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Besøg på Christiansborg
Af Lena Paludan Hastrup
Jeg og 24 forventningsfuldemedlemmermødte op på Christiansborgmandag den 21. september for at blive vist
rundt af partiets næstformand Mogens Jensen. Efter en kort præsentation, var vi klar og blev vist ind i
Folketingets nye lokaler, som med billeder fortæller Christiansborg og den danske parlamentarismes historie.
Med en kort introduktion til de forskellige slotte, der har ligget på stedet, fortsatte vi ind i de hellige haller.
Mogens fortalte kort om sine nye arbejdsområder efter valget, hvor han måtte stoppe som handels- og
udviklingsminister.Mogenser tilbagepåhovedområdetkultur, og rundvisningenbarprægafhans store interesse
for de kunstnere, der er med til at pryde væggene på Christiansborg.

Videre ud på gangen fortsatte fortællingen omde kunstnere, der harmalet de statsministre, som pryder væggene
ved Landstingssalen. Forbi de 4 grundlove og til Samtaleværelset, der bruges når Folketinget får officielle
gæster.Det kan være fra andre parlamenter eller statsoverhoveder fra andre lande.Mange folketingsmedlemmer
bruger værelset til reception og Mogens Jensen havde fornøjelsen at fejre sin 50 års fødselsdag med reception
i dette værelse. Værelset er prydet af Herman Vedels maleri af den grundlovgivende forsamling fra 1915, hvor
en ung Stauning står og kigger ud ad vinduet.

Til venstre for Fællessalen hænger malerier af folketingsmedlemmer som har gjort en forskel, fordi de har
haft en særlig rolle i det danske demokrati. Derfor hænger der et billede af Jacob Haugaard her. Fællessalen,
hvor Folketinget og det nu nedlagte Landsting før i tiden mødtes ved Rigsdagens åbning og ved andre
særlige lejligheder. Salen bruges til konferencer men også Christiansborg Revyer, hvor en gruppe af
medarbejdere og politikere, spidder hinanden. Revyen spiller 5 dage hvert 2. år for medarbejdere og
politikernes familier. Mogens fortalte om det store freskomaleri der viser Rigsdagens medlemmer ved
overrækkelsen af grundloven af 1915 og maleri til minde om befrielsen i 1945.
Fra Fællessalen fortsatte vi mod Folketingssalen. Man bliver overrasket over, at den ikke er større. Men der
er plads til Tingets 179 medlemmer og til regeringens medlemmer til venstre for talerstolen. Talerstolen og
formandspladsen er tegnet af Thorvald Jørgensen og skåret ud
af en stor egekævle af Danmarks første kvindelige
snedkermester, Anni Berntsen-Burre. Talerstolen er lavet af et
omtrent 1.000 år gammelt stykke egetræ, som udgjorde
stammen på Lendemark Stubmølle, der ligger ved Rødkilde
Højskole på Møn. Den nedlagte mølle blev købt af den tidligere
Venstreleder, Frede Bojsen, som skænkede talerstolen med
ordene: „Her er en kævle; nu kan I kævle videre på den“.
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Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)

Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com

Folketingssalens bagvæg prydes af to store landskabsmalerier udført af maleren Olaf Rude med motiver fra
Skejten på Østlolland – det fik jyske medlemmer op i det røde felt, da køerne, som de var på øerne dengang
– røde. Oluf Rude måtte ændre udseendet på flere, så de nu er sortbrogede.

Figurerne over indgangsdøren symboliserer Fiskeriet, Handelen, Landbruget og Håndværket. Rammen i
loftet symboliserer gamle danske besiddelser frem til 2. verdenskrig. Loftets midte symboliserer fiskeri
(Neptun), handel (Merkur) og landbrug (Ceres). Alt er hugget ud i selve loftet. Figurerne over talerstolen
symboliserer fra venstre Visdom, Årvågenhed, Retfærdighed og Sandhed.

Vandrehallens 268 m lange blomsterfrise, der er udført af billedkunstneren Rasmus Larsen som kalkmaleri i
perioden 1918-21. Frisen er meget interessant, fordi den gengiver forskellige dyr, gamle danske ordsprog og
fyndord, der alle skal opfattes som malerens kommentarer til det politiske liv.

