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Poul la Cour 

 

og 

 

”Politiken”. 

_____ 

     Forfatteren Martin Andersen- 

Nexø, der selv har været Elev paa 

Askov Højskole, har i Dag i ”Poli- 

tiken” skrevet en meget smuk Artikel 

til Minde om afdøde Professor la 

Cour. Men de Ord, hvormed han 

slutter sin Artikel, passer ikke godt 

til at staa i ”Politiken”. 

     Hr. Andersen-Nexø skriver: 

     ”Alligevel var Poul la Cour jo 

Opfinder nok til at føle, hvad det 

vil sige at være det i et lille Land. 

Da han ikke selv kunde bestride Ud- 

gifterne ved sit uegennyttige Arbejde, 

fik han nogle Stillinger af Staten 

til Hjælp - Lurvetheden var 

ude efter ham adskillige Gange 

i den Anledning*). Og da store 

Lande stjal hans Opfindelser og 

gjorde dem frugtbringende, glemte 

hans Land at beskytte ham - eller  

vovede det ikke. 
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Lolland-Falsters Folketidende 

Maribo Amts politiske Avis og Avertissementsblad 

Torsdag den 30te April 1908 

     Angrebene har ikke plettet ham, 

hvad Resultatet af hans Mølle saa 

viser sig at blive. Han kan roligt 

tage sine Teltstøtter ned, faa har 

haft flere til at sige god for sig. Ti 

Tusind unge har siddet paa Skole- 

bænken hos ham og bærer uudslette- 

lige Spor af hans rige Menneske- 

væsen; sammen med de hundred 

Tusind, han lejlighedsvis har tændt 

Lys for, staar de nu og stirrer ve- 

modigt, mens han forsvinder i det 

Fjærne.” 

     Lurvetheden var første Gang 

ude efter la Cour i ”Politiken”. 

Dette Blad var det første og vistnok 

det eneste, der i Begyndelsen af 

1901 rettede et meget skarpt Angreb 

paa la Cour personlig og paa hele 

hans Virksomhed, ja, ”Politiken” 

undsaa sig endog ikke for at antyde, at 

la Cour berigede sig selv paa Sta- 

tens Bekostning. Senere er disse 

Angreb blevet gentaget fra social- 

demokratisk Side, men ”Politiken” 

har haft Æren af at rejse Angrebene 

paa denne saa uegennyttige Mand. 

Godt, at en af dens egne Med- 

arbejdere kan belære den om dens 

egen Lurvethed. 

___________ 

 

*) Udhævet af os. 


