentant. F. 4/9 1874
Mundt ved Universitetet i Halle og fore paa
Frederiksberg. Datter af Overretsprokuratog en Studierejse til England. Paa et tor J. Henrik Mundt og Hustru Anna, f. Poul
kristeligt Studentermøde paa Lechø i sen, Dattpr af Arrestforvarer Poulsen i Hille
Folketingsmedlem for Det konservative
Sverrig tog hun Ordet for, at ogsaa rød.
Folkeparti fra lfl/n 1932. Valgt i Københavns
sønderjyske Studenter, som jo dengang Søndre Storkreds. Opstillingskreds: 3. Kreds.
var tyske Borgere, skulde deltage i
disse Møder. I Lyngby var hun Medlem af Skolekommissionen fra 1913—14. Hun
blev nu Bestyrelsesmedlem og Kasserer for K. F. U. K.s Hovedforening i Køben
havn, 1916—19, og Medredaktør af Bladet „Plovfuren“ fra 1917—20. Hen
des Virksomhed flyttes saaledes lidt efter lidt ind til Hovedstaden, hvor hun selv
tog Ophold, og 1919 valgtes hun til Medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
Frk. Mundt er Formand for Missionen for kvindelige Arbejdere, Medlem af
den konservative Vælgerforenings Bestyrelse i 3. Kreds og af dens Hovedbesty
relse. Hun er Medlem af Københavns Værgeraads Forretningsudvalg, af St. Lucasstiftelsens Bestyrelse og af Ledelsen for De forenede Kirkeskoler. Hun sidder i
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Forretningsudvalget for Københavns Børneværn og i Bestyrelsen for Selskabet af
7. September til Støtte for faderløs Ungdom. Som en tredelt Traad gennem hele
hendes mangesidede Virksomhed gaar det kristelige, det nationale og Børneforsor
gen. Hun lever og aander i dette sit Arbejde, hvortil hun opofrende og med stor
Flid har brugt meget af sin Tid. Men ved Siden af har hun gennemført et betydeligt
Oversætterarbejde, og har selv skrevet Bøger. I 1929 udkom „Til Østerland“, en
Skildring fra en Rejse gennem Ægypten, det hellige Land og Balkan. Hun kalder
det en Pilgrimsrejse og giver levende Udtryk for sin Bevægelse ved at færdes i de
Egne, hvor saa megen Historie er blevet til og som har levet i hendes Fantasi siden
Barnetiden og Skoletimerne. 1930 udkom: Edel Lisberg; 1932: Guds Hensigt;
1932: Bramme Mølle, en Slægtsbog, hvori meget lokalhistorisk Materiale er sam
let, og 1935: Fra New York til Yellowstone, Indtryk fra en Amerikarejse. Frk.
Mundt er en underholdende Fortæller; naar hun rejser ser hun med sine egne
Øjne, og hendes Bøgers Indhold afhænger heraf. De er personligt mærkede i Stil og
Indhold.
Paa Rigsdagen har hun ført Ordet for sit Parti bl. a. ved Behandling af Lov
forslaget om Tilsyn med Særforsorgsanstalter og om Oprettelse af Husholdnings
råd. I 1936 talte hun ved Behandlingen af Lovforslaget om offentlig Fred paa
Folkekirkens Helligdage. Hun gjorde her den Betragtning gældende, at Søndagen
ikke blot skulde være Hviledag, men ogsaa Helligdag; kom Hviledagen i Hu, at
du holder den hellig, mindede hun Folketingets og Regeringens Medlemmer om !
— Man kan i vore Dage ikke tvinge Folk til at gaa i Kirke, sagde hun, men man
kan skaffe dem Ro paa Helligdagene, Fred til at samle Sindet om det, der ligger ud
over Hverdagen! Ved Finanslovforhandlingen samme Aar var hendes Emne For
holdene i Sønderjylland. Frk. Mundts Interesse for det sønderjyske Spørgsmaal er
af gammel Dato og bunder i hendes Opdragelse. — Hun talte indtrængende om
den Kamp, der flere Steder staar om Børnene, som de tyske Skoler med alle
Midler er ude om at drage til sig. Særlig pegede hun paa Nødvendigheden af, at de
danske Skoler ikke byder paa ringere Undervisning og tarveligere Undervisnings
midler end de tyske private Skoler.
Ved Forhandling af Svangerskabsloven i Samlingen 1936—37 talte Frk. Mundt
kort, men alvorsbetonet og ikke uden Virkning om Muligheden af hos den be
svangrede Kvinde, der vilde fordrive sit Foster, at vække hendes Ansvarsfølelse og
derved faa hendes Moderinstinkter kaldt til Live, saa alle Tanker om Fosterdrab
døde. Personlig mente hun at kunne pege paa Tilfælde, hvor en saadan Paavirk
ning havde haft den ønskede Virkning.
Frk. Mundts Tilknytning til Det konservative Folkeparti er næppe et Udtryk
for, at hun i et og alt billiger Partiets Handlinger, men hun kunde slet ikke, som
hun nu engang er, være Medlem af noget andet Parti ; det særlige Syn hun har paa
vort offentlige Liv, hendes Opdragelse som hendes Følelsesliv dikterer hende, naar
hun vil deltage i Politik, at staa i disse Rækker. Hun anser det for noget centralt
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i sin egen praktiske Virksomhed, at hun kan staa i Det konservative Folkeparti
som Kristen og med sin udprægede sociale Interesse, som hun altid i Gerning er
gaaet i Brechen for, naar det gjaldt at hjælpe Børn, Syge og Gamle. Indenfor
Københavns Værgeraad og som Medlem af et Børneværn har hun udfoldet megen
Energi. Vel er hun konservativ, men hun ikke blot forstaar Nødvendigheden af at
samarbejde med andre; hun praktiserer det ogsaa, og paa Rigsdagen er der altid
Brug for dem, der med Alvor forsøger Samarbejdets vanskelige Kunst.

Grosserer JENS CHRISTIAN WILLIAM PRIEME

Efter at have taget Realeksamen i Randers, kom William Prieme i Lære hos
S. A. Hasselbalch, og derefter drog han til Hamborg og lærte hos W. Klapper. Da
Læretiden var forbi, nedsatte han sig i København og drev Agenturvirksomhed;
fra 1920 har han Borgerskab som Grosserer. ■— Prieme er noget af en Oprører;
en beslutsom og fortættet Vilje bor bag hans noget mutte Fysiognomi. Er han ikke
tilfreds med Forholdene, som de former sig, rejser han en voldsom Kritik mod det,
han finder skævt og urimeligt, som f. Eks. i hans Finanslovtale i Efteraaret 1937,
hvor han forsøgte at paavise Tilstedeværelsen i Socialdemokratiet af alle de Baciller,
der i sin Tid nedbrød hans eget Parti ! — Han var Medstifter af og er nu Medlem
af Bestyrelsen for Grossistsammenslutningen fra 1930, en Forening der blev stiftet
i Opposition til det herskende Styre indenfor Grossererverdenen, som efter Oppo
sitionens Mening ikke gav Plads hverken for nye Mænd eller nye Tanker. Prieme
var fra 1931—33 Formand for denne Sammenslutning og har i 1930 været med til
at stifte Grossistforeningen, i hvis Bestyrelse han har Sæde. Fra 1931—33 blev
han Medlem af Grosserer-Societetets Repræsentantskab, hvis Næstformand han var
fra 1932—33. Han er stadig rykket op, og 1933 valgtes han til Medlem af Gros
serer-Societetets Komité; Aaret før var han blevet valgt til Folketingsmand. — Stil
lingen som Oppositionsmand gav ham Magt og Indflydelse. Han er Medlem af
Valutanævnet og Formand for Erhvervenes Portoudvalg.
Grosserer Prieme er i Rigsdagen en af de skarpeste Opponenter imod Regerin
gens Politik. Han kom sent til at beskæftige sig med det politiske og angiver selv
som Aarsagen til, at han blev Politiker, Ministeriet Staunings Politik, der vanskelig
gjorde Erhvervene deres Arbejde! Sine politiske Maal stiller han klart og stærkt
op. Han er ikke blot Tilhænger af en bedre Forsvarsordning og en anden Skatte
politik end den, der gælder, og her er han paa lige Linie med sine Partifæller. Han
er Modstander af en Skattepolitik, der lægger saa tung en Byrde paa Erhvervenes
Fortjenester, som Loven paabyder her til Lands, og er naturligvis ogsaa som Oppo
sitionsmand i Stand til at kritisere vore indirekte Skatter og deres Indflydelse paa
Erhvervene sønder og sammen. Men ud over disse for en konservativ Byrepræsen19
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tant, man kunde fristes til at sige selvfølgelige Krav, stiller han videregaaende
Fordringer, der har bidraget til at give ham hans eget Ansigt i vor Rigsdag. Han
vil frigøre Erhvervene for den Socialisering, Regeringens Politik efter hans Skøn
medfører; ja, siger Prieme, ikke blot medfører, men som Regel gennemfører og til
stræber! Mod dette vender han hele sit Sind. Der bør skabes en Næringslovgivning
og Skattelovgivning, der stiller Brugsfor
eningen lige med Købmandsstanden og
lader disse Forretninger betale Skat af
deres Fortjeneste, som Købmændene
maa. Næringsloven bør give alle med
samme Uddannelse lige Ret til at drive
deres Erhverv, og Valutacentralen skal
væk !
Saadan omtrent er William Priemes
Program. Det er den københavnske
Handelsstand, som har valgt ham ind
paa Rigsdagen, og han føler sig først og
fremmest som dens Repræsentant. Han
ved meget vel, at han staar overfor en
Overmagt, til den ene Side af Arbejder
repræsentanter, til den anden af Land
brugets Mænd, som ikke billiger hans
Politik, men han føler det som sin Op
gave at tale Byerhvervets, særlig Ho
vedstadserhvervets Sag paa Tinge, og
det gør han uforfærdet, ja, saa ener
Jens Christian William Prieme, Grosserer. F.
gisk, at det ikke er altid, han faar Stun
16/g 1894 i Randers. Søn af derværende Kom
der til alle de politiske Hensyn, som
munalbogholder exam. jur. I. C. Christensen og
Hustru Maria, f. Prieme, fra København. Gros
Partiet maaske sætter Pris paa! Men
serer i Hovedstaden. Medlem af Folketinget for
efterhaanden
lærer nok ogsaa han at
Det konservative Folkeparti fra 16/n 1932, valgt
blive
„Politiker
“ ! — Han er efterhaan
i Københavns Østr.e Storkreds. Opstillingskreds:
6. Kreds.
den en meget brugt Rigsdagsarbejder i
Partiets Tjeneste og ses hyppig paa Folketingets Talerstol. Som Handelsmand er han
Tilhænger af Frihed for Erhvervene og mener i Frikonkurrencen at se det bedste
Værn for Forbrugerne og Midlet til en naturlig Prisdannelse. Han er Modstander
af Avancebegrænsning og Importregulering. I de Aar, han har siddet paa Rigs
dagen, har han i ikke ringe Grad fæstnet sin Stilling baade indenfor sit Parti og
sin Stand.
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Ingeniør KAY EMUN SILFVERBERG RAGER

Rager er et af Folketingets mest levende og mest virksomme Medlemmer. Han
kommer ikke daskende med Hænderne i Lommerne for at finde en Makker til en
Passiar i en ledig Stund; der skal udrettes noget! Man kan vel finde ham ved et
Spil Kort hen paa Eftermiddagen i en
Mellemtime, men saa spilles der ogsaa
Kort! Der skal være Gang i Støvlerne,
hvor han er med; gaar det langsomt,
trægt eller slet ikke, besættes han af
Uro; en Fod dirrer under Bordet, den
ene Haands Fingre leger i Rytmer eller
famler ved Blyanter og Penneskafter;
han tegner og skriver lidt, mens Blik
ket utaalmodigt, vaagent, opildnende
spejder efter, om Maskinen atter gaar
i Gang.
Rager er Student fra Frederiksberg
Latin- og Realskole, og her skal Efter
trykket lægges paa det sidste Ord. For
Latinen har han Afsky, taler ogsaa
sjældent det Sprog, men med desto in
tensere Styrke dyrker han de reale
Fag. Han er Elektroingeniør fra 1907,
var dygtig til Matematik og Fysik og
har siden i Livet forstaaet saavel at
underbygge som at udnytte sine Kund Kay Emun Silfverberg Rager, Ingeniør, M.
Ing. F. F. 15/9 1884 paa Frederiksberg. Søn af
skaber. Rager kom ret sent ind i det Apoteker paa Frederiksberg Apotek, GI. Konge
offentlige Liv; efter Eksamen var han vej, Carl Emil Rager og Hustru Christine, f.
et Par Aar ansat ved Københavns Spor Silfverberg, fra Flensborg. Ingeniør i Firmaet
Louis Poulsen & Co. fra 1918. Folketingsmand
veje og fra 1909—18 ved Nordsjæl
for Det radikale Venstre fra 24/(J 1929 hvor han
lands Elektricitets- og Sporvejs Aktie valgtes i Københavns Vestre Storkreds. Opstil
lingskredse: Københavns 14. og Frederiksberg
selskab. Hans Interesse for offentlige
2. 1935 valgt i Østre Storkreds. Opstillings
Anliggender er dog af gammel Dato.
kreds: Bispeeng Kredsen.
Han er Studenterforeningspolitiker og
deltog med Iver i Lørdagsaftnernes ofte bevægede Diskussioner. Fra 1902 har han
været Medlem af Studenterforeningens Radikale, og allerede inden han blev Kan
didat, viste han sig paa Vælgermødernes Talerstole.
Rager er politisk Elev af Dr. Munch og i sin Façon paavirket, om end ikke
beslægtet, med Udenrigsministerens skematiske og logiske Taleform; og afdøde
Skolebestyrer Niels Hjorth, den højt begavede, impulsive og viljestærke Pædagog,
19*
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der ogsaa nu og da blandede sig i Politik, har Rager taget ved Lære af. Hans eget
Selv kunde for saa vidt ogsaa karakteriseres derhen, at han, som begge de betyde
lige Personligheder taget under et, i sit Væsen rummer baade behersket Form og
ildfuld Lidenskab. Rager overkommer meget. Han kan arbejde i sin Forretning om
Morgenen, ved Middagstid have været i Finansudvalget, hvoraf han siden 1935 har
været Medlem, paa 10 Minutter indtage en stor og god Frokost, som slet ikke bider
paa den raske, tynde Mand; fra 12—1 er han i Partimøde, hvor han tager alting
med og interesserer sig for det hele, dog mest Hovedstadens Styre og hvad der er
„Politik“ i. — Fra 1 til 4 eller 5 i Folketingssalen, hvor han meget ofte er i Ilden;
Resten af Eftermiddagen i Udvalgsmøder og om Aftenen i sin Forretning eller paa
Talerstolen i heftig Diskussion til langt ud paa Aftenen paa et Vælgermøde, paa
et fagligt Møde, i en Ungdomsforening eller i et Forsamlingshus ude paa Landet.
Selskabelighed forsømmer han heller ikke.
Saadan arbejder man ikke, hvis Hovedet er fyldt med Grød. Rager har en sikker
og hastig Hjerne. Som Politiker hæmmes han maaske nok noget af den Hastighed,
hvori han virker; i Politik gælder det ikke blot at kunne overkomme; man skal og
saa kunne overbevise og overvinde. Rager giver sig ikke Tid til at dvæle i Nuet eller
til at se, om det spirer og gror, hvor han strøede sit Korn. Han saar væk, og det hæn
der derfor ogsaa, at en Del falder paa alfar Vej, „hvor ingen Sæd kan fæste Rødder“.
Rager har fra 1922—28 været Medlem af Dansk Ingeniørforenings Hoved
bestyrelse og er fra 1932 Medlem af Københavns Havnebestyrelse og af Arbejdsnævnet fra 1929. Han har været Udgiver af og Redaktør af Tidsskriftet „Lys og
Kraft“ fra 1917—23. Fra 1924 har han redigeret „Elektroteknikeren“, det officielle
danske Organ for Elektroteknisk Forening og „Danske Elektricitetsværkers For
ening“.
Navnet paa det Tidsskrift, han udgav: „Lys og Kraft“, kunde staa som en Over
skrift over hans egen Virksomhed. Den raske, venlige, tjenstvillige Mand spreder,
hvoF han kommer, Lys omkring sig. Han er ikke Filosof, søger saa lidt de høje
Tinder som de dybe Dale, men han er en Oplyser, jævn og ligetil i sit Væsen og
til at stole paa. Paa Rigsdagen betyder han efterhaanden meget; en Mand, der kan
noget og bestiller noget, sakker som Regel ikke agterud i denne Forsamling.

Forstander NIELS JØRGEN DAVID VILHELM RASMUSSEN
Vilhelm Rasmussen nærmer sig nu Støvets Aar, og da han i flere Aar har lidt
af en alvorlig Ørelidelse og hører daarligt, tager han ikke mere saa livligt Del i
Tingets Forhandlinger, som i de yngre Aar. Han staar politisk ikke i første Række,
har egentlig aldrig gjort det, selv om han en Tid var en ret stærkt benyttet Agitator
i sit Parti og kunde Vælgermødets Teknik til Fuldkommenhed. Alligevel er han en
af den danske Rigsdags mest karakteristiske Skikkelser, en Mand med et over-
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ordentligt Arbejde bag sig og som Pædagog og pædagogisk Skribent kendt langt
udover Danmarks Grænser. Møder man Vilhelm Rasmussen i Rigsdagens Van
drehal og bemærker sig hans skarpt markerede Træk, den lave, hvide Flip, der
slutter som en Ring om Halsen, hans sorte Frakke og Vesten knappet op til
Halsen, hans sirlige Bevægelser og al
vorlige iagttagende Blik, vilde man, om
man ikke vidste bedre, antage at have
en katolsk Lærd, en Pater eller Kloster
broder for sig. Helt misvisende er det
ejheller at sammenligne ham med en
Kirkens Mand. Vilhelm Rasmussen har
som Naturforsker og darvinistisk Dog
matiker haft ikke saa helt lidt tilfælles
med for Eks. Jesuiterordenens Mestre!
— Han blev Student i 1887 og cand.
mag. i 1894 i Naturfag og Geografi, var
en begejstret Dyrker af sine Fag og
flammende optaget af at udbrede en
Livsopfattelse, bygget paa naturviden
skabelige Synspunkter. Samtidig optraadte han som Afholdsagitator. Den
gamle paa den kristelige Dogmatik og
almindelige kirkelige Opfattelse hvilen
de Folkekultur vilde han nedbryde, og
i Stedet for opdrage den unge Slægt til en
Niels Jørgen David Vilhelm Rasmussen, For
nøgtern Selvvurdering, der kun bygger stander. F. 31/7 1869 i Ullerslev paa Fyn. Søn
paa, hvad man gennem et Studium af sig af Kromand Hans Rasmussen og Hustru Anne,
f. Nielsen, fra Fjellerup. Forstander for Statens
selv og den Natur, hvoraf man er en
Lærerhøjskole. Folketingsmand for Socialdemo
Del, kan erkende. Naar han i Studen
kratiet fra 9/3 1915. Valgt i Københavns Østre
tersamfundet i sin Tid tumlede sig i
Storkreds. Opstillingskreds: 10. Kreds.
Diskussioner om disse Problemer, fik
Opdrageren som oftest for saa vidt Magten over Videnskabsmanden, som han udtalte
sig mere som Forkynder og Underviser end som Forsker. Hvad han senere i Livet har
præsteret og som har gjort hans Navn kendt, falder i det væsentlige indenfor det pæda
gogiske Felt. I sit Rigsdagsarbejde har han mest beskæftiget sig med Skole- og Undervisningsspørgsmaal, men har ogsaa nu og da taget Ordet for praktiske Reformer, for
Opdyrkning af Heden og Fremme af ny Kulturer i vor Landøkonomi. Han er da
blevet mødt paa Rigsdagen med megen Skepsis. Mari betragtede ham som en
stuelærd Teoretiker, hvis Tankespind kunde være underholdende nok at følge,
naar han behændigt udredede det for sine Tilhørere, men noget praktisk Værd
har man ikke villet tillægge det, og denne Vurdering er kommet til Orde, ogsaa
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naar han talte om Skoler og Undervisning. Man har dog herved fra de Sider i
Rigsdagen, der var ham mest imod, mere end en Gang ikke blot gjort ham Uret,
men ogsaa sig selv, ved ikke at lytte til det værdifulde, der ofte var i hans Fore
drag. Vilhelm Rasmussen har nemlig været en meget betydelig Iagttager og en
Underviser og Lærer af høj Rang, og han har en meget væsentlig Del af Æren
for de friere Former for Undervisningen i Naturfag, som vore Skoler, baade de
højere og de lavere, nu praktiserer. Hans omfattende Forfatterskab, geografisk,
zoologisk, botanisk og almen biologisk, har i væsentlig Grad bidraget hertil. Mest
kendt er dog hans Studier over Børnepsykologi, som han har gjort Rede for i en
Række Værker, der er blevet berømte blandt Skolefolk og pædagogisk inter
esserede Forældre over hele Kloden.
Han er Medlem af Rask-Ørstedfondets Komité, og som Lærer ved. Statens
Lærerhøjskole fra 1924 har han haft Lejlighed til at paavirke en stor Del af den
danske Lærerstand. Han har vel ikke oplevet at se de gamle Mure falde, som han
i sin Ungdom svingede sin Kølle imod, og er end baade den ene og den anden
af de Skanser, han i sin Tid befæstede for sig og sin Opfattelse, faldet for den
Kritik, han tidlig og sildig har paakaldt, ja forkyndt som Verdens Salt, saa staar
dog tilbage som Frugt af et langt Livs myreflittige Slid, hvad han som Ekspert i Un
dervisning, i Maaden’at tage Børnene paa, har udrettet for Naturhistorieundervis
ning i Børneskolerne, ikke mindst for de mindste Børns Vedkommende. — Vor
Skoles Metode er, hvor nødig man end fra visse Hold vil indrømme det, blevet en
anden, end den vilde have været uden ham. Paa dette Felt har han været en
Reformator.

Typograf JULIUS VALDEMAR SCHRØDER

En Annonce i Adresseavisen, hvori der stod Bogtrykkerlærling søges, og som
den daværende Bydreng, Julius Schrøder, fik sin Opmærksomhed henledt paa, var
den Haandsrækning af Skæbnen, som gjorde ham til Typograflærling, og som har
været afgørende for hans senere Udvikling. Da han var blevet Svend, fik han
hurtigt sine Kammeraters Tillid, men det var dengang ikke noget, man vandt Aner
kendelse paa hos Arbejdsgiverne; da han først var blevet valgt til Tillidsmand, havde
han vanskeligt ved at faa Arbejde, for han blev afskediget fra sin Plads, naar det
blev bekendt, at han var med til at organisere Typograferne og skærpe deres Krav.
Han har dog haft megen Ære af at have været med i dette Organisations
arbejde. Ikke blot havde det ført ham selv fra „Proletardrengens trange Tilværelse“,
som var Schrøders i hans Barndomsaar, frem til en smuk Stilling i Samfundet,
men det har gjort Typografstillingen og Faget anset og har bidraget væsentlig til
Højnelse af vort Lands Avis- og Bogkultur. Næppe nogen enkelt Stand, bortset
fra Gaardmandsstanden, har leveret et saa betydeligt Menneskemateriale til den
politiske Udviklings Lederstillinger i vort Folk som Typograferne.
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Fra sin Ungdomstid, hvor Schrøder søgte Oplysning paa forskellige Kursus,
blandt andet Borups Læreanstalt, mindes han blandt sine Lærere og Forbilleder
særlig Herman Trier og A. C. Meyer. Det var begge Mænd med varme Sjæle og
af stor Veltalenhed. Hvor den ene havde Kundskaber havde den anden poetisk
Begavelse, men talte de til Ungdommen,
henrev de begge Tilhørerne ved den Ild,
der var i deres Ord, og den Idealisme,
som bar deres Foredrag. Schrøder blev
Socialdemokrat, Organisator og Agita
tor, og i 1906 blev han Medlem af Fa
gets Voldgiftsret og af Bestyrelsen for
Københavns Afdeling i Typografforbun
det. Fra 1909—15 var han Redaktør af
„Typograftidende“ og 1920 blev han For
bundets Formand. Han har været For
mand i 13. Kreds for Socialdemokratiets
Vælgerforening i 2 Aar og i 15. Kreds
i 4 Aar. Fra 1920—23 har han siddet i
Partiets Hovedbestyrelse, og 1912 ind
valgtes han i Borgerrepræsentationen,
hvor han fra 1916—25 sad i Budgetud
valget og igen fra 1928. Fra 1925—26
var han Medlem af Folketingets Finans
udvalg.
Schrøder hører ikke til de flittige
Valdemar Schrøder, Typograf. F. 19/7
Rigsdagstalere, eller om man vil, til Julius
1879 i København. Søn af Musiker Johan Schrø
dem, der i Tide og Utide breder sig paa der og Hustru Rosa, f. Friis. Formand for
Folketingets Talerstol! Men han er en Dansk Typografforbund. Folketingsmand for
Socialdemokratiet i Københavns Østre Stor
dygtig Taler og giver i sine Indlæg baade
kreds fra 11 /4 1924. Opstillingskreds: 6. Kreds,
sagligt og menneskeligt paa fortræffe
Østbanekredsen.
lig Vis Udtryk for, hvad der lever og rø
rer sig i den københavnske Arbejderstand, hvorfra han selv er udgaaet, og som han
repræsenterer paa Tinge. Ved Folketingets Behandling 1928—29 af Loven om Er
hvervs- og Arbejdsfrihed holdt han for Eks. en kraftig Tale i Folketinget, hvor han i
djærve Ord og med en forstandig Begrundelse angreb denne Lov. Han kan være
kraftig og paagaaende i sin Kritik, men han glemmer aldrig i Kampens Hede at
yde sine Modstandere Anerkendelse og Respekt, hvor han finder Grundlag derfor.
Schrøder hører nu til den gamle Ende, den Halvdel, der har siddet længst Tid
i Folketinget. Han er med Aarene blevet en af Folketingets Støtter, en Re
præsentant for de gamle, gode Dage, den for mange lykkelige Tid, da den køben
havnske Arbejder organiserede sig, gik frem i Velstand og Kultur og fra Valg
til Valg erobrede Magten først i Hovedstaden og senere i store Dele af Landet.
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Overinspektør OLUF PEDER JENSEN SKJERBÆK

Oluf J. Skjerbæk har kun i én Rigsdagssamling deltaget i Arbejdet paa Tinge,
men havde inden han blev Rigsdagsmand skabt sig et Navn. Han er Student fra
Slomanns Skole 1904, cand. jur. fra Januar 1910, har været Sagførerfuldmægtig,
Fuldmægtig hos Straffedommeren i
Frederiksberg Birk, og Assistent i Kul
tusministeriet. 1913—14 foretog han
Studierejse til England og Tyskland og
fik som Student gennem sit Arbejde i
Frivilligt Drenge Forbund sin Interesse
vakt for de Børn og Unge, der trængte
til Hjælp og Støtte äf det Offentlige. I
1914 blev han Sekretær i Overværgeraadet og kom herved ind paa den Vej,
som førte ham op til den ledende Stil
ling, han indtager. Han har været Over
inspektør for Opdragelseshjemmene og
Medlem af Overværgeraadet. Han sid
der nu i Landsnævnet for Børneforsor
gen og fra 1933 er han Ministeriets
Overinspektør for Børneforsorgen i hele
Landet.
Skjerbæk har fra 1925—34 været
Medlem af Frederiksberg Kommunal
bestyrelse, af Skolekommissionen fra
Oluf Peder Jensen Skjerbæk, Overinspektør.
1929 og af Menighedsraadet i Frederiks
F. 8/s 1885 i København. Søn af Husejer,
berg Sogn fra 1922; han er Formand i
Postbudformand Martin Christian J. Skjerbæk
fra Skjærbæk mellem Ribe og Tønder og Hu
Skolekommissionen for det kgl. Op
stru, Anne Margrethe Hans.en fra Karlebo i
fostringshus
og Den Thorupske Stiftelse
Nordsjælland. Folketingsmand for Det konser
fra 1929.
vative Folkeparti fra September 1936, da han,
som Suppleant for Overretssagfører Sven ved
Skjerbæks Livssyn, der bærer hans
dennes Valg til Landstinget, blev Medlem af
sociale
Interesse er grundlagt i hans
Rigsdagen.
Hjem, hvor navnlig hans Moder havde
megen Interesse for sociale Anliggender og sad i Bestyrelsen for Frederiksberg
Hjælpekasse. I sine unge Aar som Medie n af Frivilligt Drenge Forbund blev han
paavirket af den kristelige Ungdomsbevægelse og fik derved sin politiske Inter
esse drejet ind i en anden Bane. Den Side af den sociale Lovgivning, som vender
mod Skole- og Kirkespørgsmaal, interesserer han sig særlig for, og dette vil natur
ligvis ogsaa paa Rigsdagen blive hans Felt. Men det fremgaar allerede af hans
Ordførerskaber, at han ikke er nogen Novice i de Emner, han behandler. Det er
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en sagkyndig, der taler. Han har været Sekretær i det Udvalg, der i 1918—20
forberedte en Revision af Børneloven og Plejebørnsloven. Ogsaa i det kirkelige
Udvalg fra 1920 har han været Sekretær. Han var Formand for Menighedsraadsforeningen for København og Frederiksberg 1935—36 og sidder i Bestyrelsen for
Vridsløselille og Nyborg Fængselselskab. Fra 1931 er han Formand for den dan
ske Nationalkomité til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn.

Grosserer VALDEMAR SØRENSEN

Valdemar Sørensens Forældre var Arbejderfolk; hans Far var Bryggeriarbej
der, deltog i Arbejderbevægelsens faglige Organisation og var med i dens politiske
Udvikling. En Tid var han Leder af Bryggeriarbejdernes Forbund. Saavel han som
hans Hustru var fra Hornsherred, den smalle frugtbare Halvø med gamle Lands
byer og store Herregaardsmarker, der strækker sig op mellem Isefjorden og Roskilde
Fjord. Der havde ikke været Udvej for at komme frem hjemme i Vellerup og
Kyndeløse; saa drog man til København. Det var Sjællændernes Amerika, hvor
der var Fremgang, let at faa Arbejde for dem, der vilde bestille noget, og efterhaanden god Fortjeneste, ikke mindst for Bryggeriarbejderne. Valdemar Sørensen
er saaledes ægte Sjællænder, ikke blot Københavner og Frederiksberger, men
af Afstamning direkte fra Hornsherred, saa sjællandsk som det er muligt at være,
nedstammende fra en Befolkning, der oprindelig var paa én Gang Jordbrugere,
Fiskere og Haandværkere, hvis Materiale blev hentet fra Egnens store Skove!
Efter Konfirmationen kom han i Lære hos A/S Moresco, og spørger man ham,
hvorfor han blev uddannet i Manufakturbranchen, henviser han til Livets Tilfæl
dighed. „I et Hjem som mit maatte man snarest muligt i Virksomhed og tage, hvad
der faldt for!“ Valdemar Sørensen har Handelsskoleuddannelse, men er iøvrigt
selvlært; han har altid været en Læser, og skal han nævne de Mænd, som i sær
lig Grad har bidraget til at danne hans Personlighed, vil han pege paa Georg
Brandes og „De to langskæggede Profeter, Karl Marx og Henry George“ !
Det er karakteristisk for Valdemar Sørensen at benytte et saa respektløst Ud
tryk, som her er gengivet, om disse store, af hele Partier og Folkegrupper næsten
som Helgener dyrkede Koryfæer! Men han er respektløs! Han ser Verden med
det Drachmann kalder Solens Øjne — „Blot Du ej tar Briller paa og særlig ej
de mørkegraa, men ser med Solens Øjne, da skinner Søen himmelblaa, og du
kan næsten ej forstaa, at Klitterne kan være saa nøgne“. Valdemar Sørensen er
ikke gennem sin faglige Interesse blevet konservativ eller ved sin Opdragelse
havnet i Socialdemokratiet. Nej, Københavns liberale Vælgerforening, det var
noget for ham. Her mødte han Dygtighed og betydelige Begavelser; her var fri
Tænkning og frit Slag. — I Samarbejde med den voksende Arbejderbevægelse,
under Hørups opflammende Førerskab, opmuntret og oplyst af Brødrene Brandes’
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næsten forkyndende Taler, var Maalet sat, man vilde erobre København for Demo
kratiet og sende det gamle Højre ud i det yderste Mørke, hvor der var Graad og
Tænders Gnidsel ! Valdemar Sørensen var med som ung i den Bevægelse, og ved
Det radikale Venstres Dannelse i 1905 sluttede han straks op. I 1906 blev han
valgt ind i Bestyrelsen for Partiet for
Frederiksberg, kom siden i den køben
havnske Hovedbestyrelse og var i en
Aarrække Medlem af Landsforbundets
Ledelse. Hans politiske Grundanskuelse
følger nøje den gamle demokratiske
Linie i al Venstrepolitik, at ville udvikle
Brugen af saavel Administration som
Lovgivningsmagt i Samfundslivets Tje
neste til de brede Massers Gavn, men
som samtidig vil bevare saa megen
Plads for den enkelte, at han kan blive
sin egen Lykkes Smed, selv tage An
svaret for denne Del af sin Skæbne og
have Frihed til at gøre det.
I 8 Aar, indtil April 1937, har han
været Medlem af Frederiksberg Kom
munalbestyrelse som Det radikale Ven
stres Repræsentant. Han har som Kom
munalmand særlig beskæftiget sig med
Huslejespørgsmaal og ofte taget Ordet
Valdemar Sørensen, Grosserer. F. IC/1 1880.
for
Nødvendigheden af en Huslejelov.
Søn af Bryggeriarbejder paa Frederiksberg Ole
Han er Formand for Frederiksberg
Christian Sørensen og Hustru Karen Sophie, f.
Nielsen. Grossererborgerskab fra 1/1 1914 med
Lejerforening og Medlem af Hovedbe
Repræsentation for udenlandske Klædefabrik
styrelsen
for de samvirkende Lejerfor
ker. Folketingsmand fra 22/]0 1935 for Det ra
eninger. Som Rigsdagsmand har ogsaa
dikale Venstre i Københavns Vestre Storkreds.
Opstillingskreds: Slotskredsen og Falkoner
dette Spørgsmaal haft hans varme Inter
kredsen.
esse. I den Aarrække han var Formand
for de samvirkende Lejerforeninger, og senere som Medlem af den Kommission,
Indenrigsministeren lod nedsætte for at udarbejde en Huslejelov, var han meget
virksom for at fremme denne Sag.
Som Personlighed tilhører Valdemar Sørensens Type en ældre Tid. Han er
den Dag i Dag et levende Billede af den liberale, begavede Hovedstadsborger, der i
Aarene før Verdenskrigen ved frisindet Tænkning, social Forstaaelse og internatio
nal Fredsbevægelse prægede Tiden. Som Politiker er han dog moderne nok; som
radikal Venstremand er han en Mellemproportional af Karl Marx og Henry George,
frigjort for dem begge, paavirket af deres Tanker, men placeret i Øjeblikkets prak-
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tiske Politik, søgende at være et Udtryk for de Synspunkter, Det radikale Venstre
gør gældende gennem sine Købstadtilhængere i en Tid, hvor den politiske Magts
Tyngdepunkt forskydes fra Land til By.
Valdemar Sørensen er en fortræffelig Journalist. Han behandler Sproget for
nemt og elegant, ofte i Vendinger, der gennemlyses af Gammelliberalismens nedgaaende Sol. Men hans Frisind og ejendommelige personlige Udtryksform, ofte
præget i det Muntre af hans Københavnervid, gør ham som Stilist underholdende,
selv naar han behandler tørre handelspolitiske Emner.

Kommandørkaptajn CARL AUGUST SEVERIN WESTERMANN

Det er ikke noget betydeligt Tal af den danske Hærs og Flaades Officerer,
der har haft Sæde paa Rigsdagen, men adskillige af deres Navne er optegnet med
Anseelse og Ære i den parlamentariske Historie. Som Regel fører de i Krigshaandværket uddannede Folkerepræsentanter noget for Militærpersoner karakteristisk med
sig paa Rigsdagen. Deres Holdning er en anden og flottere end den almindelige
Rigsdagsmands, deres Veltalenhed mere kortfattet, kommandopræget, som en
Skolepræstation, og Forsvarssagen har som Regel været deres ét og alt. Komman
dørkaptajn Westermann træder i saa Henseende i sine Forgængeres Spor. Man be
mærker ham i den graa Masse paa Grund af hans rent legemlige Fortrin. Hans
sportstrænede Skikkelse og ranke Holdning fanger Opmærksomheden, og naar
man hører ham tale, er man ikke i Tvivl om at have en Militær for sig. Westermanns Uddannelse som hans Karriere er i enhver Henseende forløbet program
mæssigt. Han er Student fra Metropolitanskolen, og hans Lyst til Søen førte ham
ind paa Kadetskolen, som han gennemgik fra 1911—15. Fra 1921—22 gennemgik
han som Premierløjtnant i Flaaden Søværnets Officersskole; 1923 bliver han Kaptajn
løjtnant, 1931 Kaptajn, 1932 Orlogskaptajn og 1937 Kommandørkaptajn. Ikke uden
Grund fremhæver Westermann den personlige Paavirkning, han har modtaget fra sin
Far. Professor Westermanns meget betydelige Personlighed opbygget ved Lærdom,
Skarpsindighed, Intelligens og Sans for det systematiske gjorde ham til en frem
ragende Pædagog; han var en fængslende Forelæser, en betydelig Lærer, der,
selv om han holdt sig i fornem Afstand fra sine Elever, dog forstod ikke blot at
meddele dem Kundskaber men ogsaa at opildne dem til at gøre deres yderste
til Fædrelandets Gavn i den Gerning, der blev deres. Dette Synspunkt laa bag
hans omfattende Livsgerning, der har sat saa rige Spor i vort Folk! — Utvivlsomt
har Kommandørkaptajn Westermann gennem Opdragelsen og Samlivet med sin
Far modtaget en Paavirkning, som har været retningsgivende for hans Færd. —
Tidligt rejste han Spørgsmaal saavel i .Skrifter som i Taler om Flaadens For
fald. Som ærgerrig Officer kunde han ikke forholde sig rolig i Tjenesten, naar han
saa det Vaaben, han tjente, blive forsømt af Statsmagten. Den Politik, der laa
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bag Statens Passivitet, vilde han ikke forstaa, og kunde han ikke anerkende. Han
indsaa da, at skulde han naa at udrette noget for den Sag, der laa ham mest paa
Hjerte, førte Vejen i Danmark over Rigsdagen. Han førte derfor sin Agitation ind
i de politiske Klubber og Vælgermødeforsamlinger. Han talte første Gang offent
ligt ved Protestmødet i Koncertpalæet i
1928. Partiets Opmærksomhed blev
her henledt paa den unge Officer, og
man lagde Beslag paa hans Person og
Evner.
Paa Rigsdagen har Westermann
været sit Partis Ordfører i en Række
Lovforslag væsentlig vedrørende For
hold, der har Tilknytning til Søen. Og
saa færøiske Anliggender har haft hans
Interesse foruden Forsvarsspørgsmaalet, hvor han i sidste Rigsdagssamling
under Forsvarslovens Behandling meget
energisk og sagkyndigt fremførte sit
Syn paa Sagen. Han argumenterer
sikkert og omhyggeligt og er i De
batten grundig, som under Lovforslaget
om Dykkernæring og Betryggelse for
Dykkerarbejde, der i 1936 behandledes
i Folketinget, og hvor han fremsatte en
skarpt
formet Kritik af Forslaget. Efter
Carl Westermann, Kommandørkaptajn. F. 14/„
1894. Søn af daværende Professor ved Landbo
hele sit Grundsyn maa Westermann
højskolen Theodor Westermann og Hustru
slutte sig til Det konservative Folkeparti,
Henrietta Jacobina Petersen. Kommandørkap
hvis Opgave efter hans Opfattelse først
tajn i Flaaden. Folketingsmand for Det kon
servative Folkeparti siden 2/0 1933, da han indog fremmest er den at tage sig af Lan
traadte som Suppleant ved Bagermester Pitzdets Forsvar og søge det udviklet til den
ners Død. Valgt i Københavns Østre Storkreds.
størst
mulige Fuldkommenhed.
Opstillingskredse: 10. og 4. Kreds.

FOLKETINGSMÆNDENE FRA FYN, ÆRØ OG LANGELAND
i Politik har denne Øgruppe sit eget Ansigt. I ingen Del af Landet
har Grundtvigianerne spillet en saa stor politisk Rolle som her, den fynske
Politik var folkelig, Fynboerne fik, lettere end andre Steder i Landet og før,
Kvinderne med til politiske Møder, Vælgerne var ligesom mere vaagne i deres
Interesse, og den rene Politik, Spillet mellem Partierne og Politikernes personlige
Evner og Egenskaber, vurderede man højere end andre Steder. Man havde Raad
til om ikke at se bort fra det økonomiske, saa dog at lade det være blot een Side
.af Sagen, og derfor blev Vælgermødernes Kampe altid fulgt med en lidenskabelig
Interesse. Paa Fyn, Langeland og Ærø har man aldrig lagt synderlig Vægt paa
at blive repræsenteret af Øernes egne Folk. I Forhold til Kredsenes Antal har
næppe nogen anden Egn i Landet haft saa mange Rigsdagsmænd fra andre Lands
dele og i saa høj Grad ladet sig repræsentere af Folk, som ikke havde Tilknytning
til det i Kredsen mest udbredte Erhverv. Fynboen forlanger først og fremmest af
sin Rigsdagsmand, at han skal have Anseelse, helst skal han se godt ud, have
en vis Stil over sig i Klædedragt, i Manerer, og han skal kunne klare sig paa Væl
germøderne. Man vil ikke sidde i Forsamlingen og halvvejs skamme sig over sin
Rigsdagsmand eller over Partiets Kandidat, som falder igennem sammenlignet med
•de andre. I Modsætning til Jylland, hvor Vælgerne mange Steder, i det mindste
tidligere, var omtrent ligeglade, hvordan deres Mand klarede sig, blot han var en
.af deres egne og af den rette Slags, og hvor en Valgkandidat kunde skabe sig
Modvind i Forsamlingen ved haardt at angribe en saadan udkaaret men ringe
Eægter, har der paa Fyn altid været frit Slag paa den, der stillede sig til Valg.
Kunde han ikke gøre Besked og værge for sig, var det værst for ham selv. I Vælger
forsamlingen maatte han ikke vente at finde Medlidenhed.
GSAA

Redaktør JENS PETER ANDERSEN

P. Andersen er Fynbo med Liv og Sjæl, men ikke en af dem fra Øens Midte,
hvor Odense ligger, og hvor hver Plet for Resten er optaget af Skove og Hegn,
.store Gaarde og Landsbyer, Haver og Blomster! P. Andersen, Svendborg, som man
i Reglen siger, og saa ved men, hvem man har for sig, er Kystfynbo. Dem er der
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mange af, og det er et Folkefærd for sig; de har i Ryggen alt det, som de øvrige
Fynboer har, men Ansigtet er vendt mod Søen; den har de for sig, og derfor er de
længere i Blikket end de andre, hvis Horisont er hegnet ind; de er frejdigere, mere
aabne, og de har alle været paa Vandet, nogle paa Langfart, andre paa Fiskeri,
men det har gynget under dem, og de
er blevet baaren af Hesten med den
stærke Ryg og „den hvide Man“.
P. Andersen er en Nyborgdreng.
Hans Mor var fra en Landsby lige uden
for Byen, Nabo til Herregaardsmarker,
— Faderen Arbejdsmand i Byen, og
Drengen, der var stærk og vaagen,
maatte tidligt med. Kommuneskolen i
Nyborg i Halvfjerdserne og Firserne var
Halvdagsskole. Fire Timers Skolegang
om Formiddagen og saa paa Arbejde om
Eftermiddagen — for Peters Vedkom
mende i en Tobaksfabrik — om Som
meren fra Kl. 1 til 6, om Vinteren fra
l til 772- Intet Under at Drengen om
Sommeren fik Lyst til at gaa paa Bælt
fiskeri med Døgndrift, 24 Timer paa
Søen ad Gangen ; den Sommer blev der
ingen Skolegang! — I sit 14. Aar er
han færdig med Skolen og kommer i
Jens Peter Andersen. F. 11/G 1870. Søn af Ar
Bogtrykkerlære, og dermed er hans
bejdsmand Valdemar Simonsen Andersen i Ny
Bane afstukket.
borg og Hustru Dorthea Nielsen fra Aunslev
I Typograf lære ved Sætterkassen,
ved Nyborg. Redaktør af Sydfyns Socialdemo
krat. Folketingsmand for Socialdemokratiet fra
hvor man tager hvert Bogstav i Haan
22/4 1918 i'Svendborg Amt. Opstillingskreds:
den, lærer man dem at kende. Typo
Svendborg. Fra 2c/d 1920 til 21/9 1920 var han
ikke Medlem af Rigsdagen.
grafer lærer derved at skrive og er des
uden ofte et meget læsende, og et me
get vidende Folkefærd, og P. Andersen var en læselysten ung Mand. Han kom nu til
Horsens, hvor Partifællerne snart efter valgte ham ind i Ligningskommissionen; So
cialdemokrat var han forlængst blevet ; allerede i Læretiden var den Side af Sagen i
Orden. Senere bliver han Medlem af den stedlige socialdemokratiske Forenings Be
styrelse og Formand for Arbejdernes Fællesorganisation. Ved Landstingsvalget i 1902
tager han Del i Valgkampagnen, og er siden da en sikker Mand paa Kamppladsen. Fra
1903 til 1907 gør han en Afstikker til Holstebro, var Vestjyde i fire Aar og blev
Byraadsmedlem, men 1907 vender han tilbage til det kære Fyn, som altid kalder
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forlokkende paa sine Børn, hvor de end er i Verden; han slaar sig ned i Svendborg,
ved Søen som i Nyborg, og her vælges han 1918 til Medlem af Folketinget.
I Svendborg blev han 1907 Redaktør af Sydfyns Socialdemokrat, derefter Med
lem af Skolekommissionen, af Havneudvalg og af Byraadet fra 1913—33.
P. Andersens Interesser gaar dog, i Modsætning til mange af hans Kollegers,
ud over Byen. Han blev Medlem af Købestævnets Forretningsudvalg fra 1919 og
er nu dets Næstformand; samme indflydelsesrige Stilling indtager han i Ledelsen
af „»Dansk Arbejde“, som i særlig Grad har haft hans Interesse, og af hvis Hoved
bestyrelse han har været Medlem siden 1910. Paa Rigsdagen er han af sit Parti
udpeget til Medlem af Radioraadet og er Næstformand i Forretningsudvalget for
Pressens Telegramudvalg; hans Speciale i Lovgivningen er Søfarten. Her er han
som Regel sit Partis Ordfører. Radiolovgivning og Toldsager har han ligeledes under
sig, han er Medlem af Toldraadet, og som ivrig „Dansk Arbejdsmand“ holder han
et vaagent Øje med Toldsatserne. —
Naar man ser P. Andersen, skulde man tro, at han var Sømand, en Kaptajn,
der havde lagt op, men endnu havde Søens Friskhed i Væsen og Færd. Der bor
et muntert, raskt, undertiden lidt bistert Gemyt i den lille Mand med det kraf
tige Overskæg. I sine unge Dage gik han „paa Valsen“ gennem Tyskland, Østrig
og Ungarn og i de norske Dale. Han er Elev fra Livets Skole, altid parat til at
give Svar, der ikke er fra Lærebøgerne, men fra P. Andersens eget Køkken, hvor
der lugter af røgede Sild og Tjære, fordi Vinduet altid staar aabent ud til den blaa
Sø og Havnen med de mange Skuder, hvor Fiskere og Matroser, Skippere og
Baadsmænd færdes, søbrunede og stærke, og hvor P. Andersen er en velkom
men Mand, naar han viser sin barske Profil ved Rælingen!

Godsspeditør, Borgmester JOHAN JULIUS BJERRING

Man har kaldt Borgmester Bjerring den falske Borgbjerg, et Navn der kun
har Berettigelse ved den Lighed, der var mellem hans og Borgbjergs Skæg! løvrigt
lignede de slet ikke hinanden. Bjerring er dertil en selvstændig, udpræget Person
lighed, uden Tendens til Efterligning. Karakteristisk for ham er hans livlige Væsen,
der til Bestandighed ejer et Overskud af Humør, som giver sig Udslag paa snart den
ene, snart den anden Maade. Han har sikkert et kærnesundt Helbred og en natur
lig Livsappetit, som hidtil er blevet mættet gennem et virksomt og muntert Liv.
Bjerring er Statsbanemand. Efter at have taget Præliminæreksamen og Fag
eksamen ved Statsbanerne blev han Elev i 1898 og Assistent i 1901. Imidlertid
slog Politikken sine Klør i ham, og først i 1930 avancerede han igen, og nu med
et kraftigt Hop og blev Godsspeditør.
1913 blev den politisk interesserede Jernbanemand Medlem af Nyborg Byraad
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og 1936 Borgmester. Han har siden 1923 været Medlem af Jernbaneraadet og fra
1929 af Statsbanernes Lønningsraad. Han har paa Rigsdagen ofte talt om og inter
esseret sig for Lønspørgsmaal og taget Del i Forhandlingerne herom. Han er Med
lem af Tilsvnsraadet for Nyborg By og Omegns Sparekasse, Formand for Rekrea
tionshjemmet Sølyst og for Baggers
Stiftelse i Nyborg. Af andre lokale In
stitutioner, som særlig interesserer
ham, bør nævnes Svendborg-Nyborg
Banen og Nyborg Epileptiker-Hospital,
i hvis Ledelse han har Sæde. Paa Rigs
dagen har Bjerring mest beskæftiget sig
med Trafikproblemer og kommunale
Spørgsmaal. Han var sit Partis Ordfø
rer for Lovforslagene om Lillebeltsbroen, Storstrømsbroen og Broen over
Oddesund. Han var Ordfører for Apo
tekerloven, der afløste de reelle Privile
gier, var Formand for Udvalget, der
behandlede Lovforslaget og er senere
blevet valgt til Medlem af Bestyrelsen
for de salgbare Apotekerprivilegiers
Afviklingskasse. Bjerring sidder i Be
styrelsen for Statsbanepersonalets Syge
kasse og er Medlem af Svendborg Amts
Skoleraad.
Godsspeditør, Borgmester Johan Julius Bjer
I 1909 var Bjerring opstillet i Kerte
ring. F. 14/1X 1878 i Aabenraa. Søn af Litograf
minde Kredsen og i 1913 i HøjrupkredKarl Emil Bjerring i Nyborg og Hustru Ane
Kirstine, f. Ritz, fra Middelfart. Borgmester og
sen, men maatte begge Steder trække
Godsspeditør i Nyborg. Folketingsmand fra 22/4
sin Kandidatur tilbage, da disse Kredse
1918, valgt af Socialdemokratiet i Svendborg
efter
Aftale mellem Socialdemokratiet
Amt. Opstillingskreds: Nyborg.
og Det radikale Venstre, som da havde
Valgalliance, skulde tilfalde de Radikale. I 1913 blev han derpaa opstillet i Ringkøbing mod J. C. Christensen og opnaaede 190 Stemmer; ikke noget stort Tal
mod J. C. Christensens 1585, men dog en Fremgang at notere paa et Par og halv
treds Stemmer fra forrige Valg. Bjerring kom godt ud af det med den store Vest
jyde, ingen var mere end han paa Forhaand klar over Valgenes Udfald, men han
tog baade dette og Valgkampagnen med godt Humør og Vestjyderne syntes godt om
ham, den djærve og muntre Fynbo, selv om de naturligvis ikke af den Grund
undlod at stemme paa deres gamle Folketingsmand og Fører.
Bjerring er en dygtig Agitator, han bruger ikke voldsomme Midler, men har en
egen tilforladelig Maade at fremstille Tingene paa, hvorefter de sædvanlige An-
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greb paa Socialdemokratiet synes ganske urimelige ! Han forstaar at give sin Frem
stilling et humoristisk Præg, saa man paa én Gang undres over og morer sig over
den Formastelighed, som Modstanderne naivt lægger for Dagen ved saa ganske
at have misforstaaet Socialdemokratiets ophøjede og ædle Hensigter ! Selv om Bjer
ring kan drive denne sin Taktik helt ud paa Spidsen, mister hans Fremstilling dog
aldrig den Forbindelse med Virkeligheden, som giver den et troværdigt Præg, og
som hos den uvildige Tilhører efterlader et levende Indtryk af, at han har Ret !
Bjerrings karakteristiske Skikkelse er kendt af Tusinder fra de mange Aar han
var Trafikassistent. I Nyborg saa man paa Jernbanestationen hans kækt baarne Ho
ved med det store Skæg under den rødkantede Kasket, naar man var paa Vej til
Færgen, eller man kom fra Sejlturen over Storebælt; men ogsaa han kendte
Masser af Mennesker fra sine Agitationsrejser rundt i Landet, og sjældent kom et
Tog til Nyborg Station, hvor ikke en eller flere stak Hovedet ud af Kupeen for at
nikke Goddag til den populære Trafikmand, som med en Alvorsmine, værdig en
Ærkebisp, ekspederede Togene mod Øst og Vest.
For et Par Aar siden besøgte de nordiske Interparlamentarikere Fyn, og efter
en Rundtur paa Øen gennem Majskove og Landsbyer med blomstrende Æbletræer
sluttede Turen af paa det gamle Nyborg Slot, hvor der trakteredes med Smørre
brød og 01 i store Krus. Ved Indgangen stod brynjeklædte Slotsfolk bevæbnede
med Hellebarder, og kom man ind i Hallen sad for Enden af Bordet Byens Borg
mester og Folketingsmand, Hr. Bjerring, og „skilte Skæggets Bølger ad“ ! Der
blev holdt Taler og sunget Sange. Den norske Stortingsmand Erling Bjørnson talte
bevæget for Danmark, det var som en Efterklang fra den Tid, da hans store Far
besøgte os som en kongelig Gæst. Nu bød Bjerring som Slotsherre det fornemme
Selskab velkommen ! I kaade og muntre Vendinger spillede hans muntre Øbolune ;
man morede sig og saa i ham et Symbol paa den Gavmildhed, det fynske Land
Dagen igennem, i Skov og Have, i Blomst og Korn, saa rigeligt havde udfoldet for
Gæsterne fra Nordens Klippelande !

Handelsgartner, Forfatter JENS CARL ADOLPH CARLSEN-SKIØDT
Folketingsmand Carlsen-Skiødt, der for et Aar siden naaede de Halvfjerds, har
været en usædvanlig virksom Mand. Han kom først sent ind i Politik, var passeret
det halve Hundrede, før han stillede sig og blev valgt, men havde dog tidligere
beskæftiget sig med offentlige Anliggender, idet han har haft Sæde i Vor Frue
Landsogns Sogneraad siden 1905 og været Sogneraadsformand fra 1909—21. Men
har han ikke været Politiker, betød dette ingenlunde, at han før den Tid ikke
har beskæftiget sig med Anliggender udenfor sit Fag. Han var Medlem af Odense
Amts Sogneraadsforenings Bestyrelse 1915—21 og Næstformand i en Aarrække.
Han har været Kirkeværge fra 1915—20 og Medlem af Hovedbestyrelsen for San20
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thàlmissionen og for Østerlandsmissionen, han sidder i Ledelsen for „Det blaa Kors
og „Arbejdet adler“. Han har desuden været Formand for Dansk Missionsselskabs
Kredsforbunds Bestyrelse i Odense Amt 1904—32. Iøvrigt har han passet sine store
Gartnerier. Carlsen-Skiødt har Ord for at være en meget dygtig Gartner og en
god Forretningsmand, og dette bekræf
tes og understreges ved hans Valg 1921
til Formand for almindelig Dansk Gart
nerforening. Som øverste Tillidsmand
i denne landsomfattende Organisation
har han haft en væsentlig Indflydelse
paa Gartnererhvervets Organisering. Det
er dog først efter at han i 1920 blev
Folketingsmand, at hans Arbejde udad
til tager Fart. Efter den Tid har han
været Formand for Soldatermissionen i
Odense, Medlem af Set. Knuds Menighedsraad, af Provstiudvalget for
Odense Provsti; han har siddet i Be
styrelsen for Hans Tavsen-Fonden fra
1927, er Medlem af Foreningen for
Kirkegaardskultur, Medlem af Repræ
sentantskabet for Kolonien Philadelfia
og i Ledelsen af „Bethania“s Asyl i
Odense. Fra 1929—33 var han Med
lem af Odense Byraad og Formand for
Jens Carl Adolph Carlsen-Skiødt, Handelsgart
Skoleudvalget, og er Medlem af det
ner, Forfatter. F. °/3 1866 i Odense. Søn af
landbrugsministerielle Udvalg for Gart
Havemand Gorm Carlsen, senere Husmand i
Barløse ved Assens, og Hustru Dorthea, f. Jen
neri og Havebrug. Fra 1930 har han
sen, fra Nordby paa Assensegnen. Folketings
været Formand for Erhvervsraadet for
mand fra 21/9 1920 for Det konservative Folke
Gartneri og Havebrug; han er Medlem
parti. Valgt i Odense Amt. Opstillingskredse:
Assens, Bogense, Otterup og Middelfart, s.enere
af Radioudvalget og af Husmandskom
og nu Odense 1. Kreds og Assens.
missionen for Odense Amt som gart
nerikyndig Medlem. Men samtidig med at Carlsen-Skiødt formaar at passe sin store
Privatvirksomhed, faar Tid til at deltage i Ledelsen af alle disse Raad, Nævn og
Udvalg, udfolder han en meget omfattende Skribentvirksomhed. Han var Medarbej
der ved „Danske Gartnerivirksomheder“, et Trebindsværk, der udkom 1936, og
ved „Almindelig Dansk Gartneriforenings Historie i 50 Aar“. Han har tillige be
skæftiget sig med Lokalhistorie, har skrevet Odense Amts Sogneraads Historie
gennem 25 Aar og har udgivet historiske Oplysninger om en Række Sogne i Baagherred; endelig har han skrevet og udgivet „Aandeligt Liv paa Vestfyn“ (1930) og
„Aandeligt Liv i Odense og paa Nordfyn“ (1933). Men foruden dette, der altsam-
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men falder efter 1919—20, har han i den samme Periode forfattet ikke mindre end
23 Bind Skønlitteratur, som ialt er trykt i ca. 80,000 Eksemplarer, og hvoraf nogle
er oversat til Amerikansk.
Det ligger i Sagens Natur, at en saa omfattende Virksomhed ikke har ladet
sig forene med den mest aktive Deltagelse i Rigsdagsarbejdet, og dog har CarlsenSkiødt i sin Rigsdagsperiode haft ikke faa Ordførerskaber; hvad han særlig har
interesseret sig for har dog været nær beslægtet med hans øvrige Virksomhed.
Han har været sit Partis Ordfører og har talt med Erfaring om kommunale An
liggender, om Lovgivning vedrørende Gartneriet og om Skolen og Kirken.
Naar man ser den nu graanede Herre paa Rigsdagen eller hører hans flydende
Veltalenhed, skulde man tro at have for sig en af de ikke faa Gejstlige, som i Tidens
Løb har forenet Arbejdet i Kirken med politisk aktiv Virksomhed. Carlsen-Skiødt
burde maaske nok have været Præst, har kan hænde ogsaa fortrudt at han ikke
blev det, og blandt sine Læremestre nævner han først og fremmest kirkelige Mænd,
deriblandt den lærde Dr. Koch, der er Forstander for Diakonissestiftelsen. Han er
fra et Smaakaarshjem, gammeldags konservativt, og der har maaske ikke været
Udvej for at komme til Bogen ; hvorom alting er, han blev Gartner, men selv om
hans Løbebane ikke blev en dansk Sognepræsts, har han i sin mangesidige Virk
somhed paa mangfoldig Vis udøvet Præstegerning. Hans kirkelige Sind og Inter
esse, hans Tanke og Følelsesliv drejer sig tidlig og sent om religiøse Problemer, der
for ham har faaet deres endegyldige Udtryk i den kristne Kirkes Tro. Dette præ
ger hele hans skønlitterære Forfatterskab, hans Bøger er jævne Hverdagsprædikener i letfattelig Stil og et let læst Sprog. Men ogsaa gennem hans Rigsdagsvirk
somhed gaar hans Kirkelighed som en levende Understrøm. — Naturligvis først og
fremmest som en Anerkendelse for hans faglige Virksomhed og Formandsskabet
i „Almindelig dansk Gartnerforening“, der med Gartneriets mægtige Opsving i de
senere Aar er blevet en meget betydningsfuld Post, men ogsaa som en Paaskønnelse af hele hans Færd, er han dekoreret med danske og svenske Ordener.

Godsejer ANDREAS CHRISTIAN DUBORG
Landbrugskrisen i sidste Del af forrige Aarhundrede tyndsled Proprietærtitlen.
Altfor mange af dens Indehavere kunde ikke staa Uvejret igennem. Den over
Bondestandens hævede Levefod, som den store Gaard af sig selv medfører, kunde
ikke bæres; det gik ud over baade Bedrift og Hjem. Proprietærens Køreheste var
magre, Seletøjet lappet, Vognen uvasket. Paa Pelsens Krave var skaldede Pletter.
Stuerne manglede den simpleste Vedligeholdelse, Tapetet bævrede, naar Dørene
gik, og Malingen var slet. Mangen Proprietærfrue lignede en gammel Fane, krigs
hærget, stort mere end Stangen var ikke tilbage ! — I disse Aartier mistede Titlen
sin Glans. Det blev finere at være Gaardejer; der hang mere Soliditet over denne
*20
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Benævnelse, dog endnu bedre at være Godsejer! Fra Lensbesiddernes beskyttede
Rigdomme faldt et fornemt Skær fra denne Titel, og da Landbrugskrisen lettede i Aarhundredets Begyndelse, blev derfor Proprietærerne med et forvandlede til Godsejere !
Duborg er Gaardmandssøn fra Vestjylland. Kun til sit tyvende Aar lærte han
praktisk Landbrug; han søgte da ikke en almindelig Højskole eller Landbrugsskole,
men gik straks til Askovs udvidede Kursus og derfra til Landbohøjskolen, hvor han
tog Eksamen i 1903. Som ung Landbrugskandidat fik han Ansættelse paa Tranekjær, men allerede 1906 blev han Konsulent for Langelands landøkonomiske For
ening og arbejdede i denne Virksomhed til 1917. I 1908 købte han sammen med
afdøde Folketingsmand Wenzel-Neergaard Siøgaard, praktisk taget hele Øen, og
drev den til 1921. Fra 1909—18 var han Direktør for Langelands Frøavlskompagni
og fra 1917—28 Formand for Langelands Elektricitetsselskab og fra 1917—32 for
Langelands landøkonomiske Forening. Han er Trafikministeriets Repræsentant i
Langelandsbanen og Medlem af Bestyrelsen for A/S Langeland Bank. Duborg var
fra 1917—32 Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyns
Stift og har Sæde i Ledelsen for A/S Langelands Frøavlskompagni. I 1917 købte
han Havgaard, som han ejer og selv driver. Det er en smuk Ejendom med
Skov ud til Langelandsbæltet og toptung Hvede over bakkede Stormarker. Duborg
byggede Gaarden op, forvandlede den til et moderne Landbrug og blev altsaa
Godsejer. I hans fortræffelige lille Bog om Dansk Landbrugspolitik kan man iøvrigt
læse sig til, hvad „et egentligt Gods“ er. Havgaard er det ikke trods sine 32 Tdr.
Hartkorn, men det er en god Gaard, og Duborg er ingen Titeljæger!
— At naa frem til tryg Besiddelse af en saadan Ejendom har for den vestjyske
Bondesøn, der begyndte sin landøkonomiske Løbebane som Underinspektør i Staldene
paa Tranekjær, ikke været uden Kamp og Møje og er ingenlunde Hvermands Sag.
Hvorfor blev Duborg Landmand? Jordbunden i den Forstand, at han skulde
elske legemligt Arbejde i Mark og Stald, det trofaste Hjemmeslid med Skovl og
Spade, den fortrolige Syslen med Heste og Køer, er han absolut ikke. Plovfurens
Poesi har ej heller draget ham saa lidt som Leens Klang. Tværtimod ombyttede han
tidligt de grove Redskaber med Pen og Bog; han læste og skrev fra sin første
Ungdom og havde saare let ved at tilegne sig, hvad han læste. Næppe nogen Uni
versitetseksamen vilde have afskrækket ham, om hans Vej var faldet ind her, saa
alsidige er hans Evner. Og havde der ikke været Slægtstradition i Kroppen paa
ham, Vestjydens dybe Trang til den personlige Uafhængighed, som Landbruget
bedre end noget andet Erhverv kan give sin Mand, var han nok slet ikke blevet
Jorddyrker. Hans Evner ligger saa ubetinget i det forretningsmæssige. Tal tumler
han hellere med end med Svin og Plage, han kan regne og regner rigtigt. Fra
hans Haand foreligger en klar og nyttig Vejledning i Landbrugets Bogføring, og det
var udfra Kendskabet til denne Side af Sagen, at han erobrede Havgaard. — I
den nævnte Bog, Dansk Landbrugspolitik, findes et værdifuldt Afsnit om Land
brugets Ejendomsskatter, som læses af de statsvidenskabelige Studenter.
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Duborg kom sent ind i aktiv Politik. Han sad begravet i Forretninger, da Krisen
først i Tyverne satte ind og blæste selv grundmurede Bygninger i Ruiner. Det tog
haardt ogsaa paa ham. Han var ligesom kommet lidt for let til det hele, havde
udviklet en Tilbøjelighed til om ikke at overse Vanskelighederne, saa dog til at
ville klare dem ved Behændighed. Han var jo altid kommet saa nemt om ved
alle Besværligheder! — Ogsaa dette
gik for ham. Men Stormen var haard.
Han duvede og huggede som en Pile
krone, smidig og sejg. Han regnede sig
igennem Krisen, og Landbrugets alvor
lige Situation, . som nogle Aar senere
fulgte paa, mødte ham rustet.
Det Ansigt, der efter denne første
Overhaling dukker frem af Uvejret, er
alvorspræget og vendt mod Samfundet.
Problemer, som ikke hidtil havde væ
ret ham inde paa Livet, blev ham nær
værende. Hans oprindelige Væsen, som
var traadt noget i Baggrunden for,
hvad nye Omgivelser lærte ham, slog
igennem. Blikket, der havde været
vendt for meget opad, mod Overklasse,
Overmod og Overhartkorn, fik Retning
nedad og udad i Samfundet. I sin Ung
dom var Duborg paavirket af Tidens
Aandsradikalisme — er det forsaavidt
Andreas Christian Duborg, Godsejer. F. 20/8
fremdeles, som ingen løber fra sin
1879 paa Jernvedlund, en halv Snes Kilometer
Ungdom ! Med sin lette Tilegnelsesevne
Nord for Ribe, ved Kongeaaen. Søn af Gaard
ejer H. I. Duborg og Hustru Gunder, f. Henrik
tog han det med. Da Politik nu mødte
sen af sønderjysk Slægt. Ejer af Havgaard paa
ham som en Realitet, fandt han sit
Langeland. Folketingsmand for Venstre i Svend
Spor, hvor Slægten i Vestjylland havde
borg Amt fra 24/4 1929. Opstillingskredse: Faaborg-Ærøskøbing og Højrup.
haft det og hvor Landbrugsinteresserne
anviste ham det, han var Venstremand.
Men ikke som saa mange af de andre. Han tilførte Partiet nyt Blod, — som
dog endnu ikke kan kendes paa Lødden! Mens Flertallet af hans Partifæller var
vokset op til Mandatet ofte gennem kommunal Skole eller Tjeneste i Partiets Orga
nisationer, kom han udefra, fra sin Forretningsverden og med en tung Oppakning af
Indsigt og Erfaringer, fra sin nære Tilknytning til det store Landbrug — ogsaa som
den, der forlod dette Selskab — fra sin flittige Læsning og fra sine Studier — tilbage
til Venstres Vej. Han blev dog ikke opstillet i Vestjylland, men paa Sydfyn, i Høj
rup og i Faaborg-Ærø Kredsene, der hvor Sparekasserne er fulde og hvor selv
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Sproget synger, og han valgtes første Gang i 1929 og er siden blevet det med
vistnok det største Stemmetal nogen Venstremand har opnaaet. Det er først og
fremmest Landmændene, baade store og smaa, som stemmer paa ham, og paa Rigs
dagen er han Landbrugspolitiker. -Ikke den mest brugte, oven i Købet ofte tilsidesat,
hvad han med sin af en altfor udviklet Skepsis noget rodgnavede Ærgerrighed, synes
ligeglad med, men uden nogen Tvivl den mest kyndige, Venstre har i Folketinget.
Naar Partiet hidtil ikke har gjort synderlig Brug af denne Kundskab, skyldes
det slet ikke, at Duborg skulde staa dets Centrum fjernt. Han er blot for frigjort,
for lidet troende, fremmed for den særlige Venstreortodoksi, som stadig doceres for
tomme Stole fra den baldakinbeskyttede Lederplads i Partiets økonomisk stærke,
meget udbredte, paa gamle Forestillinger og tidligere Magt grundmurede Presse.
Duborg er en Erkendelsens Mand. Hvad Partiet tidligere har sagt og troet paa,
hvad gamle Udtalelser og Programpunkter forkyndte, kender han næppe. For ham
er det Sne, der faldt i Fjor. Hans Venstrepolitik, som faar saa levende en Vælger
tilslutning, er af i Dag. Det er Landbrugspolitik, beregnet paa de Vilkaar dansk
Landbrug har for Tiden. Han er en forsigtig Mand, ikke uden politisk Mod, men
dog aldrig længere ude end at han, om hans Meninger skulde sætte Sø, let kan
vade i Land. En Folketingstale, hvor han tog Ordet for en Samvirken mellem
Landbrug og Arbejdere, mellem Venstre og Socialdemokratiet, ganske den samme
Politik, som i vore nordiske Nabolande har bragt Landbruget saa store Fordele,
var Udtryk for en Trang til at faa en mere rationel Politik end den teoretiske Re
daktørdiskussion som hidtil har udgjort en urimelig Del af al Foretagsomhed i vor
lille politiske Verden. Duborg vil i Politik, som i sin private Virksomhed, hvor
han har set saa gode Resultater af rationel Fremgangsmaade, have noget ud af det
for sine Vælgere, noget de kan tage og føle paa. Visnepolitik og politisk Ideologi
lader ham kold.

