
Horsensianer som a
afløser

for »den stærke smede «?

En t id l igere Horsens-smed skal  
muligvis være Hans Rasmussens ef-
terfølger som formand for Smedefor-
bundet. Der er endnu et år, til den 
69-årige Hans Rasmussen går af ef -
ter 28 år som forbundsformand, men 
allerede nu gisnes der om, hvem der 
skal citerfolge ham på den vigtige 
post, og en af dem, der er fremme i 
billedet, er Paulus Andersen, som er 
udlært smede- og maskinarbejder 
fra Horsens. Han avancerede senere

til tillidsmand og fællestillidsmand 
på Mælkekondenseringsfabrikken. 1 
1960 udpegede LO ham til at deltage i 
uddannelsen til faglig konsulent, og 
åre t  e f t e r  indg ik  han i  Smede for -
bundets faste stab. Hans hovedområ-
der er det fagretlige og forbundsor-
ganisation, men - som Ekstra-Bladet 
skriver: Der er ingen tvivl om, at 
han også har politisk tæft!

Paulus  Andersen var  også  i  s i n  
Horsens-tid fremtrædende i  fagbe-
vægelsen og var medlem af fagfore-
ningens bestyrelse. Under valget for-
leden havde han en nøgleposit ion 
som kontaktmand mellem Socialde-
mokratiet og LO, og i nogle dagbogs-
optegnelser i , ,Politiken" har J. 0. 
Krag benyttet lejligheden til at præ-
sentere Paulus Andersen for offent-
l i gheden.  Under  fo lke t ingsva lge t  
holdt Krag frokost på Egernvej for 
25 valgmedarbejdere. „Blandt dem 
smeden Paulus Andersen,  som of-
fentligheden ikke kender - endnu"!

En af Paulus Andersens smedeltol-
leger i Horsens, med hvem Folkebla-
det har talt, siger, at det jo endnu 
er I god tid at drøfte, hvem der skal 
være den nye formand for  Smede-
forbundet, men lægger samtidig ikke 
skjul  på,  at  man i  Horsens nærer 
berettigede forventninger og håb om, 
at det bliver Paulus Andersen.
Han er øjensynlig en mand, man 

viI komme til at høre mere om i den 
kommende tid.

H.R.
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