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HAN SKABTE SOCIAL FORANDRING 
i sit nye hjemland i USA og var i samtiden 
en berømt person og nær ven af præsident 
 Theodore Roosevelt. Som journalist anses 
han for skaberen af fotodokumentarisme, 
hvor slagkraftige ord fik yderligere styrke ved 
at blive illustreret med billeder fra det virke-
lige liv. Han samlede mange af sine oplevelser 
i bogen How the Other Half Lives (1890), som 
fik meget stor betydning for offentlighedens 
forståelse af de elendige forhold, som især de 
mange immigranter levede under i New York.

Jacob A. Riis er stadig aktuel og relevant. 
 Jacob A. Riis Settlement spiller en vigtig 
 social rolle i bydelen Queens.
The Museum of the City of New York, som 
har Riis’ store glaspladesamling, viser fra 
oktober 2015 en ny særudstilling om Jacob 
A. Riis: Revealing New York’s Other Half, og 
Riis-eksperten Bonnie Yochelson udgiver 
bogen Jacob A. Riis: Revealing New York’s 
Other Half. A Complete Catalogue of His 
 Photographs (Yale University Press, 2015). 
På Lower East Side på Manhattan er 9 store 
boligblokke med 1200 lejligheder opkaldt efter 

ham, Riis Houses. Og et stort rekreativt om-
råde ved havet syd for Brooklyn hedder Riis 
Park og har en buste stående af Jacob A. Riis.

I hjertet af Jacob A. Riis’ fødeby, Ribe – 
 Skandinaviens ældste by – ejer Sydvestjyske
Museer en række renæssance- og 1800-tals
bygninger. Disse bygninger skal i de  kom -
mende år udvikles til et samlet museums-
kompleks. Blandt bygningerne er også Jacob 
A. Riis’ barndomshjem, Sortebrødregade 3.
Her vil museet skabe et internationalt 
orienteret museum, som på den ene side 
viser  Jacob A. Riis’ indsats og betydning, og 
som på den anden side vil sætte fokus på 
og  perspektivere de temaer, som Riis var så 
optaget af at forbedre. 
Museet vil også med udgangspunkt i en 
anden berømt bog af Riis, The Making of an 
American, sætte fokus på, hvad der skabte 
Riis, og hvad der mere almenmenneskeligt 
former identitet og nationalitet.

Flemming Just
Museumsdirektør, dr.phil., adj.prof.

Jacob A. Riis (1849–1914)
er en af de mest 
betydnings fulde danske 
emigranter.

FORORD
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How the Other Half Lives, Jacob A. 
Riis Museum indgår i Quedens Gaard-
karréen i den centrale del af Ribe. 
Illustration: Jørgen Overbys Tegnestue.
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Jacob A. Riis’ barndomshjem i Ribe giver 
Sydvest jyske Museer en unik mulighed for 
at formidle hans historie og betydning både 
som fotodokumentarist, som forfatter og som
socialreformator. Huset skal også vise sær-
udstillinger, der fokuserer på billedets betyd-
ning som ændrende faktor for historien.

Jacob A. Riis udvandrede i 1870 fra  Danmark 
til USA og kæmpede sig op i samfundet og 
blev en meget kendt person, ikke mindst i 
kraft af bogen How the Other Half Lives. Præ-
sident Roosevelt betegnede ham på et tids-
punkt som den mest samfundsnyttige borger 
og den ideelle amerikaner. I New York fik 

Riis et førstehånds indtryk af verdensbyens 
slum, hvor han selv kæmpede for at overleve. 
Han så, hvordan masseimmigrationen skabte 
umenneskelige boligforhold. Som foredrags-
holder, fotograf og forfatter viste Jacob A. 
Riis for første gang folk direkte, hvordan 
myndigheder, arbejdsgivere og boligudlejere 
behandlede de fattige. Som den første foto-
dokumentarist chokerede han med beskrivel-
ser og billeder fra slummen, og sammen med 
andre social reformatorer lykkedes det ham at 
ændre lovgivningen i New York.

Vi vil på museet sætte fokus på Jacob A. Riis’ 
betydning i samtiden og på andre reformato-

rer, der var med til at ændre de sociale vilkår 
for de udsatte immigranter i smeltediglen 
New York i slutningen af 1800-tallet. Samti-
dig vil vi fortælle om Jacob A. Riis’ forunder-
lige liv – om kontrasten fra det provinsielle 
liv i Ribe til det kaotiske storbyliv. Som 
arbejds titel til museet opererer vi med titlen 
How the Other Half Lives, Jacob A. Riis Muse-
um med reference til titlen på Riis’ første bog.

Målet er at skabe et „reason to go“ – et sted, 
hvor der er fokus på fotodokumentarismens 
betydning med udgangspunkt i Jacob A. Riis’ 
liv og virke, og et sted der skal give stof til 
eftertanke og indlevelse.

Et museum for Jacob A. Riis og fotodokumentarisme

DANSKEREN JACOB A. RIIS (1849–1914) VAR 
EN PIONER inden for foto dokumentarisme og 
blev en indflydelsesrig socialreformator i New 
York i samarbejde med Theodore Roosevelt i 
slutningen af 1800-tallet.

IDE OG KONCEPT
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Gotham Court / Jacob A. Riis.
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Sortebrødregade 3 i Ribe, 
hvor Jacob A. Riis voksede op.

… fortsat

Mindeplade i Skolegade 1 i Ribe, hvor 
Jacob A. Riis blev født. Inskription:

I dette Hus fødtes i 1849 
Journalisten og Filantropen

JACOB A RIIS
Død i Barre Massachusetts USA 1914

Sin Fødebyes trofaste Søn
Af præsident Roosevelt kaldet

Amerikas nyttigste Borger

IDE OG KONCEPT
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INDHOLD 
Huset danner en ramme om formidling af per-
sonen Jacob A. Riis, hans virke og betydning. 
I konceptet indgår tre elementer, hvor Jacob A. 
Riis’ usædvanlige og driftige liv sættes i relati-
on til datiden og formidles på flere niveauer:

  Hans offentlige og udadvendte virke som 
journalist, forfatter, foredragsholder og 
fotograf.

  Et blik bag facaden til det liv, der formede 
ham, her med fokus på hans kærligheds-
historie, hans oplevelser i USA og hans 
barndomshjem.

  Skiftende særudstillinger med fokus på for-
skellige aspekter af fotodokumentarisme og 
mediets betydning som et kulturelt, politisk 
og samfundskritisk fænomen før og nu.

MÅLGRUPPER
Museet er målrettet turister, særligt internatio-
nale, og vil naturligvis også være af interesse 
for lokale. Museet er henvendt til alders-

gruppen fra 12 år og opefter. Det skal være 
muligt for familier, mindre grupper og enkelt 
besøgende at få en informativ og spændende
oplevelse, der vækker nysgerrighed og reflek -
sion. Der opereres med udvidet sprog dimen-
sionering, dvs. ud over dansk bl.a. tysk, engelsk, 
hollandsk og italiensk. Der anvendes både 
auditive og visuel formidling, som skal være 
tilgængelige både digitalt og på audioguide.

Museet danner samtidig grundlag for 
lærings tilbud til mellemtrinnet og udskolin-
gen samt ungdomsuddannelserne. 

FORMIDLING
Museumsoplevelsen skal være sanselig, og 
fortællingen skal tilegnes gennem hele krop-
pen. Riis’ fotografiske og journalistiske virke 
gøres levende ved hjælp af ord, lyde, lugte og 
sceno grafiske iscenesættelser.

Formålet med formidlingen er at skabe nys-
gerrighed, oplysning og en  overraskende op-

levelse for publikum. For at kunne  rumme og 
kapere de mange sanseindtryk og mættede 
fortællinger, skabes der mentale fordybelses-
steder, hvor man kan reflektere og optage 
indtrykkene.

ÆSTETIK OG DESIGN
Jacob A. Riis’ barndomshjem fra 1850, som 
museet opbygges i, er fredet og derfor af stor 
kulturhistorisk værdi, ikke mindst fordi  husets 
oprindelige vægge og indretning i mindre 
rum er bevaret. Dette skal bevares i udstil-
lingsopbygningen, hvor design og udtryk 
fremstår i et tidsløst og enkelt design. Der er 
meget få autentiske genstande fra  Jacob A. 
Riis’ hjem. Derfor lægges der i udstillingerne 
vægt på at indrette og scenografere rummene 
som udstillingsramme frem for et hjem fra 
1850’erne. Husets interiørdesign er underlagt 
husets mange mindre rum, der med en klar 
og enkel scenografi danner rammen for ud-
stillingernes tematiske indhold.
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STUEETAGEN formidler 
under den overordnede titel: 
How the Other Half Lives Jacob 
A. Riis’ virke, hans aktiviteter 
og hans påvirkning/ betydning 
for verden.

FØRSTESALEN går bag om 
 personen  Riis og præsenterer 
en rejse i hans indre verden: 
The Making of an American, 
der er titlen på en anden af 
hans berømte bøger. I det føl-
gende beskrives udstillingernes 
placering og iscenesættelse. 

STUEETAGE

Museets udstillinger 
udfolder sig på to 
grundplaner: stueetage 
og førstesal. 

Ind i huset

HOW THE OTHER HALF LIVES
 STUEETAGE

1
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TEKNIKRUM

ELEVATOR
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INTRODUKTIONSRUMMET er anslaget og 
vækker nysgerrighed med spørgsmålet: Hvem 
var Jacob A. Riis? Her formidles Riis’ verdener 
og livshistorie i kaleidoskopiske fortællinger med 
en tidsrejse fra Ribe i 1860’erne til New York 
1880–1914. Store digitale skærme viser skiftende 
billeder og skaber indtryk og indblik i Riis’ liv 
og oplevelser – og skiftende tekster formidler 
hvem han var. Rummets vægge er beklædt med 
digitale forskudte skærme, der tilsammen skaber 
totalbilleder, og som hver for sig kan vise billeder 
og et tidsmæssigt flow. Formidlingen er opbygget 
som en 3D scene, man som gæst træder ind i og 
bliver omsluttet af. Formidlingseffekterne rum-
mer overraskende elementer, der sætter følelser i 
spil, chokerer og river gæsten ud af sine forvent-
ninger om en traditionel museumsoplevelse, så-
som rotter der piler hen over gulvet, råb fra dybe 
mandsstemmer, barnegråd. Der arbejdes med 
kontraster: Det landlige Ribe versus New Yorks 
slum. Billed- og lydkontraster underbygger 
oplevelsen og pirrer nysgerrigheden. Rummets 
budskaber i billeder, lyd, ord og lugte sætter 
fokus på, hvorfor der er et museum for Riis, viser 
nedslag i hvem han var, kontrasterne i hans livs-
forløb, og hvilken betydning han fik i USA.

Hvem var Jacob A. Riis? 
ANSLAG  RUM 1

“Thousands were living in cellars. There were three hundred underground lodging-houses in the city.”

Dens of Death, 
Mulberry Bend.
/ Jacob A. Riis.
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“Thousands were living in cellars. There were three hundred underground lodging-houses in the city”
Rummet, som gæsten træder ind i, 
giver en introduktion til Riis’ verdener 
og hans liv formidlet i billeder og lyd.
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JACOB A. RIIS VAR EN 
PIONÉR i kraft af den måde, 
han brugte fotografiet til at 
dokumentere samfundets skyg-
gesider. Rummet viser de fotos, 
som Riis blev kendt for. Med 
de fotodokumentariske billeder 
viste Jacob A. Riis den ameri-
kanske middelklasse, hvordan 
„Den anden halvdel“ levede i 
slummen, og hvordan bagsiden 
af samfundet så ud. For samti-
den virkede hans billeder cho-
kerende, rystende og stærke. 
Fotografiet som medie havde 
indtil da været brugt til at vise 
det skønne, og man var ikke 
vant til billeder af denne type. 
På den måde revolutionerede 
han på én gang den journalisti-
ske dækning af fattigdommen, 

På grafiske touch-
skærme kan man 
gå på opdagelse i 
Riis’ fotografiske 
univers. 
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men også den æstetiserede 
anvendelse af fotografiet. 
I rummet fortælles om natlige 
fototogter til slummen, om 
hans særlige overraskelsestek-
nik, når han sneg sig ind på 
sine motiver og de særlige og 
farlige teknikker, han udvikle-
de. Billederne var sammen med 
hans foredrag og bog How the 
Other Half Lives, hans social-
reformistiske budskab og opråb 
til politikerne og borgerne. I 
formidlingen sættes også fokus 
på samtidens socialhistoriske 
forhold og den virkelighed, der 
gemte sig bag billederne.

Omkring et digitalt bord 
kan man på den grafiske 
touch-skærm gå på opdagelse 

Gå på opdagelse i Riis’ billedunivers 
BILLEDETS MAGT

“It was photographed by flashlight on just such a visit. In a room not 
thirteen feet either way slept twelve men and women, two or three in 
bunks set in a sort of alcove, the rest on the floor.”

i billederne af New Yorks 
bagside, forstørre detaljer, 
suge viden til sig, udforske og 
dele oplevelsen med ledsagere 
til en fælles indsigt i Jacob A. 
Riis’ dokumentation. Fotos og 
formidlingstekster kan hentes 
frem til fordybning i detaljer 
med oplysninger om motiver 
og samtidens socialhistoriske 
forhold. På væggene er udvalgte 
temaer formidlet på separate 
touch-skærme, hvor man kan 
udforske boligforhold, hjemløse 
børn i slummen, arbejdsplad-
ser, herberger med hjemløse og 
baggårdsmiljøer. Rummet giver 
mulighed for ro og fordybelse i 
billeduniverset og New York set 
med samtidens øjne. 

 RUM 2

Street Arabs, barelegged; Mulberry Street.
/ Jacob A. Riis, ca. 1890.
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Det skrevne ord som medie 
ORDETS MAGT RUM 3

Førsteudgaven af bogen How the Other Half Lives udkom i 1890.

JACOB A. RIIS VAR POLITIREPORTER, 
journalist, foredragsholder og forfatter. Det var 
den virksomhed med adgang til underverdenen 
og samfundets bagside, der åbnede hans øjne 
for ulighederne i samfundet. Rummet fokuserer 
på hans produktioner – og på de aktiviteter, der 
dannede grundlag for dem. Man følger hans ud-
vikling fra politireporter, til han som journalist 
og menneske valgte at engagere sig, fik noget på 
hjerte og ville påvirke forholdene for „The Other 
Half “. 
Rummet sætter fokus på debatter om fattigdom 
og på Riis’ betydning og påvirkning af samme. 
Hvordan så man fattigdomsproblemet dengang, 
og hvem var samtidens stemmer?

Udstillingen levendegør skriveprocessen. Det 
skrevne ord formidles til øjet og øret via tekster 
til at læse og lytte til. På en skærm følger man, 
hvordan bogstaver danner ord og sætninger – og 
skaber budskaber, så det opleves som om teksten 
skrives i samme øjeblik. En auditiv lydunder-
lægning med oplæsning supplerer de skrevne 
tekster. Jacob A. Riis’ udvalgte artikler og bøger 
formidles – førsteudgaver udstilles, og gæsten 
kan bladre og læse i digitale udgaver. Som gæst 
kan man selv bidrage ved at kommentere sine 
indtryk på en skrivemaskine fra samtiden. Den 
skrevne tekst bliver overført til digitale skærme 
i forbindelse med udstillingen og til deling på 
nettet.
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“Abuse is the normal 
condition of ‘the Bend’, 
murder its everyday crop, 
with the tenants not always 
the criminals.”

“A sadly familiar story – 
before the day is at an end. 
The child is dying with 
measles. With half a chance 
it might have lived; but it had 
none. That dark bedroom 
killed it.” 

Rear Tenement in Roosevelt Street. / Jacob A. Riis, ca. 1890.
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Oplev foredraget How the Other Half Lives
BIOGRAF TEATER 

RIIS TURNEREDE RUNDT i hele USA med 
et foredrag om „The Other Half “. To mindre 
sammenhængende rum giver gæsten mulighed 
for både at opleve Jacob A. Riis’ foredrag „live“ 
med ord og billeder – og få indblik i samtidens 
syn på ham som socialreformator.

