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Tiden. Ved S. Bj.
Dr. phil. Axel Dam: !<Iealcr ,fo1")ligtt'r.
Dr. phil. Axel Dam: .nen forrykte Verden.
Pastor ·Axel Dams Tale i Messinskirken den 12. ,Maj.

Fru Signe Bjørner: En Tak.
Mindeord om Axel Dam ved: Justilsminister K. K.

S/eineke, HealskoleJlCstyrer H. Egekvisi, Adjunkt K.

Riedel, Kst. ,POswl1ctcr Ha.rald Poulsen, Sognepræ-(
Chr. Norlev, Ingeniør F. Folke, Lø'rer Frede Peder
sen, Egens, Korrespondent Solu.• Lnr.~en, .Kontor
chef N. Skriver Svend.•cn, Overlæge V. S/arcJ,:e, Lek

tor Vi(J9o BredlIdorIT. Kontorcht'f A. Oksholt, .Folke

tingsmand Hans Halllien, Lærer Rikard Teglbjærg

og ·Læge C. U. Boelien.
Eftt'I"Jllælet.
Dl'n flittige Pen.

TIDEN
Sejr eller Nederlag.

I de mange forskelHge Nekrologer over Dr.
Axel Dam finder man mærkværd.igvis Eide
Sagen optageL paa hans Mi-nusside som Bevis
for en upraktisk IndsLilling til Livets Reali
LeLer. og UdfalUet belegnes som eL Nederlag.
Xu ja. Aviserne regner med Læsernes Glem
somhed. Adskmige vil dog erindre. at Udfal
deL. Lrods de megeL sLærke Kræfter. Dr. Dam
kom op imod. hleven sLor personlig Sejr for
hans ReLso.pfaLLelsc. ReLsindige Mcnneske!'!'>
Forargelse ramLe ingenlunde Dr. Dam. Mangl~

fik øjnenc op for sLore Svagheder i vort ReLs
væsen og uheld.ige Sider ved deL udemokra
Liske Syslem. der skjuler sig under Retsvær
nels Maske. Og dc kompromitterede Embeds-
mænd kom borL. . .

Val' det et Nederlag? Man maa haaht:.
Fremtidens Historikere bedre .forsLaar at skelnl
sorL fra hvidt. end disse l>Historie«skrivere, hvi:
gode Vilje er sLørre end deres Dommekralt.

Idealer og "det Ulle Danmark."
I »PoIiLiken«s smukke Ord om Dr. Dam er

der eL lille Hjertesuk, sLammende fra en øm
Samvittighed over ikke al kunne følge det
Ideal, Dr. Dam aldrig svigtede, og som Skri
benLen aabenbart ogsaa har øjnet. Men akl
»Det kan ikke nytte, deL lille Eksportland Dan
mark soger aL isolere sig og leve sit ·Liv i Over
enssLemmelse med Idealerne. det vilde betyde
okonomisk Undergangl«

Eftersom Dr. Dams Ideal for vort Land netop
ikke er Isolation. men det mest omfattende
Samarbejde i Frihed med hele Verden. kunde
man nojes med al sige Vrøvl! Men det er ikke
nok. Disse leoretiske »Idealister« og upraktiske
ParlipoliLikere. der forgæves sukker efter en
Forening af deL rigtige og det mulige. kan vir
kelig ikke se andeL, end at det er de andre, der
paalvinger os vor Afsondrethed.

Eller vil de ikke forsLaa. at det er os selv, der
kan hryde Isolalionen ? At vore Mure er byg
geL indvendig Ira, og al vi kan bryde dem,
lukke op 101' den ganske Verden og derved
aabne den .for os selv. hvad Dag vi selv enes
derom?

Det radikale Landsmøde.
Den politiske lIdtaIeise fra Landsmødet den

R-IO. ds. i Odense drejer sig udelukkende om
deL akLuelle Spørgsmaal: Landstingets Erobring
og Afskaffelse. Paa delle Punkt er ResoluLi<>
nen velgørende klar - hloL man kunde sige
deL samme om det sLore allierede Partis Stil
ling. Der siges bl. a.:

.1 vort 'Land, h,'or R-cllen til fri Meningsytring er
FoOlkets <Iyre~le Arv• .gælder del nu at ,forene den !frie
Brydning ·meJ1em Anskuelserne med den Hurtighed og
,Klarhoo i Beslutningt'rnc. Tiden kræver.

Den .første BetingelSl' herfor t'r, at Landstin~ts FJer·
lal ændres. Det radikale Venstre .kræver i Overeui-
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stelllJl1lelse med sit Pmgr8Jl1l Landstinget afskaffet o',;
det ,fulde .Folke tyre i.kret, idet ,Partiet tror 'pll3 den
Værdi, der ligger i, at IFolkelJs Flertal Ifaar ikke hlot
den af'gørende Magt, men og 'a,a del ·fulde Ansv'llr Ior
sine Handlinger.•

Og videre:
»IDen grundlov. lIlæ·si.ge Sikring ruf BorgerJles !frie

Drøftelse af Slatens Anliggender, alle Retningers for
holds.mæssige Repræ enllllion 'pRR Tinge og FlerlaJlels
,fulde Ansvar overfor Vælgerne, er Folkestyrets Værn
mod Vilkllarli~ed.

iDet radikale Venstre er sig fuldt ud det Ansvar the
vi{\st, der !for Partiet vil ,følge med, al dets Stemmer
efter Landstingsvalget kan ,IÆve afgørende for ,Flertal·
let i begge Ri~da.gells Ting.•

Det fulde folkeslyre maa sikres, Landstingel
erobres og afskaffes. Del er en Udlalelse, der
forpligler, og Skam faa clen, der svigler.

Fred -
I del mishandlede Abessinien .har Voldsher

rer sat sig fast. Paa Grundlag af en ilusprængl
Folkeforbundspagl er der m.ed slor Slaahej op
reLLe et nyt Kejserrige - det ny romerske Im
perium! Hermed er den "Verdensfred«, der
byggede paa en Vulkan, ude af Verden, og nu
er dens Voglere - foreløbig de smaa, under
sidste Verdenskrig neulrale Staters Repræse }
tanter - ved at udfinde en mere sikker Grund
vold for Geno.pbygning af el fælles Værn for
Folkenes Fred, mod Voldsmaglens Overgreb.

Der findes kun et Middel mod Krige - Sam
arbejde. Og el universelt Samarbejde - en
Verdensøkonomi - kan ikke opbyg.ges poliHsI<;
det er ikke en Opgave for Statsmænd, men for
Købmænd, med Forbrugerne i Ryggen. De po
litiske Enheder, Stalerne, skal tvinges til at
holde sig til deres Enemærker - der er lIok
at gøre med at hævde ReLLen ,indenfor hvert
Folks Omraade. Og denne Sondren mellem
Økonomi og Politik er ikke i førsle Ra'kke in
lernational, men er en national Opgave, som
ethvert Folk kan løse for sit Vedkommende og
som ethvert nok saa lille Folk kan ·begynde paa.

Hvor ofte skal del siges, for al blive hørl?
Det er farligt fol' os at tøve.

Medborgerskolen.
Fogelstadforbundet holder sit 11. Aarsmøde

i Pinsedagene, fra den 30. Maj lil l. Juni inclu
sive, med el interessant Pr-ogram. Forfatter
inden Emilie Fogelklou skal tale om "Livet og
Døden«, Professor Vilhelm Grøn bech. Køben
havn, .QlU »Hvad vedkommer Videnskab o.g
Kunst os?« Desuden er begge de sidsle Dage
optagne af en F011handling om Emnet: »Vor
Delagtighed i Historien af i Dag«. Foruden de
svenske Indledere: Elisabeth Tamm, Ellen
Svedberg. Ebba Holgersson, Ada Nils80n. Elin
Wagner og Kerslin Hesselgren, taler Eli Inge
brelsen og Mm'ie Mohr, Oslo, og Signe Bjørnel'.
København. Der bliver Sang under Ledelse af
Elsa Slenhammar og Recilation af Gerda LUll
dequisl. Modet aabnes o.g slultes af HOllorine
Hermelin, Medborgerskolens Rektor, og Profes
sor Gronbech holder Festtalen ved den afslul
lende Festlighed.

De mange danske Kvinder, som Tid efter an
den har gæstet Medborgerskolen, vil sikl<erl
være med os i Tankerne.

Huskesedler
for Vrel;rere

l-II
Af Axel Dam.

ni 'se 2 YP'JX'rlige Pjecer indchol<ler 24 korte og fyn
(lige <Artikler, alle krcvel aJ Axel Dam over !følgende
E-mner: nVlHI ønsker D.e'? - Rel-sforbundet. - Vælger·
nes Ans'var. - Snig,kaLler. - Skat eller Skyld. - Jord
monopolct. - lKapilal og Al1bejde. - Det enestc, der
kan .gøre Arbejderne velstaacnde. - Politisk 'J:læderlig
hed. - iPolilisk Uhæderlighed. - Fri Valgret. - Or·
.ganislltioThstvang og Parlimonopolet. - DumJledem
Magt. - Vor farligste Fjen{1e. - Gamle Vaner og nye
Baner. - Ret·færdighed. - Teori og Praksis. - Ret o~

Kultur. - Børnenes Ret. - Lov {){il Ret. - Humanitet.
- Slraffevæ enct. - »Træger •. - Parlipres ens All,
gr<,b.

Pris pr. 1 Sæt (I-II) 0,15 Kr.
• 25 • 3,00 •
• 100 • 10,00 •

+ POI·tO.

Kan reok'V'ireres fra
.Det frie Blades Ekspedition.

Slagedsegade 3. ·København ø.
»Det frie Blad«s Fonmaal er at aahne Adglng iii

Samarbejde mellem alle dem, der kræver et frilog
relfærdigl Grundlag for vor·1 Samfundsliv. Det stalr
aBbent for enhver Mening og giver Ytringsfrihed for
alle An~kuelser.