Fhv. Minister CHRISTEN NIELSEN HAUGE

Da Hauge traadte tilbage som Minister den 4. November 1935, en Begivenhed
som han og de andre, der maatte gaa, maaske ikke i Øjeblikket fuldt ud var i Stand
til at vurdere retfærdigt, — hvad vel ogsaa var mere end man kunde forlange —
vendte han ikke blot tilbage til Redaktørstolen i Odense og lod sig vælge paany til
Byraadet for at genoptage det Arbejde, han i 1929 forlod for at blive Handelsmini
ster, men han satte sig tillige for at skrive sine Erindringer, hvoraf første Del,
udkommet paa Forlaget „Fremad“, omfatter Tiden fra hans Fødsel til 1924. Den
tidligere Minister viser sig her ikke blot som en levende og underholdende For
tæller men som en Skribent med Øre for Sprogets Vellyd, og navnlig med Evnen
til i Billeder og Karakteristikker uden Anvendelse af stærke Farver, med fine Stre
ger og stilfærdig Tale, at fængsle og bevæge sine Læsere. Hauge var Haandværker,
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Snedkersvend, og har i sine unge Dage været paa Valsen Europa rundt og ar
bejdet, dels frit, dels paa Værksteder; han har altid klaret sig selv! — Forholdene
paa Fuur, hvor hans Barndoms- og Ungdomstid faldt, var dengang som paa de fleste
andre smaa Øer i usædvanlig Grad gammeldags, og den unge Christen fik ikke
selv Lov til at bestemme, hvad han
vilde være. Faderen satte ham i Haandværkerlære, men da Læretiden var for
bi, tog han selv Tøjlerne og har siden
ikke haft andre til at dirigere sig, der
imod har han haft mange Lærere. Ka
rakteristisk for ham fra hans tidligste
Ungdom og fortsat op igennem Aarene
har været hans Lyst og Trang til Ud
dannelse og Kundskabserhvervelse. Han
kan ikke nævne nogen enkelt Person,
som har haft afgørende Indflydelse paa
hans Udvikling og Livsanskuelse, men
han har lært af mange. Baade i 1893
—94 og 1895—96 var han Elev paa
Askov, og den fremragende Lærerstand,
Skolen da havde fra den gamle Schrø
der til den unge Jacob Appel, staar han
i Taknemlighedsgæld til. — Appel sag
de til ham, da han forlod Askov: „Du
klarer dig nok, selv om du ingen Penge
Christen Nielsen Hauge, fhv. Minister. F. 13/9
har, for du har en god Uddannelse, og
1870 paa Øen Fuur i Limfjorden. Søn af Gaard
du kan skrive dit Modersmaal.“ Fra ejer N. C. Hauge og Hustru Johanne, f. Jensen.
Redaktør af Fyns Socialdemokrat. Valgt første
1898—1902 var Hauge Journalist ved
Gang 25/5 1909 i Rønnekredsen, som han repræ
Vestjyllands Socialdemokrat og valgtes senterede til 20/5 1910 og igen fra 20/5 1913 til
1920. Dette Aar valgtes han som Socialdemokra
28 Aar gammel, 1898 til Byraadet i Es
tiets
Repræsentant i Odense Amt. Opstilingsbjerg, Byens første Raad, da den just
kreds: Odense 1. Indenrigsminister i det første
havde faaet Købstadsrettigheder. Han
Ministerium Stauning 1924—26 og Minister for
var Medlem til 1902, da han forfrem Handel og industri i det andet Ministerium Stau
medes til Redaktør af det nylig opret ning 1929—35; midlertidig Minister for Søfart
og Fiskeri 1933—35.
tede socialdemokratiske Blad i Rønne.
Han var dette Blads Redaktør fra 1902—20 og har med de anførte Afbrydelser
siddet i Rigsdagen fra 1909. Han har været Rigsdagsmand i ca. 25 Aar og har deraf
været Minister i godt 9 Aar.
Da Den overordentlige Kommission, der fik en saa vidt favnende Betydning for
vort Erhvervsliv i Krigsaarene og Tiden derefter, 8. August 1914 blev udnævnt af
Ove Rode, blev Hauge et af dens Medlemmer. Den bornholmske Folketingsmand
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var allerede da godt kendt i Rigsdagen for sine grundige, saglige Indlæg, men gen
nem dette mangeaarige Kommissionsarbejde, fik han Lejlighed til at samarbejde
med Økonomer som Riis-Hansen og Birck, med en praktisk Forretningsmand som
Heilbuth og med Christoffer Hage og Overformynder Friis som Formænd. Disse
Aar gav ham ikke blot et strengt Arbejde, men tillige paany en Læretid, og han
tilegnede sig gennem praktisk Arbejde og Selvstudium stor Indsigt i det økonomiske
Livs mangeartede Former. Det faldt derfor ret naturligt, at han, da Stauning i 1924
dannede sit første Ministerium, blev Indenrigsminister. Større Lovgivningsarbejder
er ikke knyttet til hans Indenrigsministertid, dog bør anføres, at Loven om de kom
munale Ejendomsskatter af 1926, hvori Princippet om Grundstigningsskyld, som
almindelig Skat er taget op! I Aarene mellem 1926—29 er Hauge en af Folke
tingets mest virksomme Oppositionstalere, og da Stauning i 1929 danner sit andet
Ministerium, blev Hauge Minister for Handel, Haandværk og Industri og kom nu
paa den Plads, som han i mange Henseender havde uddannet sig til. Det blev nogle
vanskelige Aar med Valutacentralen, Importbegrænsninger og Kontrol, og Hauge
maatte føre Forhandlinger til mange Sider. Der blev lagt overordentlig stærkt
Beslag paa hans Arbejdsevne, og mere end en Gang var han ved at køre
træt, men han er af de sejge Jyder, og selv om hans Arbejdsmaskine gaar lidt
tungt i Lejerne, virker den til Gengæld stadigt og sikkert og producerer mere end
de fleste.
Ser man Rigsdagstidende efter i de 25 Aar, Hauge har været Folketingsmand
og Minister, vil man finde ham som Taler om mangfoldige Emner. Og det er ikke
korte Taler; nogle af dem er endog overordentlig lange. Den Evne, han som Skri
bent har til at koncentrere Tanker og Ord i et fyldigt, sluttet Udtryk, savner han
som Taler. Hans Tale er flydende, ikke udflydende, men bred, gentagende og lader
sig let lede ind paa Sideveje. Han skelner, naar han taler, ikke skarpt nok og ikke
hyppigt nok imellem det betydningsfulde og det uvæsentlige. Men hans Foredrag er
altid kundskabsmættet og bærer Vidnesbyrd om hans store Flid.
Det føltes som en retfærdig Belønning, at det blev Hauge, som i Begyndelsen
af Trediverne kom til at gennemføre Begrænsning af Importen og det Værn for
Valutaen, som han allerede i 1919—20 saa stærkt og dygtigt, klartseende og forud
seende havde taget Ordet for, men den Gang talte han for døve Øren !
Ved Gennemførelsen af Guldpariteten i Aarene 1925—26 stod han derimod
uforstaaende overfor de Ulykker, som maatte følge paa, og saa ikke, at Situationen
var uholdbar. Men da i 1930—31 Guldet atter maatte vige for en Papirvaluta,
meldte der sig Vanskeligheder nær beslægtede med dem, han havde paapeget i 1920,
og nu var det ham selv, der kunde foreslaa og gennemføre de nødvendige Værne
foranstaltninger. Han har utvivlsomt følt en ikke ringe Tilfredsstillelse ved den Re
habilitering, som hans Vurdering herved fik. I 1920 udtalte han: „Vor farefulde
Afhængighed af Udlandet med Hensyn til vor Raastofforsyning burde have været
indlysende for alle------- . Men vi gav os Planløsheden i Vold.------------ Hvis man
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ikke nu gør noget alvorligt for at forhindre Gentagelse af det, der skete i 1919,
vil vi, inden Aaret er runden til Ende, være kommet ind i saadanne Forhold, at det
vil blive overordentlig vanskeligt at skabe blot nogenlunde taalelige Forhold for det
danske Folk i Aarene herefter!“ — Heri fik han desværre Ret. — Som Minister
ved Verdenskrisens Udbrud i 1930 kunde han pege tilbage paa disse Ord, der nu
havde faaet fornyet Gyldighed.
Fra hans anden Ministertid vil Loven om Oprettelsen af Danmarks Nationalbank
særlig være knyttet til hans Navn. Han sidder nu i Bankens Repræsentantskab og
har i Rigsdagen ladet sig vælge til Formand for Det udenrigspolitiske Nævn.

— I sit Digt „Republikanere“ skildrer Welhaven et Optrin paa en Pariserkafé,
hvor polske Flygtninge i store Ord begejstrede priser Frihedskrigen. Da rejser sig
ved et af Bordene en hidtil tavs Tilhører og blotter sit Bryst, pegende paa Ar efter
Saar, han havde faaet i denne Krig! — Virkelighedens Verden mod Tankens og
Fantasiens! Digtet slutter: De saa paa hverandre. Han gik sin Vej. De havde Cham
pagne, men rørte den ej ! — En beslægtet Oplevelse skildrer Hauge i sine Erindrin
ger. I 1918 var han sammen med nogle udvalgte nordiske Interparlamentarikere taget
til Stockholm for at forsøge en Mægling i den finske Borgerkrig. Forsøget lykke
des som bekendt ikke. I Mødet deltog Udsendinge fra Finland, deriblandt en kofte
klædt Landdagsmand, en af den Deputation som kort i Forvejen havde været i
København og ved etMøde i den danske Rigsdag bedt om Hjælp. Disse Finlændere
i gamle Klæder og lange Støvler, hærgede af Nød og Borgerkrig, maatte gøre det
stærkeste Indtryk paa Svenske og Danske, der i Krigens Aar levede i Lande, der
flød med Mælk og Honning. Ved en Middag i „Operakälleren“, efter en Dags
Mæglingsforhandlinger, tog nu denne finske Landdagsmand Ordet og takkede Dan
mark for, hvad det havde tilført Finland af kulturelle Værdier. Denne Tale rørte
hans Bordfæller. Stemningen var trykket, siger Hauge. Der var Punch nok paa
Bordet, men ingen rørte den ! — I sine Erindringer skildrer han ogsaa sine be
vægede Ungdomsaar, og peger paa den Erfaring Livet har givet ham, om unge
Mænds Vanskeligheder, naar de vil frem ved egen Hjælp. Meget er her afhængig
af Tilfældigheder og mange er segnede i Kampen, siger han, fordi de savnede den
Haandsrækning, som sandsynligvis vilde have holdt dem oppe! Selv følte han som
ung, hvor svært det var at kæmpe sig frem. Som Læredreng vandrede han en Sep
temberaften hjem til Gaarden over de gule Stubbemarker. Aftenen var stille ! Da
hørte han over sit Hoved Hjejlens Fløjten og Vibens Skrig, Fuglene paa Træk,
bort fra det mørke og kolde Nord, og hans Udlængsel vaktes, saa han i sin En
somhed maatte græde over Tilværelsens Haabløshed. Men er man ung, spirer
Haabet ved første Gry, og han drog paa Vandring ud i Verden !
Ikke mange af Limfjordskystens Børn, som dog ikke hører til de ringeste i
Landet, er naaet saa vidt som han. Han har oplevet meget og udrettet meget, og han

314

har været gjort af et Materiale, der har beskyttet ham mod Hovmod og Indbildskhed.
Hauge har maaske nok haft Hovmodets Baciller i sig, men Sygdommen har ikke
sat sig fast og aldrig angrebet det centrale i hans Personlighed. — Som Folke
tingsmand, nu atter paa de meniges Bænk, kan hans Indsigt og Erfaring paa værdi
fuld Maade komme Fremtidens Lovgivning til Gode.
Det har været Hauges Stræben, som offentlig Person grundigt at sætte sig ind
i Sagerne og, siger han, at gøre det fornødne Arbejde for at kunne sige Vælgerne
fuld Besked om Tingene. Hvad han har udrettet, tjener ham til Ære. Han har gen
nem et langt Livs Arbejde været en Opbygger indenfor den danske Arbejderbevæ
gelse, og den Kultur, han er runden af, og som hans Livsgerning har været Udtryk
for, er ikke af ringere Art end den, Demokratiet afløste.

Gaardejer JENS CHRISTIAN JENSEN-BROBY

I sin Ungdom var Jensen-Broby Haandværker. Han er uddannet som Tømrer,
har gennemgaaet Rødkilde Haandværkerskole og i to Aar søgt Det tekniske Selskabs
Dagskole i København. Et Par Aar har han arbejdet som Tømrersvend ogsaa i Ud
landet, før han i 1910 nedsatte sig som selvstændig Haandværksmester. Denne Del
af hans Liv var dog meget kortvarig; allerede Aaret efter, 1911, 23 Aar gammel,
gik han til Landbruget og søgte Uddannelse der. I 1914 overtog han sin nuværende
Ejendom „Skovbygaard“.
Da Jensen-Broby først var blevet Landmand, faldt det ganske naturligt, at han,
der altid har holdt ved den fædrene politiske Tro, meldte sig til Venstres Ungdom,
og han blev en ivrig Deltager i Bevægelsen. Fra 1915—17 er han Landsorgani
sationens Næstformand og Aaret efter dens Formand. Hans første offentlige Hverv
gælder Menighedsraadet hjemme i Sognet, hvoraf han blev Medlem. Men allerede
1919 havde Fynboerne faaet Øje paa ham og valgte ham til Folketingsmand. Hans
Interesse var herefter delt mellem Landbrug og Politik, dog ikke saaledes forstaaet,
at der derved opstod nogen Konflikt i hans Sind. Jensen-Broby har altid været af
de vaskeægte Landbrugspolitikere, der betragtede det, der laa udenfor Landbruget,
om ikke som ringere, saa dog for uvæsentligt ved Siden af det bærende Erhverv.
Alligevel glemte han ikke sin Ungdomsuddannelse. Naar han hjemme paa Egnen
blev valgt til Formand for Landboforeningens Husdyrudvalg, blev han samtidig
Kirkeministeriets Bygningskonsulent i Sorø og Præstø Amter. Og naar han længere
frem i Tiden avancerede til Formand for Midtsjællands Kvægavlsforening og sad i
Ledelsen for Sorøegnens Landboforening og Andelssvineslagteriet, blev han paa
Rigsdagen, hvor han var valgt ind i Finansudvalget i 1929, Medlem af dets staaende
Byggeudvalg, af Justitsministeriets og Trafikministeriets Byggeudvalg for hen
holdsvis Psykopatanstalter og Radiofonihus. Fra 1936 er han Formand for Det
sjællandske Kvægavlsforbund og Medlem af de samvirkende sjællandske Husdyr-
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udvalg. Som man ser, har han udnyttet parallelt de to Omraader, hvor han i sin
Ungdom søgte Uddannelse; Haandværkeren og Landmanden bor Side om Side i
hans Person og dominerer ham skiftevis med faglig Indsigt og saglige Udtalelser.
Jensen-Broby er ikke nogen poleret eller afslebet Natur. Hvad han føler og
tænker, det siger han lige ud, uden
Omsvøb og uden nøje at beregne Virk
ningen af sine Ord. Han kan derved
virke frisk og djærv og slipper nu og
da til at sige en Sandhed, som er ilde
hørt, men som bider sig fast. I sit Rigs
dagsarbejde har han foruden at dyrke
sine to Specialiteter, og naturligvis
passe sin Akkord ved Hypning af Ven
stres Kartofler, beskæftiget sig med
grønlandske Sager og Det kongelige
Teater. Jensen-Broby har deltaget som
Delegeret i en af Rigsdagens Grøn
landsrejser, — han er en frisk og ufor
knyt Rejsekammerat med Sans for Li
vets Goder og med levende Interesse
for Grønland og dets Befolkning. Og
hvad Det kongelige Teater angaar, da
er han en uforsonlig Modstander af
Statsdrift. Han behandler den gamle
fornemme Kunstanstalt uden Respekt
Jens Christian Jensen-Broby, Gaardejer. F. 18/2
og tager med grove Hænder paa det
1882 i Nordrup ved Ringsted. Søn af Sogne
foged, Gaardejer Christian Jensen og Hustru
skøre Porcelæn. Hans Betragtning er
enkel og ligetil: Hvorfor skal Landbo Sofie, f. Pedersen. Ejer af „Skovbygaard“ i
Broby ved Sorø. Folketingsmand for Svendborg
vælgerne Landet over punge ud til et
Amt. Valgt ved Suppleringsvalg af Partiet Ven
stre 18/., 1919, siden genvalgt med Gudme som
Teater, hvor de aldrig naar at sætte
Opstillingskreds; fra 1929 tillige opstillet af
deres Ben, og som i Hovedsagen kun er
Nvborgkredsens Venstre.
til Glæde for en lille Kreds af Hoved
stadsbeboerne, der end ikke i deres Kommuneskat mærker de aarlige Millionunder
skud? Han er parat til med sine brede Hænder, hvad Dag det skal være, at kvæle
Abekatten. Og han vilde gøre det, om han fik Lov, med et Smil; ja, hans stærke
Latter, der kan ryste hans brede Skikkelse, vilde udløses, naar han mærkede Insti
tutionens sidste Krampetrækninger under det haandfaste Greb !
Jensen-Brobys Politik er uden Nuancer og savner de Overgange, der gør Haandteringen spændende og interessant; han er enkel, usammensat, ligetil; en ægte
Sjællænder, munter og altid oplagt til Arbejde som til Fest; rund og kraftig, stor og
stærk som Bøgekronerne, der hvælver sig i Skovbrynet i hans Hjemsteds gamle Skove.

316
Gaardejer POVL FREDERIK JENSEN

Da Husmandsbevægelsen i dette Aarhundredes Begyndelse stod i sin fulde
Kraft, med Vækst i Rækkerne, med Fest over Møderne og med Skjoldborgs Sange
og Aakjærs Digte ildnende og ansporende til ny Daad, meldte der sig i vort offent
lige Liv en Række unge, velbegavede
Mænd af Husmandsstanden. De skrev
og talte ud fra et oprigtigt Sind og med
en Dygtighed, der mange Gange pla
cerede dem højt blandt det øvrige Sel
skab, som bejlede til Vælgernes Gunst
og søgte at faa Indflydelse paa Statens
Styre og Folkets Udvikling. Blandt dem
var Povl Frederik Jensen, som i 1905
første Gang optraadte paa „De samvir
kende fynske Husmandsforeningens
Sendemandsmøde og derved kom til at
spille en betydelig Rolle indenfor Be
vægelsen. Han famlede ganske vist en
Del, indtil han fandt sin politiske Baas,
og kritisk indstillet, som han er, og
ikke uden Evne til at placere sig selv
saaledes, at man bliver nødt til at vise
ham Hensyn, voldte han undertiden
Førerne visse Kvaler. Han havnede dog
ret tidligt i Socialdemokratiet, hvor han
Povl Frederik Jensen, Gaardejer. F. 22/7 1879.
nu er blevet Folketingsmand, valgt paa
Søn af Landarbejder Jens Jensen, Ferritslev paa
sin
egen 0. Siden 1920 har han været
Fyn, og Hustru Valborg, f. Povlsen, fra Aarslev.
Gaardejer i Horsebæk ved Otterup. Medlem af
Repræsentant i Landbosparekassen paa
Folketinget for Socialdemokratiet fra 22/ Jo 1935.
Fyn; fra 1921 Brugsforeningens For
Valgt i Odense Amtskreds. Opstillingskreds:
mand og fra 1925 Medlem af Statens
Assens.
Jordlovsudvalg. Han er praktisk dygtig
og sikker i sine Vurderinger, men har nogen Tilbøjelighed til at lade Særmeninger
dominere, saa Samarbejdet med andre gaar ikke altid helt glat. Fra 1928 har han
været Formand for Vurderingsraadet paa sin Egn og sidder i Bestyrelsen for Fælles
ledelsen af Kvægavls- og Kontrolforeningerne i Fyns Stift.
Som Landarbejdersøn kom han allerede i 7 Aars Alderen ud at tjene og er gaaet
Vejen fra Dreng til Karl paa Landet, hvor han blev fortrolig med alt Landbrugs
arbejde og med Driften af en Gaard. Den næste Station paa Vejen var Statshus
mandsbruget, og nu er han Gaardejer og dyrker den fede, fynske Jord, som hele
hans Liv har haft hans største Interesse. Som Politiker interesserer han sig mest
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for Landbrugspolitik, Arbejdernes Kaar paa Landet og Jordspørgsmaalet. Han er
Udstykningsmand, og han sætter en tyk Streg under Kravet om bedre Folkeskole
undervisning i Landdistrikterne og om politisk Oplysningsarbejde for Ungdommen.
Povl Frederik Jensen er en rolig Natur. Hans Tale er jævn og stille, hans Agitations
form uden Spræl, Trompetstød og klingende Fanfarer, men han kan godt være skarp;
ofte spiller et ironisk Smil om hans Mund, og han er baade fast og haard i Bestræ
belserne for at naa sine Maal. I Almindelighed kan han dog tale sig til Rette med
sine Mostandere og har gennem Aarene tillagt sig en afvejet Besindighed ; han farer
med Lempe og har ikke noget Hastværk. Vel skal det gaa fremad, men i Morgen
er der ogsaa en Dag, og hans Erfaring er, at man vinder ikke noget ved at have
Bisselæder i Støvlerne og rende med Tungen ud af Halsen !

Forh. Folkeskolelærer SØREN PEDER LARSEN
S. P. Larsen har, baade fordi hans Helbred ikke var saa godt, men ogsaa fordi
han havde meget at gøre i Rigsdagen, i en ret ung Alder taget sin Afsked som
Lærer i Folkeskolen. Han flyttede til Sjælland og bor nu i Birkerød, hvor landlige
Omgivelser og blomstrende Frugthaver kan erstatte ham Savnet af den fynske
Grøde, og hvor han dog er saa nær Rigsdagen, at Afstanden ikke berøver ham
nogen Del af den Indflydelse, han iøvrigt maatte formaa at skaffe sig. Og den er
ikke saa helt ringe. S. P. Larsen har Tingets Øre; i hans Foredrag er en Under
stregning af Alvor; Tonen er højtidelig, og det er kun sjældent, at Smilet tillader
sig et Gennembrud. Man mærker, han har Tid til indgaaende Beskæftigelse med
de Emner, han behandler, og at han har benyttet sin Tid. S. P. Larsens Speciale
er blevet den sociale Lovgivning; den har han studeret, og hans Indlæg er præget
af baade Indsigt og Forstaaelse. Han er Oppositionsmand overfor den gældende
Lovgivnings vidtforgrenede og vidtgaaende Understøttelsessystem, men han fører
ikke sit Parti ud i nogen egentlig Reaktion mod denne Lovgivning.
S. P. Larsen er en af Venstres Ungdoms politiske Frugter. I 1912 var han med
til at stifte en Afdeling af denne Forening i Odense, havde allerede da deltaget
ivrigt i Foreningsarbejdet og ved et Ungdomsmøde som 23aarig holdt Foredrag om
den sociale Lovgivning, der senere skulde blive hans egentlige Interesse som Rigs
dagsmand. Hans ivrige Deltagelse i denne Ungdomsbevægelse førte ham op paa
Formandspladsen, først i den nordfynske Afdeling og fra 1921—22 for Landsfor
eningen. Han opstilledes af Venstre i Kertemindekredsen 1924, men opnaaede ikke
Valg; i 1926 fik han Otterupkredsen med, og saa gik det. Paa Nordfyn, hvor han
er født og opvokset, var det politiske Liv i hans tidlige Ungdom inde i et Død
vande. Klaus Berntsen var for længst flyttet til Assens, og vel samlede der sig om
Særslev Højskole en Kreds, der tilhørte den grundtvigske Bevægelse og sluttede
sig til den gamle moderate Politik, men det var en svindende Skare. S. P. Larsen
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har dog her modtaget uudslettelige Indtryk af den Aand, som skabte og bar den
danske Højskole. — Han kom fra et Hjem med smaa Kaar, maatte tjene som
Dreng, kom i Haandværkerlære, er udlært Maler og har gennemgaaet Odense tek
niske Skoles Aftenundervisning. Han havde Lyst til at læse og saa da Udvej til at
komme paa Odense Seminarium, hvor
han tog Lærereksamen i 1913, og efter
forskellige Vikariater blev han Kpmmunelærer i Bogense, hvor han virkede
i ca. 20 Aar. S. P. Larsen var en dyg
tig og afholdt Lærer, der selv havde
stor Tilfredsstillelse ved Undervisnings
arbejdet. Af Forstander Møller, der paa
Seminariet i Odense underviste i Litte
ratur, havde han lært selvstændigt, sy
stematisk Arbejde; det kom ham ikke
blot til Gode, da han selv skulde under
vise, men ogsaa senere i sin Rigsdags
gerning har han draget sig det til Nytte.
— Hans politiske Interesser tog efter
haanden Magten; Læreren maatte neje
sig for Politikeren, og nu har Politikken
beslaglagt hele hans Interesse og Ar
bejdskraft. Han er en meget benyttet
Mand i Rigsdagsarbejdet og i Agitatio
nen. Folk hører gerne paa den alvorlige
Søren Peder Larsen, fhv. Folkeskolelærer. F.
og
saglige Folketingsmand, der gør nøje
14/7 1888. Søn af Husmand, Amtsvejmand Lars
Rede for Lovforslagene — og som plud
Peder Larsen, Hjortebjerg, Haarslev Sogn paa
Nordfyn, og Hustru Ane, f. Sørensen. Folke
selig siger en Morsomhed, der kommer
tingsmand fra 2/12 1926, valgt i Odense Amt
som et Stjerneskud ! Særlig Fynboerne
som Repræsentant for Venstrp. Opstillet i Otte
elsker det i en politisk Tale! — Væl
rup- og Kertemindekredsene.
gerne ved nok, siger S. P. Larsen, om
en Folketingsmand bestiller noget, og om han kender til Sagerne, og de lader sig
ikke bluffe. Han skal derfor ikke have noget af at forsøge Komediespil overfor en
Vælgerforsamling — vilde forresten heller næppe komme godt fra det; dertil er
hans Væsen for fastlagt i det hævdvundne og for omgærdet af en naturlig Alvor, som
hindrer Forstillelse af denne Art.
— I Bogense var han Kommunalrevisor og Værgeraadsmedlem ; han er nu
Medlem af Bestyrelsen for Søllerød Sanatorium og Næstformand i Birkerød Menighedsraad, og paa Rigsdagen sidder han siden 1934 i Lønningsraadet, et af de
Hverv, han ofrer megen Tid og Interesse. Det er iøvrigt ikke offentlige Bestil
linger, der tager hans Tid. De mere almene politiske Spørgsmaal er hans Felt, og
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i Agitationen taler han Venstres Sag purt og rent. Han er Folkestyrets sikre Mand,
er virkelig Venstremand, ude af Stand til med Lyst at deltage i et snævert Sam
arbejde med de konservative. S. P. Larsen vilde hellere knytte Forbindelse mel
lem Venstre og de store Vælgermasser til den anden Side! Den folkelige Friheds
politik er hans. — Han passer sin Kreds og lægger megen Vægt paa at kende
Vælgernes Kaar og paa at opbygge et personligt Tillidsforhold mellem Vælgerne
og deres Repræsentant paa Tinge. Kan det lykkes, siger han, kan en Folketings
mand i vore Dage komme til at øve lige saa stor Indflydelse som før i Tiden !

Gaardejer LARS LARSEN (BJERRE)
Efter Verdenskrigen har de urolige økonomiske Aar, hvor Landbrugets Øko
nomi begyndte at vakle, bragt Socialdemokratiet stærkere end noget andet Parti
frem i Landdistrikterne. Hidtil havde det været betragtet som noget næsten van
ærende, om en Mand af Gaardmandsstanden var Socialdemokrat. Han maatte enten
have en Skrue løs eller ogsaa have en Tilbøjelighed til at gaa mod sine Stands
fæller og deres dyreste Interesse, der nærmede sig det krakilske. Men nu blev det
ingen sjælden Begivenhed, at Landmændene, endog i betydeligt Tal, meldte sig
til det stærkt voksende, mere og mere bredt folkelige Socialdemokrati. I første
Række naturligvis Husmændene; men ogsaa de mindre Gaardejere sluttede sig til
Partiet. De kunde ikke længere følge Venstre paa Tinge og endnu mindre finde
sig i det „Sognekongevælde“, der saa mange Steder har raadet og undergravet
dette Partis Styrke. Hellere end at underkaste sig dette „Tyranni“ blev man
Socialdemokrat! Blandt disse Oprørere mod Sæd og Skik var Larsen Bjerre.
Han slog sig som Gaardejer paa Husmandsbevægelsen, stiftede Bjerre Husmands
forening 1909, og var dens Formand til 1922. Han havde som Landmand gjort
sig bekendt gennem landbrugsfaglige Artikler i den socialdemokratiske Presse;
han var Fremskridtsmand og forstod Betydningen af, at de mindre Landbrugs
Mænd var fagligt dygtige. Den Tid var forbi, hvor man kunde agitere mod Herregaardsbruget med Beskyldningen om, at de store Gaarde forsømte Driften. Det
var lige ved at være saadan, og er det forsaavidt endnu mange Steder, at Herregaardsjorden er den bedst dyrkede. Men skulde Husmandsbevægelsen blive til det,
Larsen Bjerre havde tænkt sig, en vidtforgrenet socialdemokratisk, politisk Lands
sammenslutning, der ogsaa med Styrke kunde fremføre Kravet om en vidtgaaende
Udstykning, saa maatte en saadan Politiks Gennemførelse ikke betyde kulturel
Tilbagegang i Dyrkningsteknikken. Derfor skulde Husmændene oplyses, dygtig
gøres, men først organiseres. Og i dette Arbejde lagde han sin Kraft ind. Hus
mændene modtog ham godt. Han blev valgt til Formand for Planteavlsudvalget for
De samvirkende Husmandsforeninger i Skanderborg Amt 1920 og for Bjerre Her
reds Husmandskreds 1924. Og da Husmændene begyndte at trænge haardt til
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Driftsmidler, og Driftslaaneforeningerne for mindre Landbrugere blev muliggjorte
ved Lov, kom Larsen Bjerre i Spidsen for denne Bevægelse som Tilsynsførende,
og senere, i 1931, som Formand for de samvirkende Driftslaaneforeninger.
Side om Side med den faglige Virksomhed gik et politisk Arbejde; 1915 var
han blevet Formand for det socialdemo
kratiske Parti i Bjerrekredsen og sad i
Sogneraadet fra 1917—29. 1926 blev
han saa opstillet og valgt efter Opstil
ling i Middelfartkredsen paa Fyn. —
Paa Rigsdagen, hvor Socialdemokratiet
paa det Tidspunkt allerede havde dan
net Regering første Gang, og hvor
Landbrugsspørgsmaalene, efterhaanden
som Landbrugskrisen udviklede sig,
blev paatrængende, var der Brug for
Folk, der kunde tale med Autoritet her
om og med Tilslutning først og frem
mest fra de mindre Landbrugsorganisa 
tioner. Blandt disse var Larsen Bjerre.
Han fik en ret fremskudt Plads i sit
Parti, naar disse Spørgsmaal drøftedes.
Han blev Medlem af Statens Jordlovs
udvalg fra 1935, og 1937 indvalgtes
han i Kommissionen, som fik til Formaal
at undersøge Skovbrugsundervisningen.
Lars Larsen (Bjerre), Gaardejer. F. 22/3 1883 i
— Larsen Bjerres stilfærdige, ven
Bjerre. Søn af Gaardejer Niels Peder Larsen og
Hustru Tomine, f. Olsen. Folketingsmand for
lige Væsen har gjort ham til en afholdt
Socialdemokratiet i Odense Amt fra 2/lo 1926.
Mand paa Rigsdagen; hans tænksomme
Opstillingskreds: Middelfart.
Fysiognomi og hans klare Forstaaelse
af Landbrugets Vilkaar giver hans Indlæg Vægt. Han har i disse Landbrugets
strenge Aar haft baade sit Hjerte og sin Forstand paa det vanskeligt stillede Erhvervs
Side. Men det har ikke altid været lige let for ham i et Parti med en saa alsidig
Sammensætning som Socialdemokratiet, og som fra gammel Tid har været vant til
„at høre Bønderne hyle“, hvad enten de havde Aarsag dertil eller ej, at skaffe
Ørenlyd for sine Betragtninger. Larsen Bjerre er af Instinkt Politiker! Han ved
derfor nøje, hvor meget en bestemt Situation kan bære. Han er ikke af dem, der
letsindigt sætter sin Indflydelse over Styr i et Parti for et letkøbt Bifald fra van
skeligt stillede Erhvervsrepræsentanter. Husmandsbrugets og det lille Landbrugs
Fremgang har altid ligget ham varmt paa Sinde, men den kloge Mand har i disse
Afspærringsaar haft sine Bekymringer. Han ved, at det lille Landbrugs økonomiske
Begrundelse skal søges i Muligheden for Storeksport og paa fri Indførsel af billige
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Raavarer. Tvinges Landbruget ind i en Udvikling, hvor Produktionen i det væsent
lige er afhængig af, hvad der vokser paa Landets egen Jord, da bliver det lille
Gaardmandsbrug en stærkere Fæstning end det lille Husmandsbrug, men, vil
Larsen Bjerre sige, der er da ogsaa Jord nok i Landet til at gøre Husmandsbrugene
større end de mange Gange er, og hvor det ikke kan lade sig gøre ved Køb eller
Magelæg, maa man ekspropriere fra de store Gaarde.

Forretningsfører, cand. jur.

GUIDO LEO JOHN CHRISTMAS MØLLER
Christmas Møller har gaaet i Henrik Madsens Skole og senere i Borgerdyds
skolen og i Rungsted Kostskole, hvorfra han er Student. Han kom som ung Stu
dent ind i konservativt Ungdomsarbejde. Om sin egen politiske Ungdom siger han :
„1901 husker jeg; 1905 forstod jeg; 1908 var hele min Sympati hos J. C. Christen
sen — ogsaa i 1909!“ Fra 1911—12 og i Aarene derefter deltog han med Iver
i Studenterforeningens Politik og allerede i denne Periode ivrigt i det konservative
Ungdomsarbejde baade som Organisator og Foredragsholder.

Han er en god Kammerat. Indenfor den Kreds af Rigsdagsmænd i begge Ting,
som er nogenlunde faste Agerende ved de saakaldte Firkant-Møder, er Christmas
Møller en afholdt Mand. Han kender Spillets Regler og overholder dem. Og han
kan spille. I Turneringen yder han sine Medspillere al den Anerkendelse, de kan
tilkomme, lokker derved en og anden Gang selv den Erfarne længere frem i Rin
gen end tilraadeligt for et hastigt Tilbagetog.
Oprindelig var Christmas Møller Elev af en nu længst afdød Politiker, cand. phil.
og Løjtnant Aage Ingebjørn Lager Kaas Kidde af København, som han nævnes i
Rigsdagstidende med alle sine fine Slægtsnavne og oldnordiske Prydelser, alt i Hen
hold til et Tillægsmandat, som han fra Valget i 1918 og til sin Død under den
spanske Syge var Indehaver af. Hvad denne Mand kunde have drevet det til, staar
hen som et stort Spørgsmaalstegn blandt alt det, der gik under. Han var forgudet af
sine unge konservative Venner i Studenterforeningen, hvor man hyldede hans Evner
og hans Dristighed; han blev i Rigsdagen hadet af de ældre Konservative for sin
Kynisme; blandt sine Vælgere paa Fyn var han afholdt for sit Vid og sin Slag
færdighed. Han døde ung, og naaede han ikke andet, fik han Christmas Møller sat
paa Sporet og givet en god Start.
Den lille, blege, lidt forsagte Student, der fulgte Aage Kidde som en Page sin
Ridder, trængte den Gang aabenbart til at strammes op og blev det. Men uden
en Natur solid nok til at bygge paa vilde Bygmesteren have arbejdet forgæves.
Anlægene var der og blev brugt. Den unge Christmas kastede sig mod Op
gaven, blev Folketingsmand, tog som nyvalgt juridisk Embedseksamen med første
21
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Karakter og talte og talte, nu som da ved Møde efter Møde i det uendelige over
det ganske Land. Mangen Gang førte han Ordet for en helt lille Forsamling, men
som Aarene gik og hans Betydning paa Rigsdagen voksede, fortrød man sin Forsøm
melighed, sidst han var i Forsamlingshuset og mødte næste Gang. Møderne voksede,
de andre Partiers Talere fandt derhen, og nu trækker Christmas Møller Hus.
Den kraftige Manke er tidlig graanet, Skikkelsen blevet fyldigere, Arbejdet
og Førerstillingen, som han selv erobrede, har belagt ham med en Velærværdig
hed, han oprindelig maatte savne. Dog helt udvendig er den ikke. Mere end én
Gang har han maattet høre, at Formatet ikke slog til! — Naa, det var i det mindste
stort nok til at tage denne ringeagtende Skose fra de store Profeter med ægte Vær
dighed. Christmas Møller gjorde sig aldrig større, end han var; han vidste, ingen
kan lægge en Alen til sin Vækst, men fandt det tilladt at vokse med Opgaven, som
det modsat er Livets Lov at dale, naar man har toppet. Christmas Møller er en
imødekommende Mand, og en skønne Dag ser han dem lige i Øjnene, der vilde
træde paa ham, da han var lille. Arbejdet har forfinet ham og hans mægtige Flid
løftet ham til den absolutte Overmagt i Partiet. Han vil og kan selv, men hvorlænge? Han er tilbøjelig til at glemme i Tide at uddanne Medhjælpere og Afløsere!
Hans Historie kan ikke endnu skrives, men hans Liv har ikke været uden
Bedrift. Savner han Evnen til umiddelbart at vinde det selvglade og pæne Selskabs
Tillid, fordi det føles, han er for frit tænkende, for fordomsfri, ejer han til Gen
gæld det Mod, der betinger den dristige Beslutning. Tre Gange har han handlet
stik imod, hvad konservative Instinkter forventede. Han vakte Skuffelse, man
frygtede i hans egen Lejr for, hvad han kunde finde paa, var ængstelige og gav
ham paa Hovedet. Han slog igen, haardt og hensynsløst; han vidste, hvad han
vilde og biede paa Sejren. I de to første Tilfælde gjorde han sit Parti uvurderlige
Tjenester, i det ene ogsaa sit Land: Han styrtede den forgudede Madsen-Mygdal,
hvis Generaler faldt over ham med Vrede og Had. Men han vandt sit Partis Selv
stændighed, et kosteligt Smykke, ikke set i Partiets Gaard siden i Halvfemserne!
Han vendte skarpere end nogen anden, og paa den vanskeligste Post, Front mod
den frembrydende Nazisme. Han gjorde det ud fra den rigtige Tankegang, at
sejrede Nazismen i hans Parti, var i hvert Fald han færdig, men ogsaa fordi han
er en frisindet Mand. Naar i Dag denne Smitte er blevet begrænset til ganske faa
stærkt disponerede, tilkommer der ham større Ære herfor end hidtil almindelig
anerkendt. — Og nu tredie Gang ; den samme Overraskelsestaktik ! — Uden al for
lang Tid til Betænkning for Venner og Fjender, har han plantet sin Fane i Forfat
ningspolitikken et godt Stykke forude. Et demokratisk-konservativt Mærke, saa de,
der vil samarbejde med ham eller følge ham, maa indrette sig paa at tage et stort
Fremskridt! — Atter har han været dristig — har han ogsaa været forudseende?
Hans Grundlovspolitik giver helt fri Bane for Flertallet — ogsaa for det Flertal,
han tilstræber at vinde! Men paa Rigsdagens indre Front har han ikke noget imod,
at Lovgivningsarbejdet faar Vanskeligheder at overvinde. Kørsel paa Autostradaer
skal være farlig derved, at man ikke bemærker Hastigheden og dertil sløves af
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den for alle Hindringer befriede Kørsel. Christmas Møllers Grundlovspolitik, som
den hidtil har ytret sig, er ikke uigennemtænkt. Hans Chancer formindskes ikke
ved Gennemførelsen af det rene Demokrati; han ønsker ikke et socialdemo
kratisk-radikalt Landsting til at hæmme og hindre de Reformer, som et konservativt
Flertal i hans Haand skal føre frem.
Christmas Møller er som Politiker
først og fremmest Organisator; det er
ikke, sagde han engang, saa let, som
mange tror, at skabe et Parti; han har
prøvet det. I Rigsdagspolitikken vil han
Resultater. Den Taktik, han en Over
gang valgte, at holde sig uden for alt
og øve den rene Opposition, var hans
Instinkt imod. Han lider ved ikke at
være med, naar noget skal afgøres, ord
nes, vedtages. Han søger da sin Trøst
i Agitationen. Han behersker sin Taler
stol og bliver hørt. Hans Taler bærer
Vidnesbyrd om megen Kendskab til
Emne og Sag og er Udtryk for en livlig
Aand. Derfor er han aldrig kedelig,
trods en ofte meget simpel Behandling
af Sproget, og skønt hans Vid mere er
præget af et venligt Lune end af Bryd
ning gennem fint slebne Prismer.
Leo John Christmas Møller, Forretnings
Han burde efter alt at dømme have Guido
fører, cand. jur. F. 3/4 1894. Søn af Vekselerer i
store Chancer i dansk Politik, hvor hans København Hans Christian Møller og Hustru
Parti efter 35 Aars Ørkenvandring vel Anna Christmas. Folketingsmand for Det kon
Folkeparti fra 21/9 1920. Valgt i Odense
sagtens engang vil nærme sig Rege servative
Amt. Opstillingskredse: Odense 2. og Kerte
ringsoasen. Men hidtil har Stauning ta
minde.
get det hele, har samlet til sig ved en
Politik, som omfatter alt og alle. I en Tid, hvor kun ét skal gøres og hvor derfor
de Partier, som vil gøre noget, maa enes om dette ene, har Oppositionen vanskelige
Kaar.
Det kniber vist nu og da Christmas Møller at holde Modet oppe og Kilderne
aabne i Sindet. Han er jo mere end nogen anden Fagmanden, Politikeren, som kun
er dette. Han er konservativ. Ja, han har valgt eller blev af Kidde draget ind paa
denne Vej. — Men hver Gang han forsøger at ville være, som det sig hør og bør en
konservativ Fører, særlig patriotisk, eller han gør Tilløb til at slaa sig for Brystet
paa Ejendomsbesiddernes Vegne eller prøver at være de gamle Borgerdyders Tals
mand, klinger det hult. Han hører det selv og vender hastigt tilbage til den daglige
Politik, til Vælgermødemusikken, hvis Instrumenter han mestrer i alle Skalaer. Selv
21*
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paa det sociale Felt er han mere forstaaende, end man synes om i de Kredse, der
er direkte Arvtagere af det gamle Højres Traditioner. Her synes man ikke rigtig
om ham og hans Politik. Han er ikke vor Mand ! Forsaavidt har de Ret, thi Christ
mas Møllers Konservatisme tager Sigte paa saa brede Lag i Folket, at Flertals
muligheden er der. Overklassen spilder han ikke sin Tid paa. Han er konservativ
Demokrat, en moderne Mand. Hans Politik er Landets Enhed og han bygger paa
Viljen til nationalt Fællesskab mellem alle Folkegrupper inden for Landets Grænser.
Det er herpaa han vinder sin Tilslutning, utvivlsomt en stigende, og det skyldes
ikke mindst hans retskafne og arbejdsomme Personlighed.

Statsrevisor, Proprietær ANDERS CHRISTIAN DINES PETERSEN
A. C. D. Petersen har nu siddet i Folketinget siden 1924. Sidste Gang var
han paa Vippen, men holdt. Man vilde ogsaa savne hans smilende, lidt glatte og
afrundede Personlighed, om han var blevet paa Valen, ikke mindst fordi han er
et saa gyldigt Udtryk for det Sydfyn, han repræsenterer, det kriseløse Danmark,
hvor Stormene gaar udenom eller ovenover, og hvor det altid er Foraar. A. C. D.
kaldes han paa Rigsdagen — nogle vil være vittige og sætte et b ind, formentlig
ud fra den Betragtning, at har man sagt a, skal man ogsaa sige b, men ingen
daarlig Vittighed kan ændre hans populære Navn. A. C. D. ved vi alle hvem er,
og han er rigtig nok. Han er nu en Mand i sin bedste Alder, mellem halvtreds og
tres, Landmand, Fynbo, konservativ. Han bor paa Slægtsgaarden, Forhaabningslund
i Ryslinge Sogn; her i Landet kan denne Side af Sagen ikke være stort bedre!
Fra 1917—29 var han Medlem-af Sogneraadet, og fra 1930 har han været Sied
lern af Bestyrelsen for Tolvmandsforeningernes Handelskontor. Han er Æres
medlem af Marstal Skipperforening og sidder i Bestyrelsen for A/S Ringe Hotel.
Han er Medlem af Kommissionen for Ændring af Skovbrugsundervisningen og
fra 1934 af Statsregnskabskommissionen. Samme Aar valgtes han til Statsrevisor.
A. C. D. har været en dygtig Landmand. Hans Bedrift faar det bedste Vid
nesbyrd af dem, der har set den og kender den, og selv har han sat den største
Ære i, at Forhaabningslund skulde være en veldreven Gaard. Det er hans Barn
domshjem, og i sin Opvækst var han i Hjemmet under dobbelt Ild. Faderen og
hans Slægt var Højre og Højkirkelige, altsaa kølige overfor den levende, grundt
vigske Ryslinge Kreds, hvortil Moderen og hendes Familie sluttede sig. Hvad saa
med den unge Anders Christian Dines? Ja, han fik naturligvis noget af hvert med
sig ud i Livet, og det præger ham den Dag i Dag. Han var Elev paa Ryslinge
Højskole som ungt Menneske og kom som en Selvfølge til Landbruget, hvortil
hans Lyst tillige var stor. I Hjemmet drøftede man Politik, og den kendte syd
fynske Kommunalpolitiker, Amtsraadsmedlem H. P. Nielsen, Ore, øvede betyde
lig Indflydelse paa den unge Mand. Han havde ogsaa Dragning mod Venstre, men
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Partiets gamle Had til Godsejerne stødte Sønnen fra Forhaabningslund, som vel ikke
er nogen Herregaard, men dog kan maale sit Hartkorn i et tocifret Tal. Desuden
følte han sig draget af en Handelspolitik, som værnede den hjemlige Produktion;
han blev konservativ, tog Arbejdet op som Folketingskandidat paa sin Hjemegn
og valgtes i 1924, opstillet i FaaborgÆrø-Kredsen. A. C. D. Petersen har
været en flittig Agitator for sit Parti og
har talt ved talrige Møder Landet over.
Man kan allevegne godt lide at høre den
venlige Fynbo, hvis Veltalenhed er uden
Lidenskab, men ogsaa savner faste Hol
depunkter og Pointering. A. C. D. taler
let, flydende og ikke uden Vid. Som
Skik er paa Sydfyn synger Sproget, og
Ordene hopper muntre og livfulde over
Stok og Sten som en Bæk, der snor sig
i Slyng og Fald ad de fynske Alpers
solbelyste Skraaninger. Men ogsaa
skriftligt har han taget Del i Agitatio
nen. Han har udgivet flere politiske Piecer: Vejen til Rentabilitet i Landbruget;
Landbruget og Beskatningen; og Stats
udstykningen af Danmarks Jord.
A. C. D. Petersen vilde først vise,
hvad han duede til som Landmand, før
Anders Christian Dines Petersen, Statsrevisor,
han meldte sig ved den politiske Front.
Proprietær. F. 3/4 1880. Søn af Proprietær Hen
Han vandt, trods sit konservative Sin rik Petersen, Forhaabningslund ved Ringe, og
delag, sine Standsfællers Tillid. Han var Hustru Grete Marie Hansen fra Brangstrup, og
fra 1910 Formand for Svendborg Amts saa ved Ringe. Ejer af Fødegaarden ved Ringe,
valgt i Svendborg Amt som konservativ Folke
landøkonomiske Selskabs Planteudvalg tingsmand fra 11 /4 1924. Opstillingskredse: Faa
borg og Ærøskøbing.
og fra 1921—27 var han Selskabets
Formand. Her maatte han dog bide i
Græsset, en Straf, som tildeltes ham i Lighed med andre konservative — fordi de
i 1929 havde foretrukket deres egen Politik frem for Venstres! A. C. D. Peter
sen hører iøvrigt ganske naturligt til de Politikere i den konservative Gruppe, som
er stemt for Fællesskab med Venstre i videst mulig Grad. Han er Tilhænger af den
nu noget forældede Antisocialisme og tror paa det private Initiativs skabende Kraft.
Hans konservative Grundsynspunkt er dog forstærket med et Islæt af Frihedskrav
fra Ryslingetiden, og han er ikke Statskonservativ, men slaar sin Lid til den Vel
signelse, der kommer hele Samfundet til gode ved den enkeltes fri Personligheds
udfoldelse, hvad enten det gælder aandelige eller materielle Præstationer.
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Det centrale i hans Tilværelse har alle Dage været Fædrenegaarden og i hans
Politik at værne om Ejendomsretten. Den er hans Udgangspunkt, og han ser gerne
hele Samfundet i Belysning af en veldreven Gaard, hvor Familien med Over
hovedet som ansvarlig Leder og med Husfruen som Hjemmets Administrator i
Fællesskab staar for Bedriften. Selv er han et moderne Menneske, som godt forstaar at paaskønne de Tilværelsesformer, hvorunder andre lever, og som ogsaa
kan vurdere de repræsentative Forpligtelser, som paahviler en konservativ Folke
repræsentant med en god fynsk Gaard og gamle Slægtstraditioner i Ryggen.

Statsrevisor, Typograf LARS DITLEV RASMUSSEN

Der var engang, hedder det i Eventyret, da Børn, og navnlig fra Smaafolks
Hiem fik en mere haardhændet Behandling end nu om Stunder, hvor Karakter
ødelæggelse ved Forkælelse ikke helt sjældent er en større Fare for Børnenes
aandelige Sundhed. Saadan var det for et halvt Aarhundrede siden i de Kredse,
hvor L. D. Rasmussen voksede op. Da kunde det hænde, at en Dreng i den
skolepligtige Alder blev sat i Pleje langt borte fra sin Moder ind i en Rede med
mange Unger, hvis Moder først sørgede for at made sine egne, og saa maatte den
lille fremmede vente og se, om der blev noget tilovers til ham ! Gav han sig til at
græde, hvad i og for sig var en meget naturlig Livsytring i en saadan Situation,
kunde han risikere at blive anbragt f. Eks. i en mørk Bagerovn, hvorfra man kun
dæmpet hørte hans Graad, og hvor Gulvets tørre Sand og Sod begærligt drak hans
Taarer! I Eventyrene hænder saa meget, ogsaa dette at en Ælling bliver til en
Svane, at man i Hønsegaarden bag Stalden faar Vinger og bliver fri.
— L. D. Rasmussen kom som 12aarig Dreng i Skole i Odense, og da han
var konfirmeret, fik han ved et Tilfælde Plads i et lille Bogtrykkeri. I „Fyns
Stiftstidende“s store Trykkeri blev han udlært, og gennem sit Ungdomsarbejde
som Typograf blev han Socialdemokrat. — Det kunde den Gang blive meddelt paa
Sætteriet, at den af Personalet, der foretog Indsamling eller ydede Bidrag til de
da strejkende Typografer i Kristiania omgaaende vilde faa sin Afsked ! Eller Arbejds
giveren lod sig forlyde med, at ingen Socialister vilde blive taalt i hans Brød ! —
Mon det ikke skulde være en privat Sag for Arbejderne, tænkte L. D. Rasmussen,
om de vil sende deres Penge til Norge, eller hvad Mening de har om Samfunds
forholdene? Arbejdsgiveren, hvem det end maatte være, var ikke videre snedig:
Hans Hensigt var at hæmme og standse en socialistisk Udvikling paa Værkstedet;
Resultatet blev, at han udklækkede Socialister! Og en af dem var L. D. Rasmus
sen. Næppe var han blevet Svend, før han stod i Typografernes Fagforening. Det
var i 1887; og fra 1898—1907 sad han i Hovedbestyrelsen for Dansk Typograf
forbunds Afdeling uden for København. Hans Arbejdsgiver havde ikke prædiket
forgæves !
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L. D. Rasmussen gik med Lyst og Interesse op i sit Fag og tog den for Datidens
Svende sædvanlige Udenlandsrejse til Fods; ca. 450 danske Mil vandrede han
igennem Tyskland og Mellemeuropa. Han mødte her det stærkt voksende tyske
Socialdemokrati, saa hvorledes man bekæmpede det ved Oprettelsen af Foreningen
„Schuster Vereinigung“ ! — Det blev
kun Skruebrækkerforeninger, opdagede
jeg, fortæller L. D. Rasmussen, og han
føjer til, hvad i vore Dage lyder helt
pudsigt, at han blev overrasket ved mel
lem de tyske Typografer at finde saa
mange brave og udmærkede Mennesker.
Det var jo kort efter 64, og i Skolen
havde man indprentet ham et Billede af
„Tyskeren“, som lidet stemte med de
Erfaringer, han gjorde paa sin Rejse. —
Da han kom hjem og havde været Sol
dat, meldte han sig ind i Socialdemokra
tiet. Kort Tid efter tog han Ordet ved
et offentligt Møde, og man lagde Mærke
til den veltalende unge Mand. 1906 blev
han valgt til Medlem af Odense Byraad
og sad der i 27 Aar. I 29 Aar var han
Formand for sit Partis fynske Afdeling.
Ved Grundlovsvalget i 1913 blev
han valgt i Odense Amts 2. Valgkreds,
Lars Ditl.ev Rasmussen, Statsrevisor, Typograf.
hvor han siden er genvalgt. Han har i
F. 2/7 1868 i Fraugde paa Fyn. Søn af Kreatur
1906 været opstillet mod Klaus Bernt handler Jens Rasmussen og Caroline Hansen.
Folketingsmand for Socialdemokratiet i Odense
sen i Assenskredsen, men det gik ikke
Amt fra 20/5 1913. Opstillingskreds: Odense.
saa godt; Socialdemokratiets Stemmetal
gik tilbage fra 421 til 393! L. D. Ras
mussens Façon passede ikke paa den ] n. — Han er skarp, alvorlig, logisk og
paagaaende; som Regel ingen Plads til oøg. Man var vant til noget andet i den
Kreds, hvor Klaus Berntsen holdt sine brede, folkelige politiske Foredrag, kryd
rede med Anekdoter, smaa Historier og vittige Bemærkninger. Men Vælgerne har
ikke kedet sig i den Kampagne. Klaus Berntsen er en af de største folkelige
Talebegavelser, vort parlamentariske Liv har kendt, og L. D. Rasmussens Vel
talenhed er ikke uden Flugt og Styrke; den bed, hvor Klaus Berntsens smeltede.
— Paa Rigsdagen har han snart siddet i 25 Aar. Han har været en flittig Mand
og er af sit Parti foruden med Finansudvalgets Formandsplads, som han havde
fra 1932—35, blevet belønnet med Stillingen som Statsrevisor.
L. D. Rasmussen er gjort af et haardt Materiale, og er gennem sin Udvikling
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yderligere blevet hærdet. Tidligt fik han Livets Barskhed at føle. Hans Fader
var en begavet og dygtig Forretningsmand, men Drengen lærte ham ikke at
kende! Det har præget L. D. Rasmussen gennem hele hans Liv, men hvad der
har rørt sig dybere i hans Sind, har han som Regel holdt for sig selv. Udadtil
er han den ubøjelige, stridbare Logiker, men den, der kender ham nærmere,
er fortrolig ogsaa med Smilet om hans Mund og det venlige Blik fra de blaa
Øjne.
L. D. Rasmussen hævder, trods sine graa Haar og alle Livets Skuffelser,
fremdeles sin Tro paa Muligheden af, gennem Planøkonomi og Orden i Samfun
det, at frembringe saa mange Værdier, at der kan blive jævnt gode Kaar til alle,
som vil bestille noget. Derfor skal der, hævder han, tilvejebringes en almen Ret
til Arbejde, men ogsaa en tilsvarende Pligt ! — Ikke saa sjældent har han et selv
stændigt Syn paa Tingene, og han er ikke bange for at sige sin Mening. Heller
ikke for at sige Sandheden, som han ser den, selv om den nu og da kan støde.
I mange Aar har han været sit Partis Ordfører i juridiske Spørgsmaal. Retsreformens og Straffelovens mange Paragraffer satte han sig da grundigt ind i og høstede
ikke ringe Anerkendelse fra Fagfolk for, hvad han her præsterede. Hans klare
Forstand, hans formelle Evne og logiske Sans kom ham til Gode.

Landmand OLUF STEEN
Oluf Steen er noget for sig, han ligner ingen af Rigsdagens øvrige to Hundrede og
fire og tyve Medlemmer, hvoriblandt der vel findes mangen udpræget Individuali
tet, men ingen som han. Alene hans Ydre er iøjnefaldende. Den høje, tunge,
ludende Skikkelse, der ved festlige Lejligheder er hyllet i en rundskødet Jaket af
Omfang som Storsejlet paa en Kutter, den noget vaklende Gang, Bakkenbarterne,
den skaldede Isse og Nakkehaaret giver ham et Fremtoningspræg, der paa én
Gang leder Tanken hen paa de store internationale Hestehandlere og paa en hjem
lig Stiftsprovst. Det, der dog fængsler mest, er Blikket, som har et mildt, melan
kolsk Skær og som under en Samtales Forløb saa tydeligt afspejler en Række
Sindsstemninger, fra Spot og Haan til Velvilje og Medfølelse. Steen taler ogsaa
med Hænderne i forklarende eller malende eller affejende, altid levende Bevægel
ser. Men han er tung i Vendingen og kunde paa Afstand synes et Drog; der bør
dog advares mod at nærme sig ham ud fra den Forudsætning.
Steen lærte som ung Landvæsen paa Lerchenborg hos Forpagter Knipschildt,
paa Torbenfeldt og Højbygaard. Fra 1916—21 var han Forpagter af Soderup
Præstegaard. Fra 1921—23 ejede han Hoppesdal i Vonsild og fra 1923—31 Sol
hjem i Ødis-Bramdrup. Fra 1920—21 var han Medlem af Sogneraadet i Soderup.
Paa Rigsdagen er han Medlem af Grønlandsudvalget fra 1929 og af Radioraadet
og dets Forretningsudvalg fra 1930.
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Han er en Folkets Mand som ingen anden i Rigsdagen. Hans Rod stod i den
store Skov, hvor det ene Træ tilsyneladende er ganske som det andet, paa fælles
Voksebund og med ensartede Livsbetingelser. Men han blev en Ener. Hans natur
lige Begavelse er fremragende. Selv siger han spøgefuldt, at han kun har gaaet
i Skole én Dag. Det var en Søndag For
middag, da han bragte Læreren en Høne
som et Forsoningsoffer fra Husbond for
altfor konsekvent gennemførte Skolefor
sømmelser ! — Men hvordan det nu end
forholder sig, ingen Skole har kvalt hans
Oprindelighed, og han har haft let ved
at indhente det forsømte; thi han er
som Sjællænderne siger: godt med! Og
det til Trods for, at han næppe er nogen
særlig flittig Mand. Hans Livsfilosofi er
en Blanding af Epikuræerens og Stoi
kerens, af Livsnyderens og den fattede
Ro’s Eftertanke. Hans Valgsprog er:
„Man soll sich nicht verblüffen lassen,“
og han holder det. Der kommer let no
get passivt over ham, hans fænomenale
Evne til at forstaa det, der forelægges
ham og før andre, hvad der siges, har
vænnet ham til at tage Tilværelsen oven
fra. Men hans Forstaaelse trænger langt
ned; han har ingen disciplinære Hæm Oluf Steen, Landmand. F. 16/_ 1892 i Aalborg.
Søn af Smaakører i Aalborg Christian Steen
ninger, der hindrer ham i direkte at og Hustru Marie, f. Nielsen. Folketingsmand
for Det radikale Venstre i Odense Amt fra
søge Sagens Kærne, som hans aar11 /4 1924. Opstillingskreds: Middelfart.
vaagne Blik straks søger. Han hører
saaledes ikke til dem, det er let at bilde noget ind, og den, der forsøger det, maa
næsten altid gaa hjem og hænge sit Tøj til Tørring.
Steen er en veltalende Mand. Næsten for let kommer han til det, hvad under
tiden berøver Talen indre Liv, saa man kun faar fat paa det velbyggede Skelet.
Han er en Replikkens Mester, mest paa Tomandshaand men ogsaa i den offentlige
Debat, hvor han med Rette er frygtet; thi det er ikke Hensynsfuldhed, der er hans
Charme. Da Landbrugsministeren i sin Tid forelagde sine Lovforslag om Eks
propriation af Landbrugsjord, gik Steen som bekendt imod dem, og det var faktisk
hans Angreb, som den Gang drev dette Eksperiment ud af den politiske Dagsorden.
Steen har været en meget benyttet Agitator og er det endnu, men han er lige
som blevet en Smule træt af Talerstolene. Han brugte engang den Vending: Kom
man ud af det politiske Liv, skal jeg garantere for, at de første Par Aar kunde
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man lade en Talerstol staa! I et Foredrag i Radioen for et Par Aar siden erklæ
rede han, at den nuværende Form for politiske Møder snart havde overlevet sig
selv. Det er en Mødeteknikkens og Mødekulturens Kender, der siger det.
Maaske hænger dette hans Syn noget sammen med hans dybe Skepsis. Han
er med Aarene blevet en overfor alle politiske Dogmer lidet Troende. Alt for ofte
har han opdaget Hulhed paa Kærnens Plads. Men han er ikke revolutionær af
Tankegang, han søger ikke Omvæltning eller dybtgaaende Ændringer, han tror ikke
paa dem. Han har Tilbøjelighed til kun at være Tilskuer, at være uden for og frit
kunne gøre de Bemærkninger, der angriber Svamp og Svulst, hvor de rammer, og
belyser Situationerne med Iagttagerens ironiske Spot. Trænger man bag alt dette,
møder man et varmt Hjerte, en Mand, der gerne vil hjælpe og som gør det, hvor
han kan.
Fra Valget 1935, har han, der er Næstformand i sit Partis Bestyrelse, været
dets politiske Ordfører paa Tinge, og han har de Gange, han har røgtet dette
Hverv, forstaaet med sikkert Instinkt at vurdere den politiske Situation og give et
Billede deraf i en levende og overskuelig Form, som har fængslet og interesseret
hans Tilhørere. Endnu har han ikke øvet nogen større politisk Bedrift, som man
kunde vente sig det af saa betydelige Evner, men maaske venter han som Uffe
hin Spage paa Lejligheden, hvor Skræp skal frem. — For Resten vil han altid
være at finde, hvor menneskelig Frihed og Frisind og almene kulturelle Vær
dier trænger til Værn og Støtte. Han har i Vuggegave faaet et fint Øre for Spro
gets Stil og Klang og dertil et sikkert Blik for kunstneriske Værdier. Han er ingen
Nazisoldat. Men hvordan end Fremtidens politiske Skæbnetraade bliver draget,
Steen vil vort offentlige Liv altid holde paa og have Brug for. Qg hans Vælgere
er ham hengivne, for de véd, at vanskeligt finder de en Mand, der bedre forstaar
dem og mere ærligt tager sig af deres Ve og Vel.

DE LOLLAND-FALSTERSKE FOLKETINGSMÆND
OLiTiSK har Folketingsmændene fra de to frodige Øer ikke i samme Grad som
fra de større Landsdele haft et Særpræg. Til Gengæld har de haft Særinteresser,
som gennem nu lange Tider har været knyttet til Sukkerroedyrkningen og Sukker
industrien. Oprindelig holdt denne Industri og Dyrkning til kun paa disse Øer
og Møen. Nu deles Interessen med Fyn og Langeland, store Dele af Sjælland og
det sydlige Jylland. Det store Hartkorn har øvet mere Indflydelse paa LollandFalster end de fleste andre Steder. Det har nu og da præget Landsdelenes Folkerepræsentation, men det hører i det væsentlige Fortiden til. For Tiden er de fire
store Partier paa Rigsdagen repræsenteret paa de to Øer i et Forhold, der ret
nøje svarer til deres samlede Repræsentation paa Tinge. Lollændere og Falstringer
er ikke meget for Omskiftelser. De politiske Rammer ligger fast i den fede Muld.

Lektor HARTVIG MARCUS FRISCH

Aaret efter at Frisch i 1910 var blevet Student fra Frederiksborg Statsskole,
indmeldte han sig i Københavns gamle 4. Kreds’ socialdemokratiske Vælgerfor
ening. Han var fra sine første Studenteraar Medlem af Studentersamfundet, som
den Gang i udpræget Grad var socialdemokratisk. Han studerede de klassiske
Sprog, Latin og Græsk, og dertil Tysk og Historie, og blev i 1917 cand. mag.
Hans første politiske Optræden fandt Sted i 1920 paa et Møde i Aarhus, hvor
H. P. Hanssen Nørremølle havde talt. Fra 1923—26 var han Formand for Stu
dentersamfundet og begyndte allerede den Gang at tage aktiv Del i Politik.
I sine Studenteraar, hvor han med megen Energi og levende Interesse gik op
i sine Studier, paavirkedes han stærkt af sin Fætter, den unge højt begavede Fi
losof og Økonom, Herbert Iversen, der døde 30 Aar gammel i 1920. Som Kan
didat var Frisch i 1918 Adjunkt ved Aarhus Katedralskole og kom i 1923 til
Metropolitanskolen. Samtidig begyndte han sit Forfatterskab. I 1924 udkom den
lille Bog „Platons Stat“ paa Martins Forlag, Aaret efter blandt Studentersamfundets
Oplysningsskrifter: „Rom, Oldtidens Verdensby“. Han skrev i „Tilskueren“, blev
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Medarbejder ved Socialdemokraten og Medarbejder og Medredaktør ved Oplys
ningsskriftet „Gry“, hvor hans store 2 Binds Værk „Europas Kulturhistorie“ oprin
delig er trykt. I 1933 kom hans bekendte Bog „Pest over Europa“, der som Under
titel har „Bolschevisme, Fascisme og Nazisme“. Bogen er tilegnet Stauning paa
hans 60 Aars Fødselsdag, og efter en kort Oversigt over de politiske og kulturelle
Forhold i Europa før Krigen, skildrer han denne og de paafølgende Revolutioner,
og fører Efterkrigstidens europæiske Historie op til den Dag i 1933, da Bogen
udkom. Senere har han udgivet: Fra Brest-Litovsk til Rapallo (1935—36). Fra
hans Haand foreligger endvidere Oversættelser af klassisk Litteratur.
Det fortælles om Hartvig Frisch, at han en Gang i sine første Rigsdagsaar ikke
blev valgt til et Hverv, fordi han af Beskedenhed holdt sig tilbage. — Der har ved
denne Lejlighed nok staaet en kort og da uafgjort Strid i hans Indre mellem en
over sokratiske Tanker udformet Etik, der bandt ham, og et politisk Instinkt, som
maatte tilraade ham at handle, da det var muligt at opnaa det, han ønskede.
Mens Filosoffer undersøger, „om det gavner at handle retfærdigt“, handler
Politikeren, retfærdigt eller uretfærdigt, som de politiske Krav, han skal opfylde,
forlanger det. Hartvig Frisch har maaske nok haft lidt vanskeligt ved at skubbe
sine Lærdomme i Baggrunden for at kunne røre sig politisk frit. Det har ikke
været uden Vanskelighed for ham at tilegne sig den praktiske Lære, at en Poli
tikers Gerninger ikke altid kan vejes paa saa fin en Vægt, som Sokrates brugte.
Og noget af det mest værdifulde i hans Karakter har vendt sig mod den Tanke
gang, som dog er rigtig, og som han selv er naaet til, om ikke ad anden Vej, saa
gennem sine historiske Studier, at en Politikers Bedrifter er nøjagtig saa moralske
som den Personlighed, der har Motiverne til Bedrifterne i sit Hjerte og deres
Maal for Øje.
— Men kan altfor megen Ballast af Etik og Lærdom være som en Klods om
Benet i Starten paa den politiske Løbebane, saa er det dog gennem sine Studier
særlig af Oldtidens Historie, den græske og den romerske, at Frischs politiske
Interesse voksede frem og gjorde ham til aktiv dansk Politiker. Han er en Lærd,
der uden Savn kunde udfylde sit Liv i Selskab med Bogen, næret af de Rigdomme,
han her har saa let ved at tilegne sig og frugtbargøre i sit Sind. Men det har ikke
været ham nok. Nutidslivet bruste omkring ham, Færdselens Toner naaede hans
Studerekammer, Menneskenes Skæbner i Lyst og Nød, deres Kamp for Tilværel
sen kaldte paa ham, og han følte at maatte dele med sine Medmennesker ikke blot
de Værdier, han fandt gennem sin Forskning, men ogsaa sine Evner og sin Handle
kraft. Utvivlsomt kunde han have skabt sig en glansfuld videnskabelig Løbebane;
dog dertil var hans Blod for varmt, hans Sind for stærkt, han maatte være med,
hvor det gjaldt, og saaledes blev han Politiker. Den danske Vælger, Arbejderen,
Gaardejeren, Husmanden, de store Masser i vort Folk, var ham oprindelig frem
mede. Han havde, da han blev Politiker, levet i en Verden, som hans Vælgere ikke
kendte, og han gik med Usikkerhed ind i deres. Men Viljen var ægte, og det er
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lykkedes for ham at blive, hvad han i sit klassiske Sprog vilde kalde, en sand
Folketribun. Sukkerroedyrkerne paa Lolland kan ikke beklage sig over, at denne
Græker ikke ved Besked om Dyrkningskontrakter og Sukkerroekultur, og han
kender nøje vor Arbejderlovgivning som Organisationernes Opgaver og Historie.
Det gode Hoved magter meget, naar
Interessen er levende og Viljen og Hjer
tet er med i Arbejdet. Han har gjort
sig stor Umage for at tilegne sig Ar
bejdernes Tankegang; selv i de ydre
Former, i Hverdagens Snit og Tone, har
han saa naturligt, han evnede det, gjort
sig til Arbejdernes Mand. Paa den an
den Side har det danske Arbejderparti
karakteriseret sig selv som et Parti, der
stræber mod at blive et Kultur- og
Folkeparti, et oplysningssøgende Parti,
ved at vælge denne Skolemand og Uni
versitetsdiscipel til Partiformand.
I sin første politiske Optræden reg
nedes han for at være kommunistisk
paavirket — en Bedømmelse, der for
saa vidt var rigtig, som hans Sympati
naturligvis i langt højere Grad var med
den russiske Arbejderrevolution end
med den italienske eller den tyske, der
Marcus Frisch, Lektor. F. 17/j 1893 i
for at fremme sine Maal først og frem Hartvig
Hillerød. Søn af Skolebestyrer ved Lyceum
mest mente at maatte knægte Arbejder Aage Viggo Frisch og Hustru Anna Iversen.
Lektor ved Metropolitanskolen i København.
bevægelsen. I hans Bog „Pest over
Socialdemokratisk Folketingsmand for Maribo
Europa“ findes gengivet et Fotografi af Amt fra 2/12 1926. Opstillingskreds: Maribo.
en frisk, ung, smilende Pige — med
Kasketten i Nakken og Hænderne i Trøjelommerne! „Russisk Kommunist“ staar
der til Vejledning. Dette sympatiske Billede er naturligvis valgt som Udtryk, om
ikke for Tilslutning, saa dog for en venlig og forstaaende Samfølelse i Bedømmel
sen af Lenins store Frigørelsesværk. Men Hartvig Frisch har et aabent Øje for, at
denne Revolution har ført til „Massernes blinde Underkastelse under Enhedsviljen
hos dem, der leder Arbejderprocessen“, som det hedder i et Citat af Lenin, og
det er ikke efter Hartvig Frisch’s Hoved. For som Dansk er han Socialdemokrat,
Staunings Mand, Tilhænger af Samarbejdet med Det radikale Venstre, praktisk Po
litiker, Evolutionsmand, ivrig for at udbygge det danske Demokrati paa det bredest
mulige folkelige Plan gennem et Medarbejderskab af alle produktive Kræfter i
vort Folk.
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— Aar for Aar har Frisch i voksende Grad vundet Folketingets Øre. Stærkest
slog han maaske nok igennem med den lille Tale, han holdt i Foraaret 1937 om
Nordens Stilling i Europa og Danmarks Forhold hertil i Anledning af Statsminister
Staunings da saa meget omtalte Lund-Tale. Man mærkede her bag Ordene et le
vende Hjertes Slag for den Sag, han talte, Ordene fik Liv og Glød derved og
brændte sig ind i Tilhørernes Erindring. Udaf det samme varme Sind anførte han
i Oktober 1937 under Finanslovens Behandling et Vers af Johs. V. Jensen, hvor
denne i sin Digtsamling „Paaskebadet“ i Mismod over Tidens Raahed og Aandløshed giver Udtryk for „Længsel efter Bjørnson“: „Bort han gik den store Haaber
med den aabne Færd,----------- Var han her igen!“ Frisch har bevaret et „levende
Haab“ for Folkene, for den jævne, flittige, sunde Kvinde og Mand, for deres Børn
og den Frihed, der er deres største aandelige Gode.
— Men som han kan være varm, kan han være kold. Det heftigste, lidenskabe
lige, personlige Angreb ser han roligt lige i Øjnene med et dulgt Smil ; han er i
Besiddelse af den fuldkomne Selvbeherskelse og kan gemme sit Svar, til Tiden er
inde !
Formodentlig er Hartvig Frisch en fortrinlig Lærer. Han har i det mindste
som Skribent den lykkelige Evne ved første Anslag at kunne fængsle sine Læsere
og fastholde deres Interesse. Naar han skriver om Rom eller den græske Storheds
tid, er hans Stil aandsbaaret, de gamle Dage faar nyt Liv i et rent og levende
Dansk, og Tidsaanden bliver aabenbaret for Læseren. I sin Kulturhistorie siger han
et Sted, hvor han som Hovedindhold af et Værk gengiver dets Konklusion: „Bi
belens skabende Gud forsvinder af Religionshistorien ligesom af Geologien: Guder
er Menneskeværk!“ Uden Tvivl er dette hans Filosofi. Han er en Fornuftdyrker.
Den klare Tanke, som den har naaet sit højeste Udtryk hos de store Grækere og
som uden Frygt gaar løs paa Tingene, undersøger, vejer og maaler, er det Lys,
han følger. Han er en moderne Humanist; det menneskelige er hans Maal. Men
Mennesket er ikke blot Forstand, ogsaa Følelse, det lever i Glæde som i Lidelse!
Hans Politik har det praktiske Formaal at lindre Lidelse og skabe Mulighed for
Glæde.
Paa Rigsdagen arbejder næppe nogen med højere Idealer end han; hans Stræ
ben er ærlig, og hans Evner rige. Men endnu er det uvist, hvorvidt han vil kunne
magte at løfte den store Arv, der vil tilfalde Formanden i vort Socialdemokrati. Selv
om han skulde naa, hvad han aabenbart tilstræber, at blive Politiker fuldt og helt,
en Folkets Tjener af et ærligt Sind, kræves noget andet og mere for ogsaa at blive
„Folkets Herre“ ! Den politiske Fører maa ikke blot umiddelbart kunne vinde
Mennesker, han maa tillige have Evnen til at fastholde sin Opfattelse og uden
Hensyn føre den mod Maalet, ligesom han uden Skrupler maa kunne sige Farvel
til, hvad han gennem Aar har kæmpet for — som til sine bedste Venner, naar det
er fornødent. — Endnu er det uvist, om Hartvig Frisch har Evnen til saa høj en
Vækst? — Men har han det ikke, kan ogsaa mindre gøre det. Det Demokrati, som
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ikke har en Fører, klarer sig med en Formand. Og en begavet Formand med et
kløgtigt Hoved er til Tider det bedste. Ogsaa af Førerskab kan man faa for meget;
Folkets politiske Sans svækkes derved.
Og Kløgt og ægte Følelse som Tro paa Demokratiets Sag savner han ikke.
Man vil da ogsaa kendes ved ham som en Folkets Mand. I Dag staar han midt
i et betydeligt praktisk Arbejde, paa Højden af sin Evne, i sine bedste Aar —
lige langt fra „Den vældige, villende Vaar“ og fra Høsten — „og smiler i Midsom
mers kraftfulde Ro“.
Frisch er Medlem af Eksamenskommissionen for Privatister og har siden 1929
været Medlem af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Fra 1930 har han været
Medlem af Statsradiofoniens Programudvalg og fra 1931—36 af Undervisnings
ministeriets raadgivende Udvalg for Forfatterstipendier. Fra 1935 har han haft
Sæde i det udenrigspolitiske Nævn. Han sidder i den danske Delegation til Fol
kenes Forbund og er Medlem af den interparlamentariske Unions internationale
Raad. Han er Medlem af Det kongelige Teaters Tilsynsraad og af Forfatningskom
missionen af 1937.

