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Leder

Indhold

14
110 år er ingen alder. Der er
masser af liv i Konservativ
Ungdom, der næsten dårligt
kan vente længere på at
komme i gang med den rigtige valgkamp

SAMMEN

16
Gennem mere end et halvt århundrede har Knud Birk Iversen slidt for
Det Konservative Folkeparti. Mød den
ukuelige baglandsstjerne

er vi bedst
Af Søren Pape Poulsen | foto Lars Holm

S

året bløder. Her en måned efter det voldsomme attentat på København knuger
sorgen stadig. Vores tanker er hos de efterladte og de sårede. Danmark bliver aldrig
det samme efter weekenden den 14/15. februar. Uanset
politisk ståsted skal vi sammen forhindre en gentagelse af de forfærdelige timer.
Politi, efterretningstjeneste og retsvæsenet skal sikres de nødvendige ressourcer, men problemstillingen
er mere kompleks end som så. Vi er ganske enkelt nødt
til at styrke integrationen af mennesker, der kommer
hertil. Opgaven er vanskelig og kræver om noget alles
indsats. Vi skal stille krav, men også hver især vise vores nye medborgere, hvad det vil sige at være dansk.
Her har vi som konservative meget at byde på – og
med Naser Khader tilbage
i kredsen tilmed den nok
største ekspert på området.
Vi står stærkt, når valget
om mindre end et halvt år
er en realitet. Allerede nu
summer det af valgkampsaktivitet. Vores aktive partimedlemmer landet over
har været i gang længe. Vi
er beredt. Klar til at indtage
bybilledet, landevejene og
de sociale medier. Sætte
Det Konservative Folkeparti på danskernes nethinde.
Med succes gennemførte vi i januar en prøvevalgkampagne. Masser af lokale aktiviteter. Gågadeaktioner og husbesøg kombineret med fælles initiativer på
tværs af kredse og kommuneskel. Over 300.000 flyvers
blev delt ud – og op mod 230.000 familier modtog en
personlig hilsen fra mig og vores dygtige borgmestre
landet over. Tilbagemeldingerne indgyder optimisme.
De konservative græsrødder er klar til kamp, frivillige
melder sig under fanerne, og der bliver brug for alle.

... Heldigvis har
vores parti en
dyrebar bredde. En
frugtbar blanding af
ældre og mere uprøvede kampfæller...
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Partiformand,
Søren Pape Poulsen

Ung som gammel. Mand som kvinde.
Heldigvis har vores parti en dyrebar bredde. En
frugtbar blanding af ældre og mere uprøvede kampfæller. Fulde af energi og gode ideer udgør de en stærk
alliance klar til at kæmpe og argumentere for den konservative sag. I dette nummer af Politisk Horisont møder vi nogle af frontkæmperne. Nye kommer til, andre
vender hjem og endnu flere har gennem årene ydet en
utrættelig indsats. En af dem, der om nogen har tjent
partiet, er Knud Birk Iversen fra Ringsted. Ukuelig har
han gennem et halvt århundrede stået i baggrunden
og skabt mulighederne for de partifæller, der gerne har
villet vælges til Folketinget eller kommunalbestyrelser.
En stærk og beskeden slider, som sjældent honoreres
tilstrækkeligt for det store arbejde, han og andre gør
og har gjort. Det stille vand har som bekendt den dybe
grund. Ved første øjekast falder de måske lidt i med
tapetet, men har i virkeligheden langt mere på hjertet
end de fleste. De er rodnettet under Det Konservative
Folkeparti. Uden deres støtte og indsats var såvel græsrødder som folkevalgte ilde stedt. Kombineret med de
mange andre ildsjæle og dygtige debattører i vores parti
står vi med et stærkt hold frem mod valget.
Og indsatsen lønner sig. Senest viste skolevalget på
landets folkeskoler, at de unge tror på Det Konservative
Folkeparti. På landsplan stemte mere end hver tiende
elev i ottende og niende klasse konservativt. I Solrød
Kommune, landets mest konservative, fik partiet hver
fjerde - og på en af kommunens skoler Havdrup Skole
stemte hver tredje skoleelev konservativt. Alle steder
har engagerede KU’ere ydet en formidabel indsats med
at servere partiets politik for de kommende vælgere.
Som formand for Det Konservative Folkeparti er jeg
dybt taknemmelig for den massive opbakning og det
store arbejde, der ydes i partiets bagland. Det varmer.
Gejsten smitter. Hver dag, hver time, ja hvert minut
gælder. Tak for fordi I er med på holdet. Sammen er vi
stærke.

De mange frivillige aktive er Det Konservative
Folkepartis helt store styrke. Med det nye
initiativ Konservative Græsrødder bliver
de mange politiske aktiviteter endnu mere
synlige.
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Konservative

græsrødder
får nyt liv

Af Tim S. Smidemann | foto Privat

J

o flere vi er, jo bedre kommer vi ud med de konservative budskaber. Det er filosofien bag den nystiftede bevægelse Konservative Græsrødder, som har fået en imponerende start.
Målet er at få frivillige konservative landet over til at deltage i
politiske aktioner med fokus på partiets mærkesager. Initiativet og
græsrøddernes vokseværk glæder den nye partisekretær.

”Kære pendler”. Sådan lød indledningen på en pjece,
som 10.000 danskere modtog i december. Budskabet
til pendlerne på stationerne i hovedstadsområdet og
Nordsjælland denne kolde vintermorgen var klart. For
rigtig mange danskere er det blevet dyrere at tage på
arbejde, fordi befordringsfradraget falder og billetpriserne stiger. Det Konservative Folkepartis bud på en
løsning er lige så klart – det skal bedre kunne betale sig
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at arbejde. Derfor skal beskæftigelsesfradraget hæves
og skatten på arbejde ned.
Bag aktionen stod den nyoprettede bevægelse Konservative Græsrødder, der på tværs af landet planlægger politiske aktioner med konservative budskaber, forklarer initiativtager Merete Scheelsbeck, konservativt
byrådsmedlem i Høje Taastrup og folketingskandidat i
Københavns Omegn.

