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Forord

Politiken som mangehovedet,
giftspyttende drage, tegnet i
Punch omkring århundredeskiftet. Hovederne er Viggo
Hørups, Edvard Brandes', Carl
Ewalds og Georg Brandes'.

En kommenteret scrap-bog
Et 100-års jubilæum på et dagblad vil naturligt give mageløse muligheder for at opregne
egne store og gode gerninger gennem de mange år. Ikke mindst når det gælder en avis som
Politiken, der aldrig har søgt at sætte sit lys
under nogen skæppe.
De planlagte to bind kunne formentlig
være blevet udformet som et værk, der søgte
at afspejle såvel Politikens uomtvistelige rolle
i den nyere Danmarkshistorie som bladets
velovervejede holdning til en lang række begivenheder ude i den store verden. Kort sagt, en
bog om Politikens indsats i politik og kultur,
både i stort og småt gennem den lange årrække. Men resultatet ville meget nemt være blevet en uoverskuelig og tungtlæst bog. Et
dagblad er et spejl af sin tid, og det forekommer ikke at være nogen fristende opgave for
en forfatter at prøve at afspejle et spejl.
Sagen er jo, at 100 årgange af Politiken fylder mellem 75 og 100meget høje hyldemetre.
De talløse bind omfatter ca.35.000 enkeltaviser med henimod 1.000.000 avissider. Dertil kommer, at essensen af disse papirmassers
varige budskaber allerede smukt er nedfældet
i de senere bind af både Politikens Danmarkshistorie, Politikens Verdenshistorie, Politi6

kens Litteraturhistorie og Politikens Kulturhistorie, m.fl. som alle klart afspejler det 100årige dagblads usvækkede frisind og liberale
livsholdning.
I stedet for således at søge at registrere Politikens indflydelse og resultater i det danske
samfund siden starten den l. oktober 1884, er
jubilæumsbogen udformet som en scrap-bog,
der kronologisk registrerer dagliglivet i bladhuset gennem de 100 år. Det er blevet et opslagsværk, der i to SO-års bind med tekst og
billeder prøver at fortælle bladets interne historie fra år til år, netop så kaleidoskopisk
som klippene må tage sig ud, når de næsten
udelukkende bygger på iagttagelse indefra.
Nogle læsere vil muligvis anke over, at bladets chefer dominerer beretningen. Forklaringen er, at det gør de, fordi chefer er både morsomst at skrive om og at læse om.
Beretningen er tænkt ikke blot som et billede af et dagblads vekslende arbejdsvilkår på
godt og ondt, men i lige så høj grad som en
hyldest til de talrige talenter, der i skiftende
perioder af bladets historie har trukket de tungeste læs. Den handler om dem, som med deres originalitet såvel i form som i tanke har
givet Politiken det umiskendelige særpræg,
som har begejstret så mange og tirret endnu
flere, men som samtidig stadig har holdt bladet levedygtigt gennem bladdødens hidtidige
barske hærgen. Bogen skulle således gerne lade ane, hvad det er for kvaliteter hos en avis,
der betinger muligheden for at blive 100 år,
for en sådan alder er desværre ingen dagligdags foreteelse inden for den danske bladverden.
Fra dagligdagen registrerer de to bind således store og små indslag, såvel de livsvigtige
og afgørende som de mindre og pudsige fra
småtingsafdelingen. Humor har jo siden Hørups dage altid været en uundværlig ingrediens i dagens avis, hvor store nyheder og tung
debat kun sjældent har formået at udviske
smilet helt. Men i en sådan bog kan orkaner
udefra naturligvis aldrig negligeres. Verdenskrige og besættelse, strejker og uro sætter altid et bladhus i alarmberedskab. Fra 1905-70
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spiller også det nære samarbejde med Det radikale Venstre en betydelig rolle for avisens
trivsel - og omvendt. Også denne side af
bladhusets profil er ved folketingsvalg og regeringsdannelser aftegnet helt op til det nære
samarbejdes afslutning.

Fri adgang til husets egne kilder
Det har været et ønske fra såvel Politikens bestyrelse som fra bladledelsens side, at bogen
skulle berette åbent og frimodigt om selv mere
eller mindre penible problemer, som ingen
100-årig undgår at opleve. Dette ønske er da
også søgt imødekommet uden brug af fortielsens nådegave i større omfang end rimelig
takt og finfølelse må kræve. Politikens- desværre ofte kortfattede - bestyrelsesprotokoller har uden indskrænkning været stillet til
forfatterens rådighed. Dette er værd at fremhæve, for et sådant ønske ville i ældre tid
utvivlsomt have stødt på modstand.
Bogens spændvidde er begrænset til selve
Dagbladet Politikens historie. Derfor optræder f.eks. Ekstrabladet kun som et »ekstrablad« til Politiken i 1904, men ikke mere, efter
at bladet i 1905 bliver selvstændigt eftermiddags blad. På samme måde optræder Politikens forlagsvirksomhed kun i form af propaganda-afdelingens årbog Hvem-Hvad-Hvor i
efteråret 1933, men ikke efter at bogen i 1946
er blevet kimen i det nystiftede Politikens Forlag.
Endelig er også Politikens talrige lokalaviser- væsentlig etableret i 1960'erne med Henrik Cavlings gamle Villabyernes Blad som forbillede- holdt uden for beretningen. Det er
kun husets flagskib Politiken som i 1984 runder de 100 år.

Det imponerende opbud af talent
De små kronologisk anbragte biografier - eller snarere kortfattede signalementer - i marginalspalterne omfatter væsentligst tre kategorier af medarbejdere. Først og fremmest de
førende navne blandt de faste medarbejdere journalister, tegnere, fotografer, samt ledende
administrative chefer og teknikere - gennem
100 år; de optager faktisk hovedparten af
spalterne. Men ind imellem er der kronologisk

fordelt et skønsomt udvalg af de flere tusinde
kronikører, hvis navne siden 1905 har kastet
glans over bladet. Det er den kreds, Cavling
allerede ved kronikkens start i 1905 kaldte
»vor tids berømteste navne i skandinavisk videnskab, litteratur og kunst« og som nu gennem tre generationer har bidraget til næsten
80 års kronikker. Endelig findes der blandt
mini-biografierne adskillige repræsentanter
for forfattere, der på et eller andet tidspunkt i
deres litterære karriere har virket som anmeldere i den altid litterært orienterede avis.
Det er altså langt fra alle, der har kunnet
komme med, særlig ikke fra de yngste årgange, som dog heller ikke kan betragtes som »historiske« endnu. Princippet ved udvælgelsen
har været at medtage medarbejdere, der gennem de 100 år har »tegnet bladet« udadtil.
Med den nuværende stab af yngre medarbejdere er der dog gjort kort proces: Kun journalister og tegnere, der ved 100 års-jubilæet har
været ansat i mindst S år vil kunne findes i de
smalle spalter sidst i bind 2.
Ved bladets forrige store jubilæum- 50 år i
1934- skrev den dengang 53-årige Andreas
Vinding efter 30 år i Politikens tjeneste:

»Det melankolske ved journalistens håndværk er, at af al den møje og al den larm, han
undertiden omgiver sig med, er der efter kort
tids forløb så lidt tilbage. Meget burde derfor
tilgives journalister, som så hurtigt glemmes.
De fleste af de navne; der engang var berømte
i pressen, på Strøget og ved de store københavnske fester, glider os nu forbi som halvt
ukendelige skygger«.
Det er disse ord, som jubilæumsbogen med sine små biografier og mange beretninger vil
prøve at afsvække for den ypperste dels vedkommende blandt dem, der valgte at vie deres
talent til Politiken.
Om selve billedvalget til biografierne skal
blot bemærkes, at bogens forfatter har foretrukket at gengive alle medarbejdere i deres
bedste alder, endskønt det kronologiske princip kunne have tilsagt, at man overalt havde
anvendt ungdomsbilleder. Det valgte standpunkt kan diskuteres, men dels eksisterer der
ikke tilgængelige ungdomsbilleder af flertallet
af de gengivne, og dels ville mange fremtræde
7
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helt uden det genkendelsesmoment, der gør
det festligt at gennemblade den 100-årige personkavalkade.

Smagsprøver
Det har under arbejdet med bogen ofte været
fristende at give smagsprøver på journalistik
og tegnekunst, men pladsen har kun tilladt sådanne indslag i meget begrænset omfang og i
reglen kun i mindre citater eller korte uddrag.
Til gengæld er der gjort grundig strandhugst i
gamle medarbejderes memoire-litteratur.

Politikens tidligere historikere
Forfatteren står naturligvis i stor gæld til Politikens tidligere historikere. Det gælder i første
række Valdemar Koppel, som efter sin afgang
som 70-årig chefredaktør i 1937 begyndte at
udarbejde sin - af krig og besættelse forsinkede - 50-års beretning, »Af Politikens Historie
1-2«. Den udkom først i 1946, da Koppel nærmede sig 80 år, og har sin styrke i, at den er
skrevet af en mand, der selv var en del af historien næsten helt fra starten. Den giver et så
detaljeret billede af den ældre tids indsats, at
det ville være urimeligt at lægge 100-årsbogen
an efter samme linjer. Til gengæld er Koppels
værk magert illustreret, og her har lODårsbogen fået en chance, som forfatteren ikke
har ladet gå fra sig. På det punkt har det været opmuntrende at konstatere, at Politikens
bestyrelsesformand i 1934 Erik Scavenius gerne havde set en Politikens Billedbog som jubilæumsværk. Nu følger den altså med 50 års
forsinkelse.
Nævnes må også Anker Kirkebys bog »Politikens Billedbog« fra 1920, der afspejler hans
grænseløse kærlighed til og beundring for sit
gamle blad, som netop i udgivelsesåret var
udsat for en livsfarlig boycott.
Endnu to værdifulde kilder til Politikens
ældre historie må nævnes med dybeste respekt. Det er Hakon Stangerups bog om Henrik Cavling som bladreformator og Tage Kaarsteds bøger om den unge Ove Rode: Begge
forfattere er ikke bare vidende, men også direkte inspirerende at være i bogligt selskab
med.
8

Illustrationsmængden
At jubilæumsbogen fremtræder som det, der i
forlagssproget gerne kaldes »overdådigt illustreret«, skyldes dels, at Politiken i de første
20 år af sin tilværelse er en mageløs skydeskive for hele den reaktionære vittighedspresse, og dels, at bladet fra 1908 tillige er den første danske avis, der lancerer pressefotografiet.
Huset har i øvrigt altid formået at passe godt
på sine ældste billeder; navnlig efter 1926, da
man reorganiserer husets store billedarkiv,
der nu er landets tredie største. De fleste af de
ældste fotografier skyldes fotografen Holger
Damgaards unike negativsamling, der har
muliggjort at nykopiere længst forsvundne
gamle pressebilleder.
De senere pressebilleder og tegninger skyldes Politikens stadig voksende stab af dygtige
fotografer, bladtegnere og illustratorer, hvis
navne i videst mulige omfang er angivet ved
deres bidrag. Enkelte af vore dages bladtegnere af høj karat fra andre dagblade, som f.eks.
Herluf Jensenius, Erik Werner, Herluf Bidstrup, Roald Als og Annemarie SteenPetersen har dog også sneget sig ind blandt
karikaturerne. Magasinets berømteste illustratorer har derimod fået deres egne sider i farver, uden at man dog tør sige, at der er ydet
Magasinets illustrationer deres fulde ret.

Tal og Data
Mere prosaiske læsere, der ønsker at se regnskabstal og oplagstal samt redaktionelle og
administrative »kongerækker« af enhver art,
henvises til de sidste sider i bind 2. Her findes
tillige en righoldig bibliografi over bøger og
værker med tilknytning til Politiken.

Drivkraften
Til slut vil forfatteren gerne bemærke, at den
største drivkraft bag det flereårige arbejde
med denne bog har været en tilsyneladende
uopslidelig hengivenhed over for det gamle
bladhus. Denne følelse opstod en forårsdag
for 46 år siden, efter opnåelsen af en beskeden
stilling i huset. Dengang var det »Myten om
Politiken«, der virkede så dragende. Det har
ikke ændret sig siden!

Forord
Tak til mange
Forfatteren skylder tak til mange personer og
institutioner for hjælp, vejledning, råd og
håndgribelige bidrag til begge bind.
I første række går takken til Povl Sabroe
for festlige anekdotebidrag, som med nænsom
hånd er drysset ud over bogens mange smalle spalter.
En lige så varm tak til Mogens Kaarøe, hvis
oplevelser som annoncedirektør er flettet ind i
efterkrigsårenes beretninger fra dagligdagen.
Også en tak til J. B. Holmgård, hvis uudtømmelige samling af Politiken-citater ligeledes er kommet de smalle spalter til gode.
En særlig tak til bladets roemoireforfattere
fra hvis bøger er hentet værdifulde indslag.
Det gælder Hakon Stephensen, Povl Sabroe,
Paul Hammerich, Ole Storm, Anker Nielsen
og Piet Hein, Robert Naur, Henrik V. Ringsted, Lise Nørgaard, Knud Poulsen, Erik Olaf
Hansen, Lorentz Albeck-Larsen samt Tage
Taaning fra »Berlingske Tidende« og blandt
de afdøde Charles Kjerulf, Henrik Cavling,
Johannes Jørgensen, Valdemar Koppel, Tom
Kristensen, Svend Carstensen, Ernst Prieme,
Poul Graae, Kai Friis Møller, Vilhelm Bergstrøm og Anthon Maaløe fra »Vort Land«.
Tilsvarende tak for god hjælp udefra for lån
af billeder, der ikke fandtes i huset, fortjener
Henrik Cavlings datter, fru Else Clausen, og
Anker Kirkebys enke, fru Maja Kirkeby, samt
Carl Jespersens barnebarn, fru Eva Klerk f.
Jespersen, og Orla Rodes datter, fru Annelise
Bonnesen. FraTerkel M. Terkelsen, tidligere
Berlingske Tidende, og Emil Blytgen-Petersen,
tidligere Dagens Nyheder, har bogen modtaget billeder fra London 1943-44.
Blandt hjælpsomme, stadig aktive medarbejdere må dernæst fremhæves Herbert Pundik, Bent Thorndahl, Jørgen Grunnet, Habakuk, Eivind Drejer, Sv. Aa. Ringbæk og Ebba
Rønne, alle fra den redaktionelle side af huset,
og Ernst Klæbel, Niels Meyer, Sv. Seehusen,
John E. Rasmussen, Egon Larsen, fru Gladys
Rosenstand, Preben Henriksen, Bent Petersen
og Jørn Nelsing fra husets administration og
teknik.
Vedrørende husets ældre historie har Ole
Dam i Boghallen skaffet enkelte nye og hidtil
uanvendte billeder. Ernst Priemes søn, lektor

cand.mag. Hans Prieme, har udvalgt citater
fra Vilh. Bergstrøms omfattende Besættelsesdagbog.
Også fra pensionister og længst afgåede
medarbejdere er der indhentet vigtige oplysninger og billedhjælp. Derfor ligeledes en tak
til Hakon Stephensen, Arne Byskov, Harald
Mogensen, Harry Scheicke og stereotypør
Johs. Husum.
Et særligt nyttigt samarbejde med Politikens tidligere, bestyrelsesformand HRS Bernhard Helmer Nielsen har ført til de økonomiske oplysninger om aktier og fonds og HRS
Jon Palle Buhl har gennemset de refererede
retssager.
Fra bibliotekernes kreds er der grund til
hjerteligt at takke Det kgl. Bibliotek, Universitetsbiblioteket, Filmmuseets Bibliotek og
Lyngby Kommunebibliotek. Blandt hjælpsomme presseinstitutioner er det vigtigt at
nævne Pressemuseet i Arhus, Pressens Fællesindkøb og Bladkompagniet. Politikens tekniske Klub har venligst stillet sin velbevarede
fotografisamling, der går helt tilbage til århundredeskiftet, til bogens rådighed.
Men hvad illustrationer i øvrigt angår, må
en særlig tak bringes til hele medarbejderkredsen i Politikens Arkiv. Her har man beredvilligt stået på hovedet i skabe og skuffer, fra
kældre til kviste for at fremskaffe hovedmassen af bogens 1500 illustrationer.
Dernæst en personlig tak til professor Erling Bjøl, som har været forfatterens bindeled
med bestyrelsen og som har fulgt de to binds
tilblivelse med råd og dåd.
Til allersidst en tak til min kone, MarieLouise, som igennem flere år tålmodigt har
forvandlet - og ofte rettet - mine ulæselige
kladder til forbilledlige manuskripter, på hvilke Ida Elisabeth Hammerich med samme tålmodighed har læst korrektur, svarende til de
to binds 1000 siders tekst og billedtekster.
Christianshavn i sommeren 1983
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Forhistorie

Lidt forhistorie
Et Venstreblad i København
Det voksende, danske bondedemokrati gennemgår en
stærk udvikling i 1860' erne. Først får Venstre sin selvbevidsthed ægget ved 1866-grundlovens nye, udemokratiske
~algssystem, og dernæst sin slagkraft styrket ved »Det
forenede Venstre«s oprettelse i 1870. Nu bliver der mulighed for nye fremstød. For den utrættelige, 40-årige Venstrefører, Chresten Berg, er det navnlig en tiltrængt udbygning af Venstres presse, der trænger sig på.
Hans mest markante bidrag til partiets styrkelse bliver
derfor i det følgende år grundlæggelsen af de senere velkendte »Berg' ske Blade«. Han betragter det som umuligt at
nå sit politiske mål- at blive chef for den første Venstre-regering- alene gennem personlig agitation. »Den lille, daglige dosis«, som kun pressen kan præstere, er en nødvendighed!

Ungdomsfotografi af Viggo
Hørup. Det er taget, da han i
1867 er blevet juridisk kandidat
og står i begreb med at gifte sig.
-Ukendt fotograf.

