
Fra Butterup til Christiansborg 

I.C.Christensen dannede ministerium den 14. januar 1905.  

 
Ministrene var: 
I. C. Christensen: statsminister og krigs- og marineminister 
Wilhelm Lassen: finansminister 
Enevold Sørensen: kultusminister 
Ole Hansen: landbrugsminister 
P. A. Alberti: justitsminister 
Frederik Raben-Levetzau: udenrigsminister 
Sigurd Berg: indenrigsminister 
Svend Høgsbro: trafikminister 
Hannes Hafstein: minister for Island 
 

Dengang kunne man klare sig med 9 ministre! 

 

 

 

Wilhelm Herman Lassen blev født den 10. juni 1861 på Butterup 
Mølle som søn af mølleforpagter Laurits Christian Larsen og 
hustru Marie Elisabeth Plambæk. 
 
Han blev student fra Roskilde Kathedralskole i 1879 og cand. jur. 
i 1884. 
 
Som nyuddannet jurist blev han journalist ved Aarhus 
Amtstidende. I 1889 blev han redaktør på Aalborg Amtstidende, 
som han fra 1896 blev eneejer af. Han gjorde denne avis til en af 
provinsens mest udbredte og indflydelsesrige aviser. 
Wilhelm var ivrig talsmand for de små i samfundet, og især 
husmændene og landarbejderne stod hans hjerte nær. 
 
I forbindelse med gennemførelse af ”Statshusmandsloven af 

1899” argumenterede han både ved skrift og tale for så gunstige forhold som muligt for 
husmændene. Han ønskede husmandsbrugene  oprettet med så stort et areal, at husmanden 
kunne brødføde en familie, uden at have arbejde ved siden af. 
 
Han var venstrepolitiker og blev 1901 valgt til Folketinget. Fra 1903 medlem af Finansudvalget og 
1905 Finansminister i I. C. Christensens regering. Som minister havde han ry for at være hurtig og 
ubureaukratisk, og det førte bl.a. til et gennembrud i mange års fastlåste forhandlinger om en 
toldreform. Han havde stof i sig til at blive en betydelig politiker, men døde, mens han var minister, 
den 6. april 1908, kun 46 år gammel. 
 
1886 blev han gift med Alexandra Karen Marie Balle. Efter Wilhelms død overtog hun udgivelsen 
af Aalborg Amtstidende. Hun var også venstrepolitiker og blev under navnet Marie Lassen medlem 
af Folketinget 1920-21. 
 

Kilder: 
Politikens ”Danmarks Historie” 
Hagerups Illustrerede  Konversationsleksikon 
”Vi vil rejse nye huse” (Statshusmandsloven af 1899) 
Skrevet og redigeret af Erling Knudsen 
efter inspiration af Arne, Torben og Hans Knudsen fra Butterup Købmandshandel og Mølleri 


