
POLITIK

et var nåturligt, at jeg efter min far blev vensrre-
mand, men det holdt ikke så l*nge for en forret-

ningsmand, os da der på foranledning af redaktør
Åsger Karsrensen blev sr:rtet et erhvervsparti, gled
jeg over i derte. A. K. var en dyn:misk personlighed,
en fremragerde agirator, og det lyLLedes vitkeligr at
få et par m:nd i rigsdagen, men ak, så kon. Jeg del-
tog selv i agitationcn, og vi fik sognerådsformand,
smedemester L. P. Petersen, Vejen, til kandidat, men
det giL tummerligt. kenkremmer Fr.Kasten deltog
også med sit muntre væsen i møderne, og det var ham,
velgerne ville have. L. P. P. med slagorder 'sådan og
sådanne" gjorde sig ikke rigtig. Erhvervsparriet gled
ud. og j.g drer elrerhånden over ril Der k"n'enari,e
Folkeparti. Men dene var en anden historie.

I sognerådsarbejder, valgt på en fællediste, tilhørte
jeg Det Lonservative Folkeparti. Det ha!de v€ret mu
ligt for os at gøre den grngse udralelse, at antallet aI
konservative i Bekke-kredsen kunne rummes i en char-
a-banc, til skamrne, men småt gik det. Jeg var dengang
formand for vejen-foreningen. Men en dag kom der
telefon dl mig fra Købcnhavn. Det var Christmas Møl-
ler, der sagde: Koed, der er kommet en ny lærer til
Vejen Realskoie, ham skulle De tage hen og snakke
lidt med! Som sagt, så gjorr, og denne lærer var Karl
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Olsen (c:nd. mis.), den senere rckror for Viborg Kare-
dralskol.. Den,re samtale var frugtbringendc, thi det
var konscrvarive, vi talte samme» om, og vi gav hin-
anden håndslag på, ar nu skulle der ske nogct, og der
udvikledc sig ct samarbejde, der takket være Karl Ol
scns dynarniske kraft gav Vejen konservative Vælger-
forcning en fordobling af stemmerne, ja, der kunne så-
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gar sti{tes en K.U. forcning. Herregården Estrup h:v-
de under denne tidsperiode en landvæsenselev (måske

dog noget tidligere) ved navn H. C. Toft, der, som

man ved, blev indcnrissminister. Min politiskc vej gik

stadig fremad i samarbejde mcd Karl olscn, men også

efter, at denne var reist fr: os

Den mand, der, om man så kan sige, dannede mig

politisk, var Christmas Moller. En af de fineste po-
sonlighcder, jeg har kendt. Det gamle Høircs tid var
forbi. Det var en ny konservatisme, ført frem urder
Christmas Møllcrs førerskab. Det !ar et førerskal,, dcr

kunne have førr vidt, h'is ikke krig, bcsænelse, Søn-

derjylland, uoverenstcmmelser med sit parti "ar ble-

vet årsåg r;l det store politiske drama for hans ved-

kommende. Mnr beundrhg {or hans person, hans ret

færdighedsans, hans marge gode menncskelige egcn

skaber, hans varme hicne for de små;samfundet
gjorde, ar jeg blev ven mcd C. M.

På er punkt rog han feil. Han troede, :t hars

politiL skullc få grobund i arbejderklasen lndenfor
disse kredse næredc man en stille beundrins for ham,

