Fyns Tidende onsdag 8. juli 1970

Landbrugsminister Peter Larsen død
Landbrugsminister Peter Larsen døde i går på Odense Sygehus
uden at være kommet til bevidsthed. Døden indtrådte kort før
kl. 17.00. Peter Larsen fyldte under sin sygdom 46 år. Han blev
indlagt lørdag den 27. juni efter at være ramt af et hjertestop
under et ophold på fællesskuet. Han var bevidstløs ved
indlæggelsen, og trods det han kom under lægebehandling få
minutter efter hjertestoppet, stod hans liv ikke til at redde.

hovederhverv
mange
år
ud
i
fremtiden. Dertil indtog han den
yderst
betroede
post
at
være
regeringens
talsmand
over
for
folketingsgruppen.
Et
job,
han
klarede og havde evner til at udfylde,
så det tangerede statsmandskunst.
Han blev medlem af Folketinget i
1953, valgt i Otterupkredsen. Som
yngste medlem blandt de valgte.
Forud var gået et flittigt politisk
arbejde i Venstres og Venstres
Ungdoms organisationer. Han blev
formand for Venstres Ungdom i
Otterupkredsen i 1948 og formand
for samme organisation i Fyns Stift
1952-54. Desuden blev han omtrent
samtidig
medlem
af
forretningsudvalget for Liberalt Oplysningsforbund og medlem af radioens ungdomsudvalg i 1954. Året
efter indtrådte han i tilsynsrådet for
Egeby Børnehjem. Fra 1960 til 1968
var
han
medlem
af
landbokommissionen. Fra 1964 til 1968 sad
han i forretningsudvalget for Statens
Jordlovsudvalg. I Fyns Tidendes
bestyrelse fra 1963 til 1968.

Peter Larsen 1924-1970.
Døden ramte ham midt i en politisk
gerning, der var dybt respekteret og
beundret langt uden for Venstres
rækker:
Peter Larsen var en demokratiets
ridder. Politiker med liv og sjæl i
dette ords mest fornemme betydning.
Posten som landbrugsminister lagde
overordentlig store byrder på ham i
en meget vanskelig tid. Men han ikke
alene
klarede
opgaven.
Han
avancerede sit embede frem til at
blive centrum for landbrugsreformer,
der vil tegne dette vort andet store

Peter Larsen var født i Østrup og
forpagtede sin fødegård fra 1950, til
han overtog gården i 1966.
Der er få politikere, der kunne
hamle op med Peter Larsen i flid og
trofasthed, når det gjaldt mødevirksomhed. Fra alle kanter af landet
blev der kaldt på ham, og tilhørerne
blev hver gang budt på en klar, saglig
og engageret redegørelse. Vælgerne
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gjorde en stor og dygtig indsats i
arbejdet. Der går en lige linie herfra
og
til
hans
udnævnelse
til
landbrugsminister i 1968. Peter
Larsen
fik
en
god
tid
som
landbrugsminister. Alle - også han
selv - vidste, at det var en vanskelig
post at påtage sig, men det viste sig
hurtigt, at han var opgaven voksen.
Vel måtte han tit stå for skud, og vel
var der vanskeligheder og skuffelser
undervejs, men Peter Larsens faglige
indsigt, hans store forhandlingsevne
og hans seje udholdenhed bragte
alligevel så mange og så gode resultater, at hans ministertid uden tvivl
blev en lykkelig tid for ham. Han gik
glad og oplagt i lag med opgaverne, og
han vandt sig hurtigt en respekteret
position. Over hele landet hed det sig,
at han var en af de bedste landbrugsministre, vi overhovedet har haft.
Hans død betyder et stort tab for
regeringen, for han tilførte samarbejdet i regeringen både saglig
dygtighed og politisk indsigt.
I Venstres gruppe og i Venstres
arbejde på Fyn, ja ud over hele
landet, var han en af de solide
støtter. Han var flittig til at holde
møder, og han var en meget efterspurgt taler. Hans tilhørerskarer
taltes i mange hundreder.
Dygtig, saglig, flittig som han var,
efterlader han et stort savn. Men
savnet er ikke mindre på det rent
personlige område. Hans venner, og
de var mange, føler, at vi har mistet
meget. Han var hjælpsom og reel, i
alle forhold en god kammerat.
Meddelelsen om Peter Larsens død
vil blive modtaget med sorg overalt.
Mange tanker vil gå til hans
allernærmeste. Vi, der var hans
venner, vil ikke glemme ham.