”Det er vigtigt for os, at der skal være et problem, en
målgruppe og en løsning. Det er konceptet bag aktionerne og pjecerne,” siger Merete Scheelsbeck.
Rodnet over hele landet
Et par måneder senere var Konservative Græsrødder igen på banen og uddelte 30.000 pjecer. Ikke kun i
hovedstadsområdet, men også på Fyn, i Aarhus og i
Brønderslev for at nævne få af mange byer, der en februarmorgen blev indtaget af konservative græsrødder.
Denne gang handlede pjecerne ligeledes om en konkret
problemstilling – de mange indbrud vi rammes af i Danmark. Og igen blev modtagerne af pjecerne præsenteret
for konkrete konservative løsninger på problemet.
Men hvordan opstod idéen
om en konservativ græsrodsbevægelse?
”Jeg oplevede, at der generelt var en lyst i baglandet til,
at vi kom mere ud på gaden,
og det var med helt konkrete og håndgribelige budskaber. Jeg faldt tilfældigt over
pendlersagen og tænkte, at
her kunne vi konservative
gør noget for en helt speciel
målgruppe, og så er det ellers
gået slag i slag,” siger Merete
Scheelsbeck.
Siden er der blevet dannet
en styregruppe i Konservative Græsrødder, som spreder
sig udover hele landet.
”Første aktion var primært
koncentreret om hovedstadsområdet og Nordsjælland.
I anden omgang lykkedes det at få hele landet med. Der
har været en absurd stor opbakning, som har været
fantastisk at opleve,” siger Merete Scheelsbeck.
En af de personer, som har været med til at få Konservative Græsrødders budskaber ud på Fyn, er Nicolai
Svejdal.

”Vi er stadig i en opstartsfase på Fyn, og vi er ikke helt
der, hvor vi skal være, men Konservative Græsrødder er
blevet taget rigtig godt imod – både af de fynske partimedlemmer, men også ude blandt de fynboer, som møder os. Der er hele tiden flere, som vil være med og give
en hånd ved aktionerne,” siger det fynske partimedlem.
Aktuelle udfordringer
Konservative Græsrødder skal ses som et supplement
til partiets officielle kampagnearbejde, understreger
folkene bag initiativet.
”Det er vigtigt for os at påpege, at alle budskaber
selvfølgelig ligger inden for partiets politik, og at det er
vores hensigt at supplere det øvrige kampagnearbejde.

Som konservative tror vi meget på civilsamfundet og
frivilligheden. Derfor er det meget naturligt, at vi også
bruger frivillige kræfter til at komme ud med vores
budskaber, og det er dejligt at mærke den store opbakning til det arbejde,” siger Merete Scheelsbeck.
Især aktionernes aktualitetsniveau er en styrke ved
græsrodsmåden at lave aktioner og pjecer på.
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”Der går kun få dage fra, at vi udtænker en kampagne til, at pjecen ligger ude i vælgerforeningerne. Det,
og er en meget stor styrke, at vores budskaber derfor
kan være meget aktuelle,” siger Nicolai Svejdal og fortsætter:
”Der er en klar forskel på vores pjecer og de traditionelle pjecer, der præger en folketingsvalgkamp, som
kan være lidt mere abstrakte og omhandle vækst og
arbejdspladser for at nævne et eksempel. Her prøver vi
at være ultrakonkrete, og det tror vi, er en god måde at
nå ud til folk på. Det er i hvert fald det, vi oplever ved
uddelingerne,” siger Nicolai Svejdal.
Glæde i partiet
Græsrøddernes store indsats for at sprede konservative
budskaber er blevet bemærket af partisekretær Søren
Vandsø:
”Det er en fantastisk indsats, der er blevet lagt i de to
første aktioner. Det viser, hvor langt vi kan nå ud, hvis
vi arbejder sammen, og alle kæmper for de samme sager. Jeg er meget imponeret og glæder mig til at følge de
kommende aktioner,” siger Søren Vandsø.
Og partisekretæren kan roligt glæde sig. Frem til folketingsvalget er det planen, at der skal være en aktion
hver anden måned om en aktuel og konkret problemstilling, som Det Konservative Folkeparti har en løsning på. Men det stopper langtfra her.
”Det er meningen, at Konservative Græsrødder skal
fortsætte for altid. Efter et valg bliver der nok to aktioner om året, men vi knokler ekstra på her frem til valget,” siger Merete Scheelsbeck.

Fakta:
Konservative Græsrødder blev grundlagt i november 2014.
Merete Scheelsbeck (Høje-Taastrup) er kvinden bag
Konservative Græsrødder. I styregruppen sidder også
Marc Perera (Aarhus), Pernille Vermund (Helsingør),
Mette Thiesen (Hillerød) og Nicolai Svejdal (Fyn).
Frem til valget vil der være en aktion hver 2. måned.
Efter valget vil Konservative Græsrødder gennemføre
to aktioner om året. I marts kommer den tredje aktion
til at handle om skat.
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gode råd i mødet med vælgerne

Som frivillig kan du gøre en
kæmpe forskel ved at hjælpe
dine lokale kandidater med uddelingsaktioner i bybilledet eller
ved hus-til-hus-besøg.
Her er fem gode råd, som kan gøre det både nemmere og sjovere at møde vælgerne.

Smil, vær venlig og imødekommende. Allerede inden du åbner munden, har dit kropsprog
sagt en masse om dit budskab. Det er derfor
vigtigt at være glad og energisk, når du deler et budskab med fremmede mennesker. Brænder du ikke selv
for budskabet, vil andre næppe tage godt imod det. Og
lyt til hvad den enkelte oplever som vigtigst i deres liv.

1

Tal med alle. Man kan ikke nødvendigvis
vide, hvem folk stemmer på, eller potentielt
kunne stemme på ud fra deres udseende. Giv
derfor alle mulighed for at tage imod dit budskab.

2

Forbered nogle korte sætninger, som vil fange
folks opmærksomhed. Folk på gaden eller en
togstation har typisk travlt. Find nøgleord eller sætninger i valgmaterialet, som du tror, vil gøre folk
nysgerrige og give dem lyst til at høre mere.

3

Det er sjovest at være flere om et projekt – tag
derfor altid en ven med til en uddelingsaktion. I kan holde gejsten oppe ved at lave små
interne konkurrencer, hjælpe hinanden i dialogen med
vælgerne og dele de sjove oplevelser med hinanden.

4
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Tag tøj på i forhold til vejret. Hvis du står og
fryser og ikke bryder dig om at være der, så
kan folk se og mærke det.

