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Om Alfred Pedersen
skrives i »Fremtidenc, Medlemsblad for Den radikale Ungdoms LandslorbulU1, lelgende smukke Mindearlikkel:

•Stud. poUl Alfred Pedersen}., bvis pludselige Ded har vakt Sorg i vide
Kredse, bavde i Lebet af kort -lid skabt sig et kendt avn blandl politisk interesserede unge. Han udferte et stort Arbejde i •Venstres Ungdomes Tjeneste, hvor hans i mange Henseendcr raaikale Anskuelser anviste bam Plads paa denne Bevregelses ydersle venstre Flej, og naar ban
syntes at Lederne ikke gik Frisindets IErinde, tog han til Orde derimod.
Sluml han Anskuelser paa mangl Punkter laIdt sammen med vore,
maatte vi regue ham blanilt den rai:likale Ungdomsbevreselses Modstandere,
VI giver imidlertid gerne Plads for nedenstaaende Skildrmg af hans PersonIIghed og Virken, sendt os af en af dem, del' stod ham wer:
..Faa ganske unge
nd bar pillet en saa fremtrredende RoUe i vorl
offentlige Liv som stud. polito Alfred Pedersen, der ved en pludselig Oed
er revel bort i sit 21. Aar. Ved hans Oed beklages lkke blot de usikre
Muligbeder, der altid nrevnes, naar en ung
and der. Alfred Pedersen
havde allerede ydet meget, der i Reglen forbeholdes en senere Alder.
Allerede som 1S-aarig var han en af Henry George·BeuQ!(Jelsens F0rslenuend Gaardmandsssnnen fra Sydsj Hand ragede jo ogsaa f.·em blandl
de fiesle andre tudenter ved Begavelse, Dannelse og Video. D n Gang
redigerede han Medlem bladel .Den lige Vej.. 1 0jeblikkel var ban samm n med S. Berthelsen Udgiver af .RET.. Med forbleffende Rutine og
i Reglen grundigt behandlede han her Georgeismen og ~e ekonomi k
Emner, der strejfede debne Sag. I Fjot tog han lil England og fulgle beseJstret Lloyd George paa hans FeUtog mod Jordmonopolel, oversaUe han
Taler til .RET. og .Hovedstaden., bvis edarbejder han var, og skrev
en lille Bog om Englands Finansminlster og hans Stilling til Jordspergs.
maalet
Kort efter udgav han som Svar paa J. T. Juhls PJece: .Er Georgei me
ikke Tyverih et lille Skrilt, der viI blive staaende i Literaturen: .Er Retfa!:rd Tyveri'l. Det var Henry George i en Nllddeskal I 0jeblikket arbeJdede han paa en Bog ,der skulde besvare Juhls nylig udkomne' .20
Kapitler imod Georgeismen•.
Vismok var han Venstreungdomsbevsegelst!ll8 mest Ideelt anlagt8 oS ud·
Viklede Personllghed. For ham var •Venstres Samilngc ingen F~ase, men
en Nedvendigbed til Gennemferelse af fJk<»nornisk 08 aandelig Frihed
herbJemme. Han nrerede MistilUd og Frygt overfor Socialdemokratiet, og
haYde - ogsaa her i Modssetning til de Radikale, med hvem han Jo ellen
1 megel var enig - Tillid til St8rstedelen at V nItre. Han var mere .foFsvarsvenligc end de fieste i Venstre, men indremmede geme, Ilt del Yarmere lnstinktmressigt end bygget paa grundige, sagllge OverveJelser.
Na.vnlig det sidste Aar - hvor ban knyUedes TUermere til .Hovedstaden.
og blev Sekrelrer i .Venstres Ungdom. - tog den' prakliske PoUlik ham •
fangen; han kunde tll Tider synes vel optaget af Degnets JournaU,tik ira
Skagen til Gedser; men han segte at lramge til Bunds i aile Sager. Blandt
Rigsdagsmrend og Tilhsrere var der nreppe andre end ham der overvalrede den store Komdebat uden nogen Dag at loriade Salen et Minul
.Dansk Folkestyre., hvis Redakter han var, fik han en Del ud af.
Kunde han undertiden som de fieste politlske Skribenter vrere lidt
uretrlUdig og ensidig i Artikler .eller Referater, var der altid Plads
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for Protester derimod. - I KBbenhavns Hlljskoleforenlngs Bestyrelse var
han ogaaa vtrksom.
Alfred Pedersen var en L kkens Yndling. De, der kendte ham og nu
staar undrende og sergmodig ved hans Gra , vil aldrlg gJeoune dette
levende, indtagende
enneske. bos hvem saa mange af
ngdommens
bedste Egenskaber var sanl1el At ban, der ejede den Iver oS Begej Iring
og lyse, frejdig Li smod saa tidligt og brat skulde ds, vil for hans unge
Samtidige staa som et gribende Tegn p Liv t Haardhed.
Azel Fraenckel.u