Proprietær LAURIDS GRØNNING
Proprietær Grønning har naturligvis ikke i den korte Tid han har siddet paa
Tinge haft Lejlighed til stort mere end den første Orientering i Rigsdagens indre Liv
og Opgaver. Han har haft Ordet nogle Gange, væsentlig i Landbrugsspørgsmaal og
taler sikkert og kyndigt om sit Emne. For Offentligheden vil han være mest kendt
fra sin Skribentvirksomhed. 1912—18 var han Redaktør af Tidsskriftet „Dansk
Land“ sammen med Dr. E. Mackeprang, og fra 1926—28 ledede han Redaktionen
af „Landmandstidende“, der den Gang var et upolitisk Ugeblad. Den daværende
Landmandsforenings Organisation og Arbejdet dermed deltog Grønning imidlertid
ikke i. Bladet var i hans Tid uafhængig af Landmandsforeningen. I de senere Aar
har han jævnligt skrevet Artikler i Dagspressen, Berlingske Tidende, National
tidende og Den konservative Provinspresse, mest om Landbrugets Beskatningsfor
hold, om Beskæftigelsen i Landbruget og om Kornpolitikken ; i Folketingsmand Binds
levs Værk om Konservatismens Historie er han Forfatter til Afsnittet om Land
brugspolitikken, og Christmas Møller udpegede ham til Medlem af det Partiudvalg,
som i 1937 har afgivet Betænkning om Udvidelse af Landets Selvforsyning med
Raastoffer til Landbrugsproduktionen. Han har meget energisk og ikke uden Virk
ning argumenteret for en Nedsættelse af Ejendomsskatterne efter saa lang en Krise
periode, og han er ikke uden Andel i Kornpolitikken, som nu følges og omsider
slog igennem. Hans ivrige Agitation for en rimelig Pris paa det Korn, der hver
Sommer dækker henimod Halvdelen af Landets Jord, har heftet Betegnelsen „Korn
toldens Fader“ ved hans Person. I sin første Rigsdagstale, hvor han taler om
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Grundforbedringsloven, siger han, at en Lovgivning, der tager Sigte paa en stær
kere Udnyttelse af vort eget Lands Jordarealer og Næringsveje, og som samtidig
skaber Beskæftigelse til ledige Hænder, altid kan paaregne konservativ Støtte.
Den konservative Politik former sig i hans Tanker og med hans Udtryk som et
Værn for Landegrænsen, et Værn for
Arbejde og Opsparing og for de aande
lige Værdier i Kirke og Skole, som er
vor nationale Arv. Dansk Politik maa
føres under fuldt Folkestyre og med
Plads for den selvstændige Bedrift, for
det personlige Initiativ og byggende paa
den private Ejendomsret. Han fremhæ
ver stærkt Nødvendigheden af, at Væl
gerne forstaar Medansvaret, og ser en
Fare for Parlamentarismen deri, at
Vælgerne og deres Presse for stærkt
er opdelt i Grupper, der er bundne til
en bestemt Opfattelse af en Række
Spørgsmaal og derved afskaaret fra i
den politiske Agitation at føle sig i Stand
til en fri Drøftelse af Problemerne.
Grønning er Kandidat fra Landbo
højskolen 1906 og har et Par Aar væ
ret Landbrugslærer og Planteavlskon
sulent, men allerede i 1910 erhvervede
Laurids Grønning, Proprietær. F. 4/5 1882 i
han sig Slangerupgaard, som han siden
Tostrup ved Møldrup i Himmerland. Ejer af
har beboet og drevet. Han var fra sin
Slangerupgaard i Nordsjælland og af Hauge
Møllegaard. Opstillet i Københavns Amt 2/2
Ungdom Tilhænger af den lige og al
1928, senere i Maribo Amt som Kandidat for
mindelige Valgret og gav Tilslutning
Det konservative Folkeparti. Opstillingskreds:
i 1915 til den nye Grundlovs Vedta
Nakskov; indtraadte i Folketinget fra 22/9 1936
som Suppleant for Folketingsmand Larsengelse. Hans Konservatisme er frem
Badse, der da blev tingvalgt Medlem af Lands
vokset af hans Livsgerning og person
tinget.
lige Erfaring. Fra sit Hjem har han mod
taget en stærk og levende kristelig Paavirkning, særlig fra sin Moder, og ved en
ret omfattende Læsning af nordisk Litteratur omkring Aarhundredskiftet og af Per
sonalhistorie, — mest har han interesseret sig for Mændene paa de store Landbo
reformers Tid herhjemme og Politikerne i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede i
Tyskland og England — er han naaet frem til en liberalt præget konservativ Livs
anskuelse, der harmonerer med hans Stilling som uafhængig Jorddrot og nu konser
vativ Repræsentant for en Egn, hvor Industri og Landbrug nøje samarbejder.
Personlig er Grønning en elskværdig og vindende Mand, der ofte i sine Ytrin-
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ger udviser Forsigtighed og en lidt sky Forbeholdenhed, der maaske nok oprindelig
skyldtes Usikkerhed i Bedømmelse af Mennesker og Forhold, men som efterhaanden
har antaget Karakter af en reserveret Holdning, der klæder en elegant og junkerlig
konservativ Politiker.

Sekretær KNUD VALDEMAR JENSEN

En betydelig Livsappetit, et klart og
snarraadigt Hoved og Fasthed i Viljen,
hvor det gælder den Sag, han er sat til
at fremme, saadan er Sekretæren i De
samvirkende Fagforbund. Man siger, at
den Gud giver et Embede, giver han
ogsaa Forstanden ; undertiden indskræn
ker Forsynet sig dog til at give, eller,
om man vil, er saa forsynlig og for
udseende tillige at skænke én en dyg
tig Sekretær. Formanden er ofte me
get, undertiden intet; Sekretæren er al
tid noget, undertiden alt! I hvert Fald
er den Organisation, der har Knud V.
Jensen til Sekretær, for saa vidt godt
kørende, som han har de primære Se
kretæregenskaber: Sansen for Orden
og Præcision, Evnen til at give en klar
Fremstilling og faa alle Oplysninger
med, som man ser det af de Ordfører
skaber, han har haft paa Tinge. Men Knud Valdemar Jensen, Sekretær. F. 231 x 1893
han er mere end dette. Sekretæren er i København. Søn af Arbejdsmand og Detail
handler H. F. Jensen og Hustru Mine f. Chri
blevet Næstformand i De samvirkende stensen. Sekretær i De samvirkende Fagfor
Fagforbund, er rykket op i den øverste bund fra 1928. Medlem af Folketinget, valgt af
Ledelse og har der taget sin Sekretær Socialdemokratiet i Maribo Amt fra 22/10 1935.
Opstillingskreds : Nakskovkredsen.
viden med sig. Han er derfor en Mand
Forbunds Bevægelser og Beslutninger,
med afgørende Indflydelse paa det sto
Knud V. Jensen er Københavner. E r sin Skoletid i Larslejstræde Kommune
skole kom han i Billedskærerlære, blev udlært i 1911 og var fra 1919—23 For
mand for Billedskærernes Fagforbund og fra 1923 Forretningsfører for Billed
skærernes og Dekorationsbilledhuggerforbundet. Fra 1932 har han været Medlem
af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation og fra 1936 Medlem af
Bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skoler. Foruden sin Sekretærvirksomhed i
De samvirkende Fagforbund, siden 1928, har Knud V. Jensen haft Tid til at pleje
22
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to store og omfattende Interesser: Radiovæsenet og Den faste Voldgiftsret. Fra
1926 har han været Formand for Arbejdernes Radioforbund og siden 1928 Medlem
af Radioraadet. Det er hans Opfattelse, at Statsradiofonien først og fremmest bør
være folkelig og oplysende; uden Tvivl har han været virksom for Gennemførelsen
af en ny Ledelse i Statsradiofonien, der har medført et Program mere svarende
til Tidens almene Interesser, men hvor tillige enhver faar sit og Kunsten ingen
lunde er stillet i Skammekrogen. Knud V. Jensen er vel Arbejdernes Mand, men
han har Sans ogsaa for det fælles og almene; han tager uden Højtidelighed og
med praktiske Hænder paa Tingene og er ikke paa Forhaand imponeret hverken af
Uniformer, traditionelle Vendinger eller ærværdige selskabelige Former, der ofte
kun tjener til at dække over Mangel paa Sjæl og Menneskeværd. I Den faste
Voldgiftsret er han indadtil De samvirkende Fagforbunds Advokat. Det kræver
aarvaagen Skarpsindighed, Kendskab til og Respekt for Lovene, men ogsaa For
staaelse af den særlige Psyke, der gør sig gældende indenfor Fagforbundene, navnlig
naar de føler sig traadt paa Tæerne. Opgaven er her ikke blot at rejse Krav,
og staa fast paa Arbejdernes Ret, men i lige saa høj Grad den at afværge Neder
lag, hvor urimelige Fordringer, i Kampens Hede eller af misforstaaet Magtfuldkom
menhed, føres frem. Det er en Opgave, der kræver baade Takt og Myndighed, og
Knud V. Jensen har forstaaet baade at kunne være haard i sine Krav og at bøje af
i Tide, naar han indsaa, at Følgen af Standhaftighed kun kunde blive den, at
man til sidst maatte bøje sig under Dommen, der her i Landet for det meste falder
med Vægt.
Ved Behandlingen af Forslaget til Lov om Ophævelse af Loven vedrørende
Erhvervs- og Arbejdsfrihed, var han sit Partis Ordfører i Folketinget. Hans Tale
fyldte ikke en Spalte, men den udtrykte saa klart, som det maaske næppe før er
sagt i Rigsdagen, hvad det var, der gjorde denne Lov saa forhadt i Arbejderkredse
og bevirkede, at den føltes som en Undtagelseslov. Denne lille Tale røbede Re
soluthed og Vilje til at gøre en Sag færdig uden Omsvøb. De samvirkende Fag
forbunds Næstformand vidste ved denne Lejlighed, at der baade i Folketinget og
Landstinget var et sikkert Flertal for at fjerne denne Lov, og han talte derfor som
den, der har Myndighed.

Gaardejer NIELS CHRISTIAN LØJE

Den, der ikke kender nærmere til Løje og ser ham færdes i Rigsdagen, kunde
let komme til at overse ham. Hans Fremtræden er uanselig, og han gør heller ikke
selv noget for at pynte paa sin af Naturen i det Ydre beskedent udstyrede Person.
Dertil kommer, at han har vænnet sig til med Aarene at gaa rundt med et mut
og lukket Ansigt; en stram Mine, som var hans Ungdoms venlige Smil gravet
ned i Jorden for bestandig. Men man skal som bekendt ikke skue Hund paa
Haarene, og den, der vil vurdere Løje og hans Virksomhed efter en saadan over-
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fladisk Betragtning, vil komme til et meget misvisende Resultat. Bag den stille
og beskedne Mands tilbagetrukne Væsen bor megen Dygtighed og et levende,
aabent Sind for Menneskelivets Mangfoldighed.
Den Egn paa Lolland, hvor Løje er opvokset, ligger afsides, paa en Halvø
sønden for Roden Skov, hvor Østersøen
gennem Guldborgsund sætter Skel mel
lem Lolland og Falster. Paa saadanne
ensomt beliggende Gaarde med Hav og
Skov til Nabo har mange Steder i vort
Land Tankegangen været forankret i det
fra Fædrene nedarvede. Sæd og Skik,
som var raadende i Fars og Mors Tid
og igen hos deres Forældre, overlevere
des fra Slægt til Slægt saa sikkert som
Aarstidernes Vekslen i Naturen. Den
grundtvigske Højskoles Vækkelse ud
over Landet føltes saadanne Steder som
en Revolution, en Genfødelse; ikke saaledes at forstaa, at den brød med Tradi
tionerne i det Ydre, men i Ungdom
mens Sind havde den Karakter af Ny
skabelse. — Da Løje, sytten, atten Aar
gammel, blev Elev paa Nysted Højskole,
følte han det saaledes. Den senere Kul
tusminister, Provst Nielsen, der havde
Niels Christian Løje, Gaardejer. F. 25/12 1873.
konfirmeret ham, var Lærer ved Høj Søn af Gaardejer Christian Hansen, Løje, i
skolen og fik betydelig Indflydelse paa Taagense, Nysted Landsogn paa Lolland, og
den unge Mand. I samme Forbindelse Hustru Karen Knudsen, født i Taagense. Ejer
Godthaabsgaarden paa Store Hedinge Mark
fremhæver Løje selv Pastor Asger Høj af
fra 1915. Folketingsmand for Venstre fra ia/H
mark i Aarhus, der ogsaa var Lærer paa
1932. Opstillingskreds: Nykøbing F.
Højskolen, og som havde en sjælden
Evne til at sætte Liv i Ungdommen og give Eleverne Sans for meget, som dc senere
maatte erkende var blivende Livsværdier. Løje lærte i fire Aar praktisk Landbrug
paa forskellige Steder i Landet og fra 1896—97 gennemgik han Tune Landboskoles
Nimaaneders Kursus. Dette fik afgørende Betydning for hans senere Livsudvikling.
Forstander Brink Lassen, der var en meget dygtig Underviser og en myndig Skole
forstander med et fortrinligt Greb paa at omgaas og opdrage voksen Ungdom, stod
i disse Aar i sin Manddoms fulde Kraft. Til sin Medlærer havde han bl. a. den
ejendommelige, allerede da ældre Lærer, Chr. Christensen, en Mand af skeptisk
Kløgt og sjællandsk Realitetssans, der var baaret af en stærk og ægte men altid
dulgt Kærlighed til Land og Folk. Disse to Personligheder paavirkede stærkt
22*
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den Landboungdom, som søgte Skolens Undervisning, og Løje blev her sat ind
paa et Spor, han siden har fulgt. Hans Lyst og Interesse var helt og fuldt Land
bruget, ogsaa den teoretiske Begrundelse af Landmandsgerningen og det viden
skabelige Arbejdes Betydning for Fremskridtene. Fra Tune fulgte han mange an
dre dygtige, unge Landmænds Vej ind til Landbohøjskolen, hvor han tog Land
brugseksamen i 1899. Som ung Kandidat var han Assistent ved Konkurrencen
mellem hele Kvæghold paa Sjælland og fra 1901—03 Lærer paa Tune Landbo
skole. Han købte nu en mindre Gaard i Tune, som han ejede fra 1903—15, da
han erhvervede sin nuværende Ejendom, og samtidig var han Konsulent for de
sjællandske Kontrolforeninger (1903—18). Fra 1908—19 var han tillige Kon
sulent i Husdyrbrug for Præstø Amts Landboforeninger.
Efter at have købt Godthaabsgaarden ved Store Hedinge, der er et ret anseligt
Landbrug med fortrinlig Jord, opgav Løje snart sin Konsulentvirksomhed, men kun
for at tage livlig Del i Ledelsen af Landbrugets Organisationer. Fra 1919 har han
været Formand for Stevns Landboforening og fra 1915—33 i Bestyrelsen for Køge
Slagteri, deraf i fire Aar som Næstformand. Han har været Næstformand for de
samvirkende sjællandske Landboforeninger siden 1927, og ud over disse Land
brugsinteresser har han interesseret sig for Kommunalarbejde og Bankvirksomhed;
fra 1921—33 var han Medlem af Store Hedinge Byraad og fra 1933 af Bestyrelsen
for Byens Bank.
Løje har ikke taget meget Del i Politik, før han i 1932 blev Folketingsmand.
Han har altid været Venstremand, og hans Tilslutning til den Retning kan dateres
tilbage til Provisorieaarene, hvor alle paa hans Egn var Venstre, det vilde den
Gang sige: Modstandere af Estrups Politik! Han husker fra sine Drengeaar, hvor
dan Gaardmændene i Byen samledes forud for Valgene, oprettede en Fond til Be
kæmpelse af Valgtryk og organiserede Befordring af Arbejderne og Husmændene
den tre Mil lange Vej til Valgstedet.
Det er først og fremmest som Landbrugspolitiker, at Løje er valgt, og han har
ogsaa paa Rigsdagen mest talt Landbrugets Sag og været Ordfører for Love af
landøkonomisk Karakter. Men han er ingen ensidig Agrarpolitiker, dertil sidder
hans grundtvigske Ungdom ham for dybt i Sindet; han er i sit Væsen en folkelig
og frisindet Mand, der gerne ser en politisk Udvikling, som han udtrykker det, lige
fjernt fra Firsernes Overklassediktatur og Nutidens Fagforeningsvælde! Ogsaa for
andet end Landbrugsspørgsmaal har han paa Rigsdagen vist Interesse. I Samlingen
1934—35 rejste han, gennem en Forespørgsel til Justitsministeren, Kravet om skær
pede Straffelovbestemmelser i Anledning af de talrige Voldshandlinger af forskellig
Art, som da havde fundet Sted. Han gjorde sig til Talsmand for den Opfattelse, at
stærkt skærpede Straffebestemmelser indeholder et saa betydeligt Afskrækkelses
moment, at det i mange Tilfælde vil afværge Forbrydelser. — Selv om de Be
tragtninger, han ved den Lejlighed fremførte, ensidigt var præget af en noget
usammensat Følelse og en stærk Sindets Reaktion imod de Voldsforbrydelser, han
omtalte, lykkedes det ham dog at rejse en alsidig og interessant Debat i Folketin-
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get om disse Spørgsmaal, og hans egne Indlæg vidnede baade om Tænksomhed og
grundig Beskæftigelse med Emnet. — Som Folkerepræsentant føler han ikke blot
Pligt til at tjene Vælgerne — at gaa deres Ærinde — men ogsaa til at retlede
dem, hvis Særinteresser tilsidesætter de almindelige Samfundshensyn.
Raadmand SIGVARD JENSEN MUNK

Ved en festlig Sammenkomst paa
Københavns Raadhus for nu mange Aar
siden bemærkede Ove Rode til sin Side
mand: „Se Dem om i denne Kreds, og
hvorhen De vender Blikket, møder det
Socialdemokrater, der beklæder alle
væsentlige Tillidsposter i Stat og Kom
mune. Ikke saa underligt, at de føler
sig!“ — Det var Rigsdagens Medlem
mer, som ved den Lejlighed var Gæster
hos Hovedstadens Bystyre paa Raadhuset, og allerede den Gang raadede
Socialdemokratiet praktisk taget enevæl
digt i København og gør det fremdeles
og ingenlunde i ringere Grad. Blandt
disse socialdemokratiske Ledere af Ho
vedstaden indtager Sigvard Munk en
anset Plads. 1928 blev han Medlem
af Borgerrepræsentationen, og han var
Medlem til 1935, da han valgtes til
Raadmand i Magistratens anden Afde Sigvard Jensen Munk, Raadmand. F. 17/4 1891
i Ørnstrup ved Horsens. Søn af Gaardejer An
ling. Munk er uddannet som Maskin dreas Munk og Hustru Karen Hansen fra Od
tekniker. Han har gaaet i Skole i Hor der. Raadmand i Københavns Magistrat. Med
sens indtil sit 14. Aar, deraf to Aar i lem af Folketinget for Socialdemokratiet i Ma
ribo Amt fra 28/n 1931, da han som Suppleant
Privatskole, men samtidig maatte han for da afdøde Folketingsmand Svend Trier blev
fra sit 8. Aar klare en Bydrengs Ar Medlem af Tinget. Opstillingskreds: Nykøbing,
Falster.
bejde om Formiddagen, saa kun Efter
middagstimerne var til Raadighed for Skolen. Efter Konfirmationen blev han Avis
bud og kom derefter i Mekanikerlære paa Emil Møllers Telefonfabrik i Horsens,
hvor han fra 1905—10 og ved samtidig at gennemgaa Klasserne i Byens Tekniske
Skole blev uddannet til Svend. Hans Interesse for Mekanik optog ham en Tid helt,
og først senere vaktes gennem Fagforeningsbevægelsen hans politiske Interesse,
navnlig havde Smedenes ansete Formand, afdøde Landstingsmand I. A. Hansen,
betydelig Indflydelse paa den politiske Opfattelse, der efterhaanden blev Munks.
Fra 1920—33 var han Medlem af Smedeforbundets Ledelse og Forretningsfører for
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de københavnske Smede fra 1921—30. Fra Foraaret 1930 til Efteraaret 1936 var
han Forretningsfører for „Det kooperative Fællesforbund i Danmark“ og tillige
Direktør for „Dansk kooperativ Assurance“. Sin politiske Løbebane begyndte han i
1926 ved Valgkampagnen i Holbækkredsen, hvor han vikarierede for sin Parti
fælle, nuværende Folketingsmand Dalgaard, der var blevet syg. Senere blev han
opstillet i Maribo Amt, hvor han nu er valgt.
Munk er siden 1935 Medlem af Overskyldraadet og fra 1936 af Folketingets
Finansudvalg, samme Aar valgtes han til Formand for „Det kooperative Fælles
forbund i Danmark“. Han er Medlem af det i 1937 oprettede Priskontrolraad.
Sigvard Munks Evner ligger først og fremmest paa det administrative. Han er
Ordensmand, og det interesserer ham at behandle Sager, at undersøge dem, finde
ud af Sammenhængen og bringe Orden og Resultat, hvor der hidtil var Planløshed
og Famlen. Baade som Administrator i København og som Rigsdagsmand har han
lagt betydelige administrative Evner og Interesser for Dagen; han har et Speciale
og kender til de Sager, han arbejder med, og dette har befordret ham paa Sam
fundsstigen og givet ham Indflydelse i hans Parti. Blandt de Ordførerskaber, han
har haft paa Rigsdagen, maa i første Række nævnes Udligningen mellem Køben
havn, Frederiksberg og Gentofte, hvor han med Dygtighed støttede Indenrigsmini
steriets Forslag paa dets ingenlunde lette Gang gennem Rigsdagen. Som Polemiker
og som Taler er han koncis, taler i korte Sætninger og er f. Eks. overfor Kommu
nisterne ikke bange for hverken at give en Indrømmelse eller brutalt at feje Ind
vendinger til Side, som han finder taabelige og indholdsløse.

BORNHOLMERNE
har siden 1849 valgt to Folketingsmænd, den ene i Rønne, den anden
i Aakirkeby. Fra Halvtredserne var Øen rent Venstre indtil 1909, da Social
demokratiet erobrede Rønnekredsen. Aakirkebykredsen var radikal Venstre fra 1913
—20, har iøvrigt været og er Venstre. Mest har Repræsentanterne været af Øens
egne, og Navnene Dam, Kofod, Sonne og Biem, som findes i Rigsdagens Annaler,
hører som Regel hjemme her. Da Socialdemokratiet trængte igennem, ændredes
dette, og nu er f. Eks. Fynboen Hans Rasmussen, Folketingets Formand, gennem
mange Aar akklimatiseret som Jyde, valgt paa Bornholm. Om'ikke af anden Grund,
saa forsvinder derved det smukke, syngende bornholmske Tonefald fra Rigsdagens
Talerstole; Rigsdansk sejrer overalt.
ornholm

B

Gaardejer HANS CONRAD KOEFOED

Paa Bornholm er Øens Gaardejere i en helt anden Grad end i det øvrige Land
Overklasse i Samfundet. Dog ikke saaledes forstaaet. at de fører en Tilværelse
økonomisk og selskabelig isoleret fra den øvrige Landbefolkning, men de dan
ner en Slags borgerlig Adel paa Øen. Det var i hvert Fald indtil for faa Aar
siden dem, der gav Tonen an, og det skyldtes maaske i ikke helt ringe Grad, at
mange Gaarde gennem flere Generationer havde været i Hænderne paa den samme
Slægt eller de samme Slægter, idet Giftermaal som Regel fandt Sted indenfor
Kredsen og Laget, der omfattede hele Øen.
Hans Conrad Koefoed tilhører en af de mest ansete Landboslægter paa Born
holm. Hans Fader Peter Lund Koefoed var Landstingsmand fra 1906—14, Slægten
baade paa fædrene og mødrene Side har været blandt dem, der moderniserede
Landbruget og paa Bornholm førte det frem til den høje Udvikling, det havde i
første Fjerdedel af dette Aarhundrede. — Koefoed har Realeksamen fra Nexø Skole,
og han er uddannet som praktisk Landmand, derunder et halvt Aar i England. Fra
1906—07 var han Elev paa den af Forstander Tuxen, tidligere Næsgaard, oprettede
„vandrende“ Landbrugsskole i Aakirkeby. Fra 1909—10 gennemgik han Sekond
løjtnantsskolen efter først at være uddannet som Delingsfører paa Ryslinge Højskole.
Koefoed var i sine unge Dage en dygtig Gymnastiker, høj og kraftig og dertil en
velbegavet ung Mand, hvem mange Muligheder stod aabne. Men han valgte Land-
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bruget, dels fordi han havde Lyst til Friluftsarbejde og til Beskæftigelse med den
levende Natur, som Landbruget giver, dels fordi han følte, at næppe nogen anden
Stilling kunde tilfredsstille hans Trang til Uafhængighed. Fra 1908 var han en
Tid Leder af Gymnastiken hjemme i sit Sogn og senere af Bornholms Amts
hold, og 1914 var han Medstifter af
Venstres Ungdom i Bornholms anden
Valgkreds og var Foreningens Formand
til 1924. Fra 1921—22 var han For
mand for Venstres Ungdoms Landsorga
nisation. Fra 1923 har han været Vur
deringsformand til Ejendomsskyld og fra
1933 Formand for Poulsker Sogneraad.
Siden 1928 har han været Formand for
det af Bornholms Landøkonomiske For
ening og bornholmske Husmandsfor
eninger nedsatte Ungdomsudvalg. 1935
var han opstillet som Folketingskandidat
for Venstre i Bornholms første Kreds
(Rønne), medens han nu repræsenterer
anden Kreds, som han har vundet ved
Supplering.
Ikke ret mange af Rigsdagens Med
lemmer er gennem Tradition saa for
pligtede paa Lokalinteressernes Vare
tægt som de bornholmske. Det er heller
Hans Conrad Koefoed, Gaardejer. F. 12/n 1888
ikke Smaating, Øen i Tidens Løb har
i Petersker paa Bornholm. Søn af forhenvæ
opnaaet
ved energiske Rigsdagsmænds
rende Landstingsmand, Rentier Peter Lund
Koefoed og Hustru Sofie Louise f. Koefoed fra
Virksomhed, og mere end én born
Langemyregaard i Aaker. Ejer af Markeregaard
holmsk Rigsdagsmand er naaet frem til
i Poulsker fra 1. Maj 1915. Folketingsmand for
stor Indflydelse — ogsaa uden for Øen.
Venstre paa Bornholm fra n/4 1937, da han
som Suppleant for Folketingsmand Axel Koe
Hans Conrad Koefoed vil uden Tvivl
foed ved dennes Død blev Medlem af Tinget
vandre i sine Forgængeres Spor og tale
(Aakirkebykredsen).
Bornholms Sag. Bornholmske Anliggen
der ligger ham særlig paa Sinde, som det ogsaa fremgaar af hans første Tale i Rigs
dagen, der indlededes med en Kærlighedserklæring til Bornholm: „Ovre paa vort
kære Bornholm, midt paa Øen, ligger en af Danmarks største og smukkeste Skove,
Almindingen.“ Han giver derpaa et kort Rids af Skovens Historie og kræver For
bedringer i Forholdene, saa denne skønne Skov ret kan blive efter Bornholmernes
Hjerte. Iøvrigt holdt han sit Indtog paa Folketingets Talerstol ved at omtale kom
munale Spørgsmaal; det var Sogneraadsformanden, der nu var blevet Folketings
mand, som førte Ordet paa Tinge.

FÆRINGEN
Folketingsmand vælges ikke paa samme Dag som Landets øvrige.
Som Regel slutter han sig til et af de bestaaende Partier og deltager i det almin
delige Lovgivningsarbejde, som det er hans Ret, ogsaa vedrørende de Love, der
ikke gælder for Færøerne.
ærøernes

F

Sysselmand ANDREAS SAMUELSEN

For nogle Aar siden, da afdøde Landstingsmand Effersøe endnu sad i Landstinget,
hændte det ikke saa sjældent, at Samuelsen kom „op“ til Landstinget for at drøfte
et eller andet, som Regel færøisk Spørgsmaal, med sin Kollega. Samuelsen var
endnu dengang kulsort af Haar og Skæg, mens Effersøe var snehvid. Men ogsaa
han havde i sine yngre Aar haft den for saa mange Færinger karakteristiske blank
sorte Haarfarve, kan hænde de er Efterkommere af Folk beslægtet med Wallisere
og Irere — Keltere, fortrængt til Halvøer og Øer af andre og stærkere Folkeslag?
Naa, Efterkommere af nordiske Skippere findes der selvfølgelig ogsaa mange af
paa Færøerne, og som alle andre civiliserede Mennesker er Befolkningen af blandet
Race. Begrebet Race hører iøvrigt her, som overalt uden for de nu sjældne vilde
og isolerede Folkeslag, kun hjemme paa Papiret; Færingerne er danske og nordiske.
Og deres Sprog er det gammelnordiske. Naar Effersøe og Samuelsen passiarede sam
men i Rigsdagen, og Effersøe holdt af at spadsere frem og tilbage over Vandrehallens
Gulv med den han samtalede med, saa talte de Færøisk. Det lød som et fremmed
Sprog under Rigsdagens Buer, men havde dog saa fuldt som noget andet Sprog
Odelsret her. Samuelsen, der har siddet i Lagtinget siden 1906, er en varm Be
undrer af det færøiske Modersmaal, men han er tillige som tilhørende Sambands
partiet, det færøiske Parti, der har indvalgt ham i Øens Folkerepræsentation, og
som Partiets Navn forkynder, Tilhænger af det danske. Han er derved kommet i
Modsætning til Selvstyrefolkene, som under Paturssons Ledelse var nær ved en
oprørsk Politik. Dette var Samuelsen imod; efter hans Syn paa Sagen gælder det
at knytte Færøerne saa snævert til Danmark som muligt. Fælles Lovgivning, fælles
Rigsdag og fælles Rigs-Flag. Det er hans Politik, og i Folkeskolen paa Færøerne
skal der læres saa meget Dansk, at Børnene magter Sproget, thi kun derved, siger
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Samuelsen, kan de faa Del i de nordiske Kulturgoder. Og selv om den velhavende
Del af Befolkningen har Raad til at uddanne deres Børn baade i Dansk og Engelsk
og maaske derfor kan tillade sig med særlig Varme at tale det færøiske Sprogs
Rettigheder i Folkeskolen, saa gælder det for Børnene, som de er flest, at det danske
Sprog for dem betyder Adgang til al
videre Uddannelse og Udvikling. I den
Strid, der har staaet paa Færøerne, mel
lem dem, der bekæmpede det danske
Embedsmandstyres ofte uforstaaende
Holdning overfor Færøernes Krav om
at faa deres Ejendommelighed som Folk
og i Folkekarakter anerkendt, og mel
lem dem, der vilde se en Løsning i et
rent dansk Styre, har Samuelsen altid
arbejdet for Forstaaelse mellem Dansk
og Færøisk. Hans inderlige Tilknytning
til Øerne har gjort ham egnet til at del
tage i Forhandlinger om en Udvikling,
der baade fastholder Samhørigheden og
respekterer Kravene om Selvstyre. Den
dybe Trang til religiøs Udvikling, som
er karakteristisk for en Befolkning,
hvoraf mange bor ensomt, og som i Er
hverv og Samfærdsel i langt højere Grad
end det øvrige danske Folk næsten dag
Andreas Samuelsen, Sysselmand. F. x/7 1873 i
ligt lever med Døden for Øje, er og
Haldensvig paa Nordstrømø, Færøerne. Søn af
Husmand Samuel Joenson og Hustru f. Michel
saa Samuelsens. Han er Modstander af
sen. Sysselmand for Østerø Syssel, Lagtings
alle Bestræbelser, som vil begrænse
mand. Folketingsmand, Medlem af Partiet Ven
eller fjerne Religionsundervisnngen fra
stre for Færøerne fra 16/6 1913—7/5 1915;
fra 21 !8 1917—22/4 1918 var han Medlem af
Folkeskolen. Jeg har lært, siger han, i
Landstinget og fra 22/4 1918 atter Medlem af
Livets Skole, at Religionen bør være
Folketinget.
Folkets bærende Kraft. For dette Synspunkt taler han paa Rigsdagen, hvor han iøvrigt altid tager Ordet, naar færøiske
Anliggender er paa Dagsordenen. Hans Foredrag er flydende, og han har, ud over
Skolespørgsmaal, særlig interesseret sig for Øernes Økonomi og Erhvervsforhold.
Samuelsen, der nu er Sysselmand og mangeaarig Rigsdagsmand for de fjerne Øer,
gik som ung Kontorvejen, har faaet praktisk Uddannelse paa et Landfogedkontor, og
er ogsaa gennem denne Virksomhed nøje inde i den færøiske Lovgivning. — Han
føler sig som Arvtager af den Politik, som i sin Tid blev ført af Landstingsmand
Provst Petersen og af Folketingsmand og Landstingsmand Effersøe. Selv om han en
Tid, da Stridighederne paa Øerne, sat haardt op af to saa haarde Halse som de
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senere Landstingsmedlemmer Rytter og Patursson, tog afgjort Parti og blev Part
havere i Striden, var det hans Natur imod. Hans Væsen er at mægle og stifte Fred,
og naar Forholdene i de senere Aar har udviklet sig fredeligere mellem de to Partier
paa Øerne, skyldes det ikke blot at et tredie Parti, Socialdemokratiet, er begyndt med
stærke Skridt at arbejde sig frem, men ogsaa at Samuelsen har bidraget til at gyde
Olie paa Vandene.

LANDSTINGET

E

har undertiden været karakteriseret som en Slags Alderdomshjem
___ i for afdankede Folketingsmænd. Betragtningen svarer ikke til Virkeligheden.
Af Landstingets 76 Medlemmer har kun 14 tidligere været Medlem af Folketinget. I
øvrigt er Landstingstypen ikke forskellig fra Folketingets. Ganske vist er Landstingsmændene valgte af et Vælgerkorps, hvis yngste Aargange er ti Aar ældre end
Folketingets, men i det store og hele er det de samme Vælgere, der til begge Ting
udpeger Meningsfæller til Kandidater og vælger dem
Men er der saaledes kun ringe Forskel paa de to Tings Medlemmer, er der til
Gengæld en stor Forskel paa anden Vis. Politiske Diskussioner og Kampe er yderst
sjældne i Landstinget, hvor Talerne gennemgaaende fatter sig langt kortere end i
Folketinget og i højere Grad beskæftiger sig med Forslagenes tekniske og saglige
Indhold. Da de to Ting staar hinanden saa nær i Opfindelse, vil, naar begge Ting
har samme politiske Flertal, Reglen være, at de Lovforslag, der er vedtagne i det
ene Ting gaar helt uforandrede eller kun lidet ændre;de gennem det andet. Er der,
hvad ofte har været Tilfældet, forskelligt politisk Fleirtal, har Landstinget til Tider
haft en væsentlig Indflydelse paa Landets Lovgivning.. En stor Del af Landstingets
Medlemmer er meget brugte Agitatorer af deres Partier, men det er kun sjældent,
at dette kommer til at præge Tingets Forhandlinger. Landstingets Opgave har været
angivet som den at overveje og regulere, og blandt dets Medlemmer har der altid
været Politikere med stor Indsigt i Lovgivningsarbejch[et og med betydelig Erfaring.
Ofte har Forholdene medført, at de to Ting har staaet i et saa skarpt Modsætnings
forhold, at det har hæmmet den politiske Udvikling. Spørgsmaalet om Landstingets
Omdannelse til et Forfatningsorgan i nøjere Overensstemmelse med Folketinget eller
dets fuldstændige Afskaffelse er derfor i de senere Aar blevet aktuelt.
Landstinget tæller 76 Medlemmer. 19 er valgte af Tinget selv, 10 er folke
valgte i København, 45 i større Kredse ud over Landet, 1 paa Bornholm og 1 af
Færøernes Lagting. 1. Kreds omfatter København med Frederiksberg; 2. Kreds,
Sjælland og Lolland-Falster; 3. Kreds, Bornholm; 4r. Kreds, den fynske Øgruppe;
5. Kreds, De sønderjyske Landsdele, Vejle, Ribe,, Ringkøbing, Skanderborg og
Aarhus Amter; 6. Kreds, Randers, Viborg, ThistedI, Aalborg og Hjørring Amter;
7. Kreds, Færøerne.
andstinget

LANDSTINGSSALEN SET FRA PRESSELOGEN
I Baggrunden Tilhørerloger
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LANDSTINGETS PRÆSIDIUM
Fhv. Statsminister CARL THEODOR ZAHLE

Zahle er som Stauning — og som f. Eks. Borgbjerg og Aakjær var det — kendt
af alle. Og det næsten over det ganske Land. Det skyldes ikke blot hans lange
offentlige Liv, bestandig paa fremskudte Poster, eller Karikaturtegnernes Flid, men
i høj Grad, at man godt kan lide ham. Han er paa sine gamle Dage blevet populær.
Men det var han saa vist ikke, da hans Navn første Gang rigtig kom paa Folks
Læber. Rebellernes Fører var i mange Kredse en ilde lidt Person, en led Slog,
sagde man i Vendsyssel, som vilde mase sig frem og dele Venstre, just som det
var ved endelig at blive samlet; som samarbejdede med Socialisterne, netop som
et mangeaarigt Fællesskab med dem stod for at brydes ; som krævede Militærudgif
terne ned, da man omsider var færdig til i Spænd med Højre at lempe dem op.
Da Zahle i de Aar havde talt ved et Møde i Hanherrederne mod selve Vilh.
Lassen, fik han Kærligheden at føle. I Toget ind mod Aalborg sad efter Dysten
Lassen i en Kupe, Zahle i den ved Siden af, og ved en Række Stationer stod en
Skare Mødedeltagere ud, og, som efter Aftale, gik de hen til Zahles Vindue og
raabte Lassen leve, mens de demonstrativt svingede deres Hatte op mod Det radi
kale Venstres unge Formand.
Det var drøje Tider for en ung Partifører, og mange lærte den Gang Zahle
at kende som en modig Mand med en ikke ringe Voldsomhed i sit Væsen. Det
var ikke altid Vendinger hentede fra det højere Diplomati, han benyttede sig af
som Taler. — Jeg kan godt forstaa, sagde han engang, hvis en Herregaardsdaglejer kunde faa Lyst til at sætte sin Træsko i Ryggen paa sin Udbytter! — Valg
dagene i Ringsted var livlige, og Zahle i en enestaaende Grad Dagens Mand.
Godav, „Sjale“, og et kraftigt Næveklask til Bekræftelse; Zahle var den jævne
Vælgers Mand, og han var ikke bange for at sige sin Mening. Det er en af hans
Karakters stærke Sider, han kender ikke til Frygt. Uforfærdet, lige paa har altid
været hans Kampmetode. Ellers kan han godt gaa stille med Dørene, og som Rigs
dagsforhandler har han naaet mere ved Kløgt og Lempe end ved at bruge Gevalt.
Naar Karikaturer har ladet ham knibe det ene Øje til i bare Durkdrevenhed, saa det
til sidst helt forsvandt, var det Udtryk for en almen Bedømmelse. Folk var paa det
rene med, at den lille Mand, som blev saa heftig udskældt, nok ikke var nogen Tosse !
Hans Liv fik et ganske andet Forløb, end det bedømtes til, da han 1905 brød
ud af Reformpartiet — ogsaa end han selv havde anet eller forventet. Fire Aar
efter var han Konseilspræsident. Som en Tordenskjold gik han dristig til Opgaven,
dannede Ministerium paa et lille Mindretal i Folketinget, og en Dagsorden, som
en Del af Højre havde stemt for, tabte vel, men blev ingenlunde slaaet ved Valget
Aaret efter, blev atter tre Aar senere Konseilspræsident, var det i syv Aar, sty
rede Landet under Krigen, gennemførte en ny Grundlov, Lens og Stamhuses Op-

350
hævelse, grundlagde derved en ny Udstykningspolitik, satte sit Navn under Retsreformen, gennemførte den Lovgivning, som gav Island dets Selvstændighed, og
modtog herfor fra den islandske Regering paa Tiaaarsdagen for Landets Suverænitet
et Maleri med Motiv fra Island, naaede at se sit Ministerium fastlægge den ny
Grænse før Begivenhederne i 1920 styrtede hans Regering. Han holdt dog stadig
sin Kreds, hvor han oprindelig sad paa en bredt funderet Popularitet, men gled saa
efter nogle Aar over i Landstinget som tingvalgt og betragtedes efterhaanden som
en Mand, hvis Liv i det væsentligste tilhørte Historien. I 1929 kaldtes han dog
atter frem i første Række, da Staunings skarpe Realitetssans atter udpegede ham til
Justitsminister. I 6 Aar, indtil han efter Valget Efteraaret 1935 trak sig tilbage,
styrede han sit gamle Ministerium og gennemførte en Række Love, deriblandt den
ny Straffelov, og fra Efteraaret 1936 har han været Landstingets Formand.
Zahles Forhandlingsevne er stor, og han er ikke bange for at gøre Modstandere
en Indrømmelse, naar det kan befordre en vigtig Sag. Det ligegyldige har han
altid skarpt kunnet skelne fra Sagens Kærne ôg har ved en klog Bedømmelse af
Mennesker og Forhold i rette Tid faaet Tilslutning til, hvad alle bagefter maatte
indrømme ham var det væsentligste. Hans Evne til at faa sine Lovforslag gennem
Rigsdagen blev med Aarene meget beundret, ja stillet op som et efterlignelsesværdigt Eksempel. — Zahle er fra at have været Kampens Mand blevet en af Rigs
dagens mest afholdte Skikkelser. Hans ubestikkelige Retsindighed og Vennesælhed
i Forbindelse med hans fjortenaarige Ministergerning har givet ham almindelig An
seelse, og som Medlem af Landstinget kan den elskværdige og fine gamle Herre
fremdeles glæde sig ved at være aktivt Medlem af det Parti, han selv i sin Tid stiftede.
Zahle er Student fra Roskilde Skole 1884, juridisk Kandidat fra 1890 og 1894
fik han Bestalling som Overretssagfører. Fra 1890—91 var han Redaktør af Aarhus
Amtstidende; lige fra Eksamensbordet kastede han sig ud i denne vanskelige poli
tiske Opgave og skrev Artikler og holdt Møder mest i Selskab med Bjørnbakkerne,
som paa den Egn skarpere end noget andet Sted havde bekæmpet det grundtvigske
Venstre, hvis Aandelighed, Sanglyst og brede Folkelighed ikke kunde forliges med
Bjørnbakkernes nøgterne, realistiske Livssyn. Zahle blev dog kun kort Tid i Aar
hus; allerede Aaret efter var han Medarbejder ved Politiken og skrev jævnligt
politiske Artikler. Da han henvendte sig til Edvard Brandes for at faa dette Med
arbejderskab i Stand, fæstede Brandes sine kloge Øjne paa ham, som nu kun han
kunde det, dvælende, undersøgende, gennemtrængende og spørgende, paa en
Gang ængstende og forjættende, et Blik uforglemmeligt for dem, der har oplevet
det, røbende mystiske Afgrunde bag den enestaaende intellektuelle Styrke og
Klarhed, som lyste Beskueren i Møde, og spurgte: „Hvorfor vil De ikke være
Socialdemokrat?“ Allerede da forudsaa denne kloge Mand Socialdemokratiets kom
mende Storhed! — Men Zahle var og blev Venstremand, og som Politiker er han
i det mindste ikke blevet snydt af Tilværelsen ved at staa i Det radikale Venstres
Rækker. Men Brandes Spørgsmaal bundede maaske ogsaa i, at han, der trods sin
ensomme, isolerede og tilbagetrukne Tilværelse altid var saa forbavsende godt un-
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derrettet om sine Medmenneskers Færd og Forhold, kendte Zahles dybe sociale
Forstaaelse og varme Medfølelse med Arbejderne i By og paa Land, som endnu
den Gang levede under usle Kaar. Hans Fader, Skomagermesteren i Roskilde,

Carl Theodor Zahle, fhv. Statsminister. F. 19/x 1866 i Roskilde. Søn
af Skomagermester C. G. Zahle og Hustru Karen, f. Dreyer. Folketings
mand for Det radikale Venstre fra 9/4 1895 til 1/10 1928 repræsenterende
Ringstedkredsen ; fra 1/l0 1928 tingvalgt Medlem af Landstinget (8. ting
valgte Medlem).

som var en dygtig og
tydelig Forretning og
dene tjente i 70erne
Akkord, og undertiden

virksom Mand, havde oparbejdet en efter Forholdene be
havde flere Svende paa sit Værksted. Haandværkersvenog 80erne en latterlig lille Løn, 13 Kr. om Ugen paa
var det gifte Folk. En skønne Dag strejkede de, og Zahles
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Fader, som var Oldermand i Skomagerlauget, skikkede Bud til Byens andre Me
stre, der mødtes hos ham og drøftede Begivenhederne. Den lille Carl Theodor
stod da i en Krog og hørte paa Forhandlingerne. — Vi skulde tage og give vore
Svende noget mere i Løn, sagde den gamle Zahle, det vilde alle være tjent med.
De faar noget mere at købe for, og da vi jo tager Procentavance paa vore Omkost
ninger, vilde heller ikke vi blive narret! — Der opstod et Raseri mellem de Roskilde-Skomagermestre, og Oldermanden maatte høre stærke Ord. Men Drengen i
Krogen bemærkede sig Situationen. Den kom til at præge hans Sind og fik maaske
derved en betydelig Rækkevidde. — Fra 1901—09 og fra 1910—13 var Zahle Med
lem af Folketingets Finansudvalg; fra 1905—09, 1910—13 og fra 1920—28
Formand for Det radikale Venstre paa Rigsdagen. Fra 1911—13 var han Borg
mester i Stege og Herredsfoged paa Møen. Zahle var en meget afholdt Borgmester
og indførte moderne Forhørsmetoder i Stege Ret. I et Digt af Valdemar Rørdam,
Købstadidyller (1915), hedder det om den ny Borgmester (i Stege): „Borgmester,
bevares, men slet ikke streng: God Dag, lille Pige, God Dag, min Dreng, kan Du
hilse Din Mor, kan Du hilse Din Far!“ — „Han klappede mig, og han var saa rar.“
Ja, sikken en flinke Borgmester vi har!“ — Utvivlsomt har Zahle været Model for
dette Digt, der iøvrigt i meget er et Portræt. — Han har altid været en stor Børne
ven, elsket af alle de Børn, han kom i Nærheden af! — Fra 1923—29 var han
Formand for Bestyrelsen og juridisk Direktør i Husmandskreditforeningen for Østif
terne; han har været Medlem af Dansk Fredsforenings Bestyrelse og var Formand
for Ædruelighedskommissionen af 1903.
Zahle har tre Gange været Minister, to Gange Konseilspræsident; han har været
Overretssagfører, Herreds- og Byfoged og Kreditforeningsdirektør, altsaa foruden
sine høje politiske Stillinger været Indehaver af tre borgerlige Hverv, som hver for
sig kunde være Maal nok og give fuld Anseelse selv til betydelige Begavelser.
Politisk er Zahle blevet stærkt paavirket i Studentersamfundet i dettes første
og stærke Aar. Han nævner selv sin Faders Fætter, Folketingsmand og senere
Præst, den ejendommeligt begavede Peter Christian Zahle som en af de Person
ligheder, der har øvet Indflydelse paa hans egen Dannelse, men Hørup og Brdr.
Brandes er hans store Læremestre. Hans Politik er kendetegnet ved en aldrig svig
tende Hævdelse af Folkestyret og af aandelig Frihed, og satte sig oprindelig det
jævne men store Maal, at tilvejebringe større Ligelighed i de materielle Livsgoders
Fordeling. Dog dette har Zahle i væsentlig Grad tilfælles med de fleste Social
demokrater. Karakteristisk for ham, har været Det radikale Venstres Husmands
politik; i 1901 udgav han „Den danske Husmand“, en historisk politisk Rede
gørelse for Husmandsbevægelsen og Husmandsbrugets Stilling i vor Lovgivning,
og endvidere hans Arbejde for Kvindernes politiske Ligeret med Manden og deraf
følgende lige Adgang til Erhverv.
Man kan spørge, hvorfor Zahle har haft et saa enestaaende Held med sit
parlamentariske Arbejde, hvad Grunden er til, at han naaede saa meget mere
end de fleste andre? Forklaringen ligger ikke i ydre fremtrædende Træk eller i
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store og særprægede Sjælsevner. Han har haft en stærk Konstitution, sunde Ner
ver, en kraftig Stemme og en naturlig, klar Fremstillingsevne, hvor Ord og Tanker
fandt jævne, djærve Udtryk. Han har en mer end almindelig god og sikker For
stand, en kraftig Vilje og godt Kendskab til Mennesker, men, det har saa mange.
Hemmeligheden hos Zahle er, at Kløgt og Vilje, Mod og Kundskab i et enestaaende
harmonisk Sammenspil danner en Personlighed, til hvem det falder helt naturligt
umiddelbart at vise Tillid, og hvis Dygtighed og Charme i sin Tid tiltrak en Kreds
af betydelige Mænd, som under hans faste og kyndige Ledelse formaaede at løse
Tidens store Opgaver. Selv er Zahle en Folkets Mand med Liv og Sjæl, et Barn af
den Tid, hvor Demokratiet brød igennem og fæstnede sin Magt. Han vilde ikke have
kunnet udrette, hvad han hidtil har naaet, hvis han ikke havde følt sig selv i Pagt
med de Lag i Folket, hvis Tarv hans Politik tog Sigte paa og som igen fra første
Færd instinktmæssig forstod, at han var deres Mand. I sit lange politiske Liv har
han samarbejdet og forhandlet med baade Arbejderførere, Konger, Grever og Land
brugere, og har ofte maattet gaa ind paa en Tankegang, der førte bort fra, hvad han
vilde, men som aldrig førte ham bort derfra. Hans Udgangspunkt og hans Maal laa
i samme Plan, og der blev han.
Som en Folkets Mand vandt han sine Sejre, og blandt Folk vil han mindes.
Hans ærlige, varme Hjertelag for de mange, som lever i smaa Kaar og for dem,
hvem Livet har været haardt imod, sikrer ham en Taknemlighed, hvori han selv
vil finde sin bedste Løn, sin største Ære.

Sparekasserevisor CARL FREDERIK SØRENSEN

I 1892 nedsatte C. F. Sørensen sig som Cigar- og Tobakshandler — kun 221/2
Aar gammel, men med kongelig Myndighedsbevilling — i Adelgade. Her sad han
i 281/2 Aar sammen med sin Hustru og passede sin Forretning; det gik fremad og
det gik godt. I de første Aar arbejdede han ved Siden af som Tobaksarbejder, men
efterhaanden blev der nok at gøre ved Disken og i Baglokalet, og det varede heller
ikke saa længe, inden den politiske Diskussion, som ofte fandt Sted mellem Kunderne
og over Disken med Cigarhandleren, fik videre Følger. I 1899, under den store
Lockout, havde C. F. Sørensen rig Lejlighed til at se de uhyggelige Virkninger af en
saa lang Arbejdsstandsning, men han bemærkede tillige Arbejdernes Sammenhold og
Offervilje; det greb ham, og fra nu af, var han deres Mand. Aaret efter blev han
valgt ind i Bestyrelsen for den socialdemokratiske Forening i Københavns 7. Valg
kreds, og endnu et Aar efter blev han Næstformand og i 1903 dens Formand. Som
saadan ledede han samme Aar Valgkampen mod Finansminister Christoffer Hage
med det bekendte Resultat, at Hage maatte bide i Græsset for Snedker Schmidt.
I de Aar, C. F. Sørensen maatte staa og sælge Cigarer, kom han i sin Fritid
sammen med Drejer Nikolaj Pedersen, en af Socialdemokratiets Banebrydere i
23

354
København, en Mand der kendte Karl Marx ud og ind, som læste ham paa Tysk, og
som nu gav den unge, socialdemokratiske Cigarhandler Kursus saavel i det tyske
Sprog som i Nationaløkonomiens Løngange, oplyst af de marxske Projektører!
I 1906 blev C. F. Sørensen ansat som Rejseagitator for socialdemokratisk For
bund og udrettede her i en lang Aarrække et meget betydeligt Arbejde for
sit Parti. Han rejste fra Valgkreds til
Valgkreds, fra Kommune til Kommune,
oprettede socialdemokratiske Forenin
ger og besøgte dem Aaret efter, som
Apostelen Paulus paa sine Rejser, for
atter at vække sine Tilhængere og be
styrke dem i Troen og derved gen
oprette, hvad Sløvhed havde dysset i
Søvn eller lagt i Vanedvale! Men ikke
blot dette Underhaandsarbejde og tro
faste Slid fra Sted til Sted var ham
betroet; han mødte paa Partiets Vegne
ved de store Kampmøder og fægtede
bravt og uforfærdet for dets Politik.
Det kom baade som Rejseagitator og
Kampmødetaler C. F. Sørensen til
Gode, at han var udrustet med et vel
signet Københavnerhumør. Trods alle
hans skarpe Skud, saavel dem der ramte
Skiven, — ikke saa helt sjældent ogsaa
Pletten — som dem, der gik uden om
Carl Frederik Sørensen, Sparekasserevisor.
og rodede op i Jorden foran eller i
F. 18/2 1870 i København. Søn af Gasværks
Skydevolden, ved Siden af eller oven
arbejder Jørgen Sørensen og Hustru Laura Emi
lie f. Jørgensen. Mangpaarig Cigarhandler i Kø
over Skiven, kunde man godt lide den
benhavn, nuværende Revisor i København og
muntre
Herre, som ikke lod sig for
Omegns Sparekasse. Medlem af Landstinget
bløffe, men for Eks. trøstigt gik selv
for Socialdemokratiet i 1. Kreds fra 11 /5 1918
indtil 22/9 1936, da han af sit Parti blev ting
Madsen-Mygdal under Øjne og sagde
valgt Medlem. (6. tingvalgte Medlem).
ham nogle socialdemokratiske Sandhe
der, ikke til at tage fejl af! Hans Agitation har mange Steder baaret rig Frugt for
Partiet, og Socialdemokratiet glemmer ikke sine flittige Medarbejdere. I 1908 blev
han valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation; i 1925 blev han Formand for
Telefonudvalget i Københavns Telefonaktieselskab og 1936 Revisor i Sparekassen
for København og Omegn. Han er Formand for sin Gruppe i Landstinget og Næst
formand i Landstingets Præsidium. Siden 1926 har han været Medlem af Over
bevillingsnævnet. Han er Medlem af Bestyrelsen for den danske, interparlamentariske Gruppe i Rigsdagen og for den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe og er
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valgt til Medlem af Forfatningskommissionen af 1937. C. F. Sørensen sidder i
Bestyrelsen for Thorvaldsens Musæum og er Medlem af Hovedbestyrelsen for „Den
personlige Friheds Værn“. Som Formand for sin Gruppe i Landstinget er han
Partiets politiske Ordfører, et Hverv han sætter megen Pris paa, og det hænder da,
at han i Tinget fremfører Partiets Programpunkter i en Skikkelse, der nu og da
minder om Rejseagitatoren og ikke helt stemmer med den Værdighed og sikre
Balance, som Landstingets første Vicepræsident iøvrigt indtager.

Retspræsident SVENNING RYTTER
For ikke saa længe siden kunde Landets Aviser fortælle om Rytters Far, at han
under Udfoldelse af Festlighed og Deltagelse fra nær og fjern fyldte Hundrede Aar.
Stærk og bred sad han paa sin Gaard og læste Telegrammer fra Kongen og andre
store Folk — et opmuntrende Billede paa Kraft, Sundhed over Maade, og dertil
Udtryk for en usædvanlig Frodighed i Sindet, som har kunnet nære de mange Aar.
Veddum har gode Jorder !
— Sønnen ligner Faderen. Det umiddelbare Indtryk af den fhv. Justitsminister,
Færøamtmand og juridiske Manuduktør, er Styrke, fortættet Kraft; han er bred og
sluttet, med en Nakke som en af Faderens berømte Matadorer i Stalden — altid
rygende paa en god og stor Cigar, altid oplagt ! Alene det at kunne manuducere Jura,
som han har gjort i elleve Aar — nok, skulde man tro, til at pine de sidste Livsdraaber ud af en normal Hjerne — har for ham kun været en daglig Forfriskelse
— Fisken i sit Element! — Rytter blev sat til Bogen, og han var indstillet paa det
rationelle og dyrkede, som Erasmus Montanus, sin Logik! Han maatte vælge Ju
raen, den Disciplin, der i sin rene Form i Lighed med Matematik, Filosofi og
Teologi er Hjernespind ; — uden Anvendelse af Maal og Vægt kan Tanken kon
struere efter Love, den selv har givet, bygge Taarne og Slotte med Haver og Laby
rinter efter de mest fuldkomne Planer! — Men anvendt paa Naturens, — ogsaa
Menneskenaturens — varierende og ofte fra Normen afvigende Mangfoldighed er
den altid utilstrækkelig, et Billede paa Ufuldkommenhed ! Derfor maa Juristen være
Praktiker, han maa lempe sig gennem Verden, slaa af og lægge til, skønne, ræson
nere og resignere. Men her har det altid knebet for Rytter. Han var Systemets
Mand, og ind i Systemet skulde Livet presses, om det end blev nok saa forvredet
derved. Han er en hel Karl til at forklare og vende og dreje Livets større eller
mindre Udskejelser fra den afstukne Vej, saa de kan falde ind under Lovens Ram
mer og faa sig Teksten forelæst!
Ganske naturligt maatte en Mand, hvis Tankeverden saaledes var lovbundet,
blive i Ordets egentligste Forstand konservativ. Livet kunde, ret beset, kun ændres
ved Lov; i Lovens Tømme maatte man køre Udviklingens yppige Heste, og var
Linen for kort til fri Bevægelse fremover, maatte Farten rette sig derefter ! —
23*
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Dygtig, kyndig, retlinet, overkommende meget, saadan var han, dertil jovial og
venlig, som naturlig Frodighed altid er det; der er et Overskud af Liv, som kan
komme Næsten til Gode! Rytter var bestemt til og velsagtens bestemt paa, at gaa
den lige juridiske Vej fra Jord til Himmel, og han var allerede mange Trin oppe
paa Stigen, da han som ung Amtmand paa Færøerne ramlede i Strid med Justits
minister Zahle. — Paa Landstingets Formandsstol sidder nu Zahle og 2den Vice
formand er Rytter. De to Kamphaner, der den Gang i Pressen og paa Møder hug
gede hinanden med Spore og Næb, er nu værdige Præsidenter Side om Side, og
grønt Græs gror, hvor deres Stridshingste traadte Jorden op.
— Ved denne Strid blev Rytter Politiker, og da det var Venstre og ikke Højre,
— som just var gaaet i Graven og blevet erstattet af noget saa nyt og ubegribeligt
som et konservativt Folkeparti, — der havde Brug for en stærk Mand, som kunde
slaa kraftigt til Krigsaarenes Konseilspræsident, blev Rytter Venstremand. Man maa
give ham Ret i, at Overgangen ikke var altfor vanskelig, Grøften til at skræve
over, samme Eng paa begge Sider, og Rytter blev Justitsminister. Han havde
Succes. Som noget tilsyneladende nyt, men dog saa lige til, forkyndte han, at
Politiet bare havde at holde Orden ; han stod bag dem ! Det var saa vist ikke om
væltende Bevægelser han nedkæmpede; Tiden blev efter Valg og Genforening
rolig, som den normalt er det i Danmark, men Rytter var og blev Helten, den der
havde overvundet Revolutionens Hydra! — Paa denne Berømmelse flød han længe.
Han blev Folketingsmand, Justitsminister en Gang til og landstingsvalgt, Dommer i
østre Landsret og er nu Byretspræsident. Forgæves blev han ikke Venstremand i
den rette Tid !
Rytter er en betydelig Personlighed, med stor Evne til at gøre sig gældende,
hvor han inden for sit Felt fører Forhandlinger. Gennem mange Aar beherskede
han næsten eneraadende Landstinget i alle juridiske Spørgsmaal og var Formand i
alle juridiske Udvalg. I Udvalgene hører han vel paa Modparten, men et venligt,
overbærende, lidt utaalmodigt Smil varsler en Kæde af logiske Ræsonnementer,
der til Tider kun er Formalia, men naturligvis ofte overbevisende Saglighed, som
skal gøre det af med alle Indvendinger. — Tilsyneladende ligger det formelle og
det reelle Side om Side i hans store Pose, og man har nu og da Indtryk af, at det
er ret tilfældigt, hvad han haler op! — Men efter saaledes i Realiteten selv at
have afgjort Spørgsmaalet, spørger han som Formand deltagende, om der er andre,
der ønsker Ordet!
Han kan i sin Polemik og i Begrundelsen af sine Standpunkter være yderst
spidsfindig, som naar han (12/3 1934) i Debatten om offentlig Votering i Højeste
ret, hvoraf han erklærede sig som Tilhænger, dog maatte gaa imod, da andre, af
samme Mening som han, havde givet deres Tilslutning ud fra en Begrundelse af
vigende fra den, han fandt var den rette! Til andre Tider udfolder han i sine Rigs
dagstaler betydelig Lærdom, som f. Eks. i 1933, da han talte om Aldersgrænsen
for Dommere, og Tid efter anden giver han rene Kraftpræstationer til Bedste, som
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i Debatten 1937 om Lovgivning angaaende Børn født udenfor Ægteskab m. m., hvor
han i Timevis argumenterede, logisk og sikker, ophobende juridisk Stof i Spaltevis,
uden Optegnelser, alene støttende sig til en ualmindelig Hukommelse.
Som Vælgermødedebattør er han Bokser. De almindelige politiske Betragtninger
og Sammenhængen i Folkets politiske Udvikling eller Situationen set i Sammen
hængen synes ikke at interessere ham.
Hans Tale er et velberegnet, som Regel
skødesløst fremført, Udtryk for Partiets
til Situationen tilrettelagte Argumenta
tion. Men kan han i Debatten gribe
Modparten i en Hukommelsesforskyd
ning, eller i Ukendskab selv til de lige
gyldigste Ting, forvandler han Myggen
til et Næsehorn og holder det frem for
Forsamlingen med en Anklage, tung,
som var det en Statsforbryder eller Mor
der, der stod for Retten ! — Selv er
han ufølsom for de drøjeste Knubs!
. — Og, Meningen er god nok. Den
svære Mand med det milde Smil og de
venlige Øjne bag Brilleglassene har
ikke en Draabe ondt Blod i sig. Han er
som Menneske hjælpsom, som Dommer
omhyggelig, næsten ængstelig i sin Sø
gen efter det rette, dertil en munter,
vennesæl og gemytlig Mand, hvem in
Svenning Rytter, Retspræsident. F. 19/1 1875 i
gen forgæves viser Tillid.
Veddum ved Hadsund. Søn af Gaardejer Søren
I Østhimmerland og andre Egne,
Rytter og Hustru Margrete f. Svenningsen.
Præsident i Københavns Byret. Folketingsmand
som i Urtiden har været delt i Øer og
Holme med dybe Fjorde og store Ind for Venstre fra 26/4 1920 til 30/4 1929; valgt i
Maribo Amt. Tingvalgt Medlem af Landstinget
søer, findes efter Antropologernes Op fra 30/4 1929. (13. landstingsvalgte Medlem).
givelse endnu ret talrige Efterkommere
af den rundhovede, mørkhaarede Urbefolkning, som beboede Landet før de rødskæggede, lyse, blaaøjede Langskaller trængte frem. Paa Anholt, i Mou, i Stadil
og i Vendsyssel, nuværende og forhenværende Øer, skal findes Typer, ret ufor
andrede af denne første Befolkning. Naturligvis er i Aartusinders Løb Krydsninger
de altraadende, og set fra et Hundesynspunkt, sagde Arvelighedsforskeren W. Johan
sen, er vi alle Køtere! Men monstro Rytters stridige Egenraadighed, — Selvstændighedstrang, om man vil — gamle Bondedyder potenseret i en kraftig Slægt —
skulde have sine Rødder hos disse vore mørkhaarede Forfædre, som nok var snilde
Hoveder, om end ikke saa vidtskuende, som deres Fortrængere? Det er tilladt at
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gætte. I det mindste bor der i ham en god Portion af den Genstridighed, som hos
Vendelboerne tvang selv store Konger i Knæ. Han er sig selv; endog i hans Hovedhaar, der er som Børster, hersker Selvstændighedstrang og hvert Haar synes at
ville have størst mulig Plads og ingen generende Berøring med Naboen, hvorfor de
stritter mod alle Verdenshjørner! — I vore Dages Politik og Parlamenter er den
Slags Karakterer ikke altid fremmende, da det mest vidtgaaende og vidtforgrenede
Samarbejde mellem Stænder og Partier er fornødent. Men det er til enhver Tid
velgørende — og uundværligt, om ikke det hele skal blive til Klister — at der findes
Enere — ogsaa frit voksende Naaletræer med stærk Stamme, og som man, baade
paa Grund af deres Størrelse og deres af en herskende Vindretning noget ensidige
Vækst, faar Øje paa, straks man træder ind i Skoven.

Grosserer

og

Direktør HALFDAN HENDRIKSEN

Det er ikke mange — vist nok ogsaa for faa — aktive Forretningsmænd, som har
Sæde paa Rigsdagen. Det er alt for sjældent, at en Mand, der driver en betydelig
Forretning, kan afse Tid til politisk Virksomhed. For Halfdan Hendriksen er det
lykkedes. Han har i den Tid, han har siddet paa Rigsdagen, kunnet følge og del
tage i Forhandlinger og andet Lovgivningsarbejde og samtidig passe sine Virksom
heder. Det kan lade sig gøre for den, der bor i København, og det gør Halfdan
Hendriksen. Han er Københavner — og fuldblods. Politik har han lært allerede
som Dreng. Hans Hjem var et, ovenikøbet radikalt, politisk interesseret Lærer
hjem, hvor baade den nu næsten sagnagtige I. K. Lauridsen og Socialdemokratiets
gennem mange Aar højt ansete Finanslovordfører K. M. Klausen kom. Men det
havde den Virkning paa ham, at han fra sin tidligste Ungdom sluttede sig til det
konservative Parti og deltog i dettes Møder. — Æblet falder ikke langt fra Stam
men, men triller undertiden udenfor Kredsen !
Efter Præliminæreksamen fik Halfdan Hendriksen Ansættelse i Dampskibs
selskabet „Thingvalla“, senere hos C. K. Hansen og i Det forenede Dampskibs
selskab, hvor han naaede Kontorchefstillingen og var Leder af Selskabets IslandFærø-Afdeling. Herfra blev han Medindehaver af Firmaet Dines Pedersen & Co.,
som nu er hans egen Forretning. Han sidder i Bestyrelsen af den Fiske-Hermetik
Fabrik paa Skagen, hvorfor han er Direktør, og er Medlem i Bestyrelsen for
A/S „Ørholm Læderfabrik“.
Halfdan Hendriksen har været en meget benyttet Mand i Det konservative
Folkeparti ; ikke blot har han som Folketingsmand og Landstingsmand haft en Række
betydelige Ordførerskaber vedrørende kommercielle og økonomiske Forhold, men
særlig færøiske, islandske og grønlandske Sager har haft hans Interesse. Han er
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Medlem af sit Partis Hovedbestyrelse, af Rigsdagsgruppens Bestyrelse, af Besty
relsen for A/S „Nationaltidende“, og er Formand i Hovedbestyrelsen for den kon
servative Vælgerforening for København og Frederiksberg. Han staar Christmas
Møllers Politik nær og slutter sig til hans folkelige Konservatisme — ikke beregnet
paa at vinde Tilslutning mellem Samfun
dets Spidser, men paa de brede Massers
nationale Følelse og naturlige Trang til at
se en Politik gennemført, som værner
den flittige og sparsommelige Borger
mod en yderliggaaende Skattepolitik til
Fremme af enkelte Klassers Særinteres
ser! — Saaledes omtrent hvisker hans
politiske Instinkt ham det i Øret, naar
han skal tale til den næringsdrivende
Mellemstand, hos hvem han nyder Til
lid. At Storhandelen og Storindustrien
ogsaa i ham ser en forstaaende Repræ
sentant er naturligt nok, men han gaar
ikke disse Befolkningsgruppers Ærinde
paa Partiets Bekostning. Halfdan Hendriksen sidder i Ledelsen af en Række
Foreninger og Bestyrelser og er af sit
Parti og af Rigsdagen betroet mange
Tillidshverv. Han er tredie Viceformand
i Landstinget, har i en halv Snes Aar
Halfdan Hendriksen, Grosserer og Direktør. F.
været Medlem af Dansk-Islandsk Nævn,
12/1X 1881. Søn af Kommunelærer A. Th. V.
sidder i Bestyrelsen for Dansk-Islandsk
Hendriksen og Hustru Valborg, f. Colding.
Forbundsfond, har fra 1920 været Indehaver af Firmaet Dines Pedersen og Co.,
Direktør i A/S „Skagen-Fiske Hermetik“ .
Medlem af Sø- og Handelsretten, fra og
Folketingsmand for Det konservative Folkeparti
1930 af Fiskeriraadet, han sidder i
fra lx/4 1924, til han fra 23/9 1932 blev valgt til
Toldraadet, i Københavns Havnebesty Medlem af Landstinget. (2. Medlem for 1.
Kreds).
relse, er Medlem af Rigsretten og Med
lem af Alkoholkommissionen af 1934. Desuden er han Medlem af Carlsbergfondets
Bryggeriraad og Formand for Dansk Principalforenings Hovedbestyrelse.
Halfdan Hendriksen er en rask og livfuld Personlighed; han er et moderne
Menneske, Sportsmand — har været en fremragende Kricketspiller — Hovedstads
borger, Forretningsmand af i Dag, altid med paa det sidste ny, ogsaa den sidste
Mode ! — Vil man vide, hvorledes man korrekt bør være klædt, studerer man ikke
forgæves Halfdan Hendriksens diskrete Elegance. — Som Taler er han hurtig og
ferm ; han tager hyppigt Ordet, og det lyder, naar han taler, som forbandt han Ordene
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i sit Foredrag med en Undertone. Det er dog ikke den eneste Sammenhæng, der
er i hans Foredrag, som iøvrigt ikke har noget ensidigt Præg. Hans Fremstilling er
en klar og logisk Redegørelse for Sagen, uden Sidespring i Tankegangen og sjæl
dent tilknyttet politiske Betragtninger.
Blandt Det konservative Folkepartis Repræsentanter er han snart en af dem,
der har siddet længst paa Rigsdagen. Han er husvant i den store, graa Bygning
og kender det politiske Livs Krinkelgange. Selv om det praktiske Liv udenfor Rigs
dagen og i Forretningsverdenen, hvor han ogsaa hører hjemme, har faaet Tag i
ham og lægger Beslag paa mange af hans Evner og Kræfter, fængsles han dog
saa stærkt af det politiske, at han nødig vil slippe det. I Forhandlingerne mellem
Rigsdagens Partier er han en nyttig Mand. Han er fuldkommen fordomsfri, hænger
sig ikke i Bagateller, og Partiskellene er ham ingen Hindring for en Forhandling,
som kan føre til nyttigt og praktisk Resultat.