VÆLGERNE
viser vejen...
Af Erik Christian Ebdrup | foto Privat

K

lar, parat, start. Før vi aner, har statsministeren udskrevet valg. Derfor skød Det
Konservative Folkeparti i januar gang i en
”prøvevalgkamp”. 36 kandidater og 450 frivillige gik forrest, 230.000 breve blev sendt til vælgerne,
og millioner af gange dukkede konservative budskaber
op på netaviser og Facebook.
Målet med kampagnen var at få sat en dialog i gang
om, hvad det er for et samfund, danskerne ønsker sig.
Det er ikke længere nok at stille sig op på ølkassen og
sprede sine budskaber via traditionel envejskommunikation. Det er vigtigt at lytte til vælgerne. Vi skal ud og
høre, hvad der betyder noget for danskerne i hverdagen
og tale med dem om, hvordan de ser fremtiden. Kombineret med opfordringen til dialog på sociale medier
og via brevene står det allerældste og mest personlige
medie samtalen helt centralt. Derfor var partiets folketingskandidater sammen med deres frivillige på gader
og stræder, og de gik fra dør til dør for at lytte til, hvad
der interesserer danskerne.
Konkrete historier inspirerer
Blandt de mange aktive kandidater er Mette Abildgaard, der er folketingskandidat i Nordsjælland.
“Vi besøgte omkring 500 nordsjællændere og hørte en
masse interessante historier, vi kan tage med i det politiske arbejde. Eksempelvis mødte jeg en kvinde i Farum,
der fortalte om sine oplevelser og frustrationer med
behandlingen i sundhedsvæsenet. Det er de konkrete
historier, der gør, at vi som politiker kan gøre alvor af vores mål om at sætte mennesker først,” siger Mette Abildgaard, der sidder i Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Også som folketingskandidat går hun ud til valg på
bedre kræftbehandling. Også her er dialog vejen.
”Når jeg møder folk, tager jeg altid udgangspunkt i,
hvad de har at fortælle, i stedet for at lire en salgstale af.
Man når simpelthen længere, når man giver folk plads
til at fortælle om, hvad
der er vigtigt for dem.”

... Man når simpelthen længere,
når man giver folk plads
til at fortælle om, hvad
der er vigtigt for dem...

Dialog og indkøbskurv
I den anden ende af landet fører Jette Philipsen
kampagne. I Silkeborg
er hun også i dialog
med vælgerne, når hun
møder på torvet og ved
rutebilstationen.
“Jeg går ikke så meget
dør-til-dør. Her i Silkeborg er det nemmere at
komme i snak med folk, når de er på torvet for at handle eller venter ved rutebilstationen. Man får mest ud af
at møde folk, der hvor de har det bedst med at snakke
med en politiker,” forklarer Jette Philipsen
Der er altså mange måder, man kan skabe dialog og
lytte til danskerne på. Facebook, breve, gå dør-til-dør
eller at stille sig op foran Brugsen er blot nogle af dem.
De to ugers prøvevalgkamp skulle gerne give så mange erfaringer, at de konservative kandidater bliver endnu skarpere i valgkampen, så valgresultatet bliver så
godt, at mennesker igen kan sættes før systemet.
Første skridt er at lytte til danskerne.
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Nordjyllands
storkreds

Bornholms
storkreds

Christian
Wedell-Neergaard, 54
Godsejer

Kristian Egebæk
Mortensen, 38
Souschef

Marie Louise
Friederichsen, 45
Selvstændig

Mikkel Lundemann
Jensen, 25
Studerende

Rune Kristensen, 33
PR-rådgiver

Thorkild Gruelund, 65
Selvstænding

Erik Lund, 66
Tidl. borgmester

Mette Abildgaard, 26
Kommunikationsmedarbejder

Mette Thiesen, 33
Skolelærer

Pernille Vermund, 39
Selvstændig
arkitekt

Ianto Tryfan
Davies Gerdes, 32
Oversergent

René Danielsson, 28
Ansat i forsvaret

Jonathan Bitzow
Pedersen, 28
Køkkenchef

Nicoline Damkjær, 44
Sygeplejerske

Anders Johansson, 33
Selvstændig

Mai Mercado, 34
MF

Henrik Nielsen, 49
Underviser

Dan Arnløv
Jørgensen, 39
Byrådsmedlem

Tina Franson Spile, 45
Controller

Mike Legarth, 54
MF

Tine Roos Nørgaard, 35
Jobkonsulent

Peder Tørnqvist, 53
Jobkonsulent

Pernille Bloch, 52
Advokat

Orla Østerby, 62
Centerchef

Jens Salling, 32
Økonom

Naser Khader, 52
Mellemøstekspert og
samfundsdebattør

Østjyllands
storkreds

Vestjyllands
storkreds

Nordsjællands
storkreds

Københavns
omegns
storkreds

Fyns
storkreds

Sydjyllands
storkreds

Sjællands
storkreds

Københavns
storkreds

DET KONSERVATIVE

HOLD
Helle Bonnesen, 41
Konsulent

Lars Barfoed, 57
MF

Mads Holger, 37
Forfatter

Merete Scheelsbeck, 28
Kommunikationsmedarbejder
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Søren Michael Pihl, 58 Tom Steifel-Kristensen, 50
Kreativ direktør
Rådgiver

Rasmus Jarlov, 37
Selvstænding

Anette Brix Andreasen, 51
Politiassistent

MARTS

2015

Anne Hansen, 27
Konsulent

Casper Strunge, 41
Selvstændig

Henrik Sørensen, 42
Specialkonsulent

Brian Mikkelsen, 47 Brigitte Klintskov Jerkel, 45
Socialrådgiver
MF

Søren Pape, 43
Partiformand

Jette Philipsen, 62
Selvstændig

Bjarne Lundgaard, 67 Christian Hartmann, 48
praktiserende arkitekt
Kategorichef
og konsulent

Per Løkken, 52
MF

Torben Overgaard, 32
Skolelærer

Tove Videbæk, 69
Byrådsmedlem

Karsten Ulstrup
Kristensen, 28
IT-konsulent

Daniel Rugholm, 32
MF

Jens-Henrik Kirk, 37
Efterskoleforstander

Katarina Ammitzbøll, 45 Samina Jasmin Shah, 42
Områdeansvarlig
Skolelærer

Morten Thiessen, 45
Direktør

Line Vanggaard
Pedersen, 26
Selvstændig landmand

Søren Vanting, 42
Selvstændig

Henrik Dalgaard, 44
Virksomhedsleder
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Nye ansigter

Velkommen til

nye ansigter

Gammel KU-er vender retur

TR I
Mor til fire vil sætte børnene først
38-årige pensionsrådgiver Trine Egetved er formand for Børneudvalget i Gribskov Kommune, mor til fire børn under ti år og nyt medlem hos Det Konservative Folkeparti. For
hende er børne- og familiepolitikken alfa omega og vejen frem, hvis partiets skal have
flere vælgere. Og faktisk er der mange, som endnu ikke ved, at de er konservative, vurderer hun efter skiftet fra Venstre.
1. Hvorfor valgte du at skifte parti og melde dig ind i Det Konservative Folkeparti?

Den konkrete anledning var lokal uenighed om skolepolitikken. Da jeg sidste år blev
formand for Børneudvalget, stod det mere og mere klart for mig, at jeg ikke kunne
stå inde for Venstres politik, som førte os baglæns og tilmed var økonomisk uansvarlig. Så jeg skiftede parti for min samvittigheds skyld, men allermest for alle
kommunens børn, der har krav på en ansvarlig skolepolitik. Efterhånden følte jeg
ikke længere, at jeg kunne forene mine værdier med Venstres til tider meget liberalistiske menneskesyn og måde at føre politik på. Jeg tror på frihed for de stærke, men
samtidig også på, at man skal støtte de svage, der har brug for hjælp. Her passer jeg
bare bedre ind hos Konservative.

