
Lem. Og tjene penge til oplysnings-
programmet. Vi foretrækker nemlig 
at klare os selv uden tilskud.

Mistillid til Krag
- Betyder beskæftigelsen med 
jura noget for Deres politiske virk-
somhed?

 Var politisk interesseret
allerede som 10-aarig - !

Venstres ny kandidat i Skanderborgkredsen, den 24-aarige stud. jur. Bertil Toft Hansen, fortæller 
om baggrunden for sin glubende appetit paa politiske diskussioner * Et hurra for Erik Eriksen paa 
Øresundsbaaden * „Ung Tværpolitik" gør en betydelig indsats * Let at være Venstre-mand i dag

BERTIL TOFT HANSEN - 24 aar og folketingskandidat

LN AF DE YNGSTE kandi- 
L dater, der vil komme i 

ilden under en kommende 
valgkamp — hvornaar det 
saa skal ske — bliver den 24- 
aar ige  s tud.  jur .  Bert i l  
T o f t  H a n s e n ,  d e r  s o m  
meddelt er blevet opstillet af 
Skanderborgkredsens Venstre.

Man kan ikke forestille sig, 
at Bertil Toft Hansen ikke 
skulle være mand for at ud 
fylde denne krævende post. 
Han synes at have alle forud-
sætninger for at klare alle de 
skær, som en saa ung politi-
ker jo normalt vil være ud-
sat for at støde paa. Hans po-
litiske overbevisning er i sjæl-
den grad grundfæstet. Han er 
veltalende, saa det er en for-
nøjelse. Hans hidtidige arbej-
de inden for Venstres Ungdom

senest som amtsformand 
for VU — har gjort ham for-
trolig med de politiske proble-
mer. Han er en idealist med 
begge benene paa jorden.

Og saa har han trods sin 
ungdom det, man kalder p o n-
d u s. Det er jo latin og kan 
oversættes ved : vægt - vær-
dighed - myndighed. Han har 
det rent korporligt. Han fyl-
der godt paa en talerstol! Og i 
kraft af sin allerede betyde-
lige politiske indsigt har han 
det ogsaa som debattør. Dette 
med pondus skal ikke forstaas 
saaledes, at han er tung i det i 
den forstand, at han tager 
tingene mere højtidelige, end 
de fortjener. Han har humør, 
men ser ogsaa ud til at kunne 
blive gal i hovedet, hvis han 
bliver traadt over tæerne.

sat i Haderslev. Saa fulgte fem nar 
paa Taasinge og nu sidst elleve aar 
i Horsens. Denne flytten fra 
landsdel til landsdel har slebet 
hans sprog af i retning af det, man 
forstaar ved normaldansk. 
Barndommens sønderjyske 
sprogtone er nu helt væk. I 1963 
blev han nysproglig student fra 
Horsens Statsskole. Senere har han 
kastet sig over det juridiske 
studium med en embedseksamen 
som maal. Lige for tiden ligger det 
lidt tungt med studierne, men - 
siger Toft Hansen: Jeg haaber, 
vi snart faar en ny regering og 
dermed et saa fornuftigt skatte-
system, at jeg kan komme i gang 
igen...!
Sidste aar tog han handelsfaglæ-

rereksamen og virker nu paa fast 
timetal ved lærlingeskolen paa Hor-
sens Handelsskole. Her underviser 
hani samfunds- og jurabetonede 
fag og har nogle enkelte 
engelsk-og danskhold. De 
førstnævnte fag staar ham 
nærmest, fordi de kan kombineres 
med hans studier - det er noget af 
det samme stof, der skal 
opgives til 1. del af den juri-
diske eksamen.
Lad os for resten lige minde om, 

at Bertil Toft Hansen for kort tid 
siden blev medlem af Horsens by-
raad, hvor han for Venstre 
efterfulgte handelsskoledirektør 
Riis Pedersen.Episode paa Øresund

- Hvorfra har De Deres politiske 
interesse?

. - Den gaar helt tilbage til min

pureste barndom! Jeg var vel bare 
en halv snes aar, da jeg sad 
sammen med min far og hørte 
i radioen, hvordan det var 
gaaet tilbage for Venstre ved 
valget, og det var noget, der 
gjorde et dybt indtryk paa mig. 
Under hele min opvækst 
diskuterede jeg politik med far, 
som satte en ære i at gøre mig 
samfundsbevidst. Interessen for po-
litik kom rigtigt i gang, da vi pas 
mit initiativ fik startet en afdeling 
af „Liberale gymnasiaster" ved 
Horsens Statsskole.

Inspirationen hertil fik jeg 
saamænd om bord paa en 
Øresundsbaad paa en dag, hvor 
jeg var saa glad, at jeg raabte 
hurra for Erik Eriksen. I 
nærhedes sad et selskab af 
liberale gymnasiaster, som 
besvarede mit hurra - og saa 
blev jeg medlem. Det var første 
gang, jeg kom ind i en af 
Venstres organisationer.

Paa skolen var vi vel en halv 
snes gymnasiaster, som af og til 
samledes og snakkede om, hvad vi 
kunne gøre for Venstre, og for flere 
af os resulterede det 1, at ogsaa vor 
interesse for arbejdet i VU blev 
vakt. Jeg kom selv ind i VU I for-
aaret 1964, fordi jeg savnede no-
get... jeg ville gerne lære lidt mere 
om principperne i (ansk politik. 
Det, jeg lærte, har jeg senere faaet 
udbygget paa en maade, saa det i 
hvert fald ikke er kommet min in-
teresse for Venstres idéer til skade. 
Et aars tid efter min indmeldelse 
blev jeg valgt til formand for VU's 
bykreds i Horsens eg senere for 
amtsforeningen. Jeg var med til at 
starte „Ung Tværpolitik" - en or-
ganisation, vi har haft megen for-
nøjelse af. Her har vi de bedste 
muligheder for at samle folk til 
politiske møder i Horsens, og jeg 
tror, at vi alle herigennem har faaet 
nuanceret vore respektive stand-
punkter og bedre har kunnet gøre 
os klart, hvad vi hver især vil med 
politik.