Endnu i begyndelsen af 1860'erne er næsten alle partiets
provinsaviser politisk set totalt farveløse eller repræsenterer i bedste fald en mat afglans af den national-liberale hovedstadspresse. Kun i enkelte købstæder har forfatningskampen evnet at skabe vaskeægte Venstreblade. Det gælder navnlig på Øerne og i Østjylland, men i den øvrige del
af landet står det længe meget sløjt til.
Med ukuelig energi, smittende optimisme og personlig
offervilje får Berg i de næste 15 år gennemført sin kæde af
Venstreblade. Det begynder i 1871 med »Kolding Folkeblad«, hvis talrige aflæggere senere blev til selvstændige,
jyske Venstreblade. I 1874 kommer »Frederiksborg Amts
Dagblad« og i begyndelsen af 80' erne følger »Viborg Stifts
Folkeblad«, »Thisted Amtstidende«, »Holbæk Amts
Dagblad« og endelige »Holstebro Dagblad«.
Venstrepressens blade er dog små, og deres oplag oftest
meget små. Pengene sidder ikke løst hos de fattigste bønder. 2 kroner kvartalet er et betydeligt beløb for folk, der
hidtil har kunnet klare sig med almanakken og salmebogen. Undertiden går indtil fire familier på egnen sammen
om et abonnement. Men kun for vinterhalvåret; om sommeren kan man nok undvære avisen!

Forrige side:
Da Hørup i februar 1890 bliver løsladt efter tre måneders fængseL får en
kreds af venner ham overtalt til at lade sig male af Julius Poulsen. Maleriet, der her er vist i udsnit, hænger fremdeles på Politikens redaktion.

Punch tegner Hørup omkring
1880, da han endnu daglig farer
i blækhuset på Morgenbladet
eller taler ved politiske møder.
11
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Morgenbladets redaktion i
midten af 1870'erne. Til venstre
sidder bladets ejer og udgiver,
Venstre-føreren Chresten Berg.
Ved skrivebordet ses Venstrepolitikeren I.A. Hansen, stående ved døren Viggo Hørup og
til højre Balthazar Christensen,
som Hørup tidligere har været
sagførerfuldmægtig hos og som
har skaffet ham ind ved MorgenbiadeL Endnu er alt idyl,
men fra den l. januar 1884 skiller Chresten Berg sig af med
Hørup, der derpå ni måneder
efter er i stand til at starte Politiken sammen med Brandes og
Bing. -Tegning af Rasmus
Christiansen til en presseudstilling omkring århundredeskiftet. - Pressemuseet i Aarhus.
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Blandt Bergs nye blade er der et, der kommer til at spille
en afgørende rolle for Politikens senere start. Det er »Morgenbladet«, som han grundlægger 1873 som Venstres hovedstadsorgan.
At starte »Morgenbladet« i København er et dristigt,
næsten overmodigt skridt, for i betragtning af, at Venstre
er bøndernes parti, kan bladet ikke vente sig større interesse hos hovedstadens befolkning. Hørup har senere sagt,
»at der dengang ikke var flere Venstremænd i København,
end at de magelig kunne samles om en kalvesteg i en spisestue«. Fra den gryende arbejderbevægelse kan man heller
ikke vente en læserkreds. Arbejderne kan godt selv! »Social-Demokraten« starter i 1874 som afløser af »Socialisten«, og repræsenterer fra nu af landets nye, tredie parti.
Men i et københavnerblad for Venstrefolk er der dog et enkelt perspektiv, som Berg lægger vægt på: i det hidtidige
to-parti-system med et Højreparti og et Venstreparti fremstår Venstre ikke blot som bondepartiet, men også som oprørspartiet, oppositionspartiet, fornuftspartiet og det sociale fremskridtsparti! En sådan holdning må da kunne virke
tiltrækkende på hovedstadens mest vågne intelligens. Der
må eksistere opvakte læsere, der er blevet trætte af »Fædre-
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landet«, »Berlingske Tidende«, »Dagbladet« og »Dagstelegrafen«.
Dertil kommer et praktisk moment. Den Berg' ske presse
har længe savnet et centralt organ i hovedstaden med nær
kontakt med rigsdags- og regeringsarbejdet. Venstre må
simpelt hen have en hovedstadsavis, hvorfra de små Venstreblade i provinsen kan klippe deres politiske nyheder.
Indtil »Morgenbladet«s fremkomst har mange af dem
skamfuldt måtte nøjes med at klippe nyheder i københavnske regeringsblade~ Oprettelsen af Ritzaus Bureau i 1865
har ganske vist været en hjælp for de større Venstreblade,
men abonnementet er for dyrt for de små.
Endelig skal det tilføjes, at der ikke skal bruges så forfærdelig mange penge til at starte et nyt blad: Man behøver
faktisk kun en redaktion på en håndfuld beskedent lønnede journalister og så en forretningsfører til at holde orden
på økonomien. Dernæst en aftale med et trykkeri, som for
en pris på 70-80 kr. pr. nummer er villig til at påtage sig
hver nat at trykke en fire-sidet avis på en hurtigpresse i et
oplag, som sjældent overstiger 2000 eksemplarer og som
derfor kan håndsættes i løbet af 4-5 timer og trykkes på
mindre end 2 timer. En lille privatlejlighed i nærheden af
trykkeriet kan uden vanskelighed tjene som et sådant bladforetagendes nødtørftige, ydre ramme.

Viggo Hørup - til højre - som
37-årig anklager i rigsretssagen
mod konseilspræsident Hall og
finansminister Krieger, tegnet
den 24. marts 1877, da retten
var sat. Sagen drejer sig om de
to ministres mulige overtrædelse af deres kompetence ved sal~
get til C. F. Tietgen af Marmorkirken med tilhørende grund.
Juristen Hørup, som ikke blot
er medarbejder ved Morgenbladet, men også året forinden
er valgt til folketingsmand af
Venstre, fårnu-trods sin ringe
juridiske rutine - overladt af
Folketinget at være anklager.
Han klarer aktoratet smukt,
ansigt til ansigt med 13 højesteretsdommere og 13 landstingsmænd samt den drevne
forsvarer, højesteretssagfører
Klubin. Hørup hævder, at
grunden er solgt alt for billigt,
men opnår ikke at få ministrene dømt. Rigsrestsagen er Hørups første møde med offentligheden i København. - Xylografi fra »>llustreret Tidende<<
1877.
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Næste side:
I Provisorieårene i 1880'erne,
ses dette litografi af de fem store, men oftest uenige, danske
bondeførere i utallige bønderhjem. Billedet viser Det forenede Venstres fører, Chresten
Berg (1829-91) omgivet af sine
fire tro følgesvende. Øverst
den moderate højskolemand
Frede Bojsen (1841-1926) og
den gamle højskoleforstander
Sofus Høgsbro (1822-1902).
Nederst juristen og journalisten
Viggo Hørup (1841-1902) som
er redaktør af Morgen bladet.
Endelig følger Lensgreve Ludvig Holstein-Ledreborg (18391912), der i 1875 har sluttet sig
til Venstre og derved tilført
partiet en vis social anseelse.
Men partiet spænder for vidt,
og opfattelsen af den rette strategi over for Estrup splitter det
flere gange. Hørup er den mest
uforsonlige og markerer flere
gange sin fløj som >>den radikale«. T re år efter hans død stifter
hans trofaste elever, Zahle, Rode og Munch i 1905 >>Det radikale Venstre«, som næsten op
til vore dage bliver retningsgivende for Politikens politiske
kurs. -Kgl. Biblioteks billedsamling.

Hørup som medarbejder ved
Morgenbladet, tegnet til Punch
omkring 1880.
14

»Morgenbladet« starter l. oktober 1873 på netop sådanne vilkår, og klarer sig stilfærdigt de første år, selv om det
nok henter flere af sine 2000 læsere fra den anden side Valby Bakke, end det egentlig var forudset. Bladets første redaktør, N. ]. Larsen, har selv som gammel fortalt om starten: » Guldbeslåede var vi ikke. Begyndelsen var beskeden.
Lokaler fik vi i en baggård i Tordenskjoldsgade. Det var så
småt altsamment «
Den første medarbejder, som N. J. Larsen i 1873 sender
bud efter, er den 30-årige Viggo Hørup, om hvem der på
dette tidspunkt kun er at sige, at han som lærersøn fra
Nordsjælland er blevet cand.jur. i 1867 og har tilsluttet sig
Det forenende Venstre i 1870. Endvidere, at han med glans
er dumpet i Frederiksværkkredsen ved valget i 1872, men
at han nu med glæde slutter sig til »Morgenbladet«s beskedne stab. Som vi senere skal se, bliver »Morgenbladet«
ikke er mere end 19 år gammelt, før det må gå ind, men det
indtager alligevel en vigtig plads i dansk pressehistorie,
fordi det bliver i dette blad, Hørup i de næste 10 år bringer
sine første og i mange tilfælde mest originale artikler.
Men Hørup vil mere end de mange Venstre-kolleger, der
betragter »Ned med Estrup« som deres altdominerende
mål. Hørup vil simpelt hen omforme samfundet og skabe
en ny rangforordning i befolkningen. Han ved, at bønderne, skønt de efterhånden behersker Folketinget, føler sig
underlegne over for de national-liberale, som er indehaverne af »dannelsen« i Danmark. Siden 1864 har han betragtet national-liberalismens mænd som fallenter; de er
kun et udpint, æstetisk ånds-aristokrati, der har næret
overdrevne romantiske forestillinger om de danske våbens
styrke og tåbelige illusioner om mulighed for fremmed militærhjælp. Nu må det blive den sunde bonderealismes tid!
De underste befolkningslag må hæves, både i eget og i andres omdømme, og bønderne må lære at tænke politisk.
Målet må nu være et folk af ligemænd.
Ikke blot Hørups tanker, men også hans journalistiske
form får læserne af »Morgenbladet« til at spidse ører. Der
udgår en sproglig fornyelse fra hans rene, suveræne danske
sprog, som er uden snørkler, sentiment eller patos: snart
roligt ræsonnerende, snart snertende ironisk. Her aner
man tidligt en politisk journalist af en helt ny type.
Da Venstre i 1875 deler sig i en moderat og en radikal
fløj, går Hørup som venteligt med Berg til den radikale side
(og allerede nu begynder begrebet »Det radikale Venstre«
vagt at tegne sig, selv om det endnu skal vare 30 år, før denne fraktion af partiet skilles ud som selvstændigt parti). I
1876 vælges Hørup til folketingsmand i Køge, og han hol-

(c

Sådan talte Hørup
Få danske politikere har skabt
så mange slagord som Hørup,
og få politiske journalister har
haft en større evne til at udtrykke en markant mening i en
kort sætning. Her er nogle eksempler:

llorgtnblabtt.

Af en tale på møde den 6.
juli 1874:
>>Demokrati er sin egen dom,
sit eget mål og sin egen vægt.«

Fra Morgenbladet den 16.
januar 1875:
>>En mand kan dø fattig og dog
efterlade sig en stor arv.«
Af en tale ved et møde i
Eksercerhuset i Gathersgade
den 3. januar 1879:
»Der skal skabes et flertal, som
ikke sjakrer med sine grundsætninger. Og den grundsætning, der ikke sjakres med, er
at den almindelige valgret skal
bære vort offentlige liv, at det
Folketings-flertal, der er udgået
af denne valgret, er den højeste
myndighed i landet og hverken
har nogen over sig eller ved siden af sig!«
Fra en artikel i Politiken den
l. januar 1885:
>>Et program er ligesom en vals:
Det vigtigeste er, at folk kan
danse efter den, og at der er
noget i takten, der lokker ungdommen på gulvet.«

Af en grundlovstale på Vodroffslund den 5.juni 1891:

Morgenbladet, Venstres første dagblad i København. Startet af Chresten Berg 1873 med bl.a. Viggo Hørup som medarbejder. Hørup og
Brandes bliver bladets redaktører fra 1880-83. I 1884 starter de Politiken. Morgenbladet giver op i 1892 og afløses af Albertis Dannebrog.Universitetsbiblioteket.

>>Skæg for sig og snot for sig.<<

Af en tale i Københavns liberale Vælgerforening den
12. oktober 1892:
>>Demokrati er meninger og anskuelser og ikke formue eller
stilling.«
Der vil altid være et Højre og
Venstre, thi der vil altid være
forskel på dem, der vil frem, og
dem, der vil holde tilbage. Det
er den parti deling, der varer.
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To af Morgenbladets medarbejdere, som senere følger Hørup til Politiken: Holger Drachmann og Sophus Schandorff.- Fra Punch 1880.
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der denne kreds i de følgende 16 år, indtil sit senere omtalte, forsmædelige nederlag i 1892 over for P. A. Alberti.
Ved en ny sprængning af partiet Venstre, som finder sted i
1878, holder han atter sammen med Berg imod de to moderate Venstreførere, Frede Bojsen og greve Ludvig HolsteinLedreborg. Ved siden af sit nære samarbejde med Berg sikrer han sig tillige en bredere front gennem en alliance på
»Morgenbladet« med det såkaldte litterære Venstre, for
hvilket de to unge brødre, litteraten Georg og orientalisten
Edvard Brandes står i spidsen. Gennem dem vil han finde
vejen til hovedstadens intelligens, som efter hans opfattelse er aldeles uundværlig for Venstre, hvis partiet skal have
en markant profil. Det er i øvrigt gennem sin fætter, Holger
Drachmann, at Hørup i 1877 kommer i nærmere forbindelse med Edvard Brandes og får ham knyttet til »Morgenbladet«.
Han siger selv senere:

»Som en himlens manna faldt det litterære Venstre ned i
denne ørken; dannelsesmonopolet var sprængt, vi fik,
hvad vi manglede. Realismen var et fortræffeligt stikord,
netop det ord, jeg behøvede. Men den almindelige opfattelse var, at nationen var udvandet af for megen æstetik. I
trekvart århundrede havde vi ikke dyrket andet menneskeligt end fantasien. Al dannelse var litterær og hele vor litteratur fantastisk. Det førte til en politik, der ikke var andet
end eventyr og illusion. Det var begyndt med slaget på
Rheden i 1801 og endt med flugten fra Als i 1864.
I 1880 bliver Edvard Brandes - på Bergs initiativ - valgt
til folketingsmand for Venstre på Langeland, og året efter,
fra l. januar 1881, overlader Berg redaktionen af »Morgenbladet« til Hørup og Brandes alene, idet N. J. Larsen
omtrent samtidig trækker sig tilbage.
Berg har nu kendt Hørup i over 10 år, men Brandes er et
ret nyt bekendtskab. Måske har Berg allerede studset en
smule over Edvard Brandes' provokerende holdning under
valgkampen på Langeland. Brandes har nemlig her erklæret sig som fritænker, og da han kritiseres herfor, har han

Til højre:
>>Det litterære Venstre<< som led i Venstrepressens fremstød i København
begynder allerede at tegne sig i Morgenbladet. Først kommer Hørups
fætter, Holger Drachmann, som sidst i 1877 bringer Edvard Brandes til
bladet. Så følger Sophus Schandorff og Karl Gjellerup m.fl. Her er de fire tegnet af Alfred Schmidt til Blæksprutten.
2

Politiken 100 år l
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Tegning af Hørup i Punch.

Hilsen til Estrup
26. oktober 1876 - i sit tredie år som menig medarbejder på Morgenbladet skriver Hørup i en ledende
artikel:
»Hr. Estrup har vist sig som en
politisk va banque-spiller, der
ikke viger tilbage for noget.
Den mand, der har kastet fædrelandets forsvar i grams på en
valgdag, som man kaster en
håndfuld skidne penge på et
spillebord ... den mand, der
med en alvorlig patriots patos
har fortalt os om fædrelandets
livssag ... og som, når han har
tabt slaget, erklærer, at så kan
det også være ligemeget ... den
mands fædrelandskærlighed
mistænker vi, den mands sædelige alvor har vi ingen tillid til;
en sådan mand forekommer os
at være upålidelig og uvederhæftig som en spiller af den
slags, over for hvem man helst
selv vil bringe kortene med.<<
Den usignerede leder kommer
til at koste Hørups chefredaktør på Morgenbladet, N.J. Larsen, fire måneders simpelt
fængsel. Det er barske løjer at
angribe Estrup i provisorieårene.