Samtidens anmeldelser og debatter i kølvandet 
på hans bøger og foredrag perspektiveres sam-
men med samtidens kultursyn og samfundspoli-
tiske strømninger. Her kan internationale gæster 
opleve deres egen historie og værdigrundlag 
spejlet i Jacob A. Riis’ budskaber og de reaktio-
ner, datidens stemmer fremdrog.

I en lille biograf kan man opleve foredraget How 
the Other Half Lives med de originale billeder og 
hans foredragstekst formidlet på en ghost wall, 
hvor Jacob A. Riis levendegøres af en skuespiller, 
der holder foredraget for publikum på forskellige 
sprog. 

 RUM 4

Bohemian cigarmakers at work in tenement.
/ Jacob A. Riis.
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“Homes must be built for the working 
masses by those who employ their labour; 
but tenements must cease to be ‘good 
property’ in the old, heartless sense.”

Gæsterne kan opleve 
foredraget How the Other 
Half Lives i ord og billeder, 
formidlet via en ghost wall.
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Eksperimenter med fotografering
FOTOATELIER ANNO 1890  RUM 5

I foto atelieret kan børn – og 
voksne – afprøve billedmediet 
foran og bag kameraet.

20



ET FOTOATELIER iscenesat anno 1890’erne 
giver mulighed for selv at afprøve fotografering 
og lege med mediet. Enten som fotodokumen-
tarist eller ved at portrættere sig selv som en del 
af et motiv fra datiden, iklædt tøj fra perioden. 
Denne formidling er især rettet mod børn og 
unge, der via hands-on oplevelsen får en oplevel-
se af at stå bag eller foran kameraet, at være sub-
jekt eller objekt – hvor den fotografiske proces er 
i fokus. 

Målgruppen er især børn fra 12 år og opefter, 
der gennem leg med fotografiet som medie får 
en indsigt i datidens miljøer og arbejdsprocessen 
som fotograf, ved at afprøve fotografering og 
iscenesættelse i et fotoatelier indrettet som i inte-
riør fra samtiden. 

Resultatet af aktiviteten er et digitalt billede/ 
postkort eller muligheden for at printe et billede 
ud, der er grafisk opsat som postkort, der på 
samme tid fungerer som et minde fra besøget. 
Det digitale produkt kan også deles på de sociale 
medier.

“A horde of dirty children play about the dripping hydrant, the only 
thing in the alley that thinks enough of its chance to make the most of it: 
it is the best it can do. These are the children of the tenements, the 
growing generation of the slums; this their home.”
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Identitet og personlig udvikling 
THE MAKING OF AN AMERICAN

 FØRSTESAL

Udstillingerne tager udgangspunkt i disse udfor-
dringer med centrale og symbolske fortællinger, 
der tilsammen skaber et billede af hans indre 
verden, hans ambitioner og dæmoner, hans 
drømme, viljestyrke og fremdrift. Hans motto: 
„Never give up“ er central for forståelsen af hans 
personlighed og indre drivkraft.
Til at formidle tolkningen af Jacob A. Riis indre 
tanker, hans personlighed og åndelige udvikling 
til socialreformator anvendes scenografiske 
virkemidler til at understrege følelser, bevidst-
hedsstrøm og tempo. Dufte og lugte samt døre, 
der kan åbnes for nye indkig og scenografi, skal 
skabe en oplevelse af Jacob A. Riis’ indre kampe, 
hans fokuserede mål og hans stålsatte viljestyrke. 

PÅ FØRSTESALEN er temaerne dedikeret 
Jacob A. Riis’ personlige udvikling og rejse. 
Publikum inviteres ind bag facaden og oplever, 
hvordan hans opvækst i Ribe fik indflydelse på 
hans verdenssyn og de idéer, som han bragte 
med sig til USA.

I 1901 udkom hans bog The Making of an Ame-
rican, hvor han beskrev kampen for overlevelse i 
USA, kampen for at opnå kærligheden, kampen 
for at skabe sig en karriere og for at blive aner-
kendt som menneske, som søn, som ripenser, 
som amerikansk borger og som socialreforma-
tor. Som menneske kæmpede han en konstant 
indre kamp for at forene forskellige identiteter 
for at blive et helt menneske.
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Plan førstesal. Temaet The Making of an American formidler 
Jacob A. Riis’ indre rejse og personlige udfordringer gennem livet. 

INDGANG FØRSTESAL

23



Kampen for overlevelse
STREAM OF CONSCIOUSNESS

JACOB A. RIIS’ KAMP for at slå igennem de 
første år som immigrant i USA var nådesløs. 
Han var konstant på farten og arbejdede dag og 
nat. Han levede fra hånden til munden i en evig 
jagt efter det næste job, det næste måltid – og et 
sted at sove.

På vej op i udstillingerne om Jacob A. Riis’ indre 
verden skabes denne klaustrofobiske, maniske 
og pulserende atmosfære. Gæsten bombarderes 
med indtryk. Den indre strøm af tanker, ople-
velser og kampen for overlevelse fortolkes i bil-
ledstrømme og lydcollager, der genererer ubehag 
og en oplevelse af stress for gæsten. Hjerterytme, 
ure, der slår, samt råb og larm er en del af lyd-
kulissen på vej op mod fortolkningen af Jacob A. 
Riis’ indre univers.

 TRAPPE OG GANGAREAL 

“Tomorrow there was another day of starvation. 
How long was this to last? 
Was it any use to keep up a struggle so hopeless?”

“Three wasted years! … 
I was bankrupt in hope and purpose.”

“I was dreadfully overworked. The doctor urged 
a change. I did not need much urging. So I sold 
the paper for five times what I had paid for it, and 
took the first steamer for home.”
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RÅ, MENINGSLØS VOLD 
udgjorde en af Jacob A. Riis’ 
skæbnefortællinger, som han 
blev udsat for som fattig immi-
grant i New York. Historien om 
meningsløs vold forrettet af en 
betjent, der brutalt dræbte hans 
hund, hans eneste ven som 
hjemløs, gjorde et uudsletteligt 
indtryk på Riis, der påvirkede 
ham i hans senere arbejde for 
at forbedre kulturen i politi-
styrken samt nedlæggelsen af 
politiherbergene.

Når publikum åbner døren til et 
loftsrum aktiveres fortællingen 
som projektion med lyd, hvor 
man oplever den grumme
 historie om hunden, der dræbes,
formidlet i billeder og reallyd. 
Når oplevelsen bliver for vold-
som kan døren lukkes i.

Skæbnefortælling
HARD TIMES  RUM 6

“Slept in that cellar four years” / Jacob A. Riis ca. 1890.
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Fra sit vindue kunne Jacob A. Riis 
skimte villaen, hvor Elisabeth boede.

Den eneste ene
NEVER GIVE UP!  RUM 7

Værelset, hvor fortællingen om kærligheden til 
Elisabeth formidles er dét autentiske værelse, 
hvor den unge Jacob A. Riis i sin ungdom kunne 
se over mod villaen, hvor Elisabeth boede. 
I ruden indridsede han Elisabeths navn – ruden
med indskriften er bevaret og udstilles i rummet.
Rummet iscenesættes som et drømmerum, hvor 
publikum kan sætte sig/hvile sig og opleve et 
kunstnerisk orkestreret billedflow af skiftende 
motiver på vægge og i loftet, der understøtter 
harmoniske og positive følelser.
Underlægningsmusik bruges som fortolkende 
fomidlingsgreb. I dette rum tilbydes publikum 
et meditativt og reflektorisk sted, hvor man kan 
fornemme og opleve Jacob A. Riis’ livslange for-
elskelse i og kærlighed til Elisabeth.

DA RIIS VAR EN UNG MAND I RIBE, blev 
han dybt forelsket i rigmandsdatteren Elisabeth. 
Kærlighedshistorien blev et centralt omdrej-
ningspunkt for Jacob A. Riis og hans fokus på at 
bevise sit værd ved at klare sig godt i USA. Han 
emigrerede til USA efter at være blevet afvist af 
Elisabeths plejeforældre. På trods af de dårlige 
odds opgav han aldrig drømmen om Elisabeth. 
Hun blev en besættelse for ham, et håb han klyn-
gede sig til, da han skulle overleve i Amerika. 
Håbet og troen gav næring til hans selvopholdel-
sesdrift. Kærligheden til Elisabeth er en skæbne-
fortælling om ugengældt kærlighed, indfrielse 
af håbet, og ægteskab og familie med Elisabeth i 
New York.
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“As she stands one brief moment there with the roguish 
look, she is to stand in his heart forever – a sweet 
girlish figure, in jacket of gray, black-embroidered, 
with schoolbooks and pretty bronzed boots – “

“How much of sunshine one little letter can contain!”

“It is true that all the world loves a lover. It smiled 
upon me all day long, and I smiled back.”

Elisabeth Riis (1853–1905) og Jacob A. Riis. Efter mange års 
forelskelse i Elisabeth lykkedes det Riis at opnå hendes hånd. De 
blev gift og stiftede familie i USA. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. 
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Fra sensationsjournalist til socialreformist
THE MAKING OF AN AMERICAN 

være god nok, og hvornår slutter individets 
søgen efter et tilhørsforhold? Formidlingen tager 
udgangspunkt i identitetsdannelsesprocessen 
hos Jacob A. Riis og maner til generel refleksion. 
Hans professionelle karriere fra politireporter og 
sensations journalist til hans socialreformistiske 
tanker og hans samarbejde og tætte venskab 
med den kommende præsident Theodore 
 Roosevelt for at forbedre de sociale forhold 
i New York. Riis krævede bedre uddannelse, 

DA JACOB A. RIIS SKREV bogen The Making 
of an American i 1901 var han kendt og havde 
skabt sig et navn i USA. I selvbiografien uddyber 
han, hvordan han gennemgik en transforma-
tion fra at være dansker og ripenser til at blive 
amerikaner. Jacob A. Riis rummede mange iden-
titeter: ripenser/new yorker, tømrer/skribent, 
fattig/rig, udstødt/respekteret, og udstillingen 
stiller det generelle spørgsmål: Hvordan skabes 
identitet? Af hvad skabes følelsen af at høre til, 

 RUM 8 OG 9

Jacob A. Riis, 
fotograferet 
i New York 
ca. 1890. 
Foto: Esbjerg 
Byhistoriske 
Arkiv. 

Jacob A. Riis havde indflydelses-
rige venner. Her ses han sammen 
med præsident Roosevelt og 
biskop Vincent. Stereoskopisk 
billede fra Sydvestjyske Museer. 
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“The worst tenements were destroyed; parks were opened, schools built, 
playgrounds made.”

“I had found it, and my heart, too, at last. I knew then that it was my flag; that my 
children’s home was mine, indeed; that I also had become an American in truth.” 

oprettelse af skoler, børnehaver og børnehjem. 
Samtidig agiterede han for anlæggelse af grønne 
områder, skabelse af lys og luft ved at nedrive 
lejekaserner i de overfyldte bykvarterer. Jacob A. 
Riis var socialdarwinist og konservativ af natur 
og med nutidens øjne racistisk i sin tilgang til 
forskellige nationaliteter, men erkendte, at det 
var utålelige, snavsede og trange kår, der var 
baggrunden for megen kriminalitet. Han ville 
skabe ordentlige sociale vilkår, for at folk kunne 
udfolde deres potentiale som arbejdsduelige 
samfundsborgere. Hans budskab blev, at alle skal 
have en chance, men den enkelte skal også selv 
gøre en kraftig indsats. 

Som en af flere samtidige socialreformister var 
Jacob A. Riis en del af kampen om at definere 
fattigdommen og dens årsager. Tidens personlig-
heder, strøm af socialreformister, sociale bevæ-
gelser, politiske interesser og værdisyn perspek-
tiveres i disse rum, der handler om Jacob A. Riis’ 
bevidsthedsmæssige forandring fra journalistisk 
daglejer til forfatter med et budskab på hjerte. 

Rummene scenograferes med digitale og auditi-
ve medier, der formidler samtidens politiske og 
sociale univers.

Italian mother and her baby in Jersey Street. / Jacob A. Riis.
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Ribe, barndommens by
THE OLD TOWN  RUM 10

BARNDOMMEN OG UNGDOMMEN i pro-
vinsbyen Ribe kan ses som en voldsom kontrast 
til hans senere liv i USA, men hans barndom og 
ungdom i Ribe var ikke uden sorger og bekym-
ringer. Han oplevede at miste sine biologiske 
søskende, en efter en, og blev eneste overlevende 
søn i familien, hvilket satte ham under et stort 
præstationspres i forhold til hans far, der som en 
streng skolelærer og opdrager både var skuffet 
over og ikke anerkendte sønnens tidlige valg 
af levevej som tømrer. Den manglende aner-
kendelse var måske også medvirkende til hans 
emigration til USA for at starte på en frisk, skabe 
et nyt liv og bevise sit værd for omverdenen, for 
Elisabeth – og sin far. Forholdet til faderen blev 
genetableret, da han besøgte Ribe som kendt 
amerikansk forfatter – og han opnåede sin fars 
respekt og anerkendelse. 
Hans familiebaggrund i en lille provinsby i Dan-
mark, hans oplevelser i barndom og ungdom, 
opvæksten i Ribe, og de landskabelige omgivel-
ser omkring Ribe var i høj grad med til at præge 
hans menneskesyn og hans særlige omsorg for 
slumbørnenes vilkår og er beskrevet i hans idyl-
liserende bog The Old Town.

“This world is without a purpose, and least of all what you and 
I are doing, though we may not be able to make it out. I got that 
faith from my mother.”

“I dreamed a beautiful dream in my youth, and I awoke and found 
it true.”

Illustrationer fra bøgerne The Making of an American og The Old 
Town viser Jacob A. Riis’ varme følelser for sin barndomsby Ribe. 

Sortebrødregade 3 i Ribe, Jacob A. Riis’ barndoms-
hjem, ses til højre. 
Carl Stenders Kunstforlag, Sydvestjyske Museer.
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Fredag den 29. Ma|.

mange andre formaaende Mænd en

overordentlig kraftig Hjælp til sit

Reformarbejde; sualedes vandt hun

bl. A. den yngre Itoekefel'era Til
lid og Venskab, en uhyre nyttig
Forbindelse for det Arbejde, Riis
havde taget sig paa.

Gjennem Bøger og gjennem Ar-

tikler i Aviser og Tidsskrifter kæm-

pede Jacob A. Riis þÿ  med næsten

aldrig svigtende Held þÿ  for sine

Ideer. Desuden holdt han Foredrag,
blev vistnok en meget højt betalt

Foredragsholder, men blev aldrig
særlig velstaaende. Hvad han fik

ind, gik med til hans mangfoldige
filantropiske Foretagender og Pla-
ner.

Jacob A. Riis blev i Virkelighe-
den adopteret, af de Forenede Sta-

ter; hnn var amerikansk Borger og

var stolt af at være det þÿ  i sin Bog
»The making of nn American« har

han fortalt derom; men samtidig
vedblev bon at være Dansk, og Ame-

rikanerne, der betragtede ham som

en af deres egne, vidste, at han var

Dansk. Ogsaa i dette kom han til
at gavne sit gamle H jemland og sine
første Landsmænd.

for Kjøbenhavn paa Radiumhjem
(dier paa Sygehuse. Endvidere ved-

tog man at yde Kyatlioøpitalern«
ved Juelsminde øg paa Rcf unes hver
10 pCt. al Indtægten ved Aarets
I løstldomstdag til Forbedringer af
Hospitalerne samt at benytte do

fornødne Penge til Opførelse og

Montering af det tidligore omtalte
Sommeir anatorimiii i Sæby. Ende-

lig vedtog man ut bevilge indtil

30,000 Kr. til 2 Plejehjem af lig-
nende Slags som ved Ry; det ene

skal ligge ved Faaborg, det andet i

Præstø Amt.
I)e fratrædende Medlemmer af

BestyreUen gjenvalgte«, ligesom
man gjen valgte Foreningens For-
mand, Gehojrnekonforensraad Ol-

denburg, og dens Viceformænd, Fol-
ketlui gsmond J. C. Christensen og

Professor K. Faber. Forretnings-
udvalget saavel som Revisorerne

gjenvulgtes. Til Tile,vn«r.iadot ny-

valgtes Sagfører Lau i Kolding i
Stedet for Professor Saugrnatin.