1. Hvorfor valgte du at skifte parti og melde dig ind i Det Konservative Folkeparti?

For ret præcist 20 år siden fik jeg hjælp af en lærerstuderende ved Ribe Statssemi-

narium, da jeg ville stifte Konservativ Ungdom i Varde. Jeg blev siden landssekretær i KU og kommunikationschef i Dansk Industri. Den lærerstuderende blev siden
borgmester i Viborg og formand for partiet, og jeg har altid været Søren Pape Poulsen
meget taknemmelig for den solide basisuddannelse, han gav mig i de unge år.
Jeg kan derfor heller ikke andet end at melde mig tilbage under de Konservative faner, når Søren har påtaget sig en så vigtig opgave, som det er at få Det Konservative
Folkeparti til at vokse sig stor igen.

2. Hvordan er du blevet modtaget i partiet – og hvordan er partiskiftet blevet modtaget?

Jeg er blevet taget rigtig godt imod. Takket være Andreas Boisen, min vælgerforeningsformand, er jeg allerede blevet valgt til bestyrelsen i Københavns Konservative Vælgerforening og indstillet som lægdommer af Konservative. Mit indtryk er også, at folk er
positive over for, at jeg har gjort mig nogle erfaringer i Venstre, som kan komme partiet til gode. Objektivt set har Venstre haft bedre valg end Konservative de sidste 29 år.

2. Hvordan er du blevet modtaget i partiet – og hvordan er partiskiftet blevet modtaget?

3. Hvor ser du Det Konservative Folkepartis største styrke?

Jeg blev meget venligt modtaget og behandlet yderst pænt. Jeg er slet ikke i tvivl om,
at jeg er havnet på den rette hylde nu.

Søren Pape og de konservative partimedlemmer er partiets styrke. Fremtiden er konservativ, fordi Pape er fremtiden. Han blev formand på et tidspunkt, hvor vi ikke har
meget at tabe, men vi har til gengæld meget at vinde. Vi må ikke blive utålmodige,
men huske at det tog os 25 år at blive det mindste parti ved et folketingsvalg, så vi
kommer til at bruge et par valg til at komme tilbage til fordums styrke.

3. Hvor ser du Det Konservative Folkepartis største styrke?

At vi er et parti, som reelt ønsker at sætter mennesket og individet i centrum. Noget
jeg faktisk gik til valg på. Mennesket før systemet. Familierne skal have frihed til
og mulighed for at indrette sig, som de vil. Respekt for individet og plads til forskellighed og forskellige valg.
4. Hvilket argument vil du bruge, hvis du skulle anbefale andre at stemme konservativt?

Mennesker gror og udvikler sig bedst, når de har frihed. Men vi kan alle komme i en
situation, hvor vi har brug for samfundets hjælp. Og så skal den falde prompte. Det er
en vigtig pointe at huske på og netop kernen i konservativ politik: Mest mulig frihed
til dem, der kan selv – men klar til at hjælpe dem, der ikke kan selv.

10

NE

Efter ti år i Venstre er 36-årige Stefan Kumarage Schou, kommunikationschef i DI tilbage
i Det Konservative Folkeparti. Med Søren Pape som ny partiformand har den tidligere
KU-er genvundet troen på, at Konservative kan vende tilbage til fordums styrke. En
opgave han gerne vil være med til at løfte.
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4. Hvilket argument vil du bruge, hvis du skulle anbefale andre at stemme konservativt?

Fremtiden er konservativ, og den hedder Søren Pape Poulsen. Han er den eneste borgerlige partiformand fra det private erhvervsliv, og Danmarks største udfordring er
stadig at skabe vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder.og netop kernen i
konservativ politik: Mest mulig frihed til dem, der kan selv – men klar til at hjælpe
dem, der ikke kan selv.
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Rabiat naturforkæmper.
Er man yderligtgående, hvis man bider dem, man passer på? I så fald er græssende kvæg
yderligtgående. Specielt når det går helt ude i overdrev, strandeng, hede og mose.
For kvæg, der græsser i det åbne land, giver plads til en større mangfoldighed af dyr og planter.
På fagsprog hedder det naturpleje, biodiversitet og lysåbne arealer.
Og det kunne vi godt bruge noget mere af. Specielt fordi vi faktisk har masser af natur i
Danmark, som både egner sig til – og har brug for – naturpleje. Det kræver blot, at vi tænker
lidt anderledes, end vi plejer.

Fremtiden er ikke så sort,
som den har været.

Fremtiden er
ikke så sort.

KU-beretning

KU-beretning

KU FEJREDE

110 års historie

med prompt og pragt!

Af Mikkel Ballegaard | foto Christoffer Brandt

E

n KU’er er typisk yngre end det gennemsnitlige medlem af Det Konservative Folkeparti. På trods af dette kunne vi i Konservativ
Ungdom i december og januar retmæssigt
minde Det Konservative Folkeparti om, at de egentlig
er KU’s lillebror.
KU fyldte nemlig i december 110 år, og det blev fejret af både nuværende og tidligere KU’ere ved to festlige begivenheder. Første gang den 8. december, hvor
vi på Konservativ Ungdoms hovedkontor fejrede selve
stiftelsesdagen for Konservativ Ungdom og mindedes
tilbage til 1904, hvor C. F. H. Von Rosen oprettede Danmarks Konservative Ungdomsforeninger.
Dette fulgte vi op i januar ved at holde en stor gallamiddag med festtaler, tre-retters menu og efterfølgende fest. Festen var en hyggelig aften for alle, som har
KU i hjertet og en god lejlighed til at huske på KU’s rolle
i den konservative bevægelse.
For som det flere gange
blev sagt i festtalerne, skal
KU udfordre og provokere
Det Konservative Folkeparti i sin politik og retning. Vi
er – det medgiver jeg gerne
– til tider mere stædige end
pragmatiske, mere ideologiske end jordnære og en
sjælden gang imellem mere
provokerende end konsensussøgende.

... En KU’er kan
føre valgkamp i
alle sine vågne timer
i tre uger af gangen.
Det har før afgjort
valgkampe...