NB. Den nemmeste og ,billigste Maade er at ,ind
sende BeSlliLling og Beta,Jijng paa G ~ r o 86 6.
~Del frie Blad«, København ø.
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][DEALER FORPLIGTER
Fru sit Sygeleje tilsendte Dr. Dam Ret~rorhulldets Presse dette aaudelige Testamente, som efter
Dr. Dams Død ogsaa blev optaget i store Dele ar Dagspressen og overalt gjorde dybt Indtryk.

Idealer forpligter i højere Grad end Adel gør horte til en idealistisk Ungdom, nu er der Jiom
clet, thi Idealernes Forpligtelser paatager man met en ny og idealistisk Ungdom op, og det
sig selv. Adelige Pligter er jo kun nedarvet og er glædeligt, om den kan se klarere og rigtigel".~

kan afrystes, naar de tynger over Evne. end vi formaaede. Vi gamle bør ikke være en
Idealisl er el Skældsord og bør være del, naar Klods om Benet paa Bevægelsen. Naar man

man ikke svarer lil dels hl'lje Forpligtelser. som jeg nu har Livets og Dødens slore Enten-

Søren Kiel'l<egaard vilde ikke kalde sig selv
kristen, ,han fandt delte icleale Navn for tungt
nl bære.

Jeg har virkelig en Tid troet, at jeg som
Retspolitiker havde Ret til al kalde mig ren
Idealist, fordi jeg i ,hvert Fald ikke var mig
andel end ideelle Motiver bevidst, men anrlre
kan jo dømme anderledes. En Opfordring til
mig om at nedlægge mit Mandat til Gunst for
en mere idealistisk Retspolitiker vil nu snart
faa en naturlig Løsning, uden at mine Idealer
behøver at vejes paa de Unges Vægtskaal. Jeg

Eller daglig for øje, bør man ikke begære
Overbærenhed med ens Fejl eller ihædres i Ne
krologer, der overdriver ens Fortjenester. Mine
sidsle Ord til Offentligheden - hvis disse paa
mit Sygeleje nedskrevne Ord skulde iblive de
sidste - skal kun være en Bøn om ikke at yde
mig andet end jeg uden Skamrødme selv kunde
læse, nemlig, at jeg som en enkelt redelig Med
arbejder mellem mange andre har arbejdet for
en stor Sag, der ikke specielt er knyttet til mit
Navn, men til Rettens Ide.

Dr. mt>{). Cart Permins IKlinik, 26. April 1936.

Axel Dam.
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DEN FORRYKTE VERDEN
Af Dr. phil. Axel Dam.

Først havde jeg
tænkt at kalde den
ne Artikel »Galska
bens Land«, men
opgav del, da clet jo
ikke er et enkeil
Land, der er for
rykt, men samllige
Lancle.

Og det er ikko
blot Regerin.gerJ1e.
der handler pan

Dr. phil. Axt'l Dnm. Trods af al Fornuft

i Politik. De har jo desværre Tilslutning fra
de respektive Flertal i de forskellige Lande.

Men lad os holde os til vort eget Land. Vi
har en Arbejderregering, der fornægter Arbej
clets Ret til cle aJ>bejds kahte \ ærdier. Den
hævder i sit Partiprogram, at Arbejdet er Kil
den til al Velstand, og at denne derfor bør til
falde dem, der arbejder.

Ikl{e desto mindre er det netop de arbejds
{rie Indtægter, den ved sine Kriselove værner
paa enhver Maade. Den som Følge af Over
prioritering i Virkel·i~eden tabte Kapital skal
have sine Renter, Og det er gennem Skaller 'Paa
Apbejde (og FOl"brug), der skal tilvejebringes
Penge til Forrentning Ulf de urentalble Land
ejendomme.

Ja, værre endnu. Det er kun de ikke alt for
vel1bavende, der skal sælles i hoj Indtægtsskat.
De fallige !plyndrer man gennem FOl1brugs
atgifter. Men de mest velhavende nænner Ar
hejderregeringen i'kke at beskalle i Forhold til
deres »S!kallee'Vne«. De skal have baade Ren
ter og Tilbagelbetaling arf de Belo'b, man aftvin
ger dem, og som de altid maa oforudsælles at
have .Evne.. (SkaUeevne) til at udrede.

Hvilket Hykleri at operere med 13egrebel
»I$k.atteevnc« som MaGlestok for en »retfær
dig« Beskatning, naar IDan ikke vover at ,føre
Konsekvenserne af delle Princip til Bunds! 
Et Bevis paa, at Prim'ippet er gall. Ri,gtige
Principper taaler altid at fores ud i deres Kon
sekvenser. Det er netop Provestenen !paa de
res RigtigJ1ed - den cneste, der findes, og som

Videnskaben kalder "Verifikation« (<1: Sand
hed hekræftel se).

Hyklerisk, uhæderlig, sjofel er de mildeste
l dtr)nk, man 'kan 'bruge om den Politi,]" der
for Tiden drives, naar den kalder sig »Sa
nering«. Den er lige det lllodsalle. Den er en

St3lhilisering eller encloOg en Forværrelse af
Sygdommen. Man kan overhovedet j.}~ke være

hekendt at indlade sig i »saglig« Forhandling
um den Slags uhumske Foransl-allninger, der
trodser eLhvert Begreb om Hæderli'ghed. Lap
periel og KvaJ,sah'eriet lllaa vel snaJt have lo ..
bet Linen ud og afsloret denne Politik, som sin
egen Karikatur. Det er noget virkelig racli
kali, del' tiltrænge; det vil jo sige noget, der
gaar til Roden af Ondet.

Og Ondets Rod er Monopolerne, ofrellllfor all
Jordmonopolet, der er Gruncllagel ,for -alle ar
bejdsfrie Indtægter - og Grunden til, al de ar
bejdsløse ingen Indtægter ;har, men maa leve
(usselt) af Skalterov fra dem, der endnu har
Ind tægter.

Del, der kaldes »J>agens Gerning", er Hum
bug. Den eneste politiske Gerning, det nu er
magtpaalig.gende at faa gjort, er en landsom
spændende Oplysning 0lIl1 clet, som alle u.for
dærvecle Mennesker er enige om, nemlig alle
Menneskcrs Ligeret til Jorden og Lil Naturens
Rigdomskilder. For delle bliver anenkcndt og
~kke 'blol i Prindppet, men ogsaa i Dagens
Gerning og sættes ,i'nd der med Kra,ft, er al
Kriselovgil'ning og Reformlovgivning haalblo.,;.

San længe det er Grundejernes Begreb om
Ejendomsret (og Hcl<.e Landsdommer Bæ
rentzens), der lægges til Grund for Lovgivnin
gen. er al okonomi k Politik UJhæderlig Svin
del. Selv de snildeste »Overgangsforslag"
hje'l'lper jo intet, saa længc man ikke har skaJbt
Tilslulni-ng til, ja ,Begejstring for del, som de
skal være Ovel'gang til. For man d1ar vakt
Viljcn til at n~a Maalet, kan man i·kke paa
regne Interesse for Vejen eller Midlerne dertil!
Hic Rhodos!
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PASlDOR AXEL DAMS TALE
ved Faderens Begravelse fra Messiaskirken Tirsdag den ] 2. Maj ]936.

Salige er de, som hungrer ag lørster efter Ret
færdighcden, thi de skal ma:lics.

AILsaa, alt hvad I vil, at Mennesker skal gore
imod Jer, det skal I ogsaa gøre mod dem.

Ikke cnhvcr, som - iger: Herre, Herrc, skal
kommc i Himmeriges Rige; men den, S0111 gal'
min Faders Vilje, som er i Himlene.

Naar vi nu har hort nogle Ord, der Cl' taget
fra forskellige Steder i Vor Herre Jesus Bjerg
prædiken, saa skyldes det dels, at Far holdt
saa meget af Bjergprædikencn, uels aL hans
Liv var en Kamp fol' at overfore disse Grund
tanker baac1e i Samfundslivet og i sit person
lige Liv. Der var et af Bladene, der gjorde op
mærk om paa, at man sjældcn trælTcr et Men
neske, hvor der er saa tor Overensstemmelse
mellem Ideerne o.g Manuen.

Vi ved jo, at denne fuldl<omne Overensslem
melse er der kun een, S0111 har praktiseret; men
det Cl' Vor Herre Jesus' Vilje, at vi Mennesker
skal sælle alle vorc Kræfter ind paa at naa den
samme Fuldkommenhed.

Det er Jesu Vilje, at vi Menncsker ved at være
anddru, milde og retskafne skal virke som Sall

i Verden, d. v. s. helbredende, ·forbedrende og
forhindrende det onde, og at vi skal naa at fau
Sindet udviklet til stOlTe Fuldkommenhed og
endelig ved Troen paa Ham og Hans Gerning
faa Forvisningen om det evige Liv og en Fred
og en Livsfylde, som fuld 'tændig oversliger det,
man med Fornuften kan fore tille sig.

Mens del ofte gaar saaledcs, at en Del bcken
dende Kristne paa cn ret ensidig Maade lægger
Vægten paa det tredie Punkt, nemli.g Troen og
undertiden paa en skæbncsvanger Maade -for
sommer de to første Punkter, neml ig Moralen
og den aandelige Udvikling, saa var det om
vendt med Far.

I Skoletiden fik "\ i en Gang et SporgsmaaI.
som vi skulde besvare skrifl1jgt, det drejed sig
om, hvem vi Drenge gerne vilde ligne og hvor
for; jeg skrev forst i min Kladde: Jesus, men
jeg maa vel være kommet i Tanker om, at clel
kunde man ikke skrive, eller del' var for an
massende, og skrev derfor: :Min Far. Er del

ikke el lille Eksempel, der er meget talende.
Fars Vandel var ifølge Modstanderes Presse
»snorlige og retskaffen«. Det var Fars Livs
kald at være Salt blandt os. Det er jo saadan.
al mens vi Mand og Mand imellem finder ikke
saa lidt Moral, saa synes det moralske Niveau
at synke betydeligt, naar det gælder det olTent
lige Liv, for næsten at blive til intet, naar For
holdet drejer sig om Stat og Stal. Fars Liv var
en Kamp for at overføre den Moral, som Jesus
har lært os, i det offentlige Liv.