JYLLANDSPOSTEN

ganske utilfredsstillende, og det faar
kun den Virkning at sikre Venstre«

Forslag.
Hr. P. Th. Nielsen vilde ikko

opholde sip vod, at Ordforeren mod
Sædvane havde polemiseret mod da
andre Mindretalsforslap, for de var

begrundede af Mindretallene selv.
Han forstod podt Ordførerens Bit-

terhed; han er blevet skuffet i sine

Forventninger op vil nu se Regerin-
gens op de Radikales Forslag gaa til
Bunds. Naar Venstre foreslaar at

indsætte Ordet »midlertidig« i Tæv-

forslaget, er Grunden den, at de fo-
leslaaede Molebygninger ikke kan
være færdige til Oktober, naar

Kommissionen skal være færdig ined
sit Arbejde. Venstre har intet imod,
at Sluseprojektet overvejes nærme-

re, men det vil ikke foregribe Af-

pjurelpen ved nu at lukke Kanalen.
Det vides jo ikke, om der er Nopen,
d< r otisker Slusen. Ikke alene Rigs-
dagen, men opsaa Ministeren staar

til Efteraaret frit overfor Kommis-
sionens Plan. lian befrygtede det
som en Selvfølge, at Istandsættelsen
nf Molerne i Overensstemmelse med
Vcnrtrea Forslag maa ske efter In-

geniør Munch-Petersens Flan, og at

Vand bygningsvæsnet maa bestræbe

sig for at hygge Molerne saa langt
ud som muligt.

Med Hensyn til Lukningen af
Hvide Sande Kanalen gjorde Tale-
ren opmærksom paa, at Vandbyg-
ningsdirektoren har erklæret, at det
kun kan lykkes at faa den færdig i
denne Sommer, naar der senest i

Slutningen af Maj Maaned kan be-

gyndes paa Udgravning af Løbet
ved Gødelen og der iøvrigt ikke
indtræffer særlige Forhold; men

om at negynde i Maj Maaned kan
der jo ikke blive Tale.

Redaktør II a n g e begrundede
Socialdemokraternes Forslag. Og-
saa han var forundret over Ordfø-
lerens Udtalelser om de andre Min-
dretals Foislag. Saa meget mindre
Grund havde han haft til at komme
ind paa dem. som han havde Van-
skelighed nok ved at begrunde sit

eget Mindretals Forslag. Da man

fra anden Side nærede Betænkelig-
hed ved allerede nu at vedtage Slu-

seprojektet, er Socialdemokraterne
gaaet md paa .at lade Projektet un-

dersøge i en Kommission, og det
har glædet dem, at de andre Partier
er gaaet ind derpaa og derved har
erkjendt, at Projektet er Overvejel-
se værd. Spørgsmaalet er da, hvad
der skal foretages indtil Efteraaret,
og det forekommer Socialdemokra-
terne. at der ikke er Andet at gjø-
re end at fortsætte de paabegyndte
Sikringsarbejder, til hvilke Rigsda-
gen faktisk ved Tillægsbevillings-
loven har stillet ubegrænsede Midler
til Raadiphed, idet de af Ministe-
ren oprind« Kig forlangte 100,000 Kr.
rent kalkulatorisk er forhøjet til
400,000 Kr. Da der ingen Udsigt er
til i Sommer at gjennemføre Kana-
lens Lukning, er der heller ikke Me-
ning i at paalægge Ministeren at

begynde derpaa. At Socialdemokra-
terne ved deres Forslag i Dag, der
er i Overensstemmelse med Vedta-
gelsen paa Tillægsbevillingsloven,
skulde være kommet i Modstrid
med epne tidligere Udtalelser, maat-

te Hr. Hauge bestemt benægte. De-
res Forslag gaar kun ud paa at hol-
de det gaaende, til en endelig Plan
kan foreligge vedtaget. De har in-
tet Medansvar for Følgerne af. tid-
ligere Foranstaltninger, som de i
sin Tid modsatte sig.

Etatsraad Hammerich frem-
satte nogle Bemærkninger i Til-
slutning til P. Th. Nielsen. Hvis et,
tilfredsstillende Sluseprojekt kan
tilvejebringes, vil det være den bed-
ste Løsning, men Bekostningen vil
blive væsentlig større end ved 2. Be-
handling opgivet. Efter Talerens
personlige Mening bør SluFeprojek-
tet forbindes med en Fiskerihavn
cg derefter helst udføres et andet
Sted end ved Hvide Sande, og da
maa dette Løb bevares endnu i nog-
le Aar. mens Slusen bygges. Men
enten dette bliver Tilfældet eller
Slusen lægges i Hvide Sande-Kana-
le.n eller man endelig kommer til
det Resultat, at Slusen ikke bør an-

lægges, kommer det an paa, at Ka-
nalen paa bedste Maade sikres mod
en ny Katastrofe, og det naaes

bedst ved Venstres af Taleren an-

befalede Foralag.
Trafikminister H a s s i n g-J ø r-

g e n s e n mindede om, at man

særlig havde bebrejdet ham, at han
ikke var kommet frem med noget
endeligt Projekt, og at han ikke
havde haft Mod til at tage Ansva-
ret. Dette sidste var urigtigt; han
l.avde ment at kunne tage Ansvaret,
for den midlertidige Lukning af
Hvide Sande for derefter at faa un-

dersøgt, hvad der var rettest at gjø-
re, men han vilde ikke alene for æt

vsie sit Mod sprinRe lige ud i en

Ordning, der skal være endelig.
Styrken i Venstres i Tirsdags ved-
tagne Forslag var netop, at det gav

sig ud for at byde en endelig Ord-

ning; nu foroslaaea det af VenBtre
selv, at. Ordningen kun skal være

midlertidig. Hvad er Meningen?
Med Hensyn til Kommissionsfor-

slaget gjorde Ministeren opmærk-

som paa, at det for det Første ad-
skiller sig fra hans Forslag deri, at

der ikke skal sidde Rigs lagsiuanul i
Kommissionen, og dernæst deri, at

det udelukker fra Overvejelserne
den Plan at sikre Ringkjøbing
Fjord som. (Saltvandafjord. IVt er

Mie Partier altsaa enige om, og det
er da ikke Ministerens Ansvar, at

den Plan udgaar af Diskussionen.

Meningen med Kommissionsforsla-
get er formentlig fra Venstres Side

at skaffe flere Stemmer for Partiets
Forslag, end det fik ved 2. Behand-

ling. (P. Th. Nielsen; .la, na-

turligvis!) Men det maa tillige væ-

re Udtryk for vaagnendø Usikker-
hed hos Venstre overfor dets eget

Forslog.
Til Socialdemokraterne bemær-

kede Ministeren, at han ikko forstod
deres Foralag. Er Meningen den, at

der ikke skal foretages mere, «nd
der gaves Bemyndigelse til paa Til-
lægsbevillingsloven, er Forslaget
overflødigt, og skal der foretages
mere, maa det siges tydeligt og

klart. Derfor maatte han fraraade
det socialdemokratiske Forslag. Han
havde ventet, at Socialdemokrater-
ne, der prioipielt er for Sluseplanen,
subsidiært havde støttet Regerings-
forslaget, der opretholder Mulig-
heden for denne Plans Gjennemfø-
rclse. Naar de ikke gjnr det, maa
Grunden vel soges i Tvivl og Uenig-
hed indenfor Partiet: men den bor
ikko faa Udtryk i et Ændringsfor-
slag, men i Afstemningen.

Ministeren sluttede derefter med
at anbefale de Radikales Forslag.
Det er beklageligt, at man ikke er

bleven færdig med Loven paa et

tidligere Tidspunkt. Men ved An-
skaffelsen af yderligere Materiel
bliver Vandbygningsvæsnet vel nok
færdigt i Sommer, og ganske de
samme Betænkeligheder med Hen-
syn til at blive færdig gjælder paa
dette Tidspunkt i ligesaa høj Grad
Venstres Foislag, dersom det ved-
tages.

Efter Ministerens Foredrag hav-
de de forskjellige Gruppeordførere
prany Ordet for at replicere til hin-
anden og til Ministeren, der ligele-
des endnu en Gang havde Ordet, og
efter nogle Bemærkninger af Byg-
mester Andersen og Hr. Thomas
Larsen om dennes Stilling til Sagen
som Minister for offentlige Arbej-
der. gik man til Afstemning.

Først stemtes der om de Radika-
les Forslag, som forkastedes, idet
Stemmerne stod lige (35 mod 35) ;
Højre delte sig og Socialdemokra-
terne afholdt sig fra at stemme.

Derpaa stemtes der over Social-
demokraternes Forslag, der forka-
stedes med 40 Stemmer mod 24; de
Radikale afholdt sig fra at stemme.

Venstres Ændring om at ind-
sætte Ordet »midlertidig« vedtoges
med 35 Stemmer mod 5. medens 51
Radikale og Socialdemokrater ikke
stemte. Forslaget om Kommissionen
angaaende Sluseprojektet vedtoges
rr.ed 85 Stemmer, idet nogle Med-
lemmer afholdt sig fra at stemme.

Endelig stemtes der om selve
Lovforslagets Vedtagelse, der skete
med 36 Stemmer mod ingen, idet 58
Medlemmer ikke deltog i Afstem-
ningen. Dermed gaar da Forslaget
til Landsthinget.

Næste Mede holdes paa Onsdag
Kl. 1, da bl. A. Sparekasse- og
Banitloven kommer til 2. Behand-
ling. H-r.

bana Broder Ludwig Theodor, der boer l

Italien. Dør vil nu blive anstillet en Un-

dersøgelse for at faa konstateret, hvor-

ledes og hvorfor Testamentet er bleven

aøuderrevet.

Ur. 166. 19L4.

Dpfyldelse, lyder som en. Trust op

Opmuntring til de modløse Tyskere,
der efter Grev Rantzaus Ord endog
nærer Bekymringer for Preussen,
fordi den danske Nationalitet holder

sip kraftip indenfor sine egne Ene-
mærker. Men iovript burde den filo-
sofiske Kansler være for klop til at

pive sip af med at spaa; han kan saa

lidt som nopen Anden skue ind i
IFi emtiden. Den nordslesvipske Be-

folknings Livshaab vil inpen preus-
siske Taler kunne kue. Danskheden
har rist, at den staar kraftip trods
alle Forfølpelser, op saa længe den

Lestaar, vil ogsaa Haabet leve om

en Gjenforening med vort frie
danske Fædreland.

Formmagen i Sverrig.
Debatten i Rigsdagen.

RB. Stockholm, 27. Maj.

Finanslov-behandlingen indlede-

des i Første Kammer af llellberg
(Liberal), som udtalte Ilaah om, at

Forsvarsepørgsmaalet vil blive

løst nu.
Fhv. Krigsminister Beg,strom

(Liberal) kritiserede Dr. lledins

Alliancepolitik og Propaganda der-

for. Landet ønskede kun at bevare

sin Neutralitet.
Højrelederen Trygger replicerede

til Bergstrøm og talte for Rege-
ringsforslaget.

Udenrigsministeren forsvarede

ligeledes Regeringen og sluttede sig
til Bergstrøms Udtalelse vedrørende

Sverrigs Neutralitet; han talte for

dennes Effektivitet, ved bedre For-

svar.
þÿ  I Andet Kammer indledede«

Debatten af Statsministeren, som

betonede, at Regeringen ikke var

nogen Partiregering, og at For-

svarsforslaget ikke var noget Parti-

forslag. Han bad Kamret om at an-

befale Regeringsforslaget.
Fhv. Statsminister Staaff (Libe-

ral) fastslog en stigende Bitterhed i;
det politiske Liv: Den nye nationa-

listiske Bev.ægelse betegnede han

som ensidig og overdreven, og han

gjennemgik derpaa i Korthed For-

svarsforslaget ; han fandt en økono-

misk Modifikation nødvendig. De

Liberale stod urokkelig fast ved
de konstitutionelt - parlamentariske
Grundsætninger.

Socialdemokraternes Fører, Bran-

ting, betonede, at Valgresultatet er,
at det svenske Folks Flertal havde

sagt Nej til Regeringsforslaget, der

kun var Begyndelsen til Kravet om

en staaende Hær. Han talte imod

Regeringens Forslag.
Fhv. Konsejlpræsident Lmdman

(Højre) vendte sig mod Staaff og

udtalte bl. A.: Vor Nationalisme er

kun Patriotisme, ikke Imperialisme.

Hvide Sande
i Folkethinget.

r-þÿ  .-« . ... . | » « r
Venstres ændrede Forslag vedtaget

Privattelegram.

SCL i
Kjøbenhavn, 28 Maj

Eneste Sag paa Dagsordenen for

Folkethingets Mode i Dag \ar 3. Be-

handling af Lovforslaget om Ordning
af Afløbsforholdene ved Ringkjø-

bing Fjord, hvorom der siden 2. Be-

handling i Tirsdage er ført en Ræk-
ke Forhandlinger i Udvalget.

Der forelaa i Dag ved Modets Be-

gyndelse 3 Sæt Ændringsforslag.
Forst har J. C. Christensen og 4

Venstremænd samt Hammerich fore

slaaet den Ændring i deres eget. ved

2. Behandling vedtagne Forslag, at

den Istandsættelse af Moleanlægæ-
ne, der skal foretages for 1 ,3 T 5,000
Kr., skal være »midlertidig«, hvor-

hos de foreslaar at affatte Lovforsla-

get« 3 om Nedsættelse af en Kom-

mission sa al edes: »Til at- fremkom-
me med Forslag om endelig fedning
af Afløbsforholdene ved Ringkjø-

bing Fjord gjennejn Sluseanlæg i

Forbindelse med en Kammersluse
for Sejlads for mindre Fartøjer ned-
sættes en Kommission, bestsaende af

5 Medlemmer, nemlig 2 Vandbyg-
ningsteknikere, 2 Landbrugstekni-
kere og I fiskerikyndig Mand. Kom-

missionen skal inden 1. Oktober

1914 fil Ministeren for offentlige
Arbejder fremsætte Forslag og

Overslag til Sluseanlæget, og Mini-

steren skal derefter inden en Maa-
ned efter Rigsdagens Sammentræ-

den fremsætte Forslag i Rigsdaæen
i Overensstemmelse med Kommis-
sionen« Betænkning.«

Dernæet. har de Radikale sam-

men med S. Ruren sen foreslaaet at

gjenoptage Regeringsforslaget om

Lukning af Kanalen ved Hvide San-

de og Aabninp af et Løb ved Gødelen

og dertil bevilge 450.000 Kr.
Videre forelaa der Forslag fra

Socialdemokraterne om uden at

fastsætte noget bestemt Beløb, der
maa brngee. at bemyndige Ministe-
ren til »i Overensstemmelse med Be-

villingen paa Tillægsbevillingsloven
for Finansaaret 1913þÿ  14 at lade fo-

retage midlertidige Sikrings- og

Lukningsarbejder ved Hvide Sande-

Kanalen, og endelig stiller saavel
Radikale øom Socialdemokrater og

S. Sørensen Forslag om at give Pa-

ragraffen om Kommissionen ganske
den samme Affattelse som af J. C.
Christensen m. FL foreelaaet.