man hørte gerne på hans taler i som udcnfor rigsdagen,

men stcmme på ham og hans parti ville man ikkc. Det

samme gjaldt en af hars sidste kampe som folketings

kandidat i Sønderiylland. En ejendommelig pereonlig-

hed, fuld af dynamik og charme. Mange breve har jeg

vekdet med dennc mand, og han havde den skik at

besvare ethvert brev med eller uden betydningr selv

om et brev ikke krævede nogen besvarelse, anerkendte

han modtagclsen. Han var meget særpræget og var vel

ikke altid let at arbejde sammen med. Hans arbejdsdag

var lang og trang. Man kunne møde ham på cykel med

brevposr mellem 24 og 1 nat. Det Påstodes, at hafl ded

sine sekretærer op på grurd af maskinskrivning og
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Engang var hatr gcst i mir hus sammen med flere
andre, og det var vanskeligt at få ham ud, thi han var
kommet i dispur med min kone, der havde radikale
tendenser, og så udfoldede han al sin personlige charme
os kunnc ikke rive sig løs. - Ved:nden lejlighed kørte
han med mig fra et møde i Bramminge om efterrnid-
dagen til er møde om aftenen i Vejen. Vi førre en liv-
lig samtale, men pludselig blev der stille Christmas
sov. Han, hvis arbejdsrid var cn. 14 timer i døgner, var
træt. Men eftcr et lille hvil, srod han fuld af vitalitet
på en talerstol, og hans dybe røsr lød til dc hundreder,
ja, tusinder af dlhørcre. -

Et r:dvalg af konservarive var ved et landstingsvalg
i Herning i forhandlins med Venstre, der havde domi-
cil på Eydes Ilotel. Det var den tidligere landbrugr
miDister Soren Brorscn, Ribe, der førte ordet sammen
mcd C. M. - Vi andre hørte til (det drejede sig om af
levering af nogle konservativc stemmer ril Venstre ved
,.'lgcr na,tc d.rgt. merr det blev ikLe noger uinrereisrnr
møde, selv om resultatet på forhånd var givet. - Efrer
mødet på Eyde spiste vi til middag. Christmas bestilte
for sit vedkommende: En halv flaske rødvin (cller var
der '/r) og 2 stk. franskbrød (uden smør) og en salt-

Men så kom ulykken: Danmarks bcsættelse, ogC. M.
gik frygtløs ind i kampen. Hans store møder i Forum,
ombrust af foikers bifald, forårsagede, at han forsr
måtte forlade sir minisrerium, derefter folketinget. C.
M. var blevet arbejdsløs, og dog arbejdede han utræ+
tel;g for Danmarks frihed, sammen med vennerne
Hans Hedtoft, H. C. H:nsen og Åksel Larsen. Så
kaldte man på ham fra England, hvorefter hans og
hans families dramattke flugt fandt sted, men alt dette

Da hatr kom hj€m, hyldedes han med ovationer. Tå-
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rerne slimtede i formanden, Vilh. Fib;gers øjne, da han

bød C.M. på landsrådsmøder velkomrner rilbage til
Danmark, og de 1000 deltagere rejste sig i dyb beve-
gelse. Det var et uforglcmncligt øjeblik.

Men så begyndre nedgangen! ,Grænsen ligger fast"
fældede ham (en handelsafmle med England passede

;Lke de danske bønder). - C. M. fik alle sine tidligere
kollegaer og venner i folketinget imod sig. Han opstil
ledes i Sønderjylland som løsgængcr. Mcn han fik kun
cn. 6000 stemmer. Han burde have haft 60.000. Men
han gled ud af ringet. Jeg, der dengang sad i partiets
hovedbestyrelse, var enig med C. M. i Sonderjyllands
s:gen, påtænkte, da C. M. havde spillet fallit og ncd-
lagt samtligc sine politiske hverv, også at trrde ud af
hovedbesryrelsen, men C.M. bad mig om at blive,
hvilket derefter skete.

Ved det påfølgcndc landsrådsmøde blev C. M. for-
ment adgang, selv om han godr kunne tenke sig ar
komme, men der var ingen stemning herfor; man ville
ikke tage ilitiativ hertil, og uden op{ordring hertil
kom han ikke. Han følte sig forladt af allc sine gamle

venner og vælgere, 08 partiet Venstre agiterede hårdr
imod ham med Knud Kristensen i spidsen. Erik EriL-
sen angreb ham i&&e. Der var stivhed fra både venstre
og konservative, men jeg nrrede ikke tvivl om, at sa-

gen kunne have værct ordnet. Rcl:tiv kort tid cfter
døde Christmas Møller. Tiden gav ham ret. Grænsen

lå fart. og godt det samme.