14
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Og det er præcis sådan, KU skal være. For hvis ikke der
var plads til at drømme stort og tænke nyt politisk, ville vi i den konservative bevægelse være fattigere. Hvis
ikke der er et KU til at holde vores politikere op på, at de
skal føre konservativ politik, ville det ideologiske ophav,
som alle konservative har med sig, til tider gå tabt. Den
rolle har KU spillet de sidste 110 år. Den rolle vil vi også
spille i fremtiden.
Valgkampsmaskinen
En anden rolle vi i KU har udfyldt i hele vores historie er
at føre gode valgkampe. Valgrygterne går på sit højeste.
I Konservativ Ungdom kan vi ikke vente med at komme
i gang.
En KU’er kan føre valgkamp i alle sine vågne timer i
tre uger af gangen. Det har før afgjort valgkampe. Og
jeg er overbevist om, at det kommer til at være en faktor i valgkampen. Vi kan dele pjecer ud i raketfart og
hænge valgplakater op i de højeste lygtepæle. Men en
KU’er er også iderig og kreativ, når der er valgkamp.
Vi er ambitiøse og vil mere end blot være fodfolk i den
kommende valgkamp. Vi vil præge den med sjove kampagner, kreative budskaber og nye ideer. Det håber jeg,
at I alle vil tage godt imod hele landet rundt.
Hvis vi samarbejder om det og kæmper for de gode
konservative folketingskandidater rundt om i hele landet, kan vi også skabe fremgang ved det kommende
valg. Alt andet ville være uambitiøst.
Jeg glæder mig til at komme i gang!
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Han er alt det, konservative gerne vil være. Ordentlig, ordholdende
og engageret. I et halvt århundrede har 77-årige Knud Birk Iversen,
Ringsted, knoklet for Det Konservative Folkeparti.

U

kuelig har han stået i baggrunden og
skabt mulighederne for de partifæller,
der gerne har villet vælges til Folketinget
eller kommunalbestyrelser. År efter år.
Valgkamp efter valgkamp. Stadig tro og aktiv i partiets
tjeneste, selv om han sidste år trak sig fra sin sidste officielle post som hovedbestyrelsesmedlem.
En ildsjæl, der selv i selskab med andre utrættelige, er
noget særligt. Hans mangeårige uegennyttige indsats
som lokal vælgerformand, kredsformand, hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Vestsjællands Amtsforening
og aktiv bidrager ved overgangen til regionsforeningen
Sjælland er ekstraordinær. Hjertet har altid banket for
den konservative sag.

Af Lone Vibe Nielsen | foto TL Reklamefoto

Den ukuelige
baglandsstjerne
16

PH 01 // 15

Politisk interesseret fra barnsben
I hjemmet i Fredericia lærte Knud Birk Iversen tidligt
at danne sin selvstændige mening om livets grundlæggende spørgsmål. Her i efterkrigsårene blev det særligt
forsvarssagen, erhvervsfremmepolitikken og den socialpolitiske ansvarlighed, der uløseligt forbandt Knud
Birk Iversen og Det Konservative Folkeparti.
”Ved folketingsvalget i 1960 kunne jeg stemme første
gang. Det blev naturligvis konservativt. Senere meldte
jeg mig som aktivt partimedlem. Jeg ville gerne have
politisk indflydelse – særligt lokalt. Det var nu slet ikke
så let. Der sad en veletableret og håndfast lokalbestyrelse, der naturligvis vidste, hvordan tingene skulle
drejes. Men hen ad vejen rettede tingene sig. Pludselig
sad jeg med formandskasketten på – og indflydelsen, ”
siger Knud Birk Iversen.
En karriere som folkevalgt politiker har dog aldrig
været tillokkende for Knud Birk Iversen, der har økonomi, forretnings- og ledelsesmæssig indsigt og erfaring
fra danske handelsvirksomheder inden for business to
business.
”Jeg har altid prioriteret mit erhvervsmæssige arbejde som nummer ét. Det var det, min familie og jeg skulle leve af. Omvendt har jeg følt, at jeg på udmærket vis
har kunnet bidrage med indsigt og kompetence i det organisatoriske arbejde. Sådan har jeg kunnet få tingene
til at hænge sammen, og jeg har med glæde stillet mig
til rådighed for partiet,” siger Knud Birk Iversen.
Klippefast partistøtte
Selv søger han hverken anerkendelse eller berømmelse.
Han er den urokkelige klippe. Problemer er til for at blive løst, og Knud Birk Iversen tøver aldrig et sekund, når
der er opgaver, der skal udføres - for partiet, familien

eller den store omgangskreds, pointerer Stiig Wæver,
der som tidligere storkredsformand har arbejdet tæt
sammen med Knud Birk Iversen.
”Knud er et af de mest vedholdende, ordholdende og
dedikerede mennesker, jeg har mødt og haft glæden af
at arbejde sammen med. Han er et udpræget familiemenneske, som først og fremmest tænker på andre før
sig selv. Og på imponerende vis har han evnet at kombinere sit store politiske engagement med også at passe
og pleje sit ægteskab, sit familieliv, sine børn og børnebørn, venner og bekendte. At Knud kan overkomme alle
de aktiviteter han har arbejdet med og stadig kaster sig
over, er en gåde,” siger Stiig Wæver.
Selv om Knud Birk Iversen aldrig selv har styret mod
magtens tinder, er hans flair for strategi og politik forudseenhed enorm. Han er en viljestærk og skarp iagttager, der har sine meningers mod – også til at udfordre
systemer, positioner og tankegange, når nytænkning er
nødvendig. Altid efter devisen at vi skal lære af fortiden for at kunne forbedre fremtiden. Men andre ord en

... Selv søger
han hverken
anerkendelse eller
berømmelse. Han er
den urokkelige klippe...
ægte konservativ i hjerte og tanke. Om nogen sætter
han mennesket før systemet, lyder vurderingen.
Altid mand for en løsning
”For mig at se har Knud haft en overordentlig stor betydning for partiet, idet han om bidraget på stort set alle
niveauer i organisationen. Når der har været et arbejde
at udføre, har Knud stillet op. Når der har været tunge bemærkninger at fremsætte, har Knud været mand
for det. Når der har været storm, har Knud turdet stå
imod, og hans robusthed har ved flere lejligheder været
med til at skabe fremdrift i låste situationer. Knud er på
en gang standhaftig og konsensussøgende. Han følger
med, tænker nyt og ser løsninger før andre. Med andre
ord en unik og solid skikkelse med stor positiv effekt for
udviklingen af Det Konservative Folkeparti,” siger Stiig
Wæver.
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... I Region Sjælland, som er et
stort område, havde vi mange
udfordringer i at opnå samhørighed
og en fælles forståelse for det nye.
Knud var og har i den grad været en
samlende figur i at skabe et fælles
Region Sjælland på rekordtid...
Stjerne bag scenen
Eksempelvis var Knud Birk Iversen en af de mest samlende kræfter i overgangen fra amtsforening til regionsforening.
”I Region Sjælland, som er et stort område, havde vi
mange udfordringer i at opnå samhørighed og en fælles
forståelse for det nye. Knud var og har i den grad været
en samlende figur i at skabe et fælles Region Sjælland
på rekordtid,” siger Stiig Wæver.
Konkret tog Knud Birk Iversen initiativ til at nedsætte en organisatorisk følgegruppe til de konservative regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland.
”Fra dag ét har Knud været entreprenøren til denne
følgegruppe, som i dag er en fast indarbejdet enhed,
der vedbliver med uegennyttigt at følge og supportere
vores regionsrådsmedlemmer med polisk sparring, forhandlingstaktiske overvejelser og en særlig tæt kontakt
til det organisatoriske bagland,” forklarer Stiig Wæver.
På samme måde var Knud Birk Iversen for år tilbage
en af de helt stærke kræfter bag en række stjernemøder,
hvor konservative ministre med Region Sjælland blev
koblet samme med topledere fra det private erhvervsliv,
kulturlivet og offentlig administration. Debatarrangementer der typisk trak mellem 200 og 300 deltagere.
Et ordentligt møde
Også Keld Holm, næstformand for Konservative i Roskilde, fremhæver Knud Birk Iversens store organisatoriske arbejde, hans strategiske overblik og taktiske
kunnen kombineret med fremsynethed og evnen til at
skabe holdånd. Selv slap han mindre heldigt fra sit første møde med Knud Birk Iversen.
”Det var på en storkredsgeneralforsamling, hvor jeg
inden selve generalforsamlingen tog min kuvert med
stemmeseddel med videre. Det på et tidspunkt, hvor
disse ikke kunne udleveres – og jeg fik en skideballe
af Knud, som jeg kiggede lidt skævt til resten af aftenen. Efterfølgende har jeg indset, at Knud havde ret.
Jeg bragte uordentlighed i ordentligheden,” siger Keld
Holm.
Senere lærte Keld Holm lykkeligvis Knud Birk Iversen
bedre at kende, og han tøver ikke med at betegne ham
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GODT HUMØR