Debatten aabnedes af Dr. Edv.
Larsen som Udvalgets Ordfører.
De stillede Ændringsforslag samler

sig om Nedsættelse af en rent tek-
nisk Kommission til Undersøgelae
af Sineeplanen, hvilken Kommissions

Forslag skal forelægges Lovgiv-
ningsmagten, som imidlertid til den
Tid staar fuldstændig frit overfor
Planen. løvrigt er der nu Tale om

tre forsk jellige, midlertidige Foran-
staltninger. Paa de Radikales Veg-
ne ahbefalede han dereø Forslag srnn

et Forslag, der intet, foregriber,
men dog bringer Storfiskeriet i no-

gen Fare. Socialdemokraterne paa-

tager sig ved deres Forslag Ansvaret
for betydelige Overskridelser af Be-

villingerne og for Nedbrydning af
de allerede anlagte Værker med
deraf flydende etore Udgifter. I
denne Forbindelse henledede han

Opmærksomheden paa, at Hvide
»Sande-Kommissionen har udtalt, at

yderligere Nedbrydninger udsætter
Menneskeliv for Fare. Socialdemo-
kraterne gaar dernæst direkte mod

Vandhygningsvæsnet, der har beteg-
net Regerinpaforblaget, søm nu »lil-
les af de Radikale, som det, der ube-
tinget. gjer Risikoen mindst, naar

man' ikke nn vil tage Beslutning fim

en endelig Ordning. Naar Venstres
For«lag medfører en Udgift af
1,375.000 Kr. eller næsten en Mil-
lion mere end Regeringeforslaget.,
kan der i Virkeligheden ikke være

Tale om en midlertidig Foranstalt-
ning. Skal den kun være midler-
tidig. efter fol ges den af en Udgift
0>aa mindst 2 Mill. Kr. til Slusean-
læget. Taleren kritiserede meget
etærkt Socialdemokraternes Hold-
ning. fleres Forslap er efter deres
Ordfører« egne tidligere Udtalelser

Mexiko.
klLU: I 7

Telegrammer.

RB. Washington, 28. Maj.
I Felgo et traadlost Telegram

fra det amerikanske Slagskib »Cali-

fernin« har Oprørerne afbrudt, Te-

legraf- og Jærnbaneforbindelseu

mellem Guadalajara oglfovedstaden.
RB. Eaglepass (Texas), 28. Maj

De mexikanske Oprørere har

beslaglagt 5 Kulgruber i Nærheden

af Sabine, tilhørende amerikanske

og franske Selskaber. Gruberne er

de største i Me xiko, og Beslaglæg-
gelsen er sket efter Ordre af Gene-

ral Carranza.

Kampen mod Tuberkulosen.
Nationalforeningens Aarsnrøde.

Telegram.

RfB. Kjøbenhavn, 28. Maj.

Nationalforeningen til Tuberku-
losens Bekæmpelse holdt i Dag paa

Hotel »Phønix« sit Aarsmøde under
Ledelse af Formanden, Gehejmekon-
forensraad Oldenburg.

Forretningsudvalgets Formand,
Professor Carl Lorenzen, aflagde
Beretning om dot forløbne Aar, der

betegnedes soin et roligt Arbejds-
aar. Der var nu her i Landet i Alt
2375 Senge, bestemte for Tuberku-

losepatienter, eller een Seng pr. Tu-
sinde Indbyggere, hvilket maatte

betegnes som enestaaende gunstigt.
Af de 2375 Senge tilhørte dé 834

Nationalforeningen. Efter at have
gjort Rede for Aarets forskjellige
Nybygnigner og herunder oplyst, at

man d Aar agtede at paabegynde
Opførelsen af Børnesanatoriet ved

Hjerting og senere agtede at opføre
et andet Børnesanatorium ved Sæ-

by, paaviate Taleren til Slut, hvor-
ledes Tuberkulosestationerne havde
rirket til overordentlig Nytte, og

fremhævede Betydningen af at op-
rette saa mange nye Stationer som

muligt.
Den administrerende Direktør

Chr. Jensen aflagde derefter Aars-

regnskabet. Høstblomstdagen i

Fjor udviste, trods det slette Vejr,
en Indtægtsfremgang af godt 3000

Kr., idet det samlede Nettoudbytte
var 146,581 Kr. mod 143,200 Kr.
Aaret forud. Foreningens Formue
var opgjort til 2,853.516 Kr.

Professor Knud Faber gav Med-
delelse om Sanatoriernes Virksom-
hed. Man var nu naaet saa vidt, at

næsten Alle, der ønskede Optagelse,
kunde faa Plads paa Sanatorierne.
Mest ugunstigt stillede det sig med
Børn, og man havde derfor taget,
under Overvejelse at foretage for-
skjellige Udvidelser paa dette Om-
raade.

Under den paafølgende Diskus-
sion udtalte Folkethingsmand Jacob
Christensen Ønsket om, at Spørgs-
mnalet om Patienternes Valgdelta-
gelse blev underkastet velvillig
Overvejelse.

Folkethingsmand J. C. Christen-
sen beklagede, at man ikke var kom-
men videre med Hensyn til Opfø-
relse af et Børnesanatorium ved
Vestkysten, og udtalte Ønsket om,
at der blev opført et Sommersana-
térium ved Ringkjøbing.

Fra Bestyrelsens Side stillede
man sig velvilligt overfor de for-

skjellige Henstillinger, og efter at

der var givet Decharge for Regn-
skabet og Beretningen, holdtes Fro-
kostpause.
þÿ  I Eftermiddagsmødet vedtoges

Forretningsudvalgets Forslag om at,

yde den sædvanlige Refusion til

Kredsforeningerne paa indtil 25

j>Ct. af det løbende Aars Indtægt
ved ordinære Medlems- og Kommu-

nebidrag.
Det overdroges Forretningsud-

valget at fastsætte indeværendeAars
Høstiblomstdag til en Dag i Septem-
ber Maaned.

Man vedtog at benytte ca. 90.000
Kr. af de i Behold værende lløst-

hlomstpenge til en ny 30 Sengcs-
Børnepavillon ved Julcmærkesana-
tøriet. '

Ligeledes vedtoges enstemmigt
et Forslag om at give 10,000 Kr. i
Tilskud til Dansk Forening for Bør-
netandpleje.

Endvidere vedtoges dét at refun-
dere Kredsforeningerne til Anven-
delse af en Trediedel af det udenfor

Kjøbenhavn indkomne Tløstblomst-
beléb.

Med Akklamation vedtoges det
at give 10 pCt. af indeværende Aar«
Iføstblornstnidbyttø til yderligene
Behandling uf Kræftpatienter udeu-

FÆDRELANDET.
De bornholmske Kartofler.

Landbrugsministeriets Tilsyn
med Planteskoler og Planteskole-
artikler meddeler, at der i Henhold
til Oidre fra Landbrugsministeriet
indtil videre ikke vil kunne udste-
des de i Lov af 19. Februar 1914
2 omtrlte Attester for Kartoffelsen-

dinger, bestemte til de Forenede
Stater i Amerika, for Kartofler,
avlede paa Bornholm. Som Følge
heraf vil Kartofler fra Bornholm
indtil videre ikke kunne udføres til

de Forenede Stater.
Dødsfald.

Hotelejer N. Olsen i Faxe er i

Onsdags Aftes død i Kjøbenhavn af
et Hjrerteslag. Den Afdøde, der har

ejet cg drevet Hotel »Faxe« siden

1881, blev 65 Aar gammel.
En Frøavls-Studierejse.

Det rf landbrugsministeriet ned-
satte Udvalg vedrørende Frøavl har

foranlediget, at der er stillet Miidler
til Raadighod til en landøkonomisk

ITridersøgelsesrejso til Rusland.

Rejsen begyndte i Gaar og varer til

Begyndelsen af Juli Maaned, og

Deltagerne er Dirsktør Dbrph-Pe-
tersen ved Statsanstalten Dansk
Frokontrol og Landbrugskanddiafc
N. O. Nielsen, der i 10 Aar har væ-

ret Godsinspektor i Palolien.
Fra' St. Petersborg gaar Rejsen

til Østorsøprovinserne, det eentralo

Rusland omkring Moskow og even-

tuelt til Ø.sfcrusland. Sidst besøges
de frugtbare Sortejordsdistrikter i

Sydvestrusland omkring Kiew, hvor

Hovedparten af det russiske Rød-
kløverfrø avles.

Det ændrede Automobilløb.
Allerede for længere Tid siden

blev som meddelt den oprindelige
Plan for kgl. dansk Automobilklubs
Paalidelighedidob þÿ  en Tur gjen-
nem Sønderjylland til Hamburg og

I.iibeek þÿ  opgiven, da man mente

at have mødt Modstand fra tysk Si-
de, idet der bh A. ikke indlob Svar
fra den tyske Automobilklub.

Dette sidste viser sig nu i Følgo
»B. T.« ikke at være helt rigtigt,
idet et imødekommende Svar fra
den tyske Automobilklub e r indlø-
bet. men af en Fejltagelse forlagt
umiddelbart efter Modtagelsen paa
Antomobilklubbens Sekretariat i

Kjøbenhavn. _ ,
Pinse-Idyl i Rødby.

»Rødby Avie« skriver:
Græsset paa Gaderne begynder

at, antage et frodigt, Udseende. Vi

gjor opmærksom paa, at Loven kræ-

ver, at al Vegetation paa Gadorno
skal bortlugcs i disse Éngc; sorger
man ikke for, nb dette sker inden
Pinse, er man sikker paa cn Mulkt.
Men ikko alene af den Grund hor

.man ptrnx skride til denne lille Host
þÿ  man hor ogsaa gjørc det, for at

vore ellers saa pæne Gader kan væ-

re gjort hovedreno til Højtiden.

J.!j O

Jacob A« Riis.
Den danske Amerikaner.

Saa døde Jacob A. Riis, »en af
Amerikas nyttigste Borgere«, som

Roosevelt har udftalt ved hans Døds-

leje þÿ  en brav og god dansk Mand,
scm hans Landsmænd vil tilføje.

Jacob A. Riis' Liv var i Virkelig-
heden et Æventyr, som de endnu
kan forekomme. Sam ganske ung
Mand tog han i Følge »B. T.« fra
sin Fødeby Ribe til Amerika, som

saa mange andre unge Mennesker
den Gang, uden andet Udstyr end
sin Ungdom, et uforknyt Sind og

et bestemt Forsæt om at blive til

noget. Han var Tømrer, men tog
forøvrigt fat i, hvad der kom for,
og da han var bleven akklimatiseret,
havde lært Sproget og fundet ud af,
hvordan man skal staa paa Benene
for ikke alt blive løbet omkuld i en

Verdensby, fik han fat i en Ende af
Journal istiken, blev Politireporter
ved Bladet »New York Sun« og op-

dagede, at her var han kommen ind

paa et Omraade, der passede ham,
og som rummede en Del andet end
Ildebrande og Revolverhistorier i

Bowery.
Han opdagede paa en Maade

New Yorks mørkeste Fastland, gik
uforsagt ind i Østsidens elendige
Jungle og gav sig til at rydde op.

lian havde det n«M allerede tidligt
at faa Støtte hos Mænd som Grover
Cleveland þÿ  do Forenede Staters
Præsident omkring Midten af
i880'erne þÿ  og af Theodore Roose-
velt, medens han var Politidirektør

New York. Indenfor den store

filantropiske Virksomhed, som Riis
kastede sig ind i, var det navnlig
Reformer af Boligforholdene og

Skoleva-snet, Tilvejebringelsen af
Legepladser og amaa Parker, der in-
teresserede ham, og som han lagde
et vældigt Arbejde i. Ved Artikler
og Foredragþÿ  flammende og fængs-
lende ved den Varme og Overbevis-
ning, der straalcde ud fra dem, me-

re end egentlig elegant, udformede
cg veltelcndo þÿ  ryddede hnn op i
Kæmpebyens elendige Kvarterer,
skaffede Lys og Luft ind i Elendig-
hedens Land.

Foruden Roosevelts en Tid lang
mægtige Støtte fik Jacob A. Riis af

Et untferrmt Tastamente.
Franz Kossuths Formue.

I Budapest gamles Interessen i denne

Ud om en Skandale, der drejer sig om

den forleden afdøde Politiker Franz Kos-

suths Testamente; da dette blev taget
frem, viste det sig nemlig, at det var
revet i tre Stykker; det var imidlertid

fuldt lteseligt, og Seglet var ubeskadiget
Nogle Slægtninge al den Afdødes Enke

meddelte nu den Sagfører, der skulde

tagd Testamentet i Forvaring, at de Vid.

ner, der havde underskrevet Testamentet,
nemlig Kosaulhs Læge og hans Sekretær,
efter direkte Opfordring fra den Døende

havde revet Testamentet i Stykker, og

ca ingen af de paagjaldende Vidner var

til Stede, maatte Sagføreren foreløbig
lade sig nøje mad den Forklaring.

Naar der intet Testamente foreligger,
er Enken efter ungarske Love Universal-

arving; men der bitver dog næppe Tale

om, at Kosautha Enke bliver alene om

Arven, der andrager ca. 300,000 K De

to nevute Vidner hsr uemiig nu katego-
risk benægtet at have revet Testamentet

i Stykker, ligesom de bestemt erklærer,
at Kossuth aldrig har rettet nogen Op-
fordring til dem derom: efter den Af-

døde« Ønske havde de tværtimod Dagen
før hans Død endnu en Gang vist ham

Teatamentet, og han havde undersøgt
Seglet og med Tilfredshed konstateret, at

Alt var l Orden; tllsidat havde han Ledt

Vidnerne lægge Testamentet paa Plade

igjen.
Det sønderrevne Testamente er efter

denne Forklaring bleven aabnet, og det

vlate aig da, at Kossuth har testamenteret

Halvdelen af atn Formue til ain Hustru,
medens den anden Halvdel skal tilfalde

Fredag den 29. Ma|.

mange andre formaaende Mænd en
overordentlig kraftig Hjælp til sit
Reformarbejde; sualedes vandt hun
bl. A. den yngre Itoekefel'era Til
lid og Venskab, en uhyre nyttig
Forbindelse for det Arbejde, Riis
havde taget sig paa.

Gjennem Bøger og gjennem Ar-
tikler i Aviser og Tidsskrifter kæm-
pede Jacob A. Riis þÿ  med næsten
aldrig svigtende Held þÿ  for sine
Ideer. Desuden holdt han Foredrag,
blev vistnok en meget højt betalt
Foredragsholder, men blev aldrig
særlig velstaaende. Hvad han fik
ind, gik med til hans mangfoldige
filantropiske Foretagender og Pla-
ner.

Jacob A. Riis blev i Virkelighe-
den adopteret, af de Forenede Sta-
ter; hnn var amerikansk Borger og
var stolt af at være det þÿ  i sin Bog
»The making of nn American« har
han fortalt derom; men samtidig
vedblev bon at være Dansk, og Ame-
rikanerne, der betragtede ham som
en af deres egne, vidste, at han var
Dansk. Ogsaa i dette kom han til
at gavne sit gamle H jemland og sine
første Landsmænd.

for Kjøbenhavn paa Radiumhjem
(dier paa Sygehuse. Endvidere ved-
tog man at yde Kyatlioøpitalern«
ved Juelsminde øg paa Rcf unes hver
10 pCt. al Indtægten ved Aarets
I løstldomstdag til Forbedringer af
Hospitalerne samt at benytte do
fornødne Penge til Opførelse og
Montering af det tidligore omtalte
Sommeir anatorimiii i Sæby. Ende-
lig vedtog man ut bevilge indtil
30,000 Kr. til 2 Plejehjem af lig-
nende Slags som ved Ry; det ene
skal ligge ved Faaborg, det andet i
Præstø Amt.

I)e fratrædende Medlemmer af
BestyreUen gjenvalgte«, ligesom
man gjen valgte Foreningens For-
mand, Gehojrnekonforensraad Ol-
denburg, og dens Viceformænd, Fol-
ketlui gsmond J. C. Christensen og
Professor K. Faber. Forretnings-
udvalget saavel som Revisorerne
gjenvulgtes. Til Tile,vn«r.iadot ny-
valgtes Sagfører Lau i Kolding i
Stedet for Professor Saugrnatin.

