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et første skridt på vejen til at få det bed-

re er at være taknemlig for det, du har. 

Sådan lyder gammel livsvisdom, men 

efterhånden er taknemmelighed et sjæl-

dent brugt ord.  Desværre.  For husker du – også i svære 

stunder - på det gode i enhver situation, fører det typisk 

til mere at være taknemmelig for.

I min første tid som partileder har jeg prioriteret at 

komme i dialog med danskerne om Danmarks politiske 

fremtid – og ikke mindst møde de konservative græs-

rødder over hele landet. Det har været berigende at 

komme tæt på vælgerne og jer partifæller i nord, syd, 

øst og vest. Nu føler jeg mig langt stærkere rustet til 

sammen med folketingsgruppen og alle partimedlem-

mer at kæmpe fra hus til hus. I den valgkamp, der kan 

være en realitet, før vi aner. 

Projektet er klart. Vi sæt-

ter mennesker først. Alt for 

længe har vi vænnet os til, 

at hensynet til systemet 

går forud for borgerne. At 

SKAT og andre myndighe-

der tryner helt almindelige 

danskere. At vores tilværel-

se bliver reguleret i mindste 

detalje, og at vi langt hen 

ad vejen dårligt behøver 

at tage ansvar for eget liv. 

Systemet skal nok ordne 

paragrafferne. Fjerne vores 

slikpapir og cigaretskodder 

fra gadebilledet. Bestemme 

hvornår, hvor og hvordan vores børn skal lave lektier, så 

de knap kan nå til sport eller passe deres fritidsarbej-

de. Til gengæld bliver vi brandbeskattet. Det vil vi gøre 

op med. Drømme og ambitioner skal belønnes. Ikke be-

skattes. Men det kræver, at vi alle sammen tager mere 

ansvar. For vores eget liv og for vores familie. At vi hjæl-

per hinanden lidt mere i hverdagen frem for at forvente, 

at staten tager sig af det meste.   

Der skal være plads i hverdagen til både familien, 

arbejdet og foreningslivet. Mange idrætsforeninger op-

lever allerede nu, hvordan mange børn dropper deres 

sport, fordi skoledagen bliver så lang, at der ikke læn-

gere er overskud til fritidsaktiviteterne. Nøjagtig som 

vi sagde fra dag 1, da vi advarede mod de tvungne lek-

tiecafeer. Ganske vist er lektiecafeerne på konservativt 

initiativ i år frivillige, men mange steder er eleverne 

alligevel reelt tvunget i lektiecafe, fordi timerne eksem-

pelvis placeres midt på dagen. Det er helt uholdbart. 

Skolen er til læring. Fritiden til leg, interesser og lektier, 

naturligvis. Derfor skal vi have sat en stopper for tvung-

ne lektiecafeer. Børn har behov for at have et liv uden 

for skolen med fodbold, dans eller måske et job. Fritiden 

skal ikke inddrages – den tilhører familien. 

Som leder for Det Konservative Folkeparti har jeg 

meget at være taknemmelig for. Jeg står i spidsen for et 

fantastisk parti, et engageret bagland og en imponeren-

de energisk folketingsgruppe – senest med en flyvende 

udskiftning har vi fået Daniel Rugholm med på holdet. 

Efter mere end tyve år i Folketinget har Lene Espersen 

søgt nye udfordringer, og Tom Behnke vil efter valget 

prøve kræfter med livet uden for Christiansborg. Jeres 

råd, engagement og kampgejst tager vi til os. Stor tak 

herfra.  Nu skal et nyt hold bestående af såvel rutinere-

de som yngre kræfter kæmpe videre. Med Mai Mercado 

som ny politisk ordfører og Daniel Rugholm på en ræk-

ke vigtige ordførerposter er Det Konservative Folkeparti 

klar til at gå en ny æra i møde.

At være konservativ handler netop om at leve og 

kæmpe for det, vi tror på. Også når tingene går lidt lang-

sommere, end vi gerne ville. Så er det, vi skal stå sam-

men og huske hinanden på, at intet kommer af sig selv. 

Kun sammen kan vi tage næste skridt og sætte menne-

sker før systemet.  

Tak – og glædelig jul til jer alle 

Af  Søren Pape Poulsen  |  foto  Lars Holm

TAK
er kun et fattigt ord

Partiformand,
Søren Pape Poulsen

Ansvarshavende redaktør Martin Dahl Redaktør Lone Vibe Nielsen I redaktionen Benny Damsgaard, Morten Scheelsbeck, 

Peter Mark Lundberg, Søren Mølgård, Simon Gosvig, Tim Salting Smidemann, Tom Nielsen og Peter Lemmich  Layout Degn Grafisk

Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K Telefon 33 37 43 44 E-mail horisont@konservative.dk

Leder

Indhold

Til tops med familien

Portræt af Mai Mercado

Krydsord

Talent for at huske sig selv

Sådan kan du hjælpe

Stafetten videre til gæv nordjyde

Portræt af Daniel Rugholm

Opslagstavlen

KU-beretning

Mike Legarth

- en mand med fart på

Stolt konservativ kamp under besættelsen

På vej mod 100 år - del 4

02

03

04

06

08

12

14

16

17

18

22

Portræt af Mai Mercado
- ny politisk ordfører i 
Det Konservative Folkeparti

Portræt af Mike Legarth
- en mand med fart på

Stafetten er  givet videre
i det nordjyske

04

18

14

D

... vi skal stå 
sammen og 

huske hinanden på, 
at intet kommer af sig 
selv. Kun sammen kan 
vi tage næste skridt og 
sætte mennesker før 
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jerge er til for at blive besteget. Levereglen 

er Mai Mercados – og trods sine 34-år har 

hun allerede overvundet flere. Såvel fysi-

ske som mentale. Vigtige sejre i bagagen, 

der gjorde det let at sige ja til endnu en stor udfor-

dring: posten som politisk ordfører for Det Konserva-

tive Folkepartis folketingsgruppe. 

Selv går Mai Mercado ydmygt, men stolt og ihær-

digt til opgaven. Det kræver hårdt arbejde at udfylde 

skoene efter Lene Espersen, der har forladt Folketin-

get for at blive direktør for arkitetvirksomhedernes 

brancheforening Danske Ark. Et farvel efter tyve år 

som markant folketingsmedlem, minister og parti-

formand – og en kæmpeindsats. Gåpåmodet er i top. 