holdt af ham, fordi de følte, han var
en af deres egne.
Mange af hans venner frygtede, at
han pålagde sig selv for store byrder,
fordi
inderkredsen
vidste,
han
kæmpede med et svært tilfælde af
sukkersyge. En sygdom han pådrog
sig efter, at det politiske arbejde
havde grebet ham. Selv trodsede han
sygdommen ved nøje at følge sin
læges anvisninger og selv ved hans
indtræden i den nuværende regering i
1968 så det ud, som om energien og
viljen
havde
overtaget
over
sygdommen.
Mellem ham og Otterupkredsen
bestod et inderligt tillidsforhold. Det
var tilfældet, da han var almindelig
kandidat. Det fortsatte efter, at han
var valgt til folketingsmand – og der
blev ikke rokket ved de faste møder
med kredsens vælgere, efter at
ministergerningen opslugte hans tid.
Over for befolkningen – også langt
uden for landbrugets kredse – virkede
Peter Larsen som den moderne
politiker, for hvem gamle dyder som
flid, trofasthed og ærlighed stadig sad
i højsædet. Dertil kom lederevner,
intelligens og alsidig viden, som
dækkede områder langt ud over de
rent landbrugsfaglige.
Dansk politik har lidt et svært tab
ved hans død.
Dyb medfølelse samler sig om hans
hustru, Anna Lise Larsen, og
ægteparrets tre børn, to døtre og en
søn.

En af de bedste landbrugsministre
Venstres formand, udenrigsminister
Peter Hartling, der opholder sig på
Grønland, og derfra har telegraferet
sine mindeord udtaler:

Loyal minister kollega

- Allerede fra sin tidlige ungdom var
Peter Larsen optaget af politiske
spørgsmål. Han var aktiv i Venstres
Ungdoms arbejde og blev valgt til
Folketinget i 1953. Igennem mange år
var han Folketingets yngste medlem.
Interesseret og aktiv som han var,
blev der tidligt lagt mærke til ham.
Han fik mange ordførerskaber og
opgaver
betroet.
Hans
vigtigste
områder var landbrugslovgivning og
den sociale lovgivning. Han blev
medlem af landbokommissionen og

Statsminister Hilmar Baunsgaard
udtaler:
Selvom det efter de seneste efterretninger ikke kommer uventet, så
efterlader meddelelsen om landbrugsministerens død alligevel en følelse af
tomhed.
Peter Larsen var regeringens yngste
medlem, hvad der gør det ekstra
svært at forstå, at han ikke er her
mere. Han var ung, men bestemt ikke
uerfaren. Han hørte blandt den
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skulle fremmes hjemme og ude. Altid
med et venligt smil, men også med
fasthed i sine afgørelser. Om ham
kan i sandhed siges: Elsket og savnet
af hans mange venner i by og på
land.
Æret være Peter Larsens minde.

trediedel, der har størst anciennitet i
Folketinget, hvilket vidner om de
usædvanlige politiske evner, Peter
Larsen allerede som ganske ung
lagde for dagen.
Hos regeringens medlemmer, der
havde det daglige samarbejde med
ham, vil Peter Larsen altid blive
mindet som den loyale ministerkollega og som den, der utrættelig
arbejdede for det, han følte var hans
pligt som landbrugsminister.
For os der har kendt Peter Larsen
siden den tidligste ungdom, vil der i
erindringen altid stå billedet af den
unge, politisk vågne fynbo, der vandt
sine egnsfællers tillid i en grad, som
er sjælden.