Jeg bliver nu for fuldst*ndighedens skyld nødt til
at beskæftige mig lidt med rnig selv. Formanden, rcd
aktør C. §(rillemoes, Ribe, døde, os ies, der var for
mand for Veien foreningen, blev formand for amaud-
valget for de konservative vælgerforeninger i Ribe amt
og samtidig medlem af partiets hovedbestyrelse. Ved
en bestemt lejlighed fik jeg tilbudt folketings kandida-
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turen i Esbjerg-Guldager kredseD, meD jcg måtte sige

nej, da forrctningen tog min tid. Ovenncrnte hverv
hrvde jcg i 15 20 år, og da ;cg trak mig rilbage, ud

rr.rrntc herrl relse tor.rrnsudr.rlget : Ribe å,nt m.s

til æresmedlem. Brcv herom blev overrakt mig af be-

.ryrl*n. d.r 'rmtidig holJr en lrokosr for mig. -
Jeg fik mange politiske vcnncr, specieL hovedbesty

rclscsformcnd: Fibiger og Halfdrn Hendriksen. Hen-
driksen skulle t;rlc i Vejen, oe han og hans overordent-
lig riltalendc frue var gæsr i vort hjcm s:mmen med

redaktørcrne Willemoes og Jenscn fra Ribe Sti{*-Ti-
dcndc. Det var på et tidspunkt, da han som handels-

minister under krigcn blev forgudet af næstcn alle hur
modre for dcn måde, han tog tyskernc på og var med

til at ordnc problemerne husholdningsmæssist set. Som

formand for hovedbestyrelsen ordnede han mange pro-
blcmer, ."m drrektor ror Crrl'berg Bryggcricrne r rr vi

malse gxngc gæstcr hos ham i Bryggcriernes Museum,

hvor han var en hyggelig og morsom værr. Men også

h:n havde fået sir \flaterloo lige efter genforeningen

Han blev forment adgang ril en ministerpost i genfor-

eniogs-ministeriet, endskønt han havde vægret sig ved

ar tage handelsministerposten vistnok den 29. august

1944 og kun efter pres fra kongehuset indvilligede. Det
var både synd og Iorkerr, når han nu gerne ville være

med. d: Danmark aner var frit. Det var modsrands-

bevægelscns skyld alene, idet man indtoS det stand-
purkt, at ingen minister (bortset fra Buhl, tror jeg)

burde have srde i den ny regering, e{ter at bcseaelsen

var forbi. H:n sendte mig et 4*idet brev med frem-
stilling af begivenheden og hars forklaringer og bekla-
gelser.

Nå, han kom over dctte, blev formand for partiers

hovedbestyrelse og udførte et fortræffeligt arbejde.

Jeg f;k også en god ver i den daværcnde general-
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sekretær Poul Sørensen. Han dødc alt for tidligt sorr
minister. - Han var cn uforfærdet modstandsmand,
sad arresteret i Shell huscr, da bombernc fatdr, åbnede
en hel rækkc f*rgselsdøre og sprang ud fra 2. 3. sal.
Dcrefter blev han hensat i Vestrc frngsel og dercftcr
anbragt på hospital efter et intensivr arbejde fra hans
parris sidc.

Brødrene Møller kendre jeg naturligvis også og har
altid beundret Axel og Poul Møllers store poliriske vi
den os cnorDre arbeidskraft. Efter revolvcratrentaterne
mod Ole Biørn Kraft opfordrede jeg ham, blandt an-
dre, til at flygte til Sverige, men dette nægtedc han.
Han ville ikke forlade sit tand.

Mange andre fra inderkredsen stiftede jcg bekendr-
skab med. Nævnes kan osså sårdejer Jorsen Jørsenseu
fra Ullerslev på Fyn. En dag korn han svingende gen-
nem haven for at hilse på mig os få en sjus. Han
beklædte senere indenrigsministerposten. En indsigrs-
fuld og klog politiker.

Da jes blev 70, trak jeg mig tilbage. Det havdc væ,
ret en rig og inreresant tid, selv om besettelsen havde
lagt sin mørke skygge ud over lander. 15 20 år i ho-
vedbestyrelsen var jo en lang periode.