Efter at have trodset sin årelange astma og besteget 

Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, ved Mai Mercado, 

at hun kan, hvad hun vil. Også når det gælder om at 

få det konservative budskab serveret klart og tydeligt 

inden valget. Flere skal kunne klare sig selv og væk fra 

at leve af offentlige overførsler. 

”Alt for mange efterlades i dag på offentlig forsørgel-

se uden økonomisk incitament til at komme i arbejde 

eller få en uddannelse. Det er for mig at se den største 

trussel mod vores velfærdssamfund. Flere skal tage 

ansvar for deres eget liv. Det skal igen være en æres-

sag at forsørge sig og sine – og hjælpe dem, der har 

størst behov. Heldigvis er det de færreste, der hverken 

kan eller vil. Er dit eneste problem, at du ikke vil, skal 

samfundet ikke stå parat til at understøtte dig for en-

hver pris. Hovedreglen må være, at alle, der kan, skal 

forsørge sig selv.  Og så skal vi værne bedre om fami-

lierne. Hjemmet er vores base, og her vi skal føle os 

trygge,” siger Mai Mercado. 

TIL TOPS MED

FAMILIEN
Nedtur vakte politisk engagement 
Det var en social deroute, der for alvor antændte den 

politiske glød. Ikke hendes egen nedtur, men Allans. En 

hjemløs, Mai som ung mødte i gågaden i Odense. Hans 

livshistorie var klassisk. Konen ville skilles, for meget 

druk og dertil en fyring. Så røg lejligheden, og han endte 

på gaden. 

”Den eftermiddag tænkte jeg; Hvad er et velfærds-

samfund værd, når man ikke kan holde hånden under 

de svageste. Hvorfor har det danske samfund så travlt 

med at brandbeskatte og begrænse menneskers frihed 

frem for blot at lade folk passe sig selv, gå på arbejde og 

tjene til at forsørge familien. Og så på den anden side 

ikke tage sig bedre af dem, som vitterligt har 

brug for et sikkerhedsnet. Kun et parti 

forener den svære balance mellem 

socialt ansvar og frihed. Den dag 

meldte jeg mig ind i Det Kon-

servative Folkeparti,” siger Mai 

Mercado. 

Socialt ansvar og frihed
Omsorgen for samfundets mest 

sårbare har Mai Mercado med 

hjemmefra. Hendes mor var syge-

plejerske og arbejdede hårdt som enlig 

mor for, at Mai ikke skulle mangle noget. At 

hjælpe andre i sårbare situationer i livet var en selv-

følge i hjemmet i Odense. Da datteren var en stor pige, 

mødte moderen den mand, som Mai siden har opfattet 

som sin far. 

”Han adopterede mig, og fra ham, der var selv-

stændig, lærte jeg, at det er vigtigt at give erhvervsli-

Af  Lone Vibe Nielsen  |  foto  Ulrik Jantzen

B

Familien er i centrum for Mai 
Mercada såvel politisk som privat. 
Her med sin mand Christoffer og 

sønnen Winston. 
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vet gode rammer at vokse under – og at det altid skal 

kunne betale sig at arbejde. Derfor skal topskatten 

ned og beskæftigelsesfradraget op. Og ingen børn skal 

tvinges i lektiecafe. Hvor, hvordan og hvornår børne-

ne skal lave lektier, er og bliver familiernes afgørelse. 

Det er deres børn. Ikke myndighedernes. Derfor er det 

også forældrenes opgave at opdrage børnene. Hverken 

skolens eller lærernes, ” siger Mai Mercado.

Familien under pres
I det hele taget er familiens rolle i snigende og stigen-

de grad blevet udvisket – og erstattet med rodløshed. 

Utrygge unge og stressede voksne vidner om, at fami-

lien som institution er hårdt presset, vurderer hun. 

”Et rigere samfund er målet for Det Konservative 

Folkeparti. Men rigdom er mere og andet end økono-

misk fremgang og vækst. Storforbrug og statussym-

boler er ingen garanti for et lykkeligt liv. For mange 

familier er mere tid i hverdagen et stort ønske. Derfor 

skal skatten ned, så den enkelte får lov til at behol-

de en større del af de tjente penge. Så får familierne 

større råderum til at indrette sig, som de vil. Få mere 

hjælp i hjemmet – eller måske arbejde lidt mindre,” si-

ger Mai Mercado. 

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt at 

værne om familiernes – og dermed erhvervslivets 

interesser. Og omvendt. Uden et driftigt erhvervsliv 

har familierne ingen tryghed omkring økonomien, og 

uden gode familieforhold har virksomhederne svære-

re ved at skaffe og fastholde de rigtige, gode og nød-

vendige medarbejdere, pointerer hun. 

Pas på familien 
”For voksne som børn er hjemmet et helle. Desværre 

oplever mange familier, at trygheden brydes, fordi de-

res hjem udsættes for indbrud. Et gennemrodet hjem 

skaber utryghed – det er en oplevelse mange aldrig 

kommer sig helt over. Alligevel straffes indbrud blot 

som simpelt tyveri. Det svarer til at stjæle en penge-

pung på en café. Det hænger ganske enkelt ikke sam-

men. Derfor er det en mærkesag, at staffen for indbrud 

sættes op. I bund og grund handler det om familier-

nes velbefindende. Har de det godt, har Danmark det 

godt,” siger Mai Mercado. 

Selv trives Mai Mercado i sin nye rolle. Men hun er 

også meget bevidst om, 

at politik ikke må fyl-

de alle døgnets vågne 

timer. De konservative 

tanker slipper hun dog 

aldrig. 

”Min base er min egen 

familie, min mand Chri-

stoffer og vores søn Win-

ston på halvandet år. I 

mit eget lille univers for-

søger jeg efter bedste evne at give vores barn samme 

konservative opdragelse, som jeg selv har fået. Bedre 

udgangspunkt kan jeg næppe give Winston. Forhå-

bentlig lykkes det, så også han er rustet til at bestige de 

bjerge, han støder på i sit liv,” siger Mai Mercado.

I bund og grund 
handler det om 

familiernes velbefind-
ende. Har de det godt, 
har Danmark det godt





































































 







































Connie flankeret af... ? Hvem kan anes bag Bendt?

