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Första K. 1919—37, generaldirektör 
och chef för Socialstyrelsen från 1937. 
H. var medarbetare i Ny Tid 1905— 
08 och i Social-Demokraten 1908— 16, 
red.-sekr. där 1920, red. för Fackför
eningsrörelsen 1921—37. Han utgav 
arbeten rör. arbetarrörelsens historia, 
bl. a. Den svenska fackföreningsrörel
sen (1923; 6:e uppl. 1938). — 6. P  e r 
A l b i n  H., f. 28 okt. 1885, den föreg:s 
broder, publicist och politiker, statsm i
nister 1932—juni 1936 och sedan sept. 
1936, försvarsm inister 1920, 1921— 
23 och 1924—26 (i Brantings och 
Sandlers m inistärer), led. av Andra K. 
sedan 1918. H. var 1905—09 förtroen
deman för Socialdemokratiska ung
domsförbundet och red. för dess tid 
skrift Fram . 1910 blev H. medarbetare 
i Social-Demokraten och var 1917—21 
och 1924 huvudredaktör. Han närmade 
sig den m oderata partigrupp, som 
leddes av Branting, deltog energiskt 
i striden mot vänstersocialisterna och 
modifierade ss. försvarsm inister sin 
tidigare radikala ståndpunkt i för
svarsfrågan ti ll krav på stark  minsk
ning av rustn ingarna (genomfört i 
1925 års härordning). E fter Brantings 
och Thorssons död valdes H. 1925 till 
socialdemokratisk partiordförande. Ss. 
sådan fullföljde han B rantings på 
försiktig reformpolitik och samver
kan med andra inriktade program. 
Han hävdade demokratin ss. grund
valen för partie ts verksamhet och u t
talade sig mot den stränga klass- 
kampsprincipen (bl. a. i skriften De
m okrati, 1935). P å  partikongresserna 
1928 och 1932 uppträdde H. mot för
slag om isolerad avrustning och lyc
kades tro ts  skarp opposition bevara 
partie ts enhet. Han var ordf. i 1925 års 
flottkom m itté och 1930 års för svar s- 
kommission. Som statsm inister spe
lade han en ledande roll vid uppgö
relsen med bondeförbundet 1933, som 
ledde till den s. k. välfärdspolitiken. 
H. avgick 1936 på frågan om dyrorts- 
gruppering av folkpensionerna men 
återkom efter valsegern s. å. och bil
dade nu en m inistär av socialdemokra
ter och bondeförbundare. Han kvarstod 
som regeringschef i den även högern 
och folkpartiet omfattande nationella 
sam lingsministär, som tillkom dec. 
1939 och som haft som främ sta utri-
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kespolitiska mål a t t  hålla Sverige 
utanför storm aktskriget (jfr Sverige, 
historia). — H :s centrala ställning i 
svensk politik grundar sig på hans 
ledarbegåvning, tak tiska  skicklighet 
och förmåga a t t  u tjäm na motsatser. 
— 7. I l a l d o  H., f. 1886, d. 1921, 
skidlöpare, skogstjänsteman. H. var 
1909— 14 en av Sveriges främ sta skid
löpare, särskilt på långdistans.

Ha'nsteen. 1. C h r i s t o p h e r  H., 
f. 1784, d. 1873, norsk astronom och 
fysiker, prof. vid univ. i K ristian ia  
1816—61. H. utförde epokgörande un
dersökningar av jordmagnetismen. 
Han företog 1828—30 en expedition 
till Sibirien, under vilken magnetiska, 
meteorologiska och astronomiska stu
dier bedrevos. — 2. V i g g o H., f. 
1900, d. 1941, norsk advokat och fack
föreningsmän, den norska landsorga
nisationens juridiske konsulent från 
1935. H. arkebuserades jäm te fack
föreningsfunktionären R. Vickström 
10 sept. 1941 av tyskarna, anklagad 
för förberedelser till strejkhandlingar.

Hanstholm, höjdparti på n.v. kus
ten av Jylland, Danmark, n. om 
Thisted. Vid H. finnas H :s fyr (med 
radiofyr), av v ik t för sjöfarten u tan 
för Jyllands grunda n.v. kust, och H :s 
nyanlagda djuphamn.

Hanström, B e r t i l ,  f. 1891, zoo
log, prof. i Lund sedan 1930. II. har 
u tg iv it arbeten över nervsystemets 
jäm förande anatomi hos leddjuren 
sam t vissa inresekretoriska organs