18

advaret mod »forargeligt misbrug af religionen i den politiske agitations tjeneste«. Da der senere opstår tvivl om,
hvorvidt han som fritænkende jøde overhovedet kan aflægge den sædvanlige ed som nyvalgt folketingsmand, afgør han selv sagen vedkoldblodigt at svare, »at Folketinget
efter sin art og oprindelse er bekendelsesløst, og at det er et
dansk-hedensk hus og ikke andet«. Selv de mest radikale
bondemænd i partiledelsen føler unægtelig, at de med Edvard Brandes har fået en fremmed fugl ind i partiet, og at
det er et dristigt skridt at gøre ham til medredaktør for deres flagskib »Morgenposten« i København.
Det går da også kun godt i henved 3 år, hvorunder der i
øvrigt altid består et fortrinligt forhold mellem Hørup og
hans nye redaktørkollega, Edvard Brandes. Brandes forbliver livet igennem en beundrer af Hørup, både som politiker, skribent og menneske.
Det bliver 100-årsdagen for Grundtvigs fødsel i september 1883, der fremkalder et brud med Berg. Skønt Brandes
ved, at det har været en klar forudsætning, at »Morgenbladet« også skal være organ for Venstre-partiets store folkelige islæt, grundtvigianerne, løber hans ophøjede foragt for
den gamle salmedigter og alle hans bragesnakkende højskoledisciple alligevel helt af med ham, og han skriver en
meget nedsablende artikel til den 100-åriges minde. Artiklen er af en sådan art, at selv hans broder Georg bagefter
kalder den en dumhed.
Hørup deltager ikke selv i forargelsen på samme måde.
Grundtvig har også altid forekommet ham ulidelig.
Grundtvigdyrkelsen synes ham at være »national-liberalismens spildevand ført ud til bondebefolkningen«, og kun
egnet til at udviske klasseforskellen og derfor farlig for den
uafsluttede klassekamp.
Med denne Grundtvig-artikel har Brandes naturligvis
afskediget sig selv! Men i det opgør, der følger, gør Hørup
ham selskab og forlader bladet sammen med Brandes ved
udgangen af 1883.
Netop fordi det senere går de to syndere så fortrinligt,
mens »Morgenbladet« dør i armod 9 år senere, har eftertiden skudt den brave Chresten Berg alverdens personlige
motiver i skoene vedrørende Hørups og Brandes' afskedigelse. Dels at han har været jaloux på grund af Hørups stigende popularitet inden for partiet, dels at han har ment, at
hans egen chance for at blive regeringschef ville øges hos
Christian 9., hvis han kappede den mest radikale halespids
af sit parti.
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Dette er Hørup!
I sin grundlovstale i 1884 - få
måneder før Politikens start siger Hørup ting, der nok kunne forurolige mere besindige
kolleger i alle fløje af partiet
Venstre:
>>Friheden, splitter den ikke folket? Politikken, sprænger den
ikke samfundet? Vil ikke alt
dette ende med samfundets omvæltning? Sikkert vil det! Det
er jo netop der, det vil ende!
For det er frihedens sag at føde
tanker og viljer i et folk. Det er
politikkens sag at samle de
mange viljer om en fælles tanke
for at give den sejrens magt.
Men målet, hvortil det hele
stunder, er altid samfundets
omvæltning -fra det ringere til
det bedre, fra uret til ret, fra ret
til større ret og fra gammelt til
nyt.«

Endnu i 1881 betragtes Edvard Brandes som et stort aktiv på Morgenbladets redaktion. Sophus Schandorff har i januar samme år skrevet:
>>Brandes har med sin kritik brudt vejen over heden, hvor digterne nu
syngende følger efter.« Det er et fristende motiv for Punch, der tegner
bondedrengen Edvard med ploven, fulgt af Morgenbladets to egne litterære medarbejdere, Sophus Schandorff og Holger Drachmann.

Hørup en gang til
Et partis livskraft beror på dets
evne til at optage og tilegne sig
nyt.
Det er ingen ære at overleve sine livssager. (1883)
Var Dem for ånden fra 1866!
Love skal man gøre, nårman
kan gøre dem efter sit hoved.
(1895)
Folketingsmænd er lige så kloge
som mennesker. (1887)
Tryk avler modtryk. (1909)
Har De aldrig lagt mærke til,
hvilken sløj moral der tit er i
vore ordsprog? Mange ord er
rene kæltringsord. Sådan et
kæltringsord er det, at man
aldrig skal sige aldrig. Det betyder, at en mands ord bare
gælder, til vinden vender.

I 1881, da den 34-årige Edvard Brandes nylig er valgt til Venstres folketingsmand på Langeland, tegner Punch ofte Berg med sit talentfulde
barn på skødet.

Ti reformer på taget er bedre
end en i hånden.
19
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Berg med sine to journalistiske
våbendragere på sit københavnske Morgenblad er et stadigt tilbagevendende tema i det
konservative Punch i de sidste
år før Politikens start. Hørups
lirekasse symboliserer gentagelsen. Brandes triangel det litterære kling-klang. Morgenbladet kaldes i øvrigt i Punch altid
for >>Morgengnavet«.
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Men sandheden er vel ganske enkelt, at Berg er blevet
dybt og ærligt krænket på sit partis, på egne og på Grundtvigs vegne. Han har erkendt, at Brandes må fjernes. Det er
bare ufatteligt, at han ikke forsøger at holde på Hørup. Det
sidste forstår Hørup til sin død heller aldrig. Berg engagerer
nu i stedet Otto Borchsenius som redaktør på »Morgenbladet«, og han klarer som nævnt at holde avisen i live til
1892.
Nu står de to, højtærede, akademisk uddannede medlemmer af Folketinget uden noget blad at meddele sig i. Det
siger sig selv, at Hørup og Brandes nu må gå i tænkeboks
for at se, hvordan de atter kan få mæle.
Kort før Hørup rykker sine teltpæle op på »Morgenbladet« har han - lige inden Brandes' Grundvig-skandale selv stilfærdigt i Folketinget stillet et spørgsmål, som med
årene skal blive hans oftest citerede udtalelse, ja, vel den
bemærkning, som er mest uadskilleligt forbundet med
hans person. Han har under finanslovsdebatten i 1883 om
bevillinger til hæren- faktisk inden fronterne omkring forsvars-spørgsmålet er trukket rigtigt op - lavmælt forespurgt: »Hvad skal det nytte?«
Til hans egen forbavselse synes dette spørgsmål at virke
stærkt provokerende. Folketingets formand, Christopher
Krabbe, ringer med sin klokke og hævder, at det strider
mod forretningsordenen at stille et sådant spørgsmål. Det
skyldes naturligvis, at spørgsmålet på en meget direkte måde afdækker hele dilemmaet i dansk forsvarspolitik efter
det sviende nederlag i 1864.
Men Hørup griber den udfordring, der ligger i formandens klokkeringning og vender ofte tilbage til problemet
både i taler og indlæg. Hvorfor må han ikke stille dette vigtige spørgsmål? Hvem har noget at skjule? Adskillige militære betragter ham som fej, men får råt for usødet tilbage.
Han tror simpelt hen ikke på »på de forbenede, nationale
æresbegreber«, som har ført til den forrykte krig i 1864, og
han ønsker ingen gentagelse.
Det er et særpræget, højt begavet, men ulige par, Hørup
og Brandes. Den intellektuelle bondeven og den kyniske,
irreligiøse jødiske videnskabsmand. Inden deres nye planer modnes har de allieret sig med en tredie og på sin vis lige
så original person. Det er den idealistiske og besværlige
Herman Bing, hvis intelligens ikke når de to andres til sokkeholderne, men hvis mulighed til at skaffe penge til et betydelig større bladeventyr end »Morgenbladet« er udslagsgivende for triumviratets etablering. Aldrig er et blad startet af tre så ulige personer. Det må før eller senere blive besværligt.
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Inden vi følger de tre sammensvornes gennemførelse af deres planer om at starte et nyt dagblad, er det nok rigtigt at
minde om, at der hverken i 1884 eller senere har eksisteret
en bestemt opskrift på, hvordan en avis skal se ud! Men allerede ved Politikens start tegner konturerne af tre danske
avistyper sig ret tydeligt:
l. Den politiske avis, som fortsat er et vigtigt redskab i forfatningskampen.
2. den litterære avis, skrevet af opinionsdannende forfattere, der ligesom journalister kan formulere sig skriftlig.
3. den underholdende, oplysende avis, som tumleplads for
den nu hastigt opdukkende journaliststand.
Da Henrik Cavling allerede i 1886 gør sin entre på Viggo
Hørups nye blad, er landets tre mest fremtrædende repræsentanter for de tre ovennævnte avistyper samlet under et

Nyheden om, at Hørup og
Brandes ved nytårstide 1884 er
blevet udstødt af Morgenbladets redaktion vækker opsigt i
vide kredse. Skønt bladet aldrig har opnået den store udbredelse i hovedstaden, er begge velkendte skikkelser, ikke
mindst i den satiriske ugepresse. I Punch foreviges begivenheden med Chresten Berg, der
som myndig beduin sætter de
to formastelige journalister på
porten og viser dem ud i ørkenen. Samme efterår starter de
Politiken i samarbejde med
Herman Bing med moralsk
støtte fra Georg Brandes.
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Notater af
Georg Brandes
Jeg, der ikke har fået andet af
en poet end et af de lettest bevægelige hjerter i kristendommen og jødedommen, kan geråde i entusiasme over ingen
ting. (1866)
Hvor ville man le, dersom man
traf på en mand, der var stolt
af at have fornyet åndslivet i
Lippe-Detmold eller at have
ændret skrivemåden i Storhertugdømmet Baden! (1866)
En god sag væbner øje og
hånd. (1866)
Man skal være to om i fællesskab at satirisere, mens man er
ene om sin ironi. (1867)
Som der udfordres mod til at
have talent, således udfordres
der lykke til at have geni.
(1869)
Geniet er som et brændglas,
der samler og forener de vidt
adspredte stråler. (1869)
Ringe er magten i det bly, der
bliver til kugler, i sammenligning med den i det bly, der
blev til skrift. (1900)
Hvad man må ønske avislæserne er blot to ting: at de må
kunne læse deres yndlingsavis
med nogen kritik, og at de ikke
må blive så tilfredsstillede ved
denne læsning, at de bliver
ganske ude af stand til at læse
nogen anden.
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og samme tag, og i løbet af de næste- alt afgørende -15 år,
lykkes det de tre at trække på samme hammel med tredobbelt styrke. Ovenikøbet bistået af Herman Bing, som
kapitalens uundværlige repræsentant, der intuitivt ved,
hvor svagt et blad står, som ikke er økonomisk velfunderet
og forretningsmæssigt ledet.
Ved et 100 års jubilæum kan det nok allerede her være af interesse at prøve at vurdere, hvilke af de fire faktorer i kræfternes parallellogram, der har vist sig mest slagkraftig og
mest levedygtig i Politikens 100-årige levnedsløb.
Hvor mærkeligt det end lyder, er det nok Hørups ubestridelige pionerindsats, som tiden har slidt mest på. Skønt
man allerede i 1905 er i stand til at udmønte arven efter ham
i Det radikale Venstres program, spiller det partipolitiske
indslag ved 100-års jubilæet ikke længere nogen rolle. A visen har bevaret sin social-liberale indstilling, men kalder
sig ikke længere radikalt partiorgan.
Brandes' intelligensbetonede forbindelse med kunst, teater og litteratur er derimod videredyrket med største veneration. Så talrige har hans arvtagere efter 1905 været, at
man i dag betegner en fremtrædende kreds af bladets kræfter som kulturmedarbejdere, og skønt mange andre danske
aviser er trådt i Brandes' fodspor, er Politiken fremdeles
Danmarks førende litterære avis.
Men i et land på Danmarks størrelse vil intelligensen altid være repræsenteret af en kreds, der er for lille til at bære
et stort, landsdækkende dagblad. Derfor har den journalistiske arv efter Henrik Cavling i den sidste ende vist sig
meget afgørende. Det er ham, der gennem 40 år når at skabe Politikens rummelige, nyhedformidlende rammer, inden for hvilke både politik og kultur kan trives. Og uanset
at Bings rolle bliver kort og utaknemmelig, er det dog hans
sunde købmandsmæssige fornuft, der i de næste 100 år
kommer til at præge Politikens økonomi.
Læs denne bog, kære læser, og se om De er enig.

1880

Den nyligt dannede Joumalistforening

I 1880-24 år før Henrik Cavling starter den danske bladverdens første fagforening >>Journalistforbundet<<,har Dagbladets begavede redaktør, Vilhelm Topsøe, startet fagets eneste kollegiale forum, >> Journalistforeningen <<, som 100 år senere bliver bedre kendt under betegnelsen >> Publicistklubben <<.
I 1880 er det i sig selv en dristig tanke, at journalister af forskellig politisk obse,rvans kan være i stue med hinanden, når de ikke ligefrem er tvunget til det. Men med en gentleman-of-the-press i spidsen lykkes det at samle
den borgelige presses medlemmer til månedlige sammenkomster, selv om man naturligvis endnu ikke kan
tænke sig at lade arbejderpressens medarbejdere fra Social-Demokraten være med.
Den allestedsnærværende Alfred Schmidt har i 1905 været gæst i Journalistforeningen og har tegnet dagens
gæster ved et månedsmøde. Navnene vil ses i den lille nøgle nedenfor.
Her i bogen er vi mere large end Topsøe i 1880. På de følgende sidervises alle kolleger og konkurrenter til Politiken i årene lige før og noget efter bladets start. Bladoplysningerne villette forståelsen af den senere tekst.

Nøgle til tegningen
l uidentificeret. 2 Chr. Houmark. 3 Emil
Wiinblad. 4 Chr. Blangstrup. 5 Franz von Jessen. 6 Carl Behrens. 7 Carl Carstensen. 8 Henrik Ca v !ing. 9 Loulou Lassen, (dengang endnu
ved Dannebrog). 10 Alfred Lassen. 11 Haagen Falkenfleth. 12 Chr. Hiorth-Clausen. 13
CarlArctander.14FrederikHansen.15H. Blicher. 16 Charles Kjerulf. 17 Erik Schrøder. 18
Car!Muusmann.19Viggo Schiørring. 20Axel
Wessel. 21 Sten Drewsen. 22 Ove Rode. 23
N.I. Berendsen. 24 F.J. Borgbjerg. 25 William
Secher. 26 V. Griebe.
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Konkurrenter
og kolleger
Sideløbende med oplysningerne om de 17 københavnske
dagblade følger nedenfor portrætter på de mest fremtrædende bladfolk -redaktører eller
udgivere - i sidste halvdel af
forrige århundrede fra hver af
de enkelte aviser. Ofte burde
der have været flere portrætter,
fordi skiftende redaktører har
sat deres præg på bladene, men
pladsen tillader kun et enkelt
billede med fødsels- og dødsår.

Københavnske
redaktører

Københavnske aviser omkring
Politikens start
Med reverens til tidligere konkurrenter og kolleger og endnu eksisterende dagblade følger her en kortfattet oversigt over de vigtigste københavnske dagblade, som præger hovedstadspressen i årene omkring Politikens start. Blandt disse blade spiller Morgenbladet (1873-92) en ganske
særlig rolle, som er uddybet på side 26. Af de øvrige biade er langt de fleste konservative og således fra starten Hørups modstandere (Berlingske
Tidende, Fædrelandet, Dagbladet, Dagens Nyheder, Nationaltidende
og senere Vort Land). Dagbladet København antager med tiden et konservativt tilsnit, men dør som Venstreblad. Dannebrog bliver Morgenbladets arvtager som moderat Venstreblad, og Social-Demokraten bliver Arbejderbevægelsens organ. Dags-Avisen, Aftenposten, Kristeligt
Dagblad og Børsen er derimod alle upolitiske. I dag eksisterer kun Berlingske Tidende, Social-Demokraten, (siden 1960 Aktuelt), Kristeligt
Dagblad og Børsen- side om side med Politiken, der trods sine 100 år er
yngre end både Berlingske og Aktuelt.

~utriisrrmrnts-<Iibrn br.
\r. 20:1.

133. 1largdng.

M.L. Nathanson
(1780-1868)

Startet 1749 og således allerede ved Grundlovens indførelse 100 år gammel. Som privilegeret offentligt meddelelsesorgan indtil systemskiftet
tillige født konservativ, fordi avisen var forpligtet til loyalt at støtte
kongehus og regering. Oplaget er i 1838 endnu kun 1.100ekspl., men stiger under M.L. Nathansans redaktion i 1800-tallets midte til8.000. Bladets rolle som toneangivende hovedstadsavis begynder først i 1913 under triumviratet Christian Gulmann, Svenn Poulsen og Louis Henius.
>>Tante Berling« bliver i disse år ikke til at kende. I 1913 bestiller huset ny
rotationspresse og antager 1914 det format, Politiken har lanceret 1905.
Ved at udnytte det tidligere privilegiums gamle automatiske tilgang af
annoncer og ved at udbygge sin nyhedstjeneste stiger avisen fra 14.000 i
1913 til35.000 i 1920 og bliver senere i perioder Danmarks førende blad.
En strejke på 141 døgn giver i 1977bladhuset et alvorligt knæk. Se bind2
1977.

Fædrelandet=
43. Aargang.

Carl Ploug
(1813-94)
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Lørdagen den 14. Januar 1882.

Nr. 13.

Grundlagt 1839 som de national-liberales talerør i hovedstaden og får
1841 digteren, politikeren og journalisten Carl Ploug som sin idealistiske
og lidenskabelige redaktør. Skønt bladet næppe nogen sinde opnår over
5000 abonnenter og har en tilsvarende stram økonomi, udøver det en
meningsdannende indflydelse, som næppe noget blad siden har præsteret. Bladet er Danmarks første opinionsavis, selv om det i sine sidste år
er et hensygnende blad, ledet af en ældet, reaktionær ånds-aristokrat,
som tiden er løbet fra. Ploug sælger bladet i 1881, da han er 68 år gammel, til et konsortium, som må lade det gå ind året efter. Det er to år før
Politikens start, men i Morgenbladet har Hørup siden 1873 bekæmpet
det plougske livssyn, som for ham repræsenterer overdreven nationalisme og urealistisk åndshovmod.

Andre blade

Dogbiodot
Startet 1851 af den unge jurist, Carl Steen Andersen Bille, som det velhavende, konservative borgerskabs avis. Bladet er national-liberalt, men
har et større og mere internationalt udsyn end Fædrelandet. Bliver i
1860'erne Danmarks førende nyhedsavis og i øvrigt tillige en udmærket
forretning. Den intelligente og smidige Bille bliver det bedre borgerskabs førstemand. Hans stil er overlegen, fornøjelig og brillant; han skaber den danske presses lyse tone. I 1872 trækker han sig tilbage, fordi
den fransk-prøjsiske krigs udfald giver ham et knæk. Han har selv ivret
for dansk deltagelse. Derefter bliver han amtmand i Holbæk. Han afløses af den begavede Vilhelm Topsøe, men efter dennes pludselige død
under en epidemi i 1881 er Dagbladets rolle udspillet. Ferslew køber avisen i 1891, men den sygner hurtigt hen og ophører i 1920'rne med et oplag på under 1,200.