Vindere, løsning og afleveringsdato
Når du har løst kryds og tværs’en, kan du være med 

i konkurrencen om 2 x gavekort på 200 kroner til Bog 

&Idé. Du skal blot indsende løsningen til info@kon-

servative.dk – husk at skrive dine kontaktoplysninger. 

Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Sene-

ste dato for indlevering af løsning er den 20. februar. 

Løsning på seneste PH-krydsord, nr 3, 2014 er: 

kardemomme

Vinderne blev: Hanne Juul Jensen, Møllehaven 14, 8400 

Ebeltoft og Grethe Klyver Christensen/Mogens Borup 

Christensen, Rugholm 4, 9970 Strandby.



olitik er benhårdt – og en ben-

hård verden kræver hårdt 

arbejde. Særligt amerikansk 

politik kræver sit. Af politi-

kerne, spindoktorer og ikke mindst væl-

gerne. Så USA var det naturlige mål for 

den afsluttende studietur på partiets 

talentprogram, hvor deltagerne det sene-

ste halvandet år netop har arbejdet med, 

hvad der kræves for at slå igennem som 

politiker. I slutningen af oktober drog 12 

politikerspirer fra partiets talentprogram 

af sted med kurs mod Washington D.C. 

for at følge det amerikanske midtvejs-

valg, suge til sig og lære af nogle af ver-

dens bedste campaignere. 

For 23-årige Kristian Guldfeldt, byråds-

medlem og politisk ordfører i Odense, 

blev turen og indblikket i amerikansk po-

litik skelsættende. Her 6500 

kilometer hjemme fra 

landsbyen Stige ved 

Odense faldt den 

måske vigtigste 

pointe i den end-

nu spæde poli-

tikerkarriere på 

plads. Serveret af 

Rick Taylor fra The 

Strategy Group, poli-

tisk rådgiver, gennem 

en menneskealder for små 

og store kandidater – blandt andre 

forbilledet for mange konservative: Ro-

Af  Lone Vibe Nielsen  |  foto  Private

for at huske sig selv

nald Reagan. Rick Taylors beskrivelse af 

vigtigheden af at præsentere et samlet 

billede af sig selv indrammede hele 

den proces, som talentprogram-

met har været, forklarer Kri-

stian Guldfeldt. 

”Hvis vi - som mange af 

de amerikanske politikere 

gør – lader os køre rundt 

af det utal af konsulenter, 

som står klar til at gøre os 

til bedre politikere, så slår 

politik ihjel.”. Måske lyder det 

enormt simpelt. Men faktisk er 

det også den vigtigste lektie, jeg har 

lært af talentprogrammet: At essensen af 

politisk succes er at huske på, hvem jeg 

P
... essensen af politisk 
succes er at huske på, 

hvem jeg er. Hvor jeg kom-
mer fra – og hvorfor jeg gik 
ind i politik. Og så få det 
forklaret til vælgerne...

InterviewInterview
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er. Hvor jeg kommer fra – og hvorfor jeg 

gik ind i politik. Og så få forklaret vælger-

ne det. At jeg så skulle helt til det ameri-

kanske midtvejsvalg for at se konsekven-

sen ved at glemme det, understreger kun 

pointen,” siger Kristian Guldfeldt.

Politisk glidebane forude
Ganske vist er det politiske system og 

mediebilledet i USA på mange punkter 

fundamentalt ulig det danske. Så umid-

delbart kan det være svært at genkende 

den virkelighed, de amerikanske væl-

gere præsenteres for. Og måden at føre 

valgkamp på ligeså. Men spørger du den 

almindelige amerikanske vælger, så er 

svaret entydigt. Den siddende præsident 

Obama er historisk upopulær. Selv Ge-

orge W. Bush var mere populær. Men an-

dre ord er politikerleden til at føle på – og 

faresignalerne til at få øje på. 

”Enhver amerikansk politiker, der gør 

sig håb om at blive valgt, modtager i dag 

træningstime efter træningstime. I me-

diehåndtering, brug af sociale medier, fy-

sisk fremtoning, hvilket tøj han/hun skal 

gå i – og hvilket budskab, der skal kom-

munikeres til hvilken vælger. Vel at mær-

ke gerne to vidt forskellige budskaber, 

gerne endda modstridende, bare det er til 

to forskellige vælgergrupper er dagligda-

gen i amerikansk politik. Når politikeren 

bliver designet, valgt og tilpasset ud fra 

vælgeren. Igen og igen. Så slår du til sidst 

politikeren ihjel. Når han eller hun glem-

mer sig selv, sine rødder, hvor de kommer 

fra og hvad deres drive er,” siger Kristian 

Guldfeldt. 

Hadekampagner nej tak
Tendensen med designerpolitikere i ame-

rikansk politik hænger tæt sammen med 

en anden klar udvikling – i USA kører 

valgkampen ofte på negative kampagner 

mod politiske modstandere. 

”Disse kampagner kører gerne som 

TV-reklamer og gerne i forskellige versi-

oner. Det betyder selvfølgelig også, at en 

valgkamp for en amerikansk politiker lig-

ger i en helt anden prisklasse end for en 

dansk politiker. End-

nu mere bemærkel-

sesværdigt er det, 

at ALLE I USA, 

hvad end det 

er kandidater, 

kampagnefolk 

eller vælgere, 

så hader de 

negative kampag-

ner. Men data på området 

er klar: De negative kampagner vir-

ker. Måske er det et spørgsmål om tid, før 

de negative kampagner for alvor kommer 

til Danmark. Jeg håber det ikke,” siger Kri-

stian Guldfeldt.

Men uanset om tendensen med nega-

tive kampagner skulle ramme Danmark 

eller ej, har talentprogrammet rustet 

deltagerne til at stå fast på deres eget ud-

gangspunkt, vurderer han. 

”Den vigtigste del af talentprogram-

met har netop ikke handlet om medie-

træning, den rigtige fremtoning på de 

sociale medier, kropssprog og lignende. 

Men derimod 

handlet om at 

give os redska-

ber til, hvordan 

jeg holder fast i 

mig selv. Hvor er 

jeg opvokset, hvor 

har jeg gået i skole og 

helt grundlæggende: 

Hvem er jeg?  Personligt 

har jeg altid hadet titlen 

talent. For der er ikke no-

get, der hedder talent i poli-

tik. Politik er benhårdt, og en 

benhård verden kræver hårdt 

arbejde,” siger Kristian Guldfeldt. 