fra aile Kanter,
Frem.krl~t og fattlgdot;ll. El dansk Biad Jt at og Morgen. har nylig
gengivet nogle UdlaleI r sf den eng lske Socialfilkon()m Bllenezer IfOllJara,
sottl ed sin Bog .Gard n-Cities of to DlorrQW. 1 1898 vakte Wlive den
engElske Haveby=Bev gelse·, som Udligere bar v ret omtalt udferlig bert
.RETe. Paa SpBrgsmaalet om. hvOTledes han kom til at Interessere sig
for sociale Reformer, varede Howard bi. ll.· Jeg tror, at det var ved al
lrese •Fr'emskridl a FatUgdom. at jeg fer l blev opm rksom paa Problem t: Den store altt d Il1 tidt i
n
IlU
tgtttltn. Og- Skent Jeg
paa ingen Maade var overbevi I om irkningen af det Hjrelpemiddel L som
er foreslaael dert, saa bl
j, g dog vi p
at der kunde og maaUe lindes
Hjrelp og gik i Lag m d at linde den. I
om bekendt er Haveby-"BevregeIsen, ligesom mange andre velm nte Jordreform-Bevregelser slrandet paa,
at de gode Reformmrend ikke fuldlud lod sig inspirere at Henry Georges
vidunderlige Vrerk. Og fgrst naar de medtager i d I' Planer haM Hjrelpemiddel mod Fattigdom· r6U n, Grund kylijr formen vii Planerne kunne
lykkes
.

Orund.pekulatlon og Patrfotf.me.
~n smart Journalist optrreder i
dlsse Dage i .Politikenes Annoncestralter - lige opad den egentli e Tekst
- som palrlotisk GrundspekuJant Idet han lilb\ del" • v r
t
S·tykke af Danmarks Jord" »nogle af Danmarks smukke te og bredeste Badesb'ande ved esterhavet til illagrunde tOr den laUerlige P"ris af - 4 0re
pro Kvadratalen e1ler 560 Kr. pl". Td. Land. Og ikke blot loy Ksberne h f"for .et af de sk~nneste Stykker af Danmarks Jord., men UlUge viI de
.komme til al tj ne store Pense ved rerdisUgning 0, idel Egneh hB.r belyd Iige Fr mUdsmuJighed rc og AIinoncen hal" til Overskrift .1000 Kr, for
50. Grundvrerdi tigningen paa Det n'! ka,gen.. Lrengere neae tlIfejes dog
(orsigllg. • aturlillVis !Can der ikke gives bmdende -Tilsagn om, at Arealerne
vn sllge SaB (I) 1rur~l, som her antert., men tilfajes"' der med kostellg
Frrekhed: .paa SkaS n blrtaIes Grundeoe nu moo 1-2 Kroner pl". Kvadratalen (1-4 OO~28 000 K!'. pl". T-ti. I:.ilnd e ) og - .Ska~n- ~8Ian.IL oglaa udeluk·
kenae at Sand (/I) som om del var Jordbundens Beskaffenhed, del" val' Betin~lsen for Vaerdistigningen:
Den sma.rte Mand relilamerer ydel"liKere med amene paa dem~ han
allereile liar 'faaet til at gaa i TaJet, og l1voraf de fIeste (Dagle endog pl".
Telegraf) har ubt Parcelferne ganske uDesete. - ImidIerlid er aet saamaend
ikke udelukket, a hans- og K0bernes Spekulattoner kan Iykkes. Vii dlsse
alle oygge -derude paa de paagreldende afside liggende realer 011 kan d faa
Sogneraadene til it anlregge oe fornedne lile a1 Veje til de wenrteste Stationer og Rigsdagen til &1 bevilge en oy Jrernbane, sa viI
rdisUgningen
sitkert Indfinde sig - om den da saar i Spekulantcmes Lomme eller i
Samfundets, bUyer et andet Spergsmaal.. Den sikreste Gevinst er imidlertid
Journalistens. Hvis det er rtl{tigt, som det fortrelles at han har kebt det
paa~ldende Areal til ca. .w Rr. pro Td. Land, vii han, selv om Udgifterne
ved den kostbare Annoncering fradrage , dog indkassere en net liUe vance
at ca. 500 Kr. pl'. Td. Laird eIler ial t 50 000 lU'. for de tOO Tdr. Land,. som
her- vtstnok er-"Tale om - alt aoun n formed I f l10gle ra k skre-vne Annoncer i et udbredt Biadl. Hvem ler herefte,r tvfvle om - Pressens Magt
og Uesemes Godlroenhed?
Argu,.

