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Stem på



Hans Frederik Brobjerg i Folketinget!
Kløften mellem hvad godt vi mennesker kan udrette, og hvad
vi gør, er blevet uudholdeligt stor. Det er ikke normalt årligt
at lade 3,1 mio. børn dø af sult i Afrika; at føre angrebskrig
mod lande på baggrund af opspind; at støtte Saudi-Arabiens
angreb på Yemen; at sælge grundlæggende infrastruktur til
udenlandske spekulanter; at hjælpe neo-nazister til magten i
Ukraine og at gøre venner til fjender ift. Rusland, Kina og
USA. Men det er, hvad mange folketingsmedlemmer bruger
krudt på.

Det slutter
med mig!

Danmark skal være en kompromisløs kraft for det gode. Vi
har ofte ydet afgørende bidrag til menneskehedens fremme,
det  skal  vi  igen  – Buxtehude, Brahe, Rømer, Ørstederne,
H.C. Andersen og Thorvaldsen  sætter  standarden. Ethvert
ekko om at »ingen må lære, hvad ikke alle kan lære« skal
forstumme i  de  danske skoler  til  fordel  for  unge strubers
polyfoniske skønsang og budskab om nye opdagelser.

Derfor  skal  Danmarks  regering  befris  fra  finansverdenens
rovdrift;  banksektoren  skal  gennemreguleres;  bankerne
opdeles. Vor grundlæggende infrastruktur skal opbygges med
atomkraft,  magnettog  og  kattegatforbindelse,  og  vi  skal
bidrage til udviklingen af fusionskraft baseret på helium-3 fra
månen.     Hans Frederik Brobjerg



Opdel bankerne i de enkelte funktioner

Med skattesvindel-fup og hvidvask-sag,
udbytteskattesnyd – og mere til –
står det nu klart som sommer'ns lyse dag;
vort banksystem er et kasinospil.
Men guld for guldets skyld er nytteløst.
Vort banksystem skal tjene folkets vel;
skal danne grundlag for en gylden høst
og ikke skumme fløden til sig selv.
Del bankerne med lovens skarpe sværd:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg!

Opret et spydspidsprogram for fusionskraft

Man finder grænser for os overalt;
– skal spare vand, el, råstoffer og luft,
Men dette univers er – kort fortalt –
uendeligt, som også vor fornuft.
Thi findes for hver grænse nye svar:
Fusionskraftværker byg med dristigt sind;
»elsk – og berik med drøm – alt stort som var.«
Hvor fremtid bedres, kiv ej lukkes ind.
Uend'lig energi af stjerneskær:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg!



Erstat al elproduktion med atomkraft

Os flammens stærke kraft Prometheus gav
med forkundskab og tankens himmelflugt.
Dog stor var Zeus' vrede på den dag:
Prometheus bundet blev, og flammen slukt.
Hin flamme bæres endnu i vor ånd,
den vandt os kundskab om atomets magt.
Endnu vil Zeus os lænke med sit bånd,
men denne gang vi danner friheds pagt!
Atomkraft giv til dig og til enhver:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg!

Byg kattegatforbindelse og magnettogsnet

Som blodets kredsløb give liv og kraft,
som kæderne, der bære perlers glans,
som træet, der slå rod og suge saft,
så svajende hun komme snart i dans.
Fra by til by hun rejse alt i hast,
mens Ørsteds sko – ej hjulets tunge sving –
snart trække til, snart støde bort så fast,
dog passager'ne mærke ingenting.
Rejs snildt fra K til Aa på to kvarter:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg.



Opret et spydspidsprogram for rumfart

Som ufødt barn i moders trygge bug
vi ubekymret leve her på jord,
dog tid er inde til at fødes nu;
ej evigt barnet suge mælk hos mor.
Fra tusind stjerner mod den klode god
skal fremtids folkeslag da skue ned.
De sige: der vort legem jo opstod,
men tanken fandt sit hjem et andet sted!
Kom både Mars og Måne ganske nær:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg.

Vi har ikke »overbefolkning,« men mangel på udvikling

»Utalligt folk omflakke på vor jord,«
– så læser vi i gamle græske sagn –
»Start Trojas krig, før mængden bli'r for stor!«
– Lød ordren højt fra Zeus i Gaias navn.
Hans ekko skal forstumme i vor tid!
Thi ingen lov i dette verdensalt
begrænser vækst og glæde, gavn og vid.
Til evig skaberdåd er menn'sket kaldt.
Vort solsystem kan bære mange fler':
Vælg 5. juni Hans Frederik Brobjerg.



Genopret et Humboldtsk uddannelsessystem

»Kun det, som alle kan, man lære må!«
Ved dette rittual blev skolen rejst;
thi »pøblen« styres bedst med tanker små,
ej digter-, tænker-, ej opfindergejst.
Dog vore ånder bryder slavebånd,
når skaberværkets indre vi tør se;
thi blev vi gjort af støv, men skabt af ånd,
thi værket er i os, og vi i det.
Man bedst fra indsigts sande ophav lær':
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg.

Støt klassisk kunst og kultur

Ej dyr er mennesker, men høj're slægt.
Thi lad os ej, lig dyr i sansers vold,
forspilde kunstens skaberintellekt,
nej, lad det skinne, bringe kunstens sold;
skænk, mejsel, liv! o penslen skønhed mal,
hver stemme spejl ret himlens harmoni:
Da træffes vi i kunstens himmelsal,
at sætte alle åndens kræfter fri.
Thi klassisk kunst lad skabes af enhver:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg.



Samarbejd med Rusland, Kina og USA

Planetmaskiner tvende Rømer ga'
til Kinas kejser; venskabs morgenstund.
Med Rusland vi beskytted' USA
mod britisk flåde; dobbelt venskabs grund.
Lad Danmark evigt binde venskabs bånd,
lad verden se, at frem for had og splid
går fælles interesser hånd i hånd
med menn'skehedens fælles blomstringstid.
Venskaber frem for brug af militær:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg.

Skråt partisystemet i dets nuværende form

Den første præsident, som verden så,
et simpelt råd os gav at følge blot:
»partier aldrig dan for grupper små;
hver handling gøre hele folket godt.«
Hør fordums sande røst og visdomskvad:
Sæt hele folkets interesse først.
Lad ikke »del og hersk« os splitte ad,
Vort land, ej vort parti, skal vægte størst.
En kandidat, som alle menn'sker ser:
Vælg 5. juni Hans Fred'rik Brobjerg.
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Følg med på

Hvem er Hans Frederik Brobjerg?
Hans Frederik er forsker og oversætter. Han har i 11 år arbedet med den 
US-amerikanske statsmand Lyndon LaRouche og hans idéer om, hvordan 
man skaber en retfærdig økonomisk verdensorden. Han ser levende-
gørelsen af klassisk kunst som en forudsætning for, at dette kan lykkes, 
hvorfor han træner operasang  og digter på amatørniveau. I oktober 2018 
udkom hans oversættelse af Nikolaus von Kues' tre sidste værker på dansk. 
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