Carl S.A. Bille
(1828-98)

DAGS-TELEGRAPHEN .
l!!ttn~tL!h$,1nmrn:rtlrlah.
lJøHth•ft,]{:n ~tllø-,
Redigeret af

C. V. Rime stad.

Grundlagt kort efter Slesvig-krigen 1864 af den unge bogtrykker Christian Ferslew som hans første avis. Den er i starten kun et annonceorgan,
men snart efter overtaler Ferslew den kolossalt alsidige, urolige, men begavede C. V. Rimestad til at blive redaktør. Under hans ni-årige redaktion får den udvidede Dags-Telegraphen faktisk en forbavsende udbredelse, fordi Rimestads folkelighed er mere positiv end Erik Bøghs i hans
snart hendøende Folkets A vis fra 1860 og samtidig mindre akademisk
end i Plougs og Billes blade. Men Rimestad passer ikke arbejdet godt nok
i de sidste år, og da Ferslew med held har startet Aftenposten i 1873, lader han stille Dags-Telegraphen gå ind i 1875. Dags-Telegraphen bliver
således ikke mere 11 år gammel.

C. W. Rimestad
(1816-79)

ens N
Grundlagt 1868 af Robert Watt. Bladet skal være godsejernes ultrakonservative organ i hovedstaden, men viser sig hurtigt uden økonomisk bæreevne. Billes flinkeste elev, den elegante polemiker Carl Carstensen, bliver nu redaktør. Købt 1889 af Ferslew, som hans tredie blad
ved siden af Aftenposten og Nationaltidende. Med Dagbladet, som
Ferslew derefter erhverver i 1891, råder hans moderne bladhus fra 1891
over fire dagblade, trykt på Danmarks første rotationspresse, og alle udstyret med fælles annoncetillæg i et samlet oplag på 90.000. I 1920 sætter
hans svigersøn, Carl Levin, det meste over styr ved at opgive annoncetillægget. I 1931 bliver Nationaltidende inkorporeret i Dagens Nyheder,
som til gengæld ophører, da man i 1936 på ny giver bladet det gamle
navn Nationaltidende. Navnet Dagens Nyheder antages dog senere atter.Totalt ophørt 1961.

Carl Carstensen
(1837-1922)
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Andre blade

Jtørgrnbla~tt.

N.]. Larsen
(1845-1928)

Grundlagt i 1873 af Chresten Berg som det voksende Venstres første forsøg på at vinde indpas i hovedstaden. Starter beskedent i en baggård
med N.]. Larsen som redaktør. Året efter slutter Viggo Hørup sig til staben og snart følger også den unge filolog, dr. Edvard Brandes, som Hørup har truffet hos sin fætter Holger Drachmann. I Morgenbladet skriver Hørup gennem 10 år sine artikler, der er lige opsigtsvækkende både i
form, sprog og indhold. Begrebet >>Det litterære Venstre« opstår omkring 1880 i Morgenbladet. Hørups ultra-radikale indstilling til kirke og
militær og Brandes' trang til at vække forargelse bliver dog Berg formeget. Fra l. januar 1884 afskediger han de to redaktører, som derefter
starter Politiken l. oktober 1884. Morgenbladet fortsætter med Otto
Borchsenius som redaktør, men hensygner. I 1892 - året efter Bergs død
-går det op i P.A. Albertis Dannebrog. (Se nedenfor).

2Ifttn~oftcn.

Chr. Ferslew
(1836-1910)

Startet i 1873 af den vordende bladkonge Chr. Ferslew som hans andet
blad. (Dags-Telegraphen var startet i 1864). Aftenposten er planlagt
som upolitisk, folkeligt dagblad med kuriøse nyheder fra ind- og udland, skrevet i et jævnt, underholdende og oplysende sprog, og det udsendes i 2 daglige udgaver, kl. 13 og kl. 16. Ferslew har i starten ingen politiske interesser, men fastslår blot, at hans blade skal følge en kristelig,
kongetro, konservativ og forsvarsvenlig linje og opskriften synes god.
Ferslew når på første år - til ærgrelse for det nystartede SocialDemokraten - 19.000 abonnementer. Allerede 1875 kan han indkøbe
Danmarks første engelske rotationspresse, og i 1876 er han forudseende
nok til at overtage Hotel Royal som bladhus. Aftenposten ophører
1931, men den senere ferslewske bladvirksomhed fortsætter till961. (Se
National tidende).

~øciøl-iJtmøkrøttn.

Emil Wiinblad
(1854-1935)
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Startet i 1874 som en videreførelse af Louis Pios ugeblad, Socialisten,
grundlagt 1871. Da Pio flygter til USA 1877, overtager fagforeningen
bladet. Efter nogle urolige år bliver typograf Emil Wiinblad bladets redaktør og udvikler sig til det største navn i den danske, socialdemokratiske presse. (Han kan >>fra kassen« håndsætte en leder uden
manuskript!) Under yderst fattige forhold oparbejder han bladet fra
1881 til 1884 fra 2.500 til 18.000 abonnenter. Fra 1890 knyttes F.J. Borgbjerg til redaktionen og bliver hurtig bladets vigtigste, politiske pen. I
1898 bliver Borgbjerg socialdemokratisk folketingsmand og senere
Staunings nærmeste medarbejder i den første arbejder-regering 1924.
Omkring århundredeskiftet har Social-Demokraten ca. 50.000 læsere. I
1960 tager det navneforandring til Aktuelt og har i dag ca. 50.000 daglige læsere og et meget betydeligt søndagsoplag.

Andreblade

~atiouaftib en be.
Grundlagt i 1876 af Chr. Ferslew efter at hans første rotationspresse har
skabt mulighed for hvert døgn at trykke flere aviser. Han ønsker, at
hans nye blad skal være et modstykke til hans folkelige Aftenposten og
gør derfor Nationaltidende til den fornemme avis for det højre-sindede
bourgeoisi. Bladet slår an. Det udkommer med både en morgen- og
aften-udgave. Den første redaktør er H.R. Hiort-Lorenzen. Blandt journalister hedder det: >>at være medarbejder på Nationaltidende er som at
tjene ved Garden!<< Under en krise i bladhuset i 1931, hvor Gyldendal
kommer ind i billedet, slås Nationaltidende sammen med Dagens Nyheder, som dog i 1936 antager det gamle navn påny. I 1961 ophører avisen.
der siden 1950'erne atter har taget navnet Dagens Nyheder, med dags
varsel, da Arbejdsgiverforeningens tilskud ophører. Bladets dygtige
stab fordeles på andre blade. (Se bind 2 1961).

Starter 1878. Af modstandere altid kaldet »Das-avisen.<< Den kommer
kun til at leve i otte år og bliver aldrig andet end et boulevard-blad, uden
autoritet eller forpligtelser. Men det interessante ved avisen er, at den
trods alt røber et venstre-radikalt tilsnit og tillige råder over betydelige
talenter som f.eks. Charles Kjerulf, Karl Madsen og Axel Henriques,
som man senere kan møde på Politiken. Det er heller ikke nogen tilfældighed, at en ung, 24-årig smedesvend ved navn H. Olsen, (senere bedre
kendt som Henrik Cavling) i 1882 offentliggør sin første reportage i
Dags-Avisen. Det er referatet af Donse Krudtmølles eksplosion. DagsAvisen afgår ved døden i 1886, to år efter at Politiken er startet. Det hedder sig, at bladet er gået op i Morgenbladet. Bladet udgives fra starten af
William Secher, som senere bliverAlbertismand på Dannebrog.

Grundlagt i 1883- året før Politikens fremkomst- af professor Henning
Matzen, som er Estrups håndgangne mand i provisorieårene, og som naturligvis ønsker at lave en ultra-konservativ avis til støtte for konseilspræsidenten. Som redaktør følger den kun 22-årige talentfulde Frederik
Hansen, kendt som »Frederik<< hele byen over, også fordi han stadig må
stille som konservativ folketingskandidat i den umulige S. kreds i hovedstaden, som er aldeles arbejderdomineret. Avisen kommer i sine 13
år aldrig til at spille nogen større rolle, trods Frederik Hansens ubestridelige dygtighed. I 1896 går bladet op i det nye konservative Vort Land,
hvor Frederik Hansen fortsætter. Det er Frederik Hansen, der kalder sine ledere for »fisk<<. De skal nemlig have et pænt hoved, rimelig lang
krop og kunne slå et slag med halen!

H.R. Hiort-Lorenzen
(1832-1917)

William Secher
(1854-1907)

Frederik Hansen
(1861-1915)
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Andreblade
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C.W. Bærentsen
(død 1919)

Ove Rode
(1867-1933)
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Grundlagt 1887 af politikeren K. P. Korsgaard som forsvarsvenligt middags blad. Han står Chresten Berg nær og har selv arbejdet på Morgenbladet, før Hørup blev redaktør. Aftenbladet oplever en meget folkeligkommerciel succes og når allerede før århundredeskiftet 30.000 ekspl.
med Emil Rex (1860-1913) som redaktør fra 1888. Korsgaard tjener
100.000 kr. om året. Da Rex går af 1897 og medheld starter Folkets Avis,
sætter tilbagegangen ind. I 1902 er oplaget nede på 10.000. Genrejst af
C. W. Bærentsen, som køber bladet 1904 og før sin død 1919 med mageløs sikkerhed gør det til >>Den lille mands blad« eller >>Rullekonernes
blad«. Han skaber også søndagsudgaven, >>Det røde Aftenblad «. Oplag
1919: 90.000. I 1940, under Carl Rasmussens redaktion, ligger oplaget
endnu på over 50.000. Derefter hensygner bladet indtil sidste nummer,
25. februar 1959.

Grundlagt af den purunge Ove Rode i 1889 som et intellektuelt,
litterært-politisk boulevardblad. Han samler - som Brandes på Politiken- en betydelig kreds af unge litterater (se billede på side 75). En ikke
ringe del af stoffet bliver til på Cafe Bernina blandt tidens »Certosaherrer<<. Bindesbøll har tegnet bladets hoved. Rode giver op i 1892 og går
til Politiken, og København ville være gået ind, hvis ikke den driftige H.
Witzansky havde taget fat i 1893. Han er startet som forretningsfører på
Politiken i 1896, men er opsagt af Brandes på grund af sit engagement i
København. Han anlægger en mere konservativ linje og får Anders Vigen som redaktør indtil1918, da han sælger bladet for 600.000 kr. til et af
Industriforeningen inspireret interessentskab. Vigen går straks til Berlingske Tidende. I 1922 køber partiet Venstre bladet og i 1931 går det
ind. Se i øvrigt side 124.

anne

P .A. Alberti
(1851-1932)
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Grundlagt 1892 som Venstreblad af højesteretssagfører P.A. Alberti,
der samme år slår Hørup under valgkampen i Køge-kredsen, hvor Alberti repræsenterer Det moderate Venstre contra den radikale Venstremand Hørup. Dannebrog afløser det nu aflivede Morgenbladet, og det
er tanken, at dette blad med sin moderate, kongevenlige linje skal være i
stand til at slå Politiken ud. Det redigeres af W. Secher med denfra Morgenbladet arvede Otto Borchsenius som littterær medarbejder. Bladet
opnår aldrig synderlig anseelse eller myndighed. Det lider under Albertis stigende upopularitet og kan naturligvis ikke overleve hans forsmædelige fald 1908. I 1910 standser udgivelsen. Secher spares ved sin død
1907 for at erfare, at hans blad for en del har været opretholdt ved uredeligt erhvervede midler. Politiken arver den purunge fru Loulou Lassen
som sin anden kvindelige medarbejder ved siden af Emma Gad.

Andre blade

liHND
Startet 1896 af en kreds af stædige Højremænd, der misbilliger udviklingen efter forliget med Det moderate Venstre, der medfører Estrups afgang. Bladet er tænkt som et ultrakonservativt modstykke til Politiken
og ved sit valg af talentfulde redaktører får det virkelig også vind i sejlene i de for Politiken lidt matte år som >>regeringsblad<< fra Systemskiftet
1901 til Cavlings gennembrud 1905. Bladets skarpe, konservative opposition imod Danmarks første Venstreministerium ledes af den unge, begavede nationaløkonom, den senere professor L. V. Birch, og ved sin side har han den offensive, velformulerende Julius Schovelin. Vort Land
er en begavet avis, men kan ikke opnå fodslag med det brede og mere alfavnende konservative folkeparti, som opstår 1915. Kontakten med
partiet sygner hen, og bladet går ind 1919.

L. V. Birch
(1871-1933)

Startet af Indre Mission i 1896 og er -selv efter international målestok
- siden blevet et ret enestående bladfænomen, fordi avisen aldrig søger
tilknytning til noget religiøst eller politisk parti, sådan som man ellers
kender det i udlandet. Bladets første formand bliver missionærhøvdingen Vilhelm Beck. Under yderst beskedne former får man i Bethesda-kælderen skabt en avis, som siden får skiftende præster som redaktører. Læserkredsen domineres i starten af småkårsfolk på landet,
men efterhånden som det indremissionske præg bliver afløst af en bredere folkekirkelig indstilling, bliver også læserkredsen alsidigere. Noget
medium for annoncering evner bladet dog aldrig at blive. Næsten alle
læsere er abonnenter, og løssalget er ringe. Bladet må ofte appellere til
læserne om at spytte i bøssen for at holde bladdriften i gang.
Vilhelm Beck
(1829-1901)

Danmarks første og til dato eneste finans-, handels- og søfartsblad.
Grundlagt i 1896 som ugeblad af købmand Th. Green, uden underholdende stof eller ledere af værdi. Fra 1899 får stærke kræfter i GrossererSocietetet udvirket, at bladet bliver et interessentskab, udkommer dagligt (dog uden mandagsudgave) og tilstilles alle medlemmer af Grosserer-Societetet. Det tvungne abonnementssystem skaber modstand, og
bladet var sikkert gået ind, hvis ikke to unge juridiske studenter, stifterens brorsøn, H. Green (senere nationalbankdirektør) og hans ven H.
Stein, fra 1901 nu sætter alt ind på at føre det videre. Børsen overgår
1909 til frit abonnement. I 1917 omdannes det til et aktieselskab. I
1970' erne overtager den svenske Bonnier-koncern Børsen og moderniserer avisen til ukendelighed.

H. Stein
(1874-1944)
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Georg Brandes og Politiken
Medens Edvard Brandes fra starten engagerer sig dybt i Politiken, både redaktionelt og økonomisk, ønsker hans fem
år ældre bror Georg aldrig at eje en eneste aktie eller opnå
noget fast medarbejderskab på Politiken. Han ønsker altid
at stå helt frit i alle livets tilskikkelser. Resultatet er da også, at mens Edvard som velhavende storaktionær er medlem af bestyrelsen i mange år og kan lade sine aktier og sin
indflydelse gå i arv til sin datter, dattersøn og dennes enke,
får Georg Brandes' efterkommere aldrig ringeste økonomisk indflydelse på bladet.
Men naturligvis bruger Georg Brandes Politiken som sit
talerør til offentligheden gennem hele sit liv, og ingen anden skribent har i en menneskealder sat så stærkt et præg
på Politikens kulturelle linje som han, og det er da også
hans kritiske grundsyn, der stadig præger de ypperste af
Politikens kulturmedarbejdere.
Hans forhold til avisen gennem 43 år (1884-1927) kan
ganske godt illustreres ved en række breve fra hans ældre
dage til Henrik Cavling.
Efter hans broder Edvards afgang som chefredaktør i januar 1905, anlægger Georg straks en venlig, omend ironisk
tone over for Henrik Cavling, hvis pibe han ikke altid vil
danse efter. Her er et brev fra 27. april1905, da Norge er
ved at blive selvstændigt, og Cavling har bedt om Brandes'
syn på Unionsopløsningen.

Forrige side:
Georg Brandes (1842-1927).
Edvard Brandes' fem år ældre
bror. Danmarks største litterære skikkelse i nyere tid. Uden
tvivl den mest beundrede og
mest hadede danske kulturskribent i slutningen af forrige
århundrede. Georg Brandes bliver aldrig ansat som fast medarbejder ved Politiken, men
hans indflydelse er stor, for Edvard Brandes er en grænseløs
beundrer af sin storebror og
lytter gerne til ham. Allerede
ved Politikens start skaffer
Georg Brandes' autoritet en
række pengestærke interessenter frem. Som kronikør fra
1905 og til sin død præsterer
han ikke mindre end 258 kronikker og er således blandt de
mest produktive kronikører.
Hans store portræt hænger da
også fremdeles på Politikens redaktion, malet af P.S. Krøyer i
1900. Hosstående signerede
portræt viser ham i sit eget
hjem på Strandboulevarden
omkring 1915. -Kgl. Biblioteks
Billedsamling.

Kære Redaktør!
Der er ikke det ringeste, som lokker mig til indblanding i nordmændenes
anliggender. Jeg er forberedt på, at den dummeste afgørelse sejrer- der,
som ellers og alle vegne.
Derimod elsker og tugter jeg Dem!
Deres Georg Brandes

Sit berømte temperament kan Georg Brandes godt holde i
tømme over for Cavling, som f.eks. i dette brev fra 1914:
Kære Redaktør!
De er selvfølgelig herre over Deres blad og kan lade en artikel af mig om
dagens spørgsmålligge i tre uger, uden at jeg har nogen ret til at beklage
mig. Jegerikke engangvred på Dem derfor. Men jegvil nu blot ikke have nærgående og uhøflige breve, når jeg sætter mine artikler i" Berlingske Tidende«. Jeg er jo ikke nogen kapitalistslave og kan skrive, hvorjeg
vil. Så kan vi i fremtiden forblive i den allerbedste forståelse.
Deres hengivne Georg Brandes

Han kan dog også drille Cavling. Her er endnu et brev fra
1914, der viser hans ironiske form, når Cavling har dummet sig:

Georg Brandes karikeret af
Axel Nygaard, 1904.
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Kære Cavling, vidtforrejste mand.
Det ville klæde Dem forbandet godt, elskede medarbejder i organet for
den næsthøjeste oplysning, om De havde røbet en lille anelse om, at en
vis Joseph var født i Nazareth og ikke som en dalevende Cavling har opfundet, i Bethlehem. Men den ene Cavling fornægter ikke den anden.
Deres Georg Brandes

Men bliver Georg Brandes virkelig irriteret på Politiken,
kan han, somAnker Kirkeby har sagt, »iføre sig Zeus' kappe og knitre med vredens lyn«.
Kære Redaktør Cavling.
De vil til morgen have modtaget en artikel af mig, som jeg anmoder Dem
om at indrykke ufortøvet. De kan naturligvis skrive eller lade skrive
mod den, hvad De vil.