En drøm fødes 
Og det er nok her, at ”talenterne” adskil-

ler sig. Viljen til at arbejde hårdt og længe 

med fokus på det politiske mål, pointerer 

han. 

”Jeg ved nu, at ligegyldigt, hvor langt 

jeg når i politik, så vil jeg altid være den 

lille knægt, der er vokset op i landsbyen 

Stige. Der 

hvor jeg gik 

i folkeskole. 

Der hvor jeg 

lærte at cykle. 

Der hvor jeg i før-

ste omgang blev 

interesseret i politik. 

Sagt med lånte ord fra 

en anden stor amerika-

ner. Der hvor jeg første 

gang dannede mig min 

drøm om, hvad jeg ville i 

politik. Jeg har ingen plan for, 

hvor jeg skal ende. Men jeg har 

en drøm om, hvad jeg gerne vil 

ændre og gøre bedre i Odense. En 

drøm født i Stige - blot otte kilome-

ter derfra,”  siger Kristian Guldfeldt.

Klar, parat. Efter at have deltaget i partiets
talentprogram i halvandet år er politikerspirerne og 

medarbejdere toptunede til at kæmpe for
Det Konservative Folkeparti i valgkampen.  
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Sådan kan du gøre en forskel
BLIV EN AKTIV DEL AF VALGKAMPEN

DELTAG I DEBATTEN
Bliv en del af den offentlige debat. Skriv et 
læserbrev til dit lokale dagblad og giv din mening 
til kende, når det går løs på Twitter og Facebook. 
Delinger, likes, tweets og kommentarer betyder 
langt mere, end du måske tror.

Jeg er frivillig kampagneleder for Mai Mercado, fordi det er ekstremt 
spændende at bidrage til folketingsvalgkampen. Det er her, vi skal 
stå ansigt til ansigt med vælgerne. Og det er til syvende og sidst her 
rammerne sættes for de næste fire års arbejde i Folketinget. Derfor vil 
jeg også gerne bidrage så meget som overhovedet muligt.

Nicolai Svejdal
Frivillig kampagneleder, 22 år, studerende, Odense

BLIV FRIVILLIG
Der er masser af opgaver at kaste sig over i valgkampen, og allerede nu 
kan du gøre en forskel som frivillig for Det Konservative Folkeparti. Hvis 
du vil være frivillig, så send en mail på kampagne@konservative.dk – så 
finder vi den perfekte rolle til dig.

Det frivillige arbejde ved Det Konservative Folkeparti er en meget spændende 
måde at komme bag facaden på et politisk parti. Det får jeg enormt meget 
ud af. Det har givet mig en helt anden indsigt, som jeg slet ikke havde før. Jeg 
arbejder en dag om ugen, hvilket vil sige cirka seks timer. 

Cecilie Friis
Frivillig på kampagnekontoret, 24 år, studerende, Sorø

TAG DIALOGEN
Tag en snak med din familie, venner, kolleger 
og andre folk du møder på din vej om, hvad der 
optager dem mest i deres hverdag og fortæl 
dem om dine egne hjertesager.

FÅ FLERE MED
Der er brug for alle gode kræfter. 
Medlemskab er ikke en forudsætning for at 
give en hånd med i valgkampen, men det 
er nemt og hurtigt at blive medlem på  
www.konservative.dk eller ved at sende en 
SMS med “Kons” til 1272. 

SKRIV ET BREV 
Send et personligt brev til dine venner, hvor du 
fortæller, hvem du stemmer på og hvorfor Det 
Konservative Folkeparti er dit foretrukne valg. 
Din personlige anbefaling flytter stemmer. 
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gæv nordjyde
Af  Lone Vibe Nielsen  |  foto  Nicolaj Kristensen

t tænke mennesker først falder 32-åri-

ge Daniel Rugholm naturligt. For Lene 

Espersens afløser i Folketinget, Hjørrings 

konservative viceborgmester, er næste-

kærlighed og ærlighed to helt centrale værdier, han ta-

ger med sig til Christiansborg. Daniel Rugholm er født 

i Frederikshavn, voksede op i Tårs – ligesom ni genera-

tioner før ham. 

”At gå i kirke med min familie har været en helt na-

turlig del af min opvækst. Det er jeg meget taknemme-

lig for. Jeg har lært, at man behandler andre mennesker 

ordentligt. I sin familie og sit nærmiljø, men også ude i 

den store verden. Selv har jeg haft masser af spænden-

de oplevelser på rejser, blandt andet i forbindelse med 

nødhjælpsarbejde i Rwanda, Thailand og Indien. Mine 

forældre tog os børn med på den slags ture.  At tage sig 

af de mest udsatte er værdier, der præger mig og som 

jeg har med mig. Ikke som en korsfarer, men som en 

naturlig del af at være opvokset med en kristen kultur 

og historie,” siger Daniel Rugholm.

Nyt blod og erfaring
Sideløbende med folketingsarbejdet skal Daniel Rug-

holm de kommende måneder have en større skolere-

form på plads i hjemkommunen samtidig med, at han 

passer de mange vigtige ordførerskaber, han er blevet 

betroet. Som ordfører på børne- og uddannelse, land-

brug, fiskeri- og fødevarer, dyrevelfærd, miljø, sund-

hed- og forebyggelse, landdistrikter og små-øer, bliver 

der nok at se til. 

”Uddannelsesområdet, kampen for et højere fagligt ni-

veau og mod tvungne lektiecafeer er for mig helt cen-

tralt. Jeg har intet imod lektiecafeer, men de skal være 

frivillige. Allerede i dag har hvert femte forældrepar 

fravalgt børnenes fritidsinteresse efter skolereformen. 

Det er helt uholdbart, hvis vores rige foreningsliv på 

den måde sygner hen,” siger Daniel Rugholm. 

Efter at have taget sin studentereksamen i Hjørring, 

indledte Daniel Rugholm sin karriere IT-virksomheden 

TARGIT A/S – ét af Nordjyllands guldæg. Efter blot halv-

andet år fik han til opgave at bygge virksomheden op i 

Sverige.  Siden har han haft flere kommunikationsjob 

og en periode som suppleant i Folketinget fra 2010-11, 

inden han efter kommunalvalget i fjor blev viceborgme-

ster og formand for børne-, skole og uddannelsesudval-

get i Hjørring. En erfaring der nu giver pote. 

”Jeg er en del af det generationsskifte i folketingsgrup-

pen, som er i gang, og som Søren Pape også er udtryk for. 