Respekteret af alle
Formanden for Peter Larsens
valgkreds, Otterupkredsen, gdr. Poul
Højvang, Lumby-Tårup udtaler:
Den 19. juni holdt Venstre i
Otterupkredsen sin sidste generalforsamling. Ved denne lejlighed gav
Peter Larsen som så ofte før en meget
grundig og saglig politisk orientering.
Da mødet var forbi, skiltes vi med et
"På gensyn". Dette ønske skulle ikke
gå i opfyldelse. Netop dette sidste
delegeretmøde i den gamle Otterupkreds blev også det sidste møde
mellem Peter Larsen og repræsentanterne for dem, der gennem årene
havde sikret hans valg til Folketinget.
Der var noget ganske særegent og
enestående ved det sammenhold og
den
samhørighed,
som
netop
kendetegnede forholdet mellem Peter
Larsen og hans vælgere. Hans flid og
dygtighed
var
anerkendt
og
respekteret
af
alle.
Han
var
interesseret og lydhør for selv de
mindste spørgsmål, som han blev
stillet overfor, og han var altid ærlig
og grundig i sin bestræbelse for at
finde den rigtige afgørelse. Han
forstod at skabe tillid mellem sig og
sine vælgere, og han svigtede aldrig
denne tillid. Ved Peter Larsens død
har vi, hans vælgere lidt et smerteligt
tab, som ikke kan erstattes. Men
størst er sorgen og savnet dog for
hans kære familie i hjemmet i
Østrup. Medfølende tanker sendes til
dem fra de mange, der holdt af Peter
Larsen som politiker, som menneske
og som ven. Vi vil bevare Peter
Larsens minde i taknemmelighed.

Landbrugsminister Peter Larsen taler
med statsminister Hilmar Baunsgaard
ved et ministermøde på Marienborg i
januar i år.

Hjælpsom over for alle
Amtsrådsmedlem H. Kryger Madsen,
Nr. Nærå, udtaler:
- Peter Larsen er død. Med ham er
en god ven, en dygtig landmand og en
fremragende politiker gået bort i en
alt for ung alder.
Men blev hans livsbane end kort, kan
vi, der var hans venner, se tilbage på
en række frugtbare år i samarbejdet
med ham, der i en ung alder gik ind i
det politiske arbejde for det parti, der
havde hans kærlighed - Venstre.
Han
blev
Otterup-kredsens
og
Odense Amts værdige repræsentant i
Folketinget og nu sidst som landbrugsminister. Trods sine store tillidshverv forblev Peter Larsen tro
mod den jord, han kom fra. Altid med
begge ben på jorden, hjælpsom over
for alle i små som store sager, der

Et samlingsmærke
Formanden for Det fynske Venstre,
fhv. amtsrådsmedlem Peder Flemløse,
Glamsbjerg, udtaler:
Det er med dyb smerte, Det Fynske
Venstre modtager budskabet om
Peter Larsens død. En betydelig
politisk gerning har så brat fundet
3

han stod midt i et stort og
betydningsfuldt virke, Peter Larsen
kom tidligt med i det politiske
arbejde, Han havde en naturlig og
medfødt politisk begavelse, som han
kombinerede
med
stor
samvittighedsfuldhed og flid.
Derfor blev Peter Larsen også
hurtigt betroet store opgaver. Han
overtog således vigtige ordførerskaber
indenfor
sociallovgivningen
og
landbrugspolitiken. For venstre var
det af stor betydning, at Peter Larsen
ved regeringsdannelsen i 1968 kunne
overtage den sårbare post som
landbrugsminister. Hans kendskab
til landbrugets besværlige problemer
forenet
med
hans
politiske
kvalifikationer gjorde, at vi var trygge
ved netop Peter Larsen på den post.
Med hans almene politiske kvalifikationer var det også naturligt at
betro ham opgaven, som den
minister, der i særlig grad skulle
formidle kontakten mellem regeringen og venstres folketingsgruppe.
Også denne opgave løste Peter Larsen
dygtigt og loyalt.