Fars personlige Udvilding gik aldrig i Staa.
Naar man læser hans Optegnelser fra de senere
Aar, maa man forbavses over den Livskraft og
Grade, han var i Besiddelse af, han havde dell
lInges levende og bevægede Sjæl, den modne
Mands -Besindighed og den ældres Erfaring.
:'Il'aar man læser i Fars Optegnelser, kommer
man uviJkaarlig til at lænke paa GoeLhes Ord:
Wer immer strebend sic.h bemuhl, den k6nnell
wir erl6sen.

I Fars Optegnelser fra de sidste Aar findes
folgende Ord: Det er en alvorlig Beslutning, jeg
har taget: aldrig at lade noget af, hvad jeg op
lever, faa Magt til at gøre mig ond. Om jeg er
lykkelig eller ej - det Spørgsmaal interesserer
mig O'verhovedet ikke, jeg gal' ikke Regnskabel
op over Plus og Minus; jeg onsl,er kun al gøre,
hvad der er Ret, saa faar Folgerne blive, hvad
de vil.

Paa det sidste talte Far, fortæller Lina, iban
Hustru, om, hvor lidt Ære er værd. Og naal'
jeg sagde, at ban var os en god Far, saa sagde
han: Nej. Naar jeg, hvad skete alt for sjæl
denl, sagde ham Tak, saa sagde han: Du beho
vel' ikke at takke, og dog var han saa glad, bare
han modte lidt Kærlighed.

I de senere Aar tænkte Far overordentlig me
gel paa Døden. Betydningen af Kristus og hans
Gerning har Far ikke udtaIL sig om, men han
har udtrykkelig udtalt, at han ikke gruede for
Doden, og Far har nedskrevet et lille Citat fra
et opbyggeligt Stykke i et Blad: Naar Regnska
bet en Gang skal gores op, bliver der maasl,e
mindre spurgt, hvacl vi fik ud af Livet. end om,
hvad vi lagde ind i det, og del, vi lægger ind i
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det, kommer fra V{)It Væsens Dyb, ,fra vor Per
sonli.g1heds Inderste.

Den aldrig standsende Udvikling, som Far
var inde i, venter jeg nu vil fortsættes hinsides,
og at et Samliv med Kristus efterhaandcn vil
fylde bans Liv med større Herlighed. Selv Jlal'
Far ofte overvejet Tankerne om et hinsidigt
Liv.

Meget svære var Fars Smerter paa Grund af
Sygdommen; men hans Ansigt var i Døden il<ke
præget af Smerte og Kamp, men af Fred og et
meget, meget smukt Smil.

For Fars Skyld tror jeg ikke, vi skal sørge:
men Savnet vil selvfølgelig bli've stort. Baade
for Parti og for Venner og Familie.

Stort vil Savnet være for den efterladte Enke,
der med saa stor Trofasthed plejede Far under
hans svære Sygdom. .Mens .alle vi andre hal'
vore Hjem at vende tilbage til, maa Lina nu
vende tilbage til et Hjem, der er blevet saa
tomt og skriger af Tomhed; Stolen bvor F-ar
sad; Skrivebordet, hvor han arbejdede; Bogerne.
som han puslede med, alt staar og raaber efter
ham.

Men der er en, som kan hjælpe os, saa åt vi
kan tænke med Fred og Glæde paa vor kære
afdode! det er Ham, som en Gang selv døde,
men do.g lever og som sagde: Jeg lever og I skal
leve; er vi plagede og tyngede af Sorg, saa lad
os bede saaledes, som jeg selv hal' gjort det
saa tit: .

.Ieg ofallig Cl" og ,ruld af Plaoge
o, lI«a-deri.gc Je·sus k~11I

og lad mit anmc Hjerte mage
Din Naades Evangelium
a t jeg eru:logsaa her i Live
tffia3 den-ed rig Qg salig blive.

Far tænkte meget paa afdøde Mennesker, som
stod ham nær, og selv vil han blive busket og
tænkt meget paa selv efter Aars Forløb. Far
har nedskrevet et Cilat, vistnok fra Søren Kier
kegaards: »Kærlighedens Gerninger«: at iuin
des en afdød er en Gerning af den uegennyt
tigste, den frieste, den trofasteste Kærlighed.

Lad os være fyldt af denne Kærlighed og ære
ug mindes Far, og lad Tankerne paa :ham være
saaledes, som Far selv har gjort opmærksom
paa, at Tankerne paa de døde ·bør være, at de
virker en Kærlighed i os, som kommer de le
vende til Gode.

EN TAK
»Salige er de rene af Hjertet« - delle syne,:

mig at være Grundtonen i det Eftermæle, der
staar, hvor Axel Dam har sat sille Spor.

Denne Hjertets Renhed var bans Styrke .gen
nem alle Tilskikkelser. Intet kunde bryde den
gode Samvilligheds Kraft, som han salte inrl
paa at overvinde Uretten i alle dens Former.
Naar han havde set sin Pligt, veg han ild<c
udenom Besværet ved at ud,fore den.

Det kunde gore ondt, naar Ven eller Fjende
søgte efter Spræl<ker i hans ridderlige Rust
ning og med en smaalig Kritiks Naalestik un
dertiden svækl<ede hans Selvtillid, omend de'
aldrig naaede Hjertel.

Thi l1Vor ban havde sin Styrke var ogsaa
hans Svag,hed: Han funuaaede ikke at opfalle
mindre rene - eller hIat mere sammensalle 
Hensigter hos andre, bIollet som han selv val'
for sligt. Den veIviII ige, aabne Hjertel ighed,
hvormed han kom Mennesker i Mode, den l3e
gejstring, hvormed han oh ilsLe iScl'r Un.gdum
lUens Tilslutning, kunde for en overfladisk Be
tragtning udsætte ham for Skuffelser. .Men .han
tog ikke fejl, naar han tilsyneladende kunde
lade Velviljen faa Overtaget over Dommel<raf
ten. Dybere set havde han altid Het, lhi, som
en anden Stridsmand for Retfærdighed har
sagt: »Ingen kan arbejde med de Tanker, uden
at faa Præg deraf!«

I sin Afsked med Arbejdet siger ,han selv
saa smukt og yllmygt til sine unge Venner:
"Idealet forpligter! Følg I nu jeres Samvillig
hed, som \ri af mit Slæglled hal' fulgt vor.«

Ingen kunde være mere trofast og ægte end
han i sit konsekvente Frisind, ingen mere
medmenneskelig i sin besl<edne Hensyntagen
Lil Medarbejrleres afvigende Meninger. Men in
gen lmnde heller give stærkere Udtryk ·1'01' Iu
dignaLion overfor lognaglig Propaganda og fal
ske, demagogiske PaasLande fra Modstandere
af den Hellens Ide, som var hans Livs Indhol~l.

Ing n kunde som han svinge Spoltens, Iro
niens Svøbe over de berskendes Dumhed, ug
ingen kunde med et saadant Lune finde frem
til den sunde Sans hos jævne Folk - det var
befriende at 'Være med til hans Møder.

Der er meget at sige Tak for, naar vi mindes
])r. Dams Virken gennem Aarene. Men »Det



Nr.l0 1936 DET FRIE BLAD 151

frie Blad«s Styrere og Læsere har en ganske
særlig Tak at bringe for det trofaste ,og rige
Arbejde Jler ved Bladet, .hvis snart seksten Aar
gange er et Skatkammer, hvori de smaa Perler
fra hans Haand opbevares.- Kort og klart ud
try,kle han sig aHid - ikke alene i <len første
Tid, da Bladets Skribenter,·i HenllOld til »Sam·
stSre«s Regler, selv stod inde for· Udgifterne
ved Trykning, og inden Læserne havde lært at
yde Bidrag iii Arbejdet. Det var en god Skole

for mange, men Dr. Dam behøvede den ikke 
han gjorde aItid det Arbejde som Skribent, der
letter Arbejdet for Læserne. For Medarbejder
s-ka,b og for den trofaste Tilsluttling til »Del
frie BIad«s Ide og Opgave, som Dr. Dam senest
gav Udtryk ·for i Bladets Nr. 8 for i Aar, staar
denne Kreds i dyb Taknemlighedsgæld til halD,
en Gæld, vi kun kan a.fdrage paa ved at sætte
v-ore Kræfter ind paa at fortsætte Arbejdet i
den Frihedsaand, der var hans Kendemærke.

Signe Bjørner.

MINDEORD OM AXEL DAM

K. K. Steinclce.

En Ideernes og Retssindets Mand.
Det er gået Dr. Dam som mange før ham.

Neppe har lIan lukket sine kloge og forundrede
øjne, før han fra næsten alle Sider fremhæves
som en retlinet ,og retsindig Idealist, nærme:>t
for god til denne Verden, skønt han, medens
hall færdedes i samme, behandledes som ell
Blanding af en Slyngel og en Nar, såsnart hans
Idealisme gav sig Udtryk i Praksis, og det til
Trods for, at både hans Form og hallS Tankes
Stringens intet lod tilbage at ønske.

Lad være, at hans Idealisme undertiden
uverskyggede hans Sans for DetailIernes Af
vejeIse, lad være, at han drog lidt for ubetin
gede Slutninger ud fra sin personlige Tillid el
ler Mistillid til Instituti·oner eller ansvarlige:
Fordi en Idealist som alle andre kan gøre sig
skyldig 'i en Fejltagelse, bliver han virkelig
ikke nogen Slyngel eller Nar, men stadig en
Ideernes og en Retssindets Mand, hvis Slutnin
ger eller Forslag man vel hn kritisere eller
angribe, men hvis Karakter er lige uplettet.
Når Pressen engang malle kunne drage denne
Sondring, nærmer vi os Kullursamfundet. Dr.
Dam levede i-kke i et sådant - - han malle
nujes lUed at do i det!

En stor og rig Arv.
Der Cl' Arlilder og andre Tryksager, man i

Aarenes Lob er gaaet let hen over; men stod
Axel Dams Navn under, blev Produktet læst 
altid. Del foltes som en Pligt, ogsaa -fordi man
val' sikker paa at kunne lære noget af det, han
sl,rev.