TINGVALGTE MEDLEMMER
Borgmester CARL EMIL CHRISTIANSEN
Da Socialdemokratiet skulde udpege sine tingvalgte Medlemmer ved sidste
Landstingsvalg, blev de fleste Genvalg. Der var dog et nyt Ansigt imellem, og
det var Borgmesteren fra Maribo. Før han kom paa Tinge, havde han en lang
Virksomhed i Partiets Tjeneste bag sig. Han er Landsbybarn fra Fyn, kom i Bog
trykkerlære ved Faaborg Avis og fulgte Undervisningen i Byens tekniske Skole i
fire Aar. Han skrev i Skolen en god dansk Stil, derfor anbefalede hans Lærer ham
at gaa Typografvejen. Det førte til Faktorstillingen ved Sydfyns Socialdemokrat,
og det næste Skridt fremad var Ansættelsen som Redaktør af Maribo Socialdemo
krat i 1916. Og 1919 blev han Byens Borgmester ved en Folkeafstemning. Chri
stiansen havde allerede som Dreng en vaagen politisk Interesse. Hans Far var
Socialdemokrat og havde været med fra Bevægelsens første Dage. I hans Hjem
kom politisk interesserede, og Børnene fulgte lyttende de gamles Samtaler om
Samfundsspørgsmaalene. Som Typograflærling ved et konservativt Blad faldt det
ofte i Christiansens Lod at sætte de politiske Artikler. Det havde dog ikke den
Virkning paa ham, at han blev Højremand, tværtimod; han følte i de fleste af
disse Artikler en Brod rettet mod den Kreds, han selv tilhørte og fandt tidligt sin
Baas i det Parti, hvori hans Livsgerning skulde udfolde sig. Den socialdemo
kratiske Politik stod for ham som den eneste og bedste Vej til Arbejderklas
sens Frigørelse. Gennem sit Medlemsskab i Dansk Typografforening fik han
Fodfæste i det politiske Arbejde. Han havde tidligere været med til i Faaborg
at stifte en Ungdomsforening, hvori man drøftede Politik, og allerede i 1908 var
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han sit Partis Ordfører ved de politiske Ungdomsforeningers fælles Møder paa
Sydfyn.
Christiansen har været Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse fra 1923
og fra 1930 Formand for de .samvirkende Lolland-Falsterske Arbejderorganisationer
og de socialdemokratiske Foreninger paa Lolland-Falster. Han er Medlem af Over
formynderiets Amtsbestyrelse i Maria
ger Amt og Formand for Jernbanesel
skabet Maribo-Torrig Banens Besty
relse. 1936 indvalgtes han som Med
lem af Udvalget for Statsskolevæse
nets Ordning og sidder i Bestyrelsen
for Købstadforeningen.
De mange forskellige kommunale
Opgaver, som stilles og løses, afvises
eller henlægges paa en Borgmesters
Kontor, har særlig Christiansens Inter
esse. I Rigsdagsarbejdet er han en helt
ny Mand. Det er hans politiske Grund
anskuelse, at Klasseforskellen lader sig
udjævne, langt mere end den er nu,
gennem en Forbedring af Underklas
sens Kaar.
Gaardejer

HANS JEFSEN CHRISTENSEN
Carl Emil Christiansen, Borgmester. F. 26/3

Jefsen Christensen er født Nord for 1879. Søn af Maskinpasser paa Dalum Papir
den gamle Grænse men opvokset paa fabrik Lars Jørgen Christiansen og Hustru Ka
sin sønderjyske Moders Egn i Nærhe ren Rasmussen, f. i Fangel. Borgmester i Ma
ribo, Redaktør af den derværende Socialdemo
den af Tønder, har gaaet i Kommune krat. Landstingsvalgt Medlem for Socialdemo
skole, hvor der undervistes baade paa
kratiet 22 / 9 1936.
Dansk og Tysk, og senere som ung
Mand været Elev paa Testrup Højskole, zor han blev stærkt paavirket af Dr. Jens
Nørregaards myndige, livfulde og karakterfulde Personlighed. Jefsen Christensen var
opstillet som Kandidat til Folketinget i 1920 ved det første Valg efter Genforeningen og
manglede kun faa Stemmer i at opnaa Valg. Da en Repræsentant for Sønderjylland
kort Tid efter skulde landstingsvælges, blev det ganske naturligt ham. Han vilde ogsaa
vanskeligt kunne undværes paa Rigsdagen. Før han blev Rigsdagsmand havde han
paa mange Omraader gjort sig gældende hjemme i Nordslesvig. Han var bl. a. en
meget dygtig Landmand, navnlig hvad den forretningsmæssige Side af Sagen an-
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gaar ; han køber og sælger selv sine Stude og faar den højeste Pris ! Man skal staa
tidligt op, hvis man i en Handel med Jefsen Christensen vil trække det lange
Straa! — Da han havde erhvervet sin Ejendom i Høgsbro, faa Kilometer Syd for
Grænsen, kom han i Forbindelse med den temperamentsfulde Pastor Rosenstand
i Vester Vedsted og deltog med Liv og Interesse i det grundtvigske Menighedsliv
i Vestslesvig og den dertil knyttede folkelige Bevægelse. Han arbejdede her sam
men med Frimenighedspræst Poulsen i Boulund, som ogsaa kom til at øve be
tydelig Indflydelse paa hans personlige Dannelse. I den sønderjyske Politik var
Jefsen Christensen Jessens Mand, og hans første offentlige Fremtræden var et
Angreb paa H. P. Hanssen, der 1906 i den tyske Rigsdag ved sin Afstemning
havde godkendt Nedkæmpelsen af et Oprør i Sydvestafrika. Det kejserlige Tysk
land tog ikke med Fløjlshandsker paa en Opsætsighed mod Rigsstyret, men den
unge Jefsen Christensens Retsfølelse blev krænket, og han lod H. P. Hanssen vide,
at han ikke behøvede at godkende sligt! — Senere har H. P. Hanssen fortalt, at
Jefsen Christensens Protest mod hans Afstemning ikke har været uden Indflydelse
paa Beslutninger, han senere i sit Liv har taget. Da Krigen udbrød, stod Jefsen
Christensen midt i det nationale Arbejde og betød i Krigens Aar, da han som
kasseret ikke kom til Fronten, meget for sine Landsmænd i Nordslesvig. Han var
altid rede med Raad og Daad. Og efter Krigen, da Genforeningen nærmede sig,
var han en af de første, som førte Forhandlinger med den danske Regering. I de
bevægede Begivenheder omkring Genforeningen stod han til en Begyndelse Flensborgfolkene nær, dog hele Tiden paa Vagt med sin skarpe, kritiske Sans, og efter
Genforeningen kom han i nøje politisk Samarbejde med H. P. Hanssen og hans
Kreds, med hvilken han aldrig havde brudt.
Jefsen Christensen staar i Dag, som han har gjort i alle Aarene efter Gen
foreningen, midt i et mangesidigt Arbejde for Danskheden i Sønderjylland. Han
er Formand for Skolekommissionen i sit eget Sogn, Hvidding, Medlem af Skole
direktionen for Tønder Amt og Formand for Sønderjysk Skoleforening. Han er
endvidere Formand for det Udvalg, der administrerer Statens Bevillinger til
Dansk Sprog og Kultur i Udlandet og for Dansk Kultursamfund. Han sidder i
Bestyrelsen for den sønderjyske Laanekasse, for Sønderjysk Fond, for H. P.
Hanssens Mindefond, er Formand for Akkordudvalget i Tønder Amt og for,Skær
bæk Skyldkreds og er Næstformand i Landeværnet. Foruden alt dette er han
Medlem af Centralforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Paa Rigsdagen har han
Sæde i Landstingets Finansudvalg, er Medlem af Rigsretten og af det udenrigs
politiske Nævn.
Paa hans Plads i Rigsdagen ophobes hver Formiddag en Bunke Breve, som
han maa besvare i Dagens Løb. De mange Sager, han har med at gøre, giver ham
idelig Opringninger og Konferencer. Han er altid paa Vej imellem Rigsdagen og
Sønderjylland, og naar han er hjemme, kaldes der paa ham fra mange Sider. Faa
Rigsdagsmænd er saa optagne som han, faa bestiller mere; han anspænder sig til

363
det yderste, hen til Grænsen af, ja til Tider ud over, hvad Nervesystemet kan
bære. — Jefsen Christensen er et af Rigsdagens gode Hoveder. Han har en skarp,
kritisk Forstand og sætter sig grundigt ind i, hvad han har med at gøre. Han
er dygtig, ved grundig Besked og kan gøre Rede for en Sags Sammenhæng. Men
tilsyneladende arbejder han noget tungt.
Han har let ved at fortabe sig i Vidt
løftighed, og lader sig af Indfald og Idé
associationer let lede ind paa Sidespor.
Saa interessant han er som Personlig
hed, saa lidet fængslende er han som Ta
ler. Han forstaar ikke Begrænsningens
Kunst, ikke at lade det væsentlige domi
nere i Fremstillingen ; i hans Foredrag
og hans Redegørelser forsvinder hans
klare Tankegang og Ordenes Liv ofte i
Gentagelser og Omstændelighed, som
en frisk rindende Strøm opsuges i Sand.
Jefsen Christensens Virksomhed
strækker sig ogsaa Syd for Grænsen;
dansk Skolevirksomhed i Flensborg og
de endnu danskprægede Sogne vest der
for staar han i direkte Rapport til ; hans
væsentligste, største og betydeligste Ar
bejde har dog været og er i dansk
Skoleforenings Tjeneste, hvor han har
Hans Jefsen Christensen, Gaardejer. F. 28/
været Formand siden 1910. Hans Ind 1880 i Oxby Sogn Vest for Varde. Søn af Land
sigt i alle Forhold, der behandler Skole mand Niels Christensen og Hustru Marie Thoarbejdet i Sønderjylland, er meget be mine f. i Nørby ved Visby i Tønder Amt. Ejer
af to Gaarde i Høgsbro, et Par Mil Syd for
tydelig og hans Indflydelse er stor. Han
Ribe. Tingvalgt Medlem af Landstinget som
gaar stille med Dørene, nogle mener Venstremand fra 7/10 1920. (10. landstingsvalgte
Medlem).
saa sagte, at man ikke bemærker hans
Komme, før han er der. Men har han først indfundet sig og taget en Sag i sin
Haand, bliver Udfaldet som Regel det, han vil. Han er nemlig en stærk Ka
rakter, ingenlunde gjort af blødt Materiale. Som Formand for Akkordudvalget i
Tønder Amt og de øvrige økonomiske Virksomheder, han har med at gøre, har han
til Tider været en hadet Mand og populær er han ikke. Selv har han forstaaet,
trods Genforenings-Vanskeligheder og Kriser af enhver Art, som Landmand at
have sit eget paa det tørre. Han er hjælpsom, ogsaa rede til at støtte gennem
de Midler, han administrerer, men kun hvor han skønner det nyttigt. Hans økono
miske Sans vægrer sig ved at yde Statslaan og Hjælp, naar Pengene efter hans
Mening gaar tabt. Han er en modig Mand, der aldrig har været bange for at gaa
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sine egne Veje, selv om det truede ham med at blive isoleret. Som Politiker er
han behændig og snild; han er altid hidtil faldet paa Benene og har holdt Stil
lingen. Bag hans lidt træge, lukkede, kolde Væsen, bor en naturlig Munterhed, en
udviklet Sans for Livets Komik, og ofte befrier han sig i en hjertelig og sund Latter.

Urmager ALBERT JENSEN

Hvis nogen endnu skulde gaa rundt
med den Forestilling, at en Socialdemo
krat er en Oprører, en Revolutionær,
der vil opløse Hjemmene, omdanne
Kirken til Salgsboder, landsforvise Kon
gen og gennemføre et Tvangsfælles
skab, hvor Begrebet mit og dit ophæ
ves, da vilde det berolige en saadan
forvirret Skabning, om han lærte Albert
Jensen at kende. Noget mere borger
ligt, behersket, en mere rolig, saglig og
besindig Folkerepræsentant skal man
lede længe efter. Om saa Det konserva
tive Folkeparti prøvede baade Nyrer og
Hjerter paa samtlige sine Medlemmer,
de vilde alle uden Undtagelse synes let
sindige og forfløjne i Sammenligning
med Albert Jensens jyske Rodfæstethed
i dansk Væsen og Grundlovens Bud.
Albert Jensen er efter sin Skoletid
i Sindal udlært som Urmager; han har
Albert Jensen, Urmager. F. 19/ß 1869. Søn af
Sognefoged, Husmand Christian Jensen i Sin
gennemgaaet Teknisk Skole i Aalborg
dal. Medlem af Landstinget, valgt af Social
og Svendborg, og kom derefter, ved
demokratiet fra 11 /5 1918, siden 26/9 1926 lands
sin særlige Interesse for kooperative
tingsvalgt. (2. landstingsvalgte Medlem).
Foretagender og Andelsvirksomheder, i
Forbindelse med Socialdemokratiet. Han har specielt studeret disse Spørgsmaal,
ikke blot herhjemme, men ogsaa i Sverrig, Tyskland og England. Efter at have
nedsat sig i Svendborg som Urmager, blev han af Socialdemokratiet indvalgt i
Byraadet, hvor han havde Sæde fra 1902—29. Fra 1908—19 var han Medlem af
Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. Som Byraadsmedlem arbejdede han energisk
for sin By og dens Samarbejde med Oplandet. Han sidder i Direktionen for Svend
borg-Nyborg Banen, er Bevillingshaver for Svendborg-Faaborg Banen og Medlem
af sydfynske Jernbaners Repræsentantskab. Hans Interesse for Arbejdernes Fælles
foretagender har gjort ham til Forretningsfører for Arbejdernes Bageri, Arbejdernes
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Kulforretning i Svendborg og for Svendborg Brugsforening. Alle disse praktiske
Virksomheder, som Albert Jensen har interesseret sig for paa sig Egn, er blevet
paaskønnet saa stærkt af hans Parti, at man ikke blot valgte ham til Landstings
mand, men ogsaa i 1926 til landstingsvalgt Medlem. Paa Rigsdagen hører han til
de stille. Han deltager kun sjældent i Tingets Debat, men passer sine Sager og
Udvalgsmøder og er sit Parti en frofast Mand. Hans venlige Væsen og beskedne
Karakter har gjort ham vellidt og afholdt, hvor han end færdes.

Kutterfører MADS CHRISTIAN JENSEN
M. C. Jensen har halet sin Skude paa Land. Han boede tidligere i Grenaa, var
Kutterfører og fiskede paa Kattegat. Da han blev Medlem af Tinget, bragte han
Havets Friskhed med i sit Kølvand; her kom en af Landets store, stærke Fisker
typer, rank og bredskuldret, med djærve Træk og en Pande som en Klippevæg •—
lige til at anbringe paa et Maleri, staaende ved Roret, ridende paa en høj Sø, et
Billede paa nordisk Kraft og rolig Uforfærdethed. Men saadan er M. C. Jensen ikke
mere, selv om hans Natur naturligvis ikke har forandret sig. Kontoret og Politik
ken har helt slugt ham. I 1907.blev han valgt ind i Dansk Fiskeriforenings Be
styrelse, og 1913 blev han dens Formand. Han havde været Formand for den
lokale Fiskeriforening i mange Aar, nu satte han Kronen paa Værket og blev Fører
for praktisk taget alle danske Fiskere. En Stilling han har holdt op igennem Aarene.
Men det har slet ikke været let. Fiskerne er et stridigt Folkefærd, vant til at sejle
deres egen Sø og at sætte deres Sejl, som de vil! Naar de mødtes paa de aarlige
Generalforsamlinger, laa der et Hus, og Debatten førtes under et Gny, som hørtes
over det ganske Land. Men op over den urolige, bølgende Skare ragede M. C. Jen
sens Kæmpeskikkelse som et Fyrtaarn, de alle stilede efter og vel vogtede sig
for at løbe paa; han blev bestandigt valgt til Formand, og det til Trods for at han
var Venstremand. Naar man var Fisker og hørte til de gammeldags, var man
Højremand; regnedes man for en moderne Fisker, var man Socialdemokrat, til
Nød Radikal! Men Venstre, det var Landkrabber, ikke noget for Søens Folk; ikke
desto mindre var Formanden Venstremand, det vedblev han at være, og man ved
blev trods alle Stormløb at vælge ham. Man kunde bruge M. C. Jensen, og han var
sine Fiskere en altid nidkær Formand. I 1922 blev han af sit Parti valgt ind i Lands
tinget, og der har han siden ved enhver Lejlighed, vagtsom og paapasselig vare
taget Fiskernes og Søfolkenes Interesser.
Han blev Medlem af Kommissionen for Danmarks Fiskeri og Havundersøgel
ser, og 1930 af det nyoprettede Fiskeriraad. Han sidder i Arbejds- og Forsikrings
rådets Søfarts- og Fiskeriafdeling.
Naar M. C. Jensen saa stærkt har kunnet underbygge sin Stilling mellem Dan
marks Fiskere, skyldes det hans praktiske Ledelse af Foreningen og hans lykke-
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lige Evne til med en Blanding af Fasthed og kammeratlig Gemytlighed at udjævne
Stridighederne. Han har i Aarenes Løb gjort et energisk Arbejde vedrørende de for
alt Fiskeri saa vanskelige Transport- og Afsætningsspørgsmaal. Idelig har han lig
get i Forhandlinger med Autoriteterne herom, og nu og da opnaaet gode Resul
tater. I de senere for Fiskerne saa van
skelige Aar, har han taget Ordet for,
at Staten, som den støtter Landbru
get, burde støtte Fiskeriet, og i sin
Egenskab af Venstremand har han kun
net virke som Formidler mellem Par
tierne, hvad der nu og da er kommet
Fiskerierhvervet, der iøvrigt nyder Vel
vilje i alle Partierne, til Gode. Men
^særlig interesseret har M. C. Jensen
taget Ordet, naar Jagtloven og Natur
fredningslovene var til Behandling. Alle
Fugle og Pattedyr, som lever af Fisk,
har i ham en udholdende og svoren
Fjende; maatte han raade, blev en Udrydningskrig straks iværksat. Fiskene
er til for at tjene Menneskene, og
M. C. Jensens Fiskere skal være ene
om at fange dem! Bestemmelser i Na
tur- og Kystfredningsloven, der begræn
ser Fiskernes Adgang til Kyst og Far
Mads Christian Jensen, Kutterfører. F. 5/9 1871
vande, vender han sig med Lidenskab
paa Jegindø. Søn af Fisker P. Jensen og Hu
imod. Som Rigsdagsmand har han gjort
stru, f. Madsen. Landstingsvalgt Landstings
mand for Venstre fra S/1 1922. (11. landstings
et stort Arbejde for den Stands Inter
valgte Medlem).
esser, han er sat til at varetage. I den
Henseende er han for sine Fiskere en Hejmdal, der kan høre Søgræsset gro, og
som fra sin høje Stilling straks opdager den mindste Krusning paa Vandet, den
mindste Sag for eller imod hans kære Fiskere.

Husmand MADS JENSEN-AALE
Til Landstingets gamle Rotter har Mads Jensen længe været regnet. Ikke blot
fordi han har siddet mange Aar paa Tinge; det er efterhaanden ikke ret mange,
hvis Anciennitet overstiger hans, men ogsaa paa Grund af sit kloge, beregnende
Væsen. Hans Skikkelse faar man let Øje paa. Den høje lidt ludende Mand, som
Regel klædt i sort Jaket, det store Hoved med de graa Haar, de stærke karak-
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teristiske Træk og det spidst studsede Skæg tildrager sig Opmærksomheden.
Men det, som navnlig fængsler ved Mads Jensen, er det Spil af Liv og Lune, af
Kløgt, Snildhed og Skælmeri, der leger i hans Træk, i Smilet og i Øjenrynkerne —
som de Aakjærske Tusind Fingre smaa, der bevæger sig over Sølvtangenter! Med
Aarene er Rynkerne blevet dybere, Fu
rerne trukket stærkere op, og det al
vorlige har sat sig mere fast, men endnu
kan Solen bryde gennem Skyerne og
skinne paa Bakker og i Dale. — Mads
Jensen har været Sømand. I sine unge
Aar har han prøvet Søen baade for det
gode og for det onde. Han har været
vidt omkring i Verden og set andre Him
melstrøg end dem, der hvælvede sig
over hans Husmandslod i Aale. Endnu,
naar han falder i Tanker, kan der i hans
Blik være som en Mindelse om Havets
Horisonter. Det er, som søgte han i
Erindringen de vaade Veje, Havets
mørke Nætter, Solopgangen og de brede
Kyster !
Da han lagde op og gik i Land, tog
han Plads som Arbejdsmand ; saa købte
han et Stykke Mosejord, som han opdyr
kede. Han udvidede og endte paa et tyve
Tdr. Land veldrevet Brug, som nu er Mads Jensen-Aale, Husmand. F. 6/c 1865 i Nr.
Snede. Søn af Arbejdsmand Jens Jensen og
i Hænderne paa hans Søn. Mads Jen Hustru Ane Kirstine Madsdatter fra Haugstrup
sen var i Husmandsbevægelsen en Fore Nedergaard i Øster Nykirke ved Tørring. Ejer
gangsmand. Han var Medstifter af Aale af et Husmandsbrug i Aale. Medlem af Lands
tinget for Socialdemokratiet fra n/5 1918.
Husmandsforening og blev Amtsfor Landstingsvalgt fra 1/3 1932. (1. landstings
valgte Medlem).
eningens Formand. Ogsaa i det prak
tiske Udstykningsarbejde har han taget
livlig Del. Alt dette førte ham i Sogneraadet og op i Hovedledelsen for de samvir
kende Husmandsforeninger. Han blev Socialdemokratiets Kandidat ved Folketings
valget og klarede sig usædvanlig godt. Han er paa en Valgtribune, som paa Rigs
dagens Talerstol, en sikker Mand. Han foretrækker altid Angrebet for Forsvaret,
gaar tilsyneladende haardt paa, men aldrig saa langt fra sin Dækstilling, at Tilbage
vejen kan afskæres ham, selv om det frister ham at vove sig langt ud for at sætte
Snarer for sine Modstandere! — I 1918 valgte Socialdemokratiet ham til Lands
tingsmand for 5. Kreds, og han har siden været paa Rigsdagen. Han er Medlem af
Landstingets Finansudvalg og har haft Sæde i Valutakommissionen af 1920 og i
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Landbokommissionen af 1931. Han sidder i det udenrigspolitiske Nævn og er Med
lem af Rigsretten. Fra 1924 har han været Formand for Jordfordelingskommissionen
i de sønderjyske Landsdele. Her har Mads Jensen udført et meget betydeligt Ar
bejde og kan den Dag i Dag pege paa adskillige Brug, ogsaa Gaardmandsbrug i Søn
derjylland, som er oprettet ved hans Virksomhed. Han tog det ikke smaaligt med
Hensyn til de Midler, der skulde til for at gennemføre en fornuftig Sammenlægning
og Omlægning af Brugene. Hans Forhandlingsevne og Lethed ved at vinde Tillid
kom ham her til Gode og hjalp til at løse mangen vanskelig Knude. Paa Rigs
dagen er han sit Partis Ordfører i Jordspørgsmaalene og dermed beslægtede An
liggender. Han holder af i sine Ordførertaler at indflette politiske Bemærkninger
i Argumentationen og er bedst tilpas, naar han derved kan faa lokket en Mod
stander frem og faa en lille storpolitisk Holmgang ud af det. Da han engang for
nogle Aar siden paa denne Vis kom i Diskussion med daværende Landstingsmand
Jens Holdgaard, morede Tinget sig. De to Jyder og Husmandsførere behandlede
hinanden med udsøgt Agtelse samtidig med, at de paa den fineste Maade udfordrede
og drillede hinanden, vekslede drøje Hug og gensidig tørrede hinanden det bedste,
de havde lært! I Debatten er Lunet, det underforstaaede, til Tider underfundige,
Mads Jensens Force. — Foruden sin Interesse for politiske Jordspørgsmaal og
Husmandssagen har han været en ivrig Forkæmper for Afholdssagen. I en Aarrække sad han i Ledelsen af Horsens og Omegns Afholdskreds, og ofte var han
Taler ved Afholdsmøder paa sin Egn.

Hovedkasserer ANDERS JOHAN JOHANSEN

Hovedkassereren i Smedeforbundet er Sjællænder. Han har gaaet i Roskilde
Borger- og Realskole, kom derpaa i Smedelære, hvad han havde Lyst til, blev
Svend og fik Arbejde i Helsingør. Under sit Ophold her tog han livlig Del ikke
blot i den faglige, men ogsaa i den politiske Arbejderbevægelse og blev Medlem
af Bestyrelsen for den socialdemokratiske Forening i Helsingør. Her lærte han da
værende Folketingsmand Chr. Rasmussen at kende og blev paavirket af denne af
Naturen begavede og af Arbejderbevægelsen særdeles velfortjente Mand. Senere kom
Johansen til Hovedstaden, og her valgtes han i 1903 til Hovedkasserer i det store
Smedeforbund, en af de Organisationer indenfor Arbejderbevægelsen, der altid har
forstaaet at skaffe sig en betydelig Indflydelse, ikke blot faglig men ogsaa politisk.
Det er i sin Stilling her, at Johansen lidt efter lidt arbejder sig frem til den An
seelse, han kommer til at nyde ikke blot indenfor sit Fag og sit Parti men i
videre Kredse. Han er en rolig og fast Karakter, et udpræget Ordensmenneske
med en rodfæstet Retssans. Det faldt i hans Lod at organisere og gennemføre i
Praksis den Arbejdsløshedslovgivning, som Rigsdagen i Begyndelsen af dette Aarhundrede vedtog og Gang paa Gang senere udvidede. Men Johansen blev ikke blot
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brugt indenfor sin egen Faggruppe. Han blev en Slags Konsulent og Raadgiver i
disse vanskelige Spørgsmaal, ja selv for Rigsdagsmændene i hans Parti. Naar et
snævert Udvalg tumlede med Udformningen af Detailbestemmelser i Arbejdsløs
hedsloven, kunde det hænde, at Johansen blev tilkaldt og sad i et Sideværelse som
Raadgiver for sine Meningsfæller; men
det er ogsaa hændet, at man har taget
ham ind i det Værelse, hvor et Under
udvalg arbejdede, for at hans praktiske
Indsigt kunde komme hele Selskabet til
Gode.
Straks da han kom ind paa Rigs
dagen, blev han sit Partis Ordfører i Ar
bejdsløshedslovgivningen og i alle Love,
der vedrører Socialforsikring og Bestem
melser om Arbejdsløsheden. Han har
fra 1908 været Medlem af Arbejdsløs
hedsnævnet og fra 1913 af det efter
Ulykkesforsikringsloven nedsatte Arbej
der forsikringsraad. Siden 1915 har han
siddet i Sygekassenævnet og var i en
Aarrække Medlem af Socialministeriets
Arbejdsudvalg. — Som Taler er han
saglig, noget tør, berører kun sjældent
den politiske Side af Sagen, men gør
nøje Rede for Lovforslagenes Enkelt
heder og er særlig interesseret i at faa Anders Johan Johansen, Hovedkasserer. F. 13/12
1868. Søn af Arbejdsmand Peter Johansen fra
opklaret og meddelt Tinget, hvordan
Højelse ved Køge og Hustru Mette AndersLoven vil virke i Praksis. Han er som
datter, ogsaa fra Højelse. Landstingsmand for
Administrator indenfor sin Organisation Socialdemokratiet, fra 19/3 1934, da han som
Suppleant for da afdøde C. F. A. Lewinsky inden meget lovtro Mand, ikke Lovtræk traadte i Tinget som tingvalgt Medlem. (4.
ker eller en af dem, der hænger sig i
landstingsvalgte Medlem).
Bagateller, men der skal være Orden i
Tingene, hvor han er med. Sjuskeri og Snyderi bringer ham i Harnisk; opdager
han det, kommer Smedesindet op i ham, og saa falder Forhammeren!
Johansen er en beskeden, venlig Mand med et elskværdigt og vindende Smil.
Han er bedst tilpas, naar han faar Lov til at gaa roligt og passe sine Job. Den stor
politiske Side af Sagen kan vel interessere ham, men han har ingen Ærgerrig
hed i den Retning; han er Organisator og Administrator og han har været sit
Parti en god Mand. Den Aand, der hersker indenfor Arbejderbevægelsen med
Respekt for Loven, for Aftaler og for Orden i Regnskaber og i Pengevæsen, har
han en meget væsentlig Del af Æren for.
24
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Formand JOHANNES PETER NIELSEN
Lige ind mod Jul 1935 mødte Johannes Nielsen første Gang i Landstinget.
Alan lagde Alærke til den lille Aland med det karakterfaste, bøse Ansigt, som ikke
ved enhver Anledning optøs af det venlige Smil, der kan karakterisere ham. Det
var Formanden gennem mange Aar — fra 1907 og fremdeles — for Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse, som nu tog Sæde i Landstinget. Fra 1896—
1932 har han været Formand for Garveri-, Hude- og Skindarbejdernes Forbund
og i de bevægede Aar fra 1897—1908 Sekretær i Dansk Arbejdsmands Forbund.
Det var en gammel Kriger fra den sociale Kamp og Arbejderpartiets vanskelige
Fremgangsaar, der nu tog Plads blandt Lovgiverne for i sine ældre Aar at kunne
vie sig til de fredelige Sysler, som i vore Dage udgør en Landstingsmands daglige
Virksomhed.
Johannes Nielsen stammer fra Landet. Hans Far har været Landmand, og selv
var han i sin Ungdom beskæftiget der. Efter Alilitærtjenesten fik han Arbejde i
et Garveri og blev kort derefter, i 1896, valgt som Formand for sit Forbund. Hans
Barndom og tidligste Ungdom var præget af det særlige aandelige Liv, som rørte
sig paa hans Fødeegn. I Ubberup var dannet en Valgmenighed, hvor den senere
Vartovpræst Hoff dengang samlede en betydelig Menighed om sin Prædikestol. Han
var nær Ven og Medarbejder af Ernst Trier paa Vallekilde Højskole; paa denne Egn
og i Samarbejde med de to Mænd virkede Mejeriforpagter Buchardi. — En ung
Mand, der voksede op i de Kredse, og som gik i Skole i Ubberup Friskole, blev
ganske naturligt stærkt paavirket af disse betydelige Personligheder og af det Røre,
de vakte blandt Befolkningen. Politisk var det Bergs og Hørups store Navne og
deres Politik, som interesserede Johannes Nielsen. Saaledes udrustet kom han til
København, blev indfanget af Arbejderbevægelsen, deltog i Organisationsarbejdet,
blev Socialdemokrat og Elev af Redaktør Wiinblads konsekvente Opdragelse af Ar
bejderne til Sammenhold og Kamp for deres Rettigheder. Han kom dermed ogsaa i
Forbindelse med den gamle Organisator og stærke Fører P. Knudsen og med de
samvirkende Fagforbunds Formand, den senere Overpræsident Jensen. Det gik i
disse Aar op for Johannes Nielsen, at den faglige Virksomhed, om den ret skulde
slaa igennem og føre til Maalet, maatte gaa Haand i Haand med et politisk Ar
bejde, og tidligt deltog han ikke blot i faglige men ogsaa i politiske Møder.
Siden 1907 har Johannes Nielsen været Medlem af Arbejdsløshedsnævnet og
fra 1914 af Centralarbejdsanvisningens Bestyrelse; fra 1913 har han siddet i Fre
deriksberg Kommunalbestyrelse og var 1924—37 Raadmand. Som Kommunalmand
paa Frederiksberg har han i særlig Grad beskæftiget sig med de sociale Opgaver,
Børneforsorg, Aldersrente og anden offentlig Forsorg. Paa Rigsdagen har han i sin
korte Medlemstid mest beskæftiget sig med Lovforslag vedrørende Arbejdsløsheden
og dens Bekæmpelse og med Lovgivning om Arbejdsanvisning.
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Det er først og fremmest gennem sit mangeaarige Arbejde som Leder af Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse, at hans Navn er blevet kendt i videre Kredse.
Da han i 1907 ved Oprettelsen af denne Kasse blev valgt til Formand, var Med
lemstallet c. 16,000. I de Aar, han har staaet som Formand, er det vokset til
mere end det tidobbelte. Ingen Arbejds
løshedskasse har betydet saa meget so
cialt for Medlemmerne og saa meget til
Bevarelse af Lovlighed, Ro og Orden
i vort Samfund som denne. Det er en
udsat Post, Johannes Nielsen har haft.
Det var ikke altid nogen let Opgave at
styre og holde sammen paa den bro
gede, stærkt voksende Medlemsskare.
Paa denne Plads maatte være en Mand,
som Arbejdsmændene havde ubetinget
Tillid til, og om hvem de vidste, at han
altid var deres Mand. Men det kræve
des tillige af Formanden, at han havde
personlig Myndighed og en fast Haand
til at gribe ordnende ind, naar dette
var fornødent. Han skulde uden Sen
timentalitet kunne sige et Nej, som
stod fast. Johannes Nielsen var Man
den. Han har i denne Stilling ydet Sam
fundet de allerstørste Tjenester, og det
Peter Nielsen, Formand. F. 27/10 1869
skyldes i allerhøjeste Grad ham, at Kas Johannes
i Kjelleklinte paa Kalundborgegnen, hvor hans
sen gennem de mange Aar og under Fader, Detailhandler Jens Nielsen, den Gang
den stærke Vækst har bevaret sit Sam var Landmand; Moderen Sidse Kathrine Larsdatter var fra Andaks i Tømmerup Sogn. For
menhold og den Dag i Dag kan bygge
retningsfører. Landstingsvalgt Medlem for So
paa et solidt økonomisk Grundlag. Det
cialdemokratiet. Indtraadt i Landstinget ®/12
1935 som Suppleant for afdøde Borgmester
har for at naa dette Maal ikke blot
været nødvendigt at være i Besiddelse Ludvig Hansen fra Nyborg. (5. landstingsvalgte
Medlem).
af Fasthed og Vilje; der krævedes ogsaa den Sindets Styrke og Varme, som Johannes Nielsen i saa rigt Maal har haft,
ofte godt skjult bag sit strenge Væsen, og som nok i ikke ringe Grad er en Frugt
af det aandelige Røre, som Ernst Trier skabte i Nordvestsjælland og Johannes
Nielsen i sin pure Ungdom blev bevæget af.
Hans politiske Katekismus har to Bud, som altid har været Rettesnor for hans
Arbejde: Arbejderklassen skal være en Enhed og holde sammen i tykt og tyndt,
og naar den kræver sine Rettigheder, maa den aldrig glemme at anerkende og
24*
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opfylde sine Forpligtelser! — Det er en stærk Mand, som byggende paa den Grund
har udrettet det Dagværk, som blev hans. Om nogen fortjener Betegnelsen Sam
fundsstøtte, maa det være ham.

Overlærer SØREN CHRISTIAN CHRISTENSEN NØRGAARD
Nørgaard er ikke blandt dem, der
har den længste Medlemstid paa Rigs
dagen, men kun ganske faa er tilbage af
Rigsdagsmændene fra den Tid, han før
ste Gang blev Medlem af Folketinget.
Da han blev valgt i 1909 i Vejlekred
sen, stillede han sig udenfor Partierne.
Venstre var dengang saa delt som no
gensinde, og yderligere spaltedes det
ved dette Valg for og imod Neergaards
fremskudte Forter. Nørgaard var J. C.
Christensens Mand men Tilhænger af
den videst mulige Samling i Venstre,
og da Neergaard havde mange Tilhæn
gere i Vejlekredsen, fandt han det be
timeligt at holde sig udenfor det hele.
Som nyvalgt Folketingsmand var han
Medlem af Jensen Sønderups 11-Mandsgruppe, men da Venstre i 1910 stod
overfor atter at blive et samlet Parti
med Undtagelse af de Radikale, var
Søren Christian Christensen Nørgaard, Over
lærer. F. 1 /7 1873 i Volsted ved Nibe, Søn af
han med i Samlingen og valgtes herpaa
Gaardejer Chr. Jensen, og Hustru, f. Christen
som
Venstremand.
sen. Overlærer ved Kristrup Skole ved Ran
Nørgaard har Lærereksamen fra Raders. Folketingsmand for Vejle Kredsen fra
25/s 1909 til 20/5 1913. Fra 22/4 1918 til 2/12
num i 1893, vikarierede derefter i Hau1926 repræsenterede han Venstre i Thisted Amt.
bro Skole fra 1893—95 for Folketings
(Opstillingskreds: Nykøbing Mors) og 9/3
mand Anders Thomsen, af hvem han er
1933 blev han som Stedfortræder for Lands
tingsmand Effersøe, der døde 8/3 1933, ting
politisk Lærling — og hvis Svigersøn
valgt Medlem af Landstinget. (15. tingvalgte
han blev. Fra 1895—98 var han Ene
Medlem).
lærer i Søttrup og fra 1898—1902
Førstelærer i Lindbjerg. I 12 Aar fra 1902—14 var han Enelærer i Øster-Snede
og fra 1914 Førstelærer i Kristrup, Forstaden til Randers, hvor han i 1932
blev Overlærer. Fra 1916—18 var han Formand for A/S Randers Folkeblad. Han
er Censor ved Seminariernes Optagelsesprøver og Formand for Tilsynsraadet for
Statens Sindssygehospitaler fra 1922—26. Fra 1929—37 var han Medlem af

373
Kristrup Sogneraad og har siden 1922 været Medlem af Sognets Menighedsraad.
Han var Medlem af Valglovkommissionen af 1921 og af Administrationskommis
sionen af 1923.
Nørgaard er een af den danske Rigsdags typiske Repræsentanter fra Ven
stres Stormagtstid. Han har altid holdt sig Partiets Centrum nær og vogtet sig for
yderliggaaende Standpunkter, men Tilbøjelighed for en højrepræget Venstrepolitik
har han aldrig haft. Hans Væsen er folkeligt. Han har fuld Forstaaelse af Land
brugets store Betydning for vort Samfund og har altid talt Landbrugets Sag med
varm Interesse, men ensidig Agrarpolitiker er han ikke, og har aldrig været det.
For ham er Venstre et Folkeparti, og dets Opgave er paa et bredt folkeligt Grundlag
at varetage alle Samfundsklassers Interesser. Ogsaa i sociale Spørgsmaal har han
været interesseret og har her taget livlig Del i baade Kommissions- og Agitations
arbejdet. Nu da hans Parti har mistet Magten og tilsyneladende ingen større Udsigt
har til at vinde den igen, er det som om Nørgaards Interesse for Politik mere er
blevet Tilskuerens; han har lang politisk Erfaring bag sig, og han følger inter
esseret med i Tingets Forhandlinger, men uden Lidenskab. Han forholder sig kri
tisk, men dog forstaaende, til det nuværende Styre og har den sikre Overbevisning,
at det vilde være en Lykke baade for Land og Folk, om de gode gamle Dage med
Frihandel og Liberalisme i Verden atter kunde vende tilbage; men han tror ikke
derpaa. Han er blevet en Skeptiker i Politik, hvis Interesse nu mest gaar ud paa
at faa det bedst mulige ud af de Sager, han er med til at forhandle om. Som Lovgiver
er han en praktisk Mand, der gerne deltager i Samarbejdet med anderledes tæn
kende. Naar Spørgsmaalet nu rejses om Landstingets Afskaffelse, trækker han paa
Skuldrene og smiler venlig elskværdigt dertil, som han nu kan det, og med et lille
Stænk af ironisk Medlidenhed i Smilet tænker han: Ja, dem om det, hvis de ellers
tror, det kan lade sig gøre !

Proprietær JENS RISAGER POULSEN

Poulsen er Elev fra Randers Statsskole, derefter kom han paa Lyngby Land
brugsskole og var en Tid Assistent ved Landhusholdningsselskabets Forsøg; fra
Soldat søgte han ind paa Sekondløjtnantsskolen paa Kronborg og blev derefter For
valter et Par Aar paa større Gaarde, indtil han, som ældste Søn fra Risagergaard,
overtog Bedriften efter sin Far. Denne var en anset Mand paa Randersegnen,
Kreditforeningsdirektør, en Mand af gammel Sæd og Skik, der opdrog sine Børn
i en konservativ Tankegang og øvede stor Indflydelse paa deres Karakterdannelse.
Forstanderen for Lyngby Landbrugsskole, Landhusholdningspræsidenten Kaptajn
I. C. la Cour, kom ogsaa til at betyde meget for den unge Poulsen. Paa Lyngby
Landbrugsskole kom mest Sønner fra de større Gaarde; man syntes formentlig,
at Aanden her var saa tilpas mindre folkelig, at man kunde være der uden at
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blive direkte generet af de grundtvigske Lighedstanker, der ellers raadede paa
vore Landbrugsskoler, og dertil kom, at Skolen laa behageligt nær ved Hovedstaden!
La Cour var ivrig Forsvarsven og i Provisorieaarene fik Poulsen derved sit Sind
vendt imod Venstres Oprørstendenser
og dette Partis Modstand mod store
Militærbevillinger. Han fulgte i Fade
rens Fodspor, og fra 1914—24 var han
Formand for Borupkredsens konserva
tive Vælgerforening. Hans Uddannelse
som ung, hans Opdragelse og Afstam
ning, alt pegede mod det, han blev, —
en konservativ Proprietær — dog med
et fornemmere Præg, en finere person
lig Dannelse end den, der sædvanlig
blev Frugten af en Ungdomsuddannelse
som hans. Det var en Arv fra Hjemmet,
han havde modtaget, og som har karak
teriseret ham for hele Livet!
Poulsen førte en ret tilbagetrukken
Tilværelse hjemme paa sin Gaard, som
anset Gaardmand og kendt konservativ,
der vel gjorde sig gældende paa sin
Egn, nu og da ogsaa tog Ordet ved
politiske Møder, men som ikke ansaas
Jens Risager Poulsen, Proprietær. F. 31 )B 1873.
for at have videregaaende politiske Aspi
Søn af Kreditforeningsdirektør Niels Christian
rationer. Heri skete en Forandring ved
Poulsen, Risagergaard ved Spentrup i Randersegnpn og Hustru Mette Sophie Poulsen, fra
L. S.-Bevægelsens voldsomme Gennem
Gaarden Quelstrup ved Knebel Vig. Ejer af
brud
paa Randersegnen, da Landbrugs
Fødegaarden. Landstingsmand for 6. Kreds, for
Det konservative Folkeparti, fra 23/9 1932 til
krisen satte ind og truede med at vælte
22/9 1936, da han blev tingvalgt Medlem. (19.
alt, selv gamle grundmurede Hjem
landstingsvalgte Medlem).
Poulsen tog livlig Del i denne Bevæ
gelse, og ved Landstingsvalget i Aalborg 1932 var han en af de Kandidater,
som Landbrugernes Sammenslutning foreslog, da de politiske Partier, som vilde
gaa Bevægelsens Ærinde, lod forespørge, hvem man kunde tænke sig. Han blev
valgt af de konservative; da han kom ind paa Rigsdagen, meldte han sig ind i Par
tiet og er nu landstingsvalgt. Han har i Overensstemmelse med Grundlaget for sit
Valg altid talt Landbrugets Sag paa Tinge — men ikke fulgt i sine Afstemninger
eller paa anden Vis nogen Parole fra de Organisationer, der udpegede ham til Man
datet. Da Det frie Folkeparti blev dannet, burde han være tilfaldet det. Han havde
dog ingen Lyst til at følge Brdr. Thomsen paa deres Ørkenvandring mod det for
jættede Land, men foretrak at blive ved de konservatives Kødgryder.

375
Poulsen staar paa den konservative Fløj, der lægger Vægt paa, at Folkeskolens
opdragende Gerning hviler paa kristelig Grund. Han er ivrig Forsvarsven, og hans
øvrige Politik harmonerer ogsaa godt nok med Partiets. Han sidder i Repræsentantskabet for Forsikringsselskabet
„Danmark“ og er atter Formand for
den Konservative Forening i Borup
kredsen, hvor han har sit Hjemsted.

Gaardejer RASMUS

RASMUSSEN FLEMLØSE
I en forholdsvis sen Alder blev
Rasmussen Flemløse Rigdagsmand,
men havde med sig, da han omsider
blev det, en solid Erfaring og en me
get betydelig Indsigt i alle kommunale
Spørgsmaal, specielt alt, hvad der ved
rører Beskatningen. Siden 1913 har
han været Medlem af Assens Amtsraad
og siden 1920 af Assens Skatteraad,
hvis Formand han blev i 1922. Sam
me Aar indvalgtes han i Direktionen
for Fyns kommunale Telefonselskab.
1928 blev han Landvæsenskommissær
Rasmus Rasmussen Flemløse, Gaardejer. F. 23/6
og i 1935 Formand for Amtsrådsfor 1879. Søn af Gaardejer Lars Rasmussen i Kjøng
eningen i Danmark.
ved Glamsbjerg paa Vestfyn og Laura Catrine
Rasmussen Flemløses Uddannelse Andersen Greve fra Langsted paa samme Egn.
for Venstre fra 25/n 1929, da
er, foruden Folkeskolen, fire Aar paa Landstingsmand
han som Suppleant for Rasmus Hansen, StaunsRealskolen i Assens. Hans Lyst til bjerg, efter dennes Død blev Medlem af Lands
tinget. (14. tingvalgte Medlem).
Landvæsenet tog ham derefter helt, og
hans Gaard i Flemløse har i mange
Aar hørt til Egnens mest veldrevne. Hans røde Køer er kendt vidt omkring, og
hans Kontrolregnskaber viser Tal, der hører til de bedste.
I sin Fritid hjemme paa Gaarden var Rasmussen Flemløse en flittig Mand. Han
læste, og ikke mindst Lovparagraffer om Kommunalvæsen, som han tidligt gen
nem sin Stilling i Amtsraadet kom i intim Forbindelse med, men ogsaa Politik
interesserede ham. Han hørte til de Moderate! — Som ung boede han i Verningekredsen, hvor Harald Holm var Folketingsmand, og han fulgte med stor
Interesse denne Vælgermødets Behersker, naar han kom til Kredsen og udfol
dede sin Veltalenhed. I Nabokredsen dominerede Klaus Berntsen, som Rasmus
sen Flemløse stod nær, og hvem han og andre der paa Egnen beundrede, selv
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om en Mand med hans Tilbøjelighed til dyb Indtrængen i Sagerne, naturlig
vis nok har haft Øje for Klaus Berntsens ofte flygtige Maade at tage Tingene
paa. Dog, han havde saa meget andet værdifuldt, som nok kunde fængsle en
ung og interesseret Venstremand. Da Rasmussen Flemløse var blevet Medlem
af Amtsraadet, kom han i nært Samarbejde om Skolespørgsmaal med Stedets
Provst, Tobiesen, og i de almindelige Amtsraadssager med Stiftamtmanden, Kam
merherre Simoni ; Rasmussen Flemløse fremhæver dem begge som betydelige
Mænd, hvem han skylder meget. I 1929 var han opstillet som sit Partis Kan
didat i Assens Kredsen til Folketingsvalget og tog her Valgkampagnen Kredsen
rundt; Aaret før var han udpeget til Stedfortræder for Venstres tingvalgte Landstingsmænd.
Hans grundige Kendskab til kommunale Spørgsmaal og Skattespørgsmaal har
gjort ham til en flittigt brugt Ordfører og Udvalgsarbejder paa Rigsdagen. Hans
reelle Sans, i Forbindelse med hans Vilje og Evne til at forstaa og huske, har givet
ham betydelige Kundskaber; hans Tale er jævn, uden Brask og Bram, han hol
der sig til Sagen, giver god Besked og argumenterer ud fra det Synspunkt, der
er hans, og som naturligvis i betydelig Grad er præget af, hvordan Verden nu
engang tager sig ud for en Kommunalpolitiker, der er Ejer af en middelstor og
veldreven vestfynsk Gaard! Men dette er dog ingenlunde Rasmussen Flemløses
hele Verden, og hans Horisont er ikke begrænset hertil. Han er en alsidig inter
esseret Mand, ogsaa med aandelige Interesser, hvad ofte var særtegnende for de
gammelmoderate Venstremænd. Det for ham mest karakteristiske Træk er en vel
udviklet kritisk Sans. Han har et aabent Øje for sine Medmenneskers Forfænge
lighed, og paa sin stille, lune, beskedne Maade aflurer han dem mangt et komisk
Træk og gennemskuer, hvad der bag en prangende Façade er hult og tomt.

MAX CHRISTIAN SCHAUMANN
Det konservative Folkeparti har lagt megen Vægt paa i sin sønderjyske Re
præsentation at faa et saa alsidigt Udtryk for Befolkningen som muligt. Petersen,
Røj, repræsenterer Landbruget, Svensson den immaterielle Virksomhed og Schau
mann Byerhvervet. — Han er uddannet i Farve- og Klædefabrikation i Kiel
og Güstrow foruden i Haderslev. I 1900 blev han Medarbejder i faderens
Forretning, der i 1905 omdannedes til Haderslev Klædefabrik; han blev Medinde
haver af dette Firma samme Aar og 1918 Eneindehaver.
Schaumann har som Dreng gaaet i det tyske Gymnasium i Haderslev, hvor
hele Undervisningen var tysk, men han kom fra et dansksindet Hjem og var fra
Barnsben vant til at vedstaa sin Danskhed. Senere følte han det som noget selv
følgeligt. Den Politik han deltog i før Genforeningen var hverken Højre eller Ven
stre men dansk. Saadan var Forholdene i Sønderjylland, og det voldte for mange
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adskillig Vanskelighed, at de efter Genforeningen skulde tage Del i et politisk
Arbejde, hvor man skulde vælge og vrage mellem de bestaaende danske Partier.
Schaumann valgte Det konservative Folkeparti. Han har siden 1921 været Medlem
af Bestyrelsen for Haderslev Handelsforening og siden 1925 Formand for det be
tydelige Aktieselskab: Haderslev Kul
og Kokskompagni; siden 1934 har han
været Medlem af Repræsentantskabet
for sønderjysk Kreditforening. Han blev
ganske naturligt udpeget til Partiets
Landstingsrepræsentant ved Valget i
1928 i Herning, da Det konservative
Folkeparti skulde finde en Afløser for
gamle Fabrikant Møller fra Aarhus.
Naar man kører med Toget ind til
Haderslev, faar man let Øje paa Schau
manns Fabrik. Det er et betydeligt Byg
ningskompleks som i Stil, ved Murstene
nes Farve og Fugningen røber Tilbyg
ning ved Tilbygning — Virksomhedens
Udvidelse efter Genforeningen ! Vil man
spørge Schaumann, om det nu ogsaa er
hans Værk, vilde han, der af Naturen er
en meget beskeden Mand, svare baade
ja og nej. Har jeg end været omhyggelig,
og maaske været en flittig Mand og pas
set mit Kram, saa har jeg ogsaa haft Max Christian Schaumann. F. 30/12 1875. Søn
af Farver Mads Schaumann i Haderslev og Hu
Heldet med mig og har i mange Hen stru Marie, f. Jørgensen. Fabrikejer i Haders
seender arbejdet med Vinden paa Ryg lev. Medlem af Landstinget fra 1/10 1928 som
for Det konservative Folkeparti
gen — selv om ogsaa de senere Aars iRepræsentant
de sønderjyske Landsdele. Fra 22/9 1936 ting
Vanskelighed med at skaffe Raastoffer
valgt Medlem. (18. tingvalgte Medlem).
m. m. kan have bidraget til at forøge
Antallet af mine graa Haar! Saadan omtrent vilde han udtrykke sig! — Saa fast
ligger dog nu Virksomheden i hans Haand, at han kan faa Tid til at være Landstings
mand. Han er fra 1932 Medlem af Landstingets Finansudvalg og følger ivrigt med
i Tingets Arbejde. — Schaumann har en klar Forstaaelse af de sønderjyske Lands
deles vanskelige Stilling, hvor navnlig i Købstæderne Tyske og Danske stadig prø
ver Kræfter. Maalet for dansk Politik i Sønderjylland, saaledes som han helst vil
have det opfattet, er en økonomisk og kulturel Udvikling, der kunde føre til, at
Landsdelen kom paa lige Fod med det gamle Land. I det godt halvt Hundrede Aar,
tysk Styre raadede, blev meget forsømt, Befolkningen havde ikke Adgang til at
følge med i Danmarks Udvikling og hverken kunde eller vilde gaa op i Tysklands.
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Resultatet var, at de Landsdele, der i 1920 blev forenede med det danske Konge
rige, baade kulturelt og økonomisk var en Menneskealder bag ud. Til Trods for
den politiske Grænseudslettelse satte dette Forhold et Skel mellem de sønderjyske
Landsdele og det gamle Land, som endnu ikke er helt sløjfet, og Schaumann ser
det som et Maal at faa denne usynlige Grænse fjernet; først da er Genforeningen
fuldbyrdet. Naar han taler paa Rigsdagen, er det mest sønderjyske Anliggender,
han interesserer sig for, men det er ogsaa hændet, at han har anlagt videre Syns
punkter og gjort sin Mening om Økonomi i Almindelighed gældende. Han udarbej
der omhyggeligt sine Foredrag. Han ser paa Politik fra den konservative Købmands
Stade, men er forøvrigt en forhandlingsvillig og interesseret Medarbejder i Lov
givningsarbejdet. I 1937 blev han Medlem af Haderslev Banks Bankraad, han er
ikke blot herigennem men ogsaa igennem sin egen Virksomhed nøje knyttet til
baade danske og tyske Kredse, selv om han er dansk Repræsentant og altid har
været en dansksindet Mand, lægger han Vægt paa, at ogsaa Tyskerne kan komme
til ham med Tillid. En Rigsdagsmand for en Kreds er, saa længe han er valgt, Re
præsentant for alle uden Hensyn til, om de har stemt paa ham eller ej. Dette føler
Schaumann, der i sin Opfattelse af Sønderjyllands Stilling og de nationale Spørgsmaal ogsaa i Almindelighed er en Tilhænger af en Politik, der søger at skabe et
godt Forhold paa Frihedens Grund imellem de to Nationaliteter, der bor Dør om
Dør ogsaa i hans gamle By.

Redaktør JENS PEDER MARIUS SIMONSEN

Simonsen er et af Hedens Børn. Han er opvokset med Lyngen, og har sine
Barndomsindtryk fra det aabne Land vest for Silkeborg, som dog i den østlige
Horisont var lukket af Skove. Hans første politiske Indtryk stammer fra Samtaler,
han hørte mellem Hedens Husmænd, der kritiserede den danske Hærs Udrustning
i 1864. Disse Forestillinger om daarlig Udrustning, som i og for sig var rigtige
nok, vedblev at leve i mange Aar blandt de hjemvendte Soldater og deres Slægt
ninge. Det sad i Blodet paa Folk fra Treaarskrigen, at Danskerne skulde sejre;
naar det nu gik saa helt anderledes i 64, maatte det have en Forklaring, og den
søgte man i Forladegeværerne og de glatløbede Kanoner! Dertil kom senere det
estrupske Højres brutale Styre, der føltes som et Angreb paa Folkefriheden. Man
var vel rejst i et Land, som sendte sine Sønner ubevæbnede ud i Krigen, og næppe
var de kommen hjem derfra for at dyrke Landets magre Jord, før man søgte at
berøve dem den Frihed, som Kongen nys under saa lydeligt Bifald havde skænket
sit Folk !
— Saadan gik Snakken mellem jyske Mænd, hvor de mødtes, og til disse Sam
taler lyttede Simonsen som Dreng, og da han tillige ikke kunde undgaa at bemærke
Daglejernes tragiske, udsigtsløse Lod i Tilværelsen, voksede der i hans Sind en
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Trods op, som senere skabte den saa energiske Agitator for Arbejdernes Sag. —
Nu gaar Simonsen paa Rigsdagen og passer sin Dont som en stilfærdig og fin, ældre
Herre i Diplomatfrakke. Hans blanke Skaldethed kranses af hvide Haar, der før
har været røde. Ikke blot hans Skæg og Paryk var engang som Lyng i Aftensolen,
men ogsaa hans Politik var rød. Han
var radikal. Naar man i sin Tid kaldte
ham „Røde Simonsen“, havde Ordet en
dobbelt Betydning, og Borgerskabet i
Aarhus, som gav ham dette Slagnavn,
skjulte kun daarligt sin Ængstelse for,
hvordan det skulde gaa Gud, Konge og
Fædreland, -om den Slags Oprørere en
Gang skulde faa Magten !
Som Agitator og Skribent var Si
monsen af de yderliggaaende. Det
brændte i ham for at naa frem til Maalene, som var at skaffe Arbejderne mere
Ret og en Plads længere fremme mod
Ligestilling med andre. Hans Politik har
været Socialdemokratiets ; han er vokset
op med dette Parti, har været med til
at stille dets Reformkrav og har haft
den Lykke at se mange af dem gennem
ført. Som Landstingsmedlem hører han
nu til de stille. Det er ikke særlig ofte,
han tager Ordet i Tinget, men naar han Jens Peder Marius Simonsen, Redaktør. F. ®/4
1869. Søn af Husmand Mikkel Simonsen paa
gør det, gaar han grundigt til Værks.
Funder Nørhede ved Silkeborg og Hustru Ane
Han var f. Eks. Ordfører for og For Marie f. Nielsen fra Hølken ved Odder. Redak
mand i Udvalget, der nylig behand tør af „Demokraten“ i Aarhus. Medlem af
Folketinget som Socialdemokrat fra 22 /4 1918
lede Hundeloven ; han satte sig da til 1/1 1932. Valgt i Aarhus Midtkreds. Indtraadt i Landstinget fra 1/1 1932 som Suppleant
nøje ind i alt vedrørende denne Sag,
og med langsom, jysk Grundighed le for Lyngsie efter dennes Død. (3. landstings
valgte Medlem).
dede han Udvalgsarbejdet. — Simon
sen har nu i mange Aar redigeret Demokraten i Aarhus og har behændigt været
med til den ikke altid lige lette Overgang fra at være et agitatorisk Organ til at
blive Regeringsblad med de Forpligtelser til at forsvare det officielle, som dermed
følger.
Han er Formand for Drengehjemmet „Himmelbjerggaarden“s Tilsynsraad og
kan nu paa sine gamle Dage, naar han besøger denne Anstalt, mindes Tiden, da
han selv var Dreng og legede i Lyngen paa Funder Nørhede.
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Raadmand, Overretssagfører CARL JOHAN FREDERIK SVEN
En stor Del af Svens Virksomhed er falden i Frederiksberg Kommune, hvor
han i mange Aar har været Medlem af Kommunalbestyrelsen. Han er nu Raadmand
og har i denne kommunale Enklave øvet en betydelig Indflydelse paa den konser
vative Politik. Mens han sad i Folke
tinget, var han ofte sit Partis Ordfører,
og i hans første Landstingssamling hav
de han ligeledes ofte Ordet for at tale
om Skattespørgsmaal, Arbejdsløshedsspørgsmaal og andre kommunale Em
ner, der foruden de juridiske har været
hans Speciale. Han er en dygtig Debat
tør, der beskæftiger sig indgaaende med
Lovforslagene, og som Oppositionsmand
er hans Holdning i det væsentlige kri
tisk. Det morer ham at sætte ind med
fuld Styrke paa de svage Steder, han
finder i Regeringsforslagene, og han
diskuterer helst med Ministre; det fin
der han passer bedst til hans egen Rang
i Debatten!
Søger man Oplysning om ham i bio
grafiske Haandbøger, bliver man skuf
fet. Hans personlige Data og Forteg
nelse over de Hverv, han har haft eller
Carl Johan Frederik Sven, Raadmand, Over
har,
er lige saa vanskelige at finde, som
retssagfører. F. 24/j 1887. Medlem af Folketin
en engang splittet Agerhønseflok i en
get for Det konservative Folkeparti i Vestre
Storkreds fra 26 /4 1920 til 22/9 1 936, da han
Roemark! Der skal en god Hund til at
blev tingvalgt Medlem af Landstinget. (17.
opsnuse, hvor Fuglene sidder! — Det
landstingsvalgte Medlem).
hører til hans Ejendommelighed — om
man vil Særhed — at ville undgaa Omtale. Hans Valgsprog er det gamle latinske:
„Bene vixit, qui bene latuit“ — den har levet godt, som har levet godt skjult! —
En Leveregel, som han iøvrigt ikke følger. For hvis dette var hans Maal, burde han
have søgt Stillingen som Fyrmester paa Anholt, som Skovløber i Rold, eller være
blevet Husmand paa Randbøl Hede! Men det er ikke i Udmarker eller paa det
yderste Skær, at man skal søge Herr Sven. Han er en anset Overretssagfører i
Hovedstadens Centrum, og formodentlig dog ikke saa skjult i det inderste Kontor,
at Klienterne ikke kan finde ham! Han er endvidere Kommunalbestyrelsesmedlem
og Raadmand paa Frederiksberg, mangeaarig Folketingsmand og nu Landstingsmand,
en Talerstolens, den offentlige Forsamlings og Tribunens Mand! Han maa efter sin
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egen Mening føre en yderst beklagelig Tilværelse, siden han har valgt den offentlige
Virksomhed frem for den skjulte. Men det er hans Lyst til Paradokset — maaske
samtidig et Udtryk for en vis Lede ved det offentlige og en Higen mod Stilheden
— der har lagt ham det gamle Visdomsord paa Tunge, som han udtaler med et
Suk, samtidig med at han træder frem for Vælgerne i et Buk!
— Det er en munter Satiriker, der nu er rykket fra Folketinget og op i de
ældres Ting; hans Ansigt beherskes ganske af Smilet, naar det bryder igennem;
hans Træk er da som et folderigt Teatertæppe, og Smilet om hans Mund og i hans
Øjenkroge aabenbarer den stærkt belyste Scene med Aktørerne! Hans Fysiognomi,
i Alvor og Skæmt, er som et Skælmsstykke fra Vor Herres Haand ! — Sven har
skarpe Knive og spidse Dolke i sin Vaabensamling, og nu og da hører man ham
hvæsse dem mod Stenene, naar han bliver ivrig i Debatten. Men det godmodige
Drag er dog det dybeste i hans Karakter; han er en lattermild Mand, og hvor en
Vits, kan hænde en Spydighed, kan klare det, lader han gerne de farligere Vaaben
blive i Skeden.
Gaardejer MARTIN SØRENSEN (PETERSLUND)

Uden Tvivl skal Flertallet af det Halvandethundrede Tusinde Vælgere, som nu
i mange Aar har fulgt det radikale Venstre, søges i Befolkningslag uden for Jord
dyrkernes Kreds. Ved sidste Valg endda nok flere end ved nogen tidligere Vælger
afgørelse. Alligevel er Partiet knyttet til Landbrugserhvervet og Landmændenes
Interesser med saa stærke Baand, at blev de sønderrevne, vilde Hjerterødderne
hænge ved. Historisk er det radikale Parti, som ogsaa Navnet angiver, et Venstre
parti og et Landboparti, Ætling af Bondevennerne og det forenede Venstre. Saavel
Berg som Hørup er mellem dets Stamfædre, og sit Aandsstempel bærer det i en
Tvillingstjerne, hvis to Centrer gensidigt belyser hinanden og lyder paa Grundtvigs
og Georg Brandes’ store Navne. Af begge disse dybt forskellige men hver for sig
vidtfavnende Aandskæmper hænger Billeder i Partiets Mødesal paa Rigsdagen. Gen
nem sit Levnedsløb er Partiet i særlig Grad blevet knyttet til Husmandsbevægelsen,
hvis ledende Mænd gennem et Slægtled har staaet i det radikale Venstres Rækker,
og blandt selvstændige Haandværkere i By og paa Land har der altid været en In
teresse, som var mærkbar og som let lod sig læse ud af ethvert radikalt Dagblads
Abonnementsprotokol. Desuden har Tilslutning fra den akademiske Verdens frit tæn
kende Hoveder hørt til Partiets Stolthed. Men med alt dette har dog Kærnen hidtil
været en lille Kreds af veloplyste, begavede, aandeligt selvstændige Gaardejere,
Folk med stor faglig Dygtighed, som i Reglen nød deres Medborgeres udstrakte
Tillid og blev, trods deres „forbandede“ Politik, valgt til betydende Tillidsposter.
Denne Kreds har rundt i Landet, ofte paa udsatte Steder, staaet som lysende Re
præsentanter for det aandelige Frisind og den Fællesskabets og Samarbejdets folke
lige Livsanskuelse, der fra Partiets første Dage har været dets Adelsmærke.
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Blandt disse Kærnetropper har Landsforbundet som oftest hentet sine Formænd-,
Jørgen Hald — det klinger som et vækkende Hanegal —, Tovborg Jensen, hvis
Navn staar med Guldskrift i Partiets Historiebog; den ejendommelige, ildfulde sjæl
landske Organisator, Anders Larsen fra Holbæk, Niels Peter Andreasen, der nu
sidder i Folketinget, og endelig Martin Sørensen, Peterslund paa Mors, en Jyde,
der minder om de Træer, som vokser paa Lysningerne i Skoven.
Martin Sørensen* er en Mand med mange Ting mellem Hænderne. Paa Mors,
hans 0, nyder han vidtstrakt Tillid og er langt ud over den frugtbare Limfjordsø
kendt som en kyndig og dygtig Landmand og Administrator af den store Gaard,
hvor han bor og bygger. Martin Sørensen er meget betroet, og han overkommer,
hvad han paatager sig.
Han er mangeaarigt Medlem af Morsø Landboforenings Planteavlsudvalg og af
Bestyrelsen for Husmændenes Udstykningsforening; ligeledes sidder han i Ledelsen
for Morsø Venstreblad og Morsø Andelsslagteri. Siden 1916 har han været Formand
for Morsø Kalk- og Mergelselskab og fra 1921 Formand for Sammenslutningen af
Mergelbaner i Danmark. Han har fra 1919 været Skatteraadsformand paa Mors
og fra 1920 Formand for Øster Assels Brugsforening, endvidere er han Formand for
Repræsentantskabet for Morslands Folkebank, for Lands-Amtsudvalget til Andels
bankens Genrejsning og for Statens Akkordudvalg i Thisted Amt. Fra 1933 har
han været Formand for Grundforbedringsudvalget for Thisted Amt og fra 1923
Æresmedlem af Assels Husmandsforening. Han har fra 1928—32 været Medlem af
Kontrolkomiteen for Jydsk Landhypotekforening, er Medlem af Arbejdsløshedsraadet fra 1933, af Landbrugsministeriets Mergeludvalg fra 1934, fra samme Aar
Medlem af Hedeselskabets Repræsentantskab og fra 1936 Medlem af Hedebrugets
Bestyrelse. — Faa kender som han sin Egn og dens Mennesker, lever med i deres
Bekymringer og Vanskeligheder. Han er en god Standsfælle at gæste. Han har den
lykkelige Evne at kunne træffe en Afgørelse, som modtages med Tillid, fordi man
føler, at Dommen hviler paa et frit og roligt Omdømme, paa en Retfærdigheds
følelse, der vil hjælpe, hvor det er muligt og endelig fældes af en Personlighed,
som har Mod og Styrke til at staa inde for, hvad der bærer dens Navn.
Martin Sørensen er en jævn Mand. Det almene er hans Væsen, han hører ikke
til blandt de Politikere, som vælger et Speciale og derover glemmer alle andre
Sider af Tilværelsen. Han er ejheller af dem, der bjergtages af Universalmidler og
-ismesandheder, som vor Tid ellers byder saa rigeligt paa. Han føler og ser, som
den betydelige Praktiker, hvor skæve og vinde og hule de alle er, som oftest da
ogsaa opbyggede af énøjede Tænkere eller af Folk, der, som ængstelige Heste, maa
gaa med Skyklapper, for ikke at se for meget og derved undgaa det, som kan for
styrre deres Traven. Martin Sørensen er en alsidig udviklet Politiker, der formaar
at se Samfundet udefra, om man vil, ovenfra, og derfor kan se det i Sammenhæng.
Han har gentagne Gange stillet sig til Folketinget uden dog at opnaa Valg.
Han er ikke Agitator, forstaar ikke at henrive sine Tilhørere, henrives ejheller selv,
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men taler med Omtanke og forsigtigt, som hans Erfaring har lært ham det. Bag
Talen mærker man et muntert Lune, som har hjemme i et frodigt Sind. Hidtil har
han næppe haft Tid at være Rigsdagsmand, men efterhaanden som Børnene kan
fylde hans Fodspor, vil det nok interessere ham. Han var jo Medstifter af sit Parti
i 1905, og hans Valg til landstingsvalgt
Tingmand er en Ærespost fra Partiet.
Martin Sørensens Udvikling er for
skellig fra de fleste andres, der sidder
inde med en af Landets større Gaarde.
I 6 Aar var han Tjenestedreng paa Lan
det. 1888 kom han i Handelslære i
Hovedstaden, men et Par Aar efter
træffer man ham igen paa Landet. 1890
—92 var han Tjenestekarl paa Sjæl
land; Jorden drog ham atter til sig!
Men fra 1892—98 er han Sømand! Og
saa Havet, som han fra sin Hjemegn
Salling og Mors, begge hans Forældre
er Sallingboer, kendte fra Limfjordens
lunefulde Bredninger og Vige, og scm
man paa Sjælland, hvor han tjente, ikke
behøvede at rejse ret langt for at faa
Øje paa bag en Bakkekam eller i et
Kik mellem Skovene, ogsaa dette dan
ske Element har kaldt paa ham, og han
Martin Sørensen, Gaardejer. F. 27/6 1874 i
drog til Søs og rejste Jorden rundt.
Rakkeby Hede paa Mors. Søn af Murer Peter
Naar han kom i Havn, laa der Brev fra Sørensen, Nykøbing Mors og Hustru Ane Hel
hans Moder, som kaldte paa de stærke vig Laustsen, ogsaa fra Nykøbing. Ejer af Gaar
den Peterslund i Øster Assels paa Mors. Ting
og værdifulde Sider i hans Karakter, og valgt Landstingsmand, repræsenterende Det ra
som ogsaa føltes som en dragende Røst dikale Venstre fra 29/10 1936, da han ved Jens
hjemme fra. Det var trods alt, Jorden Holdgaards Død som Suppleant for denne blev
Medlem af Tinget. (9. tingvalgte Medlem).
der bandt ham stærkest. Han følte sig
som jysk Bonde og gik i Land og blev Husmand i Tøving paa Mors fra 1900—03;
de næste tre Aar ejede han et Gaardmandsbrug i Ørding, og i 1906 købte han
Peterslund, sin nuværende Ejendom.
Martin Sørensens politiske Interesse stammer fra Drengeaarene, da han maatte
læse Rigsdagsreferaterne højt for sin halvblinde Bedstefader, der var yderliggaaende
Venstreradikal. Tidligt skrev han selv Artikler i Morsø Folkeblad og deltog i den
politiske Agitation. Karakteristisk for hans personlige Stilling er, at han, som er en
af Øens største Ejendomsbesiddere, er Æresmedlem i den stedlige Husmandsfor
ening. Han er en Mand, det er værd at raadføre sig med, aaben og forstaaende,
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altid at stole paa, og uden den paagaaende personlige Ærgerrighed, som for saa
mange af det offentlige Livs Mænd skæmmer næsten alle deres Ytringer.
Martin Sørensen er en uafhængig Mand. Han er radikal Venstremand, fordi
han forstaar Nødvendigheden af Samarbejde mellem alle betydende Faktorer i
vort lille Samfund. Han er dertil Demokrat af Sind, et Folkets Barn, en
Folkets Mand, gæstfri og frisindet. Han og hans dygtige Hustru har drevet Gaar
den op til Mønster for andre og tillige opdraget en meget talrig og dygtig Børne
flok. Han er en naturlig Repræsentant for det radikale Venstre, hvis Politik han
har fulgt, ikke blot naar den vendte sig med praktiske Opgaver mod Samfun
dets økonomiske Struktur, men ogsaa den Side af Sagen, der pegede mod Kultur
værdierne og aandeligt Frisind, har haft Martin Sørensens vaagne Interesse gen
nem snart et langt Liv. Ibsen, Kielland og Henrik Pontoppidan har været hans
Læremestre, og midt i sit omfattende dygtige politiske Arbejde har han hentet
Næring og Kraft fra disse friske Kilder. Nu staar han som en Frisindets Repræ
sentant paa sin Egn, omgivet af Tillid fra mange Sider, uden Hensyn til, om det
er politiske Meningsfæller eller ej. Som det hedder i et af Sofus Clausens Vers:
„Med Køer paa Marken, Heste og Faar, mellem Hegn behængte med Snerre,
sidder jeg paa min grønne Gaard, som Plovjernsfyrste og Herre“.