sin afslutning. - Alt, alt for tidligt var
det. - Det politiske arbejde greb ham
helt fra de unge år. Hans evner,
indsigt og utrættelige arbejdsomhed,
hans redelighed og trofasthed såvel
over for sag som mennesker skabte
en atmosfære af tillid og tryghed om
ham. Det var et medmenneske i
vækst, der aldrig glemte den rod,
hvoraf han var rundet. Han blev et
samlingsmærke, først for sin egn,
senere i videre forstand. Det føltes for
os naturligt, at netop denne baggrund førte ham til tops til en af vort
folkestyres mest betroede stillinger.
Landbrugsminister
Peter
Larsen
udrettede store ting for vort land i det
korte åremål, der blev ham til del.
Den bratte afslutning er et stort tab
for Venstre. Den tomme plads bliver
det nok ikke muligt at fylde ud med
det samme. Hvor vil vi savne ham når vi ærer hans minde, går tankerne
også til hans hustru og børn i
Østrup. Dem der altid ventede på, at
far kom hjem.
Vandt respekt
Venstres ungdoms landsformand
stud. jur., handelsfaglærer Bertil Toft
Hansen, Horsens, udtaler:
Meddelelsen om landbrugsminister
Peter
Larsens
død
gør
ondt.
Regeringens yngste minister vandt
respekt ikke mindst ved sin faste
holdning i overensstemmelse med sin
overbevisning i det ministerium, der
umiddelbart kan synes vanskeligt for
en venstremand.
Peter Larsen var meget ung ved sin
indtræden i folketinget og har stedse
forvaltet de principper, som gennem
de mange aktive år i Venstres
Ungdom grundfæstedes i ham.
Peter Larsen var præget af
dygtighed, indlevelse og flid, og den
måde, hvorpå han som parlamentariker varetog sine gøremål, var
i overensstemmelse med de bedste
demokratiske traditioner.

Forstod landbrugets problemer
Landbrugsrådets præsident, gårdejer
Anders Andersen, udtaler: Det er med
stor sorg, jeg har modtaget
meddelelsen om landbrugsminister
Peter Larsens alt for tidlige død. Han
var en mand i sin bedste alder, og
har, i den korte tid han fik lov at
virke som landbrugsminister, skabt
sig en stærk position i landbrugskredse.
Vi følte, at han mere end de fleste
forstod landbrugets problemer. Ham
viede hele sin politiske arbejdskraft
til den gerning, der blev ham betroet.
Vi føler tabet af en god ven og
fortaler, som vil blive savnet i alle
kredse.

Sympati fra alle kredse

Medfødt politisk begavelse

Formanden for de samvirkende
danske husmandsforeninger, Peter
Jørgensen, Slagelse, udtaler ved
landbrugsministerens død:
- Det er trist at miste en landbrugsminister, der helt var kommet
ind i landbrugets problemer. Peber
Larsen havde den, korte tid, han fik

Formanden for Venstres folketingsgruppe, folketingsmand Henry
Christensen,
udtaler
ved
Peter
Larsens død:
- Det er med stor sorg, at vi har
modtaget meddelelsen om Peter
Larsens død i hans unge alder, hvor
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der vidste, hvad godt der var skabt
hos ham, bøjer hovedet i sorg og
afmagt. Han gik sin gang gennem
livet, sådan at et smukt eftermæle vil
leve videre og afgive et eksempel, som
kan styrke andre. Han var af karat.
Så længe jeg lever, vil jeg mindes den
gode ungdomsven og inspirator.

lov at virke, opnået sympati fra alle
kredse i landbruget
Fra de samvirkende danske husmandsforeninger beklager vi, at han
skulle væk i så ung en alder.

Trak et stort læs
Finansminister Poul Møller (K)
udtaler ved landbrugsministerens
død:
Peter Larsen død er et smerteligt tab
for hans parti og for hans regering.
Medfølelsen vil samle sig om hans
efterladte.
Han var en dygtig forhandler, en
fremragende
administrator,
en
politisk begavelse og en loyal kollega.
Skønt Peter Larsens helbred ikke
var godt, trak han et stort læs i det
politiske arbejde. Allerede i 1963
havde vi et nært samarbejde om vore
partiers alternativ til den daværende
regerings jordlove, og i de mange år i
oppositionen hørte han til dem, der
stod fast på det nære samarbejde
mellem vore to partier.