og ideer baner vejen
Af Lone Vibe Nielsen | foto Juul Fotografi

N
som en hædersmand.
”Vi har haft et fortrinligt samarbejde såvel på selve
møderne som i telefonen, når jeg trængte til et godt
råd. I Roskilde har vi også brugt Knud som dirigent på
vores generalforsamlinger. Han er kompetent, og han
kan vedtægtsparagrafferne både forfra og bagfra. Han
har lært mig, at ordentlighed og akkuratesse i forvaltningen af en politisk organisation er vigtig, således at
kræfterne kan anvendes på fremadrettede tiltag frem
for evindelige procedurediskussioner. Og det forudsætter netop, at procedurerne er klare og fungerer efter
hensigten,” siger Keld Holm.
Tro på fremtiden
Selv fremhæver Knud Birk Iversen også et tillidsfuldt
og respektfuldt samarbejde som helt afgørende i det
organisatoriske arbejde. Sådan har det heldigvis været
i Det Konservative Folkeparti. Og selv om partiet helt
aktuelt har svært ved at tilkæmpe sig vælgernes opmærksomhed, så er fremtiden konservativ, vurderer
Knud Birk Iversen, der stadig er aktiv i menighedsrådet
ved Ringsted Sogn og Ringsted/Sorø provsti.
”Mine oplevelser med en række personer på hovedkontoret i Nyhavn – nu Christiansborg - er af en sådan
karat, at jeg vil betegne det som enestående samarbejde. Opgaven ved det kommende valg bliver naturligvis
kampen for at være godt repræsenteret i Folketinget.
Forhåbentlig får vi styrket vores mandattal. Under alle
omstændigheder kommer der nye ansigter i folketingsgruppen – og det giver nye muligheder for politisk udvikling,” siger Knud Birk Iversen.

i år gammel fik Søren Vandsø om ikke
en åbenbaring så en erkendelse: Han var
konservativ. I dag – godt tredive år senere
- står han som ny partisekretær organisatorisk i spidsen for netop Det Konservative Folkeparti.
Den gang først i 1970-erne var det Danmarks økonomiske deroute anført af statsminister Anker Jørgensen
og Poul Schlüters efterfølgende genoprejsning af landet
og partiet, der henholdsvis skræmte og imponerede Søren Vandsø.
”Der blev diskuteret meget politik i mit hjem, og Poul
Schlüter var om nogen mit forbillede og den, der vakte
mig politisk. Knap ti år senere meldte jeg mig ind i Konservativ Ungdom i Silkeborg,” siger Søren Vandsø.
Her mødte det nyslåede partimedlem navnefællen Søren Pape, og hurtigt opdagede de to KU-ere, at de ud over
passionen for de konservative værdier havde en ualmindelig god kemi. Såvel politisk som på det venskabelige
plan blev loyalitet et kodeord. Også da Søren Vandsø i
1996 blev KU-formand, blev det kun en realitet, fordi Søren Pape trak sig som kandidat til forretningsudvalget og
dermed banede vejen for at få Vandsø valgt.
Fra salg til valg
Nu er det Søren Vandsø, der på de indre linjer skal
kæmpe for at få Søren Pape valgt til Folketinget og skaffe partiet tiltrængt fremgang. Med sig har han udover
sin enorme interesse for politik flere års erfaring med
salg og ledelse. Og målet er klart:
”Flere danskere skal lære Søren Pape at kende og dermed se ham som et godt bud, når krydset skal sættes
ved det kommende folketingsvalg. For Søren – altså
Pape - har netop den autenticitet og jordbundenhed,
som mange vælgere efterlyser,” siger Søren Vandsø.
At topturne organisationen til valgkampen har da også
haft førsteprioritet fra dag ét i partisekretærstolen. Mere
synlighed til Det Konservative Folkeparti og en skarpere profil kræver samarbejde og sammenhold på alle niveauer i partiet. Enhver indsats og ethvert engagement

tæller. Og så skal det gerne være endnu sjovere at være
med på holdet. Uanset om du er medlem, ansat eller frivillig. For humøret og fællesskabet i organisationen er
helt afgørende for at opnå resultater, pointerer han.
Godt humør og åben dør
Selv er Søren Vandsø ikke blot en engageret men også
utålmodig og temperamentsfuld sjæl, erkender han gerne. Men oftest er humøret højt, latteren smittende og
talen klar. Og så er kontordøren åben. Den nye generalsekretær lytter gerne til gode ideer og input, og ingen er i
tvivl om, hvor han befinder sig.
”Jeg har lært at tøjle mit temperament. Omvendt er jeg ikke
bange for give direkte besked,
hvis jeg føler mig bevidst
trådt på gentagne gange.
Men jeg kunne aldrig drømme om at ydmyge nogen i
andres påhør. Det har jeg
selv været udsat for en gang.
For mig er det vigtigt at lytte
og få de gode ideer til at udvikle sig til fælles bedste,” siger Søren
Vandsø.
Med jobbet som partisekretær smelter Søren Vandsøs
altoverskyggende fritidsinteresse nu sammen med
hans arbejdsliv. Men der skal stadig være tid til familien og de tre børn i hjemme i Them ved Silkeborg.
Først og fremmest i weekenden, mens hustruen Jane
bestyrer hjemmet i løbet af ugen, hvor jobbet på Christiansborg kræver partisekretæren fra tidlig morgen til
sen aften. Og han elsker det. En drengedrøm er gået i
opfyldelse. Ikke nok med at Søren Vandsø var politisk
engageret allerede som dreng. Han er formentlig også
en af de få skoleelever, der har fået kritik af, at matematiklektierne blev forsøgt løst med politisk teori. Nu
handler opgaven om sammen med det konservative
hold fra øst til vest at få vælgertilslutningen i vejret.
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Konservativ

nærkontakt med EU







Hvilken profession har
denne folketingskandidat?