Ikke fordi det er en kvalitet i sig selv at være ung. Men 

kombinationen af nyt blod og erfaring er vigtig. Rigtig 

mange af vores folketingskandidater har praktisk og 

kommunal erfaring, så jeg er sikker på, at vi efter næste 

valg har en meget harmonisk gruppe, der favner bredt 

såvel alders- som erfaringsmæssigt.  Min baggrund i 

kommunalpolitik gør, at jeg er helt opdateret på for ek-

sempel skoledebatten lokalt, ligesom jeg ved, hvad der 

aktuelt trykker de hjemlige virksomheder,” siger Daniel 

Rugholm.

A

STAFETTEN VIDERE TIL Blå bog om Daniel Rugholm 

Født 29. august 1982 i Frederikshavn

Sproglig student, Hjørring Gymnasium 2001

Country manager for Targit A/S 

i Hjørring og Göteborg (2004–06)

Kommunikationschef for 

Københavns Kulturcenter (2006–07)

Projektleder ved InPress (2008)

Salgs- og marketingschef for Bækmark & Kvist A/S (2010)

Folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti (2010-11) 

Bolig-, it- og forskningsordfører

Kommunalbestyrelsesmedlem i Hjørring (2010-)

(viceborgmester fra 2014) 

Salgschef og kommunikationsrådgiver i konXion (2012–14)
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i har vidst det længe i KU, og nu får resten 

af Danmarks befolkning også mulighe-

den for at se det: Der står en stor gruppe 

af unge, dygtige konservative politikere, 

kandidater og meningsdannere klar til at kæmpe for et 

mere konservativt samfund. De 

venter blot på at komme frem og 

få chancen på den store scene. 

Senest er det Mai Mercado, som 

er blevet politisk ordfører, og Da-

niel Rugholm, der er kommet i 

Folketinget stedet for Lene Esper-

sen, som skal give unge friske bud 

på konservativ politik. Og det glæ-

der jeg mig som KU formand til at 

følge. Med de seneste rokeringer 

i partiets folketingsgruppe er det 

nu en blanding af erfarne perso-

ner og nye friske kræfter. Det tror 

jeg er en sund og god blanding.  

Vi påstår i KU, at vi har den bedste uddannelse 

blandt de ungdomspolitiske organisationer. Det er 

næppe nogen tilfældighed, at mange af de unge, som 

står på spring, har deres baggrund i Konservativ Ung-

dom. Her har de lært at debattere og argumentere for 

deres konservative politiske standpunkter. Samtidig 

er unge politikere og kandidater 

mere ideologiske. Og det bliver 

en kæmpe fordel for den konser-

vative bevægelse frem mod næ-

ste valg – og sikkert også derefter. 

For det er 

ikke alene klar 

kommunikation, som 

skal skabe fremgang for Det Kon-

servative Folkeparti til næste fol-

ketingsvalg. Med unge ideologisk 

stærke kandidater får vi en mu-

lighed for at forklare vælgerne, 

hvad den konservative grund-

tanke er, og hvor vi ser Danmark 

bevæge sig hen på lang sigt. Hvis 

vi vitterligt skal forandre Dan-

mark til et land med større per-

sonlig frihed, mere ansvar til den 

enkelte, lavere skatter og et stær-

kere forsvar, så får den nye generation af konservative 

en vigtig opgave for at opnå dette.   

Men det kræver et stærkt samarbejde mellem de er-

farne kræfter og de nye ansigter. Og det samarbejde ser 

allerede ud til at være godt i gang!

... Med unge 
ideologisk stær-

ke kandidater får vi 
en mulighed for at 
forklare vælgerne, 
hvad den konservati-
ve grundtanke er

Af  Mikkel Ballegaard  |  foto  Privat 

UNGE
KONSERVATIVE
ER KLAR

Opslagstavlen

M.I.S.

Ny personlig rådgiver
Alexander Tolstrup, som mange allerede vil 

kende blandt andet fra hans tidligere virke som 

kampagneleder for partiet, er tiltrådt en stilling 

som personlig rådgiver for partiformand Søren 

Pape Poulsen.

Ferielukket

Ny projektleder
Søren Bjarke Laugesen, der er mangeårig formand 

for den konservative vælgerforening i Vejen i Syd-

jyllands Storkreds, er tiltrådt en stilling som pro-

jektleder på partikontoret. Søren har blandt andet 

ansvaret for udviklingen af partiets nye lederud-

dannelse. 

KU fejrer 110 års fødselsdag
Den 17. januar fejrer Konservativ Ungdom 110 års 

jubilæum med en gallafest i Odd Fellow Palæet. På 

www.110galla.dk kan du læse mere om arrange-

mentet, samt købe din billet.  

Glædelig jul og godt nytår
Redaktionen ønsker alle vores læsere rigtig glæde-

lig jul og godt nytår. Vi ses i det nye år.

Januar
 19. - 21. – Studietur til Bruxelles 

Marts
19. – Introaften for nye medlemmer, 

Christiansborg

Juni
11 - 14. – Folkemøde, Bornholm

Oktober
24. - 25. – Landsråd, Herning

Åbningstider 
omkring jul og nytår
Partikontoret holder ferielukket fra den 22. de-

cember til og med den 4. januar 2015. Vi åbner 

igen for telefonisk og elektronisk henvendelse 

mandag den 5. januar 2015. I ferieperioden kan 

partiets pressetjeneste træffes i politiske anlig-

gender på telefon 70 70 28 21.

V

Informer os!
Er du flyttet eller har fået ny mailadresse? Husk 

at give medlemsservice besked via mail på: med-

lem@konservative.dk. Du kan også ringe til os på 

telefon 33 37 43 44 mandag til torsdag mellem kl. 

10 og 16 og fredag mellem kl. 10 og 15 med even-

tuelle spørgsmål.
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om søn af en succesfuld racerkører har fart 

og tempo altid spillet en vigtig rolle i Mike 

Legarths liv – på godt og ondt. Kun 7 år gam-

mel ændrede motorsporten hans liv. Umid-

delbart tegnede den 30. juli 1967 til at blive en munter 

dag på Ring Djursland med familien. Som den ældste 

af fire børn tilbragte Mike det meste af sin tid sammen 

med sin far og i den gokart, han elskede at køre i. Fade-

ren var i begyndelsen af 1960’erne en succesfuld racer-

kører, indtil en alvorlig ulykke i Ungarn satte punktum 

for den aktive karriere.  I stedet byggede han som en 

af bilsportens store entreprenører og idemænd Ring 

Djursland. Men denne dag på familiens racerbane blev 

helt anderledes.