N-d

Landbrugsministerens
efterfølger
Spørgsmålet først til drøftelse, når
udenrigsminister Poul Hartling vender
hjem fra Grønland
Der vil gå nogen tid, inden der
udpeges en ny landbrugsminister
efter Peter Larsens død. Det bliver
Venstre, der skal indstille ministeremnet til regeringen. Udenrigsminister Poul Hartling er i øjeblikket
på besøg i Grønland, og statsminister Hilmar Baunsgaard ferierer
ved Nyborg.
Ifølge Ritzaus Bureau venter
iagttagere på Christiansborg der kan
blive tale om den 41-årige folketingsmand, gdr. Holger Hansen,
Mern, den ligeledes 41-årige folketingsmand, gdr. Niels Anker Kofoed,
Nexø eller den 60-årige forstander
Sv.
Karlskov
Jensen,
Gråsten
Landbrugsskole.
Førstesuppleant til landbrugsministerens kandidatur i Folketinget er
rådmand, direktør Lennart Larson,
Odense.
Landbrugsminister Peter Larsens
folketingssuppleant, rådmand Lennart Larson, der er opstillet i Bogense-kredsen, sagde i går fra sit
feriested i Italien til Fyns Tidende, at
han vil indtræde i Folketinget.
Samtidig vil Lennart Larson bibeholde sit rådmandshverv i Odense.

Vil blive savnet
Socialdemokratiets formand Jens
Otto Krag udtaler ved land
brugsminister Peter Larsens død:
Peter Larsen vil blive savnet i dansk
politik. Han var en optimistisk natur,
der gik løs på sine opgaver med frisk
mod og godt humør.
Hans tilværelse som landbrugsminister var ikke altid let, men han
løste vanskelighederne med dygtighed
og med en oprigtig kærlighed til
dansk landbrug.
Peter Larsen vil blive husket som en
dansk politiker, der var saglig og fair
i hele sin gerning.

Et politisk savn
Formanden for Venstre i
Vestsjællands Amt, den tidligere
Landsformand for VU, amtsrådsmedlem Jens P. Petersen, Farendløse:
Landbrugsminister Peter Larsens død
efterlader et personligt og politisk
savn, som vil sætte sit præg over
lange tider. Han var den elskværdige,
hensyntagende og sagligt velfunderede person med tjenersindet så
stærkt iboende, at det aldrig forlod
ham. Hans venner og fæller og alle,
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Statsminister Hilmar Baunsgaard
og frue ankom til Østrup med en af
flyvevåbnets helikoptere for straks
efter begravelsen at kunne begive sig
videre og deltage i genforeningsfestlighederne på Dybbøl, hvor han
kort efter skulle være hovedtaler.

Morgenposten 12. juli 1970

I følget sås bl.a. udenrigsminister
Poul
Hartling,
økonomiog
markedsminister P. Nyboe Andersen,
trafikminister
Ove
Guldberg,
socialminister Nathalie Lind, kirkeminister Arne Fog Petersen, fiskeriminister A. C. Norman, kulturminister K. Helveg Petersen,
justitsminister Knud Thestrup, indenrigsminister H. C. Toft, boligminister Aa. Hastrup, formanden for
den konservative folketingsgruppe,
direktør Ib Stetter, Ålborg, formanden
for
Venstres
folketingsgruppe,
chefredaktør
Henry
Christensen,
Ringsted, Landbrugsrådets præsident,
folketingsmand
Anders
Andersen,
departementschef
V.
Hornslet,
Landbrugsministeriet,
ministeriets kommitterede V. Brorson, partiet Venstres tidligere landsformand, fhv. statsminister Erik
Eriksen, Brangstrup, den tidligere
landbrugsminister,
gartner
Chr.
Thomsen, Viborg, formanden for
Tolvmandsforeningen, kammerherre,
godsejer E. Mourier, Brahetroileborg,
der tidligere har været landbrugsministerens
medkandidat
ved
valgkampene
i
Otterup-kredsen,
formanden
for
De samvirkende
danske Landboforeninger, forpagter
A. Pilegaard Larsen, og formanden for
De samvirkende danske Husmandsforeninger,
husmand
Peter
Jørgensen, Slagelse, Fyns amtsborgmester, viceskoleinspektør E.
Rasmussen, Otterup, og repræsentanter for en række landbrugsfaglige
organisationer og de mange bestyrelser og repræsentant-skaber, Peter
Larsen havde haft sæde i.

