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Mandens vilje skal ikke være afgørende i ægteskabet 

Hvad der stod i Folkebladet i 1932 

( Observeret af Willy P. i Vejen Avis – tirsdag den 1. september 1981 ) 

Den 3. oktober 1932 omtalte ”Folkebladet” en sag, der førtes ved Kolding byret, og som var 

anlagt af Slagteriarbejdernes Fagforening. Man mente, at syv indstævnede slagtermestre ikke 

havde overholdt bestemmelserne om lærlingenes arbejdstid. Af lærlingenes vidneudsagn frem-

gik, at flere af dem havde haft en daglig arbejdstid på over 10 timer, og lørdag var jo også 

arbejdsdag dengang. Under forhøret fremkom der, hvad bladet betegnede som ”et lille in-

termezzo”. Dommeren havde nemlig spurgt en af mestrene, hvordan det kunne være, at man hos 

dem skulle betale 85 øre for et pund skært oksekød, når landmændene for salg af levende dyr kun 

fik 8 øre pr. pund. Og så tilføjede dommeren: ”Hvis landmændene blot fik halvdelen af dette 

beløb, ville dansk landbrug være reddet”. 

Dagen efter bragte bladet et referat af en tale, som landstingsmedlem Marie Hjelmer, der også 

var formand for Dansk Kvindesamfund, havde holdt i Århus. Hun havde på mødet talt om 

”Ægteskabet i støbeskeen” og bl. a. sagt, at kvinden af i dag, altså 1932, ikke ville kunne af-

finde sig med et ægteskab, hvor der kun var én vilje, nemlig mandens. Hun ønskede 

selverhverv for gifte kvinder, hvorfor der måtte oprettes flere børnehaver og vuggestuer. 

Endvidere henviste hun til, at hvert 5. ægteskab blev opløst, men at det ikke skyldtes 

kvindernes selverhverv. 

I anledning af, at det den 20. oktober var 25 år siden (1907) Teknisk Skole blev indviet, fik 

man at vide, at murerarbejdet ved bygningens opførelse var udført af Gregers Christensen og 

Jens Daugaard, tømrerarbejdet af Martin Jensen, mens firmaet Willadsen & Nielsen havde stået 

for snedkerarbejdet. Til malerarbejdet havde man haft C. Madsen, mens Kr. Olsen havde taget 

sig af blikkenslagerarbejdet. 

Bladet kunne også fortælle, at det den 19. oktober ville være 50 siden (1882) Johannes Fischer 

havde startet sin snedkerforretning i Vejen gamle by. Efter hans død var forretningen ført 

videre af sønnen Magnus Fischer. 

I den nordlige bydel ved siden af kirkegården lå ejendommen ”Birkely”, men dens dage var 

ved at være talte. Den skabte nemlig problemer for gennemførelse af et vejanlæg, men det 

løstes ved, at man lod stuehuset til ejendommen nedrive, hvorefter en halv hektar grund kom 

i kommunens eje. 

I slutningen af oktober blev man gjort bekendt med, at der den 16. november ville blive holdt 

folketingsvalg. Valget resulterede i, at ”Stauning bevarede flertallet”, som ”Folkebladet” 

udtrykte det på sin forside. Der skete det, at socialdemokratiet opnåede 62 mandater mod 61 

ved valget i 1929, de konservative fik en fremgang på tre mandater til 27, mens Venstre 

måtte notere en tilbagegang fra 43 til 38. Det blev også til tilbagegang for social-

demokraternes støtteparti, Det radikale Venstre, fra 16 til 14 mandater. Retsforbundet øgede 

sit mandattal fra 3 til 4, og kommunisterne blev repræsenteret i tinget ved to af sine 

kandidater, hvoraf den ene var den senere så kendte Aksel Larsen.     
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For den politiske kommentator ved ”Folkebladet” var resultatet en svækkelse af regeringen 

Stauning, da regeringspartiet jo kun fik en fremgang på et enkelt mandat, mens støttepartiet 

havde mistet to. 

I december var håndværkerkrisen til debat ved et stort anlagt møde i Kolding, og det var 

navnlig arbejdslønnen, man beskæftigede sig med. En af mødets talere fandt det f. eks. helt 

urimeligt, at en malersvend for en uges arbejde skulle have 91,20 kr., hvad han 

karakteriserede som en urimelig høj løn. 

Sognets præst var Skat Rørdam Clausen, og om ham fik man at vide, at han havde besluttet 

at følge en opfordring til at blive præst for valgmenigheden i Askov. Hans stilling skulle så 

besættes af en anden, og som ny præst for Vejen og Læborg indstilledes øverst på listen M. C. 

Lindegaard fra Hvejsel, der også blev den foretrukne. Om ham fik man at vide, at han var 43 

år, at han i 1910 havde bestået lærereksamen, men at han straks derefter var begyndt at 

studere til teolog. Det førte til, at han i 1917 bestod embedseksamen med 1. karakter. 

Uge for uge blev det gjort op, hvorledes det forholdt sig med ledighedstallet. Det blev 

naturligvis bragt i ”Folkebladet”, der den 6. december 1932 kunne henvise til, at landet nu 

havde 149.848 arbejdsløse. Det var ca. 4000 flere end ugen i forvejen. At der var tale om en 

ret kraftig stigning i løbet af godt en måneds tid, forstod man via tallet for opgørelsen den 1. 

november, da antallet af arbejdsløse var 131.065. 

 