Husmoder GUDRUN VANG LAURIDSEN

Fru Vang Lauridsen betegner sig selv som Husmoder for dermed at slaa fast,
at det er i denne Egenskab, hun har ønsket at blive valgt til Medlem af den lov
givende Forsamling. Det, hun anser for det centrale i sin politiske Virksomhed,
vil da ogsaa blive Deltagelse i det Lovgivningsarbejde, der økonomisk, retsligt og
kulturelt vedrører Kvinder og Børn og derigennem Hjemmene. Hun lægger megen
Vægt paa, at Hjemmene under alle Omstændigheder bør betragtes som det natur
lige og bedste Sted for Opfostring og Opdragelse, idet Fællesskabet i det daglige
med Forældrene og Søskende, som det i Hjemmet kan udfoldes i Frihed og paa
den mest levende Maade, ubetinget er det bedste. Alle andre Opdragelsesformer,
f. Eks. paa Anstalter, kan ikke blive andet og mere end en Nødhjælp. Og Skolen
naar først sit Maal paa rette Vis, naar den formaar at skabe et saadant Sam
arbejde med Hjemmene, at den bliver en Hjælper og Støtte til Hjemmets op
dragende Gerning. Det nordiske Samfund er bygget op paa de Tusind Hjem, og
derfor er Husmoderens Gerning i Hjemmet en saare vigtig Samfundsfunktion !
Fra 1921—29 har Fru Vang Lauridsen været Medlem af Hjælpekassen i Vejen,
og hun har været dens Formand i 6 Aar. Fra 1925—33 har hun været Medlem
af Vejen Sogneraad og fra 1929—37 af Skolekommissionen. Hun er Formand for
Dansk Kvindesamfunds Vejenkreds, men har iøvrigt siden sit Valg til Rigsdagen
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ingen offentlige Hverv. — Hun hylder Venstres, almindelige Politik og under
streger navnlig den Betydning, det har, at det enkelte Individ faar Frihed til at
indrette sin økonomiske Stilling og sit personlige Liv efter Princippet „Enhver er
sin egen Lykkes Smed!“ Men hun har et aabent Øje for Nødvendigheden af en
højt udviklet social Forsorg, og den
Indsigt er for hende blevet en le
vende Realitet gennem hendes mangeaarige Arbejde i Hjælpekassen og ved
Kommunens Administration af Social
loven.
Fru Vang Lauridsen har fra sin tid
lige Ungdom været politisk interesseret.
Hun har, efter at have gennemgaaet
Silkeborg Realskole, Lærerindeeksamen
1903 fra Vinthers Seminarium i Silke
borg, og det var hendes Maal at blive
Lærerinde. Hun har været ansat som
Lærerinde ved Jellinge Kommuneskole,
men ved sit Giftermaal i 1907 med In
geniør cand. polyt. Vang Lauridsen, nu
værende Direktør for Margarinefabrik
ken i Vejen, maatte hun opgive Lærer
gerningen, da Hjemmet naturligt lagde
helt Beslag paa hendes Arbejdskraft.
Ikke alene fra sit Barndomshjem og
ved Paavirkning paa Seminariet, men Gudrun Vang Lauridsen, Husmoder. F. 23/10
1879. Datter af Landinspektør H. Kristiansen i
ved et Ungdomsophold i Valgmenig Silkeborg og Hustru Emma Reinstrup fra
hedspræst Karl Poulsens Hjem i Rys Rønnebæksholm Mølle ved Næstved. Tingvalgt
linge og senere ved sit eget Hjems Medlem af Landstinget af Partiet Venstre fra
21/9 1934, da hun blev Medlem af Tinget som
nære Tilknytning til Askov Højskole, Suppleant for da afdøde Redaktør I. V. Chri
er hendes Livsanskuelse blevet præget
stensen. (16. landstingsvalgte Medlem).
af den grundtvigske Aandsretning. Ved
Siden af dette har hun altid haft en positiv Interesse for Samfundsspørgsmaal,
navnlig som de kom til Orde gennem Kvindevalgretsbevægelsen, og senere gen
nem Dansk Kvindesamfund. Første Gang, Fru Vang Lauridsen optraadte offentlig,
var ved Grundlovsfesten i Skibelund 1915, hvor hun gav Udtryk for Kvindernes
Glæde over den Ligestilling med Mændene, de nu fik i de almindelige Grundlovs
rettigheder. — Paa Rigsdagen har hun haft flere Ordførerskaber; hun taler klart
og fremsætter sine Tanker paa en tillidvækkende Maade, som fængsler Tilhørerne.
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Konsul, Grosserer JENS VILLEMOES
Blandt Vestjyder dukker ret hyppigt en Type op, som er meget sjælden i andre
Dele af Landet. Det er den store Forretningsmand. Som Regel nedstammer han
fra gamle Bondeslægter og bevarer hele sit Liv Tilknytning til Jordens Dyrkere.
Det er Folk, som maa have meget mel
lem Hænderne for at være veltilpas;
deres Virksomhed er ofte af forskellig
Art, men altid omfattende. Det kan
være Kreaturhandlere, Landmænd, som
driver en fire-fem Gaarde og handler
ved Siden af, Fabrikanter eller Køb
mænd. Det er, som har Egnens vide
Udsigter nedfældet sig i Sindet hos
dem i en Trang til at række langt ud
over Sognets Grænser; i Amerika staar
mange Steder kraftige Spor af deres
Færd, men ogsaa de, der blev her
hjemme, satte sig varige Minder. Den
vestjyske Slægt, Villemoes, har fostret
flere af disse Typer.
Jens Villemoes er som saa mange
Børn fra grundtvigsk paavirkede Hjem
i Vestjylland en af Friskolens Elever,
og det kan ikke nægtes, at en forbau
sende stor Procent af disse har vist
Jens Villemoes, Konsul, Grosserer. F. 28/9
sig at blive Mænd med et Initiativ
1880 i Ulfborg, Vestjylland. Søn af Fabrikant
langt ud over det sædvanlige. Den, der
og Teglværksejer Ni.els Villemoes fra Skærum
Mølle ved Vemb og Hustru Johanne Lundby
engang vilde paatage sig at undersøge,
fra Vejrum ved Struer. Grosserer og norsk
hvad der her i Landet er nyskabt af
Vicekonsul i Esbjerg. Medlem af Landstinget
Elever fra den grundtvigske Friskole,
for Venstre siden 27/6 1928, da han som Sup
pleant for Landstingsmand Ole Hansen blev
vilde blive slaaet med Forbauselse over
tingvalgt Medlem. (12. tingvalgte Medlem).
at finde saa mange af de store Frembringere i vort Samfund blandt den lille Flok, som har gaaet i disse Skoler. Ville
moes lagde dog en Præliminæreksamen til sin Uddannelse og var i fire Aar i Han
delslære, før han drog til Udlandet, hvor han i Tyskland og England i fem Aar var
beskæftiget ved Købmandsfaget. Da han kom hjem, etablerede han sin egen For
retning i Esbjerg, og han er nu Indehaver af A/S I. Villemoes Kulforretning,
A/S Dampskibsselskabet Jyden, A/S Esbjerg Teglværk, A/S C. Lunds Teglværk
og A/S L. Bøtkers Tømmerhandel — en omfattende Virksomhed, mangeartet og
vidtspændende, som det passer hans Naturel.
Fra 1915—35 har han været Bestyrelsesmedlem i Esbjerg Handelsstandsfor-
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ening og Formand fra 1920—30; han har været Formand for Sydjyllands for
enede Elektricitetsværker og er Medlem af Provinshandelskammeret og var fra
1932—34 Medlem af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fælles
repræsentation. Siden 1922 har han siddet i Landmandsbankens Bankraad, og fra
1920—29 var han Medlem af Esbjerg Byraad.
Naar Villemoes møder paa Tinge, ser man snart, at han har travlt; af det rolige
og sindige vestjyske Temperament er der i det ydre ikke meget tilbage, men der er
nok paa Bunden af hans Væsen en Rest, som er hans Personligheds værdifuldeste
Aktiv. Han er en Mand med et levende Sind; hans Øjne spiller bag Brilleglas
sene, optagne, søgende; hans Interesser er mange; han skal have alt at vide,
for hvor han ikke selv kan dirigere, vil han i al Fald følge med. Som Politiker
har han den samme Vanskelighed, som saa mange andre betydelige Forretningsmænd har haft, der i Tidens Løb er bleven Medlemmer af Rigsdagen. De kom
mer fra deres store Virksomhed, hvor de er vant til at befale og se deres Ordrer
hurtigt blive effektuerede. Og her skal de vente, tage Hensyn, føle sig for, være
taalmodige, finde sig i at blive desavouerede, blive sat til Side og muligvis se deres
egne Forslag Gang paa Gang komme i Papirkurven! Det er slet ikke let; og
det hænder for Villemoes, som det er hændt før for andre, at de taber Taalmodigheden. Det giver sig Udslag i Voldsomhed i Argumentationen, naar de tager Ordet
i Tinget; stærke Ord og haarde Domme er da Udtryk for den lidenskabelige Util
fredshed, som de føler ved ikke at kunne faa Lov til selv at ordne det hele. Det
er ogsaa hændt for Villemoes, at han har taget stærkere paa Vej, end hans politiske
Bryst kunde holde til, men Talen virker da mere som en Karakteristik af Manden
og de Kræfter, der bor i ham, end som et politisk Indlæg. Som Regel falder han
dog, ikke mindst i Udvalgsarbejdet, godt i Fodslag med Landstingets sindige Gang
art, men gaar det ham for smaat, saa hjem til Esbjerg, helst gennem Luften, men
det har jo ikke hidtil kunnet lade sig gøre, kan dog nu nok snart blive Virke
lighed, og der, i den levende Søstad, Fisker- og Havneby, har han nok at tage
Vare paa. Her danser man vidt omkring efter hans Pibe ! — Han er en munter og
jovial Mand, der med sit jyske Væsen og frejdige Façon er et oplivende Element i
Rigsdagstilværelsens ofte graatyngede Hverdag.

1. KREDS, KØBENHAVN
Nationalbankdirektør CARL VALDEMAR BRAMSNÆS
Naar Bramsnæs sidder som den mægtige Førstedirektør i Danmarks National
bank og gennem denne sin Stilling øver en afgørende Indflydelse paa Landets
Pengevæsen og derigennem paa dets Politik, er det med fuld Ret; han er ikke
kommet sovende til sin høje Værdighed. Der ligger et nu snart langt Livs flittige og
udholdende Arbejde forud. Men det har saa mange kunnet præstere; foruden dette
25*
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har han vist Viljestyrke og haft Karakter langt ud over det sædvanlige, og har
som Grundlag for det hele, en naturlig, sund og rigt udviklet Begavelse. Det er et
Sammenspil af en Række betydelige Evner, der fører sin Mand fra Husmandshjem
met ved Bramsnæsvig og op i Nationalbankens Direktørstol. Naturligvis har Partiet
været den Stige, ad hvilken han er steget til Toppen. Da han først var naaet saa
vidt, at han indenfor sit Felt i Partiet var den betydeligste og dygtigste, gik det let
tere end i Begyndelsen.
Bramsnæs kom i Typograflære i Holbæk 1898, og da han var udlært, gennem
gik han det toaarige Kursus paa Askov; herfra tog han til København, ikke blot for
at leve af sin Profession, men for samtidig at læse til Student og cand. polit., som
han blev med en fin Eksamen i 1914. Inden han var naaet saa vidt, havde han dog
sat sig godt fast i Arbejderbevægelsen, baade fagligt og politisk. Allerede fra
1904—07 sad han i Bestyrelsen for Typografernes Fagforening i København, og
1909 blev han Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvoraf han har
været Medlem, til han i 1924 blev Minister; i de sidste fem Aar var han tillige
Raadmand. Som Kommunalmand paa Frederiksberg var han Medlem af Fattig
kommissionen fra 1909—17 og sad i Skatteraadet fra 1917—24. I 1912 var han
blevet Medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget i Socialdemokratisk
Forbund. Han skrev i de Aar om „Taylorsystemet“ (1917), om „Karl Marx’s
økonomiske System“ (1918) og udgav i 1921 et Skrift om „Nutidens sociale Pro
blemer“. Samtidig skrev han videnskabelige Afhandlinger i „Nationaløkonomisk
Tidsskrift“, og 1921 udnævntes han til Lektor i social Politik ved Universitetet i
København. Bramsnæs arbejdede i disse Aar som Assistent i det statistiske De
partement, hvor han fra Assistent avancerede til Sekretær og Fuldmægtig. I Bolig
kommissionerne af 1916 og 1918 var han Sekretær, og i Socialraadet fungerede
han.som Statistiker.
1918 indvalgtes han saa i Landstinget og blev hurtigt sit Partis Ordfører i de
økonomiske Spørgsmaal. Aaret efter sit Valg udpegedes han til Medlem af den
Rigsdagsdelegation, som rejste til Fredskonferencen i Paris 1919 for der at gøre
de danske Synspunkter gældende i de sønderjyske Grænsespørgsmaal. Han fik
Sæde i den færøiske Kommission, som fra 1918—20 fik til Opgave at udrede
Grundlaget for de politiske Stridigheder paa Færøerne. Paa Rigsdagen indvalgtes
han i Landstingets Finansudvalg, hvoraf han har været Medlem siden med Und
tagelse af de to Perioder fra 1924—26 og fra 1929—33, dæ han var Finansminister.
Han har været Medlem af det udenrigspolitiske Nævn, sidder i den interparlamentariske Gruppes Bestyrelse og sad fra 1921—26 i Statens Regnskabskommission;
som Nationaløkonom har han siddet i Bestyrelsen for nationaløkonomisk Forening
og for Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi. Han er Medlem af Rask-Ørsted
Fonden og har været Formand i Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark, fra det
i 1924 blev oprettet. Bramsnæs, der er Vicepræsident i dansk-engelsk Selskab,
har deltaget i en Række internationale Delegationsmøder vedrørende Arbejder-
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spørgsmaalene baade i Washington og i Genève. Han var Præsident for Raadet i
den internationale Arbejdsorganisation fra 1933—34 og har haft Sæde i Folke
forbundets økonomiske Kommission og finansielle Kommission.
Alle disse Hverv og Stillinger er ikke blot et Udtryk for hans store Arbejdsevne
og internationale Interesse, men tillige
for den Tillid hans Parti gennem Aarene
har vist ham, og for hans egen Lyst til
at arbejde med store og vanskelige Pro
blemer. Nationalbankdirektør Bramsnæs
er en Folkets Mand. Hans Ophold paa
Askov Højskole har været af stor Be
tydning for hans Karakterudvikling og
for Bevarelsen af hans Væsens oprin
delige Egenskaber. Han er den Dag i
Dag den samme djærve, virile Arbej
der, som han var i sin Ungdom. Hans
Personlighed er bygget op paa hans na
turlige og livsfriske Evner og paa, hvad
han har lært ved Brug af sit gode Ho
ved. De betydelige Stillinger, han har
indtaget og indtager i vort Samfund,
har ikke formaaet hos ham, som hos
saa mange andre, der naaede til Tops,
at omskabe Naturen eller tildække den
hverken med Fernis, fornemme Mane
rer eller paataget Væsen. Hans Umid Carl Valdemar Bramsnæs, Nationalbankdirek
tør. F. 12/6 1879 i Aagerup Sogn ved Holbæk.
delbarhed er hans store Styrke; uden
Søn af Husmand P. Christensen og Hustru
Marie Christensen. Førstedirektør i Danmarks
Omsvøb, ofte lidt famlende, søgende
efter Ord og Udtryk, sjældent med det Nationalbank fra 1936. Medlem af Landstinget
fra n/r 1918. (4. Medlem for 1. Kreds).
Resultat, at han finder fine eller slebne
eller elegante Vendinger, siger han i et jævnt og direkte Sprog, hvad han vil ud
trykke. Det er altid klart og positivt; Tankegangen er logisk, solidt opbygget;
Sproget i al sin Jævnhed et Udtryk for Vilje og Karakter. Bramsnæs er som Social
demokrat og Arbejderrepræsentant rede til at lade de økonomiske Kræfter i Sam
fundet spændes vidt for at tilfredsstille de Krav, som hans Partis Arbejderlovgiv
ning stiller til Landets Pengevæsen, men han gaar ikke ind paa at imødekomme
Fordringer, som efter hans Mening kan true med at sprænge Systemet. Han ved,
at Kaos i et Lands Pengevæsen først og fremmest vil gaa ud over de Goder, som
Arbejderklassen har tilkæmpet sig, og har han dannet sig en Mening, som tilsiger
ham at lukke Døren i, er han ubønhørlig, ja stædig i sin Fastholden af det Nej,
som er hans sidste Indlæg i Sagen. Bramsnæs er stadig Student. Han er som
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Tænker og Læser undersøgende, prøvende, bestandig i Lære! Han er udogmatisk,
fri for Bedreviden og Lærdomssnobberi, men iøvrigt sikker nok i sine Meninger
og studs i sin Afvisning af Argumenter, han ikke kan anerkende.
Han har været en munter Svend, en dygtig Arbejder, en begavet Student. Han
er alle tre Dele endnu som Nationalbankdirektør. Livets Storme er ikke gaaet
sporløse over hans Hoved. Hans Ansigt udtrykker Erfaring, ogsaa den bitre.
Han smiler skævt med den ene Side af Ansigtet, som var hans Velvilje kun en
halv Indrømmelse til den, han forhandler med; den anden Side er stadig alvorlig,
fastholdende det, som bliver den endelige Beslutning! Han er en dristig og modig
Natur; skal i Gudernes Raad i sin Tid end ikke have veget for at rejse sig mod
Odin selv ! I Landstingets Forhandlinger har han som sit Partis Ordfører behandlet
økonomiske Spørgsmaal og er en kyndig Ordfører. Men hans Hovedvirksomhed
er nu i Nationalbanken. Han er af Regeringen, hvoraf han selv var Medlem, blevet
anbragt her som Direktør 1933 og fra 1936 som Førstedirektør efter Bankens Om
dannelse. Som Finansminister førte han en Politik med en skrap Nej-Sigen, under
tiden ud i det smaalige overfor de smaa Bevillingskrav. Den socialdemokratiske
Politik fik saa i de store og afgørende politiske Spørgsmaal have de Penge, der
skulde til, men for alle Krav derudover var Nøglen i Kassen drejet om !
Bramsnæs er Dogmatiker overfor offentlige Laan. Han betalte Statsgæld, da han
var Finansminister, og laante ikke. — En udmærket Skik, men bliver den ophøjet
til Læresætning eller endnu videre til Statsdogme, kan den blive farlig for Frem
skridt og Udvikling. Dog som Nationalbankdirektør har han vist sig som en prak
tisk og overfor Erhvervslivet forstaaende Administrator.

ANDREA JOHANNE MARIE BROCHMANN
Et Par venlige og milde brune Øjne karakteriserer Fru Brochmann; dem ser
man for sig, naar man læser hendes Navn, og dem husker man, naar man har talt
med hende. De genspejler hendes kvindelige Sjæl og den Hjertevarme, som har
været Drivkraften i hendes snart lange Liv og betydelige offentlige Virksomhed.
Hun er Datter fra et af de mange Tusinde Hjem i Hovedstaden, hvor den social
demokratiske Politik og Arbejderbevægelsen fyldte Sindene og gav aandelig Føde
til baade store og smaa. Hendes Forældre, fortæller hun selv, var „glødende
Socialdemokrater“. I Hjemmet, hvor Forældre og Børn dannede en aandelig En
hed, kom Datidens Arbejderførere, Baronesse Lilienkrantz, Gelef, Brix og Pio,
Navne, der nu, hvor de ses i historisk Lys, forenede lyder som en Fanfare, fjerne
Toner, der kaldte til Samling! — Men Interessen i Hjemmet var ikke blot politisk;
man dyrkede Musik, og Professor Ludvig Schytte hørte til Stamgæsterne.
Ikke underligt at den unge Piges Interesse for offentligt Arbejde og for So
cialismen blev tidligt vakt. Det var hendes højeste Ønske at blive uddannet til
Lærerinde, men hertil var Hjemmets Indtægter for smaa. Andrea Brochmann
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kom i Skrædderlære og blev uddannet som kvindelig Herreskrædder. 29 Aar gam
mel traadte hun første Gang offentligt frem, idet Syerskerne blev organiserede
under hendes Ledelse. Hun var Formand for deres Organisation, og i 1899 strej
kede de for første Gang. Tusinde kvindelige Herreskræddere nedlagde Arbejdet,
og det vakte dengang den største Op
mærksomhed. Borgerskabet var forfær
det over en saadan Opsætsighed fra
unge Kvinder ! — Hvor ender mon
dette, spurgte man med Bekymring i
Stemmerne ! — Men Kvinderne sejrede
og fik Medbestemmelsesret over deres
Løn og øvrige Arbejdsforhold. — Efter
dette var Andrea Brochmann blevet et
kendt Navn, og snart kom hun ind i det
politiske Arbejde. Hun blev Formand
for den socialdemokratiske Kvindefor
ening og var en af Forgrundsfigurerne
i Arbejdet for at skaffe Kvinderne poli
tisk Valgret.
Indenfor sit Fag deltog hun dog sta
dig i Organisationsarbejdet. Hun blev
Medlem af Forretningsudvalget for
Dansk Skrædderforbund, og fra 1899—
1912 har hun været Medlem af de
samvirkende Fagforbunds Forretnings
Andrea Johanne Marie Brochmann. F. r/s 1868.
udvalg. Fra 1922—32 er hun Medlem
Datter af Cigarfabrikant Lauritz Christian Niel
af Forretningsudvalget for Dansk Kvin sen i København og Hustru Anna Pedersdatdesamfund og har været Medlem af Re ter. Borgerrepræsentant. Medlem af Landstin
get fra g/5 1926 til 23/9 1932 og atter fra 12/10
præsentantskabet for Sønderjysk Fond.
1933, da hun som Suppleant for Landstings
Hun har haft Sæde i Repræsentantska medlem Frk. Henriette Crone, der var afgaaet
bet for Københavns almindelige Bolig ved Døden, blev Medlem for Socialdemokratiet
i 1. Kreds. (7. Medlem for 1. Kreds).
selskab indtil 1933 og i Bestyrelsen for
Barnets Hus fra 1925; endvidere er hun Medlem af Ledelsen for Fritidshjemmene
for Kommuneskolebørn i København, af Forældreraadet i Vibenshus Skole og af
Repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm.
Siden 1917 har Andrea Brochmann været Medlem af Københavns Borgerrepræ
sentation og har der udført en væsentlig Del af sit offentlige Arbejde. Hun har
først og fremmest beskæftiget sig med Kvinders og Børns Kaar, og Boligspørgsmaalet har særlig haft hendes Interesse. Hun har altid trofast fulgt sit Parti, og det
har været hende en personlig Glæde at se de mægtige Resultater, dets Arbejde i
den sidste Menneskealder kan opvise.
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Landsretssagfører INGEBORG CATHRINE HANSEN
Landsretssagfører Ingeborg Hansen havde en lang og omfattende offentlig Virk
somhed bag sig, inden hun i 1929 tog offentlig politisk Stilling og blev Social
demokrat. Efter at have gaaet i Skole i Camilla Whittes højere Pigeskole tog hun
i 1902 Præliminæreksamen og i 1909
Adgangseksamen til Polyteknisk Lære
anstalt. Tre Aar efter blev hun Student
fra Wedels Kursus og fik juridisk Em
bedseksamen i 1919. I sine helt unge
Aar havde hun Kontorplads, var ud
dannet i Bogholderi og Stenografi og
fik Arbejde paa et Sagførerkontor; her
ved vaktes hendes Interesse for juri
diske Problemer, og dette førte hende
ind paa den Bane, hun siden har fulgt.
I 12—14 Aar har hun arbejdet i Stu
dentersamfundets Retshjælp for ube
midlede, først som Assistent og senere
som Raadgiver. Hun kom her i For
bindelse med mange Slags Mennesker
og fik derved sin sociale Interesse vakt,
men det er dog navnlig hendes Arbejde
indenfor Kvindesagen og særlig Dansk
Kvindesamfund, der har gjort hendes
Navn kendt. Hun har været Medlem
Ingeborg Cathrine Hansen, Landsretssagfører.
af Bestyrelsen for De kvindelige Aka
F. 17/2 1886 i København. Datter af Husejer,
demikere siden 1928 og for Kvindernes
forhv. Ølhandler Anders Hansen og Hustru
Christiane, f. Nielsen fra Julebæk ved HerlufBygning siden 1929. Fra 1924—26
magle paa Sjælland. Landsretssagfører i Køben
har hun været Medlem af Dansk Kvin
havn. Mpdlem af Landstinget fra 22/9 1936.
desamfunds Fællesstyre og for Kvinde
Valgt af Socialdemokratiet i 1. Kreds. (6. Med
lem for 1. Kreds).
lig Læseforening fra 1922—27, hun er
Hovedbestyrelsesmedlem for internationalt Forbund for Kvinders Stemmeret og Borgerrettigheder og har fra 1921—33
været Formand for Dansk Kvindesamfum Is københavnske Kreds. Det er navnlig
denne sidste Stilling i Forbindelse med hendes Sagførervirksomhed, hvor hun i høj
Grad har taget sig af Sager for vanskeligt stillede Smaafolk, som førte hende ind
paa Rigsdagen. Ved sin Procedure i offentlige Sager, som hun har haft siden 1931,
har hun vundet Anseelse, ikke blot indenfor de særlig interesserede Kvindekredse,
men ogsaa i den store Offentlighed.
Ingeborg Hansen har været sit Partis Ordfører i juridiske Lovgivningsspørgs-

393
maal. Hun er .dygtig, nøje inde i sit Emne og vel forberedt, men følger som Taler
ret bundet sit Manuskript. Hendes retskafne Karakter og varme Hjerte for Sam
fundets Stedbørn i Forbindelse med et fordomsfrit og praktisk Greb paa Tingene,
gør hende til en værdifuld Medarbejder i Lovgivningsarbejdet. Hun var Medlem
af Svangerskabskommissionen fra 1932—36 og Medlem af det Udvalg, der be
handlede Lovforslaget i Landstinget. Hun havde vanskeligt ved at slutte sig til
Socialministerens Forslag i dets Afvigelser fra Kommissionsforslaget og indtog et
Særstandpunkt, som hun gav Udtryk for i Udvalgsbetænkningen, hvor hun gjorde
gældende, at Sagerne om Fosterdrab burde behandles ved Nævningedomstole. Det
er meget sjældent, næppe før set, at et Medlem af det socialdemokratiske Parti
har indtaget en Særstilling overfor en af Partiets Ministre, og det har utvivlsomt
ikke været let for hende, men hun havde Mod og Vilje til at fastholde den Stilling,
hun havde indtaget i Kommissionen. Dog uden Sjælekval sker sligt ikke, navnlig
ikke for et nyt Medlem og allermindst i Socialdemokratiet, hvor Partidisciplinen
altid har staaet som et Mønster for de øvrige Partiers Ledelser.
Ingeborg Hansen er gift med Gaardejer Hans Jørgen Madsen, Ejer af Dræby
Møllegaard paa Fyn, men til Trods for, at hun er Frue paa en fynsk Gaard, ved
bliver hun at passe sin Sagførergerning i København og nu ogsaa sit Landstings
mandat. Det er altsammen Vidnesbyrd om en usædvanlig Energi og en Arbejds
evne ud over det sædvanlige.

Fru LISBET HINDSGAUL

Deltagelse i Agitationsarbejdet ude i Landet fremhæver Fru Hindsgaul som
noget af det centrale i sin politiske Virksomhed. Hun gør det sikkert med
Rette. Som født og opvokset paa en Højskole — hun har selv gaaet i Landsby
skole —, kender hun nøje Befolkningens Tankegang i Landdistrikterne, og vel
talende og livfuld som hun er, har hun let ved at fængsle sine Tilhørere. Det
sociale og nationalpolitiske ligger hende særligt paa Sinde, og i sin konservative
Politik er det navnlig Opgaver, der falder indenfor disse to Omraader, hun er op
taget af. Ved Behandlingen af Lovforslagene om Børn født udenfor Ægteskab
og Svangerskabsloven var hun sit Partis Ordfører og hævdede med veltalende
Energi de Synspunkter, som var hendes Partis. Men ikke nok med det; man fik
gennem hendes Indlæg et levende Indtryk af, at hun gav Spørgsmaalene en per
sonlig Behandling, selv havde dannet sig en Mening ikke blot om Sagerne, men
ogsaa om den almindelige Baggrund for Lovforslagenes Fremsættelse, og hun
gjorde sine Meninger gældende, frimodigt uden Ængstelse og i et klart, vel
formet Sprog. Hun kom i den Debat et Par Gange ud for Justitsministerens ikke
altid lige behagelige Vid, men lod sig ingenlunde imponere af hans overlegne
Façon. Hun slog igen, det bedste hun havde lært; blev ved sit, og var meget vel
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i Stand til at føre sine Betragtninger frem og hævde sig i en for en Begynder
temmelig vanskelig Situation.
Fru Hindsgauls politiske Opfattelse og Tagen Stilling til Tidens Problemer
er, som mange af hendes Meningsfællers, ingenlunde saa fjerntstaaende fra de
yngre Socialdemokraters Politik, som man kunde være tilbøjelig til at tro. Det kon
servative Folkepartis moderne Kræfter
lægger deres Politik an efter socialt be
tonede Anskuelser, og deres national
politiske Vurderinger af Land og Folk
er efter Socialdemokraternes Vending i
Forsvarsspørgsmaalene slet ikke fjernt
staaende fra deres. Naar det alligevel er
de to Grupper i Befolkningen, der i
Øjeblikket staar skarpest overfor hin
anden, har det samme Grundlag, som
Meningen i det gamle Ord, at Frænde
er Frænde værst. For en ung Vælger
vilde Overgangen fra den ene til den
anden af disse Partiers Sammenslutning
ikke betyde nogen Revolution i Tanke
gangen. Hvad der skiller er mere af
følelsesbetonet Art end noget, der bun
der i økonomiske Interesser eller teo
retiske Synspunkter. Det er Retningen
i Sindet, der er forskellig. De frem
tidige Maal, den peger imod, er forskel
Fru Lisbet Hindsgaul. F. 21 /s 1890 i Hundige
lige; og det er nok. Mere end tilstræk
ved Køgebugt. Datter af Højskoleforstander
keligt til, naar de to Grupper tørner
Lavrids Jonsen og Hustru Hansine, f. Ravn.
Medlem af Landstinget som Repræsentant for
sammen, da at tænde Lidenskaben i
Det konservative Folkeparti fra 19/ß 1935, da hun
Brand. De heftigste teologiske Stridig
ved Frk. Fritze Teisens Død indtraadte i Tinget
heder
har altid staaet om Nuancer ! Fru
som hendes Suppleant. Genvalgt ved Lands
tingsvalget 22/9 1936. (1. Medlem for 1. Kreds).
Hindsgaul er parat til, i fuld Rust
ning som en moderne Amazone og naar
det skal være, at tage Kampen op med Socialdemokratiet. Ogsaa derved er hun
velegnet til Agitator for sit Parti. Hun gaar med Glæde i Ilden for dets Sag, og
saa stor Pris sætter man indenfor Gruppen paa hendes Virksomhed, at hun ikke
blot er valgt til Medlem af Partiets Hovedbestyrelse men ogsaa har Sæde i Rigs
dagsgruppens Ledelse.
Fra 1929—33 var hun Medlem af Københavns Børneværn, og i samme Tids
rum Medlem af Hovedstadens Værgeraad og Børnenævn. Ogsaa Børneforsorgen
er hun levende interesseret i.
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Overportør, Forretningsfører CHARLES OTTO PETERSEN

Charles Petersen er en Mand, der mest virker i det stille, i Udvalgsmøderne,
Partimøderne og i sine Organisationer; han har dog i de senere Aar ret jævnlig
været Ordfører for sit Parti i Landstinget, ikke blot om Spørgsmaal vedrørende
Tjenestemændene, deres Forhold og
Lønninger, hvor han er Partiets Eks
pert, men han har ogsaa talt om Over
arbejde, om Huslejeloven, Færdselslo
ven og flere andre Emner. Charles Pe
tersen er Københavner, men er i sin
Virksomhed kommet i Forbindelse med
Folk fra hele Landet. Han er en leven
de interesseret Mand, en fast Karakter
med et varmt Hjerte. Hans korte, tætte
Skikkelse, de vaagne, klare Øjne og det
skalkagtige Smil, skaber en umiddel
bar Interesse om hans Person, naar han
træder ind i en Forsamling eller tager
Ordet i en Debat. Han er Elev fra Mel
chiors Skole i København; iøvrigt har
han gaaet i Kommuneskole og har der
efter i fire Aar lært Handel, men han
havde Lyst til Jernbanevæsen og søgte
og fik Ansættelse ved Statsbanerne, hvor
han avancerede til Overportør. — Der
Charles Otto Petersen, Overportør, Forretnings
blev hurtigt lagt Beslag paa hans Evner
fører. F. 16/12 1877. Søn af Filphuggermester
i Organisationsarbejdet, og han blev en Anders Anton Petersen og Hustru Ida Adelaide,
benyttet Kraft indenfor Tjenesteman f. Wandrup, begge fra København. Medlem af
Landstinget for Socialdemokratiet fra 2®/3 1928,
denes Forening; samtidig deltog han i da han indtraadte i Tinget som Suppleant for
det socialdemokratiske Organisationsar forhenværende Undervisningsminister Fru Nina
bejde, var Medlem af sin Vælgerfor Bang, der dengang afgik ved Døden. (10. Med
lem for 1. Kreds).
enings Ledelse og blev i 1924 opstillet
som Kandidat til Landstinget i København. Han har fra sin Ungdom været en ivrig
Tilhænger af Socialdemokratiets Program og Samfundsopfattelse og har set det
som sit Maal at være med til en Højnelse af Underklassens Kaar. Det Program,
som er udtrykt i det socialdemokratiske Oplysnings- og Agitationsskrift, Danmark
for Folket, er efter Charles Petersens Hovede. Han føler med de yngste i Partiet
og er Tilhænger af den Stauningske Politik, der har udbygget Partiet fra at være
en ret snæver faglig begrænset Retning til at blive en Folkebevægelse. De af Social
demokratiets ledende Personligheder, som Charles Petersen i sin Ungdom mest
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følte sig tiltrukket af, Overpræsident Jensen, Martin Olsen og Lyngsie, var de
første dygtige Talsmænd for denne Politik. Det var Mænd med høje Maal, der
ingenlunde havde til Hensigt at isolere Arbejderklassen fra den øvrige Befolkning,
men at løfte den op, saa den paa lige Fod med de øvrige Stænder i Riget kunde
deltage i et fælles Kulturarbejde og nyde de Goder, som Landet kunde byde alle
sine Børn, naar der ikke blev gjort Forskel paa dem.
Charles Petersen har i Aarenes Løb været Medlem af en Række Udvalg og
Kommissioner til Forberedelse af Lovgivningen eller Gennemførelse af admini
strative Foranstaltninger. Han var Medlem af Lønningskommissionerne af 1917 og
1929 og af saavel Sparekommissionen som Statsbaneudvalget af 1921. Han sid
der i Jernbaneraadet, har siden 1921 været Medlem af Lønningsraadet og er Med
lem af Landstingets Finansudvalg, hvis Formand han har været fra Efteraaret 1937.
Hans Hovedvirksomhed er dog faldet indenfor Tjenestemændenes Organisationer.
Han er Formand for Statens Tjenestemænds Centralorganisation og for Dansk
Jernbanevæsens Forbund. Tillige er han Medlem af De samvirkende Fagforbunds
Forretningsudvalg.
Charles Petersen har været Tjenestemændene en god Mand, en flittig og paa
passende Formand, en Hejmdal! Som hin Gud fra sin Regnbuebro kunde høre
Græsset gro i Jordens Dale, aner Charles Petersen forud Bevægelser op eller ned
i Priserne og er paa sin Post. Han er sine Tjenestemænds Interesser en sikker
Talsmand, men ingen ensidig Mand. Han kan se Tingene an fra mere end en
Side, og skønner han, at et Krav er urimeligt eller haabløst, kan han med stor
Skarphed vise det tilbage. Sine største Sejre har han vundet ad Forhandlingsvejen.
Her kan han være baade fast og smidig men ogsaa staa saa stejlt paa sine Orga
nisationers Krav, at det politisk kan virke som en Kæp i Hjulet. Han har flere
Gange været angrebet stærkt af Hedsporer, der fandt ham for moderat. Han stikker
ikke et saadant Angreb i Lommen, men slaar fra sig, og hidtil har han kunnet be
vare Tilliden hos de store Organisationer.

Redaktør HENDRIK PREBEN SAXTORPH STEIN

Saa rank og hurtig i sine Bevægelser som en ung Mand færdes Redaktør Stein
i Landstinget. Hans Tid er stærkt optaget; han kommer til Udvalgsmøder, naar
de begynder og forsvinder igen, naar de er færdige, saa hastigt han kom. Tiden er
knap, og hver Time paa Dagen har lagt Beslag paa den travle Mands Tid. Foruden
sit Landstingsmandat og sin Redaktørgerning har han siden 1902 redigeret „Greens
Danske Fonds og Aktier“, et meget betydeligt, dygtigt og i høj Grad paaskønnet Ar
bejde. Den store Haandbog er bleven uundværlig for enhver Sagfører, enhver Re
daktion som paa den større Forretningsmands Kontor ; dens Oplysninger bygger man
trygt paa, og det er Redaktørens Ære.
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Som Dagbladsredaktør har Stein udfoldet et stort Arbejde for Redaktørstandens
Organisation. Han var Medstifter af Københavns Redaktørforening og Formand fra
1917—30 og sidder stadig i Bestyrelsen; han har fra 1919 haft Sæde i Nordisk
Redaktørforbund og er Medstifter af og var fra 1919 til 1922 Formand for Den
danske Presses Telegramudvalg, en
Stilling, hvortil han genvalgtes 1925 og
var Indehaver af til 1929, og igen ind
tager siden 1932. Stein sidder i Besty
relsen for de københavnske Journali
sters Pensionsfond, hvis Formand han
var fra 1932—35. Han er en flittig
Journalist, og er som Redaktør selv
Skribent. Hans Artikel er en behersket,
nøje overvejet Betragtning over det
Emne, den behandler; lidenskabsløs,
tilsyneladende uden andet Maal end at
lade en dannet og kundskabsrig Mands
Røst lyde i Dagens blandede Kor. •—
Og dog har han naturligvis til Hensigt
at opdrage og belære — som Led i en
Sammenhæng, hvori han ogsaa ser sit
Partis Arbejde som opbyggende — til
Hovedstadens Gavn, og derfra nytte
gørende videre ud over hele Landet!
Redaktør Stein er Medlem af Be
Hendrik Preben Saxtorph Stein, Redaktør. F.
styrelsen for Aktieselskabet Dagbladet 14/t 1874 i København. Søn af Købmand C. F.
„Børsen“, hvis Redaktør han er, og af Stein og Hustru, f. Ahlberg. Redaktør af Dag
Aktieselskabet „Revisions- og Forvalt bladet „Børsen“ . Medlem af Landstinget for
Det konservative Folkeparti fra 23/9 1932. (3.
ningsinstituttet“ ; han er Medlem af Re
Medlem for 1. Kreds).
præsentantskabet for Danmarks Natio
nalbank og har siddet i Ledelsen af saavel Dagbladet „København“ som Den ferslewske Presse. Han interesserer sig levende for Handelsundervisningen og sidder
i Ledelsen for et Selskab til denne Undervisnings Fremme. I Dansk-Engelsk Sel
skabs Bestyrelse og i Telefonabonnenternes Repræsentantskab kan man ogsaa
finde hans Navn. I mange Aar, før han kom paa Rigsdagen, har han været Kom
munalpolitiker. Fra 1921—33 sad han i Frederiksberg Kommunalbestyrelse og var
Formand for Budgetudvalget; han har været Raadmand paa Frederiksberg og Be
styrelsens Næstformand. Han spillede i flere Aar en meget betydelig Rolle i den
kommunale Ledelse og havde en væsentlig Indflydelse paa Kommunens Økonomi.
Som Finansordfører var han, som i hele sit Syn, konservativ. Han holder igen,
vil at man skal se sig for baade to og tre Gange eller i det mindste en Gang
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grundigt, før man træffer sine Beslutninger; de Penge, man har givet ud, er
foreløbig udenfor Rækkevidde!
Stein staar i vort offentlige Liv som Talsmand for et Befolkningslag og Inter
esser, der vel ingenlunde er uden Evne til Selvforsvar, men som i en demokratisk
Tid angribes og ofte tankeløst fra mange Sider: de store Aktieselskaber, Forretningsmænd med en betydelig Virksomhed og en Aarsfortjeneste langt ud over det
sædvanlige, men ogsaa Mænd med et tungt Ansvar og meget at svare til, Kapital
magtens Mænd og deres Interesser! Baade som Skribent og Rigsdagstaler værner
han om alt, hvad der knytter sig til denne Pengenes Verden — sagligt og dygtigt ;
altid med en behersket Mine og i en alvorsbetynget Tone advarer han mod en
Politik, som han frygter vil lægge dette øde! Han er en finans- og regnskabskyndig
Mand, derfor en god Raadgiver i Udvalgsarbejde og overalt i en lovgivende For
samling. Han holder sig som Regel nøje til sit Emne, men forstaar gennem den sag
lige Omtale at give det en politisk Belysning. Demokrati i Almindelighed er ikke
hans Afgud, snarere kunde han, der selv er juridisk Kandidat, tænkes at dyrke den
akademiske Hovedstadsdannelse, som for en lille Menneskealder siden havde sin
Glansperiode, og som endnu ikke er helt afgaaet ved Døden.
Stein har baade som Redaktør og praktisk Organisationsmand altid været blandt
det nordiske Samarbejdes ivrigste Forkæmpere. Han er saaledes Medlem af For
retningsudvalget for Foreningen „Norden“.

2. KREDS, SJÆLLAND, MØEN OG LOLLAND-FALSTER
Præsident HOLGER AKSEL OLAF ANDERSEN
Det blev sikkert i alle Lejre betragtet med Velvilje, at Holger Andersen ved
sidste Landstingsvalg atter blev Medlem af den danske Rigsdag. Da han udnævntes
til Medlem af den græsk-tyrkiske Kommission, tog han til en Begyndelse Orlov,
men det viste sig snart, at Arbejdet der var af en meget omfattende Karakter
og uforeneligt med et Rigsdagsmandat. I 7 Aar var Holger Andersen borte fra
det danske Rigsdagsarbejde, men havde hele Tiden holdt sig nøje underrettet om
de hjemlige Forhold; da han nu i Samlingen 1936—37 atter viste sig paa Tinge
og deltog i Arbejdet, var det, som havde han været der altid. Det skyldes ikke mindst
hans levende politiske Interesse og den Lethed, hvormed han tilegner sig Stoffet.
Holger Andersen kom ind i den danske Rigsdag efter Genforeningen. Han er
ud af en ældgammel dansk Slægt paa Haderslevegnen og har derigennem følt sig
knyttet til nordisk Kultur og dansk Sindelag. Hans Uddannelse er derimod tysk, i
hvert Fald den han fik udenfor Hjemmet, hvor Faderens Opdragelse af Sønnen
var dansk. Han er Student fra Haderslev lærde Skole i 1908 og studerede derefter
Historie og Teologi i Jena, Halle, Berlin og Kiel ; fra det sidstnævnte Universitet

399

er han teologisk Kandidat fra 1913. I Latinskolen blev han stærkt paavirket af sin
Græsklærer, Flensborgeren Professor, Dr. phil. Wilhelm Lange, hvis humanistiske
og fint dannede Personlighed Holger Andersen staar i Taknemlighedsgæld til.
Blandt Tyskere regner han først og fremmest Professor Harnach, den store
Berlinerteolog, for sin Lærer ; hans
universelle Dannelse aabnede Holger
Andersens Øjne for Verdensproblemer
ne. Nationalt var han som ung, gennem
Læsning af Flensborg Avis, stærkt gre
bet af Redaktør Jessens Personlighed,
men Holger Andersen nævner ogsaa
H. P. Hanssen som en af de Mænd,
han fra Ungdomsaarene staar i Gæld
til. Den nationale Kamp mellem Dansk
og Tysk har han haft Lejlighed til at
følge i Barneaarene og oplevede, at man
fra Autoriteternes Side forsøgte at tvin
ge hans Fader, der var prøjsisk Em
bedsmand og ligesom hans Moder dansk
sindet, til at indføre tysk Sprog i Hjem
met. Det var Tyskernes haarde Frem
færd mod dansk Sprog og Kultur, som
mere end noget andet vakte hans danske
Følelser. Holger Andersen deltog straks
efter Krigens Slutning i Agitationsarbej
det forinden Afstemningen i de to Zo Holger Aksel Olaf Andersen, Præsident. F. 11/4
1890. Søn af Folkeskolelærer i Haderslev Lars
ner; mest blev han benyttet i anden Andersen og Hustru Ane Cathrine Reiff, født i
Haderslev. Valgt til Folketinget 21/9 1920 som
Zone, hvor man havde Brug for danske
Repræsentant for Det konservative Folkeparti i
Agitatorer, der talte Tysk.
de sønderjyske Landsdele. Opstillet i Haders
Fra 1920 og til han nedlagde sit lev og Sønderborg. Var Folketingsmand indtil
Rigsdagsmandat var han Medlem af det 4/3 1930, da han af Folkeforbundsraadet ud
nævntes til Medlem af den græsk-tyrkiske UdUdvalg, der bestaaende af en Repræ vpkslingskommission, hvis Præsident han var
sentant for hvert af de fire store Partier til Kommissionens Afslutning i 1935. Lands
tingsmand fra 22/9 1936. (2. Medlem for 2.
har til Formaal at administrere Statens
Kreds).
Bevillinger til dansk Sprogs og Kulturs
Opretholdelse i Udlandet. Han valgtes I Næstformand i den sønderjyske Fonds
Bestyrelse, sidder i Ledelsen af Dans Kultursamfund og har paa mangfoldige
Omraader som Rigsdagsmand deltaget i det danske Nationalarbejde baade Nord og
Syd for Grænsen. Men ved Siden af sin varme Interesse for Danskheden i Sønder
jylland, har han gennem hele sin Rigsdagsperiode særlig beskæftiget sig med alle
udenrigspolitiske Problemer. Han har været Medlem af den danske Delegation ved

400
Folkenes Forbunds Delegeretforsamlinger fra 1922—32 og igen i 1935 og fra 1937.
I Rigsdagens udenrigspolitiske Nævn har han haft Sæde fra 1923—30 og er nu
atter Medlem. Han sidder i Bestyrelsen for Den danske interparlamentariske
Gruppe, er Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen „Norden“, er Formand
for Dansk-Lettisk Forening og for Komiteen til Udbredelse af Kendskab til Dan
mark i Udlandet; han er Medlem af Forretningsudvalget for „National Hjælpefond
for Danske i Udlandet“ og var fra 1929 til 1935 Præsident for Commission mixte
pour l’échange des populations grecques et turques i Konstantinopel.
Ved denne sin mangesidede Virksomhed, ved sin Myreflid og sit Sprognemme
— Holger Andersen taler let og flydende de tre Hovedsprog og kan dertil baade
Spansk og Italiensk — har han i Tidens Løb samlet sig en meget omfattende Viden
vedrørende udenrigspolitiske Problemer. Hans gode Hukommelse og altid aarvaagne
Intelligens har gjort ham til en i europæiske Grænsespørgsmaal vidt anset Ekspert.
Man møder Holger Andersen en sildig Efteraarsaften paa et Gadehjørne, og
tilfældigt falder i Samtalen et Spørgsmaal om Randstaterne ved Østersøen; han
begynder at besvare dette Spørgsmaal, men før man ved af det, er han dybt inde
i en lang med Detailler spækket Udvikling af de til disse Stater knyttede Pro
blemer. Han gør Rede for Sprog, Historie, Afstemninger, Stemmetal, Datoer, Per
soner og Avisartikler — med flydende Veltalenhed fængsler Fremstillingen hans
Tilhører, der forbauset opdager, at en Time er forløbet, siden man tilfældigt
mødtes! —
Som Taler i Rigsdagen er Holger Andersen bred og vidtløftig. Hans mægtige
Kundskabsmasse ligesom overvælder ham; han vil have det hele med, og væsent
ligt og uvæsentligt holdes ikke altid skarpt ude fra hinanden. Kommer han i Debat
om et eller andet teoretisk Spørgsmaal i Folkeretten eller vedrørende Fortolk
ningen af en Traktat el. lign., da er han en haard Negl. Han kører frem med saavel
de store Kanoner som Maskingeværerne, og hans Argumenter falder som Mørsere,
knusende over selv de bedst funderede Cementtaarne, mens Citater flyver om
Ørerne paa Medlemmerne og de ulykkelige Stenografer som Projektiler, der affyres paa Maskine. Naar han forlader Talerstolen, bevæger han sig hastigt, sikkert,
med eftertænksom Mine tilbage til sin Plads i Salen, nikkende, som rekapitulerede
han i Hast Slagets hidtidige Gang, og naar Modparten da faar Ordet, lytter han,
slaar efter, tænker, hitter paa — er med sine kloge, gode, brune Øjne, væver som
et Egern, her og der og alle Vegne, oppe og nede paa en Gang, i Flugt og Fart,
iagttagende til alle Sider, snart paa Jorden, snart i Trætoppen, pludselig ned i den
hule Stamme foroven og ud forneden, saa lynsnar i sine Bevægelser og i Tanken,
smuttet hid og did, at hans egen Skygge næppe kan følge med!
Holger Andersen er efter hele sin Skole og Uddannelse Græker og Latiner;
den store Goethe har vel inspireret ham, .uden dog at have fyldt ham med sin op
højede Ro! Dertil er hans Interesser for mangesidede og skiftende. Han kom til
Danmark med hele den store Oppakning, som de tyske Universiteter udstyrer deres
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Lærlinge med. Den kastede han midlertidig til Side, dog kun for ved Lejlighed
at tage den frem igen, og styrtede sig med Iver over Studiet af nordiske Forhold,
dansk Litteratur, Brd. Brandes, de store Nordmænd ; alting vilde han kende, og
meget overkom han. Han er nu Landstingsmand, har Ret til at anlægge sig graa
Haar og har allerede tillagt sig et Embonpoint, der klæder hans høje Skikkelse og
forlener den med den Værdighed, der helst skal være karakteristisk for et Medlem
i det overvejende, prøvende og regulerende Ting ! — Dog længe kan han ikke,
trods al Ærværdighed, forholde sig i Ro, dertil er han for levende, og hans aarvaagne, nysgerrige Interesse i alt, hvad han møder paa sin Vej, optager ham paa
ungdommelig Vis endnu, som da han i 1920 første Gang blev Medlem af den
danske Rigsdag.
Foruden en Række Artikler i „Ribe Stiftstidende“, hvor han var Medredaktør
i 1919, i „Ugens Tilskuer“ og „Grænsevagten“ og i Tidsskrifter her og i Ud
landet, har Holger Andersen udgivet: „Stemmeretsreglerne i Versaillestraktatens
slesvigske Artikler“; „Den sidste Fase“, „Østersøproblemer“ (1928) og „Den
Græsk-Tyrkiske Befolkningsudveksling“ (1936).
Smedemester AXEL CHRISTENSEN
Efterhaanden gik det op for de politiske Partier, at Haandværkerstanden var
tilsidesat og havde for ringe Repræsentation i Rigsdagen. Det maatte der bødes paa,
og naar det ene Parti skulde have en Haandværker, skulde de andre ogsaa; inden
for den radikale Valgmændsforsamling ved Landstingsvalget i Roskilde 1936 enedes
man i hvert Fald hurtigt om at udpege Smedemester Axel Christensen i Hagested
til den ene af de to Pladser, Partiet raadede over. Man kunde ogsaa vanskeligt
have fundet en Mand, der mere omfattende repræsenterede Haandværkerne paa
Sjælland end han. Efter at være udlært som Smed, overtog han snart efter Fade
rens Værksted i Hagested, som han arbejdede op til en efter Forholdene anselig
Virksomhed. Han tog tidligt Del i et Arbejde paa at organisere de sjællandske
Smedemestre. Axel Christensen indsaa Nødvendigheden af Forstaaelse og Sam
arbejde mellem disse; at de laa i skrap indbyrdes Konkurrence, var til stor Skade
for dem selv. Han blev Medlem af Holbæk Amts Smedemesterforening og virkede
en Tid som rejsende Agitator. Det førte ham ind i Bestyrelsen, og fra 1922 blev
han dens Formand. Nu tog han Spørgsmaalet op om Priserne paa det Arbejde, Sme
dene udførte. Han udarbejdede en Prisliste for Holbæk Amt, som blev Grundlaget
for en Prisliste med Minimumspriser, der blev vedtaget i Østifternes samvirkende
Smedemesterforening. I denne omfattende Organisation, der havde ca. to Tusinde
Medlemmer fordelt paa ca. 22 Lokalforeninger, har Axel Christensen været Formand
siden 1934, og i den Tid har han yderligere udarbejdet et System med et fast Pris
listeudvalg, hvis Formand han er. I 1916 havde han udgivet en Haandbog i Kalku
lation over Smedearbejde og paa denne Maade gavnet sine Standsfæller meget be26
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tydeligt. Dette førte altsaa til, at han kom i Spidsen for Organisationen paa Sjæl
land og siden ind i Landstinget.
Naturligvis føler Axel Christensen sig i høj Grad som Repræsentant paa Tinge
for den Haandværkerstand, han tilhører, og de Haandværksinteresser han ogsaa
af sit Parti er valgt til at varetage, men
han er tillige valgt som radikal Venstre
mand, hvad han har været siden Par
tiets Dannelse i 1905. Han er jo fra
Holbæk Amt, hvor radikal Venstrepolitik fra gammel Tid har haft et solidt
Fodfæste i Befolkningen. Partiets Stræ
ben efter at føre en Politik, hævet op
over de store Klassemodsætninger, øve
de en dragende Indflydelse paa den un
ge Haandværker, som nok forstod, at
kom han mellem „de store Møllestene“,
havde han og hans mere Udsigt til at
blive kværnet til Mel og Føde for an
dre, end til selv at faa et Ord med i
Laget. — Det kunde bedre lade sig
gøre indenfor Det radikale Venstre.
Han sluttede sig dertil, og i Rigsdags
forhandlingen har han som Nybegynder
vist en lykkelig Evne til at kombinere
sit Partis Politik og Interesse med Fa
Axel Christensen, Smedemester. F. 3/5 1889.
gets. Axel Christensen er en livfuld og
Søn af Smedemester Anders Peter Christensen
interesseret Mand, som i den Tid,
i Hagested ved Lammefjorden paa Sjælland og
Kirstine Rasmussen, født paa Lolland. Inde
han har siddet paa Tinge, har haft Lej
haver af den af Faderen drevne Smedemester
lighed til at vise sit eget Ansigt. Han
forretning i Hagested. Landstingsmand for Det
er en selvstændig Natur, ikke bange
radikale Venstre fra 22/9 1936. (9. Medlem for
2. Kreds).
for at sige sin Mening. Han kan jo og
saa staa frem med den Bevidsthed, at
en meget betydelig Del af Haand værkerstanden staar bag ham, ikke blot sagligt
og fagligt, men ogsaa politisk.

Borgmester

PEDER CHRISTENSEN

Da man i Landstinget for nogle Aar siden behandlede det omfattende Lovforslag
om Stærkstrømsanlæg, var Peder Christensen sit Partis Ordfører og deltog med
stor Sagkundskab i Forhandlingerne. Han var Formand for Foreningen af Købstad
kommunale Elekticitetsværker og havde som saadan beskæftiget sig med Spørgs-
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maalet allerede under dets Forberedelse. Det er karakteristisk for Peder Christensen
som Kommunalmand, at han indgaaende fordyber sig i tekniske Spørgsmaal, som
hans praktiske Sans giver ham Indsigt i. — For Resten har han paa Rigsdagen i
væsentlig Grad varetaget Ordførerskaber under Handelsministeriet; Valutalovene,
Loven om Danmarks Nationalbank, Lo
ven om Prisaftaler og Sukkerloven har
haft ham til Ordfører. Han er som
Taler ' saglig, ivrigt argumenterende,
Kendsgerningernes Mand, Praktikeren
og Administratoren, der behandler Lov
forslagene ud fra sin alsidige Indsigt.
Det storpolitiske synes ikke at inter
essere ham videre. Han har ligefrem
ikke Tid dertil.
Peder Christensen har sin Hoved
virksomhed i Helsingør; her blev han
i 1906 Medarbejder ved Socialdemokra
ten efter at være uddannet som Meka
niker først i Aarhus og siden i Hel
singør, hvor han gennemgik teknisk
Skole. Han kom ret sent i Lære, da
han fra Konfirmationen til sit attende Aar
havde været ved Restauratørfaget, og
desuden arbejdet paa en Mineralvands
fabrik. Men da han først fik Foden in
Peder Christensen, Borgmester. F. 8/ft 1874.
denfor i Helsingør, slugte det offentlige
Søn af Gaardejer Christen Rasmussen i Skaade
Arbejde ham helt. Han blev Forret ved Aarhus og Ane Jensdatter fra et Gaardningsfører indenfor sit Fags Afdeling i mandshjem i Beder. Borgmester i Helsingør.
Byen og for flere kooperative Forret Folketingsmand for Socialdemokratiet i Hel
singør fra 2214 1918 til 26/4 1920, da han traadte
ninger og Virksomheder. I 1906 kom
ud af Rigsdagen efter i 1919 at være blevet
han i Byraadet, og 1919 blev han folke valgt til Borgmester. Landstingsmand fra 29/3
1930, da han ved Landstingsmand, Tobakshand
valgt Borgmester.
ler Henrik Nielsens Død indtraadte i Tinget
Det er i denne sin Egenskab som som hans Suppleant. (1. Medlem for 2. Kreds).
Borgmester for Helsingør, at Peder
Christensen er blevet landskendt. Hans Slagnavn „Kong Peder“ vidner om hans
store Indflydelse paa Byens Ledelse. Na ir han som Borgmester har faaet saa fint
et Navn, skyldes det hans specielle Interesse for Helsingørs Erhvervsliv. Det har
aldrig været ham nok at lede Byraadets Forhandlinger og varetage en Borgmesters
sædvanlige Opgaver. Dette, at benytte den Magt, der ligger i Kommunestyret, til
at støtte bestaaende Virksomheder eller faa nye oprettet, har han haft et særligt
Tag paa. Han interesserer sig som Borgmester ikke blot for de kooperative Forret26*
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ninger, som Arbejderne gennem deres Organisationer opretter og driver, men og
saa for private Virksomheder. Han har været Formand for de sammensluttede
Fælles- og Andelsbagerier i Danmark og disses Indkøbsforeninger; han er Medlem
af Forretningsudvalget for Det kooperative Fællesforbund i Danmark og har gen
tagne Gange været dets Formand. I Helsingør er han Formand for Det kooperative
Fællesudvalg og for Bestyrelsen for Helsingør Brændsels- og Trælasthandel. Han
sidder i Bestyrelsen for Hornbæk-Gilleleje Banen og har gjort et stort Arbejde for
Trafikspørgsmaalene i Byens Omegn. Han er som Socialdemokrat Tilhænger af et
ordnet System med Koncession, hvorefter det offentlige faar Udbyttet af Driften,
og det hvad enten det drejer sig om Baner eller Rutebiler.
Peder Christensen sidder i Repræsentantskabet for Købstadforeningen og er
Medlem af Bestyrelsen for Købstadkommunernes Forsikringsforening. Han har in
teresseret sig meget for Arbejderbevægelsens oplysende Arbejde. Han er Formand
for Kommunernes Bogudvalg og Medlem af Hovedbestyrelsen for Arbejdernes Op
lysningsforbund.
Det er en alsidig og omfattende Virksomhed, Helsingørs Borgmester i Tidens
Løb har læsset paa sine Skuldre, men han er ogsaa en Mand, der overkommer
mere end almindeligt er. Skal man fremhæve det, som daglig staar Peder Chri
stensen for Øje, er det ikke saa meget politisk Ærgerrighed, skønt den har han
heller ikke savnet, eller Forfængelighed paa sin Bys Vegne, som dette at kunne
røgte sine mange Hverv paa forsvarlig Maade. Han er daarlig tilpas, naar han ikke
er inde i den Sag, han behandler, eller hvis i et Udvalgsmøde andre sidder og
fumler i det. Saa bliver han nervøs, blinker hastigt, og Fingrene spiller. Han er
en meget flittig Mand, der fra Morgenstunden er paa Færde og ofte arbejder længe,
men det har ikke gjort ham til noget Hængehoved ; den repræsentative og selskabe
lige Side af Borgmestervirksomheden overkommer han ogsaa. Over hans store og
stærke Træk gaar ofte et nervøst Drag, som om han midt i Beskæftigelsen med en
Sag pludselig kom i Tanke om noget, der skal gøres, ses efter eller paatales andet
Sted. Saaledes altfor optaget, ofte af mere end én Ting ad Gangen, iler han i en
let foroverbøjet hurtig Gang videre; han har bemærket sig og opnoteret, hvad
det næste er, der skal gøres, og inden Aften har han naaet at faa det hele fra
Haanden.
Det havde længe været omtalt i Pressen, at Peder Christensen tænkte paa at
trække sig tilbage fra sin Rigsdagsvirksomhed. Som Arbejdet formede sig i Samlin
gen 1936—37, hvor der var blevet lagt særligt Beslag paa hans Arbejdskraft, kunde
han ikke finde Rigsdagsgerningen forenelig med de mange Opgaver hjemme i Hel
singør, og her er hans egentlige Virkeplads det kommunale; de kooperative og er
hvervsmæssige Opgaver er for ham Nr. 1.
Peder Christensen er en af de mange Jyder, som i Tidens Løb er kommet til
Øerne og der har overtaget ledende Stillinger. I en af sine Fortællinger skildrer
Thorkild Gravlund en Jyde, der kommer til Sognet, gifter sig med en af Byens
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Piger og bliver Mand i en af Gaardene. Lidt efter lidt overtager han Ledelsen i
Sognet. Naar en eller anden Vanskelighed melder sig, siger man: det maa Jyden
hellere ordne! — Saadan er det ogsaa gaaet med Peder Christensen. Fra sit Hjem
i en jysk Gaard i Skaade, fra sin Far og sin Lærer i Skolen, Povlsen, den se
nere Kirkeministers Far, har han modtaget dyb Paavirkning i Skolen mødte han
hver Dag, selv om han ikke havde Pligt dertil, og efterhaanden blev han Povlsens
Medhjælper i Undervisningen af de andre Børn. Han fik i disse Barneaar det folke
ligt demokratiske, som det udfoldede sig paa hans Egn, indpodet for hele Livet.
Hans Far hørte til Riffelbevægelsen og Grundlovsværneforeningens Venstre. Han
var en socialt interesseret Mand, grebet af Datidens Frihedsbevægelse. Da Peder
Christensen skulde hjemmefra, gav hans Far ham det Raad med paa Vejen: „Vogt
dig, min Dreng, for Højremænd og Socialister!“ Højremænd vidste han hvad var,
og om Socialisterne havde han læst og hørt, at de vilde Friheden til Livs, og det
var ikke noget for ham. Den unge Peder Christensen havde vel lagt sig Faderens
Raad paa Sinde, men ikke for at følge det bogstaveligt. Han meldte sig straks ind
i Fagforeningen, da han blev Svend; allerede som Lærling havde han været Med
lem af den socialdemokratiske Forening, og senere i Livet har han, som bekendt,
holdt sig tæt til Socialdemokratiet og har ikke i sin Virksomhed været bange for
at omgaas Højremænd. Han har haft at gøre med begge Slags uden at have taget
Skade paa sin Sjæl, og det skyldes maaske nok at de gamle , hjemme i Skaade,
gennem deres Opdragelse af Drengen i Frihedsaand, har skabt den Voksebund,
hvorudaf Peder Christensens Personlighed, hans Dygtighed og Samvittighedsfuld
hed er vokset.
Den 1. Oktober 1937 nedlagde P. Christensen sit Mandat og efterfulgtes af

Tømrer HANS ANDERS HANSEN
Hans Hansen blev udlært i Tømrerfaget fra 1901—05. Han havde faaet Aften
undervisning paa teknisk Skole og var Vinteren 1905—06 Elev paa Aaby Højskole.
Siden har han arbejdet som Tømrer, og siden 1913 har han været Medlem af Birke
rød Sogneraad; fra 1918 Vurderingsmand til Ejendomsskyld og siden 1919 Medlem
af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. 1929 blev han valgt til Formand for Social
demokratiets Kredsorganisation i Fredensborgkredsen.
I gamle Dage var den sjællandske Landsby tømrer en Mand, der kunde mange
Ting. Han var tillige Snedker, forstod ikke blot at bygge Menneskeboliger, men
var kyndig i Stald og Ladebygninger, han fældede, hvor Lejlighed var dertil, ikke
saa sjældent Træer i Skoven om Vinteren, han købte Askestammer, Bøge- og
Egekævle paa Skovauktioner, kunde med en „Bil“ selv hugge en Bjælke ud af en
Granstamme, han var Hjulmand og kunde klampe Træsko! Selv om Hans Hansen
i Usserød har boet i Nærheden af Hovedstadens fremrykkende Byggeri og derfor
vel nok i ikke ringe Grad som Tømrer er med paa vor Tids moderne Teknik indenfor
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sit Fag, har han dog kendt det gamle Landsbyhaandværk, der ikke mindst i
Nordsjællands Skovegne var udviklet til stor Alsidighed og megen Kunstfærdighed.
I Faderens Værksted har han som Dreng lært at elske den friske, harpiksmættede
Duft af Træ, der høvles eller saves, og som har givet mangen Knægt Lyst til
dette propre Haandværk. Da Hans Han
sen var Medlem af Folketinget, var han
sit Partis Ordfører for Landbrugsmini
steriets Skovlov og udtalte sig ikke blot
med naturlig Sagkundskab om de dan
ske Skove, men røbede ogsaa gennem
sin jævne og stilfærdige Tale en Kær
lighed til disse, der bunder i hans Hjem
stavn, Kulsviernes Amt, det fra gam
mel Tid saa skovrige Nordsjælland. At
han blev Socialdemokrat kom som en
naturlig Følge af en Udvikling, der i
første Fjerdedel af dette Aarhundrede
foregik næsten over hele Landet, men
først og stærkest i Egnene nær Hoved
staden, hvor Landsbyens Haandværkersvende sammen med Landarbejderne og
senere med Tilslutning fra Husmænd
og Haandværkere sluttede sig til det ra
dikale Demokrati, i dette Tilfælde So
cialdemokratiet.
Hans Anders Hansen, Tømrer. F. 9/11 1885 i
Usserød. Søn af Tømrermester Ole Hansen og
Hustru. Tømrer i Usserød ved Kokkedal, Nord
sjælland. Folketingsmand valgt af Socialdemo
kratiet i Frederiksborg Amt fra 16/n 1932 til
22/10 1935. (Opstillingskreds: Fredensborg).
Landstingsmand fra 2/10 1937, da han blev Med
lem som Stedfortræder for foranstaaende Borg
mester P. Christensen, Helsingør, der 1 /10 1937
nedlagde sit Mandat.

Proprietær

JOHANNES CLAUSEN

I Bunden af den udtørrede Lamme
fjord, omtrent op til Landvandskanalen
i Vest, hvor Vejen fra Jyderup til Nykø
bing Sjælland bugter sig hen imod Faarevejle, ligger paa den flade Fjordbund, Johannes Clausens Gaard, Stubberupholm.
Jorderne er frugtbare, afvandet og kultiveret Dyndjord. Paa denne Gaard har han
drevet et meget dygtigt Landbrug og navnlig udnyttet Arealernes Egnethed til Frø
avl. En Tid havde han under sin Drift ret vidtstrakte Arealer længere ud mod
Fjordens Munding og avlede ogsaa hér Frø, særlig af Rapgræs til Eksport og i.stor
Stil. Krigens og Krisens Tryk tvang ham dog til at opgive denne Forretning. Han
har nu kun sin gamle Gaard og dermed mere Tid til det offentlige Arbejde, som i
saa høj Grad har hans Interesse.
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Johannes Clausens Slægt var paa Kalundborgegnen kendt og anset. Hans Barn
domshjem var præget af den stærke grundtvigske Frihedsbevægelse, som var knyt
tet til Vallekilde og senere Ubberup Højskoler. Der holdtes Friskole i hans Hjem.
Senere gik han i Kjærby Fortsættelsesskole og kom som ung paa Høng Højskole
og har gennemgaaet Tune Landboskoles
9 Maaneders Kursus. Paa Fagets Vegne
har han paa Rejsestipendium studeret
Frøavl i Tyskland.
Som saa mange ledende Mænd in
denfor Venstres Rækker og i Land
brugsorganisationerne er han gaaet
Vejen fra den grundtvigske Friskole til
Højskole og Landbrugsskole, og hos et
forholdsvis stort Tal af disse Mænd vil
man i deres Levnedsløb møde Nav
nene Vallekilde og Tune.
Johs. Clausen er baade paa fædrene
og mødrene Side af gammel sjællandsk
Bondeslægt, og føler dette som en Arv,
der skal vogtes, som et Kald, der for
pligter. Hans Hjem var i Halvfemser
nes Krisetid som de fleste Landbohjem,
om ikke ligefrem fattigt, saa dog tvun
get til en Tilværelse i stor Nøjsomhed
under meget beskedne Kaar. Men trods
dette, fortæller han, var Hjemmets Johannes Clausen, Proprietær. F. 24/c 1878.
Søn af Gaardej’er Chr. Clausen i Kaastrup
Døre paa vid Gab for Tidens aandelige ved Kalundborg og Hustru Maren, f. Andersen
fra Kaastrup Holme. Ejer af Gaarden Stubbeog folkelige Røre. Det var et Venstrerupholm
ved Faarevejle. Medlem af Landstin
hjem. Hans Fader var med i „Slaget
get fra ^io 1928- Valgt af Venstre i 2. Lands
ved Jyderup“, og da Venstre deltes i
tingskreds. (8. Medlem for 2. I^reds).
Kalundborgkredsen i den lidenskabelige
Kamp, som rejstes om Kredsens Folketingsmand, den gamle, højt ansete Venstre
politiker Christopher Krabbe,, i Anledning af hans Datter Fru Wildenradt Krabbes
Stilling til den nationale Kamp i Sønderjylland, var den Clausenske Familie imod
Krabbe. Denne lokale Affære, som i 1901 satte Sindene i saa voldsom en Bevæ
gelse herhjemme, og hvor selve Georg Brandes, støttet af Skolebestyrer Niels
Hjort fra København, med Varme og Iver bekæmpede Krabbes Valg, rummede i
sig allerede Spiren til Venstres Deling i 1905; de senere radikale var Krabbes
Folk. Den unge Johannes Clausens politiske Interesse blev her for Alvor vakt, og
da han som ung Landmand havde fæstet Bo i Nykøbingkredsen, var han gentagne
Gange ordførende Stiller for Venstres Folketingsmænd i Nykøbingkredsen.
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I Landstinget har Johannes Clausen ikke saa sjældent været betroet betyde
lige Ordførerskaber for sit Parti. Han er udpræget Landbopolitiker, men hans fri
sindede, folkelige Opdragelse har saa stærkt Tag i ham, at han ikke kan følge Kra
vene om at løsrive Landbrugspolitikken fra Venstre for at danne et rent fagpræget
Landboparti. Iøvrigt er hans Synspunkter ret yderliggaaende, og han har f. Eks. ikke
betænkt sig paa, hvad han ingenlunde savnede logiske Argumenter for, at kræve
helt eller delvis Forbud mod Indførsel af Raastoffer til Margarineindustrien. Han
gør gældende, at Landets vigtigste Eksportproduktion burde nyde den Beskyttelse,
der laa i at have et stort og sikkert Hjemmemarked, hvor Produktionsprisen kunde
sikres Smørproducenterne, Eksportmarkedet vilde derved hindres i, som det nu
ofte sker, at blive overfyldt, med faldende Priser til Følge. — Hans politiske Maal
er ligelig Erhvervsmulighed for alle Klasser i vort Folk med særligt Henblik paa
at sikre Landbruget taalelige Kaar og Ligestilling med andre Erhverv.
Men forud for dette sætter Johs. Clausen dog en Styrkelse af Venstres Kamp
for Folkets grundlovshjemlede Frihedsrettigheder, og det ikke blot økonomisk,
men ogsaa paa det aandelige og kulturelle Omraade. — Som Rigsdagstaler virker
han tungt, men solidt; er han optaget af sit Emne, kan han præstere ikke ringe
Veltalenhed, og Argumenterne kan falde med betydelig Vægt. Dette gælder saa
ledes, naar han røgter Landbrugets Sag. Han taler da ikke alene paa egne Vegne,
men som den, der har ikke blot sine Standsfæller, men ogsaa historiske Traditioner
i Ryggen ; mere end nogen anden i Landstinget er han i saadanne Situationer Ud
tryk for den oprindelige Kraft i det sjællandske Sind. Hans Tale klinger da ikke
af Katedervisdom, men er en Røst ude fra det frie Land, fra Odsherred, hvor Bon
den fra gammel Tid var baade Fisker, Skipper og Plovmand, og hvor Havet i Vige
og Bugter altid var ham nær med sin salte Aande og sit friske Pust.