Tegningerne og ordsprogene er sat sammen med megen humor, og maleren har for sin bidende ironi fået
tilnavnet ”den onde maler”. Følger man frisen rundt fornemmer man en skærpelse af den satiriske tone. Jo
mere Rasmus Larsen maler, des mere ironiske bliver hans kommentarer. I 1948 restaurerer Rasmus Larsen, i
en alder af 81 år, frisen. I den forbindelse maler han en syltekrukke – Rasmus Larsens syrlige kommentar til
tempoet i udvalgsarbejdet.

I anledning af 100 året for kvinders valgret er der ud for Snapsetinget en udstilling med markante kvinder.
Kvinder der har gjort en forskel i det danske demokrati. Vi glædes over, at vores egen Pia har fundet vej til
denne lille, fine udstilling.
Besøget sluttede i Socialdemokraternes gruppeværelse, hvor Mogens kort fortalte om, at vi tabte valget, men
fik flest stemmer, og at vi skal bruge denne fremgang til at styrke socialdemokratiet. Fortalte, at vi har valgt
en ny leder af partiet i fuld enighed, endnu en stærk kvinde, der trods sine 37 år har lang organisatorisk
erfaring og politisk erfaring fra tunge poster som beskæftigelses- og justitsminister. Vi ved, det bliver et
langt sejt træk at arbejde regeringen ud af kontorerne, derfor ruster vi os med et nyt principprogram.
Arbejdet går over de kommende 2 år og starter ude i partiforeningerne. Vi skal udvikle den velfærd, vi har
skabt. Det skal samle os til næste valg. I opposition smider vi ikke ansvaret fra os, vi er stadig økonomisk
ansvarlige og tager hånd om hinanden. Den dobbelte bundlinje – Vi er både økonomisk og socialt
ansvarlige. Vi vil lægge pres på Kristian Thulesen Dahl så DF bliver gjort ansvarlig for sin støtte til Løkke.
Dansk Folkeparti skal selv vise, hvor pengene kommer fra til fx topskattelettelser.
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Om flygtningesituationen gentog Mogens Mette Frederiksens overordnede linje fra weekendens S-kongres:
Ingen realisme uden humanisme. Danmark skal tage sit ansvar; men vi skal også sikre ordentlig integration,
derfor betyder antallet af flygtninge Danmark tager imod noget. Det overordnede arbejde betyder, at vi skal
modvirke der opstår konflikter, vi skal hjælpe i nærområderne til de kriseramte lande samt et stærkere
europæisk samarbejde. Den danske udlændinge- og asylpolitik bestemmes i Danmark og ikke i EU.
Socialdemokraterne siger ja folkeafstemning om retsforbeholdet. Jeg refererede til paneldebatten på S-
Kongressen, hvor repræsentanter fra Red Barnet og Reden fortalte om det grænseoverskridende samarbejde i
forhold til børneporno og trafficking, viste hvor vigtigt det er, at Danmark fortsætter i Europol. Derfor skal
retsforbeholdet ændres til en tilvalgsordning. Oplyste endvidere, at der den 19. november er offentligt møde
om Retsforbeholdet med Morten Bødskov og Peter Skaarup.

Tak til Mogens for en god rundvisning – vi kommer gerne igen.
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Fremtidige aktiviteter

Oktober:

8. Fællesbestyrelsesmøde -‐ medlemshvervning og folkeafstemning om retsforbehold, Rolfsvej 10

24. Debatarrangement med Christel Shaldemose om EU-‐relaterede emner, Danasvej 30B

28. Fællesbestyrelsesmøde kl. 1900-‐2100, Danasvej 30B

November:

9. Møde i Seniornetværket, kl. 1000-‐1200 i Den Gule Villa

12. LO's nye ledelse orienterer om udfordringerne for fagbevægelsen, kl. 1900-‐2100, Danasvej 30B

19. Politisk medlemsmøde, debatarrangement om retsforbeholdet med Morten Bødskov, Danasvej 30B

25. Fællesbestyrelsesmøde kl. 1900-‐2100, Rolfsvej 10

December:

8. Julefrokost kl. 1830-‐2200