Georg Brandes i svensk
streg, ca 1910.
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Georg Brandes i Simplissisimus
ca 1910.

Hidsigt brev fra den ellers så beherskede Georg Brandes. Det er stilet til
Henrik Cavling, og indholdet er omtalt i teksten. -Politikens samling.
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Georg Brandes
Denne artikel betyder, at nu er det nok! Nu er min tålmodighed til ende. Skal der gives lussinger, skal jeg nok selv være den, der giver dem.
Til prygledreng blev jeg ikke skabt. Og nu er jeg- trods givne løfter- i
årevis- både i Politiken og Ekstrabladet-blevet brugt som prygledreng.
Det er blevet til en sammensværgelse, som jeg ikke tåler, men nu sprænger.
Politiken blev stiftet i Hørups og mit navn. ]eg har spildt uge efteruge i
1884 for at overtale folk til at tegne aktier deri. Selv har jeg aldrig ejet en
aktie. Men fanden tage mig, om jeg finder mig i at sparkes i rumpen af alt
det pak i et blad, som tilmed aldrig var blevet til uden mig.
Da bladet er så oprigtigt religiøst, så altså til slutning: Gud befalet!
Georg Brandes

Et mindre kendt billede af Georg Brandes' forhold til sin
gamle mor giver Peter Nansen i sin samling »Portrætter« i
1918:
»Hvor synd, at Brandes-brødrenes mor fru Emilie Brandes
ikke oplevede at se Edvard som folkekær politiker og minister og Georg som landets ubestridt berømteste søn. Ikke at
det ville have forandret hendes væsen eller vaner: hun ville
være blevet siddende i sin lænestol på forhøjningen i den
gamle dagligstue, og hun ville hver søndag have samlet sine berømte sønner og deres venner til den krydrede kødsuppe med boller, den saftige kalve- og oksesteg med lageagurk og syltede blommer og en eller anden bastant budding.
Og om hun var blevet hundrede år, og om Georg Brandes havde været nok så meget plaget af årebetændelse han ville hver formiddag, selv om han sad i det travleste arbejde med et stort nyt værk, have fundet en formiddagstime til at kigge op i Møntergade til den gamle dagligstue og
den gamle mor, og han ville have betroet hende alt, hvad
han syslede med, og han ville have fortalt hende, hvilke
breve og besøg han havde fået, og om han syntes, arbejdet
lykkedes, eller om han mismodig var ved at gå i stå.
Han ville have refereret hende alt det, han siden besøget
forrige gang havde læst om Voltaire. Og hun ville have siddet og lyttet og nikket. Og når han til sidst havde læst for
hende nogle af de sider, han i løbet af sidste nat havde sat i
form, ville hun have sagt:
»]a, det bliver godt, skal du se. Men pas nu bare på, at du
også får noget at spise. Må jeg ikke sende pigen ud til dig i
aften med en kande god stærk bouillon?«
Enhver, der rigtigt vil forstå Georg Brandes, må, mens
han læser hans bøger, tænke sig en lille god matrone med
kloge og milde øjne, der sidder i et hjørne af stuen med sit
hækle- eller strikketøj og agtpågivende nikker i takt til
hver sætning.«
3

Politiken 100 år l

Georg Brandes karikeret af
Blix ca 1915.

Georg Brandes tegnet af
Axel Nygaard 1925.

Georg Brandes tegnet af
Ivan Opffer ca 1920.
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Viggo Hørup (1841-1902). Jurist, journalist og politiker. Ved
sin død trafikminister i landets
første, parlamentarisk valgte
Venstreministerium efter systemskiftet 1901. Vokset op i
sin faders nordsjællandske skolelærerhjem og sat i Metropolitanskolen 1857, hvorfra han i
1861 får en smuk studentereksamen. Under sit påfølgende
juridiske studium oplever han
nederlaget i 1864, som han reagerer anderledes på end de fleste, idet han betragter tabet af
Hertugdømmerne som resultatet af de national-liberales
ubeskrivelige dumhed, affødt
af et tilsvarende overmod og
tillige en hel urimelig tillid til de
nødvendigvis beskedne danske
våben. Hele hans senere uvilje
mod »militarisme« har sin rod i
ulykken i 1864. I 1867 tager
han sin embedseksamen og lever derefter uhyre stille som
sagførerfuldmægtig hos Balthazar Christensen. Hans profil
begynder først at tegne sig
klart, da han i 1873 bliver medarbejder ved Chresten Bergs tre
år gamle københavnske Venstreblad MorgenbiadeL Fra nu
af tilhører han dansk journalistik, og samtidig begynder et
nyt kapitel i dennes historie. I
1876 bliver han medlem af Folketinget som Venstremand, og
han holder sin kreds i Køge,
indtil Alberti - netop Alberti erobrer mandatet i 1892. I
Morgenbladets udformer han i
årene 1873-84 den tanke, at
Venstre skal indtage sin plads
som landets førende klasse.
Som intelligent akademiker
kan han dog se, at han må have hjælp udefra til Venstres åndelige rejsning, og her finder
han i Brandes-brødrenes ,,litterære Venstre« en vældig løftestang, som han først lader virke i MorgenbiadeL Hans senere
liv kan følges i dette bind.
Fotografi fra ca 1880.
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I starthullerne
Hørup vil gerne starte et nyt blad sammen med Edvard
Brandes. Deres mål er de samme. Den omvæltning i samfundsopfattelsen, som Hørup ad politisk og pædagogisk
vej vil skabe, kan Edvard Brandes udstrække til det litterære område, for derved at samle intelligensen omkring den
nye avis. Men at politik altid må være vigtigere end litteratur fastslår Hørup meget tydeligt fra starten ved at kalde
sin planlagte avis for Politiken. Den nye tids forfattere vil
til gengæld få et dagblad, der kan vise dem langt større forståelse end »Hovedstadens førende, imbecile presse«. Der
frakender man nemlig forfattere som J. P. Jacobsen både
hæder og ære, Erik Skram stemples som usædelig og den
brave og lærde Sophus Schandorff fremstilles i »Punch«
som en udannet sjover og fyldebøtte. Hørups nye blad under Edvard Brandes' litterære førerskab vil - foruden de
ovennævnte- kunne samle folk som Karl Gjellerup, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Sophus Claussen, Gustav Esmann, Viggo Stuekenberg og tillige Hørups noget
uberegnelige fætter, Holger Drachmann; senere vil mange
flere følger efter. Sådanne personer kan man også regne
med som oplagte skribenter til bladet, og det vil betyde
nedsatte krav til antallet af faste journalister.
Men sagen haster, såfremt man skal nå at starte i 1884.
Der skal skaffes penge, der skal indrettes redaktion, ansættes folk og der skal træffes aftale om trykning.
Hørup og Brandes må have en praktisk anlagt mand til
alt dette besværlige arbejde. Tidligt i 1884 finder de frem til
den tredie og mindst kendte medstifter af Politiken. Det er
den allerede nævnte Herman Bing. Ved siden af den markante Hørup og den diabolske Edvard Brandes tager Bing
sig ud som en velmenende Sancho Panza. Det bliver faktisk
også hans utaknemmelige rolle. Han er to år ældre end
Brandes og ligesom denne af jødisk herkomst. Bing er lige
blevet hældt ud af Landmandsbanken, hvor han har været
kasserer siden bankens start, 12 år forinden. Der har været
tale om en politisk afskedigelse, fordi han ikke har villet
opgive sit arbejde for den nystiftede, liberale vælgerforening. Nu vil han kæmpe side om side med Hørup og Brandes.
Bing løser sin del af de praktiske problemer ved Politikens start på absolut eksemplarisk vis, men med denne ros
er hans samtidige også stort set færdige med ham. De finder
den lille, pertentlige mand både ucharmerende og besværlig. Brandes er den, der har sværest ved at tage ham.
Men størstedelen af anparterne får han tegnet med ufor3'

Hørup i Punch, tegnet som
Holbergs Jeronimus.

Hørup er som folketingsmand
blevet valgt til statsrevisor og
ses her i Punch på skolebænken
med tavle og kridt.

Forholdet til Berg er naturligvis
ikke blevet bedre efter Politikens start.
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Ernst Brandes (1844-92).
Journalist. Næstældste af de tre
Brandes-brødre og den mindst
kendte. Oprindelig veksellerer,
men går i 1884 ind i redaktionen af sin bror Edvards blad
som økonomisk medarbejder.
Starter selv i 1889 >>Københavns Børstidende«, som i
løbet af tre år ruinerer ham.
Men det tager han med stoisk
ro. Han går ud i Dyrehaven,
sætter sig under et træ, ryger
en god cigar, skærer begge
pulsårer over og dør, kun 48 år
gammel.

Georg Brandes er altid sine
yngre brødres loyale talsmand.
Her slår han på tromme for
Ernst Brandes' kortlevende
>>Børstidende«. -Punch 1885.
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trøden iver. Målet er at nå en kapital udefra på 50.000 kr.
og af dette beløb nås 48.000 kr. uden større besvær i løbet
af sommeren. Bing skaffer en del penge fra sin egen familie,
resten kommer fra netop de kredse, Hørup har stillet sin lid
til, nemlig liberale københavnske forretningsfolk og akademikere. Når Politiken inden længe kaldes »et jødeblad«
er det ikke uden grund: Herman Bing holder sig fortrinsvis
til de folk, han og brødrene Brandes kender bedst.
De fleste interessenter tegner sig for 1.000 kr. Kun Edvard Brandes og Bing tegner større beløb. Det gælder også
Hørup, skønt han interesserer sig så lidt for penge. Ingen af
de fremmede anpartshaverne går med i forventning om udbytte. De gør det udelukkende af interesse for sagen. Gennem de første år omfatter ejergruppen deres avis med så
megen interesse, at det somme tider kan udmatte både Hørup og Brandes. Det er sandelig en årvågen kreds, man har
samlet. Hvem den efterhånden består af, er opregnet på side 86.
Det er også Bing, der indretter »bladhuset«. Han finder
to ledige privatlejligheder i det lille hus på hjørnet af Østergade og Integade. (Huset eksisterer stadig, men Integade er
sløjfet, se side 235). Der er kun 3 værelser + pigekammer
og køkken i hver lejlighed, for i stuen driver ejeren en butik
med børnetøj. På l. sal indretter Bing ekspedition, på 2. sal
redaktionen. Dette utrolig primitive og trange hus bliver
den faste bastion for Politikens redaktion i mere end en
fjerdedel af de siden forløbne 100 år. Først i 1912 flytter
man til Rådhuspladsen.
Endelig slutter Bing også en trykkerikontrakt med et af
de bogtrykkerfirmaer, der tør påtage sig opgaven. Det
daglige oplag er anslået forsigtigt til2000. Han finder frem
til Rasmussen & Olsen i Gathersgade 48, som både sætter
og trykker Politiken i et par år.
Rasmussen & Olsens hurtigpresse kan præstere 1000 firesidede aviser i timen. Så længe det daglige oplag det første år kun er 2000 eksemplarer, kan trykningen klares på et
par tidlige morgentimer.
I løbet af sommeren er Integade indrettet og nødtørftigt
møbleret. Der er kun 3 værelser + køkkenet til rådighed
for redaktionen. Der står en potte i køkkenet, for dasset befinder sig i baggården. Der er en petroleumslampe på hvert
bord. Faste pladser er der dog ikke tale om; man skriver
ved det ledige bord, man kan finde. Det gælder ikke mindst
for de løsere tilknyttede akademikere og forfattere, der
ofte besøger bladet på alle timer af døgnet i de første år.
Men i oktober 1884 er trængslen mellem de faste medarbejdere endnu ikke noget problem, da der kun er ansat fire

1884
Edvard Brandes (1847-1934).
Filolog, forfatter, journalist og
politiker. En af de tre grundlæggere af Politiken i 1884. Opvokset i et beskedent jødisk københavnerhjem under stærk
påvirkning af sin fem år ældre,
langt tidligere modne bror,
Georg. Student 1865 og magister i østerlandske sprog med
sanskrit som hovedfag 1872.
Fra 1871-73 teateranmelder ved
»Illustreret Tidende<< og fra oktober 1875 teater- og litteraturmedarbejder ved det to år gamle københavnske Venstreblad
MorgenbiadeL Her lærer han
bladets udgiver Venstrehøvdingen Chresten Berg at kende og
ligeledes bladets lidt ældre
medarbejder, Viggo Hørup. I
Brandes' kølvand på Morgenbladet opstår begrebet >>det litterære Venstre«, idet tidens
moderne forfattere føler instinktiv kontakt med og sympati for den begavede Edvard
og hans broder Georg. Efter
sprængningen af Venstre i
1878, bliver folk som Brandes
endnu mere værdifulde for
Berg. I 1880 bliver Brandes på
Bergs foranledning folketingsmand for Venstre på Langeland
og bliver genvalgt de følgende
14 år. I 1881 overtager han
sammen med Hørup redaktionen af det nu otte år gamle
MorgenbiadeL Så indtræffer
det skisma, som er omtalt
ovenfor, og som medfører, at
Hørup og Brandes afskediges.
Brandes bliver i de følgende 21
år -1884-1905- chefredaktør
på Politiken sammen med Hørup og efter hans død 1902 eneredaktør. I 1905 vælger han at
gå af, da hans dårlige forhold
til Henrik Cavling har medført,
at Cavling truer med at starte
eget blad. Brandes forbliver
kronikør og aktionær i Politiken resten af sit liv. I 1906 bliver han radikallandstingsmand
og derefter følger hans politiske
karriere som finansminister under l. verdenskrig, der er omtalt i det følgende. -Fotografi
fra ca 1880.
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Herman Bing (1845-96). Ved siden af Hørup og Brandes må
Herman Bing uvilkårligt tage
sig noget mere beskeden ud.
Det er han også. Han bliver i
de 12 år, han er med, aldrig
mere end den velmenende og
loyale, men besværlige våbendrager, der vover at sætte sin
egen betydelige formue på højkant ved at tegne et stort antal
aktier i Politiken før starten
1884 og ved at få sin velhavende jødiske familie og omgangskreds til at gøre det samme. Bing, som er to år ældre
end Brandes og fire år yngre
end Hørup, er søn af den ene af
de to brødre Bing, der i 1853
blev grundlæggere af Bing &
Grøndahls Porcelænsfabrik,
men har med sit lidt kantede
væsen hidtil ikke gjort nogen
imponerende figur i forretningslivet. Han er med et senere udtryk >>stærkt venstreorienteret« og det har allerede kostet
ham hans stilling som kasserer i
Landmandsbanken, hvor Isaac
Gliickstadt har bedt ham vælge
mellem banken og den nye
>>Københavns liberale Vælgerforening«, som Bing har været
med til at stifte. Og Bing har
ærligt fulgt sin overbevisning.
Det er Brandes, der kender
ham og accepterer ham som
bladets fremtidige forretningsfører. Skønt Bing ofrer al sin
tid på bladet -ja, endog overnatter i Integade på en divan,
når der er pres på - opnår han
aldrig at blive rigtig påskønnet
i de 12 år, han er med i triumviratet. Det er ham, der lejer
ejendommen på hjørnet af lntegade. Det er ham, der træffer
aftale om trykkeri og distribution, og det er ham, der tidlig
og silde forlanger sparsommelighed i de første vanskellige år.
Han opnår at blive folketingsmand i 1890, men falder allerede i 1892 (se side 81) og genvælges påny lige før sin død.
Overanstrengt, miskendt og
rastløs bliver han i 1896 fundet
død i sin stol på kontoret, ramt
af hjerteslag, godt SO år gammel. -Fotografi fra 1890.
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mand i den menige redaktion. Det er redaktionssekretæren, den talentfulde, men lidet energiske Gustav Esmann,
som inden længe bliver reporter og derfor erstattes af Viggo Adler. Så er der de to eneste journalister, Peter Nansen
og Erik Skram.
I løbet af september er man klar til at starte. Man er endda færdig i så god tid, at man kan nå at udsende tre prøvenumre, som deles gratis ud i 15.000 eksemplarer for at give
bladet en flyvende start. Det gør sin virkning. Oktoberoplaget stabiliseres hurtigt til daglig ca. 2000. Det er det antal,
man har budgetteret med. Til det gode resultat medvirker
også den brochure, som er gengivet - og travesteret - på
det følgende opslag.

Journalistisk ilddåb
Politiken er kun to dage gammel, da medarbejderstaben
får sin i ordets bogstaveligste forstand- ilddåb. Den 3. oktober 1884 går det 2. Christiansborg fra 1828 op i luer og
står efter 24 timers forløb som en røgsværtet ruin. Redaktionen i Integade sætter alle sejl til for at kunne præstere et
referat på højde med de øvrige hovedstadsblade. Det lykkes også, selv om fagfolk senere hævder, at den 27-årige
Herman Bangs solo-referat i »National Tidende« af den triste begivenhed må bære prisen. Peter Nansen fortæller senere, hvordan Politikens kæmpereferat i nattens løb bliver
til som team-arbejde, hvori ikke bare han selv og Erik
Skram er aktive reportere, men hvor alle bladets tre stiftere
Hørup, Edvard Brandes og Bing er på stikkerne, sekunderet af Georg Brandes. Senere på natten deltager også Marcus Rubin i skriveriet. Den eneste som svigter er Gustav Esmann, som pludselig meddeler, at nu orker han ikke mere
og derefter- skønt han er vagthavende redaktionssekretær
-forlader bladet og lader de øvrige om problemerne med at
få avisen gjort færdig i de tidlige morgentimer. Esmanns
rolle i Politikens historie forekommer næsten altid usympatisk.