Voldsom ulykke ændrer alt 
Som altid under løbene stod Mike Legarth i dommer-

tårnet, da ulykken skete. Den største nogensinde i 

dansk motorsportshistorie. Mikes forældre havde taget 

opstilling ved inderkredsen, hvor de blev ramt, da tre 

biler forulykker under løbet. Faderen Jens Christian, 

bliver slæbt ind under en af bilerne, får knust bryst-

kassen og dør på stedet. En anden racerkører, Douglas 

Revson, omkommer, Mike Legarths mor, Annie, bliver 

hårdt kvæstet, og yderligere fire kommer på sygehuset. 

”Det var en forfærdelig oplevelse,” husker Mike Le-

garth. I dag – 47 år – senere fortæller han fattet om 

tragedien. Usikkerheden var det værste, mindes han. I 

familien Legarth – og mange andre familier dengang – 

- en mand med

S

Mike Legarth

FART              PÅ
Af  Tim Salting Smidemann |  foto  Private

Han har set sin far blive kørt ihjel, været sømand, spillet fodbold 
med prinserne og vundet over Jan Magnussen i racerløb. Som 
dreng lavede han kun nødigt lektier endsige hørte efter. Men med 
hårdt arbejde, gåpåmod og et stærkt fokus på at tage hånd om sin 
familie har Mike Legarth, finansordfører og næstformand for Det 
Konservative Folkepartis folketingsgruppe, udlevet sine drømme 
og fået mulighed for at påvirke udviklingen af samfundet i den ret-
ning, han ønsker. 

talte man ikke om sådanne ting. Hvad der ikke blev talt 

om kunne glemmes. Så ingen fortalte syv-årige Mike 

om faderens skæbne. 

”Min mor blev også ramt af en af de implicerede ra-

cerbiler. Hun kom hårdt til skade og var på hospitalet i 

månedsvis. Mine tre søskende, som dengang var 1, 2 og 

6 år blev passet ét sted, jeg blev passet af min onkel og 

faster. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg kunne besøge 

min mor på hospitalet, men ikke min far. Det var meget 

mærkeligt. Jeg fik først at vide, at min far var død, da 

min farmor fortalte det lang tid efter begravelsen,” for-

tæller Mike Legarth.

Familiens tragedie blev der ikke taget 

hånd om, og sorgen blev ikke bear-

bejdet. 

Utilpasset ung
Som 15-årig flyttede Mike Le-

garth til Vamdrup med mor, 

stedfar og søskende. Mikes 

mor blev driftsleder i Vam-

drup-afdelingen i familiens 

vognmands- og speditionsvirk- 

somhed.

”Jeg var det, man i dag vil kalde 

en vildbasse. Der var for meget kviksølv 

i mig. Jeg var ikke vild med at lave lektier og sprang tit 

over. Kedede mig gudsjammerligt i skolen. Jeg er ikke 
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en hel weekend, ” siger Mike Legarth, der fik mange sto-

re oplevelser i sin militære karriere.

Fodbold med prinserne
”Jeg blev sendt på sergentskole i Sønderborg, og senere 

var jeg på Cypern som delingsfører for en recognose-

ringsenhed for FN i 1981. Det var en kæmpe oplevelse. 

Da jeg var i Livgarden, kom jeg også tæt på kongehuset 

og fik endnu mere respekt for de kongelige og deres ar-

bejde. Når prinserne manglede nogle at spille fodbold 

med, blev der kaldt på os,” fortæller han. 

Med fra sin tid i Livgarden fik Mike Legarth noget 

for ham helt epokegørende - lysten til at lære. I årevis 

havde han drømt om at blive politi-

betjent – og takket være den nyer-

hvervede indstilling startede han 

på Politiskolen i 1982. Det blev til en 

spændende tid blandt andet som be-

tjent på Nørrebro. Men efter fem år 

rejste familien tilbage til Vamdrup, 

da Mike fik job hos Fredericia Politi. 

”Vi havde fået vores første dat-

ter, og jeg ville gerne tilbage til min 

hjemstavn, siger Mike Legarth.

Han nød sin tid som politibetjent, 

men der var særligt en omstændig-

hed, der blev for meget for Mike Le-

garth – nemlig strafudmålingen og 

den manglende respekt for politiet.

”Jeg var virkelig træt af at sætte 

livet på spil for efterfølgende at se 

dem, vi anholdte og fik i grundlovsforhør, blot stod på 

gadehjørnet og gav os fingeren dagen efter.”

Egen virksomhed
Mike Legarth havde en drøm om, at starte sin egen 

virksomhed:

”Jeg ville gerne være herre i eget hus, prøve at skabe 

mit eget livsværk, som jeg kunne leve godt af. Jeg havde 

ingen penge, men pantsatte alt, hvad jeg havde af værdi 

for at kunne låne de penge, som skulle til for at finan-

siere opstarten af virksomheden. Pia og jeg var endt på 

fattiggården, hvis det var gået galt,” siger Mike Legarth. 

Han startede i 1989 virksomheden Connection, der 

beskæftiger sig med inkasso og kreditrådgivning. Fir-

maet begyndte i et værelse i huset i Vamdrup, derefter 

blev familiens garage bygget om til en kontorbygning 

– i dag er over 20 personer beskæftiget i Connection, 

og firmaet har bygget sit eget domicil.  Mike Legarth 

er fortsat eneejer, men han har ansat en direktør, som 

er daglig leder af firmaet. Positionen i erhvervslivet har 

medført, at Mike Legarth har måttet indhente nogle for-

sømmelser fra skoletiden.

”Jeg har måttet tage revanche for min manglende inte-

resse for skolearbejdet i ungdomsårene og indhente det 

forsømte i voksenlivet,” siger Mike Legarth. 

Den nye gruppenæstformand har siden taget en di-

plomuddannelse i strategi, innovation og lederskab på 

INSEAD-universitetet i Fontainbleau i Frankrig samt en 

tilsvarende diplomuddannelse fra samme universitet i 

professionelt bestyrelsesarbejde.