JYLLANDSPOSTEN

ganske utilfredsstillende, og det faar
kun den Virkning at sikre Venstre«
Forslag.

Hr. P. Th. Nielsen vilde ikko
opholde sip vod, at Ordforeren mod
Sædvane havde polemiseret mod da
andre Mindretalsforslap, for de var
begrundede af Mindretallene selv.
Han forstod podt Ordførerens Bit-
terhed; han er blevet skuffet i sine
Forventninger op vil nu se Regerin-
gens op de Radikales Forslag gaa til
Bunds. Naar Venstre foreslaar at
indsætte Ordet »midlertidig« i Tæv-
forslaget, er Grunden den, at de fo-
leslaaede Molebygninger ikke kan
være færdige til Oktober, naar
Kommissionen skal være færdig ined
sit Arbejde. Venstre har intet imod,
at Sluseprojektet overvejes nærme-
re, men det vil ikke foregribe Af-
pjurelpen ved nu at lukke Kanalen.
Det vides jo ikke, om der er Nopen,
d< r otisker Slusen. Ikke alene Rigs-
dagen, men opsaa Ministeren staar
til Efteraaret frit overfor Kommis-
sionens Plan. lian befrygtede det
som en Selvfølge, at Istandsættelsen
nf Molerne i Overensstemmelse med
Vcnrtrea Forslag maa ske efter In-
geniør Munch-Petersens Flan, og at
Vand bygningsvæsnet maa bestræbe
sig for at hygge Molerne saa langt
ud som muligt.

Med Hensyn til Lukningen af
Hvide Sande Kanalen gjorde Tale-
ren opmærksom paa, at Vandbyg-
ningsdirektoren har erklæret, at det
kun kan lykkes at faa den færdig i
denne Sommer, naar der senest i
Slutningen af Maj Maaned kan be-
gyndes paa Udgravning af Løbet
ved Gødelen og der iøvrigt ikke
indtræffer særlige Forhold; men
om at negynde i Maj Maaned kan
der jo ikke blive Tale.

Redaktør II a n g e begrundede
Socialdemokraternes Forslag. Og-
saa han var forundret over Ordfø-
lerens Udtalelser om de andre Min-
dretals Foislag. Saa meget mindre
Grund havde han haft til at komme
ind paa dem. som han havde Van-
skelighed nok ved at begrunde sit
eget Mindretals Forslag. Da man
fra anden Side nærede Betænkelig-
hed ved allerede nu at vedtage Slu-
seprojektet, er Socialdemokraterne
gaaet md paa .at lade Projektet un-
dersøge i en Kommission, og det
har glædet dem, at de andre Partier
er gaaet ind derpaa og derved har
erkjendt, at Projektet er Overvejel-
se værd. Spørgsmaalet er da, hvad
der skal foretages indtil Efteraaret,
og det forekommer Socialdemokra-
terne. at der ikke er Andet at gjø-
re end at fortsætte de paabegyndte
Sikringsarbejder, til hvilke Rigsda-
gen faktisk ved Tillægsbevillings-
loven har stillet ubegrænsede Midler
til Raadiphed, idet de af Ministe-
ren oprind« Kig forlangte 100,000 Kr.
rent kalkulatorisk er forhøjet til
400,000 Kr. Da der ingen Udsigt er
til i Sommer at gjennemføre Kana-
lens Lukning, er der heller ikke Me-
ning i at paalægge Ministeren at
begynde derpaa. At Socialdemokra-
terne ved deres Forslag i Dag, der
er i Overensstemmelse med Vedta-
gelsen paa Tillægsbevillingsloven,
skulde være kommet i Modstrid
med epne tidligere Udtalelser, maat-
te Hr. Hauge bestemt benægte. De-
res Forslag gaar kun ud paa at hol-
de det gaaende, til en endelig Plan
kan foreligge vedtaget. De har in-
tet Medansvar for Følgerne af. tid-
ligere Foranstaltninger, som de i
sin Tid modsatte sig.

Etatsraad Hammerich frem-
satte nogle Bemærkninger i Til-
slutning til P. Th. Nielsen. Hvis et,
tilfredsstillende Sluseprojekt kan
tilvejebringes, vil det være den bed-
ste Løsning, men Bekostningen vil
blive væsentlig større end ved 2. Be-
handling opgivet. Efter Talerens
personlige Mening bør SluFeprojek-
tet forbindes med en Fiskerihavn
cg derefter helst udføres et andet
Sted end ved Hvide Sande, og da
maa dette Løb bevares endnu i nog-
le Aar. mens Slusen bygges. Men
enten dette bliver Tilfældet eller
Slusen lægges i Hvide Sande-Kana-
le.n eller man endelig kommer til
det Resultat, at Slusen ikke bør an-
lægges, kommer det an paa, at Ka-
nalen paa bedste Maade sikres mod
en ny Katastrofe, og det naaes
bedst ved Venstres af Taleren an-
befalede Foralag.

Trafikminister H a s s i n g-J ø r-
g e n s e n mindede om, at man
særlig havde bebrejdet ham, at han
ikke var kommet frem med noget
endeligt Projekt, og at han ikke
havde haft Mod til at tage Ansva-
ret. Dette sidste var urigtigt; han
l.avde ment at kunne tage Ansvaret,
for den midlertidige Lukning af
Hvide Sande for derefter at faa un-
dersøgt, hvad der var rettest at gjø-
re, men han vilde ikke alene for æt
vsie sit Mod sprinRe lige ud i en
Ordning, der skal være endelig.
Styrken i Venstres i Tirsdags ved-
tagne Forslag var netop, at det gav
sig ud for at byde en endelig Ord-
ning; nu foroslaaea det af VenBtre
selv, at. Ordningen kun skal være
midlertidig. Hvad er Meningen?

Med Hensyn til Kommissionsfor-
slaget gjorde Ministeren opmærk-

som paa, at det for det Første ad-
skiller sig fra hans Forslag deri, at
der ikke skal sidde Rigs lagsiuanul i
Kommissionen, og dernæst deri, at
det udelukker fra Overvejelserne
den Plan at sikre Ringkjøbing
Fjord som. (Saltvandafjord. IVt er
Mie Partier altsaa enige om, og det
er da ikke Ministerens Ansvar, at
den Plan udgaar af Diskussionen.
Meningen med Kommissionsforsla-
get er formentlig fra Venstres Side
at skaffe flere Stemmer for Partiets
Forslag, end det fik ved 2. Behand-
ling. (P. Th. Nielsen; .la, na-
turligvis!) Men det maa tillige væ-
re Udtryk for vaagnendø Usikker-
hed hos Venstre overfor dets eget
Forslog.

Til Socialdemokraterne bemær-
kede Ministeren, at han ikko forstod
deres Foralag. Er Meningen den, at
der ikke skal foretages mere, «nd
der gaves Bemyndigelse til paa Til-
lægsbevillingsloven, er Forslaget
overflødigt, og skal der foretages
mere, maa det siges tydeligt og
klart. Derfor maatte han fraraade
det socialdemokratiske Forslag. Han
havde ventet, at Socialdemokrater-
ne, der prioipielt er for Sluseplanen,
subsidiært havde støttet Regerings-
forslaget, der opretholder Mulig-
heden for denne Plans Gjennemfø-
rclse. Naar de ikke gjnr det, maa
Grunden vel soges i Tvivl og Uenig-
hed indenfor Partiet: men den bor
ikko faa Udtryk i et Ændringsfor-
slag, men i Afstemningen.

Ministeren sluttede derefter med
at anbefale de Radikales Forslag.
Det er beklageligt, at man ikke er
bleven færdig med Loven paa et
tidligere Tidspunkt. Men ved An-
skaffelsen af yderligere Materiel
bliver Vandbygningsvæsnet vel nok
færdigt i Sommer, og ganske de
samme Betænkeligheder med Hen-
syn til at blive færdig gjælder paadette Tidspunkt i ligesaa høj Grad
Venstres Foislag, dersom det ved-
tages.

Efter Ministerens Foredrag hav-
de de forskjellige Gruppeordførere
prany Ordet for at replicere til hin-
anden og til Ministeren, der ligele-des endnu en Gang havde Ordet, ogefter nogle Bemærkninger af Byg-
mester Andersen og Hr. Thomas
Larsen om dennes Stilling til Sagen
som Minister for offentlige Arbej-der. gik man til Afstemning.Først stemtes der om de Radika-
les Forslag, som forkastedes, idet
Stemmerne stod lige (35 mod 35) ;
Højre delte sig og Socialdemokra-
terne afholdt sig fra at stemme.

Derpaa stemtes der over Social-
demokraternes Forslag, der forka-
stedes med 40 Stemmer mod 24; de
Radikale afholdt sig fra at stemme.

Venstres Ændring om at ind-
sætte Ordet »midlertidig« vedtogesmed 35 Stemmer mod 5. medens 51
Radikale og Socialdemokrater ikke
stemte. Forslaget om Kommissionen
angaaende Sluseprojektet vedtogesrr.ed 85 Stemmer, idet nogle Med-
lemmer afholdt sig fra at stemme.

Endelig stemtes der om selve
Lovforslagets Vedtagelse, der skete
med 36 Stemmer mod ingen, idet 58Medlemmer ikke deltog i Afstem-
ningen. Dermed gaar da Forslagettil Landsthinget.

Næste Mede holdes paa OnsdagKl. 1, da bl. A. Sparekasse- ogBanitloven kommer til 2. Behand-
ling.

H-r.

bana Broder Ludwig Theodor, der boer l
Italien. Dør vil nu blive anstillet en Un-
dersøgelse for at faa konstateret, hvor-
ledes og hvorfor Testamentet er bleven
aøuderrevet.

Ur. 166. 19L4.

Dpfyldelse, lyder som en. Trust op
Opmuntring til de modløse Tyskere,
der efter Grev Rantzaus Ord endog
nærer Bekymringer for Preussen,
fordi den danske Nationalitet holder
sip kraftip indenfor sine egne Ene-
mærker. Men iovript burde den filo-
sofiske Kansler være for klop til at
pive sip af med at spaa; han kan saa
lidt som nopen Anden skue ind i
IFi emtiden. Den nordslesvipske Be-
folknings Livshaab vil inpen preus-
siske Taler kunne kue. Danskheden
har rist, at den staar kraftip trods
alle Forfølpelser, op saa længe den
Lestaar, vil ogsaa Haabet leve om
en Gjenforening med vort frie
danske Fædreland.

Formmagen i Sverrig.
Debatten i Rigsdagen.

RB. Stockholm, 27. Maj.
Finanslov-behandlingen indlede-

des i Første Kammer af llellberg
(Liberal), som udtalte Ilaah om, at
Forsvarsepørgsmaalet vil blive
løst nu.

Fhv. Krigsminister Beg,strom
(Liberal) kritiserede Dr. lledins
Alliancepolitik og Propaganda der-
for. Landet ønskede kun at bevare
sin Neutralitet.

Højrelederen Trygger replicerede
til Bergstrøm og talte for Rege-
ringsforslaget.

Udenrigsministeren forsvarede
ligeledes Regeringen og sluttede sig
til Bergstrøms Udtalelse vedrørende
Sverrigs Neutralitet; han talte for
dennes Effektivitet, ved bedre For-
svar.
þÿ  I Andet Kammer indledede«

Debatten af Statsministeren, som
betonede, at Regeringen ikke var
nogen Partiregering, og at For-
svarsforslaget ikke var noget Parti-
forslag. Han bad Kamret om at an-
befale Regeringsforslaget.

Fhv. Statsminister Staaff (Libe-
ral) fastslog en stigende Bitterhed i;
det politiske Liv: Den nye nationa-
listiske Bev.ægelse betegnede han
som ensidig og overdreven, og han
gjennemgik derpaa i Korthed For-
svarsforslaget ; han fandt en økono-
misk Modifikation nødvendig. De
Liberale stod urokkelig fast ved
de konstitutionelt - parlamentariske
Grundsætninger.

Socialdemokraternes Fører, Bran-
ting, betonede, at Valgresultatet er,
at det svenske Folks Flertal havde
sagt Nej til Regeringsforslaget, der
kun var Begyndelsen til Kravet om
en staaende Hær. Han talte imod
Regeringens Forslag.

Fhv. Konsejlpræsident Lmdman
(Højre) vendte sig mod Staaff og
udtalte bl. A.: Vor Nationalisme er
kun Patriotisme, ikke Imperialisme.

Hvide Sande
i Folkethinget.

r-þÿ  .-« . ... . | » « r
Venstres ændrede Forslag vedtaget

Privattelegram.
SCL i

Kjøbenhavn, 28 Maj
Eneste Sag paa Dagsordenen for

Folkethingets Mode i Dag \ar 3. Be-
handling af Lovforslaget om Ordning
af Afløbsforholdene ved Ringkjø-
bing Fjord, hvorom der siden 2. Be-
handling i Tirsdage er ført en Ræk-
ke Forhandlinger i Udvalget.

Der forelaa i Dag ved Modets Be-
gyndelse 3 Sæt Ændringsforslag.
Forst har J. C. Christensen og 4
Venstremænd samt Hammerich fore
slaaet den Ændring i deres eget. ved
2. Behandling vedtagne Forslag, at
den Istandsættelse af Moleanlægæ-
ne, der skal foretages for 1 ,3 T 5,000
Kr., skal være »midlertidig«, hvor-
hos de foreslaar at affatte Lovforsla-
get« 3 om Nedsættelse af en Kom-
mission sa al edes: »Til at- fremkom-
me med Forslag om endelig fedning
af Afløbsforholdene ved Ringkjø-
bing Fjord gjennejn Sluseanlæg i
Forbindelse med en Kammersluse
for Sejlads for mindre Fartøjer ned-
sættes en Kommission, bestsaende af
5 Medlemmer, nemlig 2 Vandbyg-
ningsteknikere, 2 Landbrugstekni-
kere og I fiskerikyndig Mand. Kom-
missionen skal inden 1. Oktober
1914 fil Ministeren for offentlige
Arbejder fremsætte Forslag og
Overslag til Sluseanlæget, og Mini-
steren skal derefter inden en Maa-
ned efter Rigsdagens Sammentræ-
den fremsætte Forslag i Rigsdaæen
i Overensstemmelse med Kommis-
sionen« Betænkning.«

Dernæet. har de Radikale sam-
men med S. Ruren sen foreslaaet at
gjenoptage Regeringsforslaget om
Lukning af Kanalen ved Hvide San-
de og Aabninp af et Løb ved Gødelen
og dertil bevilge 450.000 Kr.

Videre forelaa der Forslag fra
Socialdemokraterne om uden at
fastsætte noget bestemt Beløb, der
maa brngee. at bemyndige Ministe-
ren til »i Overensstemmelse med Be-
villingen paa Tillægsbevillingsloven
for Finansaaret 1913þÿ  14 at lade fo-
retage midlertidige Sikrings- og
Lukningsarbejder ved Hvide Sande-
Kanalen, og endelig stiller saavel
Radikale øom Socialdemokrater og
S. Sørensen Forslag om at give Pa-
ragraffen om Kommissionen ganske
den samme Affattelse som af J. C.
Christensen m. FL foreelaaet.

