
Ør Sophus Rasmussen

Den 1. oktober for fem år siden 
forlod redaktør Sophus Rasmussen 
stillingen som redaktør af Horsens 
Social-Demokrat, en gerning, som 
han aldrig havde drømt om skulle 
blive hans, men som egentlig pas-
sede ham godt, fordi han, som han 
selv har sagt engang, led af skrive-
kløe. På lørdag– fylder redaktør 
Rasmussen 75 år, og selv om han 
har forladt redaktørstolen, er han 
stadig særdeles aktiv, og når man 
kan se ham ved næsten hvert enr-
ste byrådsmøde, er det udtryk for, 
at byens liv 1 høj grad stadig har 
hans interesse.

Sophus Rasmussen ville gerne 
være lærer, men på de tider var 
økonomien i det hjem, han voksede 
op i, så stram og mulighederne for 
alligevel at gå seminarievejen så 
små, at han måtte opgive den til-
værelse. Sophus Rasmussen, der er 
sønderjyde, blev bydreng hos en 
snedker, og det førte med sig, at 
han kom 1 snedkerlære. Han blev 
beskæftiget på Helsingør Skibs-
værft, og nyheder herfra lod han 
tilflyde „Nordsjællands Social-De-
mokrat".

Hans forbindelse med pressen ud-
byggedes, da han under valgene 
1920 blev sat til at referere vælger-
møder. Da bladets redaktør blev 
indvalgt i folketinget, blev Sophus 
Rasmussen tilbudt en stilling på 
redaktionen, og så havde han for 
alvor fået benet indenfor. Han blev i
1930 lokalredaktør i Nykøbing F., var 
derefter en tid sekretær på det 
socialdemokratiske partikontor i 
København, men skrivekløen meldte. 
sig, og derfor var Sophus Rasmus-
sen lykkelig, da han i 1937 blev 
medredaktør på Horsens Social-De-
mokrat.

Det førte også en del organisa-
torisk arbejde med sig, og Sophus 
Rasmussen, der havde været orga-
niseret afholdsmand fra sit 10. år, 
opnåede gennem årene høje poster 
inden for afholdsbevægelsen, lige- 
som han blev næstformand for 
Midtjysk Ungdomsskole i Ejstrup-
holm. Men først og sidst var han 
bladmand. Hans pen kunne være 
skarp, når han brød en lanse for 
sin politiske opfattelse, men også 
lyriske vendinger kom fra ham, 
når han, som den naturelsker og 
fine iagttager han er, skildrede sine 
oplevelser ude i naturen.

Gennem de sidste mange år har 
Sophus Rasmussen sammen med sin 
kone foretaget talrige udlandsrej-
ser, og han vendte altid hjem ladet 
med nye indtryk, som han var pa-
rat til at lade andre nyde godt af. 
Endnu underviser han på AOF's af-
tenskole, og han forstår at gøre sit 
stof levende og interessant. Sophus 
Rasmussen har altid kunnet lide at 
have noget at rive 1. Det har han 
også nu, for det er nu den måde, 
der passer ham bedst at nyde sit 
otium på.

Vi ønsker vor gode kollega til-
lykke med fødselsdagen og håber,
at han må få endnu mange lykke- 
lige år.
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