Næsten det samlede ministerium
deltog i landbrugsminister Peter
Larsens begravelse. Her er
statsminister Hilmar Baunsgaard i
samtale med folketingsmand, direktør
Arne Christiansen, Landbrugets
Afsætningsråd, trafikminister Ove
Guldberg, og markedsminister P.
Nyboe Andersen.

Landbrugsministerens
begravelse i Østrup
På en grødefuld og blæsende
sommerdag - så skabende og driftig
som
han
selv
blev
landbrugsminister Peter Larsen i
går eftermiddags begravet fra sit
fødesogns kirke i Østrup. Den lille
kirke kunne, selv om begravelsen
efter familiens ønske foregik i
stilhed, knap rumme de mange, som
fra det ganske land var kommet for
at
vise
landbrugsministeren,
politikeren og vennen Peter Larsen
den sidste ære, og de mange kranse
kunne ikke være i kirken, men
måtte anbringes udenfor.
Så godt som det samlede ministerium med statsminister Hilmar
Baunsgaard i spidsen modtog Peter
Larsens båre ved kirkens indgang. Et
stort følge af naboer og venner fra
egnen havde forinden ad den
blomstersmykkede vej fulgt båren fra
Peter Larsens hjem til kirken.

Til kisten, på hvilken ministerens
kommandørkors lå, var sendt et væld
af kranse og blomster fra kongen,
regeringen, Folketinget, fra det tyske,
det svenske og det finske
landbrugsministerium, fra samtlige
politiske partiers folketingsgrupper,
de politiske partiers lands- og lokal6

organisationer, forskellige
landbrugsfaglige organisationer,
statskonsulenterne, Statens
Jordlovsudvalg, Statsskovriderforeningen, Matrikeldirektoratet,
Jagtrådet, Danmarks Nationalbank
og mange, mange andre.
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Forblev tro med sit
udgangspunkt
Provst H. Kjær Christen Østrup,
forrettede
begravelsen.
Med
udgangspunkt
i
et
vers
fra
Romerbrevet
talte
han
om
nødvendigheden af i sorgens stund at
søge trøsten hos Gud, ligesom han
rettede trøstende ord til de efterladte,
ministerens
enke,
fru
Annelise
Larsen og ministerens tre børn samt
hans 71-årige moder, Jenny Larsen,
Østrup.
- Peter Larsens eftermæle står rent
og klart for os, fortsatte provst Kjær
Christensen. Han bort gik midt i en
som sædvanlig travl arbejdsdag og
midt i optagetheden af store og
krævende opgaver. Han magtede hele
denne travlhed; han var netop
utrættelig, og var i besiddelse af
egenskaber som udholdenhed og en
sund optimisme. Vi i sognet var ikke
så lidt stolte, da Peter Larsen for et år
siden blev udnævnt til minister, for vi
kendte ham jo og holdt af ham og
vidste, at han ville lægge al sin rige
arbejdskraft i gerningen. Han levede i
en sjælden grad som sin kreds'
folketingsmand og gav hjælp og
bistand til alle, der søgte hans råd.
Partiskel spillede ingen rolle hos
ham, og han viste alle tillid. Derfor
blev han selv overalt mødt med den
største tillid. Vi vil bevare ikke alene
mindet om en flittig og energisk
politiker, men først og frem om en
god og trofast ven, der uanset
fremgang og travlhed forblev tro mod
sit
udgangspunkt,
sagde
Kjær
Christensen.
Efter provstens prædiken sang
koncertsangerinde
fru
Rigmor
Gadborg, Odense, salmen „Jeg træt
og går til ro", og ved graven takkede
Peter
Larsens
broder,
tidligere
sognerådsformand, gårdejer Hans
Larsen, Tvis, for deltagelse.

til
af

Foto af Peter Larsens hjem på
Strøbyvej 79 i Østrup, stammer fra
Margit Egdal: Frie bønder – ligesom
billedet herunder.

Modstandsgruppen i Østrup, 1945.
Fra venstre ses Gunnar Larsen, Hans
Peter Thomsen, Peter Larsen, smed
Peter Larsen og Børge Kappel.
Peter Larsen blev født 1924 i Østrup.
Den politiske løbebane begyndte i VU
i 1944. Valgtes i folketinget 1953.
Landbrugsminister fra 1968 til sin
død i 1970.
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