Statshusmand ANDERS PETER HANSEN
Naar Klokken ringer rundt omkring i Rigsdagsbygningen og et „L“ lyser paa
Skiven som Tegn til, at nu begynder Landstingets Møde, kan man være sikker
paa, at A. P. Hansen indtager sin Plads i Salen. Han har i de mange Aar, han
har siddet i Landstinget støt og roligt passet sit Arbejde. Han er ingen hyppig
Taler, fører en stilfærdig Tilværelse paa Tinge og gør sig ingen Umage for at
blive særlig bemærket. Men de, der kender ham, sæter Pris paa hans retsindige
Karakter, hans lunefyldte Væsen, hans skælmske Sind og sunde Dømmekraft. I
Udvalgsarbejdet deltager han med Interesse. Han har i mange Aar siddet i Lands
tingets Finansudvalg, og naar særlige møenske Anliggender er paa Tapetet, møder
han frem og giver sit Besyv med i Laget.
Hjemme paa sin Egn nyder han stor Anseelse. Han dyrker en Del af Møens
fede Jord, ganske vist ikke noget stort Stykke, men til Gengæld dyrker han det
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godt. Paa de smaa Øer, navnlig naar den er saa frodig og smuk som Møen, vil
man gerne blive boende. Derfor er Efterspørgslen efter Jord altid stærk paa saa
danne Steder, og Jordpriserne tilsvarende høje. A. P. Hansen har som ung erfaret,
hvor vanskeligt det var for den unge ubemidlede Mand, ikke mindst paa Møen,
at faa Jord. Selv fik han kun en Bid, og
han er Tilhænger af en udvidet Ud
stykningspolitik. Det er jo ikke alle
Vegne saaledes paa Møen, at spytter
man over sit Havegærde, ryger det ind
paa Naboens!
I 1909 blev han indvalgt i Sogneraadet, hvor han har siddet i mange
Aar og efterhaanden skaffet sig en be
tydelig Indsigt i de kommunalpolitiske
Spørgsmaal. 1922 blev han Medlem af
Præstø Amtsraad og 1935 af Bestyrel
sen for Amtsrådsforeningen. Samme
Aar indvalgtes han i Skoledirektionen
for Præstø Amt og er Formand for Be
styrelsen for Præstø Amts Sygehus og
Sindssygehospitalet i Stege. Hjemme i
Stege Landsogn er han Formand for
Skolekommissionen.
A. P. Hansen har fra Tjeneste
dreng og Karl arbejdet sig op, først
Anders Peter H.ansen, Statshusmand. F. Ä/s
gennem Landarbejderbevægelsen og
1876. Søn af Herregaardsarbejder Rasmus Han
Dansk Arbejdsmandsforbund, senere sen fra Askeby i Fanefjord Sogn paa Møen og
gennem sit politiske Parti til de Stil Hustru Ane Margrethe Nielsen fra samme
Sogn. Ejer af et Statshusmandsbrug i Linde
linger, han indtager. Hans Opfattelse mark ved Stege. Landstingsmand for Social
har nøje fulgt Socialdemokratiets Poli demokratiet siden n/5 1918. (11. Medlem for
2. Kreds).
tik i dets Fremgang og Vækst. Partiets
Politik er hans. Men A. P. Hansen har
et aabent Øje for, at den Politik ikke kan være og ikke skal være nøjagtig den
samme til alle Tider. Den maa, om den ikke skal stivne i gold Dogmatik, føres
under skyldigt Hensyn til de skiftende Forhold. Som Hørup engang udtrykte det:
ingen fornuftig Skipper sætter sine Sejl ens i Modvind og Medbør! A. P. Hansen
vil, at Politik skal være praktisk, og ikke mindst den socialdemokratiske, hvis
den skal naa det, der for ham enkelt og simpelt kan udtrykkes som Maalet: en
bedre Fordeling af Livets Goder.
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Fisker LUDVIG VALDEMAR SEVERIN HANSEN

Det er ikke saa længe siden, at Fiskerbefolkningen langs vore Kyster var
Højremænd. Ofte boede de ensomt paa Halvøer og Tanger, under Fjordenes Skove
og Skrænter eller bag Klitrækken. De kom ikke med som andre Folk i det alminde
lige Samkvem, tidlig Morgen gik de i Baaden og stod til Søs, og ofte vendte de
først tilbage trætte og tidige til Søvn, efter at Solen var sunket i Havet. Der
blev ikke megen Tid til at spekulere over Samfundsspørgsmaal, og Vinteraftenerne
i de smaa Huse gik med Bøn og Salmesang, hvor Indremission raadede, eller
man gik til den modsatte Yderlighed og mødtes hjemme ved Bordskiven eller
paa Kroen for, opmuntret til Daad af Brændevin, at prøve Kræfter i Kortspil,
Diskussion, Handel eller Slagsmaal ! Skulde man endelig tale Politik, saa var
den Sag ligetil: man var Kongens Mænd, de fleste havde været i hans Tjeneste,
og paa Kommoden stod et Fotografi af den unge flotte Marinesoldat med Armene
over Kors og Huen nede paa det ene Øre. Man fandt det utidigt, ja, usømmeligt,
at disse Bønder, der boede derinde under Askekronerne i en Kreds omkring det
hvide Kirketaarn, vilde gøre Oprør mod Kongens Regering! Paa Valgdagene, naar
Befordringen stilledes til Raadighed fra store Gaarde og Godser i Kredsen, var
Fiskernes Stemmer de sikreste for Højres Kandidat.
Nu blæser en anden Vind „langs vor lange Kyst!“ Severin Hansen, der nu er
indvalgt i Landstinget som Fiskerrepræsentant, fik dog først sin politiske Inter
esse vakt, efter at han i 22 Aars Alderen havde stiftet Hjem og opdaget, hvor
smaa Kaar, Fjordfiskeriet betingede. Han syntes, at dette saavel som Betingelserne
for Afsætning af Fisken maatte kunne sættes i System, saa Fiskerne fik et bedre
Vederlag for deres mange Gange farefulde Slid. Han fandt ud af, at Socialdemo
kratiet var Vejen og stiftede en socialdemokratisk Forening, blev dens Formand
og derved Ordfører for Partiet paa sin Egn. Det stod ham klart, at skulde
Fiskerstanden .højnes og naa frem i kulturel Henseende paa lige Fod med den
øvrige Befolkning, maatte der Sammenhold til, og han lærte Fiskerne, at dette
kunde godt tilvejebringes, uden at de behøvede at give Slip paa den Selvstændig
hed og de Særinteresser, som følger med at have eget Hus og egen Baad, eller
i hvert Fald et snævert Fællesskab med andre om Fartøjet. Han blev valgt til
Medlem af Sogneraadet og blev tillige Formand for Isefjordens Fiskeriforening.
Han valgtes til Medlem af Bestyrelsen for Holbæk Salgsforening og af Hoved
bestyrelsen for de samvirkende danske Andels-Salgsforeninger for Fiskere. Han
blev desuden Formand for den socialdemokratiske Kredsorganisation.
I Landstingsmændenes Skare, hvoraf de fleste med Aarene er blevet fyldige,
skaldede eller graanede, prægede af indendørs Arbejde med .Pen og Bog, virkede
Severin Hansen, da han blev Medlem af Tinget, helt fremmedartet. Her kom en
lille mager Mand med haarde, senede Næver, som de bliver, naar man i al Slags
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Vejr tumler med Grejerne til Søs, gennembagt og brunet af Solen, med vejrbidte,
furede Træk. — Jo, nu var der kommet en Fisker paa Rigsdagen! — Saadan ser
man ud, naar man hele sit Liv har færdedes ved Stranden; frisk som Søen selv,
endnu med Mindelser i Kroppen af Barndommens frydefulde Leg med de Skibe,
man byggede og riggede til, og med Fan
tasien virksom og næret af Fars For
tællinger fra Rejser i Ungdomsaarene !
Selv skal man da naturligvis ogsaa paa
Langfart. For Severin Hansens Vedkom
mende endte dog Drømmen i hans ny
stiftede lille Hjem og ved det Fiskeri,
han fik sat i Scene. Men paa anden
Vis kom han ud at rejse. Han læste
Skjoldborgs Bøger og Aakjærs Digte,
Andersen Nexø og Henrik Pontoppidan, og Grundtvigs Sange og Salmer
levede i hans Sind fra de unge Aar.
Som saa mange har oplevet det, bevæ
gedes han af deres poetiske Vælde. —
I hvad han læste, fandt han nu en Bag
grund for sin Agitation, og det slog ned
i ham, at heraf maatte der kunne ska
bes Kulturfremgang for Menigmand! I
1936 har Severin Hansen udgivet en
Sangbog for Fiskere.. I sin Indled
Ludvig Valdemar Severin Hansen, Fisker. F.
ning siger han: „Brug den med Flid
19/7 1880. Søn af Sømand og Stenhugger Hans
ved Møder, Sammenkomster i Hjem
Hansen i Hølkerup ved Isefjorden og Hustru
met og ude paa Havet“ ! Han vil, at Kirstine Rasmusdatter fra Hølkerup. Lands
for Socialdemokratiet fra 22/9 1936.
Fiskerne skal synge til Arbejdet, og i tingsmand (7.
Medlem for 2. Kreds).
det lille udmærkede Udvalg, han har
gjort blandt vore danske Sange, findes ogsaa et Par fra hans egen Haand.
Severin Hansen digter selv — og har skrevet mere end det Par Sange, han har
medtaget i Sangbogen. Den ene af dem er til Isefjordens Pris. Her har han sin
Virksomhed, og her er hans Hjem — paa Halvøen mellem Lammefjord og Ny
købing Bugt, hvor Kongsøreskoven løfter sine Bøgekroner, saa de ses langt ude
paa den brede Fjord: „Omkranset Kyst med Agerjord fra Dal til Banke stige,
saa smukt her ligger Isefjord med Kroge og med Vige.“
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Bankdirektør JENS PEDER JENSEN-STEVNS
Oprindelig var det Jensen-Stevns Hensigt at blive Embedsmand, men han
fandt, at han forinden ved praktisk juridisk Arbejde ude blandt Folk burde lære
Sæd og Skik at kende, set under et juridisk Synspunkt, for senere med Ære at
kunne bære Uniformen. Saa endte det med, siger han, at han er bleven ikke
Statens men Folkets Mand. Han er Friskoleelev, paavirket af sin Lærer i Sigerslev Friskole, undervist her af den senere Formand for Landstingets Finansudvalg
Peter Ejsing, som Jensen-Stevns karakteriserer derved, at han er en sjælden
etisk Natur, præget af Gudsfrygt og Redelighed — en Karakteristik, der vist
kan tiltrædes af de fleste, der har kendt ham. I Store Hedinge Borger- og Real
skole fik han sin Interesse for det sønderjyske vakt af sin Lærer A. P. West, som
var fra Flensborg. Jensen-Stevns kom nu til København, hvor han blev privat dimit
teret som Student i 1894. Han blev Rigsdagsstenograf, blev som saadan cand. jur. i
1901, og efter at have været Sagførerfuldmægtig og Fuldmægtig i Københavns
nordre Birk blev han By- og Herredsfuldmægtig i Store Hedinge, en Stilling han
indtog i 14 Aar, indtil 1920. Fra 1912 har han været Formand for Direktionen
i Store Hedinge Bank og siddet i Byraadet fra 1913—37, deraf de sidste 16 Aar
som Borgmester. I denne sin Egenskab blev han Medlem af Købstadforeningens
Bestyrelse og af Ledelsen for de østsjællandske Baner; for Elektricitetsværket
og Højspændingsværket i Østsjælland har han været en virksom og kyndig Or
ganisator. Jensen-Stevns har været Medlem af en Række Kommissioner: Politikommisionen, Automobiludvalget af 1925, Vandløbskommissionen af 1933 og
er Medlem af Skattekommissionen af 1937. Han er Medlem af Bestyrelsen for
Foreningen „Norden“ og af Rask-Ørstedfondens Komité.
Lige fra sine Drengeaar har han været Venstremand. Det var man der, hvor
han var fra, og han har ikke siden følt Trang til at ændre herved. Venstre i hans
Ungdom var mange forskellige Ting. Der var Bondevenner, Grundtvigianere og
Europæere! Af disse tre foretrækker Jensen-Stevns Bondevennerne. „I vore Dage,“
siger han, „taler man om den liberale Idé. Men jeg foretrækker som Grundlag
for en Venstrepolitik, Bondekultur; den betyder materielt: Værn for Samfundets
oprindelige Grundlag, og ideelt: Værn for vor gamle nationale Kultur, som den er
udgaaet fra Præstegaarden !“
Jensen-Stevns er en ægte Sjællænder, et tænksomt Hoved, en indadvendt
Personlighed, hvem Naturen har nægtet Evnen til Udfoldelse. Der er offentlige Per
soner, som har saa let ved at udstille, hvad de sidder inde med, at de uforvarende
kommer til ogsaa at oplyse om, hvor begrænset dette saa smertefrit aabenbarede
Indre er. Saadan er Jensen-Stevns ikke. Selv hvor han uden Risiko kunde give
mere af sit Væsen, end han gør, holder han sig tilbage; man vil da ikke blotte sig!
Dette ægte sjællandske Karaktertræk har været hans Hæmning og præger hans
Færd. Staar han paa Landstingets Talerstol, giver han en meget saglig, yderst

413
korrekt og udtømmende i Sproget sirlig Redegørelse for, hvad man har betroet
ham som Ordfører. Det kan han; han kan meget, véd meget. Han røgter sin Op
gave upaaklageligt, kedeligt, tørt; en tilsyneladende sjælløs, skematisk Hjernevirk
somhed udfolder sig — lige til ug! Det fik han ogsaa som ung Student for alle
sine Præstationer. Han kom fra Lands
byen og blev sat til Bogen, løste alle
Opgaver, kunde det hele, og som juri
disk Student aad han Paragraffer, som
de andre Drenge derhjemme bag Pop
pelpilene aad Sigtekage; fortæret, for
døjet, forstaaet — optaget eller afleve
ret igen ved Eksamensbordet, bestandig
ug. Som Manuduktør proppede han en
yngre Slægt, kun undrende sig over,
at det faldt en og anden vanskeligt,
hvad dog var saa let, blot man gik lige
til det!
Jensen-Stevns har nu en allerede
lang og flittigt brugt Arbejdsdag bag
sig og blev en meget benyttet Mand,
som Dommerfuldmægtig, Bankdirektør,
Borgmester. Han fik stor Indflydelse
paa sin Egn; hans Navn viste, hvem
han var og hvor han var. Jensen, ikke
til at tage fejl af, og forbundet med
Jens Peder Jensen-Stevns, Bankdirektør. F. 6/2
Stevns angiver det en stedfæstet Mand.
1872. Søn af Gaardejer Jens Jensen i Sigerslev
Hans Personlighed er præget af Solidi ved Store Hedinge og Hustru Karen Hansen
fra samme By. Bankdirektør og mangeaarig
tet, en tæt Skikkelse, korte, forsigtige
Borgmester i Store Hedinge. Landstingsmand
Skridt, ingen overflødig Haarvækst og
for Venstre siden 1/J0 1928. (3. Medlem for
et Par meget opmærksomme Øjne. So
2. Kreds).
lidt var ogsaa alt, hvad han havde under
Hænder lige til hans eget Grundlag for betydelig Skatteydelse; han blev en be
troet Mand, er en god Raadgiver og blev omsider Landstingsmand i det Venstre,
som han var født ind i, dog først efter mange Aars Hoveritjeneste for sit Parti
i mere end en Folketingskreds, naar Valgbasunerne kaldte.
Han er nu en lidt ældre, fornem Herre, noget spids og ikke helt let tilgænge
lig, en Smule vanskelig at tale med, da Kundskab og Tanker slaas om, hvem
der skal have Ordene, som derved urimeligt holdes tilbage, mens de sønderhakker
en ellers naturlig Veltalenhed og medfødt Lethed ved at give baade Viden Form
og Tanker Udtryk.
Men finder man gennem denne tornestrøede Sti ind til det, der bor i Manden, alt
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det, han skjuler saa godt, ind til Vældene i hans Sind, da er Oasen af de større, hvor
man gerne gør Ophold, afsadler sine Kameler og finder rigeligt til Livets Ophold.
Jensen-Stevns er en aï Rigsdagens kundskabsrigeste Mænd ; en omfattende
Læsning og en god Hukommelse har aflejret Lag til hans Dannelse, der ikke brister
som daggammel Is. Hans Interesser er begrænsede men des mere dybtgaaende.
Historien har altid draget ham; han er velbevandret i Slesvigs Historie og har
særlig kastet sig over, hvad fra gammel Tid bandt Sjælland til Sydsverrig. Han er
en af Hovedmændene for aandeligt Samkvem mellem Svensk og Dansk og søger
med Flid de danske Spor i Sverrigs Jord. Han finder, at vor danske Bevidsthed i
alt for høj Grad er vendt mod Kontinentet; den bør vendes mod Nord.
Han har Interesse for Mennesker og er selv en Mand med Humor. Bag hans
stive, undertiden forlegne, altid væbnede Mine, lurer Latteren. Han holder bag en
saare højtidelig Maske Fest i sit Indre, naar Livet leger Kispus med sine mer eller
mindre troskyldige Børn, som uforvarende tumler ind i Komikkens usynlige Snarer.
Denne sjællandske Bonde, som gik Universitetsvejen, som føler saa varmt
med Sønderjyderne og for Skaaningerne — men aldrig har faaet én Frase over
sine Læber om Brødrefolk og løsrevne Brødre — er en frisindet Mand. Han kan i
sine Meninger være stædig som et italiensk Æsel, men han, der regnes for en Kon
servativ, er en Sindets Liberal, en moderne Mand, der tænker og føler som en
ung. Han forfærdes ikke over „Tidens Galskab“, men bruger sin gode Forstand
til at erkende, ogsaa hvad de sidste Dages Hellige er optaget af. Det Forlorne luk
ker han sig for, dog ogsaa det er en Livsytring, men først er for ham Forstaaelsen
af, at Menneskelivet er andet og mere end Økonomi, Valuta og Kurser. Han er
en Ætling af den Tid, da Aanden fløj lavt over Sletten og naaede ned i Bondens
Vraa, som Sang eller som solid Oplysning. Han har fattet, hvad de store Gamle
mente, naar de talte om Folkeaanden som noget virksomt i Hverdagslivet, og han
føler, at Venstres Historie forpligter til Opfattelse af Begrebet Politik, der rækker
ud over de snævre økonomiske Interesser. Hans Bondesind har næret en dyb
Interesse for gammel Sæd og Skik, han er en i sjællandske Traditioner rodfæstet;
hans fine men virile Træk afspejler saavel Tænkeren bag Ploven som Gaardkvindens Lattermildhed.
I Landstinget gaar han rundt som Vismændene paa Torvet i Athen ; han spørger,
giver Raad og lodder Tidens Dybde.

Statshusmand PETER OLUF MARCUS JOHANSEN

Naar Oluf Johansen kommer, ser man, at det er en Mand, som har travlt. Hans
Bevægelse er hastig, hans Gang som en Overgang til Løb; han skal naa meget.
Han er blevet Landmand uden egentlig at have Lyst til Faget. Men da hans Fader
døde tidligt, maatte han tage Ledelsen af Stedet hjemme. Det var kort Tid efter
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Konfirmationen; han kom saa et Par Aar hjemmefra, inden han som ganske ung
maatte staa for det hele. Dermed var hans Livsbane afstukket, i det mindste et
godt Stykke frem.
Oluf Johansen fik dog Tid til at uddanne sig videre; fra 1912—13 var han Elev
paa Fyns Stifts Husmandsskole og 1918—19 paa Kerteminde Folkehøjskole; des
uden har han gennemgaaet et Par Vin
tres Aftenskoleundervisning.
Tiden paa Kerteminde Højskole,
hvor Nielsen Svinninge dengang var
Forstander, blev ret afgørende for Oluf
Johansen. Forstanderens Forkyndelse,
som blev fremført med stor Kraft og
Liv, hvilede paa to Søjler, som bar hans
Tankegang og Livsanskuelse; den ene
var Afholdssagen, den anden Henry
Georges Grundskyldsteorier, og over
denne Opstilling hvælvede sig Dansk
heden i grundtvigsk Belysning som en
høj, blaa Himmel! Gennem denne Por
tal og i dette Lys gik Oluf Johansen ind
til sin Ungdom; han læste om Henry
George, holdt Afholdstaler, sang Aakjærske og Skjoldborgske Sange, og da
han vendte hjem fra Skoletiden, blev
han en livlig Deltager i Det radikale
Venstres Ungdomsarbejde i MidtsjælPeter Oluf Marcus Johansen, Statshusmand.
land. Allerede paa Skolen havde han
F. 2913 1894. Søn af Parcellist Frederik Johan
deltaget livligt i Diskussionerne, og saa sen i Høng ved Ringsted og Hustru Nikoline
tidligt som 1919 vovede han sig frem Olsen fra Sigersted, ogsaa ved Ringsted. Stats
ved det politiske Ungdomsmøde i Odense husmand i Sønderdal ved Haslev. Landstings
medlem for Det radikale Venstre fra 22/9 1936.
og tog Debatten op med selveste Christ
(4. Medlem for 2. Kreds).
mas Møller, der denne Gang var ved
at opbygge en konservativ Ungdomsbevægelse paa Fyn. — Paa hans Hjemegn var
fra hans Ungdoms Dage den politiske Interesse levende, og i Aarene efter 1905
„gik Bølgerne højt“. En af de 13 „Rebeller“, forhenværende Folketingsmand Doese,
boede i Sognet; Zahle var Folketingsmand for Kredsen, og Ole Hansen havde jo
ogsaa hjemme paa den Egn! Her var noget for en ung politisk interesseret Mand
at være med i, og Oluf Johansen blev, gennem sin Ungdom og de Paavirkninger
han der modtog, rodfæstet i Det radikale Venstres Politik.
Som hans Liv har formet sig, er det dog særligt den Del af Partiets Politik,
der vender sig mod Landbruget, specielt det mindre, han har sluttet sig til. Hus-
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mandsbevægelsen har han fulgt, og han har deltaget baade i dens faglige og
dens politiske Arbejde. 1927 blev han Formand for Planteavlsudvalget i Ringstedkredsens Husmandsforening; 1933 Formand for Terslev Radikale Venstreforening
og samme Aar Medlem af Terslev Sogneraad. Aaret efter valgtes han som Re
præsentant for det mindre Landbrug ind i Bestyrelsen for Haslev Andelssvine
slagteri, og ved Folketingsvalgene i 1929, 32 og 35 var han Det radikale Ven
stres Kandidat i Præstøkredsen. Men foruden at passe den hjemlige Virksom
hed, fik han Tid til at vende sit Sind og sine Kræfter udefter; i Den radikale Ung
domsbevægelse vandt han frem og gjorde sit Navn kendt i vor lille politiske Ver
den. Fra 1920—24 var han Formand for Den radikale Ungdoms Landsforbund og
bidrog væsentlig til at fastlægge denne Bevægelse paa Antimilitarisme og Grund
skyldskrav.
Johansens Politik har det Maal at skabe en talstærk og i kulturel Henseende
vaagen Husmandsstand, og han vil en Landbrugspolitik, der uden altfor snæver
Afhængighed af Standsinteresse opbygger et økonomisk Grundlag for Landbruget,
der kan holde. Landboungdommens Uddannelse og Dygtiggørelse og dens Opdra
gelse til Nøjsomhed, derunder total Afholdenhed fra Alkoholnydelse, er hans Maal.
— Med denne Politik i Mappen kom han ved sidste Landstingsvalg ind paa Rigs
dagen, hvor hans raske og vævre Skikkelse nu liver op i Landstingssalen.

Hovedkasserer RASMUS KANTSØ
Da Lovforslaget om Forhyring og Mønstring i Samlingen 1936—37 var til
Behandling i Landstinget, blev Kantsø valgt som sit Partis Ordfører, og det faldt
i hans Lod at faa dette Lovforslag, som flere Gange tidligere havde været frem
sat i Tinget, men aldrig kunde gennemføres, vedtaget. Nu var der blevet demo
kratisk Flertal i Landstinget, og hvad der var stuvet sammen i Aarenes Løb af
Regeringsforslag, som Oppositionsflertallet havde holdt tilbage, blev i denne Kantsøs
første Rigsdagssamling ryddet til Side i stor Stil. De Indtryk, han herigennem mod
tog af Landstingets Arbejdstempo stemte daarligt med Tingets Traditioner og med,
hvad man iøvrigt var vant til at høre om Landstinget, men det passede Kantsø.
Han er en rask Mand, har Søens Uro i Aarerne, og han vil gerne have Arbejdet
fra Haanden. Det er han vant til fra sin Virksomhed som Hovedkasserer i Dansk
Jernbaneforbund, en Stilling han har indtaget siden 1904, og hvor han har lært,
at Sagerne skal ekspederes til Tiden. Kantsø har i sine unge Dage været Matros
og senere Overmatros ved Overfarten fra Madsnedø, og derefter kom han ind i
dansk Jernbaneforbund og blev en ivrig Foreningsformand; samtidig begyndte han
paa sin kommunale Virksomhed i Vordingsborg, hvormed ogsaa fulgte almindeligt
politisk Arbejde for hans Parti. Indtil 1933, i tyve Aar, var han Medlem af Vor
dingborg Byraad; han blev Raadets Næstformand, sad i sytten Aar i Kasse- og
Regnskabsudvalget og var i en lang Aarrække Formand for Byens Vand-, Gas-
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og Elektricitetsudvalg; ogsaa i Teknisk Udvalg var han Formand. Fra 1918 har
han været det socialdemokratiske Partis Folketingskandidat ved Valgene i Ruds
Vedby Kredsen og ved sit Agitationsarbejde sat Stemmetallet meget betydeligt i
Vejret. Som Belønning for denne sin Virksomhed og sit dygtige Arbejde i Fag
foreningernes Tjeneste, anbragte Partiet
ham saa højt oppe paa Suppleantlisten,
at han kom ind i Landstinget.
Det er ikke saa sjældent et Syn at
se Fiskere i vor lovgivende Forsamling.
Kantsø er vist nok den første Matros,
som bliver Rigsdagsmand. Det er gan
ske vist et roligt Farvand, han har be
faret, og saa forfærdelig meget Sømand
har han næppe været. Tidligt tog Fag
foreningsarbejdet hans Interesse og tog
ham fra Søen. Men hans Valg er allige
vel et Vidnesbyrd om, at det socialde
mokratiske Parti efterhaanden har strakt
sine Fangarme ud til alle Befolknings
klasser.
I den Tid Kantsø har været Rigs
dagsmand, har man modtaget Indtryk
ket af en pligtopfyldende og flittig Po
litiker, der nu med Demokratiets do
minerende Magtstilling vil være blandt
de ivrigste for, at den Politik, de to Re Rasmus Kantsø, Hovedkasserer. F. 2/n 1877.
Søn af Arbejdsmand Anders Rasmussen og Hu
geringspartier kan enes om, gennemfø stru Marie Jeppesen i Ore ved Vordingborg.
res hurtigst muligt, uden altfor mange Matros og Hovedkasserer. Landstingsmand for
Socialdemokratiet fra ®/5 1936, da han som Sup
Forsinkelser ved Hensyntagen til det
pleant for afdøde Kirkeminister Dahl indtraadte
tidligere Flertal i Landstinget!
som Medlem af Tinget. (12. Medlem for 2.
Kreds).

Købmand AXEL BENDAHL LANGE
Nogle Politikere maa kæmpe sig frem gennem Vælgermøders Skærsild og ud
holdende Agitation, inden de naar et Rigsdagsmandat, som de derefter mange
Gange maa forsvare lige saa udholdende, som de kæmpede for at vinde det. Saa
ledes har Langes Skæbne som Politiker ikke været. Ham har man sendt Bud efter.
Han var konservativ af Fødsel og Opdragelse, og da han indenfor sin Stand og sit
Parti gjorde sit Navn velkendt, var Det konservative Folkeparti ikke længe om at
sende ham den fornødne Opfordring.
27
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Lange har lært Handelen i Næstved hos Købmand Nandrup. I 1899 overtog
han Faderens Forretning i Frederikssund, der omdannedes til et Aktieselskab i
1934: „Axel B. Langes Korn- og Foderstofforretning“; han sidder i Bestyrelsen
for dette Aktieselskab, og er dets Direktør. 29 Aar gammel valgtes han til Medlem
af Frederikssund Byraad, hvor han var til 1913, men derefter slugtes næsten hele
hans Tid af de Tillidshverv, som Standsfæller læssede paa ham. Fra 1916 var
han Medlem af Bestyrelsen for Sjællands og Lolland-Falsters Handelsstands Cen
tralforening og fra 1919 dens Formand. Samme Aar valgtes han til Medlem af
Provinshandelskammeret, hvis Næstformand han blev Aaret efter og Formand
1932. Han har siden 1919 været Medlem af Forretningsudvalget for Den danske
Handelsstands Fællesrepræsentation og fra 1915 Medlem af Repræsentantskabet for
Østifternes Kreditforening. Her valgtes han 1921 til Næstformand og 1924 til
Formand. Desuden sidder han i Bankraadet for Frederikssunds og Omegns Bank
fra 1917 og har siden 1920 været Bankens Formand. Samme Aar valgtes han til
Formand for Repræsentantskabet for Dansk Principalforening; han sidder i Be
styrelsen for Aktieselskabet „Olivarius og Christensens Efterfølger“, er Medlem af
Bestyrelsen for De danske Spritfabrikker siden 1932, af Repræsentantskabet for
Københavns Handelsbank og har Sæde i Femernrutens Komité.
Den betydelige Række af Tillidshverv indenfor Organisationer og Virksom
heder, som knytter sig direkte eller indirekte til den danske Handelsstands Virk
somhed, kan være og er et Udtryk for Langes Dygtighed og den Tillid han nyder.
Men det skyldes først og fremmest hans repræsentative Evner, hans personlige
elskværdige Form og meget betydelige Forhandlingsevne; han kan baade imøde
komme en Modstander og sige „nej“ til en Meningsfælle. Dertil kommer hans
praktiske Sans; han spilder ikke sin Tid med Smaating eller Formaliteter. Som
praktisk Administrator i sin store Virksomhed er han vant til at gaa til Sagen.
Det var som den ansete Købmand, der allerede den Gang i udstrakt Grad nød
Kollegernes Tillid, at han i 1918 blev indvalgt i Landstinget. Saa kom i 1924 det
vanskelige Aar for de Konservative i Aarhus, hvor deres hidtidige Folketingsmand
Grev Holstein atter skulde paa Valg, men ikke længere kunde finde Naade hos
en betydelig Del af Byens konservative Borgerskab, der var misfornøjet med hans
altfor socialt prægede Politik og den Løsgængerstilling, han indtog paa Rigsdagen,
og da man savnede Styrke til at fjerne ham, valgte man at stille en konservativ
Kandidat, der stod Partiets Centrum nær, op imod ham.
Det gjaldt om at finde en Mand, der forenede stor Anseelse med Evne og Mod
til at forsvare sig i Kampen mod den adrætte og efterhaanden meget slagfærdige
grevelige Politiker, og Valget faldt paa Lange. Han gik i Ilden og blev valgt, hvad
Holstein ogsaa gjorde med saa stort et Stemmetal, at det delvis trak Lange med
ind i Folketinget; her blev han dog ikke længe. Ved Valget i 1926 blev han ikke
genvalgt, og han var nu ude af Rigsdagen et Par Aar.
Da Lange atter fik Sæde i Landstinget blev han i 1932 Formand for den konkonservative Landstingsgruppe; samme Aar indvalgtes han i det udenrigspolitiske
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Nævn; fra 1920 har han været Medlem af Toldraadet. Han var Medlem af For
fatningskommissionen af 1937.
Købmand Axel B. Langes høje, slanke Skikkelse, hans Hoved med det fine
graa Haar, de stærke Træk, det elskværdige Smil og de klare, tillidsfulde, godmodige
blaa Øjne, lægger man let Mærke til,
om man fra Tilhørerpladsen i Lands
tingslogen lader sit Blik glide ned over
Medlemmerne paa en af de Dage, hvor
alle er tilstede. Lange hører nemlig ikke
til den faste Stok, dem der sidder mu
rede fast til deres Plads og nøje følger
Tingets Forhandlinger, hvad der end er
paa Dagsordenen. Dertil har han for
mange Jern i Ilden, og var han en tro
fast Lytter, vilde en Del af dem blive
overglødet, og han kunde ikke naa at
smede, mens Tiden var dertil. Man ser
ham derfor hyppigst i Bevægelse paa
Rigsdagen, med lange elastiske Skridt
fra Udvalgsværelset til Elevator, langs
Vandrehallens Løbere eller stilende mod
en kaldende Telefonbox. Men ogsaa paa
Vej til og fra Landstingets Talerstol be
mærker man ham hyppigere og hyp
pigere. Som Partiets Formand fører han
Ordet i de vigtigste og afgørende Sager, Axel Bendahl Lange, Købmand. F. 28/7 1875.
Søn af Købmand Chr. Lange i Frederikssund og
og navnlig i ,de senere Aar, hvor handels Hustru Julie, f. Bendahl. Købmand i Frederiks
politiske Spørgsmaal og økonomiske Pro sund. Medlem af Landstinget for Det konser
blemer dominerer al Politik, har han vative Folkeparti fra n/s 1918 tii lx/4 1924,
Folketingsmand fra 11/4 1924 til 2/12 1926, og
ofte givet sit Besyv med i lange Indlæg.
igen fra J/10 1928 Medlem af Landstinget. (10.
Han har som parlamentarisk Taler efterMedlem for 2. Kreds).
haanden faaet udarbejdet en Form, som
fængsler Tilhørerne. Der er ikke saa lidt Stil over ham ; han er saglig, korrekt, altid
høflig i sin Form og villig til at besvare de Spørgsmaal, . der maatte blive stillet til
ham. Men hans Tale er ikke desto mindre til Tider ret aggressiv; han understreger
sine Angreb paa Regeringens Politik i en bekymret Tone; en omsorgsfuld Ængstelse
præger hans Bebrejdelser mod den førte Politik; det er, som om han samtidig med
sin Kritik virkelig tog sig Følgerne af Regeringens „Vildfarelse“ nær, vil give
den gode Raad og lede den ind paa de rette Veje! Han er i sit politiske Syn, uden
at være reaktionær, udpræget konservativ ; hvad der har Erfaring for sig, har vun
det Anerkendelse og er prøvet i Livet, skal man ikke uden tvingende Grunde give
sig til at pille ved og ændre. Som Regel faar man kun Ulejlighed og Fortræd deraf.
27*
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Dette er ogsaa hans Forfatningspolitik, som han med stor Bestemthed og Konsekvens
indtil Udtrædelse af Forfatningskommissionen, har fastholdt. Som Bankmand, Kre
ditforeningsmand og Købmand er dette Hovedsummen af hans Livs Erfaring. Det
er med Rette, at han indtager en ledende Stilling i Rigsdagens konservative Parti.

Gaardejer FREDERIK WALDEMAR LARSEN-BADSE
En konservativ Gaardejer var en
Gang i store Dele af Landet ved at blive
en Sjældenhed; selv paa Lolland var
der ikke mange. Men en Stamme var
dog tilbage fra gammel Tid, og den
holdt sig godt. Larsen-Badse er født og
opdraget i et gammeldags Hjem og har
fra ung af haft sit Sind vendt mod den
konservative Politik ; den ligesom laa
ham i Blodet. Han var uddannet som
praktisk Landmand, var i nogle Aar Be
styrer af Forældrenes Fæstegaard, som
han senere var Ejer af fra 1907—21.
Paa sin Egn deltog han tidligt i det poli
tiske Liv. Allerede 1906 blev han Med
lem af Sogneraadet i Hillested, et Med
lemsskab der varede til 1912. Fra 1909
—18 var han Medlem af Bestyrelsen
for Midtlollands Andelsmejeri, og for
Maribo Svineslagteri fra 1910—22.
1924 indvalgtes han i Bestyrelsen for
Frederik Waldemar Larsen-Badse, Gaardejer.
F. 24/c 1874. Søn af en Gaardfæster i Raa ved
Lolland-Falsters
Telefonaktieselskab.
Maribo, Lars Larsen og Hustru Rasmine, f.
Trods hans konservative Sindelag kunde
Madsen. Forhv. Ejer af Fædrenegaarden i Raa.
man altsaa hjemme paa Egnen godt
Folketingsmand for Det konservative Folkeparti
i Maribo Amt fra 26/4 1920 og indtil han ved
bruge den velbegavede og forhandlings
Landstingsvalget 22/9 1936 valgtes til Lands
dygtige Mand. 1920, det, ikke mindst
tingsmand. (5. Medlpm for 2. Kreds).
paa Lolland, bevægede Aar, var den
konservative Politik ude for de voldsomste Brydninger. Asger Karstensen, der altid
har haft en forunderlig Evne til at røre op Andemaden og rejse Strid om Principper
og Personer, var de Konservatives Folketingsmand og blev bekæmpet af Partiledel
sen. Baade Larsen-Badse og Asger Karstensen blev valgt; Karstensen stillede sig ikke
mere, men Larsen-Badse holdt ved, og Det konservative Folkeparti har siden haft et
Overskud af Stemmer til sin ene Repræsentant i Maribo Amt. I sit Parti paa Rigsdagen
kom Larsen-Badse efterhaanden til at spille en betydelig Rolle ; han repræsenterede en
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Del af Landbruget, som Det konservative Folkeparti altid har haft et ganske godt Tag
i, den sukkerroedyrkende paa vore sydlige Øer! Han har været Sukkerroedyrkernes
utrættelige Talsmand paa Tinge og har en væsentlig Andel i den Sukkerroeordning,
som nu i flere Aar har været gældende. Naar nogen kom og forlangte denne Ordning
ophævet, Roedyrkningen standset og Sukker indført fra andre Lande, kunde de
regne med som første Mand paa Skansen, parat til Modangreb, at møde LarsenBadse. Han havde sin Pose helt fuld af Argumenter, baade gode og daarlige;
han anvendte begge Dele og satte sig saa fast i sin Forsvarsstilling, at han ikke
var til at rokke. I Rigsdagen beskæftigede han sig særlig med Told og Militærspørgsmaal, og fra 1922—30 og igen fra 1931—36 var han Medlem af Folke
tingets Finansudvalg. Paa denne vigtige Post har han været en interesseret Ar
bejder og gjort sit Parti mange gode Tjenester. Efter at være blevet valgt ind
i Landstinget, blev han Medlem af Landstingets Finansudvalg; han sad i Be
styrelsen for Østifternes Aandssvageanstalter, var Medlem af Overskyldraadet
og blev i Samlingen 1936—37 indvalgt i den da nedsatte Forfatningskommis
sion.
Partiet havde saaledes betroet Larsen-Badse mange betydelige Stillinger.
Han nød stor Tillid indenfor sin Gruppe og var en fra alle Sider afholdt Mand i
Rigsdagsarbejdet. Han var rund af Væsen, behændig i Forhandling, som De
battør smidig, forsigtig, aldrig indtagende store eller udfordrende Positioner og
dækkede sig ikke sjældent bag en lun eller spydig Bemærkning, som bed sig
godt fast. Han har i mangfoldige Tilfælde været Landbrugets Talsmand og lagde i
sin Landbrugspolitik Vægt paa at tilvejebringe taalelige Kaar ogsaa for dem, i hvis
Lod det er faldet, at dyrke større Arealer. Han har støttet og underbygget Christ
mas Møllers Politik og forstod at hævde sig som Repræsentant for Maribo Amt over
for jyske, sjællandske eller hovedstadsprægede Interesser, som med større Vægt,
i hvert Fald større Magt, i Almindelighed kunde gøre sig gældende i Risgdagsarbejdet.
Den 21. Oktober 1937 døde Larsen-Badse og i hans Sted indtraadte:

Forpagter JOHANNES IMMANUEL KRARUP
Efter at have gaaet i Aarhus Katedralskole i fire Aar og taget Præliminær
eksamen, blev Krarup uddannet i Landbrug paa større Gaarde og opholdt sig et Aars
Tid i Skotland. I 17 Aar, fra 1908—25, var han derpaa Inspektør paa Holsteinborg,
hvorefter han blev Forpagter for det Eskildstrupske Legat, der ejer Hovedgaarden
Eskildstrup ved Ringsted.
Krarup interesserer sig særlig for kirkelige Spørgsmaal, og det var en Kreds af
kirkeligt interesserede Vælgere, som ved Landstingsvalget i 1936 opfordrede ham
til at tage mod Valg som Stedfortræder i 2. Landstingskreds. Fra 1915—31 var han
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Medlem af Kristelig Forening for unge Mænds Missionskomité og har efter 1931
været Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Det danske Missionssel
skab. Han er Medlem af Ledelsen for Hoptrup Folkehøjskole ved Grænsen i Sønder
jylland og for den udvidede Højskole i Haslev. Krarup sidder i Sneslev Sogns Menighedsraad, er Medlem af Udvalget for
Indre Missions Helliggørelsesmøder, af
Tillidsraadet for Kolonien Filadelfia og
sidder i Bestyrelsen for K. F. U. M.s
Seminarium i Hovedstaden.
Overlærer
PEDER KRISTIAN THOMSEN

Da Skoleloven i Samlingen 1936—
37 var til Behandling i Landstinget,
blev Thomsen valgt til Formand for det
Udvalg, der gennemgik Loven og ind
stillede den til Vedtagelse i den Form,
der blev den endelige. Man mærkede
ikke paa hans Ledelse af Forhandlin
gerne, at han var en ny Mand, ukendt
med de parlamentariske Former. Han
havde ogsaa siden 1922 været Medlem
af Korsør Menighedsraad og siddet i
Amtets Skoleraad siden 1927; dertil
Johannes Immanuel Krarup, Forpagter. F. 12/12
kom, at han som Ordfører var fortrolig
1882 i Horsens Præstegaard i Vendsyssel. Søn
med Emnet. Man fik Indtryk af en
af Sognepræst i Horsens-Hammer H. C. M.
Mand, der ikke blot var vant til at
Krarup og Hustru. Forpagter af Eskildstrup i
Midtsjælland. Medlem af Landstinget for Dpt
forhandle, men ogsaa var rede dertil.
konservative Folkeparti fra 22/10 1937. (5. Med
Ingen stejle Standpunkter eller Af
lem for 2. Kreds).
visninger af andres Meninger, men
et praktisk Greb paa Tingene, der i
de sluttede af og hindrede, at Drøf
telserne blev til Forhaling eller Standsning af Sagen! For sligt havde man jo
set før 1
Thomsen er Jyde og Thybo, det vil sige, han er fra Boddum, som nok oprindelig
er en Limfjordsø, der har lagt sig saa tæt ind paa Thy, at de i Tidens Løb er
blevet til ét. Det er et Folkefærd for sig, der bor paa disse Kanter: aabne i Blikket,
som man bliver, naar man til den ene Side har Limfjorden, med det omskiftelige
Ånsigt, og til den anden Side Havet, der, hvor man end bor paa Thy, lader sin
dybe Røst høre, der fortæller om Dyb og Død og vide Horizonter ! — Som ung var
Thomsen Landmand og arbejdede som Karl tre Aar i Sønderjylland ; han fik herved
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ikke alene en blivende Interesse for de sønderjyske Anliggender, men ogsaa et
Kendskab til Befolkningen, som siden har været ham nærværende.
Imidlertid fandt han Udsigterne til at blive selvstændig Landmand ringe. Han
kom paa Jelling Seminarium, hvorfra han tog Eksamen i 1900, og gik nu samme
Vej som fire af hans Søskende ogsaa
havde valgt. Der var Læselyst i den
Familie; man forlod Jorden i Flokkevis
og søgte til Bogen. Mens Thomsen var
paa Jelling Seminarium, vaktes hans
Interesse for Politik, og da han senere
havde Lejlighed til jævnlig at være
sammen med den gamle Statsrevisor
Madsen-Mygdal, fik han yderligere sin
politiske Sans uddybet. Han sluttede
sig til Socialdemokratiet, og da han fik
Ansættelse i Korsør, deltog han i Or
ganisationsarbejdet og blev Kommunal
politiker. Fra 1909—17 var han Kom
munalrevisor og sad i Byraadet fra
1917—25.
Thomsen er Formand for Korsør
kommunale Folkebibliotek og interes
serer sig levende for alt politisk Op
lysningsarbejde. Til Speciale har han
valgt sig Skattelovgivningen, som han
Peder Kristian Thomsen, Overlærer. F. 30/9
er nøje inde i ; siden 1931 har han væ
1878. Søn af Gaardejer Jens Christensen Thom
ret Medlem af Slagelse Skatteraad og sen, Boddum, Thisted Amt og Hustru Maren
var i sin første Rigsdagssamling Ord Christensen fra samme Egn, Hove. Overlærer
fører for Lovforslaget om overordentlig i Korsør. Landstingsmand for Socialdemokra
tiet, valgt 22/fl 1936. (6. Medlem for 2. Kreds).
Indkomstskat til Staten. Han gjorde un
der dette Lovforslag dygtigt Rede for Lovforslagets Forudsætninger, idet han iøvrigt
henholdt sig til Socialdemokratiets almindelige Opfattelse af de direkte Skatter.
Thomsen er som Personlighed og Pædagog stærkt paavirket af det grundtvigske
Livssyn og de frisindede Ideer, som har præget den grundtvigske Skole. Det falder
godt i Traad med hans Virksomhed som moderne Pædagog, hvor han i sin Praksis
er Modstander af den gammeldags Skoles ved Tvang fremkaldte Ensretning; han vil,
at der skal herske en fri og moderne Oplagthed til Arbejdet i den Skole, han leder,
og gennemføres det, da bliver Undervisningen efter hans Hoved og præget af hans
Personlighed. Saadan er han nemlig; bag hans Alvor bor en frimodig og livsglad
Sjæl; Arbejdet med Børnene og Undervisningen har ikke kørt ham træt eller ud
tørret hans Livskilder, som man saa ofte ser det hos graanede Pædagoger; tvært-
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imod, han synes forynget gennem sin Lærergerning. — Det er jo ikke helt givet,
at Landstingsarbejdet, om det skulde fortsættes i længere Tid, vilde faa den
samme lykkelige Indflydelse paa ham !

3. KREDS, BORNHOLM
Borgmester NIELS NIELSEN
Ved Landstingsvalget i September 1937 var Opmærksomheden særlig samlet
om Bornholm, hvor ved det forudgaaende Valgmandsvalg Resultatet var blevet et
lige stort Antal Valgmænd for og imod Regeringspolitikken. Og da det tillige stod
paa Vippen med det nye Flertal i Landstinget, afventede man spændt den Lod
trækning, som fandt Sted paa Bornholm, og hvis Udfald blev, at Rønnes Borg
mester blev Landstingsmand. Han er Fynbo af Fødsel, opvokset i et Arbejder
hjem, hvor Kaarene var smaa. Hans Forældre sluttede sig til Venstre, og han op
levede som Dreng at se sin Far afskediget af politiske Grunde fra det Arbejde,
han havde hos en Arbejdsgiver, der var Højremand.
Niels Nielsen havde som Dreng Lyst til at blive Maler, men det kunde ikke
saadan lade sig gøre at komme i Malerlære, straks han var konfirmeret; han maatte
da tage, hvad der faldt for og kom i Bogtrykkerlære i Faaborg Folketidendes Tryk
keri. Herfra kom han til Bornholm, men da han deltog i det faglige Organisations
arbejde, mistede han sin Plads, og alle de andre Trykkerier var derved lukket for
ham. Han blev nu Meddeler fra Rønne — fra 7i 1900 — til Socialdemokraten i
København, og da man 2 Aar efter startede Bornholms Socialdemokrat, fik han
Beskæftigelse der. Dette førte til, at han i 1903 blev Medlem af Ligningskommis
sionen, 1909 af Byraadet, kom ind i det kommunale Arbejde, blev Amtsraadsmedlem 1910, og da Byfogeden i Rønne 1917 søgte sin Afsked som Borgmester,
forespurgte daværende Indenrigsminister Rode hans Partifæller, der var Fler
tal i Raadet, om hvem de ønskede til Borgmester, og Niels Nielsen blev da ud
peget.
Det kommunale Arbejde paa Bornholm, og hvad dermed staar i Forbindelse,
har særlig haft Niels Nielsens Interesse; han har aldrig følt sig som Politiker, men
været saa nær knyttet til det kommunalpolitiske Arbejde, at han betragtede det
som sin egentlige Livsgerning. Borgmestergerningen i Rønne giver stor Indflydelse
paa Bornholm og et vidt forgrenet Indseende med mange Institutioner og Virk
somheder, i hvis Ledelse Borgmesteren ganske naturligt faar Sæde. Niels Nielsen
har været Formand i Bestyrelsen for Bornholms Sanatorium fra 1912—21 ; han er
Formand for Bornholms Central-Bibliotek, for Øens Ligbrændingsforening, i Be
styrelsen for de bornholmske Jernbaner, for Bornholms Børneoptagelseshjem, og
han sidder i Ledelsen af Aktieselskabet De forenede Granitbrud og Stenhuggerier
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og for Bornholms Spare- og Laanekasse. Fra 1920—35 var han Medlem af Øens
vestre Skoledirektion. Han er Formand for Bornholms socialdemokratiske For
ening og har Sæde i Partiets Hoved
bestyrelse.
Som ung læste Nielsen opmærk
somt, hvad „Socialdemokratens “ Litte
raturanmelder C. E. Jensen skrev. Den
begavede og klartseende, nøgterne Skri
bent øvede den Gang en betydelig Ind
flydelse indenfor den litterære Kritik;
han stod vel i Skygge af Brd. Brandes’
dominerende Aandsherredømme, men
hans Kritik blev læst, og mangen samti
dig var ham taknemlig, for hvad han yde
de. Blandt dem var den unge Typograf
Niels Nielsen, som derigennem fik sin
Læselyst vakt og fik Forstaaelse af Ti
dens Litteratur, saa han med Interesse
kunde følge Datidens politiske, religiøse
og sociale Brydninger. Hans Far og
Mor, med hvis konservativt prægede
Venstre-Synspunkter han brød, havde
ved deres alvorlige Interesse for Samfundsspørgsmaal tidligt vakt hans Inter Niels Nielsen, Borgmester. F. 8/8 1872 i Diernæs paa Sydfyn. Søn af Arbejdsmand Søren
esse. Han følte sig kaldet til et Arbejde Nielsen og Hustru, f. Larsen. Borgmester i
i Socialdemokratiets Tjeneste, med det Rønne. Landstingsmand for Socialdemokratiet
Maal at højne Underklassens Kaar og fra 22/9 1936. (Eneste Medlem for 3. Kreds,
Bornholm).
derved udjævne Samfundets altfor dybe
Klasseforskelle. Gennem en mangeaarig kommunal Virksomhed, og nu som Rigs
dagsmand, har han virket for Arbejdernes Fremgang og mod dette Maal.

4. KREDS, FYEN OG LANGELAND
Kommunelærer HANS PEDER JOHANSEN

Der findes paa Rigsdagen næppe mange mere overbeviste Tilhængere af den
socialdemokratiske Politik end Kommunelærer H.P. Johansen fra Middelfart. Ikke
saaledes forstaaet, at han i særlig Grad skulde være Teoretiker eller socialistisk
Dogmatiker; den Side af Sagen har vel hans Interesse, men der foreligger ikke
noget om, at han skulde have ofret en væsentlig Del af sin Tid derpaa, saa lidt'
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som ladet sig hænge i Systemets Doner eller fange paa dets Limpinde! Nej, han
er Praktiker, og det er som saadan, han føler sig ubetinget overbevist om, at
Socialdemokratiets Vej er den rette. Det er for ham ligetil, at Arbejderklassen og
Underklassen er forurettet og skal have Oprejsning, og Vejen frem er ubetinget
Sammenhold i tykt og tyndt og af alle de Befolkningslag, hvis Sag det gælder.
Han er ingen kritisk Natur; Kritik
irriterer ham ; det er Tidsspilde, og
ingen Nytte til! Helst til Sagens Af
gørelse med det samme, og ikke alle
disse Hensyn til Højre og Venstre eller
hvorfra, der kan rejses Krav. De nu
værende Oppositionspartier, Venstre og
Konservative, har haft deres Tid ; nu er
det Socialdemokratiets Tur, og den skal
udnyttes uden overflødig Hensyntagen
til tidligere Magthavere.
Saadan er Johansen. Han er en
utaalmodig Sjæl. Tilhænger af det regel
rette, ikke af det, der gaar sin skæve
Gang, ej heller af dem, der fortaber
sig i Livets Mangfoldigheder; man har
et Program for at følge det!
Han er Elev fra Jonstrup Semina
rium, hvor han læste fra 1902—05. Han
er en interessant og dygtig Lærer, en
Læser og Børneopdrager, der ogsaa i
Hans Peder Johansen, Kommunelærer. F. 24/3
sin Pædagogik følger det korrekte.
1881 i Ønslev paa Falster, Søn af Husmand
Han har i 20 Aar, indtil April 1937,
Jens Peder Johansen og Hustru Bodil Marie,
virket som Byraadsmedlem i Middel
f. Olsen fra Ønslev Sogn paa Falster. Kom
munelærer i Middelfart. Medlem af Folketinget
fart; han har holdt 25 Aars Jubilæum
for Socialdemokratiet fra 26/4 til 21 /9 1920, af
som
Formand i Middelfartkredsens so
Landstinget fra 23/9 1924. (2. Medlem for 4.
cialdemokratiske Organisation og har
Kreds).
lige saa længe været Formand for Socialdemokratisk Forbund i Middelfart By. Naar der er Folketingsvalg, ta’r han sin Tørn
som Kandidat og forsvarer, uden at se til Siden, den socialdemokratiske Politik.
Paa Rigsdagen er han af sit Parti indvalgt i Landstingets Finansudvalg og er Med
lem af Rigsretten. Han er ved Lærereksamen Censor i praktisk Skolegerning.
Der kan være noget strengt og skoleret over hans Væsen og Holdning. Men
bag dette banker hans medfølende Hjerte, et venligt, mildt Smil kan optø hans
strenge Mine, og dette Smil fortæller om, hvad der har været Drivfjederen i hans
Livsgerning som Pædagog og Politiker.
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Gaardejer RASMUS JØRGENSEN

Det er yderst sjældent, at Rasmus Jørgensen ta’r Del i Tingets Forhandlinger,
men der er ikke et Medlem, der mere opmærksomt følger disse. Bemærker man
sig hans interesserede og vaagne Træk, afspejler de Bekymring og Tilslutning,
Modvilje eller Morskab, alt som Talerne
i Tinget maatte give Anledning til. Ras
mus Jørgensen er Bonden i den danske
Rigsdag, i dette Ords bedste Betydning
og med en fin gammeldags .Betoning.
Han er en Jorddyrker og Opdrætter
af de allerdygtigste, er en af Fri
skolens Elever, har derefter gaaet i
Sønder Nærø Fortsættelsesskole, har
været paa Ollerup Højskole og Dalum
Landbrugsskole og gennemgaaet Gym
nastikkursus saavel paa Ryslinge som
Vallekilde Højskoler. Han nævner af
døde Højskoleforstander Kristensen,
Randers og Jørgen Pedersen, Dalum,
som sine bedste Læremestre, og efter
endt Uddannelse hos dem fik han Fade
rens lille Gaard i Ferritslev. Det er
ingen stor Plet Jord, Rasmus Jørgensen
har haft at arbejde med, vel ikke meget
over tyve Tønder Land, men det er af
Fyns bedste Jord, og den er blevet dre Rasmus Jørgensen, Gaardejer. F. B/1 1874. Søn
af Gaardejer Ove Jørgensen i Ferritslev paa
vet fortrinligt. Hans Kvægbesætning er Ryslingeegnen og Hustru Marie Rasmussen fra
første Klasses ; hvert Dyr har saa fin en
Bækstrup paa samme Egn. Medlem af Lands
Stamtavle som nogen Adelsmand paa de tinget for Venstre fra 6/3 1932, da han blev
Medlem som Suppleant for I. A. Hansen fra
Slotte, der rager op omkring i Egnen,
Langeland, som da var afgaaet ved Døden. (3.
hvor han bor, og Kalvene, der sælges
Medlem for 4. Kreds).
fra den Besætning, er ikke billige.
Rasmus Jørgensen har fra sin Ur om tilhørt det frisindede, grundtvigske
Venstre, som var raadende i disse Egne. Han deltog ikke i Politik, var en stille
Mand, der blev hjemme og passede sit, men hans Dygtighed gav Respekt; i
1912 valgtes han til Formand for Venstre i Kertemindekredsen, og i 1920 blev
han Formand for det fynske Venstre. I 1928 blev han Medlem af Tilsynsraadet for
Landbosparekassen paa Fyn, og sidder i Bestyrelsen for A/S Fyns Tidende. Disse
Tillidshverv er et Udtryk for den store Anseelse, han nyder blandt sine Stands-
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fæller ud over den Egn, hvor han bor. Man har ubetinget Tillid til den høje, rolige
Mand med det venlige Smil. Hans Frisind er ægte nok, og han er rummelig nok
til at forstaa andres Synspunkter. Personlig Frihed er efter hans Opfattelse en
Betingelse for, at det skal gaa Menneskene godt, og for at naa frem til en sund
økonomisk og aandelig Udvikling. „Jeg hører jo egentlig slet ikke hjemme paa
Rigsdagen,“ siger Rasmus Jørgensen, og der har ogsaa været Tale om, at han, da
Helbredet ikke længer var saa godt, vilde trække sig tilbage. Hidtil har dog Rigs
dagsarbejdet holdt ham fast; det interesserer ham. Og vil han end gøre gældende,
at hans største Interesse og Glæde fremdeles ligger i at passe Gaarden derhjemme
og den fine Besætning, saa er det nok alligevel godt,, at ogsaa han har Sæde i den
lovgivende Forsamling; selv om han ikke er Talerstolens Mand, er der saa mange
andre Maader, hvorpaa han kan gøre sig gældende, og i det stille falder ogsaa her
Rasmus Jørgensens Ord med Vægt.

Fabrikant HANS CHRISTIAN PETERSEN
Efter at have gaaet i Vejle Latinskole, kom H. C. .Petersen i Lære i Manu
fakturfaget og er udlært i Handelen indenfor denne Branche. Han slog sig ned i
Odense, hvor han som Fabrikant har oparbejdet en betydelig Virksomhed. I 1909
blev han indvalgt i Odense Byraad, og var i mange Aar Byens Borgmester indtil
Foraaret 1936, da Socialdemokratiet erobrede Flertallet i Odense Kommune. Som
offentlig Personlighed er Odenses tidligere Borgmester bedst kendt som Kommunal
mand. Han styrede Byen for saa vidt efter konservative Principper, som han holdt
den kommunale Anlægsvirksomhed indenfor ret snævre Rammer, men ogsaa iøvrigt
førte han en forsigtig og tilbageholdende Politik, og den lave Skatteprocent i Byen,
der i det øvrige Land fremførtes fra konservativ Side som et lysende Eksempel
til Efterfølgelse, tillagdes denne hans Politik i Reglen Æren for. Dog Odense By
er og var ogsaa i hans Tid en velhavende og velstyret Kommune, og dens Ledere
ned igennem Tiderne, deriblandt ogsaa ham, har altid forstaaet at gøre Byen i
stedse stigende Grad til, hvad den naturlig og historisk altid har været, et Cen
trum paa den velopdyrkede og gavmilde 0, Midtpunktet for alt aandeligt som mate
rielt Liv, Hovedsædet for Øens Finansvæsen, Industri og Købmandsskab, det Sted,
hvorfra og hvortil alle Veje fører paa Fyn. — Som en stor Edderkop sidder den
midt i Nettet af Baner og Veje og suger Næring til sig fra Landsbyer og Køb
stæder, der som smaa og store Fluer er indfanget i dens Spindeltraade og ude
af Stand til at frigøre sig saa lidt fra dens Velsignelser som fra dens Fangetag.
Borgmesteren i Odense er en mægtig Mand paa Fyn, og H. C. Petersen følte sig
ogsaa i sin Tid i ikke ringe Grad som en af dem, der sad i den inderste Kreds,
styrende og ledende til alle Sider. Han lod sig vælge ind paa Rigsdagen som
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Landstingsmand for der at støtte og varetage Det konservative Folkepartis Inter
esser, og han har nu og da gjort sig gældende i Debatten med ikke ringe Styrke,
og hvad enten han har talt om kommunale Anliggender eller specielle Indlem
melsesproblemer for Odense, har han i
en kraftig Holdning og ikke ringe
Evne til at bide fra sig, selv naar han var
i Dyst med meget vanskelige Modstan
dere. Hans politiske Synspunkt er anti
socialistisk; han er en af Tingets mest
renlivede „Højremænd“, denne Glose
opfattet med det Indhold, den havde for
en Menneskealder siden, nu dog korrige
ret saa meget efter Nutidens Krav og saa
meget drejet efter Partiets Retningsli
nier, som det var praktisk, naar man
var Borgmester og Landstingsmand i
den By, hvor Christmas Møller er valgt !
Blandt de konservative paa Rigs
dagen har man Indtryk af, at H. C. Pe
tersen er en af de mest viljefaste og
haardkogte. Gennem mange Aar har det
i ikke ringe Grad været Venstres le
dende Mænd i Landstinget, der be
stemte, ogsaa hvad Det konservative
Folkepartis Medlemmer skulde tro og
gøre! Heri er i de senere Aar sket en
positiv Ændring, og H. C. Petersen Hans Christian Petersen, Fabrikant. F. 2/fi 1875.
Søn af Rebslager i Vejle Hans Peder Petersen
har uden Tvivl haft sin Andel heri.
og Hustru Mette Marie Petersen. Trikotage
Han er af de Naturer, der har vanske fabrikant i Odense. Medlem af Landstinget for
ligt ved at modtage Direktiver. Han Det konservative Folkeparti siden 23/9 1932.
(1. Medlem for 4. Kreds).
baade kan og vil selv bestemme. Det
gjorde han som Borgmester, det gør han i sin Virksomhed, og saa langt hans Arm
kan række i Rigsdagen, vil han forsøge ogsaa der at følge sin stærke jyske Natur.

Husmand PETER CHRISTEN PETERSEN

Man kunde ved en umiddelbar Betragtning af P. C. Petersen godt antage at
have en Videnskabsmand eller Lærer for sig. Der er intet af Landmandens friske,
om Sommeren solbrunede iøvrigt vejrbidte Præg over ham ; heller ikke hans Hold
ning eller Gang røber Markens Søn, men henpeger langt mere paa den stuelærde,
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en Mand, der sysler med Bøger og Papir og har det meste af sin Verden bag Brille
glassene. P. C. Petersen havde ogsaa som ung Lyst til Lærergerningen ; han vilde
gerne have været paa Seminarium, men han var Daglejersøn, og der gaves den
Gang ingen Udvej for at komme til Bogen or Folk af den Klasse, med mindre man
havde særlig Held eller en enestaaende Energi. Hans Lod blev Tjenestedren
gens fra otte Aars Alderen, og det førte
i første Omgang til et Statshus. Hans
Interesse for Oplysning og Kundskab
har dog ført ham, der som Dreng havde
gaaet i Svendborg Borgerskole, til Del
tagelse i Kursus og Aftenskoleundervis
ning. Allerede som ganske ung sluttede
han sig til Husmandsbevægelsen og
Socialdemokratiets Politik og meldte
sig ind i den faglige Organisation. Han
blev snart en meget aktiv Deltager deri,
og fra 1917 blev han Medlem af Skaa
rup Sogneraad, fra 1920 af Bestyrelsen
for De samvirkende Husmandsforenin
ger i Fyns Stift, og i 1928 blev han Se
kretær for Husmandsrejser og Præ
miering af Husmandsbrug iværksat af
Samvirksomheden. 1929 blev han ud
nævnt til Ministeriets Konsulent for
Præstegaardene i Fyns Stift.
Taler man med P. C. Petersen, el
Peter Christen Petersen, Husmand. F. 10/n
ler hører man hans Tale, modtager man
1878. Søn af Daglejer Erik Kristoffer Petersen
et Indtryk af noget yderst behersket
fra Brudager i Sydfyn og Hustru Marie, f. Han
sen fra Albjerg i Oure Sogn paa samme Egn.
og en stilfærdig Beskedenhed. Han
Ejer af et Statshusmandsbrug i Skaarup. Lands
lægger Vægt paa i hele sin Færd at
tingsmand for Socialdemokratiet fra 26/9 1926,
være nøgtern, ikke at overdrive og at
da han som Supplpant for sin Kollega Albert
Jensen fra Svendborg blev Medlem af Tinget
holde sig til Realiteter. Værdig Ro og
ved dennes Overgang til tingvalgt Landstings
Besindighed er hans Ideal. Men bag den
medlem. (6. Medlem for 4. Kreds).
ne skarpt beherskede Form brænder en
stille Flamme, der undertiden gennemgløder hans Sind og sætter hans lidenskabelige
Tanke i Brand. De usle Kaar, hvorunder Daglejerstanden levede i hans Barndom,
har fyldt ham med en paagaaende Reformiver, hvis Maal er en mere ligelig For
deling af Livsgoderne til Menneskenes Børn, — herunder medregnet den fede
fynske Jord !
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Fhv. Minister, Ingeniør JOHANNES PEDERSEN STÉNSBALLE

Stensballe er Student fra Horsens 1893 og cand. polyt. 1899, samme Aar blev
han Ingeniørassistent hos Stadsingeniøren i Svendborg. 1901 var han ansat ved
Københavns Vej- og Kloakanlæg og 1902 fik han Ansættelse ved Sydfynske Jern
baner. Her blev han Baneingeniør 1908
og fra 1914—26 var han Driftsbestyrer
for De sydfynske Jernbaner, for OdenseKerteminde-Martofte Jernbane og for
De nordvestfynske Jernbaner. Fra 1926
—29 var han Trafikminister i Ministe
riet Madsen-Mygdal og fra 1928, ved
Slebsagers Afgang, og indtil Ministe
riets Dimission i 1929, tillige Handels
minister. Som fhv. Minister har han
været Medlem af Bestyrelsen for Syd
fynske Jernbaner og teknisk Direktør
og han har været Medlem af Bestyrel
sen for Odense-Kertemindebanen.
Af Folketingets 149 Medlemmer har
kun fire været Landstingsmænd, me
dens mellem en Femtedel og en Fjerde
del af Landstingets Medlemmer har haft
Sæde i Folketinget. Til denne Gruppe
hører Stensballe ikke. Ganske vist kan
der efter den gældende Valglov i Stor
Johannes Pedersen Stensballe, fhv. Minister,
københavn vælges Folketingsmedlem Ingeniør. F. ®/7 1874 i Vinding. Søn af Drifts
mer, som har den mindst mulige Berø bestyrer, fhv. Folketingsmand N. P. Stensballe
ring med Vælgerne, men det er Und og Hustru, Helene, f. Pedersen. Medlem af
Landstinget for Partiet Venstre fra 10/8 1920.
tagelsen, og i Landets øvrige Kredse
(5. Medlem for 4. Kreds).
gælder dette ikke. Men selv om Folketingsmændene ikke som i gamle Dage tilfører vort parlamentariske Liv Kraft og
Personlighedspræg fra Enmandskredsenes Udvælgelse og Valg, maa dog Folketings
kandidaten være i Besiddelse af den lange Række af Egenskaber, som, rigtigt kom
binerede, gør ham let vælgelig. Stensballe har faa eller ingen af disse Kvalifika
tioner. Han er slet ikke Folketaler, er sky, genert og usikker paa en Tribune
stillet overfor Vælgeruhyrets spørgende Øjne og forborgne Smil. Sine betydelige
parlamentariske Evner formaar han ikke at give Udtryk i en Form, som bliver op
fattet og forstaaet af en folkelig Forsamling. Han er den udprægede Landstings
politiker, valgt af Valgmænd, udpeget og kaaret i en Kreds af Meningsfæller,
valgt paa, hvad han paa anden Maade havde udrettet.
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Og det var ikke saa lidt. Da han i 1920 valgtes til Landstingsmand for Fyn
med omliggende Paradisøer, havde han Navn ikke blot som Kommunalpolitiker i
Odense, hvor meget var ham betroet, men først og fremmest som Leder af de
nævnte fynske Privatbaner, der i disse Banernes Glansaar blev styrede med en
Dygtighed, der gjorde baade ham og Banerne landskendte.
Stensballe er Ingeniør, og det var for ham ingen daarlig Skole at begynde som
Assistent hos Stadsingeniøren i Svendborg. En vaagen Stadsingeniørmedhjælper •—
og Stensballe var og er vaagen — kommer ind i mange administrative Spørgsmaal
og lærer Kommunalvæsenet indefra. Hans Sans for Administration er fra denne
Begyndelse udviklet til en betydelig Evne, der har givet ham meget mellem Hæn
der. Han har i saa Henseende aldrig været maadeholden — om end kræsen —
og baade før og efter sin Ministertid har han haft Sæde i en lang Række Selskabs
bestyrelser, hvor han ubetinget hører til dem, der gør sig gældende, paatager sig
et Arbejde og et Ansvar.
Fra 1917—25 var han Medlem af Odense Byraad og fra 1919—25 Formand
i Kanal- og Havneudvalget, og han har øvet en afgørende Indflydelse paa Odense
Havns storslaaede Udvikling. Fra 1922—27 var han Formand i Jernbaneraadet og
fra 1923—27 for Dansk Ingeniørforening. Han var Formand i Bestyrelsen for
A/S H. Rasmussen & Co., og for Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik i
Odense; og er fremdeles Formand for A/S Standard Electric og for De forenede
Papirfabriker. Han er Medlem af Bestyrelsen for Fyns Tidende, for Scandia i
Randers, for Det fynske Trælastkompagni, De forenede Automobilfabrikker, for Kø
benhavns Sukkerraffinaderi og for A/S Stabilia. Han er Medlem af Københavns Han
delsbanks Repræsentantskab siden 1931 og fra 1933 Medlem af Københavns Havne
bestyrelse og fra 1934 Næstformand i Bestyrelsen for Thomas B. Thriges Fond.
Endvidere er han Medlem af Arbejdsnævnets Afdeling B siden 1929 og sidder i
Forfatningskommissionen af 1937.
Stensballe har altid været Venstremand. Han burde maaske rettelig være til
faldet den konservative Politik, vilde under andre Forhold have gjort det, men af
Fødsel og Opdragelse var han Venstremand, og da han skulde gøre sit Valg, fandt
han Det konservative Parti for ringe. Det var ikke noget for ham. I Venstre var
der, syntes han, mere Brug for ham, og i hvert Fald mere, han kunde bruge. Val
get faldt ham let.
I Rigsdagen følte han sig hurtigt hjemme og blev den udprægede Indendørspolitiker. Han følger, uden iøvrigt at have blot den fjerneste Lighed med Jacob von
Thybo, hans Anvisning af Generalens Plads i Slaget — bag ved, for des bedre at
kunne overse dets Gang! Stensballe opererer paa de indre Linier. Rampelyset yn
der han ikke. Det skærer ham i hans lidt nærsynede, kloge Øjne, han er Bag
grundens Mand, sjældent paa Scenen og kun, naar han dukker op i den ene Ku
lisse og rokker over Gulvet for at forsvinde i den anden, paa Vejen skelende sky
til Publikum. Større Roller giver han ikke for aabent Tæppe paa vort politiske
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Teater. Men bag ved, hvor det gaar med Lodder og Trisser, og hvor Direktør og
Instruktør spiller med, dér er han, virksom og kyndig, politisk fintmærkende, sit
Parti en saare nyttig Mand.
Hans Rigsdagstaler er skrevne og holdes halvt som Oplæsning. De giver fyldig
og god Besked, mer er der ikke at sige om dem ; man henvises til Rigsdagstidende.
Stensballe skulde man opleve i et Udvalg, naar han, som før 1936 hyppigt skete,
var Formand, og bedst, naar Udvalget nedsatte et Underudvalg, som han ledede.
Da var han i sit Es, og var god. Han forstaar hurtigt, ogsaa halvkvæden Vise, og
han arbejder. Det politiske Moment i Sagen overser han aldrig, for hele Sagen er
Politik, det er ham alt. Han er vel Tekniker og Praktiker og Forretningsmand, men
hans Sjæl er i det politiske. Gennem Instinkt og Forstaaelse er denne Side af Sa
gen ham altid nærværende.
Men som Politiker er han ensidig og snæver, dog ikke reaktionær og ikke for
benet; i Forhandlingsarbejdet i høj Grad en fremkommelig Mand. Men han staar paa
sit og skal han bøje af, sker det sent, for han vil særdeles gerne selv bestemme.
Som Minister var han personlig Chef for sine Departementer. Vel var han bag efter
sin Tid, forstod ikke Automobilismens Gennembrud, var Jernbanemand, derfor den
Gang en farlig Mand for det nye — senere har han moderniseret sine Anskuelser.
Han er en Mand med megen Viljestyrke. Offentligt Liv og Arbejde har tidligt
draget ham, men han har følt sig hæmmet, har her baaret paa en Mindreværds
følelse og indset, at umiddelbart vilde han ikke blive accepteret. Han maatte hærde
sig, og har gjort det. Der er haardt hærdet Materiale i den i mange Henseender
saa følsomme Mand. Derfor hører han ikke blot ved sin saglige Kunnen, men ved
opdraget Vilje til Landstingets stærkeste Personligheder. Hans Indflydelse i Ven
stres Gruppe er stor; afviser han en dér rejst Sag med bøs Foragt og lader — til
fattig Trøst — sit ironiske Smil lyse over Forslagsstilleren, falder denne som Regel
fra. Stensballe havde mere end nogen anden i hans Tid Nøglerne til Landstinget.
Han var dets Set. Peter, som paa vidtspændende Felter bestemte, hvad der skulde
opnaa Adgang til Lovtidendes Himmerige.
Det gik ganske stille af. Han druknede Kattene i Sækkene. Han, de stammende
og forsagte Ords Mand, forstod at tage de rette under Armen og smaasnakke dem til
pas, saa venligt forførende, at han som Regel fik sin Vilje.
Han var og er en magtkær Mand, der nyder at raade. Han overkommer en Del,
ogsaa at leve med, hvor Livet rører sig i Afglans af Fædrenes Bedrifter, naar de
var hjemme i Hallen. Men han er med Aarene gaaet saa levende op i sin Skæbne
som Jernbanemand, at han selv kom til at staa paa et Spor. Det gav kun Bevæ
gelsesmulighed i to Retninger, frem eller tilbage. Og Stensballe rangerer da dér
lidt uroligt i en Situation, hvor alt tyder paa, at han, som i sin Tid Calais’ Borgere,
snart maa møde for at aflevere Nøglerne. Den Stilling, hvor man, hvis han er i
Vejen, blot kan gaa uden om ham, forekommer ham helt urimelig og han er i
meget blevet en fremmed i sit gamle Ting. Det er hændet enkelte Gange, at de
28
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konservative i Landstinget slap fra ham, men det var sjældent. Han har i mange
Aar passet godt paa dem, vel vidende, at den, der har en omhyggelig og trofast
Barnepige, sent lærer at gaa ene.
Folketingsvalget i 1935 overvældede ham, som det i sin Tid forbavsede ham
mere end heldigt var, at Christmas Møller turde vælte et næsten højhelligt Venstreministerium. Han har siden da og navnlig siden Landstingsvalget følt den politiske
Uro i Kroppen. Nu forsvinder maaske Landstinget helt og da han med det. Han
har det som Ræven, der hører Spadestikkene over sit Hoved og ikke ved, om den
skal forlade Hulen i et Spring eller maaske hellere trykke sig i dens inderste Krog
i Haab om, at Gravekarlene bliver trætte, inden de kommer saa vidt. — Man kan
da opleve at se Mikkel et Sekund i Udgangen visende Tænder, men straks er den
borte igen! — Stensballe er endnu ikke helt klar over, hvad Skæbne der er tilmaalt hans kære Landsting.