Gustav Esmann (1860-1904).
Journalist og forfatter. Politikens første redaktionssekretær
i 1884; en opgave, der keder
det 24-årige, følsomme, blaserte og ironiske talent. Han
folder sig først rigtig ud som
konservativ forfatter, journalist og konferencier efter at have forladt Politiken omkring
1890. Hans teaterstykker hører
til tidens mest elegante og
velskrevne, men han er ikke
nogen vindende skikkelse. En
svigtet elskerinde skyder både
ham og sig selv i 1904.

De første år
Det lille samfund i Integade finder hurtigt sin egen rytme og
dagliglivet går sin gang. Hørup har fået hjørneværelset på
l. sal. Derfra kan han tale til vælgerne på de store valgdage. Det senere velkendte begreb helt op til vore dage: Hjørneværelset, som udtryk for adressen på Politikens øverste

I sine sidste leveår havde den
elegante Esmann stor succes
som konferencier og oplæser. Tegning af Alfred Schmidt.
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POLITIKEN,
udgaar f"ra

=

1.

redigeret af' V. Htrup~
Oktober hver Morgen

7 Gange om Ugen

-

i Format som de største kjøbenhavnske Morgenblade
og koster: .l Kr. Kvartalet, a Kr. om Maanedtm, 25
Øre om Ugen. (I Provinseme med Tillæg af Post·
pengec 50 Øre Kvartalet).
Politiken behandler alle danske Samfundsinteresser
i ledende Artikler og stræber at føre Folket til det
demokratiske Fremskridts Maal: fuld personlig og bor·
gerlig Frihed paa alle Aandens og Samfundslivet!'
Omraader.
Politiken bliver Midtpunktet for Hovedstadens· og
Landets oppositionelle Bevægelser i Politik. Økonomi,
Literatur og Kunst.
Politiken stiller sig i første Række i Kampen for
Hævdelsen af vore grundlovsmæssige Rettigheder mod
en reaktionær Regering.
Politiken meddeler gennem daglige Oversigter en
ufarvet Fremstilling af Strømningerne i Naborigerne.s
og Udlandets Politik og Kultur og paaviser deres Be·
tydning for vort Fædrelands Udvikling.
Politiken bringer gennem sine Føljetoner et be·
tydeligt UnderholdningsstoL K!ln Forfattere af første
Rang vil finde Plads i Bladet.
Politiken raader over en Kreds af Medarbejdere,
praktiske Fagmænd, Videnskabsmænd og Forfattere,
som sikrer Bladet en overlegen B~handling af alle
Emner. hvormed Dagspressen sysselsætter sig.
Politikena Opgave er: at være Organet for den
høje~te Oplysning i det danske Folk.

Bladets. Kontor:
Østergade 23, Hjørnet af Integade,
morhager Abonnement hver Dag Kl. g-6. Udenfor
Kjobenhavn henvender man sig til Posten.
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Ugen før Politikens første fremkomst i 1884 udsendes denne
brochure med det nye blads
program. Man behøver ikke at
være nogen Estrup for at se, at
her rykker oppositionen frem
mod den grundlovsstridige,
provisoriske regeringsform;
brochuren taler om den reaktionære regering og om hævdelsen af det demokratiske
fremskridts mål: den fulde frihed på alle åndens og sarnfundslivets områder. Det oplyses intetsteds, at Politiken er et
Venstreblad. Det garanterer
Hørups navn for i overskriften.
Det kulturelle program angives
med løfte om fremstilling af
brandeske »strømninger« i nabolandene og udlandet. Det
syvende og sidste programpunkt, der benytter vendingen
>>Organet for den højeste oplysning« bliver det punkt, som
Politiken oftest kommer til
at høre for. Brandes vedgår senere, at denne passus skyldes
hans formulering, men at han
har skrevet ordene uden anelse
om alle de angreb og vittigheder, som formuleringen i de
kommende år skal give anledning til. -Politikens Samling.

1884
reaktionelle ledelse, opstår således allerede
i Integade. Men i øvrigt plejer Hørup at sætte sig ned og skrive hvorsomhelst, når han
pludselig får et godt indfald. Brandes foretrækker derimod at skrive sine artikler, anmeldelser og ledere hjemme og kommer oftest kun på bladet, når han skal aflevere
stof og tale med medarbejdere.
Bladets administrator, Herman Bing,
kan man træffe overalt i huset. Han overnatter ofte på bladet. Hans privatliv er
medarbejderne en gåde, for han er ugift,
men får ikke desto mindre hyppigt besøg af
tre søde småpiger, Helga, Maja og Thora,
som siger »Far« til ham. I eftertiden ved
man dog, at børnene er hans, og at han senere lyser dem i kuld. Man ved også, at han
aldrig gifter sig med moderen, formentlig
fordi hun hverken er jødisk eller kommer
fra hans eget, borgerlige miljø.
Bing blander sig gerne i alt, og skønt han
ikke kan sætte to ord sammen, vil han gerne deltage i de redaktionelle drøftelser og er
en hund efter at bringe »Listestof« i bladet
(d.v.s. børskurser, skibslister m.v.) somredaktionen betragter som direkte overflødige for en avis af Politikens type. Inden der
er gået et år, bliver Brandes irriteret bare
han hører eller ser Bing.
Tidligt i 1885 får redaktionen en kriminalreporter, Ole Gottfried. Ham henter man
fra ekspeditionen, for der er endnu ikke tale
om nogen form for journalist-uddannelse.
De to første år bliver bladet som nævnt
både sat og trykt hos Rasmussen & Olsen.
Manuskripterne bliver i eftermiddagens og
aftenens løb bragt derover med bud. For at
opnå bedre kontakt med sætteriet, opretter
man i 1886 eget sætteri på kvisten i lntegade
og hejser hver aften bladets fire forme ned
og kører dem med trækvogn over til trykkeriet.

Politiken,
redigeret af V. Hørup,
udkommer paa hver af U gens 8 Dage.

Politiken er Midtpunktet for ·det
gamle Venstre.

Politiken stræber at føre Folket
til det demokratiske Fremskridts Maal:
, Frihed, Lighed og Opposition mod det
kongelig danske Broderskab.
Politiken meddeler en ufarvet Frem~
stilling af Hovedstrømningerne i U dlan•
dets Politik og Kultur og vil hoved·
sagelig blive Organ for de Venner, H.e·
ru p har forskaffet sig ved sin behagelige
Skrivema<1de.
Politiken har taget Lokale i In te·
gade, samme Steds hvor P i o i sin Tid
begyndte •Socialisten ...
Politiken bringer gjennem sine
Feuilletoner et ligesaa interessant som
pikant Stof. Kun Forfattere af ferste
Rang vil gj.ere et Beseg i Bladet.
Politikern raader over en Kreds af
udmærk.:de Medarbejdere, højt begavede
Fagmænd, martyrkronede Videnskabs·
mænd og enestaaende Forfattere, som
have lovet Bladet den overlegne Behandling af alle Æmner, som er et Sær·
kjende for dem.
Politikena Opgave er at være Or·
ganet for den højeste Oplysning i det
danske Folk, men vil ogsaa tage en til·
strækkelig Portion Andemad med.

Til højre:
1884-brochuren for Politiken er naturligvis en oplagt
tryksag at travestere i Punch.
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En af de første sættere på Politikens eget sætteri bliver
hentet hos Rasmussen & Olsen. Det er den senere omtalte
maskinsætter Carl F. Firring, der i 1934 bliver Politikens
første og i mange år eneste 50-års jubilar.
Bladet håndsættes fra 1886 hver aften i lntegade af fire
typografer; to faste ombrydere lægger satsen i formene efterhånden som den bliver færdig. Kun enkelte rubrikker
har faste placeringer, ellers skovles stoffet ind på de fire sider i den tilfældige rækkefølge, det bliver sat. »Lay-out« er
et ukendt begreb og avisens format er det store, lange »lagen« som er vist på side 42. At fire satsen ned og køre den
på trækvogn til Gathersgade må betragtes som en yderst
sårbar ordning; ikke bare med evig risiko for at tabe eller
beskadige formene med den løse sats, men også for sabotage fra modstandere af avisen. Ved bare at vælte trækvognen kan man jo sinke eller umuliggøre udsendelsen af
dagens avis. I de første år må budene undertiden kæmpe
bravt for deres uerstattelige blylast. Bladet nyder jo nemlig
ikke megen popularitet hos byens bedre borgerskab. Men
med denne teknik klarer bladet sig trods alt gennem de følgende seks år.

Peter Nansen
Der er en medarbejder, som Cavling i 1886 taber sit hjerte
til, og som han bevarer som ven resten af livet, uanset at
deres veje skilles. Det er den to år yngre Peter Nansen.
Hans jødiske fader er døbt og virker som præst ved Folkekirken. Faderen har ved dåben taget navnet Nansen, skønt
han er født Nathanson og er søn af den kendte børnerige
veksellerer, økonom og senere bladmand på »Berlingske
Tidende«, MendelLevin Nathanson. Selv har Peter Nansen efter studentereksamen en kortere tid været knyttet
som journalist til både» Berlingske« og »Nationaltidende«,
men da han i 1884 erfarer Viggo Hørups planer om at oprette Politiken, søger han ind her og er med fra den første
dag, indtil han 11 år senere- til stor sorg for alle i Integadeaccepterer tilbudet om at blive litterær direktør på Gyldendals Forlag i Klareboderne.
Forrige side:
Det første nummer af Politiken er på fire store sider i det såkaldte »lagen- ,
format«. Dette store format og det nævnte sidetal bevarer bladet i de følgende 22 år. Dog er der undertiden indlagt løse bilag. Politikens nuværende format opstår først natten til16. maj 1905, da Cavling med sin
nye, franske Marinoni-presse kan præstere en avis af praktisk størrelse
på indtil 16 sider.

Peter Nansen (1861-1918).
Forfatter, journalist og forlagsdirektør. Ansat fra starten af
Politiken 1884 og er fra 1886
sammen med Cavling eneste
skrivende medarbejdere på fast
gage + linjebetaling. Han er et
af bladets store talenter og derfor stærkt savnet - ikke mindst
af sin nære ven, Cavling - da
han i 1895 blev direktør hos
Gyldendal, hvor han bliver en
af de store danske forlæggere.
Gift med skuespillerinden Betty
Nansen.

Peter Nansen er så ung, da han
starter på Politiken, at han ikke
har aftjent sin værnepligt. Det
må han gøre senere, og her har
Punch tegnet ham som medlem
af Forplejningskorpset i 1886.
43

1884

Erik Skram (1847-1923).
Forfatter. Jævnaldrende ven af
Edvard Brandes. Såret i 1864krigen. Rigsdagsstenograf
1867, men vækker samtidig
som forfatter megen forargelse
med sin bog >>Gertrude Colbjørnson«, som han udsender
1879. Redaktionssekretær
1881-83, hos Hørup på Morgenbladet, hvor han skriver
nogle af sine bedste reportager.
Efter Politikens start i 1884
hyppig gæst som kunst- og
boganmelder. Sekundant ved
Edvard Brandes' duel1900.

Karikatur af Erik Skram tegnet
af Alfred Schmidt. Skram var
gift med forfatterinden Amalie
Skram, der i samtiden var langt
bedre kendt end han.
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Cavling skriver om Nansen:
»Han var lige indtagende som menneske og skribent.
Han var fattig og efter dagens arbejde på redaktionen sad
han i reglen tillangt ud på natten og arbejdede med oversættelser. Hans flid var uden sidestykke- og herved betegnede han en skarp modsætning til Gustav Esmann. « Cavling tilføjer: »Men Nansens konstitution var ikke stærk og
han tålte ikke det anspændte liv, som en journalist må leve.
Endnu som ung følte han sig ofte træt og måtte bruge stimulerende midler.«
Og Cavling fortsætter:
»Venskabet med Nansen stammede fra a Porta på Kongens Nytorv, som især besøgtes af teatrets kunstnere og
journalister. Der skulle lukkes kl. 12, men hvis politiassistent With befandt sig mellem gæsterne- hvad han i reglen
gjorde - var der åbent til den lyse morgen. Dagens travle
arbejde og nattens hastige selskabelighed knyttede mig i
disse timer nærmere til Nansen og blev udgangspunkt for
et venskab, der trofast bevaredes fra begge sider.«
Helt fortvivlet bliver Cavling, da han under sin reportagerejse i Amerika i 1895 får at vide, at Nansen skal være direktør på Gyldendal. Han skriver i samme anledning til
vennen:
»Ikke længe er jeg blevet så bedrøvet, som da jeg i dag i et
brev fra København erfarer, at du nu også forlader Politiken. Du har i disse år været det eneste menneske, jeg stolede på i stort og småt oNu vil jeg, når jeg kommer hjem, føle
mig så ene i de gamle omgivelser. o. Og bladet? Hvem skal
til sidst skrive bladet? Nu er det jo snart kun forvaltere tilbage i lntegade. «
Som uafhængig af Politiken får Nansen allerede i 1896
anledning til at forsvare sin gamle ven, idet han bebrejder
Edv. Brandes en meget overlegen anmeldelse af Cavlings
nye bog om Amerikarejsen, udsendt på Gyldendal: »Du
begår en stor uret mod Cavlingo Med denne bog har han
villet slå sit store slag for at blive en seriøs journalist, mens
du faktisk blot gentager angribernes gamle dom: » Upålidelig spasmager og letbenet arrangør af sjov i gaden.«

Til højre:
Det lille og utrolig trange hus på hjørnet af Østergade og Integade bliver
Politikens redaktionelle domicil indtil 1912. Her residerer Hørup som
chefredaktør 1884-1901, og her afløser Edvard Brandes ham i årene
1901-05. Fra 1905-12 sidder Henrik C avling i det lille hjørneværelse på l.
sal, fra hvis vindue Hørup ofte har talt på store valgdage. Huset rummer
kun tre små treværelses lejligheder med kamre og en kvist. Medarbejderne holder til på 2. og 3. sal med3-4mand i hvert værelse. På kvisten
er der sætteri. Billedet er taget omkring 1906.

1885

De første martyrer

Viggo Adler (1849-1921).
Redaktionssekretær 1885-97.
Han skal passe både redaktionsvagt, telefon, indløbende
telegrammer og stoffets fordeling. Samtidig er han- for at
supplere sin beskedne gage korrespondent til udenlandske
aviser. Han holder til jobbet i
12 år, så bliver han afskediget
og afløst af Ove Rode.

Niels Petersen (1858-1933).
Overretssagfører. Udenrigspolitisk medarbejder ved Politiken 1884-1921. Radikal folketingsmand 1913-29. Stor beundrer af engelsk parlamentarisme og af Gladstone. Fredsforeningens formand 1910-29.
Selv om hans form kan virke
tør, har han en for sin tid
usædvanlig indsigt i Europas
historie.
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Kort før Politikens start har Herman Bing sikret sig en bogholder til bladets fremtidige administration. Han har valgt
den 22-årige sergent Harald Witzansky, som han kender
fra Den liberale Vælgerforening. Det er den unge kontorists elegante håndskrift, som Bing ikke kan stå for, og den
er også nydelig, sådan som regnskabet på side 60 vil vise.
Witzansky indkvarteres på den øverste, lille kvistetage i
det overbefolkede hus i Integade. Valdemar Koppel fortæller senere, at Bing og hans bogholder skændes hele dagen,
men alligevel ikke kan undvære hinanden. Allerede i 1885
ender de sammen i fedtefadet: Det er lige efter Estrups første provisorium, hvor Venstrefolk landet over koger af
vrede og forargelse, og hvor myndighederne derfor årvågent slår ned på enhver stor eller lille opposition. Det er
klart, at Politikens folk er særligt udsat, for bladet har i
1885 ingen tydeligere erklæret modstander end netop
Estrup.
I anledning af en temmelig ligegyldig reportage i Politiken i maj 1885 om spektakler og optøjer mellem soldater og
civile i en militærlejr på Lammefælleden, vil politiet have
fat på Politikens journalist, for at han som vidne kan oplyse, hvem der har givet en befalingsmand et- i artiklen omtalt - nakkedrag.
Da både Bing og Witzansky i et første politiforhør hævder at have glemt journalistens navn, stiller politiet 9. janu-

Punch nyder historien om Herman Bings brændte honorarprotokol i
1885 og lader Hørup bede betjenten om nåde. Men Bing får skam 14 dages fængsel.

1885

ar 1886 i Integade og foranstalter en større husundersøgelse
under ledelse af protokolføreren fra kriminalretten. Man
forlanger udlevering af bladets bøger. Det ender med, at
Bing oplyser, at honorarbogen for 1885 er tilintetgjort »for
at den ikke skal falde i uvedkommendes hænder«. Tre dage
senere arresteres både Bing og Witzansky sigtet for mened,
falsk forklaring og udslettelse af forbrydelsens spor.
Hvor utroligt det end lyder, idømmes Bing- efter en måneds varetægtsfængsling- et halvt år senere yderligere 14
dages simpelt fængsel, mens Witzansky, der også har siddet en måned i varetægt, samtidig får to måneders fængsel
for falsk forklaring.
Efter 1880' ernes retsplejeregler er der ikke tale om nogen
strafafkortning for varetægtsfængsel, og i betragtning af,
at fængselskosten er katastrofal ringe, virker den dårlige
mad ofte som en hårdere straf end selve indespærringen.
Ove Rode får i 1891 sin mave ødelagt for livstid af fangeko-

Da første nummer af Politiken
er udkommet i oktober 1884lader Punch Chresten Berg og de
to andre gamle Venstreførere
Bojsen og Høgsbro møde op på
Viggo Hørups nye >>Barberstue<< i Integade, hvor Edvard
Brandes optræder som indsæber, mens Berg skæver lidt nervøst til Hørup, der står og
skærper kniven.