Polemik om taktiske Spørgsmaal var Axel

Dams svageste Punkt, - ganske naturligt, da
Ta,ktik vist egentlig ikke »laa for ham«. Men
saa snart det drejede sig om at vurdere Pro
blemerne ud fra Retsmoralens Bud, var han
sikker og klar. Derfor har han været en g-od
Læremester fol' os; og hvor er den iblandt (}s,
del' i-kke er ham megen Tak skyldig?

Bortset fra, hvad jeg har hentet af Impulser
og aandelig Berigelse i Dr. Dams vægtige Skrif
ter, vil jeg stedse i særlig Grad med Glæde og
Taknemmelighed mindes ham fra den Række
Møder, vi holdt, da vi udarbejdede Forslaget til
en Grundlov for Retsstaten Danmark. Det for
bavsede mig Gang paa Gang, at Sev.. Christen
sen og Axel Dam - de trænede Filosofier,
"Fædre« til Retsmoralen, -o. m. m. - kunde
samarbejde lUed os andre paa en saa fordrage
lig, stilfærdig, ja næsten tilbageholdende Maa
de, som Tilfældet var. Her var sandelig 100
pet. Saglighed og ingen forstyrrende Bihensyn
af »politisk« Art. Samti<lig var det fornøjeligt;
- rige Timer, som aldrig glemmes.

Underligt, at man kunde komme i Oppositi-on
til DI'. Dam paa <.let FeIL, der hedder praktisk
Pulitik! l hvert Fald har jeg altid følt det saa
dan, at naar jeg blev revolutionært indstillet,
var det ikke mindst, fordi jeg var Dr. Dams
Elev i Samfundsspørgsmaal. Og hans Elev VII

jeg bestandig kunne være - og være det med
Glæde; thi Arven, han har efterladt os, er stor
og rig; men vi kan kun tilegne -os den ved som
Elever at suge Næring af hans rige Aands yp
perlige Frugter.

Gør vi det, ærer vi hallS Minde!

Holger Egekvisl.
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En af de store.
Axel Dams Navn vil allid være uløseligt

knyttet til adskillige Retsslatsmænds person
lige Udvikling, og det dukker uvilkaarligt op,
naar man ,fordyber sig i Erindringen om del,
der betod noget i de svundne Aar.

Han var noget stort i en endnu sLone Sam
menhæng: Retsslatsideerne. Fra de unge Aar
i ens Hjem, hvor Henry George var en uluæn
kelig, hvis Billede straks modte den indLræ
dende, husl,er man tidligt Axel Dam nævnL
sammen med Lambek. Severin ChrisLensen,
Starcke, Familien Bjørner, Folke, Jen Nielsen
(Borris), Berthelsen, Kristen Bjerring og man
ge flere af Gcurgeismens P.ionerer. Tidligt kom
denne Kreds til at staa fur cn som en Helhed,
der var bundet ved fælles Ed til en Ide ud over
Dagen og Vejen.

En Omtale af Axel Dam Værd i KampelI
for Retsstatsideerne maa for mig - og jeg
kunde tænke mig: ogsaa for min ældre Broder
- være uløseligt knytteL til vor Opdragelse.

Jeg nævner delte, fordi jeg tror, cleL samme
gælder mange af o. Og kan man sige nogeL
stone om en Per onlighed som xel Dam, end
at han har haft Indflydelse paa Menneskers
moralske Indstilling o erfor Omverdenen '? Jeg
tror det ikke, og jeg mener derfor at burde
fremhæve det nu - om man vil - i Form af
et personligt Vidnesbyrd.

Mere end i nogen anden Tid bør dette frem
hæves nu, hvor Skandinavien og en Del af
Nordvesteuropa synes at være det enesLe SLed,
Blomsten af e.n Retskultur kan trives.

Og man lægge vel Mærke til, at saa godt sum
ingen af Hovdingenaturerne, der bar vor Sag
frem, fik offentlige Positioner - end sige Hæ
dersbevisninger - som Tak for deres Indsat,;.
Deres Arbejdsplads og deres OlIcr laa altid i
Modvind og i kyet Vejr. Man faar u'osLe sig
med, at det er al Aauds og Sjælestorhcd Vil
kaar i en Verden af Krigshyl og halve Talentet"
politiske Hoveren.

For enhver, der Lidligt lær Le at vare sig for
alle de falske Helte, Tiden sætter Glorier om.
gør det godt al have Mindet om en Mand som
Axel Dam at se ben til i Erindringen. Det skal
tjene den henfarne Stormand, Pædagogen, Fi
10solIen og Retspolitikeren, til Ære, at vi lover
at indpode hans og hans Fællers Aand i vore
Efterkommere.

Thi vi bekender' herved, at den Sag, Axel
Dam tjente, el' den enesLe, fodt i vor Tid, af
sLort FormaL, et OfTer værd.

Resten er Dunst. Kai Riedel.

Et lysende felt i vor politik.
Kun en meter fra boIværkel sLaar min flag

sLang, himlen er skyfri, flagdugen ny, blaal,
hvid L, rod l, farverne sLaar sLærke og rene, de
fæ tner sig i sindet, man husker dem længe,
glæder sig, naar man moder dem igen - deL
Salnme gor sig gældende med rene, stærke Lan
ker.

Gennem aar har jeg fulgL dr. Dam, har sid
det sLille og lyLLet Lil hans levende stærke lan
ker i Lale og skrift. jeg vilde ogsaa gerne have
fulgL ham idag, hvor han er den sLilIe, jeg den
levende; jeg kan ikke, - jeg æLLer mit flag i
Laknemmelig ærbodighed.

Havde dr. Dam haft en forers koncenLrered .
vilje, der eneraadende, nodigL lader sig paa
virke, bundet lil den sindels ærlighed, lanken!.
klarhed og talens magt, han besad, havde Dan
marks Retsforbund idag staaet stærkt. - Vi
Lal' ikke naadegaverne; hvad dr. Dam ejede ::If
aamlelig rigdom, var meget, og han gav det til
o' - til Danmarks ReLsforbund - saa vi kan
gaa fremad og stole paa sejr. -

Doktor Dam fordunkler ikke de ovrige store.
der gik forud: C. N. Starcke, Severin Christen
sen, Sop.hus ,l3erLhelsen. men han blev ved sin
charmerende per onlighed den populære, den
folkevalgle, han blevet lysende felt i vor poli
Lik, og de skygger. dagcns gerning kaslede og
som heller ikke gik ham forbi, vil afTarves med
Liden, og hans minde vil sLaa rent og tærkL
som han selv be ·tandig var i Lanl,c og sind. -

Flaget hænger slapL, vinden lojer af, vandet
glider sagte, der er stille i naturen, ogsaa vur
bevægelse gaaI" saa smull i den idste Lid 
men der kan hurLigt blive uro, vinden tærke
sus og vandets kraftfulde drag kan kalde paa
vor agLpaagivenhed, saa vi maa være vaagnc
og ikke have for langt fra lanke til hanc1lin N •

Iwmmer den Lid for Danmarks Ret forbund, da
slromkænLringen fanger os, og der fire paa de
bundne kræfter, da vil vi i brændingen mindes
dr. Axel Dam smukke hovdingeskikkel e, O{{

hans lanker vil være et fyr, vi styrer efter. -

Harald Poulsen.
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I taknemlig erindring.
DeL er med vemod, je.g erfarer, at dr. Axel

Dam ikke er mere. Den bog, som han sam
men med Severin Christensen og C. La.IDhel.
sl<rev om: Retsmoral i Privatliv og SLaLssLyre.
har været af sLor betydning for mig, ikke
mindsL med hensyn til aL uddybe den kristne
1I10ral grund ynspunkLer. Det var ikke alLid,
jeg var enig med dr. Dam i de praktiske kon
klu -ioner af reLsmoralens grund ideer. Jeg syn
Le", han sommetider gjorde liveL for logisk.
Men han cVil altid staa for mig som en absolut
r delig og nobel personlighed, hvis minde jeg
vil bevare i taknemlig erindrin.g.

ehl'. Norlev.

Et Eksempel paa, hvad Retsind
er værd.

For enhver, som det blev forundt at kue ind
Hetfærdigheds forjæLlede t-and, kan det Lil

Tider synes dobbelt sværL at skulle være med
paa den Vandring i Ørkenen, som vor Slægt er
. laaet ind paa, stadig længere og længere ud 
Dag efter Dag, Aar eHer Aar.

Hvad hjælper det os, aL alle Kendsgerninger
bekræfter vor Overbevisning om, aL for hvert

• SkridL Menneskeheden iler efter Magtens 
Pengemaglens, Militærmagtens, Organisations
magtens - Fata morgana, synker den kun d)
bere i Sandel. DeL beskæmmer os kun aa me
get mere, at vi ikke formaar aL faa vor Broder
Lil at standse og lyLLe og maaske vende om. Det
var anderledes, saa længe all tilsyneladende gik
opad og Menneskene kunde hengive sig til en
leLkobt Fremskridtsbegejstring, da kunde Ar
bejdeL synes sværL: det Arbejde. som Henry
George tog sig for: at lo e FaLLigclonunens Gaa
de. Han .havde jo de tilsyneladende Kendsger
ning r imod sig. Han evnede det dug, han LalL,~

sin Tids Sprog med 'unpel Klarhed og en aa
betagende Kraft, at han vandt den øre. Vi selv
kan faa en knugende Fornemmel e af, at vi ikke
r t forsLaar voi' Tids Tale eller ikke me Lrer
dens Sprog.

I saarlanne Stunder spejder man efter en in
dre BekræfLelse af vor Sags Kraft, forsker efter,
hvad den har betydet for ~tænd af vor egen
Tid. H,'ad EfLermæle fik de, der gik bort, ikke
blot i vor egen Kreds, men i vor Folk? Jeg
lænker paa Mænd som Sophu UerLhelsen, som

Slarcke og 'illads Christensen, Severin Chri-
Lensen og nu Axel Dam. Er der nogen Tvivl

om, at det var Mødet med vor Sag, der gjorde
dem hver især til, hvad de blev, den udloste de
res Væsens Præg, gav deres Vilje Retning, de
res Tanke Kraft og skænkede dem den utræt
Lelige, næsten ubegribelige Arbejd kraft, som
er al god Stræbens personlige Lon.