Debatten aabnedes af Dr. Edv.
Larsen som Udvalgets Ordfører.
De stillede Ændringsforslag samler
sig om Nedsættelse af en rent tek-
nisk Kommission til Undersøgelae
af Sineeplanen, hvilken Kommissions
Forslag skal forelægges Lovgiv-
ningsmagten, som imidlertid til den
Tid staar fuldstændig frit overfor
Planen. løvrigt er der nu Tale om
tre forsk jellige, midlertidige Foran-
staltninger. Paa de Radikales Veg-
ne ahbefalede han dereø Forslag srnn
et Forslag, der intet, foregriber,
men dog bringer Storfiskeriet i no-
gen Fare. Socialdemokraterne paa-
tager sig ved deres Forslag Ansvaret
for betydelige Overskridelser af Be-
villingerne og for Nedbrydning af
de allerede anlagte Værker med
deraf flydende etore Udgifter. I
denne Forbindelse henledede han
Opmærksomheden paa, at Hvide
»Sande-Kommissionen har udtalt, at
yderligere Nedbrydninger udsætter
Menneskeliv for Fare. Socialdemo-
kraterne gaar dernæst direkte mod
Vandhygningsvæsnet, der har beteg-
net Regerinpaforblaget, søm nu »lil-
les af de Radikale, som det, der ube-
tinget. gjer Risikoen mindst, naar
man' ikke nn vil tage Beslutning fim
en endelig Ordning. Naar Venstres
For«lag medfører en Udgift af
1,375.000 Kr. eller næsten en Mil-
lion mere end Regeringeforslaget.,
kan der i Virkeligheden ikke være
Tale om en midlertidig Foranstalt-
ning. Skal den kun være midler-
tidig. efter fol ges den af en Udgift
0>aa mindst 2 Mill. Kr. til Slusean-
læget. Taleren kritiserede meget
etærkt Socialdemokraternes Hold-
ning. fleres Forslap er efter deres
Ordfører« egne tidligere Udtalelser

Mexiko.
klLU: I 7

Telegrammer.

RB. Washington, 28. Maj.
I Felgo et traadlost Telegram

fra det amerikanske Slagskib »Cali-
fernin« har Oprørerne afbrudt, Te-
legraf- og Jærnbaneforbindelseu
mellem Guadalajara oglfovedstaden.
RB. Eaglepass (Texas), 28. Maj

De mexikanske Oprørere har
beslaglagt 5 Kulgruber i Nærheden
af Sabine, tilhørende amerikanske
og franske Selskaber. Gruberne er
de største i Me xiko, og Beslaglæg-
gelsen er sket efter Ordre af Gene-
ral Carranza.

Kampen mod Tuberkulosen.
Nationalforeningens Aarsnrøde.

Telegram.

RfB. Kjøbenhavn, 28. Maj.
Nationalforeningen til Tuberku-

losens Bekæmpelse holdt i Dag paa
Hotel »Phønix« sit Aarsmøde under
Ledelse af Formanden, Gehejmekon-
forensraad Oldenburg.

Forretningsudvalgets Formand,
Professor Carl Lorenzen, aflagde
Beretning om dot forløbne Aar, der
betegnedes soin et roligt Arbejds-
aar. Der var nu her i Landet i Alt
2375 Senge, bestemte for Tuberku-
losepatienter, eller een Seng pr. Tu-
sinde Indbyggere, hvilket maatte
betegnes som enestaaende gunstigt.
Af de 2375 Senge tilhørte dé 834
Nationalforeningen. Efter at have
gjort Rede for Aarets forskjellige
Nybygnigner og herunder oplyst, at
man d Aar agtede at paabegynde
Opførelsen af Børnesanatoriet ved
Hjerting og senere agtede at opføre
et andet Børnesanatorium ved Sæ-
by, paaviate Taleren til Slut, hvor-
ledes Tuberkulosestationerne havde
rirket til overordentlig Nytte, og
fremhævede Betydningen af at op-
rette saa mange nye Stationer som
muligt.

Den administrerende Direktør
Chr. Jensen aflagde derefter Aars-
regnskabet. Høstblomstdagen i
Fjor udviste, trods det slette Vejr,
en Indtægtsfremgang af godt 3000
Kr., idet det samlede Nettoudbytte
var 146,581 Kr. mod 143,200 Kr.
Aaret forud. Foreningens Formue
var opgjort til 2,853.516 Kr.

Professor Knud Faber gav Med-
delelse om Sanatoriernes Virksom-
hed. Man var nu naaet saa vidt, at
næsten Alle, der ønskede Optagelse,
kunde faa Plads paa Sanatorierne.
Mest ugunstigt stillede det sig med
Børn, og man havde derfor taget,
under Overvejelse at foretage for-
skjellige Udvidelser paa dette Om-
raade.

Under den paafølgende Diskus-
sion udtalte Folkethingsmand Jacob
Christensen Ønsket om, at Spørgs-
mnalet om Patienternes Valgdelta-
gelse blev underkastet velvillig
Overvejelse.

Folkethingsmand J. C. Christen-
sen beklagede, at man ikke var kom-
men videre med Hensyn til Opfø-
relse af et Børnesanatorium ved
Vestkysten, og udtalte Ønsket om,
at der blev opført et Sommersana-
térium ved Ringkjøbing.

Fra Bestyrelsens Side stillede
man sig velvilligt overfor de for-
skjellige Henstillinger, og efter at
der var givet Decharge for Regn-
skabet og Beretningen, holdtes Fro-
kostpause.
þÿ  I Eftermiddagsmødet vedtoges

Forretningsudvalgets Forslag om at,
yde den sædvanlige Refusion til
Kredsforeningerne paa indtil 25
j>Ct. af det løbende Aars Indtægt
ved ordinære Medlems- og Kommu-
nebidrag.

Det overdroges Forretningsud-
valget at fastsætte indeværendeAars
Høstiblomstdag til en Dag i Septem-
ber Maaned.

Man vedtog at benytte ca. 90.000
Kr. af de i Behold værende lløst-
hlomstpenge til en ny 30 Sengcs-
Børnepavillon ved Julcmærkesana-
tøriet. '

Ligeledes vedtoges enstemmigt
et Forslag om at give 10,000 Kr. i
Tilskud til Dansk Forening for Bør-
netandpleje.Endvidere vedtoges dét at refun-
dere Kredsforeningerne til Anven-
delse af en Trediedel af det udenfor
Kjøbenhavn indkomne Tløstblomst-
beléb.

Med Akklamation vedtoges det
at give 10 pCt. af indeværende Aar«
Iføstblornstnidbyttø til yderligene
Behandling uf Kræftpatienter udeu-

FÆDRELANDET.
De bornholmske Kartofler.

Landbrugsministeriets Tilsyn
med Planteskoler og Planteskole-
artikler meddeler, at der i Henhold
til Oidre fra Landbrugsministeriet
indtil videre ikke vil kunne udste-
des de i Lov af 19. Februar 1914
2 omtrlte Attester for Kartoffelsen-
dinger, bestemte til de Forenede
Stater i Amerika, for Kartofler,
avlede paa Bornholm. Som Følge
heraf vil Kartofler fra Bornholm
indtil videre ikke kunne udføres til
de Forenede Stater.

Dødsfald.
Hotelejer N. Olsen i Faxe er i

Onsdags Aftes død i Kjøbenhavn af
et Hjrerteslag. Den Afdøde, der har
ejet cg drevet Hotel »Faxe« siden
1881, blev 65 Aar gammel.

En Frøavls-Studierejse.
Det rf landbrugsministeriet ned-

satte Udvalg vedrørende Frøavl har
foranlediget, at der er stillet Miidler
til Raadighod til en landøkonomisk
ITridersøgelsesrejso til Rusland.
Rejsen begyndte i Gaar og varer til
Begyndelsen af Juli Maaned, og
Deltagerne er Dirsktør Dbrph-Pe-
tersen ved Statsanstalten Dansk
Frokontrol og Landbrugskanddiafc
N. O. Nielsen, der i 10 Aar har væ-
ret Godsinspektor i Palolien.

Fra' St. Petersborg gaar Rejsen
til Østorsøprovinserne, det eentralo
Rusland omkring Moskow og even-
tuelt til Ø.sfcrusland. Sidst besøges
de frugtbare Sortejordsdistrikter i
Sydvestrusland omkring Kiew, hvor
Hovedparten af det russiske Rød-
kløverfrø avles.

Det ændrede Automobilløb.
Allerede for længere Tid siden

blev som meddelt den oprindelige
Plan for kgl. dansk Automobilklubs
Paalidelighedidob þÿ  en Tur gjen-
nem Sønderjylland til Hamburg og
I.iibeek þÿ  opgiven, da man mente
at have mødt Modstand fra tysk Si-
de, idet der bh A. ikke indlob Svar
fra den tyske Automobilklub.

Dette sidste viser sig nu i Følgo
»B. T.« ikke at være helt rigtigt,
idet et imødekommende Svar fra
den tyske Automobilklub e r indlø-
bet. men af en Fejltagelse forlagt
umiddelbart efter Modtagelsen paa
Antomobilklubbens Sekretariat i
Kjøbenhavn. _ ,

Pinse-Idyl i Rødby.
»Rødby Avie« skriver:
Græsset paa Gaderne begynder

at, antage et frodigt, Udseende. Vi
gjor opmærksom paa, at Loven kræ-
ver, at al Vegetation paa Gadorno
skal bortlugcs i disse Éngc; sorger
man ikke for, nb dette sker inden
Pinse, er man sikker paa cn Mulkt.
Men ikko alene af den Grund hor

.man ptrnx skride til denne lille Host
þÿ  man hor ogsaa gjørc det, for at
vore ellers saa pæne Gader kan væ-
re gjort hovedreno til Højtiden.

J.!j O

Jacob A« Riis.
Den danske Amerikaner.

Saa døde Jacob A. Riis, »en af
Amerikas nyttigste Borgere«, som
Roosevelt har udftalt ved hans Døds-
leje þÿ  en brav og god dansk Mand,
scm hans Landsmænd vil tilføje.

Jacob A. Riis' Liv var i Virkelig-
heden et Æventyr, som de endnu
kan forekomme. Sam ganske ung
Mand tog han i Følge »B. T.« fra
sin Fødeby Ribe til Amerika, som
saa mange andre unge Mennesker
den Gang, uden andet Udstyr end
sin Ungdom, et uforknyt Sind og
et bestemt Forsæt om at blive til
noget. Han var Tømrer, men tog
forøvrigt fat i, hvad der kom for,
og da han var bleven akklimatiseret,
havde lært Sproget og fundet ud af,
hvordan man skal staa paa Benene
for ikke alt blive løbet omkuld i en
Verdensby, fik han fat i en Ende af
Journal istiken, blev Politireporter
ved Bladet »New York Sun« og op-
dagede, at her var han kommen ind
paa et Omraade, der passede ham,
og som rummede en Del andet end
Ildebrande og Revolverhistorier i
Bowery.

Han opdagede paa en Maade
New Yorks mørkeste Fastland, gik
uforsagt ind i Østsidens elendige
Jungle og gav sig til at rydde op.
lian havde det n«M allerede tidligt
at faa Støtte hos Mænd som Grover
Cleveland þÿ  do Forenede Staters
Præsident omkring Midten af
i880'erne þÿ  og af Theodore Roose-
velt, medens han var Politidirektør

New York. Indenfor den store
filantropiske Virksomhed, som Riis
kastede sig ind i, var det navnlig
Reformer af Boligforholdene og
Skoleva-snet, Tilvejebringelsen af
Legepladser og amaa Parker, der in-
teresserede ham, og som han lagde
et vældigt Arbejde i. Ved Artikler
og Foredragþÿ  flammende og fængs-
lende ved den Varme og Overbevis-
ning, der straalcde ud fra dem, me-
re end egentlig elegant, udformede
cg veltelcndo þÿ  ryddede hnn op i
Kæmpebyens elendige Kvarterer,
skaffede Lys og Luft ind i Elendig-
hedens Land.

Foruden Roosevelts en Tid lang
mægtige Støtte fik Jacob A. Riis af

Et untferrmt Tastamente.
Franz Kossuths Formue.

I Budapest gamles Interessen i denne
Ud om en Skandale, der drejer sig om
den forleden afdøde Politiker Franz Kos-
suths Testamente; da dette blev taget
frem, viste det sig nemlig, at det var
revet i tre Stykker; det var imidlertid
fuldt lteseligt, og Seglet var ubeskadiget
Nogle Slægtninge al den Afdødes Enke
meddelte nu den Sagfører, der skulde
tagd Testamentet i Forvaring, at de Vid.
ner, der havde underskrevet Testamentet,
nemlig Kosaulhs Læge og hans Sekretær,
efter direkte Opfordring fra den Døende
havde revet Testamentet i Stykker, og
ca ingen af de paagjaldende Vidner var
til Stede, maatte Sagføreren foreløbig
lade sig nøje mad den Forklaring.

Naar der intet Testamente foreligger,
er Enken efter ungarske Love Universal-
arving; men der bitver dog næppe Tale
om, at Kosautha Enke bliver alene om
Arven, der andrager ca. 300,000 K De
to nevute Vidner hsr uemiig nu katego-
risk benægtet at have revet Testamentet
i Stykker, ligesom de bestemt erklærer,
at Kossuth aldrig har rettet nogen Op-
fordring til dem derom: efter den Af-
døde« Ønske havde de tværtimod Dagen
før hans Død endnu en Gang vist ham
Teatamentet, og han havde undersøgt
Seglet og med Tilfredshed konstateret, at
Alt var l Orden; tllsidat havde han Ledt
Vidnerne lægge Testamentet paa Plade
igjen.

Det sønderrevne Testamente er efter
denne Forklaring bleven aabnet, og det
vlate aig da, at Kossuth har testamenteret
Halvdelen af atn Formue til ain Hustru,
medens den anden Halvdel skal tilfalde

Fredag den 29. Ma|.

mange andre formaaende Mænd en
overordentlig kraftig Hjælp til sit
Reformarbejde; sualedes vandt hun
bl. A. den yngre Itoekefel'era Til
lid og Venskab, en uhyre nyttig
Forbindelse for det Arbejde, Riis
havde taget sig paa.

Gjennem Bøger og gjennem Ar-
tikler i Aviser og Tidsskrifter kæm-
pede Jacob A. Riis þÿ  med næsten
aldrig svigtende Held þÿ  for sine
Ideer. Desuden holdt han Foredrag,
blev vistnok en meget højt betalt
Foredragsholder, men blev aldrig
særlig velstaaende. Hvad han fik
ind, gik med til hans mangfoldige
filantropiske Foretagender og Pla-
ner.

Jacob A. Riis blev i Virkelighe-
den adopteret, af de Forenede Sta-
ter; hnn var amerikansk Borger og
var stolt af at være det þÿ  i sin Bog
»The making of nn American« har
han fortalt derom; men samtidig
vedblev bon at være Dansk, og Ame-
rikanerne, der betragtede ham som
en af deres egne, vidste, at han var
Dansk. Ogsaa i dette kom han til
at gavne sit gamle H jemland og sine
første Landsmænd.

for Kjøbenhavn paa Radiumhjem
(dier paa Sygehuse. Endvidere ved-
tog man at yde Kyatlioøpitalern«
ved Juelsminde øg paa Rcf unes hver
10 pCt. al Indtægten ved Aarets
I løstldomstdag til Forbedringer af
Hospitalerne samt at benytte do
fornødne Penge til Opførelse og
Montering af det tidligore omtalte
Sommeir anatorimiii i Sæby. Ende-
lig vedtog man ut bevilge indtil
30,000 Kr. til 2 Plejehjem af lig-
nende Slags som ved Ry; det ene
skal ligge ved Faaborg, det andet i
Præstø Amt.

I)e fratrædende Medlemmer af
BestyreUen gjenvalgte«, ligesom
man gjen valgte Foreningens For-
mand, Gehojrnekonforensraad Ol-
denburg, og dens Viceformænd, Fol-
ketlui gsmond J. C. Christensen og
Professor K. Faber. Forretnings-
udvalget saavel som Revisorerne
gjenvulgtes. Til Tile,vn«r.iadot ny-
valgtes Sagfører Lau i Kolding i
Stedet for Professor Saugrnatin.

JYLLANDSPOSTEN

ganske utilfredsstillende, og det faar
kun den Virkning at sikre Venstre«
Forslag.