Af Anette Lorentzen | foto Linda Tranebæk Pedersen


P

asser på Danmark i EU. Sådan lød Bendt Bendtsens
valgslogan ved Europa-Parlamentsvalget i fjor – og
det løfte holder den konservative Europa-Parlamentariker.
Mere præcis hvordan Bendt Bendtsen
i dagligdagen tager vare på danske interesser fik 30 medlemmer af Det Konservative Folkeparti et godt indblik i på
en studietur til Bruxelles fra 19. til 21.
januar. Målet med turen var at gøre deltagerne klogere på EU – og forventningerne blev mere end indfriet med et tæt
og flot program med besøg i NATO, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet,
Den danske Repræsentation og Dansk
Industri, DI. Her gav centralt placerede
danske organisations- og embedsmænd
en grundig orientering om og analyse af
den aktuelle situation og de fremtidige
udfordringer for forsvarsalliancen og
EU´s institutioner.
Mr. Europe til tops
Og så naturligvis et visit hos Bendt
Bendtsen i Europa-Parlamentsbygningen. Kontoret på 14. sal med den mest
fantastiske udsigt over Bruxelles er udgangspunktet for den daglige kamp for
igen at få gang i væksten i de små og
mellemstore virksomheder. Netop disse
er særligt afhængige af at have de bedst
mulige vilkår for deres forretning – og
her spiller det en vigtig rolle, hvordan vi
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Hvilken profession har
denne folketingskandidat?









skruer EU-lovgivningen, understregede
Bendt Bendtsen.
”Jeg arbejder for, at EU-lovgivningen,
som vi laver i Europa-Parlamentet sammen med medlemslandenes regeringer,
giver mening og ikke mere bøvl for danske virksomheder,” forklarede han.
Der er rigeligt at tage fat på. Cirka 70
procent af dansk lovgivning er affødt af
EU-lovgivning, og ifølge DI påvirker 70
procent af EU-lovgivningen erhvervslivet. Og da 2/3 af dansk eksport er knyttet
til det indre marked, har lovgivningsarbejdet i EU stor bevågenhed hos diverse
erhvervsorganisationer.
Nok er selve arbejdet i Europa-Parlamentet vigtigt. Men mindst lige så afgørende for at sikre dansk indflydelse er
netværksarbejdet, som Bendt Bendtsen
er en sand mester i. Således insisterede DIs tyske søsterorganisation på at få
den konservative parlamentariker med
til et møde hos den danske DI-afdeling
i Bruxelles. Blot et eksempel på, at det er
vigtigt for Danmark, at Bendt Bendtsen
sidder i Europa-Parlamentet.
Genlyd i Bruxelles
Også i NATO blev den konservative studiegruppe vel modtaget med positive
tilkendegivelser i forhold til landsrådsbeslutningen om, at Danmark på sigt
skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret. I den nuværende
situation med trussel fra øst og syd er




































der brug for større bidrag fra medlemsstaterne. Derfor vil det være et vigtigt
signal, at Danmark som eliteallieret øger
forsvarsbudgettet, understregede Jørgen
Christian Jørgensen, der har arbejdet
syv år i NATO, først som personlig sekretær for Anders Fogh Rasmussen og
nu under norske Jens Stoltenberg som
generalsekretær.
Som ved de øvrige besøg var spørgeog diskussionslysten stor i NATO-hovedkvarteret, og der blev stillet og besvaret
spørgsmål om alt fra Rusland/Ukraine,
IS, materiel og økonomi. Så det blev tre
intense og udbytterige dage i Bruxelles,
hvor der også var stunder i det tætpakkede program til hyggeligt samvær, god
mad og lidt traditionel prøvesmagning
af belgisk øl. Alt i alt en studietur, hvor
såvel faglighed som seriøsitet var i højsædet. Så hold øje med næste konservative EU-studietur – formentlig til efteråret. Det skal også nok blive godt.





... Jeg arbejder
for, at EU-lovgivningen, som vi laver i
Europa-Parlamentet
sammen med medlemslandenes regeringer, giver mening og
ikke mere bøvl...



























Vindere, løsning og afleveringsdato
Du kan være med i konkurrencen om at vinde to gavekort til Bog&Ide ved
at indsende løsningen til info@konservative.dk – husk at skrive dine kontaktoplysninger. Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Seneste
frist for indlevering af løsning er den 1. maj 2015. Der trækkes lod blandt de
indsendte svar. Vinderne får direkte besked. Løsningen på seneste krydsord,
nr. 4, 2014 er: Snehvide
Vinderne blev:
Erhard Filtenborg, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
Ejvind Høyer Nielsen, Elmehaven 64, 5550 Langeskov
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På vej mod 100 år - Del 5

Fra strid

til regering
Af Lars Christensen, Ph.d. | foto Colourbox

Det Konservative Folkepartis vej tilbage til det normale efter
besættelsen var svær og præget af splid, men da 1940’erne
nærmede sig slutningen, var partiet klar til at gå i regering.

J

ohn Christmas Møller havde svært ved at finde
en plads i partiet efter at være kommet hjem fra
London, og partiet havde svært ved at rumme
ham. På den ene side var han ubetinget partiets skarpeste toppolitiker og en af de eneste
danske politikere, der havde sagt fra over for besættelsesmagten. På den anden side kom han hjem med en
kompromisløshed, som ikke passede den danske konsensus-andedam.
Det Konservative Folkeparti fik ikke den forventede belønning for Christmas Møllers, KU’s og mange
andres indsats under besættelsen. Ved det første valg
i oktober 1945 tabte partiet fem mandater, mens
Venstre vandt 10, selvom
Venstre vel nærmest kunne betegnes blandt ”de sidste dages hellige”. De der i
sidste øjeblik blev enormt
modstandsvillige.
Men
Knud Kristensen dannede
en ren Venstreregering.

... Ved det første
valg i oktober
1945 tabte partiet fem
mandater, mens Venstre vandt 10...