Det ligger nær at for øge at sammenligne
\ iIlads Chrislen en og Axel Dam, de to lærd~

Doclores, begge ved deres Begavelse og deres
ddanneIse saa udpræget ind tillel paa det for

melle. paa Sprogels Kunst. Villads Cbri ten
sen mecl digterisk Betoning, Axel Dam med
spekulativt Drag. Skont er det at se, hvorledes
ModeL med vor Sag sæller dem begge el Maal
for deres formelle Evne, giver deres Vid Dybde,
præger deres Forfallerskab og hele Livsgerning
lil en Udfoldelse langt ud over Rammerne for
deres ·faglige Virke.

J g husker saavel mil forste Indtryk af den
unge Dr. Dam, der holdt Foredrag om at vælge
de relle de rammende Udtryk i vor Sag Tje
neste. Hvor var han morsom, eleganL og skarp.

Vor Sag har haft let ved at vinde betydende
Mænd Bifald. Der er næsten ingen Ende paa
de UdLalelser, som vi kan paab raabe os af.Ver
dens store Aander. Men den har uimodsigelig
manglet en Evne til at drive gode Mænd ind i
Dagens Indse Gerning, ind i prakLisk Politil{,
der, hvor Kampen staar om at lede eller vild
lede et Folk. DeL er, om om delte Arbejde
kræver en Trang til Magt. som i sig selv er vor
Sag fremmed. Axel Dam var blandt de faa,
der gik ind i delle Arbejde, ofrede det al sin
Kraft, aabenbart for alle uden noget som helst
Ønsl.e om personlig Magt. Selv fik jeg ikke
meget med ham at gore, han færdedes ikke pan
deL AfsniL af Fronten, h\'or jeg blev sal. Kun
faa Gange har jeg Lall med ham og vi tnok kun
en Gang vekslet Brev med ham. DeL var nu for
ikke saa længe iden, i Begyndelsen af han"
Kamp i Eide-Sagen. Det Angreb. jeg der san
harn blive udsat for, fik mig til aL forsikre ham
om min Agtelse for han modige, mandige
Handling. Jeg fik hans Svar med en Tak saa
varm, at deL ma-alle bevæge mig. Den lod mig
ane, hvor bittert deL er at blive stenet for Ret
færdigheds Skyld. Der var en -af vort ofIent
lig~ Livs IDe t fremtrædende Ordforere, som ved
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den Lejlighed erklærede, at Axel Dam ,herefter
vilde være en død Mand i dansk Politik. Han
tog .ganske fejl. Axel Dams Myndighed var
trods all vokset, da han gik ud af Stormen. Han
var ved sin Gerning, ved sin Personligheds
Indsats naaet langt ud i Folket, maaske Jæn
gere end med sine Taler og Skrifter. Han havde
givet Menigmand et Eksempel paa, hvad Ret
siJid er værd. Bedre kan ingen tjene sit Folk.
Han hlev til det sidste sin Sag og sit Folk en
nidkær, en evnerig, en urokkelig, trofast Tje
ner. Derfor vil hans Minde leve længe.

F. Folke.

Et Par taknemlige Ord.
Kort og klart var Navnet og ligesaa de Ar

lilder, hvorunder det stod, Jeg busker det for
ste Gang fra min Læsetid, da jeg hos Boghand
leren kohte en skemalisk Oversigt over Opdra··
gelses- og Undervisningslæren, en lille 13og,
som jeg i høj Grad kom til at beundre, fordi
den i Sammenligning med vore andre obliga
toriske Lærebøger var saa velsignet tidsbespa
rende. Den lignede F{)I'faUernavneL Jeg har
set Seminarielærere plagiere samme Bog og
udgive saadanne maskinskrevne Ark for eget
Værk - en god Anbefaling!

Senere lærte jeg Dr. Dam al kende gennem
"Helsdemokratisk FOI'bund« og dets Tidsskrift
"Helsslaten«. Alligevel var det først efter Rels
forbundets Start, at jeg kom i personlig Be·
roring med ham; del skele dels gennem per
soulige Samtaler, dels gennem privat Korre
spondance. Han hørte til de Mennesker, der
vinder ved nærmere Bekendtskab elv om man
blcv indtaget i ham ved første Møde.

Jeg gik i den Formening paa Grundlag af
Bladenes Meddelelser, at Dr. Dam var i Bed
rin.g, og jeg troede, at han som saa ofte for
vilde have tilkæmpet sig lidt længere Levelid.
SaadalJ1 er vi sikkert mange herude i Provinsen.
der haabede og troede. Men saa en Aften i Ra
dioen - kort og klar Besked! Og nu er Værket
Slut.

Mon ikke vi er adskillige, som nu maa be
brejde os selv, at vi ikke med et lille Brev sendle
en Solstraale ind i Dr. Dams Sygeværelse der
ude paa Kliniken? Jeg maa i hvert Fald gøre
deL

Kunde jeg bøde lidt paa min Efterladenrl},ed

ved at mindes vor fælles Ven med et Par tak
nemlige Ord nu, saa vilde jeg gerne; men det
er ikke let, for han bad os jo selvom at blive
fri for Lovtaler, der kunde have faaet ham lil
at rodme af Undseelse, om ha'n havde hørt dem.

Man siger, at ingen er uundværlig. Maaskc
det er sand t, men endnu sikrere er det, at del'
gives Mennesker, som vi ikke kan miste uden
at blive faW.gel'e, netop fordi de for os person
ligt ikke kan erstattes. Jeg kender ingen, som
for mig kan udfylde Dr. Dams Plads.

Paa Spørgsmaalet om, hvorfor jeg salte saa
stor Pris paa Axel Dam, eller hvad han udret
tede, som jeg maa lbeundreog værdsætte, bliver
jeg maaske nok i nogen Maade Svar skyldig.
Han var Skolemand og Politiker, men det val'
Synd at sige, at Skolen, Politiken og Moralen i
de senere Aar er ledet frem efter Axel Dams
Ønsker og Tanker. Det er allsaa ikl<e ham, der
har præget Tiden.

Og d.og kah jeg svare: Jo, jeg holdt af Dr.
Dam for ihans Hedeligheds Skyld, den alene val'
et Mesterværk. Og vi, der er enige med ham
i hans Syn paa SIwle, Politik og Moral, vi be
undrer ham, fordi han saa dristigt vovede sig
i uforsonlig Kamp med Dumheden. Hans Ind
sats i denne Kamp gjorde, at !han først for ell •
halv Snes Aar siden blev nogenlunde okono
misk stillet.

I disse Dage tillader adskillige Smaajour
naIister baade i Hovedstad og Provins sig at .
opkaste sig til Dommere og Vurderingsmænd
over Politikeren og Filosofen Axel Dam, skønt
de maaske aldrig har kendt ham uden i For
bindel e med den forlojede Eide-Sag, der sandt
at sige snarest burde glemmes for Pressens og
ikke for Dr. Dams Skyld.

Det skete engang paa Rigsdagen, at Bent Hol
stein halvt i Spog, halvt i Alvor sagde til Axel
Dam: Hør, Dc og jeg burde egenllig oprelLe en
særlig Gruppe fol' Gentlemen herinde paa Chri
stiansborg; men det værste er, a.t den kun vilde
faa 2, hojst 3 Medlemmer. Det var i Bent Hol
steins Velmagtsdage, da han som konservativ
Løsgænger var valgt i Aarhus mere f.or sin Op
træden end for sin Politiks Skyld.

Der kunde nævnes mange Eksempler af lig
ncnde Art paa, hvorledes selv de største Mod
standere anerkendte Dl'. Dams Noblesse. Hans
hvasses te Vaaben var Ironien, som 'ban mestre-
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de bedre end cle fleste; ingen gik oprejst fra
den, end ikke de, der havde Plads paa de høje
sLe Stole i den røde Bygning.

Dr. Dam vilde gerne opli ve og oplyse paa
samme Tid, derfor spurgte han ogsaa engang,
da Modstandere bebrejdede ham hans Morsom
heder, om man da absolut skulde fremsætte
sine Meninger paa en kedelig Maade, selv lom
man kunde gøre det paa en fornøjelig. Man
maatte give barn Ret.

Andre af Axel Dams Venner vil i disse Dage
fremhæve adskillige andre af hans Dyder. Jeg
vil derfor standse med at svare: Naar jeg holdt
saa mege af Axel Dam, saa var det ikke saa me
get for det, ,han fik udrellet, som fordi han var
eL stort og godt Menneske; men jeg skal villigt
indronune, at det for Storsledelen skyldes den
Kendsgerning, at Pædagogens og Filosoffen'>
Indsats er saa vansl<elig at maale og veje.

Det tyncler svært ud i Storskoven. Lad os
haabe, at Ungskoven snart maa vok e til med
lige saa smukke og kraftige Træer som de

gamle, der faldt. Frede Pedersen, Egens.

Tanker ved Dr. Dams Død.
Hans Rost er forstummet og Pennen stand

set i den Haand, som saa Billigt førte den gen
nem de mange AaI'.

Tilbage har vi Erindringen om et usædvan
lig rigt Menneske, der mncleligt delagtiggjorde
os andre i sin Rigdom: Aandens Gaver.

iDe, som lærte ham nærmere at kende, kunde
vanskeligt undgaa at komme til at holde af
ham. Og saatedes blev han da for nogle af os
yngre, den ældre, kloge og varmhjertede Ven,
vi paa samme Tid beundrede og elskede.

Hans Betydning for Retsforbundet lader sig
slet ikke udmaale. De to passede til hinanden,
som det er blevet sagt i Dagspressen i Anled
ning af hans Dod, om Haand i Handske.

Gennem sit poli tiske Forfatterskab har han
sat sig et blivende Minde indenfor den dansJ<e
nets tatsbevægelse, som 11an sammen med Se
\'erin Christensen og C. Lambek Jlar været med
Lil at skabe.