Hr. P. Th. Nielsen vilde ikko
opholde sip vod, at Ordforeren mod
Sædvane havde polemiseret mod da
andre Mindretalsforslap, for de var
begrundede af Mindretallene selv.
Han forstod podt Ordførerens Bit-
terhed; han er blevet skuffet i sine
Forventninger op vil nu se Regerin-
gens op de Radikales Forslag gaa til
Bunds. Naar Venstre foreslaar at
indsætte Ordet »midlertidig« i Tæv-
forslaget, er Grunden den, at de fo-
leslaaede Molebygninger ikke kan
være færdige til Oktober, naar
Kommissionen skal være færdig ined
sit Arbejde. Venstre har intet imod,
at Sluseprojektet overvejes nærme-
re, men det vil ikke foregribe Af-
pjurelpen ved nu at lukke Kanalen.
Det vides jo ikke, om der er Nopen,
d< r otisker Slusen. Ikke alene Rigs-
dagen, men opsaa Ministeren staar
til Efteraaret frit overfor Kommis-
sionens Plan. lian befrygtede det
som en Selvfølge, at Istandsættelsen
nf Molerne i Overensstemmelse med
Vcnrtrea Forslag maa ske efter In-
geniør Munch-Petersens Flan, og at
Vand bygningsvæsnet maa bestræbe
sig for at hygge Molerne saa langt
ud som muligt.

Med Hensyn til Lukningen af
Hvide Sande Kanalen gjorde Tale-
ren opmærksom paa, at Vandbyg-
ningsdirektoren har erklæret, at det
kun kan lykkes at faa den færdig i
denne Sommer, naar der senest i
Slutningen af Maj Maaned kan be-
gyndes paa Udgravning af Løbet
ved Gødelen og der iøvrigt ikke
indtræffer særlige Forhold; men
om at negynde i Maj Maaned kan
der jo ikke blive Tale.

Redaktør II a n g e begrundede
Socialdemokraternes Forslag. Og-
saa han var forundret over Ordfø-
lerens Udtalelser om de andre Min-
dretals Foislag. Saa meget mindre
Grund havde han haft til at komme
ind paa dem. som han havde Van-
skelighed nok ved at begrunde sit
eget Mindretals Forslag. Da man
fra anden Side nærede Betænkelig-
hed ved allerede nu at vedtage Slu-
seprojektet, er Socialdemokraterne
gaaet md paa .at lade Projektet un-
dersøge i en Kommission, og det
har glædet dem, at de andre Partier
er gaaet ind derpaa og derved har
erkjendt, at Projektet er Overvejel-
se værd. Spørgsmaalet er da, hvad
der skal foretages indtil Efteraaret,
og det forekommer Socialdemokra-
terne. at der ikke er Andet at gjø-
re end at fortsætte de paabegyndte
Sikringsarbejder, til hvilke Rigsda-
gen faktisk ved Tillægsbevillings-
loven har stillet ubegrænsede Midler
til Raadiphed, idet de af Ministe-
ren oprind« Kig forlangte 100,000 Kr.
rent kalkulatorisk er forhøjet til
400,000 Kr. Da der ingen Udsigt er
til i Sommer at gjennemføre Kana-
lens Lukning, er der heller ikke Me-
ning i at paalægge Ministeren at
begynde derpaa. At Socialdemokra-
terne ved deres Forslag i Dag, der
er i Overensstemmelse med Vedta-
gelsen paa Tillægsbevillingsloven,
skulde være kommet i Modstrid
med epne tidligere Udtalelser, maat-
te Hr. Hauge bestemt benægte. De-
res Forslag gaar kun ud paa at hol-
de det gaaende, til en endelig Plan
kan foreligge vedtaget. De har in-
tet Medansvar for Følgerne af. tid-
ligere Foranstaltninger, som de i
sin Tid modsatte sig.

Etatsraad Hammerich frem-
satte nogle Bemærkninger i Til-
slutning til P. Th. Nielsen. Hvis et,
tilfredsstillende Sluseprojekt kan
tilvejebringes, vil det være den bed-
ste Løsning, men Bekostningen vil
blive væsentlig større end ved 2. Be-
handling opgivet. Efter Talerens
personlige Mening bør SluFeprojek-
tet forbindes med en Fiskerihavn
cg derefter helst udføres et andet
Sted end ved Hvide Sande, og da
maa dette Løb bevares endnu i nog-
le Aar. mens Slusen bygges. Men
enten dette bliver Tilfældet eller
Slusen lægges i Hvide Sande-Kana-
le.n eller man endelig kommer til
det Resultat, at Slusen ikke bør an-
lægges, kommer det an paa, at Ka-
nalen paa bedste Maade sikres mod
en ny Katastrofe, og det naaes
bedst ved Venstres af Taleren an-
befalede Foralag.

Trafikminister H a s s i n g-J ø r-
g e n s e n mindede om, at man
særlig havde bebrejdet ham, at han
ikke var kommet frem med noget
endeligt Projekt, og at han ikke
havde haft Mod til at tage Ansva-
ret. Dette sidste var urigtigt; han
l.avde ment at kunne tage Ansvaret,
for den midlertidige Lukning af
Hvide Sande for derefter at faa un-
dersøgt, hvad der var rettest at gjø-
re, men han vilde ikke alene for æt
vsie sit Mod sprinRe lige ud i en
Ordning, der skal være endelig.
Styrken i Venstres i Tirsdags ved-
tagne Forslag var netop, at det gav
sig ud for at byde en endelig Ord-
ning; nu foroslaaea det af VenBtre
selv, at. Ordningen kun skal være
midlertidig. Hvad er Meningen?

Med Hensyn til Kommissionsfor-
slaget gjorde Ministeren opmærk-

som paa, at det for det Første ad-
skiller sig fra hans Forslag deri, at
der ikke skal sidde Rigs lagsiuanul i
Kommissionen, og dernæst deri, at
det udelukker fra Overvejelserne
den Plan at sikre Ringkjøbing
Fjord som. (Saltvandafjord. IVt er
Mie Partier altsaa enige om, og det
er da ikke Ministerens Ansvar, at
den Plan udgaar af Diskussionen.
Meningen med Kommissionsforsla-
get er formentlig fra Venstres Side
at skaffe flere Stemmer for Partiets
Forslag, end det fik ved 2. Behand-
ling. (P. Th. Nielsen; .la, na-
turligvis!) Men det maa tillige væ-
re Udtryk for vaagnendø Usikker-
hed hos Venstre overfor dets eget
Forslog.

Til Socialdemokraterne bemær-
kede Ministeren, at han ikko forstod
deres Foralag. Er Meningen den, at
der ikke skal foretages mere, «nd
der gaves Bemyndigelse til paa Til-
lægsbevillingsloven, er Forslaget
overflødigt, og skal der foretages
mere, maa det siges tydeligt og
klart. Derfor maatte han fraraade
det socialdemokratiske Forslag. Han
havde ventet, at Socialdemokrater-
ne, der prioipielt er for Sluseplanen,
subsidiært havde støttet Regerings-
forslaget, der opretholder Mulig-
heden for denne Plans Gjennemfø-
rclse. Naar de ikke gjnr det, maa
Grunden vel soges i Tvivl og Uenig-
hed indenfor Partiet: men den bor
ikko faa Udtryk i et Ændringsfor-
slag, men i Afstemningen.

Ministeren sluttede derefter med
at anbefale de Radikales Forslag.
Det er beklageligt, at man ikke er
bleven færdig med Loven paa et
tidligere Tidspunkt. Men ved An-
skaffelsen af yderligere Materiel
bliver Vandbygningsvæsnet vel nok
færdigt i Sommer, og ganske de
samme Betænkeligheder med Hen-
syn til at blive færdig gjælder paadette Tidspunkt i ligesaa høj Grad
Venstres Foislag, dersom det ved-
tages.

Efter Ministerens Foredrag hav-
de de forskjellige Gruppeordførere
prany Ordet for at replicere til hin-
anden og til Ministeren, der ligele-des endnu en Gang havde Ordet, ogefter nogle Bemærkninger af Byg-
mester Andersen og Hr. Thomas
Larsen om dennes Stilling til Sagen
som Minister for offentlige Arbej-der. gik man til Afstemning.Først stemtes der om de Radika-
les Forslag, som forkastedes, idet
Stemmerne stod lige (35 mod 35) ;
Højre delte sig og Socialdemokra-
terne afholdt sig fra at stemme.

Derpaa stemtes der over Social-
demokraternes Forslag, der forka-
stedes med 40 Stemmer mod 24; de
Radikale afholdt sig fra at stemme.

Venstres Ændring om at ind-
sætte Ordet »midlertidig« vedtogesmed 35 Stemmer mod 5. medens 51
Radikale og Socialdemokrater ikke
stemte. Forslaget om Kommissionen
angaaende Sluseprojektet vedtogesrr.ed 85 Stemmer, idet nogle Med-
lemmer afholdt sig fra at stemme.

Endelig stemtes der om selve
Lovforslagets Vedtagelse, der skete
med 36 Stemmer mod ingen, idet 58Medlemmer ikke deltog i Afstem-
ningen. Dermed gaar da Forslagettil Landsthinget.

Næste Mede holdes paa OnsdagKl. 1, da bl. A. Sparekasse- ogBanitloven kommer til 2. Behand-
ling.

H-r.

bana Broder Ludwig Theodor, der boer l
Italien. Dør vil nu blive anstillet en Un-
dersøgelse for at faa konstateret, hvor-
ledes og hvorfor Testamentet er bleven
aøuderrevet.

Ur. 166. 19L4.

Dpfyldelse, lyder som en. Trust op
Opmuntring til de modløse Tyskere,
der efter Grev Rantzaus Ord endog
nærer Bekymringer for Preussen,
fordi den danske Nationalitet holder
sip kraftip indenfor sine egne Ene-
mærker. Men iovript burde den filo-
sofiske Kansler være for klop til at
pive sip af med at spaa; han kan saa
lidt som nopen Anden skue ind i
IFi emtiden. Den nordslesvipske Be-
folknings Livshaab vil inpen preus-
siske Taler kunne kue. Danskheden
har rist, at den staar kraftip trods
alle Forfølpelser, op saa længe den
Lestaar, vil ogsaa Haabet leve om
en Gjenforening med vort frie
danske Fædreland.

Formmagen i Sverrig.
Debatten i Rigsdagen.

RB. Stockholm, 27. Maj.
Finanslov-behandlingen indlede-

des i Første Kammer af llellberg
(Liberal), som udtalte Ilaah om, at
Forsvarsepørgsmaalet vil blive
løst nu.

Fhv. Krigsminister Beg,strom
(Liberal) kritiserede Dr. lledins
Alliancepolitik og Propaganda der-
for. Landet ønskede kun at bevare
sin Neutralitet.

Højrelederen Trygger replicerede
til Bergstrøm og talte for Rege-
ringsforslaget.

Udenrigsministeren forsvarede
ligeledes Regeringen og sluttede sig
til Bergstrøms Udtalelse vedrørende
Sverrigs Neutralitet; han talte for
dennes Effektivitet, ved bedre For-
svar.
þÿ  I Andet Kammer indledede«

Debatten af Statsministeren, som
betonede, at Regeringen ikke var
nogen Partiregering, og at For-
svarsforslaget ikke var noget Parti-
forslag. Han bad Kamret om at an-
befale Regeringsforslaget.

Fhv. Statsminister Staaff (Libe-
ral) fastslog en stigende Bitterhed i;
det politiske Liv: Den nye nationa-
listiske Bev.ægelse betegnede han
som ensidig og overdreven, og han
gjennemgik derpaa i Korthed For-
svarsforslaget ; han fandt en økono-
misk Modifikation nødvendig. De
Liberale stod urokkelig fast ved
de konstitutionelt - parlamentariske
Grundsætninger.

Socialdemokraternes Fører, Bran-
ting, betonede, at Valgresultatet er,
at det svenske Folks Flertal havde
sagt Nej til Regeringsforslaget, der
kun var Begyndelsen til Kravet om
en staaende Hær. Han talte imod
Regeringens Forslag.

Fhv. Konsejlpræsident Lmdman
(Højre) vendte sig mod Staaff og
udtalte bl. A.: Vor Nationalisme er
kun Patriotisme, ikke Imperialisme.

Hvide Sande
i Folkethinget.

r-þÿ  .-« . ... . | » « r
Venstres ændrede Forslag vedtaget

Privattelegram.
SCL i

Kjøbenhavn, 28 Maj
Eneste Sag paa Dagsordenen for

Folkethingets Mode i Dag \ar 3. Be-
handling af Lovforslaget om Ordning
af Afløbsforholdene ved Ringkjø-
bing Fjord, hvorom der siden 2. Be-
handling i Tirsdage er ført en Ræk-
ke Forhandlinger i Udvalget.

Der forelaa i Dag ved Modets Be-
gyndelse 3 Sæt Ændringsforslag.
Forst har J. C. Christensen og 4
Venstremænd samt Hammerich fore
slaaet den Ændring i deres eget. ved
2. Behandling vedtagne Forslag, at
den Istandsættelse af Moleanlægæ-
ne, der skal foretages for 1 ,3 T 5,000
Kr., skal være »midlertidig«, hvor-
hos de foreslaar at affatte Lovforsla-
get« 3 om Nedsættelse af en Kom-
mission sa al edes: »Til at- fremkom-
me med Forslag om endelig fedning
af Afløbsforholdene ved Ringkjø-
bing Fjord gjennejn Sluseanlæg i
Forbindelse med en Kammersluse
for Sejlads for mindre Fartøjer ned-
sættes en Kommission, bestsaende af
5 Medlemmer, nemlig 2 Vandbyg-
ningsteknikere, 2 Landbrugstekni-
kere og I fiskerikyndig Mand. Kom-
missionen skal inden 1. Oktober
1914 fil Ministeren for offentlige
Arbejder fremsætte Forslag og
Overslag til Sluseanlæget, og Mini-
steren skal derefter inden en Maa-
ned efter Rigsdagens Sammentræ-
den fremsætte Forslag i Rigsdaæen
i Overensstemmelse med Kommis-
sionen« Betænkning.«

Dernæet. har de Radikale sam-
men med S. Ruren sen foreslaaet at
gjenoptage Regeringsforslaget om
Lukning af Kanalen ved Hvide San-
de og Aabninp af et Løb ved Gødelen
og dertil bevilge 450.000 Kr.

Videre forelaa der Forslag fra
Socialdemokraterne om uden at
fastsætte noget bestemt Beløb, der
maa brngee. at bemyndige Ministe-
ren til »i Overensstemmelse med Be-
villingen paa Tillægsbevillingsloven
for Finansaaret 1913þÿ  14 at lade fo-
retage midlertidige Sikrings- og
Lukningsarbejder ved Hvide Sande-
Kanalen, og endelig stiller saavel
Radikale øom Socialdemokrater og
S. Sørensen Forslag om at give Pa-
ragraffen om Kommissionen ganske
den samme Affattelse som af J. C.
Christensen m. FL foreelaaet.

Debatten aabnedes af Dr. Edv.
Larsen som Udvalgets Ordfører.
De stillede Ændringsforslag samler
sig om Nedsættelse af en rent tek-
nisk Kommission til Undersøgelae
af Sineeplanen, hvilken Kommissions
Forslag skal forelægges Lovgiv-
ningsmagten, som imidlertid til den
Tid staar fuldstændig frit overfor
Planen. løvrigt er der nu Tale om
tre forsk jellige, midlertidige Foran-
staltninger. Paa de Radikales Veg-
ne ahbefalede han dereø Forslag srnn
et Forslag, der intet, foregriber,
men dog bringer Storfiskeriet i no-
gen Fare. Socialdemokraterne paa-
tager sig ved deres Forslag Ansvaret
for betydelige Overskridelser af Be-
villingerne og for Nedbrydning af
de allerede anlagte Værker med
deraf flydende etore Udgifter. I
denne Forbindelse henledede han
Opmærksomheden paa, at Hvide
»Sande-Kommissionen har udtalt, at
yderligere Nedbrydninger udsætter
Menneskeliv for Fare. Socialdemo-
kraterne gaar dernæst direkte mod
Vandhygningsvæsnet, der har beteg-
net Regerinpaforblaget, søm nu »lil-
les af de Radikale, som det, der ube-
tinget. gjer Risikoen mindst, naar
man' ikke nn vil tage Beslutning fim
en endelig Ordning. Naar Venstres
For«lag medfører en Udgift af
1,375.000 Kr. eller næsten en Mil-
lion mere end Regeringeforslaget.,
kan der i Virkeligheden ikke være
Tale om en midlertidig Foranstalt-
ning. Skal den kun være midler-
tidig. efter fol ges den af en Udgift
0>aa mindst 2 Mill. Kr. til Slusean-
læget. Taleren kritiserede meget
etærkt Socialdemokraternes Hold-
ning. fleres Forslap er efter deres
Ordfører« egne tidligere Udtalelser

Mexiko.
klLU: I 7

Telegrammer.