Georg Brandes
Ikke sjældent undrer det mig
selv, at jeg er i så godt humør,
jeg synes stundom jeg har årsag
til andet, men jeg tror, jeg har
fundet den afgørende grund
dels i mit af naturen lette sind,
dels i min lethed til bestandigt
at finde væsener, med hvem jeg
sympatiserer. (1871)
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sten, da Alberti skaffer ham et tre måneders fængselsophold i anledning af en artikel i »Dagbladet København«.
Man skulle tro, at den upopulære Bings position på bladet skulle blive forbedret i medarbejdernes øjne efter hans
dristige oplysninger om den brændte honorarbog, men det
sker ikke. Skønt netop det at ville nægte at røbe et dagblads
kilder fremdeles betragtes som en bladmands fornemmeste
dyd, starter Brandes kort efter sit nedenfor omtalte felttog
mod Bing. Selv om Bing og Witzansky bliver Politikens
første martyrer, bliver de sandelig aldrig udstyret med nogen helteglorie.

Ole Gottfried (1857-1912).
KriminaJmedarbejder. Ansat
ved Politikens ekspedition
1884, men overgået til redaktionen året efter. Idømt tre måneders fængsel 1896 - efter tre
måneders varetægtsfængsel for ikke at ville opgive sin kilde
i en bedragerisag. Han bliver
en af bladets første 25-års
jubilarer i 1909 og fortsætter til
sin død.

Ole Gottfried bliver den første
aktive journalist blandt Politikens medarbejdere, der får
fængselsstraf. Da varetægtsfængsel ikke talte med dengang, sidder han i alt et halvt
år, og det synes Punch, at han
har rigtig godt af!
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Det første skisma
Som alle senere vidnesbyrd vil bekræfte, er Herman Bing
fra den første dag en besværlig partner. Det skyldes dels
hans fuldkomne mangel på journalistisk opfattelse og flair
og dels hans konstante bekymring for avisens skrøbelige
økonomi de første år. Samtidig har han som forretningsmanden i triumviratet en ulykkelig trang til at gøre sine
uforgribelige meninger gældende inden for de redaktionelle områder.
Der er ikke gået et halvt år før Edvard Brandes ser rødt,
når han støder på en eller anden af Bings besynderlige foranstaltninger eller talrige sparebestræbelser, og både Peter
Nansen og Gustav Esmann er lige så trætte af ham. Kun
den fredsommelige Hørup udviser altid tålmodighed og tolerance over for den nævenyttige og iltre mand. Hørup ved
godt, at Bing gør alt i en god mening.
Det går i februar 1886 så vidt, at Edvard Brandes, hvis
tyndhudethed i mange af livets tilskikkelser ikke bør glemmes, i desperation siger sin stilling op. Koppel skriver i sin
bog, at Brandes ønsker at få Bing helt ud og sin egen broder
Ernst (se side 36) ansat som administrator og, at de to medarbejdere Nansens og Esmanns efterfølgende opsigelser
kun er prøveballoner for at se, om ikke det er tilstrækkeligt
til at få Bing til at fatte situationens alvor.
Opsigelsesbrevene, som for nylig er kommet for dagens
lys i en kuvert med fire breve i Anker Kirkebys arkiv (som
gave fra Ellen Hørup), synes dog at vise, at Brandes' opsigelse har været ramme alvor. Ellers havde han vel næppe
samme dag meddelt 22 forretningsforbindelser, at han af
helbredsmæssige grunde trak sig tilbage og samtidig havde
opsagt sin stilling.
Her er uddrag af Brandes' breve samt de to breve fra henholdsvis Peter Nansen og Gustav Esmann.

1886
Kære Hørup.
Jeg går fordi jeg har den overbevisning, at Politikens fremtid er undergravet, hvis ikke bladets administration og tildels dets redaktion (i al
fald det, der ligger under Bing) helt forandres. Jeg kan ikke være med til
at iagttage bladets langsomme ruin, og jeg tror ikke på, at jeg kan sætte
min vilje igennem, selv om De vil støtte mig. Begge vil vi mangle kontrol
og tid til sådant, og vi ville desuden støde på en ikke ringe uvillighed fra
Bings side til at lægge alt klart for os - måske også en uduelighed til at
give klar besked( ... )
Jeg vil naturligvis over for alle og enhver angive min helbredstilstand
som eneste grund til min fratræden. Og de allerfleste vil tro derpå.
Hvis Bing også villade sig nøje med denne årsag og ikke søge samtaler
med min broder Ernst eller mig, tænker jeg endnu på at stille mig til bladets tjeneste inden for områder, hvor jeg er bedst indarbejdet.
Så harjeg kun tilbage at forsikre Dem, at jegføler mig ilde ved det. Jeg
nærer en stor hengivenhed for Dem, en stor respekt for Deres karakter
og talent. De synes, jeg viser det dårligt, når jeg nu er Deres virksomhed
til hinder i stedet for til støtte. Men jeg kan ikke handle anderledes.
Deres hengivne
Ed v. Brandes

Samme dato hektograferer Edvard Brandes personlig et
kortfattet brev til 22 af sine vigtigste bladforbindelser og
afsender dem alle.
Der står:
Jeg beklager at måtte meddele Dem at jeg af helbredshensyn fratræder
som udgiver af Politiken fra i dag af.
Ærbødigst
Edvard Brandes

Harald Witzansky (1862-1940).
Fhv. sergent og kontorist, da
han i 1884 engageres som bogholder ved det nystartede Politiken. Efter Bings død 1896
bliver han bladets forretningsfører. Brandes afskediger ham i
1902, fordi han også har påtaget sig at være forretningsfører for >>København«. Derefter
driver han >>København« med
stor dygtighed til1920.

Hørup overtaler dog Brandes til at tage en samtale med
Bing. Det gør han modstræbende, og den resulterer kun i
dette nye brev:
27. Februar 1886
Kære Hørup.
Jeg er desværre nødt til at fastholde min bestemmelse.
Samtalen i aftes og læsningen af Bings brev har kun bestyrket mig i min
opfattelse af, at jeg ikke passer til at være Bings medudgiver ved Politiken.
Deres
Edv. Brandes

Få dage efter følger så opsigelserne fra både Nansen og Esmann:
Den 2. marts 1886
Kære Hr. Hørup.
Da jeg i morges var hos Brandes, erfarede jeg, at forhandlingerne mellem
ham og Bing var strandede. Dermed må sagen vel anses for færdig og
dermed - det tilstår jeg- er alt mit humør ved Politiken forbi.
Jeg havde bedt Dem om at måtte gå til april.
Jeg beder Dem nu om at måtte gå straks.
4
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Den tidligt meget selvsikre Witzansky, tegnet i lntegade af
Rasmus Christiansen.
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Henrik Cavling som lærer blandt sine elever på Halvorsens skole i 1882.
Efter sin maskinuddannelse på Smith & Myginds maskinfabrik har han i
1881 taget skolelærer-eksamen på Blågårds seminarium, og praktiserer
nu som lærer i nogle år, mens han samtidig begynder at skrive til københavnske aviser. Skolen var gammeldags; Darwins navn måtte- til Cavlings harme- ikke nævnes. -Fotografi fra Cavlings private arkiv.

Denne sidste måned ville blive mig meget pinlig, og mit arbejde ville intet være værd for bladet. Det har allerede knebet nok i den forløbne
uvishedstid.
Af disse grunde beder jeg Dem indtrængende om at måtte betragte mig
fra denne dag som løst fra Politiken. ]eg behøver ikke at gentage for
Dem, hvor gerne jeg havde set, at det var gået anderledes. Min kærlighed til bladet harværet stor, og om min personlige hengivenhed for Dem
håber jeg at De ikke tvivler. For den tid, jeg har arbejdet under Dem, takker jeg Dem oprigtigt. ]eg vil altid betragte det som min lykkeligste tid,
da jeg- efter evne- fik lov at være sammen med Dem og Brandes til at slå
Politiken op.
Deres ærbødige hengivne
Peter Nansen

Edvard Brandes som troubadour i Punch i 1890'erne.
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Gustav Esmanns brev er knap så hengivent som Nansens,
men han har næppe heller et så personligt forhold til Hørup
som Nansen:

1886
Tirsdag den 2. marts 1886
Hr. Redaktør Hørup.
Da jeg i dag gennem Nansen hører, at både han og d r. Edv. Brandes definitivt har fratrådt arbejdet ved n Politiken« antager jeg ikke det vil være
redaktionen overas kende, at jeg heller ikke føler lyst til at fortsætte. Jeg
beklager dette, da det harværet mig en udelt behagelighed at arbejde under Dem, men med d'herrers fratræden forekommer sagen mig at være
blevet så forskellig fra, hvad den var, da jeg i sin tid begyndte, at min
stilling - trods min personlige hengivenhed for Dem - dog næppe vil
komme til at tilfredsstille mig.
Ærbødigst
Gustav Esmann.

Hvad der imidlertid kan have imponeret og blødgjort
Brandes, er Hørups 100 % loyalitet over for Bing. Hørup
accepterer nemlig opsigelserne uden at blinke og sætter sig
til at skrive dobbelt så meget, som han plejer i den følgende
uge. Samtidig prøver han at skaffe nye medarbejdere.
Blandt dem han skriver til er Herman Bang, idet han gang
på gang har bemærket hans usædvanlige talent. Men Bang,
der er i Wien, svarer nej tak. Det skal endnu vare nogle år,
før han slutter sig til staben i Integade. Til sin ven, Peter
Nansen, som han har arbejdet sammen med i 1883 på »Nationaltidende« skriver han smukt: »]eg går ikke ind der,
hvor du går ud. «
Det mest groteske i de følgende 10 enerverende dage i begyndelsen af marts 1886 er dog, at den uglesete Bing nu også prøver at bistå Hørup i jagten efter nye kræfter. Bing
skriver til en ung journalist, som han har hæftet sig ved. Og
den unge mang hedder såmænd Henrik Cavling, og han er
mere end villig til at komme.
Da der er gået 10 dage efter de tre medarbejderes arbejdsnedlæggelse, optræder en af Politikens aktionærer som
mægler. Det HRS Octavius Hansen, en af tidens mest impossante advokater. Det lykkes ham at forsone alle parter
og at få arbejdet i gang igen. Bing får endnu 10 år af sit korte
liv til at glæde sig over, at balladen da i alle tilfælde har resulteret i ansættelsen af Henrik Cavling, uden at han dog
skal nå at erfare, hvorvigtig den ansættelse senere skal vise
sig at være.

Donse Krudtmølles eksplosion
Nævnte unge Henrik Cavling har allerede i 1882 skrevet sin
første rigtige reportage til den lidet estimeneret »Dagsavisen«, og hans artikel er i fagkredse straks blevet berømmet
som et stykke moderne journalistik af en impressionistisk
karakter, som forekommer helt ny. Hvad enten Herman
4'

F. Hendriksen (1847-1938).
Danmarks førende xylograf før
zink-klicheerne. Udlært ved Illustreret Tidende 1861. Åbner
værksted 1870. Som udgiver af
"Ude og Hjemme<< fra 1877
kender han hele Det litterære
Venstre. 1884 offentliggør han i
Politiken "vore bøgers udstyrelse<<, som bliver optakt til
hans kamp for at højne boghåndværket.

J.C. Jørgensen (1860-1937).
Journalist. Medarbejder ved
Politiken 1885-94 og atter fra
1909 til sin død. I de mellemliggende år er han bl.a. direktør
for et senere falleret asfaltkompagni, der brækker halsen på at
asfaltere Strøget, der indtil da
er brolagt. Sagen giver ham
kælenavnet >>Asfaltjægeren<<,
der dog også sigter til hans ulastelige påklædning.
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Bing har kendt hans referat af Krudtmøllens eksplosion eller ej, fortjener den at aftrykkes 100 år efter, i det uddrag,
Cavling selv senere anvender i et af sine memoirebind.
»Dagsavisen« har honoreret reportagen med 36 blanke
kroner, men den 24-årige Cavling har været endnu mere
glad for et brev fra bladets redaktør, der fremhæver hans
reportage som langt bedre end Holger Drachmanns tilsvarende beretning i »Morgenbladet«.
Her er Cavlings svendestykke:

Karl Madsen (1885-1938). Maler, museumsdirektør, dr.phil.
og kunsthistoriker. Først medarbejder ved Dags-Avisen og
derefter kunstkritiker og kronikør ved Politiken fra 1884 til
sin død. Skødesløs af ydre,
men med sin pen elegant, klar
og letfattelig. Han skriver med
varme, når han begejstres, men
er bidende skarp, når han finder det fornødent. Hans »Kunstens Historie i Danmark«
1901-07 kan stadig læses med
stort udbytte.

Karikatur i Punch af Karl Madsen, som i sine yngre dage var
en habil maler.
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Her laa altsaa Fabrikken. Havestuedøren stod aaben. Ejerens to Sønner og ene Datter var lige kørt til Frederiksborg,
medens Ejeren selv, Hr. Chr. Drøhse i det samme gik over
paa Nabogaarden i et Ærinde. Hvilken Haand førte disse
fra Hjemmet og frelste dem fra en Eksplosion? Hvor underligt ogsaa, at Fruen og Pigen netop samtidig gik over i det
noget afsidesliggende Rullehus, og at en gammel Arbejder
paa Fabrikken faldt paa at hente et Værktøj over i et Huggehus. Og hvor meget mere mærkeligt, at en af Arbejderne, idet han netop lagde sin Haand paa Krudtmagasinets
Dør, kom til at tænke paa sin tabte Urnøgle udenfor Kulhuset, vaklede et Øjeblik, om han skulde gaa ud og lede efter den - gik og slap med nogle ubetydelige Læsioner.
-Det var den Dag blikstille, Naturen tav som forud for
et Tordenskrald - da pludseligt Jordsmonnet krympede
sig, sitrede, gyngede og bølgede- og se! Under et rystende
Knald, som ikke kan beskrives, dundrende frygteligt gennem de milelange Slugter, flyver op af Dalens Skød syv
Bygninger med Tage, Vægge, Bjælkelag og Grundsten,
Maskiner, Kedler, Vandværk og alt, og ud over Skovene
driver en Røg, sort som Kul, hvori hvirvles tusinde Ildfunker som travle Myg, og ud af Røgen slynges, kastet af en
usynlig Haand, Kæmpesten paa flere Alens Diameter,
Murstykker, Bjælker, Spær, oprykkede Træer, Jord,
Grus, Brokker, Jernspande, Staalvalser, Mennesker og
halvtredie hundrede eksploderende Centner Krudt!
- Det var Legestue oppe i Gunnerup i Søndags. En ung
smuk Pige med lange blonde Fletninger dansede muntert
og glad til den lyse Morgen; en jovial gammel Husmand
sad paa Træbænken og saa til, glad og maaske lidt stolt
over sin Datters Lykke Mellem Krudtkasser, der endnu eksploderer, søger denne Mand i Dag den smukke unge Piges Lig. Paa Grenene af
et forbrændt Bøgetræ hænger Pjalter af en Kjole. Hankender dem. Med umenneskelig Styrke samler han Stykke efter Stykke af sin Datters splittede Legeme for selv at trille
det paa en Skubkarre til sit nære Hjem. Afsindig leder han
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efter hver Trevl; kun hendes ene Haand savner han. Lidt
senere finder han den bag Gærdet. En lille hvid Arm og
Haand, revet af ved Albuen, Fingrene krampagtigt sammenknugede; under de smaa Negle en Bloddraabe.
Ad alle Veje myldrer Vogne med skummende Forspand,
over Markerne flygtende Mennesker, ny Rædsler, afsindig
Glæde over at se en kær Ven frelst. -

Cavlings start
Cavling selv husker også meget vel sin ansættelse på Politiken. Han fortæller:
»Gennem min opvækst sidst i 1870'erne var jeg nu og da
taget på dæksplads til Stettin og derfra med 4. klasses jernbane til Berlin. Det var en billig rejse og i Pretzlauerkvarteret kunne man leje et smukt, lille værelse for 4 mark om
ugen. På disse udflugter erhvervede jeg mig et godt kendskab til Berlin, som efter den fransk-tyske krig har befundet sig i en rivende udvikling. Flere gange har jeg hørt Bismarck tale i Rigsdagen og fattet beundring for denne statsmand, der ved sin blotte fremtræden gør et overvældende
indtryk. Siden prøvede jeg mig frem som korrespondent,
og indtægterne kunne snart tillade mig at optræde lidt mere
standsmæssigt. I sommeren 1885 begyndte jeg at sende Politiken korrespondancer, mens jeg med aldrig hvilende flid
supplerede mine kundskaber og almindelige dannelse.
Samme vinter aftjente jeg min værnepligt i marinen og netop ankommet på ny til Tyskland i marts 1886, kom der
brev fra Politikens ene udgiver, Herman Bing, hvori han
bad mig komme hjem og indtræde i Politikens redaktion.
Mit kæreste ønske var dermed opfyldt. Jeg nåede hjem
aftenen efter og gik straks op i lntegade, hvor Hørup var
travlt beskæftiget i det lille redaktørværelse. Han modtog
mig med stor venlighed, takkede mig for mine korrespondancer og tilføjede: »De er nu fast ansat i Politiken med en
løn af 350 kr. om måneden og kan etablere Dem med det
samme. Klokken er 8. Vil De efter aftale med redaktionssekretæren gå ud på Dagmarteatret, hvor der nok er en nybesættelse.««
Cavling får i øvrigt en hård start. Han er jo ansat netop i
den uge, hvor Brandes, Nansen og Esmann har forladt bladet i protest mod Bing, og han skriver derfor i sin første uge '
i Integade selv »hele bladet«. Han falder forbavsende hurtigt til; han er taknemmelig over for Bing, usikker over for
Edvard Brandes, men til gengæld fuld af beundring for Viggo Hørup, som han opkalder sin førstefødte efter.