Utallige el' de Artikler og Imllæg i .Dagens
SLrid, der er fremkommet fra hans Haand og
findes spredt rundt om i vor Presse.

Mellem nærværende Blads Skribenter var
han en af cle Billigste og mest skattede. Han

forstod lilfulde Betydningn af et saadant Fo
rum .for fri Meningsudve'ksling, Jlvad han ved
flere Lejligheder og saa sent som i Aari Nr. 8
af "Det frie Blad« gav Udtryk for.

Et Udvalg af hans Foredrag og Artikler vilde
utvivlsomt for mange betyde et kært og meget '
paaskønnet Minde om en Mand, som - under
ligt at tænke paa - ikke mere er iblandt os.

Sofus Larse/l.

Forløber for en Frihedstid.
Retsstatsfilosofien repræsenteret af Severin

Cbl"islensen, Axel Dam ,og Lambek har altid
for mig staaet som Forløberen for en kommen
de Frihedstid, omtrent som Fysiokraterne i sin
Tid var de filosofiske Forridere for Friheds
ideernes Gennembrud i sidste Halvdel af det
18. Aarhul1drede.

At de ikke selv vilde opleve at se de modne
Frugter af deres Arbejde, har længe været mig
klart. Den Slags moclnes ikke i Mørketiden.

I Sammenhæ.n.g dermed har jeg haH Folcl
sen af, at disse Mænd i nogen Maade har spildL
en Del af deres Kræfter ved at gaa ind i Døg
nets Politik.

Hvad de har ydet af blivende Værd, er cla
heller ikke deres partipoHtis~<e ludsats, men
deres filosofisk-videnskabelige Arbejde, som
vil blive Sylden i det Folkefrihedens Hus, der
vil rejse sig i LøJ)et af den næste Menneske
alder, et Hus, som vil blive mangfoldigere og
skonnere, end di se Grundstensgravere bar
kunnet forestille sig.

Dr. Axel Dam var en Rettens Ridder uden
FrygL og Dadel. Han var det ikke med Pan
den alene, men ogsaa med Hjertet. Han kunde
ild,;e nojes med c1en tænkte Ret; han maatLe
hjælpe stral<s. hvor Uretten truede med aL
knuse den svage. Jeg har et Minde om delte
fra min private Virksomhed, hvor han paa en
klog ug god Maacle log sig af et Menneske, der
mente sig forurettet.

Det el' vel ogsaa noget af dette, der gav ham
Tilskyndelsen Lil at tage Del i Politik. Bag
deLLe Skridt JIar ligget en Følelse af ,Pligt for
,ham Lil at gøre det, hvad nu om Dage kan
være tungt 11Qk for Folk, der bande kan tænke
og har Hjertet paa reLLe Sted.

Niels Skriver Svendsen.
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V. Slarcke.

Skolemanden.
Mange Minder v' gner op og f r Liv i disse

Dage, hvor jeg går under Indtrykket af Axel
Dams Dod.

Fra min tidligste Barndom er hans Navn og
hans Skæbne vævet sammen med min.

oget af det tidligste, jeg erindrer om Til
værelsen i det hele taget, er de Dage, da jeg
som fife-årig Dreng flyllede ind på min Far"i
Skole i Kobenhavn. Det var i 1899, ved Juletid.
øverst pil Kvistcn skulde vi bo, og i Etagen ne
denunder boede Dr. Dam med sin Familie.

>"net danske Selskab Skole« ·begyndte mecl
cle 5 underste Klasser, således at der var rigelig
Plads i Skolebygnjngen i de første' r.

Jeg husker så tydeligt Dr. Dams glade op
timistiske Skikkelse og bans syngende born
holmske mål. Og op gennem Sko!e' rene, hvor
jeg havde ham som Lærer i Historie og Dansl,
og Engelsk, mindes jeg med Glæde all det, jeg
modtog i hans levende Timer.

Dam gjorde en stor Indsats ved min Fars
Skole og de meget frie Skolereformer, der blev
fort ud i Livet der. Foruden Axel Dam var
C. Lambek og H. A. Hald i Frederikshavn
fremragende Mcdarbejdere ved Skolen, - en
stor og betydningsf.uld Del af Retsforbundets
sencre Forkæmpere. -

Dams Indsats i Retsforbundets Opbygnjng og
Udformning er meget stor. Hans ldare Hjernc
og enkle Logik er vanskelig at erstatte.

Hans levendc Sans for Orden og Anskueli.g
hed var milske storre end hans San for Di
mensioner. Derfor er hans Betydning større i
det formelle end i det praktjske, statsmands
ll1æssige.

Den intellektuelle, dialektiske Type, som
Dam tilborte, er ved at blive sjælden nu-. Der
for hlir den Plads, han lader tom, vanskelig
at fylde.

I Sorgen over, at vi har mistet bam, m' vi
dug ikke glemme Glæden over, at vi har haft
ham, og Taknemmeliglheden oyer det, han hal'
givet os. For stolTe, og måske endnu betyd
ningsfuldere, end hans Ands Klarhed var hans
personlige Mud. Det danner det klare og lyse
Omrids af hans Karakter, om stærkest vil blive
stående.

Et lille Minde.
Til den Karakteristik af vor kære »Formand«,

det »Det ;frie mad« her vil ,forme ved Bidrag
fra Retsforbundsfolk, vil jeg gerne bidrage meel
en lille, men 'karakteristisk Oplevelse.

Det er med en egen vemodig Glæde, at jeg
mindes, hvorledes Axel Dam ved Nytaarsfesten
i Aarhus kom hen til mig, tog mig under Ar
men og promenerede med »lille Viggo« op og
ned ad Gulvet, og det med en Hensigt, der af
slor'ede ham som den praktiske Pædagog. Mens
vi gik der, sagde han omtrent saadan: »Ja, for
jeg skal sige dig, Foll< skal se, at vi er gode
\'enner. Der er nemlig mange. der ikke kan
forstaa, at man kan l<æmpe saa drabeligt med
hinanden, som vi gor, og saa alligevel være de
bedste Venner af Vcrden.«

Delle er saa typisk for Axel Dam, at jeg ger
ne vil have, at det maalle blive staaende for
mange af os som en Opfordring til at hædre
hans Minde ved - i overført Betydning - at
slaa Folge med ham oyer Gulvet, selv naar Bol

gerne gaar hojest.
Hans aktive Retsindighed maalle fore ham

ind i mange Konflikter, men hans dybe Afsky
for Strid og Ufred hjalp ham til ogsaa at faa
andre til at forstaa Forskellen paa all,ævles og
ka'mpe fur at naa til Afklaring.

11 iggo Bredsdorff·

En stor Indsats.
En Personlighed er død, og vor Tilværelse

er blevel en Værdi falligere.
For mange Ienneske har Dr. Dams Gerning!

\'æret af ,Betydning, og det var ofte, man paa
Modcr var Vidne til, at han blev lakket for sit
Arbejde og de Værdier, han bragte sine Elever.

Indenfor Retsforbundet har ·ban gjort et stort
Arbejde. især i de Aar, hvor Arbejdet blev gjort
for at bibringe Folket Kendskab til Retsstats
Idcen. Hans Indsigt var stor og bans Maacle
at forebringe Sagen paa overbevisende; naar
saa mange i Dag tilslutter sjg Retsforbundet,
skyldes det ikke mindst Dr. Dams Paavirkning.

Det rolles derfor ganske naturligt, da Rcts
furbundet blev repræsenteret paa Rigsdagen, at
Dr. Dam vaj' en af Rcpræsentanterne. Om han
Betydning dcr er det vanskeligt at udtale sig,
fordi den Lovgivning, der har fundet Sted fra
1926 og indtil Dato, er fuldkommen i Modstrid
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med, hvad Retsforbundet kræver. Han var paa
Rigsdagen en dygtig og indsigtsfuld Taler, der
med Glæde og Ildhu Lalle ReLsfollbundets Sag;
men det er Synd at sige, at bvad han gjorde
sig til Talsmand for, har sat Spor i Lovgiv
ningen.

Som Idealist og det renhjertede Menneskl',
han var, var hans TilLro Lil Menneskene sLor.
Han kunde daarligt tænke sig, at no.gen vilde
beskæftige sig med: Sporg maal af tvivlsom Ka
raokLer, og denne hans ReLlineLbed og GodLroen
hed forte ham til paa Rigsdagen at rejse
Sporgsmaal i en S-ag, der senere til hans store
Sorg viste sig ikke at være saa underbygget
med Beviser, som det overfor ham var paa
staaet.

At han under Sagens Behandling, da han
hlevangrebet fra alle Sider, kunde _udtale, at
han ikke fortrød, at han havde rejst Sagen,
skyldtes udelukkende, at ban i alle Tilfælde
var .ganske klar over, at del' var et Menneske,
mod hvem det afTenLlige havde begaaet Ure!.
og det var for ham nok til at rejse Anklage,
fordi efter hans Opfattelse er Retten til for at
værne de svage og ikke for at begaa Overgreb
mod den værgeløse.

De Angreb, han blev udsat for fra adskillig
Side, l.og stærkl paa ham, og del kunde lyde
ligl mæl\kes og ses paa iham, at det undergra
vede hans Helbred og har sikkerl været med
virkende til at frems-kynde hans Død.

Desværre blev der ogsaa af hans egne, dryp
pel Malurt i det Bæger, der var skænket og som
var hiLLert nok, dengang der fra »de rene Li
nier«s Mænd l)lev henstillet til ham al ned
lægge sil Mandal lil Fordel for en yngre Krafl
indenfor Retsforbundel, og som del fremgaar
af Dr. ,Dams sidste Brev Lil OffenLligheden, var
del ikke uden en vis BiLLerhed, han gjorde op
mæl'ksom paa denne Henvendelse, som han
bebudede snarl vilde finde sin nalurlige LDs
ning.

Nu Jlar Doden lost ogsaa delte Sporgsmaal.
og Lidelsens Tid er forbi. ' De sidste Aar var
ikke blide mod Dr. Dam; hans Sygd.om var
ofte megel smerlefuld, og den Modgang, hans
politiske Virksomhed bragte ham, pinte ham.