RB. Washington, 28. Maj.
I Felgo et traadlost Telegram

fra det amerikanske Slagskib »Cali-
fernin« har Oprørerne afbrudt, Te-
legraf- og Jærnbaneforbindelseu
mellem Guadalajara oglfovedstaden.
RB. Eaglepass (Texas), 28. Maj

De mexikanske Oprørere har
beslaglagt 5 Kulgruber i Nærheden
af Sabine, tilhørende amerikanske
og franske Selskaber. Gruberne er
de største i Me xiko, og Beslaglæg-
gelsen er sket efter Ordre af Gene-
ral Carranza.

Kampen mod Tuberkulosen.
Nationalforeningens Aarsnrøde.

Telegram.

RfB. Kjøbenhavn, 28. Maj.
Nationalforeningen til Tuberku-

losens Bekæmpelse holdt i Dag paa
Hotel »Phønix« sit Aarsmøde under
Ledelse af Formanden, Gehejmekon-
forensraad Oldenburg.

Forretningsudvalgets Formand,
Professor Carl Lorenzen, aflagde
Beretning om dot forløbne Aar, der
betegnedes soin et roligt Arbejds-
aar. Der var nu her i Landet i Alt
2375 Senge, bestemte for Tuberku-
losepatienter, eller een Seng pr. Tu-
sinde Indbyggere, hvilket maatte
betegnes som enestaaende gunstigt.
Af de 2375 Senge tilhørte dé 834
Nationalforeningen. Efter at have
gjort Rede for Aarets forskjellige
Nybygnigner og herunder oplyst, at
man d Aar agtede at paabegynde
Opførelsen af Børnesanatoriet ved
Hjerting og senere agtede at opføre
et andet Børnesanatorium ved Sæ-
by, paaviate Taleren til Slut, hvor-
ledes Tuberkulosestationerne havde
rirket til overordentlig Nytte, og
fremhævede Betydningen af at op-
rette saa mange nye Stationer som
muligt.

Den administrerende Direktør
Chr. Jensen aflagde derefter Aars-
regnskabet. Høstblomstdagen i
Fjor udviste, trods det slette Vejr,
en Indtægtsfremgang af godt 3000
Kr., idet det samlede Nettoudbytte
var 146,581 Kr. mod 143,200 Kr.
Aaret forud. Foreningens Formue
var opgjort til 2,853.516 Kr.

Professor Knud Faber gav Med-
delelse om Sanatoriernes Virksom-
hed. Man var nu naaet saa vidt, at
næsten Alle, der ønskede Optagelse,
kunde faa Plads paa Sanatorierne.
Mest ugunstigt stillede det sig med
Børn, og man havde derfor taget,
under Overvejelse at foretage for-
skjellige Udvidelser paa dette Om-
raade.

Under den paafølgende Diskus-
sion udtalte Folkethingsmand Jacob
Christensen Ønsket om, at Spørgs-
mnalet om Patienternes Valgdelta-
gelse blev underkastet velvillig
Overvejelse.

Folkethingsmand J. C. Christen-
sen beklagede, at man ikke var kom-
men videre med Hensyn til Opfø-
relse af et Børnesanatorium ved
Vestkysten, og udtalte Ønsket om,
at der blev opført et Sommersana-
térium ved Ringkjøbing.

Fra Bestyrelsens Side stillede
man sig velvilligt overfor de for-
skjellige Henstillinger, og efter at
der var givet Decharge for Regn-
skabet og Beretningen, holdtes Fro-
kostpause.
þÿ  I Eftermiddagsmødet vedtoges

Forretningsudvalgets Forslag om at,
yde den sædvanlige Refusion til
Kredsforeningerne paa indtil 25
j>Ct. af det løbende Aars Indtægt
ved ordinære Medlems- og Kommu-
nebidrag.

Det overdroges Forretningsud-
valget at fastsætte indeværendeAars
Høstiblomstdag til en Dag i Septem-
ber Maaned.

Man vedtog at benytte ca. 90.000
Kr. af de i Behold værende lløst-
hlomstpenge til en ny 30 Sengcs-
Børnepavillon ved Julcmærkesana-
tøriet. '

Ligeledes vedtoges enstemmigt
et Forslag om at give 10,000 Kr. i
Tilskud til Dansk Forening for Bør-
netandpleje.Endvidere vedtoges dét at refun-
dere Kredsforeningerne til Anven-
delse af en Trediedel af det udenfor
Kjøbenhavn indkomne Tløstblomst-
beléb.

Med Akklamation vedtoges det
at give 10 pCt. af indeværende Aar«
Iføstblornstnidbyttø til yderligene
Behandling uf Kræftpatienter udeu-

FÆDRELANDET.
De bornholmske Kartofler.

Landbrugsministeriets Tilsyn
med Planteskoler og Planteskole-
artikler meddeler, at der i Henhold
til Oidre fra Landbrugsministeriet
indtil videre ikke vil kunne udste-
des de i Lov af 19. Februar 1914
2 omtrlte Attester for Kartoffelsen-
dinger, bestemte til de Forenede
Stater i Amerika, for Kartofler,
avlede paa Bornholm. Som Følge
heraf vil Kartofler fra Bornholm
indtil videre ikke kunne udføres til
de Forenede Stater.

Dødsfald.
Hotelejer N. Olsen i Faxe er i

Onsdags Aftes død i Kjøbenhavn af
et Hjrerteslag. Den Afdøde, der har
ejet cg drevet Hotel »Faxe« siden
1881, blev 65 Aar gammel.

En Frøavls-Studierejse.
Det rf landbrugsministeriet ned-

satte Udvalg vedrørende Frøavl har
foranlediget, at der er stillet Miidler
til Raadighod til en landøkonomisk
ITridersøgelsesrejso til Rusland.
Rejsen begyndte i Gaar og varer til
Begyndelsen af Juli Maaned, og
Deltagerne er Dirsktør Dbrph-Pe-
tersen ved Statsanstalten Dansk
Frokontrol og Landbrugskanddiafc
N. O. Nielsen, der i 10 Aar har væ-
ret Godsinspektor i Palolien.

Fra' St. Petersborg gaar Rejsen
til Østorsøprovinserne, det eentralo
Rusland omkring Moskow og even-
tuelt til Ø.sfcrusland. Sidst besøges
de frugtbare Sortejordsdistrikter i
Sydvestrusland omkring Kiew, hvor
Hovedparten af det russiske Rød-
kløverfrø avles.

Det ændrede Automobilløb.
Allerede for længere Tid siden

blev som meddelt den oprindelige
Plan for kgl. dansk Automobilklubs
Paalidelighedidob þÿ  en Tur gjen-
nem Sønderjylland til Hamburg og
I.iibeek þÿ  opgiven, da man mente
at have mødt Modstand fra tysk Si-
de, idet der bh A. ikke indlob Svar
fra den tyske Automobilklub.

Dette sidste viser sig nu i Følgo
»B. T.« ikke at være helt rigtigt,
idet et imødekommende Svar fra
den tyske Automobilklub e r indlø-
bet. men af en Fejltagelse forlagt
umiddelbart efter Modtagelsen paa
Antomobilklubbens Sekretariat i
Kjøbenhavn. _ ,

Pinse-Idyl i Rødby.
»Rødby Avie« skriver:
Græsset paa Gaderne begynder

at, antage et frodigt, Udseende. Vi
gjor opmærksom paa, at Loven kræ-
ver, at al Vegetation paa Gadorno
skal bortlugcs i disse Éngc; sorger
man ikke for, nb dette sker inden
Pinse, er man sikker paa cn Mulkt.
Men ikko alene af den Grund hor

.man ptrnx skride til denne lille Host
þÿ  man hor ogsaa gjørc det, for at
vore ellers saa pæne Gader kan væ-
re gjort hovedreno til Højtiden.

J.!j O

Jacob A« Riis.
Den danske Amerikaner.

Saa døde Jacob A. Riis, »en af
Amerikas nyttigste Borgere«, som
Roosevelt har udftalt ved hans Døds-
leje þÿ  en brav og god dansk Mand,
scm hans Landsmænd vil tilføje.

Jacob A. Riis' Liv var i Virkelig-
heden et Æventyr, som de endnu
kan forekomme. Sam ganske ung
Mand tog han i Følge »B. T.« fra
sin Fødeby Ribe til Amerika, som
saa mange andre unge Mennesker
den Gang, uden andet Udstyr end
sin Ungdom, et uforknyt Sind og
et bestemt Forsæt om at blive til
noget. Han var Tømrer, men tog
forøvrigt fat i, hvad der kom for,
og da han var bleven akklimatiseret,
havde lært Sproget og fundet ud af,
hvordan man skal staa paa Benene
for ikke alt blive løbet omkuld i en
Verdensby, fik han fat i en Ende af
Journal istiken, blev Politireporter
ved Bladet »New York Sun« og op-
dagede, at her var han kommen ind
paa et Omraade, der passede ham,
og som rummede en Del andet end
Ildebrande og Revolverhistorier i
Bowery.

Han opdagede paa en Maade
New Yorks mørkeste Fastland, gik
uforsagt ind i Østsidens elendige
Jungle og gav sig til at rydde op.
lian havde det n«M allerede tidligt
at faa Støtte hos Mænd som Grover
Cleveland þÿ  do Forenede Staters
Præsident omkring Midten af
i880'erne þÿ  og af Theodore Roose-
velt, medens han var Politidirektør

New York. Indenfor den store
filantropiske Virksomhed, som Riis
kastede sig ind i, var det navnlig
Reformer af Boligforholdene og
Skoleva-snet, Tilvejebringelsen af
Legepladser og amaa Parker, der in-
teresserede ham, og som han lagde
et vældigt Arbejde i. Ved Artikler
og Foredragþÿ  flammende og fængs-
lende ved den Varme og Overbevis-
ning, der straalcde ud fra dem, me-
re end egentlig elegant, udformede
cg veltelcndo þÿ  ryddede hnn op i
Kæmpebyens elendige Kvarterer,
skaffede Lys og Luft ind i Elendig-
hedens Land.

Foruden Roosevelts en Tid lang
mægtige Støtte fik Jacob A. Riis af

Et untferrmt Tastamente.
Franz Kossuths Formue.

I Budapest gamles Interessen i denne
Ud om en Skandale, der drejer sig om
den forleden afdøde Politiker Franz Kos-
suths Testamente; da dette blev taget
frem, viste det sig nemlig, at det var
revet i tre Stykker; det var imidlertid
fuldt lteseligt, og Seglet var ubeskadiget
Nogle Slægtninge al den Afdødes Enke
meddelte nu den Sagfører, der skulde
tagd Testamentet i Forvaring, at de Vid.
ner, der havde underskrevet Testamentet,
nemlig Kosaulhs Læge og hans Sekretær,
efter direkte Opfordring fra den Døende
havde revet Testamentet i Stykker, og
ca ingen af de paagjaldende Vidner var
til Stede, maatte Sagføreren foreløbig
lade sig nøje mad den Forklaring.

Naar der intet Testamente foreligger,
er Enken efter ungarske Love Universal-
arving; men der bitver dog næppe Tale
om, at Kosautha Enke bliver alene om
Arven, der andrager ca. 300,000 K De
to nevute Vidner hsr uemiig nu katego-
risk benægtet at have revet Testamentet
i Stykker, ligesom de bestemt erklærer,
at Kossuth aldrig har rettet nogen Op-
fordring til dem derom: efter den Af-
døde« Ønske havde de tværtimod Dagen
før hans Død endnu en Gang vist ham
Teatamentet, og han havde undersøgt
Seglet og med Tilfredshed konstateret, at
Alt var l Orden; tllsidat havde han Ledt
Vidnerne lægge Testamentet paa Plade
igjen.

Det sønderrevne Testamente er efter
denne Forklaring bleven aabnet, og det
vlate aig da, at Kossuth har testamenteret
Halvdelen af atn Formue til ain Hustru,
medens den anden Halvdel skal tilfalde

Den ideelle amerikaner
SUNSET  RUM 11

FORTÆLLINGEN OM 
Jacob A. Riis’ indholdsrige, 
aktive og hektiske liv afsluttes 
med historien om hans død 
og eftermæle. Nekrologer, 
der formidler Riis’ samtidige 
betydning i USA, men også en 
senere fotografs nyopdagelse af 
Jacob A. Riis’ fotodokumenta-
riske billeder mange år senere 
formidles. Rummet tilbyder 
gæsten ro og refleksion og mu-
lighed for at tage afsked med 
Jacob A. Riis og hans historie.

“I have lived in the 
best of all times, 
when you do not 
have to dream things 
good, but can help 
make them so.”

Efter Jacob A. Riis’ død blev hans betydning som socialreformist, 
forfatter og fotograf beskrevet i nekrologer og artikler. Her ses 
en nekrolog fra Jyllandsposten den 29. maj 1914.
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En hyldest til fotodokumentarismen 
SÆRUDSTILLING  RUM 12

I SÆRUDSTILLINGSLOKALET VISES 
skiftende udstillinger som hyldest til den 
 fotodokumentariske tradition. Her sættes der 
 fokus på fotodokumentariske udstillinger af både 
historiske og nutidige fotografer.  Udstillingernes 
emner kan være af social historisk karakter 
som reportagefotos fra  verdens brændpunkter 
eller illustrere subkul turer i vores samfund. 
Særudstillingernes tematiske fortællinger viser, 
at fotografiernes motiver stadig kan påvirke og 
forandre verden.

Særudstilling: Illustration efter forlæg fra Jørgen Overbys Tegnestue.
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FORMIDLINGEN og ind-
holdet på museet giver unikke 
muligheder for at  skabe lærings -
forløb udviklet til mellemtrinnet 
og udskolingen og til ungdoms-
uddannelserne. Jacob A. Riis 
museet vil skabe aktuelle og fag-
lige forløb i både dansk, engelsk, 
kristendom (etik, tro, og håb), 
historie og samfundsfag samt 
billedkunst. Læringsforløbene 
udvikles som tilbud for folke-
skolens elever i 4. til 9. klasse 
af skoletjenesten på  Quedens 
Gaard. Desuden udvikles et 
samarbejde med udvalgte gym-
nasier og med læreruddannel-
sen om undervisningsforløb.

Unikke læringsforløb
SKOLETJENESTEN PÅ QUEDENS GAARD 

Skoletjenesten på Quedens Gaard 
tilbyder børn undervisningsforløb 
i historiske værksteder.
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MUSEET FOR JACOB A. 
RIIS indgår i den fredede karré 
Quedens Gaard, hvorfra der 
også vil være billet- og butiks-
salg. Der er udarbejdet en over-
ordnet plan for formidlingen og 
driften af hele komplekset. 
I Jacob A. Riis’ hus er der 
adgang for kørestolsbrugere i 
stueetagen samt til førstesal med 
elevator. Adgangsforholdene 
planlægges i respekt for den 
fredede bygning.

En del af en større museumskarré

DRIFT OG 
TILGÆNGELIGHED

STUEETAGE

FØRSTESAL

GÅRDHAVE

BAGHUS
HOVEDINDGANG

INDGANG 
FØRSTESAL

ELEVATOR

TRAPPE-
OPGANG
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Den unge Jacob A. Riis ridsede sit navn på ruden i sit barndomshjem.  Sydvestjyske Museer.