”Det havde været nemmere for mig, hvis jeg havde 

kunnet prioritere studierne i de unge år, men det var jeg 

ikke i stand til. Men det er også et eksempel på, at det 

nytter ikke at tvinge alle unge mennesker til at sidde 

ved et bord i en skoleklasse, hvis paratheden ikke er til 

stede. Jeg er ikke et skoleeksempel, tværtimod, men jeg 

er et eksempel på, at der er mange veje til at opnå sin 

drøm. Kæmp og vær ihærdig, lad dig ikke kyse, så er der 

håb, lyder rådet fra Mike Legarth.

Dyrker familie og race
En travl erhvervskarriere kombineret med en borgme-

sterpost, siden arbejdet som folketingsmedlem og den 

tidskrævende motorsport levner umiddelbart ikke me-

get tid til familien. Men Mike Legarth har altid tilret-

telagt sine dage, så der var mest mulig tid til familien. 

”Og hvis du spørger mine piger og min kone, er jeg sik-

ker på, de vil sige, at jeg altid har været tæt på. De er ikke 

blevet ladt alene. Det har været vigtigt for mig, og det 

har også betydet, at jeg har måttet knokle mange sene 

aftentimer, når familien var gået i seng, men det har 

helt sikkert været det hele værd,” siger Mike Legarth, 

der i dag har to døtre bosiddende i hovedstadsområdet.

Benzin i blodet
Tragedien på Ring Djursland i 1967 har langt fra afholdt 

Mike Legarth fra at køre race – tværtimod har han dyr-

ket sporten i mange år og haft mange gode oplevelser.

Får din fars død dig aldrig til at tænke på, det kan gå 

galt? 

”Det har jeg naturligvis tænkt over. Men jeg gjorde 

tidligt op med mig selv, at den risiko er jeg villig til at 

løbe. Jeg gjorde tidligt op med mig selv, at jeg er villig 

til at løbe en risiko. Jeg har sprunget i faldskærm, og 

motorsport er en stor del af mit liv. Livet skal indehol-

de udfordringer, muligheder og begejstring,” siger Mike 

Legarth.

Og her scorer racersporten højt.  

”Jeg elsker at presse en toptunet racerbil og søge den 

optimale hastighed igennem et sving!  Samtidig har 

det givet enorme oplevelser at køre i DTC-serien,” un-

derstreger Mike Legarth, der har vundet flere løb over 

så prominente racerkørere som Jan Magnussen, Jason 

Watt og Casper Elgaard.

stolt af det, men jeg tror lærerne synes, jeg var en irrite-

rende knægt. Jeg har lavet min andel af drengestreger,” 

siger Mike Legarth.

Om faderens alt for tidlige død, sorgen og fortielsen 

har haft indflydelse på, at han i sine teenageår var lidt 

af en rod, ved Mike Legarth ikke. Men det er da en nær-

liggende konklusion, medgiver han.  

I det hele taget står Mike Legarths ungdom med langt 

hår, læderjakke og fuld fart på knallerten og senere mo-

torcyklen, i skærende kontrast til den fremtoning, han 

har i dag. På sit kontor sidder han som vanligt med et 

skarpt jakkesæt, slips og en designerbrille. Fuld fart er 

der til gengæld stadig på Mike Legarth, der ikke virker 

som typen, der kan sidde stille ret lang tid af gangen – i 

dag bliver det dog ikke udnyttet til drengestreger, men 

hårdt arbejde for partiet og hans virksomhed.

Sømand og livgarden
Da Mike Legarth, mens han endnu var teenager, stæv-

nede ud fra Esbjerg Havn som sømand, følte han sig for 

første gang på rette hylde. Sammen med besætningen 

på seks sømænd, heriblandt en skotte, to pakistanere 

og tre danskere var den unge Vamdrup-borger på søen 

i mindst 6 måneder af gangen. Først derefter var der 

nemlig gratis hjemrejse. Mellem turene, som bragte 

ham verden rundt, var han hjemme i Vamdrup, hvor 

han brændte alle pengene af, inden han stævnede ud 

igen.

På den rette hylde følte Mike Legarth også han var, da 

han hjemvendt fra havet kom i militæret. For den lang-

hårede Mike Legarth var Livgarden en noget anderledes 

oplevelse. Her bøjede han sig for første gang for alvor for 

autoriteter og disciplin.   

”Der var enormt hård disciplin. Hvis man kom 30 se-

kunder for sent, kunne det betyde, at man skulle blive 

... Jeg var vir-
kelig træt af at 

sætte livet på spil for 
efterfølgende at se 
dem, vi anholdte og 
fik i grundlovsforhør, 
blot stod på gadehjør-
net og gav os fingeren 
dagen efter....

Racersporten har været en stor del
af Mike Legarths liv. Her med DTC-temaet fra 2004

Mike i hjemmet i Vamdrup med hustruen Pia 
flankeret af døtrene Isabel og Josephine.

Mike Legarth og hustruen Pia har sammen opbygget 
virksomheden Connection. Når tiden tillader det 
rejser de gerne sammen. Her ved ”The Einstein 
Menorial” i Washington.
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På vej mod 100 år - Del 4

STOLT KONSERVATIV
kamp under besættelsen

Af  Lars Christensen, Ph.d.  |  foto  Privat

den folkekære tv-serie 

Matador blev Konservativ 

Ungdom fremstillet som 

tyskervenlige – men virke-

ligheden var en helt anden.

1930’erne var en svær tid for 

Det Konservative Folkeparti. 

Stauning var med den radikale 

P. Munch som udenrigsminister 

kommet til magten i 1929, og de 

syntes umulige at flytte fra den. 

Århundredets mest berømte 

forlig, Kanslergadeforliget i 1933, 

var uden De konservative. Offi-

cielt sad Christmas Møller solidt 

på ledelsen af partiet, men der 

var hele tiden en intern oppositi-

on mod ham. I 3-4 år måtte han 

også slås med yderligtgående 

strømninger i det meget suc-

cesfyldte KU.

Et forsøg på et comeback 

ved at få ændret Grundlo-

ven i 1939 sammen med 

regeringen, men uden 

Venstre, mislykkedes. 

Da Christmas Møller 

tilmed havde sat 

sin formands-

post ind på 

en vedta-

gelse ved folkeafstemningen, måtte han gå af; valgdel-

tagelsen var for lav. Onde tunger mente, at både kon-

servative og venstrefolk havde taget ham på ordet og 

var blevet væk fra afstemningen. Christmas Møller for-

blev dog centralt placeret i dansk politik de følgende år. 