Det er med Vemod, vi lænl{er paa, bvad hall
i den senere Tid har lidt, og selvom Døden
bevirker, at vi maa savne Dr. Dam, naar vi
samles, under vi vor gamle Medkæmper den

Fred, han længles efter, og vi siger ham en
inderlig og dyblfoll Tak for, hvad han skæn
kede os af Livsværdier, som bragte Lys .og
Glæde ind i vort Liv.

Alle vi, der kendte Dr. Dam og b.oldl af ham,
vil gøre vorl lil, al hans Minde holdes i Ære.

A. Oksholl.

En lille Blomst i Mindekransen.
Med Vemod modlager vi Budskabel, al Axel

Dam ikke er mere. I min egen Tanke er del
endnu ufaLleli.gl. - I 20 Aar har el Samarbejde
mellem ham og mig beslaaet, førsl som natur
lig Folge af fælles Interesse for den Sag, der
bragle os sammen, senere i et nærl oprigtigt
og forslaaeligt Venskab, der holdt Livet ud.

»Paa naturlig Maade nedlægger jeg mil Man
dal«. Det var nogle af Axel Dams sidsLe Ord
tilos. Det er storl sagt, Ord, der vidner om en
stor ophojel Personlighed, der paa Grænsen
mellem Liv og Død bevarede den Logik, den
Naturli.ghed, der var den røde Traad i .hans
Liv. Det falder mig sværl al sige Farvel til
Axel Dam; han, ar for mig et Slykke af Rets
bevægelsen, fdrbunden som han var i mine
Tanker gennem utallige Samtaler om alt af
storlog smaat, om det, som glædede ham, og
om det mørke og tunge, han modte.

Paa naturlig Maade mødles Axel Dam o.g jeg.
En Gang ihar han sagl lil mig: »Du og jeg, BDn
den o.g Filosofien, jeg fra Universitetet og du
vokset ud af det umiddelbare brede Lag i Be
folkningen, vi har modl hinanden i el Slorl
Arbejde f.or Relsstaen, det er som el Symbol
paa Dybden og Omfangel af Retsstalens Ide.«

Meget har vi mistet i Axel Dams Bortgang,
og meget har vi al sige ham Tak for; o'S Gud
skelov, al hans Aand og Tanke lever, den og
hans Minde vil allid leve og bevares.

Naar et storl Træ i Skoven .falder, gaar der
altid el betagende Sus igennem Skoven, det er
som Naturen slandser et Øjeblik og i dyb Stil
hed drager Aande - o.g Livel begynder igen at
pulsere - indtil den næsle Kæmpe falder. Vi
bøjer vorl Hoved for Dødens Majeslæt, vi tak
ker Axel Dam for, hvad han gav, for, hvad
han var; men Livel er dog slærkere end Døden;
thi Axel Dams Tanker og Aand lever, og. som
det er sagt, kan slel ikke do, før endnu bedre
Tanker spirer frem af deres Frø.

Hans Hansen.
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Som en Klippe -
Som en Klippe stod Dr. Dam i Tidens Strøm.

Urokkelig. Som sin Fødeøs vejrslagne Kyst i
Brændingens ·Bølgebrus.

Og dog - ligesom Bornholm har smilende
Landskaber, med vide Udsigter over frodige
Agre, ,havde Dr. Dam, i Kraft af siL Væsens
Charme, en enestaaende Evne til at fængsle og
bel"ige sin Tilhørere, ved sit Vid, sin Humor,
ved hele sin elskelige Personlighed.

Han var - og var deL 11elst - kort og klar
og dog ~amtidig ildfuld i sin energiske Ud
Lryksmaacle - med Mund og Pen. Thi bag
hans stringent logiske Argumentation glødede
hans ærlige Indignation over 13egrebsforvirrin
gen hos RepræsentanLerne for Velfærdsmora
len og Velfærdspolitiken.

Døden har gjort en a.f Retspolitikens bedste
og hedsL udrustede Talsmænd tavs, men var
det ikke næsten symholsk, at han blev fød L
paa den Tid af Am'et, hvor »De lyse NæLLer,
begynde!'? Han blev selv eL Lys i Natten, og
selvom han nu er gaaet ind i det store, om
ikke evige Mørke, saa vil Mindet om ham lyse,
Mindet om hans redelige og uselviske Indsal'"
for ReLssLatsidcerne.

Og det vil æreforpligte alle dem, der i Be
undring og Taknemmelighed saa op Lil ham
for hans Maade at f<JrvalLe sine ri" Evner lilo '
aL arbejde videre i hans Spor.

Rikard Teglbjærg.

Min Ven og Fælle.
Til personlige Erindringer og hvad dertil ho

rer er jeg for Øjeblikl,et licleL opla.gt Men giv
mig Ordet [Ol' folgende mere almene UdLalel
ser om min kære bortgangne Ven og Fælle:

Ingen Mand i Landet var, tør jeg vove at
paastaa, mere retsindet og retlinet end Axel
Dam. Hans Livsanskuelse, der prægede ham
som Menneske, hvilede, baade etisl" socialt og
politisk, paa Opfattelsen og Erkendelsen af,
hvad han selv kaldte: Retsprincipperne, og han
valgte altid sin Handlen ud fra Ret og Retfær
dighed. Og hans klare og skarpe Forstand, i
Ungdomstiden under Studiet trænet i logisk
Tænkning og konsekvent Bedømmelse, lod ham
hurligere og dybere end de fleste finde frem og
ind til det retmæssige i en Sag, i et Problem.
Saa tog han Stade der og ·stred mandelig med

Vaaben, der altid var rene og blanke og havde
en sjælden Evne til at ramme skarpt og paa
rette Sted - enten hans Tale og Skrift i bedst
og klarest mulig sproglig Form nu førtes i Mar-'
ken som rolig Doceren eller ud af ædel Indig
nations Varme eller med en lunerig Sarkasme.
der lejlighedsvis kunde snerte mere end til·
sigtet.

Han kæmpede altid med aaben Pande for,
hvad than 101' Alvor opfattede som Jet sande
og rigtige. Og var aldrig hange ,for al vove ikke
blot Trøjen, men hele Personen, naar Retten
var i Nød, selvom det i første Omgang gik nol,
saa slærkt ud over ham selv og han syntes at
maaLLe ligge under fol' de sædvanlige HasL
\'ærksmeningers Haglvejr,

Han var Medslifter af Danmarks Retsfor
bund, og Opbygningen af »Programmel«, der,
siden det .fremkom, sladig hal' staaet og staar
i arkitektonisk Ulmlmkelighed, drog den videst
mulige Fordel af hans klare Hjerne. I den
Henseende fik han, kan man sige, Lejlighed til
at udfore, Lov til at fuldføre en særlig Mission,
sin særlige Gerning, som netop han var skabt
Lil. Delte kan man trøste sig lidt ved at frem
hæve, nu da Døden ihar afbrudl Fortsættelsen
af hans ovrige saa omfangsrige og højst betyd
ningsfulde Arbejde for den Livssag, som del
politiske Maal, der omfatter Rettens Ide er fol', /

Tilhængerne deraf, og som nu maa føres vi
dere uden den »enkelte redelige Medarbejder«,
som A. D. selv kun ønskede at blive kaldt.

Mocistanderne .... ja, lad mig najes med at
sige, at de lyttede altid efter, naar Axel Danl
lalle. Vennerne og Tilliængerne saa op til ham
som den stærke Personlighed, han var, og for.
hvad ban gav af sine rige Evner til StøLLe og
Belæring. Hvad der i et Blad stod >lA. D.« ne
denunder, læste man altid med Berigelse.

Man siger, ingen er uundværlig. Dog vil sik
kert ikke faa af de efLerlevende, som har kencll
A. D. og hans Virke, ved mangen kommende
Lejlighed savne noget, som de synes, ikke hal'
kunnet erstattes.

Ja, deLLe er nok kun blevet Ros. Men i øje
blikket kan jeg ikke finde paa andet. Og De
vil i de fleste andre Blade finde nok af Dadel
til fornoden Kompensation. Dog vil der være
Tusinder, der er med til at skrive under, hvad
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»----

»De, <ler ,kendte Dr. Darril, kun<le ikke være i Tvivl
om, at han virkelig, SOI11 ,han sagde, havde fremsat 'Fo-

Vil du takke Johan for de tilsendte engelske
BIade; jeg bal' endnu ikke læs L dem, da jeg
har en Masse, som jeg skal have læsL (og skre-
vel) inden jeg dor. Axel Dam,<

respør,gslen af Grunde, der laa milevidt fra dem, hans
Modst-nndere tillagde ham.«

Og der sluttes:
.1 Folketinget hørle man allid gerne .ol". .oam. Han

talte ,ko,t, ofte bi<lende og villiglog anvcnd\c over
ras-kende Billetler, som bed Lsig Jast. Den høje, lidt
bøjede Pro.fessor-Skikkelse aned Tænker-Ansigtet og del
hvide tI-laar klædte Taler tolen. Han val' en Ener, og
saa iblandt sine ParW'æller, og Personligheder e-fter
la<lcr altid et Savn, naar de er borle.'

»Social-Demokraten« :
"At Dr. .oam hørte lil en idealistisk Ungdom, og al

Idealismen fulgte ham til det sid,sle, ,kan iltke -med
,Rette 'bestrides, men kJartseende over,for <le faktisk,~

Forhold' og Begivenhedernes K{lnsekvenscr 'Var han
lan.gt fm altid. Det fik han selv smertelig Erfaring
1'"01- ved ·sin Inc1blanding i Eide-Affæren.