Jeg er glad for at kunne være 
med til at aktivisere unges inter-
esse for politik. Ogsaa paa handels-
skolen, hvor politik er med i faget „
Orientering". Inden for „Ung 
Tværpolitik" har vi været ude paa 
mange diskussioner, baade I byen 
og i oplandet, og vi er efterhaanden 
blevet et nogenlunde fast diskus-
sionshold. Man lærer at staa op og 
forelægge sine meninger. Man 
lærer at tage standpunkt til andre 
partiers program og at forme sit 
eget partis program.

- Hvorfra har De Deres store vel-
talenhed? De staar jo ikke og 
leder efter ordene!

- Jeg ved saamænd ikke rigtigt, 
hvad jeg skal svare. Men det er vel 
saadan, at naar man diskuterer po-
litik med de ældre, maa man lytte 
opmærksomt, og saa kommer det... 
Netop i VU gør vi jo forøvrigt 
meget for at aktivisere 
medlemmerne, f. eks. gennem vore 
talerkursus. Vi lærer paa et 
nogenlunde populært plan at 
fremsætte vore meninger paa en 
fornuftig maade. VU for Horsens og 
Omegn er vel i det hele taget den 
politiske ungdomsorganisation, der 
præsterer det største op-
lysningsarbejde paa et rent sagligt 
plan. Sidste aar har vi tilbudt med-
lemmerne ikke færre end 135 afte-
ner. Onde tunger vil paastaa, at vi 
fester for meget, men kun 5-6 pro-
cent af vore sammenkomster har 
været fester - og man skal da vel 
ha' lov at slappe at engang imel

- Ja, i første omgang styrker den 
netop samfundsinteressen - den gi-
ver en et indblik i de 
grundlæggende forhold. Jeg kunne 
selvfølgelig have valgt cand. polit.-
studiet, men til det skal man vist 
være mere matematisk begavet, 
end jeg er. Jeg kunne ogsaa have 
valgt scient. polstudiet, men jeg 
finder, at juraen giver de fleste 
valgmuligheder efter endt 
uddannelse.

Det var et forsøg paa en 
karakteristik af manden, ba-
seret baade paa viden om hans 
hidtidige fremstormen og paa 
indtryk fra en samtale om 
hans fortid, nutid og fremtid.

Synderjylland, Taasinge, 

Horsens
Af oprindelse er Bertil Toft Han-

sen sønderjyde, født i Varnæs og s

enere sammen med forældrene bo-

- Vil De kommentere den ak-
tuelle politiske situation?
- Gerne! Jeg haaber, at vi hur-

tigst muligt maa faa en ny rege-
ring - en regering, der er I besid-
delse af en vis form for værdighed. 
Jeg vil gerne kunne respektere de 
mænd, der skal staa I spidsen, og-
saa naar det er folk fra andre par-
tier, men her kniber det lidt, og 
specielt finder jeg, at en mand som 
Krag ikke er værdig til at være 
statsmand. Jeg haaber virkelig paa et 
skifte i dansk politik.

Jeg vil ikke skjule, at jeg var 
modstander af devalueringen. Det var 
efter min mening en typisk panik-
reaktion, som kunne have været 
undgaaet, hvis regeringen havde 
været handlekraftig. Krag gjorde 
jo ikke andet, end hvad vi har gjort 
ved tidligere engelske devalueringer. 
Det er mit indtryk, at landbruget 
stadigvæk er sorteper - man er 
stadig lige vidt. Man kunne have 
undgaaet dyrtidsportionens bortfald 
og ekstraskatten ved en stramning af 
vareafigfterne, og en saadan 
behøvede ikke at have faaet social 
slagside, naar man har et middel som 
tilskudsordninger.

- Nu er der en chance for, at De 
hurtigt kommer ud I en valgkamp?

- Ja - og det glæder jeg mig til. 
Man kan i dag haabe paa valg. Alt 
tyder paa, at vi nu kan faa den bor-
gerlige enighed, som man har efter-
lyst i saa mange aar. Jeg mener, 
at VK vil være en realitet efter et 
valg.

Og det er en let sag at skulle 
forsvare Venstres polit ik i dag -
jeg tænker bl. a. paa Venstres prin-
cipper for nye jordlove og paa Ven-
stres forslag til ITP. Det bedste 
tegn paa, at Venstre er et socialt 
forstagende parti. Det bør ikke 
glemmes, at det var Venstre, der i 
sin tid fik indført aldersrenten og 
afskaffet fattigvæsenet. Jeg lægger 
vægt paa, at partiet ikke er klasse-
betonet og har en ligelig tilslutning 
fra land og by. Det viser sig glæde-
ligvis, at de unge, der fra landet 
flytter ind til byen og bliver indu-
striarbejdere, bevarer tilhørsforhol-
det til Venstre. Det er let at være 
venstremand i dag!

Glæder sig til en 

valgkamp

- Har De i det hele taget an-
dre interesser end politik?
- Jeg er ikke direkte engage-

ret i andet. I mange aar deltog 
jeg i  arbejdet inden for FDF 
1. kreds i Horsens, og jeg har 
saamænd været i FDF's orke-
ster, men efterhaanden har det 
politiske overtaget det meste af 
min fritid.

Og som sagt: Jeg glæder mig 
til at gaa ud i en 
valgkamp ... H. R.
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