Danmark besat på to timer 
Langt værre, set med Christmas Møllers øjne, var 

den forsvars- og udenrigspolitik, som ”Systemet Stau-

ning-Munch” førte i 1930’erne. De konservative advare-

de konstant mod de nedskæringer, regeringen gennem-

førte på forsvaret, mens hele Europa oprustede. Det 

ville efterlade Danmark som et magtmæssigt tomrum, 

der i en ny storkrig ville blive fyldt ud. Underforstået af 

Hitler-Tyskland. Det kunne man dog ikke sige højt. For 

(selv-)censuren var allerede indført af regeringen. Man 

skulle holde så lav profil som muligt, så ville uvejret 

måske igen drive over, som under første verdenskrig.

Det gjorde det ikke. Det forsvarsløse Danmark blev 

besat på to timer. Som Kaj Munk skrev samme dag: ”De 

tusind år, så blev de væk. Klokken fem i morges – af 

skræk”. Christmas Møller ønskede en eksistenskamp, 

fordi det er et folks moralske pligt at kæmpe for dets 

eksistens – ellers er det slet ikke noget folk. Men det var 

uden opbakning i det politiske system. Hos Christian 

den 10. på Amalienborg enedes politikerne om – under 

protest, naturligvis – at indordne sig og indlede et sam-

arbejde med besættelsesmagten. Formelt bevarede 

Danmark sin selvstændighed, men med tyske tropper i 

landet var det naturligvis en illusion.

Antityske taler kostede dyrt
Det Konservative Folkeparti indgik i de samlingsrege-

ringer, der fulgte de kommende år. Christmas Møller 

havde ønsket en afklaring af, hvad der var danske kom-

petencer, og hvad der var tyske. Den principdiskussi-

on fik man aldrig, og derfor blev samarbejdspolitikken 

én lang glidebane mod stadig større tysk indblanding. 

Christmas Møller blev allerede i efteråret 1940 presset 

ud af dansk politik, fordi han holdt stærkt antityske 

taler for tusinder af tilhørere. Han opgav sine person-

lige ambitioner for at redde samlingsregeringen. Men 

for mange konservative var det svært at forstå, at man 

skulle ofre Christmas for at redde Stauning.

I 1942 rejste Christmas Møller til London. Herfra tal-

te han i BBC til danskerne og opfordrede dem til aktiv 

modstand mod tyskerne. Det var naturligvis stik imod 

regeringens opfattelse. Og ikke mindst mod mindst Vil-

helm Buhls, der afløste Stauning ved dennes død i maj 

1942, og advarede imod sabotage, som han betegnede 

som landsskadelig virksomhed.

Unge konservative sabotører
Mange konservative, især blandt de unge, hørte ikke ef-

ter. Eller også gjorde de – og handlede modsat. For dem 

var den manglende kamp 9. april en national ydmygel-

se, som kun kunne vaskes væk med aktiv modstand. 

Derfor var Christmas Møllers opfordringer fra London 

sød musik i deres ører, og hundreder af unge indgik i 

modstandsbevægelsen med alt fra illegalt bladarbejde 

til jernbanesabotage. På overfladen fungerede KU fort-

sat som en lovlig forening, men under overfladen blev 

der arbejdet aktivt med modstand. 

Den senere finansminister Poul Møller (landsfor-

mand for KU 1943-48) holdt sammen på denne mær-

kelige konstruktion, blandt andet ved store landslejre 

som ved Hvidkilde 1943, hvor flere tusind unge mødtes. 

Officielt til politisk og socialt samvær, reelt til forbere-

delse af modstandskampen.

 ”Vi må fastslå vor vilje til at genvinde den tabte re-

spekt ved at vise, at Danmarks frihed også sikres ved 

vor egen livsvilje og kraft”, sagde Poul Møller uden at 

nævne ordet modstand direkte.

Men ingen kunne være i tvivl om, at det drejede sig 

om at placere Danmark på den allierede side og ikke 

bare vente på, at de kom og befriede Danmark.

Konservative tab i modstandskamp
Den 29. august 1943 brød samarbejdspolitikken sam-

men; de tyske krav blev for store. En række konserva-

tive politikere deltog aktivt i modstandskampen, mens 

andre fungerede som bindeled mellem politikere og 

modstandsbevægelse. Ole Bjørn Kraft, der havde afløst 

Christmas Møller som partileder, blev lige som flere 

andre udsat for hævnattentater – ”clearing-drab” – fra 

tysk side, men Kraft slap dog med alvorlige skudsår, li-

gesom Poul Sørensen slap levende fra et spring fra 4. sal 

i Shell-huset under en flugt.

En række unge konservative endte imidlertid deres 

dage i KZ-lejr, blev dræbt af Gestapo i Danmark eller 

endte foran henrettelsespelotonen i Ryvangen. Andre 

unge oplevede en tidlig modning i det politiske arbejde, 

som Erik Ninn-Hansen i ”Studenternes Efterretnings-

tjeneste” eller Poul Schlüter, der måtte overtage Hader-

slev KU, da hele bestyrelsen gik under jorden.

Frihed og fred uden tilgivelse
Da Befrielsen kom den 5. maj 1945 håbede mange, som 

havde været aktive i modstandskampen, at krigens 

prøvelser ville føre til et nationalt sammenhold efter 

krigen. Når man kunne enes på tværs af partier og so-

ciale skel i krigen, hvorfor så ikke i freden? Blandt man-

ge konservative var håbet, at Christmas Møller skulle 

hjem og være statsminister i en samlingsregering, for 

han havde tidligt sagt fra i samarbejdet med besættel-

sesmagten.

Men sådan gik det ikke. De etablerede politikere 

havde sammen med modstandsbevægelsens uofficiel-

le ledelse lavet en aftale om, hvordan ”kagen” skulle 

skæres. Samarbejdspolitikeren par excellence, Vilhelm 

Buhl, blev atter statsminister for en samlingsregering 

af lige dele modstandsfolk og politikere. Christmas 

Møller blev udenrigsminister, men vel at mærke for 

modstandsbevægelsen. Som han selv sagde til social-

demokraten Frode Jakobsen om samarbejdspolitikerne: 

”Det her tilgiver de os aldrig!”. Deri havde han ret.
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