Husejer JOHANNES VEISTRUP

Det er ikke saa faa af vore Rigsdagsmedlemmer der, naar man spørger om,
hvornaar deres politiske Interesse blev vakt, viser hen til Provisorietiden og Estrups
Politik. De Indtryk, de i Barneaarene modtog af den skarpe Modsætning mellem
Højre og Venstre, blev bestemmende for hele deres Liv. Veistrup mindes fra sit
Barndomshjem, hvor Datidens folkelige Frihedsproblemer var en levende Virke
lighed i Dagligtilværelsen, hvor oprørt hans Sind blev, naar han saa Gendarmerne
komme ridende i deres blaa Uniformer; de var bevæbnede og sprang af Heste for
sporeklirrende at betræde Bondens Stue med en eller anden skriftlig Ordre bag
Brystopslaget! Han pønsede da paa som Voksen at skulle faa Lov til at være
blandt dem, der slog dette System ned — og kun lidet tænkte jeg dengang paa,
siger han, at jeg selv skulde opleve at sidde i Landstinget som Estrups Kollega!
— Naar der var politiske Møder i Byen, eller en af Datidens berømte Højskolefor
standere kom til Egnen, var Veistrups Forældre med, og Børnene slog Følge. Po
litisk Interesse og Sans for den folkelige grundtvigske Bevægelse paa Fyn voksede
ud af dette. Berg, Harald Holm og Herman Trier kom herved til at paavirke
Drengene. Der var fire Brødre i Hjemmet, og de kunde jo ikke allesammen faa
„Fars Gaard“, saa stor var den ikke; Johannes Veistrup blev, allerede som attenaarig, Soldat, og efter at have aftjent sin Værnepligt lærte han Mølleriet. Som
Svend havde han Arbejde flere Steder i Landet, ogsaa i Sønderjylland og en kortere
Tid i Tyskland, hvor han var rejsende Svend. I 1898 blev han selvstændig Møller.
Hans Virksomhed laa i Verningekredsen, og han sluttede sig her til Oppositio
nen mod den gammelmoderate Politik, der raadede i Kredsen. Han var Medlem af
Datidens radikale Venstre, Reformpartiet, og blev snart Formand for dette Partis
Sogneforening. Ved Det radikale Venstres Dannelse i 1905 sluttede Veistrup sig til
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det ny Parti. Det laa i den politiske Linie, han hidtil havde fulgt. — Han var
opdraget i et Hjem, hvor Flid og Nøjsomhed sad til Højbords, men hvor ogsaa den
gamle Sæd og Skik raadede, at Bondegaarden skulde hjælpe til overfor dem i Sognet,
der havde vanskeligt ved, at skaffe til Livets Udkomme. Landarbejdernes Kaar var
ringe, og Veistrup forstod Nødvendig
heden af, at Venstrepolitik tog de so
ciale Opgaver op. Særlig interesserede
han sig for, at den unge Landarbejder,
naar han kom saa vidt, at han skulde
have Foden under eget Bord, da ogsaa
kunde faa sin egen Jord og blive selv
stændig Mand. Hans politiske Virksom
hed har ogsaa i høj Grad været knyttet
til Udstykningssagen og Husmands
bevægelsen. Paa Rigsdagen har han dog
mest beskæftiget sig med Lønningsspørgsmaal, Militærspørgsmaalet og
Forfatningen.
Rigsdagsarbejdet skal forme sig saa
dan, at der altid kan være et Tillids
forhold mellem Vælgerne og deres Re
præsentant ! Det er Veistrups Lære, og
han er derfor reserveret overfor Be
vægelser i det politiske Liv, som truer
med at fjerne sig fra Valgdagen og
fremføre, hvad Vælgerne ikke paa For- Johannes Veistrup, Husejer. F. 25/9 1870 i
Vester Aaby paa Fyn. Søn af Gaardejer Ras
haand har godkendt. Han er radikal i mus Petersen Veistrup, og Hustru Karen Ras
sine Krav, moderat i sin Form. Siden mussen Skov fra Ulbølle. Medlem af Landstin
get for Det radikale Venstre fra 20/9 1910. (4.
1925 har han været Formand for Det
Medlem for 4. Kreds).
radikale Venstres Landstingsgruppe og
haft et Utal af Ordførerskaber; hans parlamentariske Form er en dæmpet, letflydende Veltalenhed, der bevæger si; ; i hævdvundne Vendinger, og som Regel
holder sig lavt ved Jorden. I Polemik ;an han være ret skarp, og Lune i Forbin
delse med Opfindsomhed sætter nu og da fint opstillede Fælder, som Modstan
derne til hans Fryd troskyldigt søger imod. Særlig paa Vælgermøderne — og han
er altid med ved alle Folketingsvalg — kan han gøre Lykke ved i Debatten at
anvende denne sin Evne. Iøvrigt er hans Form harmløs; hans redelige Karakter
og vennesæle Væsen har gjort ham, der nu er en af Tingets ældste, til en af
holdt Mand.
Mens han var Ejer af Stenløse Mølle og senere Annexgaarden i Stenløse, havde
han flere Tillidshverv; fra 1904—17 var han Formand for den fynske Bondestands
28*
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Sygeforening og fra 1905—07 for A/S „Fyns Venstreblad“. Han var Formand for
Stenløse-Fangel Sogneraad fra 1910—13 og sad i Raadet til 1917. Paa Rigsdagen
har han været Sekretær i Landstinget og Medlem af Statens Lønningsraad siden
1919 og fra 1918—20 sad han i Landstingets Finansudvalg og var i 1920 Medlem
af Militærkommissionen. Siden 1925 har han haft Sæde i Rigsretten; han er Medlem af Overfredningsnævnet og af For
forfatningskommissionen af 1937.
Veistrup er Fynbo saa godt som no
gen. Hans Personlighed er et Udtryk
for meget af det værdifulde i den fynske
Folkekarakter. Det stilfærdige, jævne,
det nette og milde ; ingen Bulder og in
gen Smækken med Dørene! Hans Sind
er fredfyldt som en Eftermiddagsstund,
naar Solen i Vindstille bag Hegnene
modner den toptunge Hvede, og hans
Væsen lyser af Munterhed og skygges
i Alvor, som Farverne i de tusind pyntetelige Haver langs Vejene paa hans 0.

5. KREDS,
DET SYDLIGE JYLLAND
Journalist
Julius Albert Andersen, Journalist. F. 8/s 1888.
Søn af Murer Christian Andersen i Orte ved
Bogense og Hustru Johanne Kristine Pedersen,
f. i Hinnery Sogn i Smaaland. Medarbejder ved
Socialdemokraten i Esbjerg. Valgt til Medlem
af Landstinget for Socialdemokratiet 22/fl 1936.
(2. Medlem for 5. Kreds).

JULIUS ALBERT ANDERSEN

Socialdemokratiet har været baade
Vej og Maal for Albert Andersen paa
hans Vandring fra Ungdomsaarene til
hans Deltagelse i det offentlige Liv. Han
er uddannet i Esbjerg, gik som Dreng 5
Aar i Privatskole, men var de sidste Aar af sin Skoletid Elev paa Kommune
skolen. Han kom i Lære paa en Cigarfabrik og blev uddannet til Cigarmager.
Hans Interesse for Politik og Journalistik førte ham dog hurtigt bort fra Faget.
I en halv Snes Aar har han været Formand for Socialdemokratisk Forbund i
Esbjerg, og ved Sundbos Død blev han Formand for Esbjergkredsens socialdemo
kratiske Organisation og for Esbjerg Arbejderhøjskole; samtidig blev han Næst
formand i Partiets Amtsorganisation for Ribe Amt. Det er Stabschefen, der rykker
op, og ved Generalens Død indtager hans Plads i Krigsraadet. Dette førte ham
ogsaa ind paa Rigsdagen. Han havde i og for sig aldrig tænkt sig at blive Rigs-
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dagsmand. Hans væsentligste Arbejde og største Interesse var Pressen og Orga
nisationsforholdene hjemme i Esbjerg. Han havde her gaaet i en god Skole hos
Sundbo, der i mange Henseender var en fremragende Bladmand med Evne til at
gøre sit Blad omtalt og til altid at være aktuel. Albert Andersen blev i 1937
valgt til Medlem af Esbjerg Byraad ; han var Journalist og Organisator, nu er han
Byraadsmedlem og Rigsdagsmand !
Han er en Mand i sin bedste Alder, endnu med mange og betydelige Opgaver
foran sig. Han lægger megen Vægt paa ved Siden af den økonomiske Fremgang
ogsaa at højne Arbejderklassen kulturelt, og som Formand for Esbjerg Arbejder
højskole har han denne Side af Sagen tæt inde paa Livet. — Det tænksomme,
alvorlige Ansigt giver et nyt Træk i Landstingets Fysiognomi, et Bidrag til at og
saa dette Ting, der tidligere i saa lang en Aarrække havde et ensidigt, af Over
klassetyper sammensat Flertal, har faaet et alsidigt, folkeligt Præg.

Bogtrykker PEDER JOHAN BUSCH
Blandt de mange nye Ansigter, som 1935 ved Folketingsvalget og 1936 ved
Landstingsvalget viste sig paa Rigsdagen, fæstnede man sig let ved Bogtrykker
Busch fra Aarhus. Han var en anselig Skikkelse, høj og svær med en naturlig
Frejdighed, ikke en af dem, der forsvandt i Mængden eller let puttedes hen i en
Krog. Busch var valgt ind i Rigsdagen som Repræsentant for det danske Haandværk.
Han var Bogtrykker af Fag og indtog indenfor sin Branche en ledende Stilling. Han
har altid været virksom for at organisere Provinsens Bogtrykkere; siden 1913
har han været Næstformand for deres Forening og siden 1922 været Formand for
„Dansk Provinsbogtrykkerforening“ ; i denne sin Egenskab nød han indenfor Fa
get stor Anseelse og var meget populær. Ved de aarlige Generalforsamlinger og
Stævner, som Foreningen holder, var Formanden ikke blot en dygtig og imødekom
mende Forhandlingsleder, men ved de Festligheder, der ved samme Lejlighed
er, om ikke det centrale, saa dog noget meget væsentligt, var han en uforlignelig
Vært, munter, jovial og underholdende, med et venligt Ord til alle, han traf paa
sin Vej og ikke uden Evne til, under de selskabelige Former, at fremme og gen
nemføre de Synspunkter for Foreningens Virksomhed, der maaske om Formid
dagen mødte Modstand paa Generalforsamlingen, men som nu ved Bogtrykker
Busch’s og Middagens Paavirkning gled i Lave! Busch har gaaet i den højere
Borger- og Drengeskole i Aarhus, har staaet i Lære hos Mammen, det kendte
Bogtrykkerfirma i Jyllands Hovedstad, har gennemgaaet Teknisk Skole og Handels
skolen og var særlig paa Bogtrykmaskiner en kyndig Fagmand. Han var Formand
for Aarhus Haandværkerforenings Repræsentantskab fra 1926 og sad i Aarhus
Børnehjælpskomité. 1933 indvalgtes han som konservativ Repræsentant i Aarhus
Byraad og havde da i nogle Aar været Medlem af Ligningskommissionen.
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Som Politiker har han altid været konservativ orienteret, men kom først rigtig
i Ilden, da Grev Holsteins fyrige og uforsonlige Personlighed delte Vandene i den
aarhusianske Konservatisme. Da Købmand Axel B. Lange, den nuværende Lands
tingsmand, i sin Tid blev opstillet som Konservativ imod Grev Holstein, gik Busch
med Lidenskabelighed i Ilden for ham.
Grev Holsteins den Gang socialt præ
gede Standpunkter var ham for meget
ved Siden af det sædvanlige for konser
vativ Politik. Hans energiske Agitation
for Lange medførte, at han blev For
mand for Det konservative Folkepartis
Vælgerforening i Aarhus Midterkreds.
Foruden sin faglige og politiske Inter
esse har Busch været interesseret i
Sport og Idræt. Han har i 9 Aar været
Formand for Jysk Svømme Union og var
Æresmedlem af Boldklubben „Olym
pia“ i Viborg og af Aarhus Boldklub.
Med de Valglove, der for Tiden er
gældende, Forholdstalsvalg til begge
Ting, og som Forfatningen er, skal Rigs
dagen helst tælle Repræsentanter for
alle Erhvervsklasser og Folkegrupper.
Hidtil har dog Byernes Mellemstand:
Haandværkere og Købmænd, Detail
Peder Johan Busch, Bogtrykker. F. 19/7 1876.
handlere og Funktionærer kun i ringe
Søn af Togfører Peter Johan Busch i Aarhus og
Grad været repræsenteret paa Tinge,
Hustru Nielsine, f. Houmann fra Aarhus. Inde
og dog udgør de en ikke uanselig Del af
haver af Reklametrykkeriet ved P. Busch i
Aarhus. Landstingsmand for Det konservative
Byernes Vælgerbefolkning. Gennem
Folkeparti fra 22/9 1936. (9. Medlem for 5.
Bogtrykker
Busch havde man nu faaet
Kreds). Død 8. Oktbr. 1937.
en Repræsentant, der var et fuldgyldigt
Udtryk for disse Stænder i de danske Købstæder. Og det, hvad enten man be
tragtede ham som Haandværker, Kommunalpolitiker, som Organisationsmand eller
Selskabsmand! Busch var Æresmedlem af 28. Bat.s Soldaterforening. Som den,
der paa en munter og djærv Maade kunde give Tonen an, hvor Haandværkere af
Faget eller fra Organisationen mødtes som paa de aarlige Sommerstævner rundt
omkring i vore Byer, var Busch den rette Mand. Han døde pludselig d. 8Ao 1937
og afløstes af sin Suppleant, Bogtrykker Jørgen Otsen.
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Bogtrykker JØRGEN PETER ANDREAS OTSEN
Jørgen Otsen har gaaet i Nordborg Kommuneskole. Fra 1903—04 besøgte han
Bramminge Efterskole og var i 1913 i et halvt Aar paa Handelsakademi i Hamburg.
Han er uddannet som Handelsmedhjæl
per i Kolonialbranchen. Kort efter overstaaet Læretid blev han Medarbejder ved
Dybbølposten i Sønderborg og fra 1/6
1914 Bogtrykkeriejer i denne By.
Fra 1933—37 har han været Med
lem af Sønderborg Byraad. Han er
Næstformand i Bestyrelsen for Sønder
borg konservative Forening, i hvis Le
delse han har haft Sæde siden dens Op
rettelse i 1920. Han er endvidere Med
lem af Bestyrelsen for Sønderjyllands
danske Samfund, hvis Formand han
var fra 1934—35. Fra 1930—31 var
han Formand for Sønderborg tekniske
Skole.
I Aarene fra 1908—14, da Otsen
var Medarbejder ved Dybbølposten, blev
han flere Gange af de prøjsiske Myn
digheder idømt Pengebøder og fik 4
Ugers Fængsel for det, man den
Jørgen Peter Andreas Otsen, Bogtrykker. F.
gang under det tyske Styre kaldte for
12/4 ' 1889 i Hønkys, Aabenraa Amt. Søn af
„Fornærmelser mod Embedsmænd eller
fhv. Købmand og Bykasserer i Nordby paa Als
Otto Andreas Otsen og Hustru. Bogtrykker i
Myndigheder!“ Ved Verdenskrigens Ud
Sønderborg. Landstingsmand for 5. Kreds, Med
brud i 1914 blev han, som mange an
lem af Det konservative Folkeparti, valgt fra
dre Sønderjyder, der havde deltaget i 9/10 1937, hvor han supplerede foranstaaende
Landstingsmand Busch, der 8/10 afgik ved Dø
den danske Bevægelse, atter fængslet
den. (9. Medlem for 5. Kreds).
og sad som civil Fange paa Sønderborg
Slot fra 3/s—12/». I 1915 blev han indkaldt som Soldat og deltog i Verdenskrigen
til dens Slutning. Han er nu blevet dansk Rigsdagsmand, og vil i Lovgivnings
arbejdet, ikke mindst i hvad der vedrører de sønderjyske Landsdele, faa Brug for
de rige Erfaringer og den Menneskekundskab, han har erhvervet sig i sin hidtil
bevægede Tilværelse.
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Husmand JENS PEDER BÆKGAARD
„-De stille i Landet“, er et Udtryk, som undertiden bruges i en ironisk betonet
nedsættende Betydning om dem, der passer deres Dont hjemme, under beskedne
Forhold og iøvrigt lader Verden gaa sin skæve Gang. Det er dog med Urette,
naar denne Betegnelse bruges saadan. Mangen Gang er det uden Grund, blot
et Udtryk for, at de, der altid er paa
Færde, tillader sig at være store paa
det overfor de mere tilbageholden
de, men dog derfor ingenlunde ringere
Borgere. Bækgaard er vel nok af de
stille, dog ikke mere, end at han har
ladet sig vælge til Rigsdagsmand, en
Stilling, der ikke tillader sin Indehaver
at leve skjult for Verdens Øjne. Vil man
være Politiker og Folkerepræsentant,
maa man være parat til at træde frem
i Dagslyset og lade sig beskue af alt
Folket ! Det har dog Bækgaard lidt van
skeligt ved. Han ses sjældent paa en
Vælgertribune, og naar han er der, øn
sker han sig vist helst hjemme igen.
Som Landstingsmand maa han i det
mindste forud for Landstings- og Folke
tingsvalgene, ogsaa uden for den Kreds
hvori han er valgt, tage sin Tørn i
Agitationen. Han gør det stilfærdigt,
Jens Peder Bækgaard, Husmand. F. 25/2 1878.
sagligt og grundigt, som hans Væsen
Søn af Boelsmand Jens Bækgaard Jørgensen
er. Udfordres han dertil, tager han
i Snejbjerg ved Herning og Hustru Mette Chri
stensen fra sammp By. Medlem af Landstin
ogsaa Del i Diskussionen om de sæd
get fra n/s 1918 som Repræsentant for Ven
vanlige politiske Stridsspørgsmaal, men
stre. (11. Medlem for 5. Kreds).
han gør det nødigt og er kortfattet.
Bækgaard er ikke af de Landstingsmænd, der har været Folketingsmand, og
som ved Tidernes Ugunst eller som Vælgerløn for lang og tro Tjeneste er blevet
betroet et Landstingsmandat. Han er valgt af sin Egn, fordi man fandt, at han
passede til det, og Landstingets stilfærdige Tone og saglige Behandling af Spørgsmaalene synes han utvivlsomt meget bedre om,-end om Folketingets ofte larmende
Debatter, til hvilke han dog ret jævnligt er en opmærksom Tilhører. Bækgaard
er ude fra den midtjyske Hede. Han er Landsbyskolens Barn, har aldrig været
paa Højskole eller modtaget faglig Uddannelse af nogen Art. Hvad han kan, har
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han lært sig selv, og det er ikke saa lidt. Han er en meget indsigtsfuld Mand i
kommunale og sociale Spørgsmaal og har betydelig Indsigt i vor Kirkelovgivning.
Som tilhørende Indremissions Retning, har han fra gammel Tid altid haft Sans for
det kirkelige og med Flid sat sig ind i Kirkens Love og Bestemmelser. Paa sin
Hjemegn nyder han stor Agtelse. Han er Formand for Repræsentantskabet i Folke
banken for Herning og Omegn, Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Husflids
selskab og er fra 1934 Formand for Skatteraadet i Bølling med flere Herreder,
hvoraf han har været Medlem siden 1931. Han er tillige Medlem af Overskyldraadet. Før han kom i Rigsdagen, sad han i Sogneraadet og var i Bestyrelsen for
de stedlige Andels- og Landboforeninger.
Allerede fra de unge Aar var han som Politiker af moderat Støbning og deltog
i Politik under Valgkampagnen i 1909 med at støtte den Neergaardske Forsvars
politik. Hans Rigsdagsgerninger foregaar mere i Udvalgene end for aabent Tæppe.
Faar han betroet et Ordførerskab, behandler han Sagerne meget grundigt, for
bereder sig omhyggeligt og er nøje inde i alle Detailler, som han paa sit vel
klingende vestjyske Maal i logiske og faste Sætninger gør Rede for. Sociale og kom
munale Spørgsmaal har mest været hans Felt, men ogsaa Forsikrings- og Landbrugsspørgsmaal behandler han med Indsigt. I Samlingen 1936—37 var han Ord
fører for Lovforslaget om Udligning mellem Hovedstadens Kommuner.
For saa vidt det hidtil har været Landstingsmandens Opgave, at se Lovfor
slagene efter i Sømmene og prøve Paragraffernes Velegnethed til det praktiske Liv,
er en Mand som Bækgaard en fortræffelig Landstingsmand. Han har en god, sikker
Forstand og er i Stand til kyndigt at bedømme de Sager, han har med at gøre.
Han er en langsom, besindig og forsigtig Mand, gammeldags i sin Tankegang,
fra den Egn, hvor man kørte med Stude, men ikke desto mindre kommet sær
deles godt med.

Redaktør SØREN CHRISTIAN GROVE

Fra Silkeborg Kommuneskole og med Handelsskoleeksamensbevis i Lommen
kom Grove som ung i Typograflære og fik Ansættelse ved Esbjerg Socialdemokrat
i Sundbos Tid, og det blev ham, der fik en afgørende Indflydelse paa den unge
Typografs Fremtid. Redaktøren lagde Mærke til, at Manden derude ved Sætter
kassen skrev godt for sig; han fik ham ind paa Redaktionen, og dermed var hans
Vej afstukket. Enhver, der har kendt Redaktør og Folketingsmand I. P. Sund
bo, vil vide, at det var en Mand af et usædvanligt Temperament, en munter
Mand, fyrig, med en stejl Karakter, en Sjæl, der brændte for sin Sag. De,
der kom under hans direkte Paavirkning, kunde ikke undgaa at blive præget
af denne betydelige Journalist og Agitator, og Grove siger om Sundbo, at et
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Samarbejde gennem flere Aar med en saa udpræget Personlighed, vil altid sætte
sit Præg.
Groves politiske Interesse blev vakt allerede i 18-19 Aars Alderen, ved at
iagttage „Arbejdernes usle Livsvilkaar, som de var forrige Aarhundrede“. Han kom
tidligt ind i den socialdemokratiske Bevægelse, baade den faglige og den politiske;
han kan snart holde 50 Aars Jubilæum
som aktiv Socialdemokrat.
Fra 1921—33 sad han i Horsens
Byraad og er Medlem af Skanderborg
Amts Skoleraad. Han har aldrig sat syn
derlig Kraft ind paa at blive Rigsdags
mand ; nu sidder han i Landstinget med
sine graa Haar og faar oplevet det med !
Det væsentlige for ham, det, som har
betydet mest for hans eget Liv, og hvor
ved han har udrettet mest, er hans jour
nalistiske Virksomhed. Han stiller Pres
sens Betydning ikke blot ved Siden af.
men over Rigsdagens. I hvert Fald gæl
der det for Det socialdemokratiske Parti,
hvor det har været om at gøre, ikke blot
at faa fat i Vælgerne paa Valgdagen,
men afgørende tillige, ved den regel
mæssige Paavirkning gennem Pressen
og Organisationerne, at omdanne Sinde
laget og derigennem skabe den Aand i
Søren Christian Grove, Redaktør. F. 9/4 1872.
Bevægelsen, som fører til Sammenhold
Søn af Karetmagermester Simon Christensen,
og Fremgang! Som man ser Redaktør
Silkeborg og Hustru Ane Sørensen fra Trust i
Tvilum Sogn ved Silkeborg. Redaktør af Hor
Grove paa Billedet, sidder han i sin Re
sens Socialdemokrat. Medlem af Landstinget for
daktørstol med Telefon, Avisbunken og
Socialdemokratiet i 5. Kreds sid.en 22/9 1936.
Manuskriptpapiret udbredt for sig. Hans
(5. Medlem for 5. Kreds).
Blik søger ud af Vinduet, ud i den By,
hvor han nu har virket i mange Aar, og hvor hans Avis kommer hver Dag i de
mange, smaa Hjem. Redaktøren ved et saadant Dagblad har et stort og alvorligt
Ansvar overfor Læserne, der, hvis Bladmanden forstaar sin Kunst, mange Gange er
for ham, som det bløde Ler i Pottemagerens Haand. Et Penneskaft er ikke noget
anseligt Redskab, og dog har det ofte været i Stand til at tage det op med Jordens
mægtige og tvinge dem i Knæ, ja, der kan, om Aanden er redebon, være mere
Magt deri end i Alverdens Kanoner. Redaktør Grove sætter Skribentens Kald højt,
og det tjener ham til Ære!
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Forpagter JENS HØYER
• Jens Høyer er ud af en gammel, anset, dansk Slægt i Nordslesvig. Hans Far
og Farbrødre, hans Fætre og Kusiner hørte, i Egnen omkring Gram og Østerlindet, kun faa Mil Syd for Kongeaaen, til Danskhedens solideste Støtter. Det var
Landmandsslægter, der sad paa deres
gode Gaarde, solidt og godt, og havde
Raad til at sende deres Børn paa danske
Skoler. Jens Høyer kom paa Skibelund
Efterskole, hvor saa mangen Sønder
jyde i de purunge Aar fik sit danske
Sind underbygget og sin danske Be
vidsthed vakt. Intet Under, at Tysk
hedens Ledere i „Nordmarken“ havde
et alt andet end venligt Øje til denne
Skole lige Nord for Grænsen, med den
berømte Askov Højskole i Ryggen, hvor
Bjørnson og andre nordiske Stormænd
kom. — Fra Skibelund gik Høyer Vejen
over Askov, hvor han blev paavirket
af Højskoleforstander Schrøders solide,
materielt underbyggede nationale Tanke
gang; og derfra søgte han Tune Land
boskole, den samme Vej over de tre
Skoler, som saa mangen betydelig Søn
derjyde har vandret, for vel udrustet
Jens Høyer, Forpagter. F. 23/8 1872. Søn af
at vende tilbage til sin Fødeegn og der
Gaardejer Oluf Petersen Høyer, Ejer af Hovtage Danskhedens Sag op som sin egen.
gaard i Østerlindet og Hustru Mette Marie,
Tune Landboskole uddannede ikke blot f. Wanned. Forpagter af Gaarden Billeslund ved
Gram i Sønderjylland. Landstingsmand for Ven
sine Elever til dygtige Fagmænd; For stre fra 4/10 1930, hvor han som Suppleant for
stander Svensson var en begejstret,
afdøde Landstingsmand Kloppenborg-Skrumsildfuld Patriot, grebet stærkt af det ager blev Medlem af Tinget. (12. Medlem for
5. Kreds).
grundtvigske Livssyn med dets stærke
Fremhævelse af det danske Sindelag. — Svensson følte sig overfor sine sønder
jyske Elever som en Forkynder, og var det. Og Skolens øvrige Lærere, de to
Christensener, hans mangeaarige Medarbejdere, virkede paa deres stilfærdige og
nøgterne Vis i samme Retning. — Det danske Sindelag, der hos Høyer allerede var
vakt i hans Hjem, var, da han vendte tilbage fra de danske Skoler, saa rod
fæstet, at det aldrig kunde rokkes. Hans officielle Virksomhed i den tyske Tid
maatte, som Forholdene var, være af faglig Art. Gennem Landbrugsforeningen
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arbejdede han paa at styrke det Landbrugserhverv, som dengang var Dansk
hedens Hovedhjørnesten i Sønderjylland. Efter Genforeningen har han særlig in
teresseret sig for Landeværnets Virksomhed til Bevarelse af Jorden paa danske
Hænder.
Høyer taler kun sjældent paa Rigsdagen, og da som Regel om sønderjyske
Spørgsmaal i Tilknytning til Landbruget. Hans Virksomhed er mest faldet i Partiet
og i de Udvalg, hvor han har haft Sæde. Han er en forstaaende, elskværdig og
paa Rigsdagen afholdt Mand, der gerne vil opnaa Resultater, ikke mindst for det
sønderjyske Landbrug, der har været saa haardt ramt af den internationale Land
brugskrise. Hans politiske Anskuelse er en Venstrepolitik præget af Aandsfrihed
og Forhandlingsvillighed overfor de andre Partier.

Gaardejer FREDERIK KRISTIANSEN

Betragter man de Hverv, F. Kristiansen har faaet tildelt paa sin Hjemegn,
vil man bemærke deres ensidige Karakter. Han har været Medlem af Bestyrelsen
for Landboforeningen i Øster Herred siden 1928, og fra 1933—35 var han For
eningens Næstformand. Han er Medlem af Bestyrelsen for Vestjyllands Fælles
ledelse for Kvægavlsforeninger og Formand for den stedlige Foderstofforening fra
1928. Det er udelukkende de faglige Organisationer, som hidtil har haft hans In
teresse, og hvor man har haft Brug for ham. Han er nemlig en meget dygtig
Landmand; ikke saa faa vil nævne hans Navn i første Række, om de bedste paa
Vesteregnen skulde udpeges. Han er Landmand med Liv og Sjæl og driver sin
Gaard rationelt efter Videnskabens og Forsøgenes Anvisninger, kontrolleret af Regn
skab og personlig Indsigt.
F. Kristiansen er Elev fra Ollerup Højskole, har gennemgaaet Landbrugsunder
visningen paa Høng Landbrugsskole og er tillige Askovelev. Han er en vaagen,
begavet, meget læsende og med solid Viden udrustet Mand. Det er hans faglige Dyg
tighed, som har henledt Opmærksomheden paa ham og bevirket, at han blev udpeget
til Landstingsmand. Han har fra sin Ungdom sluttet sig til Det radikale Venstre, og
naar man siger, at de politiske Kampmøder ud over Landet er Spild af Kræfter
til ingen Nytte, saa gælder det maaske nok for alle de ældre Tilhøreres Vedkom
mende, som ikke saadan lader sig drive ud af de Folde, hvori de er indfanget og
har vænnet sig til at være. Men de ti-tyve unge, der holder til paa de nederste
Bænke og som Regel forholder sig tause, opmærksomt lyttende, er altid de bedste
Tilhørere, og saadanne unge Mænd faar ved disse politiske Møder ofte en Retning
angivet, som de vælger at følge Resten af deres Liv. Frederik Kristiansen deltog
i 1912 i et saadant Møde, hvor Slengerik og Laust Rasmussen paa den ene Side,
Vardekredsens daværende Folketingsmand Søren Sørensen, Søren Brorsen og nu
afdøde Landstingsmand Johs. Jensen fra Fredericia paa den anden Side, udkæm-
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pede et politisk Braavallaslag, og han fik her, som han selv siger det, et Skub
fremad i den Retning, der har gjort ham til radikal Venstrepolitiker.
Smaa Partier har mange Ordførerskaber at give til den enkelte, og i sin første
Rigsdagssamling har F. Kristiansen derfor ogsaa haft Ordet adskillige Gange. Han
taler et kraftigt, klart, vestjysk Sprog
og gør dygtigt Rede for de Sager, der
er ham betroet. løvrigt er han en noget
tilbageholdende Natur, beskeden af Væ
sen og udpræget positiv, den rene Poli
tik, Spillet, den kritiske Vurdering af
Mennesker og Forhold, interesserer ham
mindre; han har en god Tro til Menne
skene og til Fremtiden, og den er op
bygget paa de Erfaringer, han selv har
gjort om, hvor langt man kan naa ved
Flid, Sparsommelighed og dygtigt Ar
bejde. Det er blevet sagt om ham, at
han i disse vanskelige Kriseaar var en
daarlig Repræsentant paa Tinge for
Landbrugserhvervet; naar der blev kla
get allermest, og Kristiansen kom til
Stede, gik hans Vidnesbyrd ud paa, at
saa galt var det nu heller ikke, Land
bruget kunde nok klare sig, blot Land
mændene forstod deres Kram og pas
sede deres Sager! Han har dog ogsaa Frederik Kristiansen, Gaardejer. F. 29/10 1890.
Søn af Gaardejer Kresten Kristiansen i Tønmaattet erkende, at Tiderne en Over ding, Tistrup Sogn ved Varde, og Hustru Bo
gang, først i Trediverne, var vanske dil Løvborg Jensen fra Løvborg i samme Sogn.
lige, men videre fik ingen ham i Ind Gaardejer i Krarup ved Varde. Landstingsmand
for Dpt radikale Venstre fra 22/9 1936. (6. Med
rømmelse overfor de daarlige Tider.
lem for 5. Kreds).
Hans Politik er en frejdig og tillids
fuld Tro paa dansk Erhvervsliv, og sær] ig paa Landbruget, naar blot det kan faa
Plads til at røre sig og udfolde alle de Kræfter, det har i Behold.

Redaktør ESTHER MARIE MALLING PEDERSEN
I Rigsdagssamlingen 1936—37, da Spørgsmaalet om Lovgivning om Svanger
skab m. m. var til Behandling i Landstinget, modtog man et levende Indtryk af
Fru Malling Pedersens Personlighed. Hun behandlede sit Emne ud fra sin egen
Livsindstilling og talte aabent og fordomsfrit om de til Sagen knyttede Problemer.
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Hun er en veltalende Dame, der med Flid forbereder sit Foredrag, og som har
nøje Rede paa, hvad hun vil sige; ogsaa i Debatten er hun snarraadig og meget
vel i Stand til at orientere sig.
Hendes Far var den i vide Kredse kendte Skribent og Valgmenighedspræst Wilh.
Malling; Fru Malling Pedersen er op
vokset og opdraget i et udpræget grundt
vigsk Hjem, hvis Aand stærkt har paa
virket hendes hele Livssyn. Hun havde
som ung Lyst til at skrive, og efter at
have gennemgaaet Odder Realskole, fik
hun praktisk Uddannelse som Journalist
paa forskellige Bladkontorer. Her kom
hun ogsaa ud som Referent ved Væl
germøder og fik derigennem sin poli
tiske Interesse skærpet og udviklet. I
1929 deltog hun første Gang aktivt i
Politik, idet hun var opstillet som sit
Partis Kandidat i Odderkredsen, men
allerede inden da, havde hun flere
Gange været med og kendte Musik
ken ! — Hendes politiske Opfattelse er
stærkt præget af en individualistisk
Livsanskuelse: Det Frihedsinstinkt, som
naturligt bor i ethvert Menneske, bør
under Udvikling af Ansvarsfølelsen have
Esther Marie Malling Pedersen, Redaktør. F.
de videst mulige Voksebetingelser ; der
11/3 1885. Datter af Forfatteren, Valgmenig
ved tilvejebringes en naturlig og sund
hedspræst Wilh. Malling i Odder og Hustru,
Sofie Holm fra Dalum Præstegaard paa Fyn.
Ligevægt i Samfundet og mellem Er
Lokalredaktør ved Aarhus Amtstidende. Med
hvervene.
Den politiske Udvikling i
lem af Landstinget for Partiet Venstre fra 22/9
Landet
bør
gaa Haand i Haand med en
1936. (15. Medlem for 5. Kreds).
folkelig Opdragelse paa almen menneskelig Grund! — Fru Malling Pedersen er ogsaa som Politiker Grundtvigianer
og har følt, at hun i Partiet Venstre fandt mest Forstaaelse for disse sine Grund
anskuelser. Hun er Sekretær og Kasserer for Venstres Organisation i Aarhus Amt
og for Odder Kredsens Venstre. Hun har tillige i godt en halv Snes Aar været
Medlem af Hadsherreds sønderjyske Samfund. Det er karakteristisk for en Til
hænger af de almene Synspunkter, der er hendes, altid at have haft en levende
Interesse for de sønderjyske Spørgsmaal og Betydningen af at interessere videre
Kredse i det gamle Land derfor. Det var ikke blot i Sønderjylland, at de grundt
vigske Kredse var Danskhedens sikreste Borg i Udlændighedsaarene ; ogsaa i det
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gamle Land var det i saadanne Hjem Landet over, og hos dem, der iøvrigt sluttede
sig til Højskolebevægelsen, at den mest levende og deltagende Støtte blev ydet
Sønderjyderne i deres Kamp; ogsaa denne sin Interesse har Fru Malling Pedersen
faaet vakt i sit Barndomshjem, og hun vil paa Rigsdagen være Talsmand for disse
Anskuelser, ogsaa i en Tid, der er til
bøjelig til at betragte det grundtvigske
som noget blot historisk.

Typograf JØRGEN MØLLER
Det er som Socialist, at Jørgen
Møller er blevet Rigsdagsmand. Længe
før Genforeningen sluttede han sig til
Arbejderbevægelsen, og Socialismen
havde dengang en international Karak
ter. Det danske Socialdemokrati var til
en Begyndelse en Aflægger af det ty
ske; der var et Broderskab mellem Ar
bejderpartierne i Norden og i Tyskland;
de følte sig, som hørte de til samme
Familie.
Det faldt derfor ganske naturligt for
Jørgen Møller efter Genforeningen i
1920 at slutte sig til det danske Social
demokrati. Det var de samme Tanker
Møller, Typograf. F. 6/n 1877, Søn af
og Problemer, der her raadede, som Jørgen
Snedker Henrik Vilhelm Theodor Møller i Ha
han i sin Ungdom i Tyskland havde
derslev og Hustru Anne, f. Mathiesen i Sver
været optaget af. Hans Far var dansk drup ved Haderslev Fjord. Medlem af Lands
fra 1/10 1920 som Repræsentant for So
Optant og Forholdene derfor vanske tinget
cialdemokratiet i de sønderjyske Landsdele.
lige for ham i hans Hjemland, da hans
(1. Medlem for 5. Kreds).
Statstilhørighedsforhold saaledes var fly
dende. Han drog saa sydpaa og opholdt sig en Aarrække som Typograf i Mellemtyskland, hvor han i 1905 besøgte Fagskolen for Typografer i Rigshovedstaden.
Herved opnaaede han tysk Statsborgerret, og med den i Lommen vendte han i 1908
tilbage til Sønderjylland; nu kunde han med begge Ben paa Jorden træde offentlig
frem og varetage sin Stands Interesser. Og det var da som bevidst og organiseret
Socialdemokrat, at Møller blev kendt og gjorde sig gældende i Haderslev. Hans
Rod var dansk som hans Opdragelse i Hjemmet ; ogsaa af disse Grunde føltes Gen
foreningen ikke som noget Brud i hans Tilværelse; i 1912 var han kommen i Be
styrelsen for Haderslev Bys Sygekasse, men det er først efter Genforeningen, at
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han træder frem som offentlig Person. I 1919 blev han valgt til Medlem af Byraadet, 1920 blev han Landstingsmand, og 1921 kom han ind i Sønderjysk Fonds
Bestyrelse; siden 1928 har han været Skatteraadsmedlem. Ved Folketingsvalgene i
1920 var han sit Partis Kandidat i Haderslev Kredsen; 1926—29—32 og 1936 var
han opstillet i Tønder. I 1920 oprettede han Haderslev Amts Socialdemokrat, og han
har i Aarenes Løb nøje fulgt Partiets Arbejde i Landsdelen paa Møder, i Pressen
og ved personligt Arbejde. Han anser det for en Rigsdagsmands Pligt, saa vidt
muligt at hjælpe Vælgerne til Rette, naar de søger Raad og Støtte, selv om det
gælder Omraader, der ikke direkte berører Rigsdagsvirksomheden.
Jørgen Møller har deltaget i Verdenskrigen som tysk Soldat paa Vestfronten.
Det er en Oplevelse, som mærker sin Mand for hele Livet. Da han ved Krigens
Slutning kom ind i Rigsdagen, var han i meget et Billede paa den hjemvendte
Soldat. Han var mager og hærget af Krigens Vaner og Væsen, og dens Alvor stod
malet i hans stærke Træk. I en Forsamling af veltilfredse og velnærede danske
Rigsdagsmænd faldt han uden for Rammen. Det var ikke saa ligetil for en tidligere
tysk Socialdemokrat og Frontkæmper at finde sig til Rette i den danske Rigsdag,
men det er gaaet godt siden. Nu er Jørgen Møller som de andre, om end hans
markerede og kantede Skikkelse aldrig naar den ødanske Rundhed. Han taler sit
Partis Sag med Ro og Sikkerhed og har altid været Opponent imod den gængse
Opfattelse, at Sønderjyderne, det var de sønderjyske Bønder! Der var ogsaa andre
Mennesker i Sønderjylland ! Der var Arbejderne, Søfolkene, Haandværkerne og de
gamle Købstæders Borgerskab. Jørgen Møller har gjort sig til Talsmand for de Op
fattelser, der har raadet i disse Kredse. Hans Form kan undertiden være skarp,
maaske præget af de haarde Vilkaar, hvorunder han ofte har maattet leve. Som
Tiden er gaaet, har den dog mildnet hans Sind og bevirket, at hans stærke, karak
teristiske Smil, venligt, med et ironisk Drag, hyppigere bryder frem end i hans
første Rigsdagsaar, da Krudtrøgen fra Slagmarkerne endnu hang ham i Over
skægget.

Direktør KNUD OLAF NIELSEN
Blandt de nyvalgte fra Efteraaret 1936 bemærkede man paa de konservatives
Pladser Direktør Olaf Nielsen fra Skanderborg. Det var et gammelt Krav fra Købstædernes Erhvervskredse til den konservative Ledelse, at der skulde Forretningsmænd paa Rigsdagen; ikke alene vilde det gavne Det konservative Folkeparti, men
Handelsstanden og Industrien rundt i Landet havde et rimeligt Krav paa at blive
repræsenteret, og ud fra denne Betragtning blev Direktør Nielsen opstillet af de
Konservatives Valgmænd i Herning, og valgt.
Han har gaaet paa Statsskolen i Horsens, hvorefter han kom i Lære i en
Kolonial, Korn- og Foderstofforretning i samme By. Her var han fra 1908—11.
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Aaret efter aftjente han sin Værnepligt og fik saa Ansættelse i Trælastfirmaet
M. Christensen & Co., Skanderborg, hvis Direktør han blev i 1919. I 1933 blev
Direktør Nielsen Medlem af Byraadet og fik samme Aar Sæde i Byens Skole
kommission. Han har som Kommunalmand været meget virksom for sin Bys
Trivsel og gjort de konservative Syns
punkter gældende i Byens Styre. I sin
første Rigsdagssamling har han kun haft
Ordet faa Gange og holdt ganske korte
Taler, hvori han paa en præcis og klar
Maade har gjort Rede for sit Partis Op
fattelse. Han har deltaget i Udvalgs
arbejdet med Flid og Interesse; man
har Indtryk af en aarvaagen og opmærk
som Mand, der er ivrig efter Lejlighed
til at føre sine’ Anskuelser frem. Han
er Oppositionsmand, og han føler det
som sin Opgave først og fremmest at
kritisere, maaske ogsaa at angribe det
raadende Flertal. Overfor de traditio
nelle demokratiske Betragtninger og de
sædvanlige Begrundelser for Det radi
kale Venstres eller Socialdemokratiets
Politik er han paa Vagt og er rede til
at sætte ind med Angreb. Foreløbig er
han dog som en Panter, der lurer i
Knud Olaf Nielsen, Direktør. F. 11 /7 1892. Søn
Skovbrynet, parat til at snappe sit Bytte,
af Tømmerhandler Hans Rudolph Nielsen i
naar det passerer dens Plads. Han af Skanderborg og Hustru Jakobine Pedersen fra
Randers. Landstingsmand for Det konservative
venter en Lejlighed til med fuld Styrke
Folkeparti fra 22/9 1936. (10. Mpdlem for
at kunne angribe de nuværende Magt
5. Kreds).
havere, hvis Politik han betragter som
skadelig for en sund økonomisk Udvikling, og han er ikke af Naturen en Akkordens
Mand. De klare stejle Standpunkter pas: ;er ham bedst; bag hans rolige tilbage
holdende Væsen bor megen Lidenskab, og skulde det politiske Liv glide ud i et
Dødvande, vilde det ikke være noget for ham.

Karetmager OFFER INGVARD OFFERSEN
Kører man med Toget ind til Aarhus, lige meget, om man kommer Syd fra
eller Nord fra, er det, der skinner mest i Øjnene Aabyhøj ; den nybyggede og
pyntelige Forstad ligger paa et Bakkehæld Vest for Byen og lyser med sine røde
29
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Tage! Mere end nogen anden Del af Jyllands Hovedstad markerer den Væksten fra
Lavlandet omkring Aaens Udløb ved Bugten, hvor den gamle By ligger, op over
Bakkerne og langt ind i Landet. Siden 1917 har Offersen været Medlem af Aaby
Sogneraad, og i de sidste 12—13 Aar har han været Formand. Det er i denne
Tid, den rivende Udvikling er gaaet for
sig, og det er under hans Ledelse,
Byen er vokset op. Den er ikke alene
Forstad til Aarhus og har et livligt og
hyppigt trafikalt Samkvem med den in
dre By, men Aabyhøj hviler i ikke ringe
Grad i sig selv. Den har en betydelig
Industri og stor Gartnerivirksomhed og
har været i sin Opvækst en meget vel
styret Kommune, hvis Økonomi til en
hver Tid har været velfunderet. I dette
har Offersen en ikke ringe Del af Æren.
Han er en myndig Mand, en paapasselig Administrator og har haft Blik for
Byens Udvidelsesmuligheder. At han,
som en besøgende i Byen ser, er kom
met til Kort med Amtsvejens Bredde,
kan ikke bebrejdes ham; snarere maa
man anerkende, at han faar den udvi
det, mens Tid er ! Han sidder foruden i
Sogneraadet siden 1922 ogsaa i AmtsOffer Ingvard Offersen, Karetmager. F. 7/4
raadet og har herigennem kunnet med
1882. Søn af Husejer Laurs Peter Offersen i
virke til at tilrettelægge Forholdene
Hadbjerg ved Hadsten og Hustru Edel Kir
stine Jensen fra Hadbjerg. Karetmager og Sogpraktisk i sin By. I den sidste Tid er
nßraadsformand i Aaby ved Aarhus. Lands
der opført en stor og moderne Admini
tingsmand for Socialdemokratiet i 5. Kreds fra
strationsbygning
i Kommunen, der ikke
22/9 1936. (7. Medlem for 5. Kreds).
alene afhjælper en forstaaelig Pladsmangel, men tillige understreger Karakteren af et selvstændigt Kommunesamfund. I
Samarbejde med Aarhus har Offersen vi: st megen Selvstændighed i Varetagelsen
af Aabys Interesser, og saa mægtig var han blevet, siger man, at de mest ivrige
for at faa ham valgt til Landstingsmand, var at finde i den store Bys kommunale
Centrum.
Offersen valgte som ung at lære et Haandværk for derigennem at naa frem til
en selvstændig Stilling. I sin Læretid og derefter besøgte han Aftenskoler og gen
nemgik i fire Vintre Aarhus tekniske Skoles Kursus. Gennem Fagforeningen, hvor
han avancerede fra Revisor og Bestyrelsesmedlem til Formand og Kasserer, naaede
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han helt op i Fagets Hovedbestyrelse. I 1911 begyndte han en selvstændig Forret
ning som Karetmager og flyttede nu fra Fagforbundets Ledelse over i den politiske
Forening, hvor han i 1912 blev Bestyrelsesmedlem og 1914 Formand. Fra 1915
—24 var han tillige Formand for den socialdemokratiske Kredsorganisation i
Skjoldelevkredsen og i denne sin Stil
ling begyndte han at deltage i offentlige
politiske Møder og naaede saaledes gen
nem Sogneraad og Amtsraad frem til
Rigsdagen, hvor han endnu er en ny
Mand.
Ogsaa i offentlige Opgaver uden for
den kommunale Virksomhed har han
taget Del. Han har været Brugsfor
eningsformand siden 1916 og er nylig
valgt til Vurderingsformand til Ejen
domsskyld.
Gaardejer

KARL JOHAN PEDERSEN
Ved Behandlingen af Lovforslag
paa Rigsdagen om kommunale Anlig
gender, Elektricitetsforsyning o. 1. er
Karl Pedersen en Autoritet. — Han er
Venstremand, har altid været det som
Karl Johan Pedersen, Gaardejer. F. 18/1 1873.
en Selvfølge, opvokset og opdraget der Søn af Gaardejer Jens Pedersen i Virklund og
til. Saadan var man paa hans Egn, det
Hustru Kirstine Jensen. Ejer af en Gaard i
kom af sig selv, ganske naturligt og uden Ørskov ved Horsens. Landstingsmand for Par
tiet Venstre fra s/8 1932, da han blev Medlem
særlig Paavirkning, politisk Omvendelse som Suppleant for Landstingets daværende For
eller Partitagen af nogen Art! Og han
mand J. Jensen-Klejs, da denne ved Landstings
er placeret i Partiets Centrum. Hælder medlem Fru Elisa Petersens Død blev tingvalgt
Medlem. (14. Medlem for 5. Kreds).
han til nogen Side, er det til Venstre,
han er en frisindet Mand, der gerne vil og ogsaa kan forstaa andres Tankegang.
Hans Interesse for offentlige Anliggender er vakt gennem Kommunen ; Sogneraadet har været hans Udgangspunkt. Han har levende interesseret sig for, hvad
der foregik dér, og da hans Naboer og Standsfæller kendte ham som en praktisk,
dygtig og samvittighedsfuld Mand, blev han i 1903, i 30 Aars Alderen, Medlem
af Raadet, og har siden lagt en meget væsentlig Del af sin Arbejdskraft i korfimunalt Arbejde af forskellig Art. Fra det hjemlige Sogneraad avancerede han til
Amtsraadet i Skanderborg, hvoraf han fremdeles er Medlem, og han indtager i
29*

452

Dag nogle af de højeste Tillidsposter indenfor vort kommunale Væsen. Han er
Formand for De samvirkende Sogneraadsforeninger i hele Landet og deltager i
denne sin Egenskab bestandig i Raadslagninger af snart den ene, snart den anden
Art i Ministerium, Kommission og Rigsdag. Karl Pedersen er endvidere Formand
for Skanderborg Amts Sogneraadsforening samt for Horsens og Omegns forenede
Vandkraftanlæg, og han er Medlem af Elektricitetsraadet.
I sin Ungdom lærte han Landvæsen paa større Gaarde og besøgte Dalum
Landbrugsskole, hvor han fik sin teoretiske Uddannelse. Han er et hurtigt Ho
vede, der let forstaar en Sag og gør Rede for den i et flydende, lidt hastigt Fore
drag, hvor Ordene synes i Kappestrid om at komme til. Han er en travlt optaget og
rask Mand, der ikke spilder sin Tid med Udenomssnak, men altid har et venligt Smil
tilovers for den, han taler med. Selv om hans Pande ofte rynkes i Bekymring for de
mange Vanskeligheder hans Kommuner i disse Aar har haft, er det hans Natur imod
at se alt for sort paa Tingene og at tabe Modet. Hos ham møder man snarere en
Anvisning paa Udveje og en opmuntrende Bemærkning end Udtryk for de Stemnin
ger, der raader, hvor Landskabet er øde og vejløst, og hvor alt Haab lades ude!

Gaardejer JENS ANTHON RAHBEK
At være „en af vore egne“, at blive regnet som Repræsentant for den jævne Be
folkning paa sin Egn i den Forstand, at det er en ud af Befolkningens Midte, som
man har kaaret til Rigsdagsmand, det er Rahbeks Ideal. Derved tilvejebringes og
bevares bedst det Tillidsforhold, som bør være mellem en Rigsdagsmand og hans
Vælgere! — Foruden Kommuneskolen har Rahbek fulgt Aftenskoleundervisningen
paa sin Hjemegn og andre Kursus og har været paa Højskole hos Højskoleforstan
der Himmelstrup. Denne Højskolemands kraftige Personlighed og J. C. Christen
sen, der jo heller ikke hørte til de slappe Naturer, har mere end andre vist ham
Vej. Iøvrigt er hans politiske Opdragelse foregaaet gennem Venstres Ungdom.
Han var denne Landsforenings Formand, da han i 1920 første Gang blev opstillet
til Folketingsmand.
Rahbek er en af de mest typiske midt- og vestjyske Repræsentanter paa Tinge,
og det er godt at se den vestjyske Bonde, den jævne venlige Mand med det lyse
Hoved og den stærke Karakter, uforfalsket endnu den Dag i Dag paa Rigsdagen.
Rahbek vedkender sig ikke blot Liberalismen som en Etikette paa Partiets Politik,
men Frisindet er ham i Kødet baaren, som det er hos saa mange, der er opvokset
med vide Horisonter for Øje — „Med Hedens Alvor er hans Sjæl fortrolig, den
lagde Højhed om hans lave Bolig“ — som det hedder i Aakjærs mest storladne og
betydeligste Digt: „Paa Hedens Høje“.
Rahbek er en frisk og tillidvækkende Vælgermødetaler. Hans jyske, stærke
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Maal og enkle, simple Argumenter, parret med Indsigt i de Emner, han behand
ler, har gjort ham til en af Venstres mest vindende Agitatorer. Ogsaa som Rigs
dagstaler har han værdifulde Egenskaber, og i Udvalgsarbejdet er han baade i Stand
til at give og paa en værdig Maade tage
en Indrømmelse, men kan iøvrigt være
stædig nok, naar han har sat sig noget i
Hovedet. Han undervurderer ikke sin
egen Mening om Tingene. — Han har i
20 Aar været Medlem af Ledelsen- af
Ringive Sparekasse og var derfor, som
naturligt er, en varm Talsmand ved
Sparekasselovens Behandling forleden
Aar paa Rigsdagen for de smaa Landbo
sparekasser. Han sidder i Bestyrelsen
for Andelsklædefabriken i Grindsted og
Fortsættelsessygekassen for Vejle Amt,
men har iøvrigt læsset en Del af sine
lokale Tillidshverv af sig, da han blev
Rigsdagsmand, for at kunne bevæge sig
mere frit!
Ved Slutningen af sit Ordførerskab
ved Behandlingen af Sparekasseloven i
Samlingen 1936—37 udtalte han om
Sparekassernes almindelige Virksom
hed: „Den er sket under fuld Selvstyre,
under Ledelse af ansvarlige Sparekasse
folk og under Tilsyn af et forstaaende Jens Anthon Rahbek, Gaardejer. F. 26/9 1886.
Søn af Gaardejer Kr. Jensen Rahbek, „Grøn
Sparekasseinspektorat.“ I disse faa Li lund“ ved Ringive og Hustru Jensine Mariane
nier er ogsaa hans videre politiske Op Andersen fra „Grønlund“ . Ejer af Gaarden
„Billundgaard“ i Ringive Sogn, Vejle Amt.
fattelse udtrykt. Befolkningen rundt
Folketingsmand for Venstre fra 30/3 1922 til
omkring i vort Land skal under Ansvar
21/4 1929 og fra 16/X1 1932 til 22/10 1935. I
1922 blev han Medlem af Folketinget som Sup
overfor Loven, gennem fagligt dygtige
pleant for Pedersen Nyskov, ved dennes Død;
Personer helt frit styre deres egne lo
ved Valget i 1920 var han opstillet i Borup
kale Anliggender, og skal Samfundet
kredsen i Randers Amt. Ved Efteraarsvalget
1932 valgtes han i Ribe Amt. Opstillingskred
have Indseende dermed, bør det ske
Guldager. Valgtes til Medlem af Lands
gennem en Embedsstand, som først og sen:
tinget 22/9 1936. (13. Medlem for 5. Kreds).
fremmest skal forstaa den Befolkning,
den fører Tilsyn med og skal vejlede, i i Embedsmandens Virksomhed kan virke
fremmende og ikke gribe forstyrrende ind i det, der er Sæd og Skik og som har
ført til Fremgang for Egnen!
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Gaardejer SØREN RASMUSSEN (BYSKOV)

Naar Rasmussen Byskov jovial og smilende, bred og veltilfreds kommer ind
i Landstingssalen og indtager sin Plads, er det, som medbragte han den særlige
Stemning, der er over de høje, frugtbare Marker Syd for Limfjorden mellem Struer
og Lemvig. Han kommer fra sin Gaard
hvor, ved Sommertid tunge Stude gaar i
Hvidkløverfolde og lægger Pund til Pund
paa deres brede Rygge, hvor Havren
knejser høj og toptung, hvor Hveden
døjer med at blive moden for bare Grø
de, og hvor Roemarkerne staar friske og
grønne til ind under Jul!'Han er Land
mand ind til de inderste Fibre i hans Ryg
marv. \Han tænker og føler som Ejer af
en stor Gaard, ser Verden fra sin brede
Gaardsplads eller fra Marken, hvor alt
er hans over lange Agre og hegnede
Vange.
I Hans politiske Interesse er, ud over
Landbruget, knyttet til Skole og Kirke.
Fra de unge Aar har han haft Interesse
for Politik. Han var Elev paa Nissum
Højskole og blev her stærkt paavirket
af Stedets Præst, den betydelige Indre
missions Prædikant Ad. L. Hansen, der
Søren Rasmussen (Byskov), Gaardejer. F. 20/10
satte sit Præg for lange Tider paa Eg
1870 i Nødager ved Randers. Søn af Gaardejer
nens
Aandsliv. Rasmussen Byskov
Rasmus Sørensen og Hustru Ane Katrine Pedersdatter, født i Bredstrup. Fra 1901 Ejer af
søgte Landbohøjskolen, hvorfra han har
Gaarden „Sønder Byskov“ i Nørre Nissum.
Landbrugseksamen i 1898, og han blev
Medlem af Landstinget for Dpt konservative
nu Lærer paa Nørre Nissum Højskole,
Folkeparti fra 11/5 1918. (8. Medlem for 5.
Kreds).
hvor han har undervist indtil 1929. I
1916 blev han Medlem af Amtsraadet
og samme Aar Bestyrelsesmedlem i kirkelig Forening for Indremission. Han sidder
i Bestyrelsen for Ringkøbing Amts Plejehjemsforening, er Medlem af Tilsynsraadet
for Statens Sindssygehospitaler, og er i Bestyrelsen for Nørre Nissum Seminarium
og Højskole. Det er begge private Institutioner, men tilknyttet Indremissions Or
ganisationer. XRasmussen Byskov har dog ogsaa Sans for den verdslige Side af
Medaillen; han er Formand for Lemvig Bank.
I Aarenes Løb har han paa Rigsdagen haft talrige Ordførerskaber for sit Parti.
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I Hans Tale er bred, uden Disposition; sjældent fortaber han sig i Enkeltheder,
men udvikler sin Opfattelse af det foreliggende Spørgsmaal, som han søger at be
lyse ikke blot ud fra sit Partis Program, men først og fremmest ud fra sit eget per
sonlige Syn paa Sagen og ud fra sin Livsanskuelse. Han er Folkekirkens Mand,
Tilhænger af en øget Indflydelse for Kirken som Aandsmagt i Folket, og han vil,
at Skolen skal hvile paa kristelig Grund og staa i nøje Samarbejde med Folke
kirken/ Indenfor de Kredse i vort Folk, som deler Rasmussen Byskovs Anskuelser,
nyder han ikke ringe Anseelse. Hans retskafne Karakter og vennesæle Væsen har
ogsaa paa Rigsdagen gjort ham til en afholdt Mand.

Redaktør HENRIK RUDOLF STUMPH

Stumphs Far var Skomager, og efter Skolegangen i Aarhus søndre By
skole kom Sønnen i Skomagerlære og blev uddannet som Svend. I sin Læretid gik
han paa Aftenskole og var iøvrigt tidligt politisk interesseret ; for en vaagen
Dreng var der i en By som Aarhus rig Lejlighed til at se, hvor ulige Samfundets
Goder var fordelt. I smaa, gamle Huse boede fattige Mennesker, og i de lange
ensformige Husrækker, der ved Byens stadige Vækst kravlede op over Bak
kerne, havde Arbejderne deres Hjem i indknebne ofte til en Familie alt for
smaa Lejligheder. Men langs Stranden, ved en bred Landevej med Ridestier, laa
Villa ved Villa i skyggefulde Haver. Her boede en lille Kreds af Arbejdsgivere
i Overflod og betragtede det som en Selvfølge, at Arbejderne skulde forsyne
dem med Livets Goder i rigt Maal ! Saa en Dag hørte den unge Stumph Sabroe
tale; ogsaa han er af de mange, der blev kaldet til det socialdemokratiske Partis
Arbejde af Sabroes stærke Røst. Laust Rasmussen fra Fredericia med sin rivende
Veltalenhed og Harald Jensen fra Aarhus, kløgtig og stærk, Arbejdernes ufor
færdede Talsmand gennem lange Tider, blev ogsaa Stumphs Læremestre. Senere,
siger han, har Stauning været mit politiske Ideal — i den Henseende ligner han
mange andre !
Da først den socialdemokratiske Politik havde faaet fat i Stumph, rykkede han
hurtigt op i Ledelsens Rækker. Han har som ganske ung været Medlem af „Frem
skridtsklubben“ i Aarhus, hvor der diskuteredes Politik; nu blev han som Skomager
svend Bestyrelsesmedlem i Fagforeningen og senere dens Formand. Ogsaa i Sko
magernes Hovedbestyrelse fik han senere Sæde. Fra 1903—07 arbejdede han paa
en Skotøjsfabrik i Hadsten og var da Medlem af Sogneraadet. Han blev Formand
for Fællesorganisationen og for den stedlige Fagforening. Paa den Tid begyndte han
at deltage i den politiske Agitation; sammen med Simonsen fra Aarhus talte han
ved Vælgermøderne, og Harald Jensen bed da Mærke i ham. Da Holstebro Social
demokrat skulde have ny Redaktør, henledte han Sundbos Opmærksomhed paa
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Stumph; Sundbo var jo Socialdemokratiets Jarl over Vestjylland, og nu blev Stumph
en af hans Mænd.
Som Redaktør i Holstebro har han vist en meget betydelig Evne til at arbejde
sig ind i Egnens Forhold. Han har sat sig fast og efterhaanden ogsaa ved sin Del
tagelse i Agitationen til Folketingsvalgene oparbejdet et betydeligt Stemmetal i
Byen og paa Landet. I 1909 blev han Medlem af Byraadet, hvor han med en kort
Afbrydelse har været siden. Han er
Formand for den lokale Partiforening og
i Bestyrelsen for den stedlige Fælles
organisation.
Som Byraadsmedlem er Stumph en
stor Praktiker. Han interesserer sig ikke
blot for Administration af Love men er
meget virksom for at sætte Arbejde i
Gang og udbygge Forbindelsen mellem
Byen og dens Opland. Han er Statens
Repræsentant og Næstformand i ØrnhøjHolstebro Banen og har vist Interesse
for et praktisk Samarbejde mellem Eg
nens Rutebiler og den lille Jernbane.
Han gaar op i sit Arbejde som Redaktør
og Kommunalmand med et muntert, op
lagt Sind og er parat med Raad og Hjælp
til de mange, der altid henvender sig til
en socialdemokratisk Redaktør og Med
lem af Byraadet !
Stumph har deltaget i et meget be
Henrik Rudolf Stumph, Redaktør. F. 24/12 1876.
tydeligt Antal Vælgermøder paa sin Egn.
Søn af Skomager Jens Peter Stumph i Aar
Han kan nu saavel Egnen som Lektien
hus og Hustru Mathilde Marie Stockholm. Re
udenad. Han hører ikke til de agitato
daktør af Holstebro Socialdemokrat. Medlem af
Landstinget for Socialdemokratiet siden n/2
risk udfordrende Talere, men giver sit
1930, da han indtraadte i Tinget som Suppleant
Foredrag, hvori han fremstiller den so
for afdøde Hattemager Jensen fra Esbjerg.
cialdemokratiske Politik, en Form, hvor
(4. Medlem for 5. Kreds).
efter denne Politik fremtræder som det
naturlige, som det enhver Arbejder og Husmand ganske rimeligt bør slutte sig til,
ja, mange flere end de! Den Retning, som den socialdemokratiske Politik har
taget, med et vidt forgrenet Samarbejde til alle Sider i vort Samfund, falder i
Stumphs Smag; han er stemt for det positive Resultat; hvad der er til at tage og
føle paa er hans Maal. Arbejderne skal have noget for deres Stemme, og Magten
skal bruges, mens man har den!
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6. KREDS, DET NORDLIGE JYLLAND
Redaktør, Gaardejer GUNNAR FOG-PETERSEN
Efter i sin Ungdom at at have lært praktisk Landvæsen og fra 1898—99 at
have gennemgaaet et 9 Maaneders Kursus paa Tune Landboskole gennemgik FogPetersen i Efteraaret 1899 et Kursus for
Skyde- og Gymnastiklærere paa Valle
kilde Højskole, arbejdede derefter en
kort Tid som Daglejer og var Vinteren
1899—1900 Højskolelærer i Thy, hvor
han underviste i Gymnastik, Regning og
Bogføring. Fra 1901—05 studerede han
ved Landbohøjskolen, tog Landbrugs
eksamen, var i l1 j2 Aar Privatassistent
hos Professor W. Johansen ved dennes
Arvelighedsforsøg og læste samtidig til
udvidet Eksamen for Landbrugskandida
ter. Fra 1905—06 var han Redaktør af
Ugebladet „Dansk Landbrug“, der ud
kom i Aarhus, var Vinteren 1906—07
Lærer ved et halvaarligt Landbrugskur
sus paa Bornholm og fra 1907—11
Planteavlskonsulent først i Holbæk Amts
Landboforeninger og derefter i De sam
virkende sjællandske Husmandsforenin
ger. Fra 1911—24 var han Redaktør af
Gunnar Fog-Petersen, Gaardej‘er, Redaktør. F.
„Aalborg Venstreblad1*. I Efteraaret 5/1 1881 i Alslev ved Varde. Søn af Sogne
1924 købte han sin nuværende Ejen præst *P. N. Petersen og Hustru Anna Susanne
dom. Fra 1918—34 var han Ejer af Katrine Fog. Ejer af Vester Skalborg ved Aal
borg og politisk Redaktør af Ug.ebladet „Ti„Krogsgaard“, Saltum Sogn, i Vendsys dens Stemme“ . Folketingsmand for Det radisel. Han var Medlem af Det sønderjyske kale Venstre fra 20/s 1913 til 22/4 1918 og fra
Udvalg af 1919, der forberedte Genfor 24/7 1918 og til 26/4 1920. Medlem af Landstinget fra 710 1920. (9. Medlem for 6. Kreds).
eningen, og har siden været Medlem af
det statsministerielle Udvalg bestaaende af en Repræsentant for hver af de fire
store Partier, og hvis Opgave det er at administrere en Bevilling paa Finansloven
til Støtte for dansk Sprog og Kultur i Udlandet. Fra 1935 har han været Medlem
af Dansk Kultursamfund, et Udvalg under Undervisningsministeriet, som admini
strerer Bevillinger til Støtte for Danskheden i Nordslesvig. Fog-Petersen er Medlem af Toldraadet og har i mange Aar haft Sæde i dette Raads Appeludvalg. Han
hår fra 1927 været Medlem af Landstingets Finansudvalg, er Medlem af Tilsyns-

458
raadet for Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole, af det udenrigspolitiske Nævn
og af Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank. Han er Næstformand i Par
tiets Landstingsgruppe og Medlem af dets Bestyrelse. Foruden talrige Bladartikler
og Tidskriftsartikler af blandet Indhold har han udgivet som Manuskript en Sam
ling Naturbetragtninger under Titlen: „Stæren er her igen“ (1921).