Dam ,har skrevet en lang iRæk,ke m{lsofi,ske og ,wci...l
politiske Bøger, utvivlso<mt velmente og idealistiske,
'lI\el1 Iiges{l1l\1 han,s senere Optræde.n i Politik uden
slæl'k Realitetssans. 11Il1idlerli<l vil han i 1>01iti 'kc
Kred,se I liv mindet {lm l'n de\l1o'kratisk PersonJighed,
der uden Tøven drog lil Felts mild det, han ansaa ,f{lr
migtigt og urel,fæ1'<1 igt, og ,for 'hans lille Parti i Ri'gs
da.gen hetyder hans Død ct Ta,b, der bliver YlInskeligl
at erslJalle,(

»Dagens Nyheder«:

»Dr. Da lIS egentlige Olllraader var Filosofien og Pæ
dagogiken, og han 'lullede sig her med haade Liden
skab og Pietel til dc Tanker, ~()oill herhjemme lføn!
hlev forfæglede .af Seyerin Chri,stcnse.n {lg C, N. Starcke.

Sin »I'etsm{lralske« .Filosofi ove ...førle -han i nøje Til·
'lulning li! Severin Christensen paa det politi&ke Om·
made, hvor den 'kom til at daune GrundJaget ,for Rets
stats.partiets Politik. 1916 nu han med til at stirtc
Danmarks RetsJorbuud, og 1926 valgtes han af dette
ind i Tinget. Hvis en Mand {lg en Bevægel e nogen-
inde hal' passet til 'hinanden 1SOIIn Handsken til Haan,

den, var ,det .ol'. Dam og Retsforbundel. Med .-;in
ulvjvlsom\l1e Begav·else - Jlan raadede 'hl. a. o'ver et
fC$l\igt satirisk Lune - bed han sig 'fasl i ,Partiets ske
Jn-.lti ke Ahstra,ktioner og Teorier. Han holdt sig 'pall
.RetS'OIorulen«s store, snorlige Linier. F{lr det prak
tis.ke ·Lh's utallige SiQ\I1stændighftle" del" netop {lItest
er aJgørende aor Vur.de,ingen af en Sag, havde han
intet Blik, {lg derved ,kunde det llænde !hæ\l1 - S()1lI

Tilfældet blev under hans Indgriben i Eide-Sagen -,
at hans Stræben efter Retfærdighed blev iii el slIm

ml/m jus, summa injuria. Som Menneske var han af
holdt af alle. Der var vistn()k ingen af hans .Kolleger
paa Rigsdagen, S01111 ikke heklage<le det politiske og
personlige Skibhrud, han her mod Slut-uingcn af sin
Løhebane maane lide.«

»l3erlingske Tidende«:

»1 1926 fl·k han Sæde i F{llketinget og er siden stadig
,blevet genvalgt. Han hørle til Partiets k{lnservativt·
akademiske Fløj, og 1Skønthan .stadig 'Var Gruppens
IFOf!llland, ili'k Førerskabet ,mere og mere over til Par-

Eftermælet.
I Hovedstadspressen af Modstanderpartierne

fik Retsforbundels forste FolkeLingsmand, FO.r
manden for Rigsdagsgruppen. et smukt Efter
mæle. »Politiken« skriver under Overskriften
»En Idealist« efter en delvis Gengivelse a'f Dr.
Dams sidste Artikel, »Idealer forpligter«:

jeg her har udtalt om min kære bortgangne'
Ven og Fælle, som jeg f{)l' mit Vedkommende,
aandelig sel, skylder saa umaadelig meget. Del
maa jo cla siges at være af uvurderlig Betyd
ning, at ogsaa Hjernen faar sine »Ordninger«
- for dem, som føler Trang dertil.

Axel Dams Minde vil blive æreL - ikke blol
i Tanker, men i Gerning.

».oer er ik,ke Grund til at ændre mange 'Linier i del
Billetle, '<liIn Dr. Dam Iher har tegnel af sig .selv. Han
vrtr C>1I ulvivl'(»m Idealist, og del er sikkert rigtigt. at
han .kun var sig ideelle Motiver <bevidsl saaledes som
hun selv siger. Men i Tider S()!n døm, i ,hvi\.ke .Dr. DaJllS
politi.ske Vi,k omhed fa,ldt, er <let dc.sværre ikke til
strækkeligl. Naar den gans·ke Verden hlæ.ser alle
skønne Idealer et Sty,kke, ag Landene rundt <ItIIl anlæg
ger deres ,Politik ud fra M{ltiver, del' ·har meget lidt
at gøre med de I<lealer, wm Dr. -Dam havde helliget
sit Liv, ,saa .kan det ikke nylte, at det lille Danmark
søger at isolere sig Dog leve sit iLiv i Overerusstem,]nel,sc
med Idealerne, Ihi -for Ek.sporllandet Danmark er Is,)
lation en~betydende med økonomisk Undergang. Der
forhal' Dr. Daomog ,hallS Parti ikke faaet større Til
slutning i den danske Sef{l1kning, end TiI,fældet er.

iMen den, der skriver <lisse Linier, !har aldrig tvivlet
om, at iDr. Dam i sin politi ke Gerning kun har ladet
sig lede ad' ideelle Motiver.«

Eft.er en Omtale af Forespørgslen, der rejste
Eide-Sagen, "der vilde have været ødelæggen
de for en hvilken som helst anden Politiker«,
fortsættes:

C. U. Boesen.

P. S. Lad mig slutte med et Citat af et Pri
valbrev fra A. D. til en Svigerinde i Nexo, da
Leret den 11. April 1936. Det karakteriserer saa
smukt hallS usvækkede Vil'keLrang, til Trods
for, hvad cler ~orestod:
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Den flittige Pen.

Paa Grund af Pladsmangel maa en Artikel af D,'.
phil. /-Io/yer /-Ije/holl: .Da vi tiftede Retsdem()kralisJ..
FOl'bund. - og flere Mindeord ()lll Axel Dam venle
til næste Nr.

tiet udpræget radikale Repræ'iCntanter. Hertil bidrog
og. aa han lillagende vagelighed, der yderligere log
lil efter han Optræden i Eide-Sagen, om forstaaeligt
nok ikke "andl udell Sympati indenfor Partiet.

Baade som Skribent og Gm Agitator havde Dr. Dam
,betydelille Evner og bwv ·tærkl henyltet langt ud over

ilw Kræfter i denJle O'pslidende Gerning.«

D l er rnaaske ikke mærkeligt, at Pressen au
enigl forveksler !ederlag.og Sejr i den mæ.rke
lige Sag, hvor Enkeltmand stod overfor "Sy
slernet«: Sammenrotningen, Svaghed og Frygt,
Falskhed og ederdræglighed, og med sin uhe
stridelige Relsindighed vandl en personlig Sejr
ud fra sine egne, ædle Forudsætninger, sam
tidig med. at han reven lang Flænge i den Au
toritetstro og Slend)~ian, der er Relssansens
grimmeste Modstandere. Ære være han Mod
og Pligtfølelse.

TRE DAGES SOCIALT STÆVNE
(Ikke partlpoUtlsk)

den 19.-20.-21. Maj 1936 paa Aarslev
Havebrugsskole.

Indbydere til Stævnet:
Kvindernes internationale Liga for Fred og

Frihed.
Dansl.: Kvindesamfund (fyn ke Distrikter).
Husmandsforeningernes og Landboforeninger

nes flusholdningsudvalg pM Fyn.

Tirsdag den 19. Maj:

Medlem af Folketinget Fru Gaulier Schmidt {)g
Forstander Bredkjær. Tune: "Vore Styre
former«.

Fru Signe B.iørner: »Forældre, amfund og
Slat«.

Fru M. Bjørnebo: "Social Forsorg«.

Onsdag den 20. Maj:

Fru Cederfeld de Simonsen: "Kvindernes Ind
ats i Fredsarbejdet«.

For lander A. Vedet Krabbe holm: »Forhold,
der maa tages Standpunkt til, hvis man "il
arbejde for Freden«.

Lærer Carl Rasmussen. Brons: "Folkeforbun
det«.

Medlem af F.olketinget Nina Andersen: »Dik
tatur - Selvstyre«.

Torsdag den 21. Maj:

Fru Gyrithe Lemche: »Kollektive Hjem«.
Hojskolelærer Holger Kjær: »Gammeldags

Hjem«.
Fru Karen Braae og Fru la Cour Madsen: »Ti

dens Krav til Husmodre og Husmodres Krav
til Tiden«.

Stævnet begynder hver Dag KJ. 9.
Foredragene de for kellige Dage er uaOlæn

gige af hverandre, saa der med UdbylIe kan
dellage i Slævnet en enkelt Dag.

Efter hverl Foredrag vil der blive Tid lil
Forhandling.

Ønsker nogen at overnatte, maa Lagner og
Haandklæder medbringeS'.

Pris for Deltagelse i Stævnets Foredrag og
Bespisning: Kr. 5,00 pr. Dag.

:'\'ærmere Oplysninger faas ho

Karen Busk, Aar lev. Tell"fon Aarslev 32.

••*

.Foruden .Lærebøger og Artikler i Tid' krifter og
Haandbøger har Dr. Dam udgivet en. Ræk.ke værdi
fulde, pædagogi ke filo ofi'>kc og politiske Arbejder:

Doklordi 'putat en: Om Muligheden af fOl'mel Op·
dragelse af de intellektuelle Evner (1912).

Opdragelsens Stormænd (2. Udgave 1923).
Opdragel en Hovedopgaver (3. Udgave 1923).
Skole ()g n<.1ervi njng (5. Udgave 1930).
Re 'OO1C aiC Pædagogikken (2. Udgave 1924).
Ulldervisningslovc i Hovedpunkter og Lilteraturhcn-

"isninger (2. Udgave 1908).
Logik til Brug under Lærel'u<ldannel en 'Pan Semi-

narierne (1929).
Hvol'lfor el' vi Iii'? (1914).
IlIdle<1niog lil Vurdel'ing mo ofi (1916).
Den <1Tl{'nne ·keli.ge Tæn.kning (1916).
Lærebog i Rets.moral (1917, udkommen paa Espe-

ranto 1927).
Lh'eh Værdiproblemer (1921).
Mennesket Sjæleliv (1923).
Skal Stalen være Jn()ral k? (1925).
Rel'moralen i del offentlige Liv (1927).
Social Retfær<Hghc<1 og den FOl'hold Iii Kr' lendom

'lI1('ll (1928).

Og ammen med Severin Chri ten en og C. Lambek:
Rel moral i PrivatJiv og Slal .tyre (1916~.
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