Grænsen splitter
Tilmed blev Det Konservative Folkeparti i de følgende år
splittet fra top til bund på spørgsmålet om Sydslesvig.
Skulle Danmark benytte sig af Tysklands svaghed til
at flytte grænsen mod syd? Lige efter befrielsen gjorde
samlingsregeringen klart, at ”grænsen ligger fast” med
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udenrigsminister Christmas Møllers ord. Det holdt han
fast i, fordi ”en halv million tyskere inden for landets
grænse som tungen på vægtskålen mellem stridende
partier”, ville være livsfarligt. En grænseflytning kunne
kun ske, hvis man også flyttede befolkningerne, som
man gjorde i Tjekkoslovakiet og det østlige Tyskland,
dvs. ved etnisk udrensning. Og det var ikke realistisk.
Officielt var statsminister Knud Kristensen enig. Det
skulle han være, fordi det krævede det radikale støtteparti. Men reelt gik han åbent ud med sin egen private
udenrigspolitik: ”Sydslesvig genvundet, det er kampens
mål”, sagde han og glemte, at en statsminister ikke kan
have en privat holdning.
I Det Konservative Folkeparti rasede striden i flere år. Alle måtte tage stilling til, om de var for eller
imod en grænseflytning og – hvad der var værre – om
de var for eller imod Christmas. Blandt de unge meldte Erik Ninn-Hansen sig som Christmas-støtte, Erik
Haunstrup Clemmensen som ”grænseflytter” – en skillelinje, der skulle dukke op senere. Christmas Møller
selv måtte se sig mere og mere marginaliseret, og i 1947
forlod han sit elskede parti, forsøgte sig med opstilling
som løsgænger og døde i april 1948, kun 54 år gammel.
International ildsjæl
Da var ”Sorte Knuds” regering væltet ved valget i 1947.
Venstre havde vundet 10 mandater, men striden kostede Det Konservative Folkeparti yderligere ni mandater, og Hans Hedtoft dannede en ren socialdemo-

kratisk regering. Under Hedtoft brød Danmark med en
hundredårig neutralitet. Man modtog med kyshånd
økonomisk hjælp fra USA i Marshall-planen, selvom
det betød, at man måtte indordne sig amerikanernes
økonomiske regler. Og ikke mindst gik man i 1949 med
i NATO og valgte dermed klart side i Den Kolde Krig; i
praksis var medlemskabet dog i perioder mere lunkent.
Det internationale engagement skete med fuld opbakning fra Det Konservative Folkeparti. Ikke mindst
partilederen, Ole Bjørn Kraft, var alle dage en international ildsjæl, der arbejdede utrætteligt for dansk medlemskab af alt fra NATO og EF til Moralsk Oprustning.
Selvom han i sin udtryksform og væremåde var et barn
af 1930’ernes patos, holdt han sammen på partiet. Da

markant og ændrede Danmark for altid. Den grå Ferguson-traktor blev selve billedet på det moderne landbrug.

Venstre med den fynske bonde Erik Eriksen havde fået
en langt mere omgængelig leder end Knud Kristensen,
var de to partier på alle måder klar til at tage regeringsansvar.

Eriksen meget gerne ville sætte sit navn under som
statsminister. Den ny Grundlovs vigtigste ændringer
var afskaffelsen af Landstinget, grundlovsfæstning af
parlamentarismen, øget adgang til folkeafstemninger

Margrethe som tronfølger
Den vigtigste grund til, at Eriksen og Kraft fik arbejdsro
var dog, at alle var enige om, at Grundloven trængte til
en revision. Og efter at et ændringsforslag var faldet i
1939, var man også enige om, at alle partier måtte stå
bag. Allerede i 1946 var der blevet nedsat en grundlovskommission, men den kom i årevis ikke ud af stedet.
”Der er så meget andet at se til,” sagde Knud Kristensen. Det er også svært at ændre Grundloven, fordi så
mange interesser skal afvejes og hensyn tages. Men i
1953 var man endelig klar, nok ikke mindst fordi Erik

... Det kan virke
... De
vedvarende
mærkeligt
i et
rationeringer
fem
forsvarsvenligt parti,
år efter
befrielsen
men
det afspejlede,
atvar
for-en torn i øjet
på mange
mennesvaret
var det
eneste,
sker,
især
fordi
alle var enige om!der
Alt
jo
ikke
manglede
andet var til diskussieksempelvis smør
on...
i landbrugslandet
Danmark...

Trætte af margarine
Efter folketingsvalget i 1950
kunne Hedtoft ganske vist
fortsætte, men umiddelbart efter ”gled Hedtoft i
smørret”. Regeringen kom i
mindretal på et relativt beskedent spørgsmål om at ophæve
smørrationeringen. De vedvarende rationeringer fem år efter
befrielsen var en torn i øjet på
mange mennesker, især fordi
der jo ikke manglede eksempelvis smør i landbrugslandet Danmark. Men det skulle sælges til
udlandet af hensyn til valutabalancen, og så måtte fru Jensen
nøjes med margarine. Og dét er
svært at forklare de danske husmødre i det lange løb.
Få uger efter valget ville Hedtoft ikke udskrive et
nyt, og efter en tumultagtig regeringsdannelse blev der
dannet en VK-regering med Erik Eriksen som statsminister, Ole Bjørn Kraft som udenrigsminister og med en
noget betinget radikal støtte. Især De Konservatives regeringsdeltagelse var dem en torn i øjet: Fortalerne for
gud, konge og fædreland måtte gøre dem til hovedfjenden. Men for det første havde Konservative fået en kraftig fremgang på 10 mandater, for det andet ville Erik
Eriksen ikke høre tale om at danne regering uden dem.
VK-regeringen fik således ro til at gennemføre de store
ændringer af forsvaret, der skulle til for at være med i
NATO, og til at føre den omfattende Marshall-plan ud i
livet. Indsprøjtningen til dansk landbrug og industri var

(de konservatives modydelse mod Landstingets afskaffelse) samt lavere valgretsalder. Det, der vakte mest
opmærksomhed og utvivlsomt var med til at få forslaget igennem folkeafstemningen, var dog indførelsen
af kvindelig arvefølge, så prinsesse Margrethe kunne
blive tronfølger.
Det Radikale Venstre har aldrig lidt af taknemmelighedens samvittighedskvaler. Da Grundloven var vedtaget og et nyt Folketing valgt, ville de af med VK-regeringen og især De Konservative og pegede på Hans Hedtoft
som statsminister. Det skulle blive indledningen til 15
års uafbrudt socialdemokratisk styre, men VK-regeringen havde bevist, at de to partier kunne regere med
succes. Hvis de stod sammen.
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Nu udkommer
DI Business
hver dag
DI Business byder nu velkommen til et helt nyt
digitalt univers, der giver dig hurtigt overblik over
dagens erhvervsnyheder.

Se mere på dibusiness.dk
– og tilmeld dig vores
daglige nyhedsbrev.

Læs også det nye, trykte DI Business. Et månedsmagasin med
perspektiv, politik og tendenser i erhvervslivet.