Husejer NIELS GISSELBÆK

I snart 20 Aar har Gisselbæk siddet
paa Rigsdagen, og i Landstinget været
Repræsentant for en Venstrepolitik, som
ikke i helt ringe Grad har været præget
af hans egen Person. I hvert Fald saa
langt det faldt i hans Lod at give den
Udtryk. Gisselbæk er Elev fra Nissum
Højskole, og da han havde faaet Foden
under eget Bord, begyndte han snart
efter at tage Del i offentlige Anliggen
der. Han var fra 1912—16 Sogneraadsformand og fra 1916—22 Medlem af
Thisted Amtsraad. Fra 1916 har han
været Formand for Ringkøbing Amts
Vareindkøbsforretning, en meget om
fattende Forretning, der som man ser
ogsaa har sine Fangarme helt oppe i
Thy, ja ovenikøbet der har hentet sin
Formand ! Han er Medlem af Andels
udvalget og af Bestyrelsen for Aktie
Niels Gisselbæk, Husejer. F. 7/2 1870 i Villeselskabet: „Frøavlscentret Hunsballe“;
rup ved Vestervig i Thy. Søn af Gaardejer
hans Interesse for Frøavlen har des
Peter Gisselbæk og Hustru, f. Nielsen. Fhv.
uden gjort ham til Formand for PajGaardejer i Ørum i Thy. Medlem af Landstin
get for Venstre fra n/5 1918. (7. Medlem for
bjergfonden.
6. Kreds).
Gennem Aarene har Gisselbæk
været Ordfører for og taget Ordet ved Behandlingen af mange forskellige Emner.
Han har talt om sociale og kirkelige Spørgsmaal, men hvad der mest interesserer
ham er Landbrugets Anliggender, dets Handelsforhold, hvad der knytter sig til
Andelsbevægelsen, og dertil alt vedrørende hans Hjemegn, herunder de store
Problemer om Vestkystens Sikring, Limfjordsspørgsmaalet og Havnespørgsmaal ved
de lange Kyster paa hans Hjemegn baade langs Hav og Fjord.
Gisselbæk er en selvstændig Natur. Han er Venstremand fra gammel Tid og
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da mangeaarig Oppositionsmand mod det i Thisted Amt dominerende Højre.
Efter at Venstre var blevet det stærkeste Parti i Amtet, var han ikke bange for
ved Lejlighed tydeligt at markere, at dette betød et Systemskifte. Han er en
Mand med megen Vilje og meget Humør. Hans Sans for det komiske i Tilværel
sen og et af overskydende Helbredskraft rigt næret Lune gør ham til en morsom
Mand for dem, der kender og forstaar at vurdere disse hans Ejendommeligheder.
Men Karakterstyrke og Viljekraft har altid været det for ham mest karakteristiske.
Han har dog ikke haft Evne til at udfolde disse sine Egenskaber paa frugtbar
Maade i det storpolitiske; det holder han sig som Regel fra, selv om han har
særdeles velbegrundede Meninger derom. Men i den lille Politik, den hjemlige,
den saglige og i Hverdagsdebatterne paa Tinge, naar han tager Del deri, er han
en meget sikker Mand, ingenlunde let at feje til Side, og han raader da over Vaaben i Kampen, som opfordrer til at omgaas ham med Forsigtighed. Han kan være
spydig som faa, og det er ikke med nogen Underlegenhedsfølelse i Sjælen, at han
giver sig i Dyst selv med de allervanskeligste af Tingets Debattører.
Gisselbæk har været en dygtig Landmand, der har forstaaet at drive sin gode
Thybojord med Udbytte. Han har bidraget væsentlig til at fæstne Venstres Politik
i Thy, ikke mindst gennem dens nære Tilknytning til Andelsbevægelsen og andre
af Landbrugets faglige Sammenslutninger. Han er Medlem af Rigsretten, men har
iøvrigt ikke brudt sig om at samle paa offentlige Hverv, hverken af den ene eller
den anden Art.
Forstander HENRIK HAUCH
Hans første Uddannelse var i Skoven, hvor han erhvervede Forst- og Jagt
lærebrev, og denne sin Interesse har han bevaret op igennem Aarene, ikke blot
er han en lidenskabelig Jæger, men paa sin Landbrugsskole, Asmildkloster ved
Viborg, som han ledede fra 1908—34, oprettede han en Afdeling for Uddannelse
af Skovfogeder. Fra 1897—98 var han Elev paa Lyngby Landbrugsskole, fra
1898—1900 paa Askov; 1902 tog han Eksamen paa Landbohøjskolen som Land
brugskandidat. Hauch var herefter Lærer ved Landbrugsskolen bl. a. i Lyngby,
hvor han virkede indtil han selv blev Forstander 6 Aar efter.
Fra 1922 har han været Medlem af Landstingets Finansudvalg, fra 1928—36
Udvalgets Formand. 1928 blev han Medlem af Rigsretten og 1927 Medlem af Tilsynsraadet for Viborg Bys og Omegns Sparekasse. Han er Medlem af Bestyrelsen
for De samvirkende danske Landboforeninger, af Socialministeriets Arbejdsudvalg,
og siden 1920 har han været Medlem af Landbrugsraadet. 1932 var han Formand
for De samvirkende danske Landboforeninger, og samme Aar blev han Vicepræsi
dent i Landbrugsraadet, hvis ledende Præsident han har været siden 1933. Han er
Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn og af Tilsynsraadet for Den kgl. Veterinærog Landbohøjskole. Fra 1931 har han været Vicepræsident i Dansk-Engelsk Selskab;
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fra 1936 Medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank, fra 1937
Medlem af Landsoverskatteraadet og af Forfatningskommissionen. Siden 1930 har
han været Formand for Foreningen af jyske Landboforeninger.
Hauch er en meget optaget Mand. Den ene Dag præsiderer han i Køben
havn, den næste forhandler han om Landets Eksport i London eller Berlin. Der
til kommer hans Landejendom, som ingenlunde forsømmes, at Landboforenin
gernes Kontor i Aarhus jævnlig skal besøges og Hundrede andre Ting, som en
Mand af hans Natur og Indflydelse maa bruge sin Tid til. Selv om han ogsaa er
en meget flittig Mand og trods Frasigelse af betydelige Hverv, i Hedeselskabets
Ledelse, f. Eks., og Stillingen som Landbrugsskoleforstander, der var hans første
Manddomsgerning og som lykkedes særdeles godt for ham og som han holdt af,
kan det ikke undgaaes, at han en enkelt Gang savnes paa Tinge. Men det er ikke
meget. Hauch forsømmer nødig sin Rigsdagsvirksomhed. Dels er han pligtopfyl
dende, som Lærer og Skoleforstander er det gaaet ham som saa mange andre,
at hvad han Aar efter Aar indprentede sine Elever, lærte han først og fremmest
selv, dels er han brændende ærgerrig. Han ved, at paa Rigsdagen gælder mere
end maaske noget andet Sted: ude af Øje, ude af Tanke. Det ligger i, at der er
saa mange Suppleanter til enhver Stilling og Opgave. Det kender Hauch, og han
lader ikke noget gaa fra sig, som han kan naa. Han har lange Arme, og, trods sit
runde Væsen, haarde Albuer; han er hurtig i Tanke og Handling, stærk af Hel
bred som en stor Kat, livslysten og oplagt. Men han har altsaa maattet sige Nej til
Stillinger, som mangen anden gerne vilde have, men som for ham maatte opgives.
For han er ikke en Bisiddernatur. Han arbejder og véd Besked. Og hvor han kan
overkomme det, vogter han nøje paa at være med og at blive taget paa Raad, naar
vigtige Sager, som berører hans mangesidige og vidt udspændte Interessesfære,
skal behandles. Mere end ét Sted ad Gangen kan han dog ikke være, og det piner
ham, naar hans Fraværelse en enkelt Gang medfører, at andre gør, hvad han
maaske ellers var blevet udset til at gennemføre.
Landstingets Finansudvalg er ikke nogen meget indflydelsesrig Forsamling, men
det har fra gammel Tid en vis Værdighed over sig, og Hauch var dette Udvalg en
nidkær Formand, som med Kyndighed og Snilde værnede om Æren og sørgede
for, at Traditionerne ikke gik i Forfald. Langt større Indflydelse end den, han
havde som Finansudvalgsformand, er knyttet til Stillingen som Formand for de
jyske Landboforeninger. Paa sin Vis er det den fineste Tillidspost dansk Land
brug har. Her afløste Hauch Pinstrup, og det undrede mange, at Jyderne valgte
denne smidige, glatte, moderne tænkende Landbrugsskoleforstander og Landstings
politiker til Afløser af den gammeldags snæversynede men solidt tænkende og
altid paa Landbrugets Ve og Vel alvorligt vogtende Bondefører. Pinstrups Idealer
laa alle i en hensovet Tid, der for hans Drømmesyner løftede sig i et forjættende
rosenrødt Skær og til ham og hans Venner Gang efter Gang gav Trøst for Nutidens
Brøst og Brøde ved at pege paa den Slægt, som ikke var mere. — Hauch er Pin-
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strups Modsætning, ogsaa deri, at han er vor Tids og Dagens Mand. Men maaske
har de jyske Landmænd følt det som en Nødvendighed i en skrap Tid at faa en
helt ny Kost at feje med, og nægtes kan det ikke, at de i Hauch har faaet en dyg
tig Formand, der har forstaaet at skaffe sig Indflydelse og at benytte sin politiske
Stilling, der mærkeligt nok er mange en
Torn i Øjet,.til at gavne det Erhverv,
hvis første Mand han er.
Der er ogsaa dem, der undrer sig
over, at han trods ikke ringe Modstand
og Kritik, baade aabenlyst og skjult,
ikke alene holder, men fra Valg til Valg
befæster sin Stilling, som de jyske
Bønders Fører. For han er ikke umid
delbart en Mand efter deres Hjerte. —
Den, der har haft Lejlighed til at iagt
tage saavel Landboforeningernes Dele
geretmøder i Aarhus som Husmændenes
Sendemandsmøder, hvortil begge Land
brugsgrupper sender deres bedste
Mænd, har følt sig slaaet af den For
skel, der er paa disse Forsamlinger.
Det er, som var det Repræsentanter for
to adskilte, hinanden ulige Stammer,
der her tonede frem i Jyllands Hoved
stad, og ikke, som det dog er, Land
mænd fra alle Jyllands Egne, der bor Henrik Hauch, Forstander. F. 6/9 1876 i Sdr.
Nissum. Søn af Gaardejer Olaf Hauch og Hu
Dør om Dør og driver Landbrug, ofte stru Laurentze, f. Christensen. Ejer af „Kar
hinanden ganske lige i baade Størrelse napgaarden“ i Viborg og af Landbrugsejen
Sølund ved Viborg. Medlem af Lands
og Drift. Utvivlsomt ligger der bag de dommen
tinget for Partiet Venstre fra 11 /5 1918. (2. Med
to Bevægelser noget, om ikke biologisk
lem for 6. Kreds).
paaviselig forskelligt, saa dog noget i
Typen afvigende, som maa have sin R< i fjerne Tiders Indvandring, Krydsning,
Jordtilegnelse og Levevis. Føres Iagttagelsen, som har Gyldighed den Dag i Dag
om end noget udvisket, tilbage til Tiden før Krigen, da Barbermaskinerne ikke
var saa udbredte som nu, havde Gaardmændenes Forsamling et meget ensartet
Præg. De Delegerede lignede paafaldende hverandre: høje, ranke, velnærede Skik
kelser med blonde, spidst tilklippede Fuldskæg, kraftige, krumme Næser — de
gamle lignede værdige Rabbinere — blaa, blide, alvorsfulde Øjne og oftest den
fra Højskoletiden stammende Frisure, det kækt opstrøgne Haar som et synligt
Vidnesbyrd om den uafhængige Mands frimodige Sind og aabne Holger-DanskePande. Den hvide Nedfaldsflip med Sløjfen, der lignede en Sommerfugl eller en
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sort Stedmoderblomst, symboliserede paa én Gang Højskoledannelsens historisk
gejstlige Aandspræg og det poetiske, som fik sit levende Udtryk i Sangen, der ind
ledede og afsluttede Delegeretmøderne.
I Modsætning hertil var Husmændenes Forsamling en broget Skare. Og medens
der var, og for Resten den Dag i Dag er, et næsten højtideligt Værdighedspræg
over en Forsamling af jyske Bønder, baade Stil og Holdning, men tillige noget
stift og tungt og halvdødt og halvkedeligt, er og var Sendemandsmøderne et be
væget Liv og Røre. Her mødes alle mulige Typer, lyse som ravnsorte, store og
smaa, kantede og runde, Folk af Landmandsæt som af Natmandsslægt, Fiskere og
Haandværkere, Kunstnere og Handelsfolk, et Brus af Stemmer og Indfald — alt
vidt forskellig fra Gaardmændenes Kirkestemning. Sendemandsmøderne er som
en Gryde, der hvert Øjeblik koger over og lader sit Spildevand fordampe med
Syden og Hvæsen paa Ildstedets gloende Ringe. Selv en saa behændig og haandfast Formand som Jens Holdgaard døjede med at tumle sit urolige Forspand ! —
Hauch er ikke paa Forhaand accepteret af sine Gaardejere ; thi han, der nu staar
som deres Leder, er efter sin Natur mere i Slægt med dette begavede, blandede,
impulsive Selskab end med hans egne, til hvis Top han har arbejdet sig op, og
ad hvis fornufts- og forstandsprægede Tankegange og ad hvis afgrænsede og af
stukne gamle Veje, han nok saa adstadigt fører dem. Han er trods alt halvvejs
en fremmed blandt sine Gaardmænd. Vel er han Jyde, ægte Vestjyde, men skulde
der ikke være, som i saa mange fra den gamle Skipperegn ved Nissum Fjord,
Søfarerblod og dermed tillige nogle Draaber af Sydens varmere og rødere Blod
i hans Aarer? Meget i hans Type kunde tyde der paa, og maaske bevirker dette,
at han ikke helt er som de andre. Men dette særlige ved ham bevirker tillige, at
han bestandig vælges og kaares, fordi man føler, at han har et Plus, som gør, at
han ikke er til at komme uden om, og som giver ham en Dygtighed-, saa han er bedre
til det Brug, man gør af ham, end nogen anden. At han til Gengæld forstaar at
bruge sine Jyder, tilvejebringer blot den gensidige Anerkendelse, som styrker
Samarbejdet. Hans Smidighed forstaai' man at vurdere, og man beundrer ham, naar
man har Lejlighed til at iagttage den Maade, hvorpaa han kan valse udenom og
sno sig fra en vanskelig Sag eller en opstillet Fælde, som en klog gammel Ræv,
der vel fristes af Saksens Madding, men paa bløde Fjed og med delikate Bevæ
gelser af Lunten trækker sig tilbage til sin Hule.
— Hauch er, trods megen teoretisk Uddannelse og Viden, Praktiker. Baade
paa Rigsdagen og i Landbrugsraadet tager han først og fremmest praktiske Hensyn.
Som Politiker er han Forhandlingens Mand, der gerne ser positive Resultater.
Han interesserer sig for det politiske Spil, kender det og har Anlæg for Taktik.
Han er som Delegeretmødetaler dygtig. Det er gennem den aarlige store, velfor
beredte og oplysende Tale til de Delegerede i Aarhus, at han i væsentlig Grad
vinder Tilhængere og befæster sin Stilling. I Rigsdagssalen er han en anset De-

463
battør, er udholdende og snild; han gaar langt efter det sidste Ord. Han er ikke
i sine Overvejelser besværet af det, man kalder „rodfæstede Overbevisninger“, er
ogsaa her, naar saadanne Helgenspøgelser maatte vise sig paa hans Vej, den prak
tiske Mand. Han gaar udenom, men ikke af Frygt.
Hauch har et aabent Øje for Muligheder og Linier i Politik og er nøgtern.
Fraser høres aldrig fra hans Mund. Han er en bevægelig Politiker, fordomsfri og
blev f. Eks. slet ikke forfærdet, da Flertallet skiftede i Landstinget. Han er frem
deles at finde paa Forhandlingslinjen og viste ved Gennemførelsen af den i De
cember 1937 vedtagne Svinekortordning, at han er en baade dristig og fremsynt
Politiker, der ikke er bange for at forfølge et Maal, selv om Vejen gaar gen
nem baade Ild og Vand.
I sit Parti har Hauch det som i sin Landboforening, hans Interesse for Sa
gerne og hans Flid skaffer ham Indflydelse. Han er nu Formand for Venstres Lands
tingsgruppe ; han er en af Landstingets mest karakteristiske Profiler, og der er, trods
den graa Manke, endnu tilbage et større Fond af oprindelig Sundhed og Styrke i
denne Friluftsmand og Jæger, end i de fleste af hans jævnaldrende Kolleger paa Tinge.

Husejer JOHANNES KRISTIAN JOHANSEN
Ved Folketingsvalget i Skive 1913 var Kristian Johansen Socialdemokratiets
Kandidat, og hans ordførende Stiller var Jeppe Aakjær. Det var godt Vejr paa
Valgdagen, og Sallingbønderne var mødt op; deres blanke Heste stod indstaldede i
Købmandsgaardene, og nu samledes man paa Torvet, ikke blot for at høre Hans
Nielsen, Dølby, som var radikal Løsgænger og støttede Klaus Berntsens Grund
lovspolitik, og som man vilde stemme paa, men ogsaa for at høre Digteren -fra
Jenle anbefale den socialdemokratiske Statshusmand ude fra Kvosted, hvor Heden
og Engen mødes ved et Aaleje. Tilhørerne fik den Dag Smæk for Skillingen.
Aakjær var oplagt og i sit bedste Lune, og det morede ham øjensynligt i sin An
befaling af den socialdemokratiske Husmand at være udfordrende mod Sallingmændene, som til Gengæld ikke tog altfor haandfast paa Politikken i det digteriske
Klædebon, og som ogsaa fik en Dag ud af det! „Jeg anbefaler Jer at stemme paa
den Kvostedmand“, beretter en Tilhører, at Aakjær udtalte, ikke helt over
ensstemmende med den senere udgivne Tekst, hvoraf i denne Forbindelse følgende
fortjener at fremhæves: „Men et Fremskridt er sket her i Kredsen; I har vovet
at opstille eders egen Mand Kristian Johansen — en evnerig, en belæst, en intelli
gent ung Mand, der har levet sig kraftigt ind i Tidens sociale Strømninger — en
Mand som vil være Jer til Ære, hvor I sætter ham, en Mand, som ved, hvor
Skoen trykker, fordi han selv har den paa Foden. Tror I, Husmænd og Arbejdere,
at I kan paaregne nogen social Hjælp hos Proprietæren, der hidtil har været op-
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taget af at skumme den Fløde, som andre malkede.---------------- Tror I, at I kan
vente nogen synderlig Hjælp hos Gaardmanden; den danske Gaardmand i Al
mindelighed, han, der efter forrige Valgomgang brændte sammen med Militaris
men og skaffede os det Militærforlig, der i Fremtidens Aar skal slæbe som en
Malmkugle ved Udviklingens Sko. —
Nej, I Husmænd og Arbejdere, haab
ikke for meget paa den Hjælp, der
kommer ovenfra------------- stol I paa
Styrken i eders egen Arm!“
— Kristian Johansen har gaaet i
Nørre Vinge Skole (Tjele-Vinge Kom
mune) og i Borup (Faarup-Kvols-Borris
Kommune). Da hans Fader døde, var
han flyttet til Vester Velling ved Ran
ders. Han var af de Landarbejdere, der
ikke havde blivende Sted, men tog
Plads med sin Familie snart i et, snart
i et andet Sogn. Børnene fra saadanne
Hjem faar ofte en daarlig Undervisning;
de dumper ved Novembertide ind i en
Skole, hvor deres jævnaldrende mulig
vis staar paa et helt andet Niveau end
det, de selv kommer fra, og Aaret efter
maa de skifte igen og prøves, kan hæn
de vrages, af en ny Kammeratkreds.
Johannes Kristian Johansen. F. 4/j 1878. Søn
Kristian Johansen blev Tjenestekarl,
af Arbejdsmand Søren Kristensen og Hustru
var Landarbejder og Teglværksarbejder,
Marie Johansen fra Gammelstrup i Fjendsherred. Fhv. Statshusmand i Kvosted ved Hjar
før han fik sit Statshus i Kvosted, som
bæk Fjord mellem Viborg og Skive, nu Hus
han
ejede og drev fra 1908—32. Han
ejer ved Løgstrup Station. Landstingsmand for
var
en
vaagen og velbegavet ung Mand
Socialdemokratiet fra 11 /5 1918. (11. Medlem
for 6. Kreds).
med Lyst til Læsning, og fik Vejled
ning af Lærer Madsen-Voergod, der var
Lærer i hans Nabolag; han læste Gustav Bangs Nationaløkonomi og Hørups Taler;
hos Arkivar Saxild i Viborg fik han Vejledning til sine Selvstudier, og Saxild laante
ham Bøger; han læste det meste af Georg Brandes’ samlede Værker og blev
levende optaget af Tidens aandelige og politiske Spørgsmaal. I Vinterhalvaaret
1899—1900 var han paa Vestbirk Højskole, men allerede forinden var han sig sit
demokratiske Sindelag bevidst, han mindes endnu Valget i 1892 og det stærke Ind
tryk det gjorde, da Meddelelserne kom om, at Harald Jensen ikke blev valgt i
Skjoldelevkredsen og Hørup faldt i Køge. Ved Valget i 1906 deltog Johansen i
Vælgermøderne i Viborgkredsen og har fra 1913 og indtil Dato været Socialdemo-
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kratiets Kandidat ved samtlige Folketingsvalg, dog kun paa Pladser, hvor han. som
han selv udtrykker det, kunde gøre Tjeneste som Partiets Dumpekandidat. I 1918
ved Landstingsvalget i Aalborg, valgtes Johansen til Landstingsmand og er siden
blevet genvalgt.
I Rigsdagens Forhandlinger hører han ikke til de mest fremtrædende, og det er
ret sjældent, han ta’r Ordet, mest om Forhold vedrørende Landbrug og Landbrugets
Arbejdskraft, men hans Taler er ikke slaaet over den sædvanlige Læst. Det er per
sonligt præget Arbejde, han leverer: saadan tænker og mener Kristian Johansen
om de Spørgsmaal ! Bag hans lukkede Væsen og i hans forbeholdne Maade at være
paa, et Udtryk for hans naturlige Beskedenhed, bor godt gemt noget af en Digter,
et følelsesbetonet Sjæleliv med en aaben Sans for Livets Skønhedsværdier. Den
stille Hedehusmand har ikke blot et lunerigt Sind, men en Evne til at fryde sig i
sit Indre over Ordets Kunst som over Naturens Farvespil. Naar han taler, i sit eget
Sprog og med sin egen Sætningsbygning, har han for Skik i Glimt at vende Blikket
opefter, som vilde han hente Lys til sine Taler fra det høje Blaa, som han tror,
er over de mørke Skyer paa Folkets Himmel og som han skildrer for sine Til
hørere. Paa sin Hjemegn er Kristian Johansen blevet brugt meget i det kommunale
Arbejde. Han har i to Valgperioder været Medlem af Sogneraadet i Taarup-KvolsBorris og er nu Medlem af Vorde-Fiskbæk-Romlund Kommuners Sogneraad. Siden
1933 har han været Formand for Grundforbedringsudvalget i Viborg Amt; i 1934
blev han Medlem af Hedebrugets Bestyrelse og 1935 af Landbrugsministeriet ud
peget til Medlem af Hedeselskabets Bestyrelse. Hans politiske Ideal er et politisk
og økonomisk selvstyret Folkesamfund.

Redaktør NIELS PETER JOS1ASSEN

Grenaa By med Havn og Opland, Djursland som Helhed taget, er Josiassens Do
mæne. Han er en udpræget Lokalrepræsentant, kender sin Egn og sin Befolkning ud
og ind, og trættes aldrig af, naar Lejlighed gives, at varetage dens Interesser paa
Tinge. Josiassens Løbebane har fra første Færd været bestemt af hans Slutten op i
det socialdemokratiske Partis Rækker. Han kom ud at tjene, da han var 9 Aar gam
mel, og da slog det ham, og bed sig fast, hvor stor Forskel der var paa hans Stilling i
Tilværelsen, og paa den Lod, der var blevet Børnenes fra de bedre stillede Hjem.
Han tænkte da ved sig selv: „Vent til jeg bliver stor!“ Han vilde udføre en Bedrift
for Arbejderklassen og blev allerede som ung, da han var i Lære, Medlem af en
Ungdomsforening, hvor han havde Lejlighed til at øve sig som Taler. Senere blev
han Leder af den socialdemokratiske Diskussionsklub „Pio“ i Grenaa. Som alle
unge Demokrater paa den Tid, var han begejstret for de store Venstreførere Berg
og Hørup, men det blev dog navnlig Mændene indenfor hans eget Parti, Vete
ranerne P. Knudsen, K. M. Klausen og Harald Jensen, som fik Indflydelse paa
30
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hans Udvikling. Han interesserede sig særligt for Arbejdernes kooperative Virk
somheder, en Interesse, der i 1919 gjorde ham til Formand for Arbejdernes Fælles
bageri i Grenaa. I 1893 var han Medstifter af Grenaa socialdemokratiske Forening,
hvis Formand han blev i 1907. I 1909 blev han ansat som Lokalredaktør ved Social
demokraten i Grenaa og samme Aar indvalgt i Byraadet, hvor han siden har været
Medlem. Fra 1908—29 har Josiassen
siddet i Socialdemokratiets Hovedbesty
relse og fra 1913—24 været Partiets
Kandidat i Grenaakredsen.
Ministeriet har fra 1929 udnævnt
Josiassen som Repræsentant i Bestyrel
sen for Ryom-Gerrild-Grenaa Banen, og
i 1916 fik han Sæde i en Lokalkomité,
hvis Formaal var at søge gennemført en
Færgeforbindelse fra Grenaa til Hunde
sted. Mange Planer blev lagt og mange
Møder holdt, men der kom dog først
Gang i Sagerne, da den initiativrige og
med stor oprindelig Forretningssans be
gavede Landsformand i Foreningen af
Danmarks Rutebiler, Direktør I. P. Pe
tersen i Valby, gennemførte Færgefor
bindelsen Hundested-Grenaa. Han hav
de i Josiassen fra første Færd en baade
kyndig og meget virksom Medhjæl
per, der satte alle Hensyn, ogsaa dem,
Niels Peter Josiassen. F. 19/1 1873. Søn af Ar
han som Partifælle kunde skylde Mini
bejdsmand Peter Josiassen, og Hustru Ane
steren for offentlige Arbejder og Stats
Dortea fra Vrinders ved Kalø Vig. Redaktør
af Demokraten i Grenaa. Medlem af Landstin
banerne, hvem den nye Færgeforbin
get. Valgt for Socialdemokratiet 23/9 1924. (10.
delse paaførte Konkurrence, til Side.
Medlem for 6. Kreds).
Josiassen saa nu en Mulighed for at faa
gennemført, hvad han gennem Aar havde drømt om en Gang skulde ske til Gavn
for By og Opland. Og han gik paa med megen Energi og banede, hvor han kunde
komme til, Vej for det ny Foretagende hos Autoriteterne. — Han interesserer sig
ikke blot for Arbejderklassen paa den Egn, hvor han virker, men for Egnens
Opkomst som Helhed er han vedholdende og trofast i sine Bestræbelser. Anlægget
af Bønnerup Strands Fiskerihavn, Kolindsunds Regulering og Modernisering, og
Erhvervelse af Grenaa Kommunes vidtstrakte Strandarealer er i ikke ringe Grad
Josiassens Værk. Han har været sit Partis Ordfører paa Rigsdagen i en Række
Spørgsmaal vedrørende Fiskeriet og dertil knyttede Interesser, og han er god at
have til Formand i saadanne praktiske Spørgsmaal ; han fortaber sig ikke i det uved-
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kommende, men borer sig ned og sætter sig fast i det, han særlig vil have frem,
og ikke sjældent naar han Resultater ved sin paagaaende Udholdenhed. Hans Taler,
baade naar han agiterer paa Møderne og paa Rigsdagen, bliver holdt strengt indenfor
de Rammer, som det saglige og Hensynet til den socialdemokratiske Politik har lagt
om Emnet. Hans skarpe, skærende Stemme høres vidt omkring; den kunde tyde
paa et haardt, uforsonligt Væsen, men dømte man derefter, vilde Dommen være
uretfærdig. Josiassen er en vennesæl og hyggelig Mand, som har naaet mere her
i Livet ved at klappe sine Medborgere paa Skuldrene end ved at piske dem med
Svøber.

Maskin-

og

Gasværksarbejder LAURITS TEODOR EMIL KNUDSEN

Det er ikke helt faa socialdemokratiske Politikere, der nævner Sabroe som den,
der har vakt deres politiske Interesse og kaldt dem til Deltagelse i Arbejderbevæ
gelsen. Aakjær siger i en Tale, „der ikke blev holdt“ ved Sabroes Begravelse:
„Socialdemokratiet, — det Parti, jeg selv bekjender mig til — kan allerede ud
vise en pragtfuld Række af udslukte Vulkaner, hvor det kun hist og her gløder
under Asken. Men Peter Sabroe stod i Udbrud lige til det sidste’“ Sabroe var som
Folketaler enestaaende; det er næppe helt korrekt at bruge Udtrykket: „Naar Aan
den var over ham“, for han var ingenlunde nogen aandfuld Mand. Alligevel er nok
Vendingen mere berettiget, knyttet til hans Taler, end til de fleste andres. Han
var en Inspirationens, de umiddelbare Indfalds benaadede Taler; ikke at undres
paa, naar man har haft Lejlighed til at høre ham, der helt kunde lade sig rive med
af sit Emne og fænge i andre, at han mere end nogen anden paa sin Tid var en
Vækker for Ungdommen i sit Parti. Indtil mit syttende Aar, siger Laurits Knudsen,
interesserede jeg mig slet ikke for Politik, men saa hørte jeg Sabroe! Og saa
maatte ogsaa den unge Knudsen paa Talerstolen, og var til at begynde med meget
agitatorisk i Form og Indhold. — Læreren gik igen i Eleven!
Laurits Knudsen er uddannet som Smed og Maskinarbejder og kom derved ind
i de faglige Organisationer ; han var i 11 Aar Formand for Smedenes og Maskin
arbejdernes Fagforening i Aalborg; det er denne Stilling som Fagforeningsmand,
der førte ham frem og begrundede hans Valg til Landstinget. Han har nu sid
det mange Aar i Rigsdagen og er falden godt til i det ærværdige Tings Form og
Tone. Der er over hans Person en stilfærdig, reserveret, fornem Stilfuldhed, som
passer til Landstinget. — Den socialdemokratiske Greve, har man spøgende kaldt
ham. Man var saa vant til, at der skulde være Grever i Landstinget; da der ikke
var flere, gik Titlen over paa dem, der lignede de gamle Adelsmænd! — Naar
Knudsen en sjælden Gang tager Ordet, holder han sig nøje til sit Emne, og Fore
draget er efter de bedste parlamentariske Mønstre. Forud for Landstingsvalg og
Folketingsvalg gaar han i Ilden paa Vælgermøderne og pligtskyldig, som en god
Soldat, møder han og tager sin Omgang. Han er som politisk Taler forsigtig, be30*
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handler Vælgerforsamlingen, saavel som sine Modkandidater, med udsøgt Høflig
hed; han udfordrer ikke, men trædes han gentagne Gange haardt over Tæerne,
kan han bide voldsomt fra sig.
Det er, som var Landstingsmand Knudsen med Aarene blevet et Udtryk for
noget regelmæssigt, det lovbundne indenfor vor parlamentariske Verden. Han har
nu siddet i Tinget en lang Aarrække.
Han passer dets Møder og de Udvalg,
hvoraf han er Medlem, med stor Præ
cision; naar Knudsen kommer, er Ti
den inde, og naar han gaar, er den ude.
Selv i hans eget Liv synes der at være
en Lov med Inddeling af Tiden i regel
mæssige Perioder. I tyve Aar havde
han Arbejde paa Buaas Maskinfabrik
ker i Aalborg, i tyve Aar var han an
sat ved Aalborg Kommunes Gasværk,
og lever han til 1940, hvad han nok
gør, da han er kraftig, med et Hel
bred som en Bjørn og fører et meget
regelbundet Liv, vil den Valgperiode,
for hvilken han er valgt, være udløbet,
og med den den tredie tyveaars Periode
i hans Tilværelse: den Snes Aar han
har været paa Rigsdagen. — I de før
ste tolv Aar af sin Rigsdagsvirksomhed
passede Knudsen samtidig sit Arbejde
Laurits Teodor Emil Knudsen, Maskin- og Gas
paa Aalborg Gasværk; han maatte na
værksarbejder. F. 17/_ 1869 i Randers. Søn af
Skrædder Jacob Chr. Knudsen og Hustru. Fhv.
turligvis lade en Stedfortræder møde,
Maskin- og Gasværksarbejder i Aalborg. Med
naar han ikke selv kunde være der,
lem af Landstinget for Socialdemokratiet siden
men saa snart Rigsdagsarbejdet slut
2614 1920, da han indtraadte i Tinget som Sup
pleant for Husmand J. P. Olufsen, der var ble
tede, var han samme Aften paa Vej
vet valgt til Medlem af Folketinget. (12. Med
over Kattegat til Aalborg og næste
lem for 6. Kreds).
Morgen i sin Plads. For nogle Aar
siden har han dog taget sin Afsked og er nu „kun“ Landstingsmand. Han har
bygget sig et smukt Hus ved en af Aalborgs mange Villaveje, og her i sin vel
holdte Have sysler han med Blomster og Træer, naar ikke Politikken kalder paa
ham. Han kan da sammenligne, hvad han selv har naaet i Tilværelsen med andres
Stræben, og da siger han til sig selv, at det var godt, han fulgte Kaldet i Sabroes
stærke Røst og blev Socialdemokrat, da Tiden var inde.
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Proprietær MADS CHRISTIAN KORSGAARD
Landevejen fra Thisted Syd paa gennem Thy løber østligt i Landet. Klit- og
Skovbræmmen mod Vest er bred, indtager hen imod en Fjerdedel af den frugt
bare Landsdel. Sandets Ødelæggelser strækker sig paa Steder over en Mil henover
oprindelig gode Jorder, men Østlandet
er blevet forskaanet, her ligger Gaard
ved Gaard, Hus ved Hus i det næsten
træløse, fortrinlige Agerland. Paa dette
Strøg midt i Thy, et Par Kilometer fra
Vildsund, nær ved Landevejen og de
store Landsbyer Koldum og Hørdum
ligger Tøttrupgaard, Familien Korsgaards gamle Slægtsgaard, en anselig
og smuk Ejendom. Herpaa og herfra
har Landstingsmand Korsgaard, der var
midt i Halvtredserne, før han blev Rigs
dagsmand, udøvet en meget omfattende
Virksomhed. Han er en Mand med et
friskt Initiativ, udpræget Forretnings
sans og stor Evne til at omgaas Menne
sker. Han virker indtagende alene ved
sit Helbred. Hans Ydre er et sandt Bil
lede paa Sundhed og en velbevaret
Konstitution. Derfor har han et godt
Humør og et venligt Væsen, er elsk
Mads Christian Korsgaard, Proprietær. F. 25/g
værdig mod alle, ligegyldig hvem han
1883. Søn af Proprietær Mads Peder Kors
taler med, fornøjelig i sin Interessert- gaard, Tøttrupgaard ved Hørdum i Thy og Hu
hed, en Mand, Folk paa Egnen gerne stru Christine Madsen fra Trapgaarden i Ydbv.
Ejer af Fødegaarden Tøttrupgaard. Medlem af
ser og hører, dels fordi de kender ham
Landstinget for Det konservative Folkeparti fra
som en brav Mand, dels fordi han er 22/9 1936, da han som Suppleant kom i Stedet
for Landstingsmand L R. Poulsen, der blev
kyndig og god at spørge til Raads.
udpeget til tingvalgt Medlem. (4. Medlem for
Korsgaard har været og er med i Eg
6. Kreds).
nens Organisationsliv, og der er fra alle
Sider vist ham stor Tillid. Han driver sin Ejendom godt, men har ikke indskrænket
sig hertil. Han har handlet en Del med Ejendomme baade med og uden Fordel,
men altid saaledes, at hans betydelige Anseelse ikke rokkedes derved.
Politisk er han liberal, af et bredt folkeligt Tilsnit. Det er ikke let at afgøre,
hvorfor en Mand af hans Type ikke lige saa godt kunde være Venstremand ; i andre
Egne af Landet vilde han ganske sikkert have været det, maaske radikal Venstre
mand, men* ikke i Thy. Der var man fra gammel Tid Højremænd paa de store
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Gaarde og langt ind i den egentlige Bondestand. Dog, Korsgaard er ikke Typen
paa en Højremand og ligner ikke Venstremændene. Han er en frikonservativ Natur,
som Politiker først og fremmest praktisk Landbrugspolitiker, men absolut ikke
smalsporet; det falder naturligt for Meningsfæller udenfor Landbrugskredsen at
stemme paa ham ; han er forstaaende ogsaa for andres Kaar. Som Politiker og Men
neske er han en fordomsfri Mand og i usædvanlig Grad frigjort af Væsen og uimponeret. Han færdedes som nyvalgt i Rigsdagen, som havde han været Medlem i
en Menneskealder, og f. Eks. ved en officiel Middag i Hovedstaden bevæger han
sig lige saa frit og naturligt, som naar han staar lænet til Dørkarmen og passiarer
med en Haandværker hjemme i Landsbyen ! Besøger man ham paa hans Gaard og
er saa uheldig at komme under hans Middagssøvn, kan man risikere at faa en form
løs Modtagelse, men han er derfor ikke mindre gæstfri og venlig, og naar man
forlader hans Gaard, har Gæsten et levende Indtryk af at have været velkommen,
selv om ens Ærinde var at ulejlige ham. Som hans ældre Bror, Ingeniøren, har
han, hvad der er ret sjældent i vore Dage, ikke saa lidt Interesse for den rene
Politik, Spillet, Taktiken, Dysten mellem Mænd! Magtkampen morer ham, han
spiller med om ikke andet saa i Planer og Tanker. Men nogen stor Ærgerrighed
har han næppe. Han er Praktiker og vil sikkert blive en god Medarbejder i det
saglige Arbejde paa Rigsdagen.
Fra 1923 har Korsgaard været Medlem af Thisted Amtsraad, og er af Amts
rådsforeningen indvalgt i Bestyrelsen for Foreningen af Sygehuse. Siden 1930 har
han været Formand for Thisted Andelssvineslagteri; han er Medlem af Andels
slagteriernes Noterings- og Kontroludvalg og Næstformand i Bestyrelsen for de
nordjyske Andelsslagteriers Fabrik i Nørresundby. Fra 1933 er han Næstformand i
Landboforeningen „Nordthy“, i 1934 blev han valgt til Kreditforeningsrepræsen
tant og 1935 til Medlem af Amtsrådsforeningens Bestyrelse. Korsgaard har i
mange Aar været Medlem af Sogneraadet, i 4 Aar Sogneraads form and og Mejeri
formand. Han er Formand for Aktieselskabet Thisted Bryghus, for det konserva
tive Partis Amtsudvalg for Thisted Amt og for Kredsbestyrelsen i Hurup Kredsen.
Han er Medlem af Thyborønkommissionen af 1937, valgt som Repræsentant for
Viborg, Ringkøbing og Thisted Amtsraad.

Gaardejer NIELS KRISTIAN KRISTENSEN
Paa Aalborgegnen var Venstre fra Vilhelm Lassens Tid, og til Socialdemokratiet
brød dets Magt i Tyverne, dominerende og eneraadende. Indenfor Partiet kunde
flere Retninger spores; Vilhelm Lassens egentlige Tilhængere udgjorde det store
Flertal; de havde i Aarenes Løb fjernet sig langt fra hans personlige Radikalisme
og var havnet i en politisk Livsanskuelse, der var tilbøjelig til at være sig selv
<nok, at se Landbruget og dets Organisationer som det eneste, der havde virkelig
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Værd i vort Land, og betragte de andre Partier som uvedkommende! En anden
Retning, politiske Efterkommere af de gammelmoderate, levede i Skyggen af disse
Venstre Reformpartiets Efterkommere; de saa forstaaende om ikke venligt til Det
radikale Venstre og græd med tørre Øjne, naar en eller anden af de herskende i
de politiske Kampe ved Lejlighed fik
„si Nies tart“ ! En tredie Retning var
Grundtvigianere; faa i Tal, men ansete,
og til dem hørte N. K. Kristensen.
Han var i sine unge Dage Elev paa
Hjørlunde Højskole, da den blev ledet
af den senere Præst og Forfatter Mor
ten Pontoppidan og hans fornemme Hu
stru Julie, født Marstrand. N. K. Kri
stensen blev ved dette sit Ophold paa
virket stærkt for hele Livet. Morten
Pontoppidan var ganske vist ikke af
de Højskoleforstandere, der evnede at
komme i et direkte personligt og for
troligt Forhold til sine Elever; der var
altid Afstand, og som Regel en betyde
lig, mellem ham og hans nærmeste Om
givelser, men hans personlige og ejen
dommelige Undervisning, frisk som Ha
vet, med et vidt historisk Perspektiv
og med en stærk Fremhævelse af den
Niels Kristian Kristensen, Gaardejer. F. 23/]0
enkeltes Karakter og Vilje som det bæ
1861 i Holme ved Farsø, hvor hans Far og
rende i Tilværelsen, øvede stor Indfly Mor, Gaardejer I. C. Kristensen og Hustru, f.
Nielsen, ejede en Gaard. Gaardejer i Nørre
delse paa hans Elever, der tillige gen
nem hans og hans Hustrus højt kulti Tranders ved Aalborg. Landstingsmand for
Venstre fra 21 /u 1913. (8. Medlem for 6.
verede Hjem modtog blivende Indtryk
Kreds).
af gammel, fornem dansk Kultur. Fra
Højskolen kom N. K. Kristensen paa Landbrugsskole, blev gift, fik en Gaard i
Nørre Tranders ved Aalborg og blev en meget dygtig Landmand, der forstod at
udnytte den nære Beliggenhed ved den store, voksende By og efterhaanden tjene
sig op til en velstaaende Mand. Han var Andelsmand med Liv og Sjæl, og som
saadan meget kendt og anset. Det var hans Opfattelse, at Landbrugssammenslut
ningerne i større og større Kredse burde overtage Produktionen i videre Forstand,
ogsaa ved Oprettelse af Fabrikker, der fremstillede de Varer, Laridbrugshjemmet
havde Brug for, for derved at lette Bedriften for, hvad der maatte betales i Avance
til Købmandsstanden. Da derfor Andelscementfabrikken i Aarene før Krigen blev
bygget ved Limfjorden, blev N. K. Kristensen dens Formand og har været det
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siden. Han er Medlem af Andelsudvalget, og fra 1904—16 sad han i Aalborg
Amtsraad.
Hans stilfærdige Væsen og gamle Bondekultur i Forbindelse med den af den
grundtvigske Højskole opbyggede Dannelse, skaffede ham stor Indflydelse blandt
Standsfællerne; man havde Tillid til ham, og i 1913 blev han udpeget til Lands
tingsmand for Venstre i 6. Kreds. Han er siden blevet genvalgt og sidder endnu i
Rigsdagen, hvor han i Landstinget er Alderspræsident, og naar Rigsdagen samles
om Efteraaret, aabner han Tinget og foretager Valg af Formand. Han gør det paa
sin stille, beskedne Maade, giver ikke som en af hans Forgængere paa Alders
præsidentens Plads, N. F. S. Grundtvig i 1866 et Løfte paa egne og Forsamlin
gens Vegne om at være Danmarks gamle Rige tro indtil Døden, men lister for
sigtigt hen til sin Stol, naar han har gjort sin formelle Pligt. Han har i en Aar
række været ikke saa lidt brugt som Ordfører for sit Parti i Spørgsmaal vedrørende
Handelsforhold og Toldsager; i de senere Aar taler han kun sjældent. Hans Fore
drag er i Reglen korte, holder sig for det meste til Sagen, og hvis han fremsætter
politiske Bemærkninger, sker det i forsigtige Vendinger. Er han spydig, hvad kan
hænde, ledsager et venligt Smil i Reglen de Pile, han udskyder. Han er Typen
paa den gamle Tids grundtvigske Andelsbonde, som nu alle Vegne i Landbrugs
organisationerne synes at skulle afløses af L. S. prægede Hedsporer. N. K. Kristen
sen har næppe nogen stor Tro til, at dette skal føre til bedre Kaar for Land
bruget og derfor er han imod denne Nydannelse. Trods sin høje Alder har han
hidtil været en rask og rørig Mand, der uden at svækkes har kunnet klare de
mange Rejser til og fra Rigsdagen.
Gaardejer JENS MØLLER NØRGAARD

Naar Vendelboerne har valgt Møller Nørgaard til en af deres Mænd i Lands
tinget, er de, hvis de har sat sig til Maal at faa en af deres egne, en ægte
Vendelbo, til Repræsentant, ikke gaaet galt i Byen. I den Forstand er Møller Nør
gaard dog næppe en karakteristisk Vendelbo, at han skulde eje i udpræget Grad
det bekendte Vendelbosinds Stejlhed i Karakteren, Frihedstrangen indtil Oprørs
lyst og en gemytlig skælmsk Trang til paa halvt krakilsk Vis at prøve, hvor langt
man kan drive det med sin Næste, inden det samme Sind hos ham slaar ud i lys
Lue. Møller Nørgaard er en rolig og stilfærdig Mand, aldrig at finde blandt de
højttalende, men derfor behøver Karakterstyrke og Vilje ikke at være husvild i
hans Sind.
Han er Kommuneskoleelev fra Vraa. Vinteren 1888—89 og 1894—95 var han
Højskoleelev, de sidste Aar paa Vraa Højskole, og 1897 kom han paa Landbohøj
skolen, hvorfra han er Landbrugskandidat. Han vendte nu tilbage til Vraa Høj
skole, hvor han blev Lærer. I 1902 blev han Medforstander og har været knyttet
til Skolen indtil 1934. Foruden sin Landbrugs- og Skolevirksomhed har han taget
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meget livlig Del i Landbrugets Organisationsarbejde, i Andelsbevægelsen og i andre
offentlige Virksomheder paa sin Egn. Fra 1913—34 var han Formand for Hjørring
Amts landøkonomiske Selskab, fra 1913 Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af
jydske Landboforeninger og fra 1917
af Bestyrelsen for de Samvirkende dan
ske Landboforeninger. Af den i 1920
nedsatte Kommission til Undersøgelse
af Muligheden af Overføring af elek
trisk Kraft fra Norge til Vendsyssel er
han ligeledes Medlem, som af Lands
udvalget for landøkonomisk Ungdoms
arbejde. 1921 blev han Formand for
Vraa Andelsmejeri, 1925 for Vraa Bank,
1926 for Mejeriforeningen Vendsyssel,
1928 for Driftslaaneforeningen for
Hjørring Amt og 1936 for Dansk Andels-Smøreksportforening. Han nyder
saaledes stor Tillid blandt sine Stands
fæller og har ved sin jævne, beher
skede, men sikre Færd, formaaet at
skaffe sig Indflydelse i vide Kredse.
Paa Rigsdagen følger han Lovgivnings
arbejdet med vaagen Interesse, slutter
sig nøje til sit Parti og er i Rigsdags
Møller Nørgaard, Gaardejer. F. 25/12 1872.
politikken som paa sin Hjemegn imod Jens
Søn af Gaardejer Niels Jensen Nørgaard fra
alle yderliggaaende Standpunkter. Hvor Nørre-Vraa og Hustru Inger Marie Mogensen
fra Guldager ved Vraa, Ejer af „Dyrlægegaarden gamle, prøvede Façon ikke har vist
den“ i Vraa, Medlem af Landstinget fra 23/9
sig uanvendelig, holder han paa den,
1932 valgt af Venstre i 6. Landstingskreds.
for saavidt er han en god konservativ
(6. Medlem for 6. Kreds).
Mand, som han er det bestaaende en
solid Støtte. Af Aandsform og Interesse er han den grundtvigske Højskoles Discipel,
den har i hans Ungdom vundet hans Hjerte og formet hans Idealer, og mod den
har han været trofast hele sit Liv. Hans Dannelse og Personlighed er helt igennem
præget af den Paavirkning, han her har været ude for.

Førstelærer, Amtsskolekonsulent SØREN STEGGER NIELSEN

Lærer i Vindblæs Skole, C. Sørensen, der nu bor som Pensionist i Silkeborg,
havde det Lov blandt sine gamle Eleve-r, at han var dygtig og lærte dem meget.
Lærerens Personlighed fik senere i Livet Betydning for dem, der havde gaaet i hans
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Skole, og Stegger Nielsen fik Lyst til Lærergerningen ved at følge og iagttage Under
visningen i sin Barndomsskole. Hans Moder var Datter af Sognefoged og Gaard
ejer S. Stegger Rasmussen i Vindblæs. Herfra fik han den ene Halvdel af sit Navn
og kan hænde mere til. Der blev skaffet
Udvej for, at Husmandssønnen kom paa
Seminarium, og fra 1905—08 uddan
nedes han paa Gjedved Seminarium af
Forstander Byskov og hans dygtige Læ
rerstab. Det blev for Stegger Nielsen
lykkelige og udviklende Ungdomsaar,
hvor han med aabent Sind og levende
Interesserethed ikke blot søgte den fag
lige Viden med Begærlighed, men og
saa udnyttede Samværet med Kamme
raterne i rigt Maal. Uagtet han ikke har
været paa Højskole, havde han dog som
ung megen Sans for det Aandsliv, der
rørte sig omkring denne Skole, og hans
politiske Interesse vaktes i disse Aar
særlig af Venstres tre store, J. C. Chri
stensen, Klaus Berntsen og Neergaard.
Som ung Lærer deltog han i Venstres
Ungdomsarbejde paa sin Egn. I 1913
optraadte han i Skals som Taler ved et
Søren Stegger Nielsen, Førstelærer, Amts
Venstreungdomsmøde ; i 1920 var han
skolekonsulent. F. 20/3 1887. Plejesøn af sin
Onkel, Husmand Christen Christensen og Hu
Venstres Kandidat i Silkeborgkredsen
stru Maren, født Sørensen. Førstelærer i Asferg
ved tre Valg, og 1924—26—29 var han
ved Faarup mellem Randers og Hobro, og Amts
opstillet i Borupkredsen.
skolekonsulent i Randers Amt. Medlem af Fol
ketinget som Repræsentant for Venstre i Vejle
I den lange Aarrække fra 1914
Amt fra 1 /10 1922, da han som Suppleant for
har Stegger Nielsen været Medlem af
Redaktør Qvist i Vejle indtraadte i Tinget ved
Menighedsraadet paa sin Egn og siden
dennes Mandatnedlæggelse. Redaktør Qvist var
valgt i Vejle Amtskreds, men hans Mandat over
1932 Formand. Han er Kirkeværge og
førtes til Stegger Nielsen, der var opstillet i
sad
fra 1914—17 i Værgeraadet og den
Skanderborg Amt. Var Medlem af Folketinget
stedlige Sygekasse, hvis Formand han
indtil n/4 1924. Ved Landstingsvalget den 23/9
1924 valgtes han i 6. Kreds. (1. Medlem for
var. Fra 1920—23 var han Formand
6. Kreds).
for det jyske Venstre, en Tillidspost,
der viste med hvor store Forventninger,
m indenfor Partiet saa hen til den unge
livfulde og veltalende Lærer. Paa Rigsdagen har Stegger Nielsen væsentligst be
skæftiget sig med Kirke- og Skolespørgsmaal, og har nu og da øvet ikke ringe
Indflydelse indenfor sit Parti paa Lovforslagenes Behandling og Gennemførelse.
Stegger Nielsen har mange Betingelser for at mægle mellem modsatte An-
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skueiser paa Rigsdagen, hans vennesæle, kammeratlige, runde og frodige Væsen
har gjort ham til en afholdt Mand, og bag den kaade Spøg, hvor Drengens Natur
nu og da tager helt Overhaand over den ærværdige Landstingsmands Optugtelse,
bor ikke blot megen sund Sans og praktisk Dygtighed, men ogsaa Alvor og Myn
dighed. Tilsammen udgør alle disse Egenskaber en vindende og elskværdig Per
sonlighed, som man gerne hører paa. Den Udvikling paa Rigsdagen, som paa
mange Omraader har ført til, at Partierne og deres Mænd isolerer sig, og den
Aand, skabt paa Delegeretmøder, Landsstævner og Kongresser, hvor den hyldes
stærkest og fremhæves af de nidkære, som mest yderliggaaende kræver denne
Isolation gennemført, er ikke hans. Der er for meget Grøde i hans Sind til at kunne
beundre de „forhærdede Tidselgemytter“. Den megen Tale om Samarbejde mellem
Partierne og Hensyntagen til andres Synspunkter, har i ham ikke blot en teore
tisk Tilhænger men tillige en Fuldbyrder i det praktiske.
Fra 1923—26 har Stegger Nielsen været statsudnævnt Censor ved Seminarier
nes Optagelsesprøve og har fra 1927 været Medlem af og Næstformand i Be
styrelsen for Viborg-Mariager Jernbanen — et magert Foretagende! Fra 1934—36
har han været Tilsynsførende ved Rigsdagens Bibliotek, og siden 1936 Sekretær i
Landstinget.
Som Amtsskolekonsulent har han nu Lejlighed til rundt i sit Amt at paavirke
sine Kolleger i Retning af at gøre Undervisningen for Børnene levende. Det er
karakteristisk for ham som Menneske, Politiker og Lærer, at han aldrig forfalder
til Sløvhed eller Vanedvale. Der gaar ikke store Bølger eller vilde Storme i hans
Sind, men Vandene er altid saa meget i Bevægelse, at Andemad ikke faar Tid
til at lægge sig til Grøde i Vandskorpen, og et friskt Pust ude fra Folkets Hverdagstilværelse fører han altid med sig, og den Blodets Varme, som er naturlig for
et sundt Individ, har han nok af. Man fryser ikke i hans Selskab.

Husmand NIELS CHRISTIAN NIELSEN MANN
I Dag er Nielsen Mann Medlem af Partiet Venstre, men han blev ikke valgt
i sin Egenskab af Venstremand, selv om han altid har hørt til dette Parti, har
siddet i den stedlige Venstreforenings Bestyrelse og i sine yngre Dage været
Medlem af Venstres Ungdom. Naar det blev ham, der hin Valgnat i Aalborg 1932
under Madsen-Mygdals Ledelse blev valgt til Landstingsmand, skyldes det, at
der bag ham stod et saa stort Antal Valgmænd tilhørende L. S., at de, lagt til
Venstres overskydende Stemmer, kunde give et Mandat. Den unge Landmand fra
Arentsminde havde hidtil næppe været kendt uden for sit Sogn, men i det for
Landbruget saa skæbnesvangre Kriseaar 1932 havde han i Aalborg Amtstidende
.skrevet et Par Artikler, hvorved Opmærksomheden var blevet henledt paa hans
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Person. Artiklerne vakte en vis Opsigt ved deres Voldsomhed, de stærke Udtryk
og den Indignation, der laa bag dem. Det var Landbrugets fortvivlede Situation,
dets Nødstilstand, som her fik Mæle gennem en Mand, der selv havde Aaget paa
Nakken og daglig mærkede dets Tryk. — Paa Rigsdagen gled han ganske stille ind
’ i Venstre. De L. S.-Valgmænd, som
havde ment i ham at finde en Talsmand
for Landbruget, er for saa vidt ikke
blevet narret, som han, naar han tager
Ordet paa Rigsdagen, altid har talt
Landbrugets Sag med Varme og slet
ikke uden Dygtighed. Men hvis man
havde regnet med gennem hans Valg
at have sikret sig en Repræsentant paa
Tinge, der, da L. S.-Bevægelsen selv
skød Blomst i et politisk Parti, vilde
forlade Løsgængertilværelsen eller Par
tiet Venstre for straks at melde sig
ved det nye Parti, da har man taget
fejl. Nielsen Mann sidder saa fast som
nogen i Venstres Gruppe, og Partiet
har lært at sætte Pris paa ham.
Den høje, blege Mand med de luk
kede Træk og et Par smaa lyse, men
skarpe Øjne, har nemlig vist sig at være
en flittig og meget omhyggelig Rigs
Niels Christian Nielsen Mann, Husmand. F.
dagsarbejder.
Hans Lyst var som ung
20/1 1894. Søn af Rentier, fhv. Husmand i
Brovst Niels Peter Nielsen Mann og Hu
at blive uddannet til Lærer, og et halvt
stru Jensine Christensen, født i et Husmands
Aars Tid forberedte han sig til at kom
hjem i Tranum Klit. Ejer af et Landbrug i
me paa Seminarium, men de mange
Arentsminde. Medlem af Landstinget for Par
tiet Venstre fra 23/0 1932. (5. Medlem af 6.
Indkaldelser i Krigsaarene, da han var
Kreds).
Soldat med tilhørende Korporalsuddan
nelse, afbrød hans Læsning. Mellem „Slagene“ tjente han som Karl paa Lan
det og derved fik hans Lyst til Landbruget Overtaget. Hos en af de Mænd, han
tjente, Gaardejer Christian Andersen, Sønderkjær, havde han som Avlskarl frie
Hænder, og en stor Del af Arbejdsledelsen var overladt til ham; det lærte han
meget af og besluttede herefter endeligt at ville være Landmand. Hans Barndoms
hjem var præget af Indremission, hvis alvorstyngede Stemninger ogsaa har mærket
hans Person. Politisk er han af Aalborg Amtstidendes Flok, og som mange andre
velbegavede Drenge, lærte han sig selv at læse i Avisen og kunde Kunsten, da
han kom i Skole. Det laa i Sagens Natur, at han blev Venstremand, da han blev
voksen.
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Hans lidenskabelige Gaaen op i L. S.-Bevægelsen har været som en Hvirvel
vind i hans Tilværelse; den greb ham og løftede ham ud af en brydsom Daglig
tilværelse og gjorde ham til Rigsdagsmand. — Der bor en snæver, men fastbygget
Karakter i Manden. Der er mere Vilje i det alvorlige Ansigt end i mangen stortalende
Person, og han sidder ikke paa Rigsdagen for at lade sig omforme efter kendte parla
mentariske Mønstre; han sætter en Ære i at være den, han er. Han har tilegnet
sig den gamle Venstrelære om det private Initiativs Uundværlighed og Betydnin
gen af den Enkeltes Ret til fri Udfoldelse af sine Evner, en Frihed, som kun maa
begrænses deraf, at andre skal have samme Ret ! Saadan udtrykker han sig, naar
han angiver Indholdet af sin Politik. Et liberalt demokratisk Samfund er hans
Ideal.
Uden for sin politiske Virksomhed har Nielsen Mann ingen Tillidshverv; hvad
han havde af dette hjemme paa sin Egn, frasagde han sig, da han blev Rigsdagsmand ;
i den Henseende er han „godt nok“, som man siger paa hans Egn, i Overens
stemmelse med, hvad L. S.-Mændene kræver af Rigsdagsmændene.

Direktør HOLGER UNMACK
Indenfor Det konservative Folkeparti stod der i Aarene efter dets Dannelse en
heftig Strid om, hvem der skulde have Magten i Partiet. Til den ene Side drog
en Fløj, som lagde Vægt paa Partiets folkelige Karakter og søgte en bred Tilslut
ning i alle Befolkningslag til en konservativ Politik; til den anden Side drog
stærke Kræfter baaret af Industriens kapitalstærke Interesser og ledet af dens be
tydelige Personligheder. Oprindelig var det Asger Karstensen, som havde rejst
denne Strid i Partiet; han vilde ikke underkaste sig det Herredømme, som In
dustriens Mænd med Foss i Spidsen fra første Færd søgte at udøve indenfor det
i 1918 stiftede Parti. Senere, da Christmas Møller fik Ledelsen, var dette et Udtryk
for, at den venstre Fløj havde sejret. Han var dog ikke blind for Betydningen af,
at knytte Industriens og Handelens Mænd og derigennem indflydelsesrige Kredse
over hele Landet til Partiet og derved imødekomme, saa vidt de Maal han forfulgte til
lod det, Kravet om en Rigsdagsrepræsentation ogsaa for Industrien og dens Mænd.
Som Repræsentant bl. a. for Købmandsstanden og Industriinteresserne i Aalborg
er Unmack indvalgt paa Rigsdagen. Hans almindelige konservative Holdning og
politiske Opfattelse falder dog nøje sammen med Partiets; hans Valg er et Udtryk
for, at Striden er endt, og at de konservative Faktorer indenfor vort Land nu ar
bejder sammen under Christmas Møllers Ledelse paa det brede, folkelige Grundlag.
Unmack er Københavneren, der har faaet sin Livsgerning i Jylland; han er
Student fra Lyceum i 1889, blev cand. phil. og studerede et Par Aar paa Polytek
nisk Læreanstalt. Hans Helbred tillod ham dog ikke at fuldende Studiet; efter
Lægeordre maatte han afbryde det for at gaa over i praktisk Virksomhed. Han fik
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Ansættelse i A/S Christoph og Unmack og blev af sit Firma ansat ved dets Frem
stilling af Barakker paa Fabrikker i Tyskland og Rusland. Han opholdt sig her fra
1892—1900, da han vendte tilbage til sit Fædreland og indtraadte som Medindehaver
af Firmaet Unmack og Pedersen i Aalborg, der drev Forretning med Maskiner,
Jern og Staal. Fra 1907—26 var han Firmaets Enedirektør og var med til i 1926
at stifte A/S Lange & Unmack, der
var en Sammenslutning af hans tidli
gere Firma og A/S L. S. Lange. Til
1934 var han Direktør i Selskabet sam
men med K. Strøy berg og er derefter
lønnet Bestyrelsesformand. Unmack er
Formand i Bestyrelsen for A/S Jensen
og Kjærsgaard i Hjørring, en Stilling
han har indtaget siden 1921, og fra
1922—24 sad han i Bestyrelsen for
Aalborg Skibsværft. Han er Medstifter
af A/S Aalborg Maskin- og Skibsbyg
geri og har siden 1927 haft Sæde i Sel
skabets Bestyrelse.
Unmack har vist særlig Interesse
for Spørgsmaalet Principal og Medhjæl
per og har været interesseret i Udarbej
delsen af det konservative Lovforslag,
som omhandler dette Spørgsmaal. Han
har siden 1919 været Formand for
Aalborg og Nørresundby Principalfor
Holger Unmack, Direktør. F. 7/]0 1870 i Kø
ening og var fra 1920—33 Medlem af
benhavn. Søn af Arkitekt og Fabrikant Chri
Hovedbestyrelsen for Dansk Principal
stian Rudolph Unmack og Hustru Augusta Ma
rie Schmidt fra Møllerup paa Mols. Lønnet
forening. Siden 1925 har han siddet i
Bestyrelsesformand i A/S Lange & Unmack i
Bestyrelsen for Foreningen af Arbejds
Aalborg. Medlem af Landstinget fra 23/9 1932
givere for Aalborg og Nørresundby
som Repræsentant for Det konservative Folke
parti. (3. Medlem for 6. Kreds).
Havne.
Hans Valg til Rigsdagsmand har
medført, at han har trukket sig en Del tilbage fra aktiv Forretningsvirksomhed. Han
har nu mest Bopæl i København og er dermed foreløbig vendt tilbage til sit Ud
gangspunkt. Det falder sikkert i den gamle Københavners Smag atter at leve un
der den brede Lystaage, der hver Nat svæver over den store Stad. Som Deltager i
Studenterlivet i sin Ungdom blev han grebet af de konservative Ideer. Iøvrigt
var han optaget af sine Studier og nævner blandt sine kæreste Lærere Magister
Adolph Meyer og hans Hustru, den navnkundige Fysiker Dr. phil. Kirstine Meyer.
— Det var først efter 1921, da Povl Drachmann begyndte sin politiske Virksomhed
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i Aalborg, at Unmack blev draget ind i aktiv politisk Virksomhed. Han blev For
mand for Bestyrelsen i A/S „Dagbladet Nordjylland“, en Stilling han indtog fra
1921—24, og senere blev han Medlem af Bestyrelsen for den konservative Væl
gerforening i Aalborg. Det var vanskelige Aar for Partiet, der maatte kæmpe paa
dobbelt Front, dels mod det stærkt voksende Socialdemokrati, der mere og mere
fik Tilslutning ogsaa fra Borgerskabet, og dels mod Venstre, der fra Vilhelm Las
sens Tid var et stort Parti i Aalborg. Det konservative Folkeparti klarede dog
Vanskelighederne; ganske vist mistede det i Kampen sin Presse, men dets Til
slutning i Befolkningen voksede og er i Dag stærkere end nogensinde. Direktør
Unmack har sin Del af Æren herfor, og naar han blev valgt til Landstingsmand,
skyldes det ikke blot Hensynet til Industri og Handel; at det blev ham var et
Udtryk for Paaskønnelse fra Partiets Side for hans Arbejde i disse Aar.
Unmack er nu en Mand midt i Treserne, og hans Haar har antaget den
fine, hvide Farve, som klæder en besindig konservativ Landstingsmand. Livet
er ikke gaaet sporløst hen over ham. Det har ikke blot bleget hans Haar, men og
saa draget dybe Furer i hans Ansigt, men under den hvide Krone spiller et Par
levende, undersøgende Øjne i bestandig Korrespondance med Mundens elskvær
dige Smil og venlige Bemærkninger. Naar han taler som Ordfører for sit Parti,
argumenterer han med Alvor, men det er som søgte han gennem sin Argumen
tation et Forsvar for sine Anskuelser, en Dækning for Partiet. Som tilhørende
Oppositionen har han vanskeligt ved at føre Angrebet og rette Kritik med den for
nødne Styrke mod Magthaverne. Han tilhører en Tid, hvor den konservative Tanke
gang i Forstaaelse med Landbovenstre havde Magten i Landet. Nu er det, som
vil han udtale et: „Vi andre maa vel ogsaa være her!“ Hans konservative Syns
punkt er præget af Forretningsmandens Opfattelse; der skal være Plads i Sam
fundet for det personlige Initiativ og det enkelte Individs Frihed til at udfolde sig
og til at udnytte sine Muligheder. — Han lægger megen. Vægt paa, at Folke
skolen bygger paa kristeligt Grundlag og ser i en Forsvarsordning, der giver den
størst mulige Værnekraft, det sikreste Middel til at bevare Landets Neutralitet.

7. KREDS, FÆRØERNE
Redaktør POUL SOFUS NICLASEN
Fra 1916—23 og igen fra 1936 har Niclasen været Medlem af Lagtinget som
Sambandspartiets Repræsentant. Fra 1918—36 var han Redaktør af Dimmalætting,
og i denne sin dobbelte Egenskab har han i Aarènes Løb øvet en betydelig Ind
flydelse paa den offentlige Mening blandt den færøiske Befolkning. Niclasen møder
paa Rigsdagen som uafhængig Repræsentant for Færøerne, valgt af Lagtinget med
Stemmer fra saavel Sambandspartiet som Socialdemokratiet. I det storpolitiske
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kan man antagelig regne med, at han vil slutte sig til Landstingsflertallet, men
hans Hovedinteresser er og bliver de færøiske Anliggender. Han har allerede i sin
korte Rigsdagstid gentagne Gange haft Ordet, naar Lovforslag vedrørende Fær
øerne var til Behandling, og i sin Jomfrutale fangede han i usædvanlig Grad
Tingets Opmærksomhed. Han rettede
en Tak til den danske Regering og Rigs
dag for den betydelige Støtte, der i de
sidste vanskelige Aar var ydet Færøerne:
„Naar jeg her frembærer denne Tak,
føler jeg mig forvisset om, at jeg er i
den nøjeste Kontakt med hele den fær
øiske Befolkning, ligegyldigt hvorledes
vore Anskuelser paa andre Omraader
kan være!“ — Da han havde sluttet sin
Tale og Ordførere for de andre Partier
derefter rykkede frem for at give deres
Tilslutning til det foreliggende Forslag
(Om Pantsætning af Fangst paa Fær
øerne) takkede de ham alle for, hvad
han havde sagt. Det føltes den Dag i
Landstinget, som var de gamle Stridig
heder paa Øerne nu afsluttet og lagt til
Side og afløst af Vilje til frugtbart Sam
arbejde mellem Færøerne og det øvrige
Land.
Poul Sofus Niclasen, Redaktor. F. 3/1 1889 i
Som Fører og Medarbejder i en saa
Thorshavn. Søn af Skibsfører Niclas Frederik
dan Politik vil Niclasen have de bedste
Niclasen og Hustru Anna Elisabeth Poulsen.
Lagtingsmand i Thorshavn. Landstingsmand for
Betingelser ; han møder hjemmefra
Færøerne fra 12/I0 1936. (Medlem for 7. Kreds,
med et nøje Kendskab til Øernes For
Færøerne).
hold, men er ingenlunde heller ukendt
med Tilstanden i det øvrige Kongerige. I Aarene fra 1913—14 opholdt han sig i
Jylland og arbejdede som Typograf i Aarhus og Silkeborg. Han taler det færøiske
og danske Sprog til Fuldkommenhed, og hans Politik er udtrykt i, hvad han skrev
som Indledning til et Prøvenummer i Tidsskriftet „Samvirki“, som skal være Or
gan for dansk-færøisk Samarbejde: „Der har hidtil ikke været noget egentlig kul
turelt Bindeled mellem Færøerne og den øvrige Del af Riget; den danske Offent
lighed faar kun lidt at vide om de Forhold og de Begivenheder, der sætter Sin
dene i Bevægelse i det lille færøiske Samfund med dets 25 Tusinde Indbyggere.
Det skal være „Samvirkis“ Opgave at give en saadan Skildring af Forholdene paa
Færøerne, at der herved vil kunne skabes et Bindeled mellem dansk og færøisk
Kultur og mellem Erhvervene!“ I en Tale, hvor han bød Kongen og Dronningen
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Velkommen under Kongebesøget 1930, fremhæver han ogsaa Betydningen af Sam
arbejdet og peger ikke uden Stolthed paa, at just i de samme Dage var hundrede
Færøskibe med tre Tusinde Mand om Bord, under Dannebrog sejlet paa Sommer
fiskeri til de grønlandske Farvande. Danmark maatte se dette som en virkelig Be
drift, og baade Land og Konge havde Grund til at være stolte af den raske Sø
mandsstand, som gennemførte dette farefulde Arbejde! Af den voksne, mandlige,
færøiske Befolkning har flere fundet den sidste Hvile paa Havets store Kirkegaard
end paa Landjorden!
Niclasen er uddannet fra Realskolen i Thorshavn og udlært som Typograf. Efter
at han blev Redaktør og Lagtingsmand, har han specielt interesseret sig for Skoleog Oplysningsspørgsmaal paa Øerne og er Formand i Bestyrelsen for Færø Amts
Bibliotek. Fra 1929—36 har han været Medlem af Thorshavn Byraad, deraf de
sidste 4 Aar som Formand. Hans største Interesse er dog Øernes Næringsliv. Han
er Medlem af Fiskerinævnet for Færøerne og Medlem af Bestyrelsen for det færøiske
Dampskibsselskab og repræsenterer tillige Lagtinget ved Selskabets Generalforsam
linger. En meget betydelig Virksomhed har han udfoldet for Afsætning af færøiske
Produkter; Færøernes Rederiforening og Eksportsammenslutninger har benyttet
ham som Udsending til Spanien og Portugal for at undersøge Muligheden for Af
sætning af Fisk og slutte Handelsaftaler. I Efteraaret 1937 har han deltaget i en
Rejse Orienten rundt med de samme Formaal, og paa de store Verdensudstillinger
i Bryssel og Paris har han været virksom for at faa Øernes Produkter repræsenteret,
ligesom han paa Udstillingerne personlig har virket for deres Renommé og Afsæt
ning. Niclasen har udgivet Fortællinger fra Færøerne. Han er Medudgiver af Fær
øernes Adressebog og af „Jol i Foroyum“.
Hans kraftige Skikkelse med det store Hoved og de karakteristiske Træk og
hans vennesæle Færd har i den korte Tid, han har været Medlem af den danske
Rigsdag, givet ham den bedste Introduktion til det Samarbejde, han saa energisk
tager Ordet for.
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