Marcus Rubin (1854-1923).
Nationalbankdirektør. Knyttet
til Politiken fra 1885 til sin
død. Far til dr. phil. Lis
Jacobsen. Debuterer som freelance ekstramedarbejder ved
Christiansborgs brand 1884.
Kløgtig og livfuld kommentator på det nationaløkonomiske
område gennem 40 år. »Født
med en pen i munden« har han
sagt om sig selv.

Marcus Rubin tegnet af Alfred
Schmidt i Klods-Hans.
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Østergade

Carl Ewald (1856-1908). Forfatter og journalist. Student 1874
og derefter lærer. Med kortere
afbrydelser knyttet til Politiken
1885-1904, hvor han bidrager
med korte, novellistiske artikler med veldrejede, uventede
pointer. Med sit store skaldede
hovede er han en særpræget
skikkelse i århundredskiftets
journalistik. Far til Poul Henningsen, hvis mor er forfatterinden Agnes Henningsen. Ligeledes far til Jesper Evald.
Som forfatter efterlader han sig
en meget alsidig bogproduktion.

Cavlings glæde ved at færdes på Strøget hver dag efter sin
ansættelse afspejler sig også i hans senere optegnelser:
»Ingen gade kunne i 1880'erne være hyggeligere end
Østergade, skønt den var belagt med brosten. Måske gav
de smalle fortove anledning til nogen trængsel, men trængsel var velset, og ingen galant herre betænkte sig heller på i
givet tilfælde at springe ud på gaden. Hvor nydeligt løftede
ikke damerne op i deres lange kjoler, når de på tåspidserne
hoppede over rendestens brættet, der i det samme gav et lille vip!
Husene i gaden overbød ikke hinanden, de lå fredsommeligt side om side - små, grå huse med butik forneden og
forretningsmanden s lejlighed foroven. Endnu ser man hist
og her i Østergade disse gamle bygninger, frygtsomt indeklemt mellem stormagasinernes brutale granitblokke.
At Politiken havde lagt sin redaktion på Østergade, blev
ikke uden betydning for bladets stilling til det københavnske publikum. Politiken var et Venstreblad og altså efter
københavnsk opfattelse et Bondeblad. »Morgenbladet«,
der længe havde arbejdet på at samle sig en københavnsk
læserkreds, levede og døde som »Bergs Blad«, altså en
provinsavis. Politiken skulle nu gøre forsøget om igen, og
her var det udelukkende de unge talenter, det kom an på,
og blandt disse særligt Peter Nansen, fordi han i offentligheden med rette betegnedes som den ægte »københavner
fin de siecle((.
Under Politikens vinduer på Østegade bølgede Strøgets
færdsel. Det var et billede, som stadigt vekslede og altid
fængslede. Savnede man noget at skrive om, gik man en
trappe ned og trådte ud i vrimlen; det skulle da være mærkeligt, om man ikke undervejs snublede over et par nyheder!
Journalistens fastslåede spadseretur var »skyggesiden«
mellem modehandlerinde Lorange ved Kongens Nytarv
og isenkræmmer Peter Eegholm, lige over for Ranchs
ur.

Karikatur af Carl Ewald, tegnet
af Alfred Schmidt. Hans søn
Poul Henningsen (PH) skulle
senere blive et lige så kært offer
for karikaturtegnerne.
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Ned ad Østergade spadserer brygger Carl Jacobsen, der
som sædvanligt har en blomst i munden. Det er en rose, der
pynter bryggerens friske, rosenblomstrende ansigt. Bagefter kommer Alexander Kielland, iført silkehat af sjælden
form, nedfaldsflip og lange elegante frakkeskøder. Han går
let foroverbøjet i samtale med den noget mindre Georg
Brandes, der samme morgen er vendt hjem fra en foredragsrejse til Kristiania. Brandes er frygtelig utålmodig.
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Han kan ikke komme til orde og er endnu mere ophidset,
da jeg en time senere møder ham i Vimmelskaftet. »Hvor
beklageligt for litteraturen, råber han, at Kielland efterhånden er blevet et klædeskab!««

Hennan Bang og Politiken
Ved Politikens start i 1884 er Herman Bang allerede en velmeriteret, 27 år garnmel medarbejder på Ferslews ansete
konservative »Nationaltidende«, hvor han skriver mesterlige socialreportager. Hans bedste ven på bladet er den noget yngre Peter Nansen, som til hans skuffelse lader sig lokke til Integade af Hørup fra Politikens første dag. Bangs
overlegenhed som reporter viser sig i fuld udfoldelse den 3.
oktober 1884, da han for »Nationaltidende« under overskriften »Branden«, skriver sin allerede nævnte reportage,
som dækkede Christiansborgs brand. Den betragtes endnu
100 år senere som en af de bedst skrevne reportager i dansk
presse. Også Peter Nansen er fuld af beundring. Han skriver senere: »Blot jeg tænker på Bangs effektfulde overskrifter og sammenligner dem med Politikens forsagte små forsøg på moderne journalistik, må jeg smile.«
Men i 1885 forlader Bang Danmark. Der er blevet formegen uro omkring hans livsform. I stedet slår han sig ned i
Prag, som han betragter som »Begivenhedernes centrum«.
Nu er det udenrigskorrespondentens tilværelse, der frister
ham. Som nævnt på side 51 prøver Hørup i april1886 at
lokke ham hjem til lntegade, men han foretrækker at få ro
til at gøre sin nye roman »Stuk« færdig i Prag. I stedet starter han fra Prag samme efterår en udenrigskorrespondance
til Politiken, og da han i 1887 kommer hjem med sit manuskript til Stuk, fortsætter han som journalist ved Politiken til1889. Tanken om at slå sig ned i Tyskland har han
måttet opgive, fordi han ganske enkelt er blevet udvist på
grund af en frimodig artikel om den tyske kejserfamilie i
»Bergens Tidende«
Næsten hundrede år senere skriver Claes Kastholm Hansen i Politiken: »l firserne er der et accelerende rustningskapløb i gang mellem de europæiske stormagter. I Politiken gennemgår Bang det østrig-ungarske kejserriges nye
statsbudget og påpeger, at dets kasseunderskud skyldes
øgede rnilitærudgifter. Få dage senere - november 1886 analyserer han det tyske statsbudget, der med stort underskud fremlægges i rigsdagen. Han hævder, at rustningskapløbet- »Den væbnede fred« hed det i datiden- bringer

Herman Bang (1857-1912). Forfatter, der bliver journalist efter sine fiaskoer både som
skuespiller og med >>Håbløse
slægter« i 1880, fire år før Politikens start. I 1884 er Bang ansat ved Nationaltidende, men
på sin rastløse vandring via
Dagbladet og Aftenbladet når
han også til Politiken i årene
1885-89, hvor han iflg. Koppel
"var langt flittigere end man
anede«. Brandes genansætter
ham som udenrigskommentator i 1901, men de to mænd kan
ikke lide hinanden, og oplæsningsaftenerne interesserer Bang
i stigende grad.

Herman Bang og Peter Nansen
er venner fra de helt unge år.
De er begge lige elegante og lige
dekadente, men Bang er den
største kunstner. Måske er det
derfor Nansen i 1895 vælger at
blive forlægger. - Punch i
1880'erne.
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Sophus Schandorff (18361901). Forfatter og professor i
litteraturhistorie. Teateranmelder ved Politiken fra 1886 til
sin død. Han er en af de ældste
af hele kredsen omkring Politikens start, nært knyttet til den
seks år yngre Georg Brandes.
Han har ligesom Hørup og Edvard Brandes tidligere været
flittig medarbejder ved Morgenbladet og har sat megen pris
på Chresten Berg.

Sophus Schandorff har været
Morgenbladet en god mand i
mange år. Da Hørup og Brandes går af, bliver han tilbage,
men ender med at slutte sig til
Politiken i 1886. Her priser han
endnu Chresten Berg med sang.
Punch 1885.
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Europas fred i fare og påpeger, at en lille stat som Danmark
for enhver pris må holde sig neutral. Han begrunder det
med, at en lille neutral stat vil kunne høste handelsmæssige
fordele i en storkonflikt. - Ikke særlig heroisk, men dog
pragmatisk! siger Kastholm Hansen og klassificerer Herman Bangs udenrigspolitiske reportager i 1880'erne som tidens mest kompetente.
Bismarck som altid frygtede den to-fronts krig (som Hitler senere gik ind på) har stadig sine øjne hvilende på Danmark. Hvis Danmark lurer på revanche for 1864-krigen og
går i alliance med Frankrig og Rusland, vil Tyskland kunne
trues på tre fronter.
Men Bang påviser, at sådanne planer helt hviler på illusioner, og at en konstellation mellem så forskellige magter
som Rusland og Frankrig er urealistiske.
Claes Kastholm Hansen fortsætter: »Bangs artikler i Politiken vækker opsigt i Danmark. Hørup følger dem op på
lederplads. Estrup-regeringen tvinges til offentlig reaktion.
Den konservative presse raser. Vittighedsbladene gløder.
Men Politikens artikler danner et grundmønster for den
udenrigspolitiske opfattelse, der præger Det radikale Venstre fra 1905 og herigennem for så vidt dansk udenrigspolitik op til2. Verdenskrig.«
Men Bangs artikler er også et vidnesbyrd om den særstilling, Politiken hurtigt opnår i dansk presse. Det blad, der
ingenting havde i orden, da Christiansborg slot brændte,
bliver hurtigt det førende, ikke alene på det politisk-kulturelle stof, men også hvad udenrigspolitisk orientering angår. Mens de øvrige blades udenrigs-orientering hovedsagelig består i korte rubriknoter med referater fra den udenlandske presse, opbygger Politiken efterhånden et net af
egne korrespondenter.
I de følgende år optræder Bang som medarbejder både
ved »Aftenbladet« og »København«, men fra 1901-05 er
han atter knyttet til Politiken på Edvard Brandes' initiativ,
men Bang kan - med sit nervøse temperament - ikke lide
Brandes. Også Bang føler stærkt, hvad der siden ofte er
sagt om Edvard Brandes: »Hans åndsaristokratiske væsen
og intelligente udtryksform kunne nok indgyde respekt,
men den var ikke altid ledsaget af tryghed!« Medarbejderskabet løber lidt efter lidt ud i sandet og ophører helt, da
Cavling i 1905 overtager redaktionen. I de sidste 7 år af sit
altid anspændte liv, er Bang udelukkende optaget af sin litterære produktion og sine oplæsningsturneer. Han dør ensom i et tog under sin store og anstrengende turne i USA
1912.
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Stråmandsredaktørerne
I provisorieårene 1885-95 er Politiken magthavernes mest
uglesete blad. Som ansvarshavende redaktør svæver Hørup altid i fare for at blive hængt op for noget, som enten
han selv eller en medarbejder har skrevet. Hvis en artikel er
usigneret, kræver loven kun et hoved: den ansvarlige redaktørs. Nylig har Hørup været nær ved at blive dømt for
majestætsfornærmelse; nu må hans personlige risiko for
fængselsstraf formindskes.

Kort efter sin ansættelse i 1886
har Cavling anmeldt en trylleforestilling hvor »alt uden synlige forberedelser blev halet ud
af en høj hat i et sådant omfang, at driftige folk kunne åbne en velforsynet skrabsammenbutik«. Cavlings formulering frister Punch til at gengive
Hørup, som haler cavlingske
sensationer - fra selvmord til
skandaler - op af den høje hat,
som bærer Politikens navn.
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Løbeseddel

fra

<(Politiken))

Torsdag den 4. l<'ebruar 1886.

Htn·ups indh·ekte Majestætsforuæa·melses-Sag:.
Y ed Hejøsterets i Dag Kl. 9'14 afsagte Dom

frifandtes Hørup.
Kommis~ionsdommen

Kristian Erslev (1853-1930).
Professor 1883, Rigsarkivar
1916. Fremragende formand
for Carlsbergfonden 1913-26. I
starten, da Politiken ikke har
faste medarbejdere på alle områder, skriver han 1885-1926
ofte om historiske emner og er
en flittig kronikør. 1906 opstilles han som radikal kandidat,
men bliver slået af den slagfærdige L. V. Birck.

I.A. Fridericia (1849-1912).
Historiker. Fætter til Georg og
Edvard Brandes og allerede før
Politikens start aktiv inden for
Det litterære Venstre. Således
selvskreven medarbejder og
kronikør fra 1887 til sin død
1912. I 1883 foretrækker universitetet hans nære ven, Kristian Erslev, som professor
frem for ham, men i 1899 opnår han selv den attråede titel.
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Kjøbent.a.Yn

Løbeseddel fra Politiken 1886 i anledning af Hørups frikendelse ved
Højesteret i sagen om den indirekte majestætsfornærmelse. Men i 1889
klarer han ikke frisag. Næste sag koster tre måneders fængsel i arresten
på Christianshavn.

Da Hørup i vidt omfang er identisk med Politikens regeringsfjendtlige synspunkter, og da man meget vanskeligt
kan undvære ham på bladet under et kortere eller længere
fængselsophold, enes man om at udnævne en anden ansvarshavende redaktør, altså en mand, der kan fungere
som stråmand og tage de øretæver, som måtte ramme bladet. Hørup vælger den sympatiske, meget anonyme Joachim F. Madsen, som i første halvdel af 1886 uantastet påtager sig jobbet. Da han efterfølges af faktor Ditlev Nielsen, driver Hørup elegant gæk med justitsministeren ved
præsentationen af den nye og aldeles ukendte, ansvarshavende redaktør, idet han i Politiken tilkendegiver, at risikoen for sagsanlæg sikkert nu er betydelig mindre, efter
at ansvaret er lagt på en mand i en mindre fremtrædende
stilling.
Men ordningen holder kun i 71Jz måned. Så udsteder regeringen i august 1886 det såkaldte »Stråmandsprovisorium«, der stiller bøder på 1000-5000 kr. i udsigt, når den vir-

Næste opslag:
Politikens første regnskab oktober 1884- 1885 eksisterer ikke længere,
men det andet driftsår kan ses på næste opslag. Til Herman Bings store
skuffelse taber bladet næsten hele den indskudte kapital i løbet af de tre
næste år, 25.000 Kr. i underskud var mange penge for 100 år siden. Se i
øvrigt 100-års regnskabsoversigten bagest i bind 2.

1886
kelig ansvarlige ikke er angivet. Resultatet bliver, at faktor
Nielsens navn forsvinder fra bladets bagside. Han har i sin
funktionstid som stråmand fået 20 kr. ekstra om ugen for
sin personlige risiko. Herudover har han yderligere tjent
200 kr., idet han har fået en bøde på denne størrelse, som
bladet har godtgjort ham, men som han har foretrukket at
sidde af i fængsel. I øvrigt har han passet sin daglige dont
som faktor i sin chefredaktørtid og ladet sig skælde ud af
Herman Bing, ganske som før sin ophøjelse til stråmandembedet.
Stor praktisk betydning får stråmandsordning en altså
ikke, men den reaktionære ugepresse fejrer orgier med vittighedstegninger af »stråmanden«. Punch udstyrer Hørup
med et adelsvåben, hvor den ene skjoldbærer er en stråmand og den anden troubadouren Edvard Brandes (se tegningen). Først i 1889lykkedes det myndighederne at få ram
på Hørup med tre måneders fængselsstraf. (Se senere).

Da Hørup efter sin fnfindelse i 1886 sætter sin >>stråmandsredaktør« Joachim Fr. Madsen på bladet som »ansvarshavende«, for ikke selv at blive
ukampdygtiggjort ved fængselstraffe, udstyrede Punch ham øjeblikkelig med et adelsvåben med devisen: »Intet er hellig for en sapør<< (hemningsløs fyr). V å benets ene skjoldholder viser stråmanden og den anden
troubadouren Edvard Brandes. Aben ved lirekassen er det faste konservative symbol på Politikens ensformighed, torsken og den strimede ryg
stammer fra citater fra Hørups taler og artikler.

Wilhelm Dinesen (»Boganis«)
(1845-96). Medarbejder fra
1885 til sin død for egen hånd.
Far til Karen Blixen. Ejer af
Rungstedlund. Skriver sine
senere berømte »Jagtbreve« i
Politiken til 4 øre linjen, før de
i 1889 udkommer i bogform.
Rastløs soldat, politiker, eventyrer, jæger og godsejer med et
stort talent og et skrøbeligt
sind.

Joachim Frederik Madsen (omkring 1886). Hørups første
»stråmand«, som i 1886 bliver
sat på bladet som »ansvarshavende redaktør«, skønt han intet har med redaktionen at gøre. Hensigten er naturligvis at
forebygge, at Hørup gøres
ukampdygtig ved fængselsstraf! Men ordningen bliver
kortvarig. En ny lov gør ende
på stråmandsinstitutionen .
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1888

Oplaget passerer 10.000

Charles Kjerulf (1858-1919).
Komponist, troubadour og
journalist. Første musikmedarbejder fra 1886 til sin død. En
festlig, frodig og meget afholdt
medarbejder, der trods sin korpulance er hurtig og flittig og
som tillige har ydet en væsentlig indsats som komponist.
Starter Politikens julekoncerter
1908 og musikaftner i Foredragssalen 1915. Far til Axel
Kjerulf (s.d.), der afløser ham
på Politiken.

Den digre Charles Kjerulf bliver tidligt en yndet skydeskive
for ugepressens karikaturtegnere. Her er han gengivet i Punch
1887.

62

Sent på året i 1888 fejrer man, at oplaget- efter 4 års forløb
-passerer 10.000 eksemplarer. Det er ved denne lejlighed,
Cavling glæder sig over den ånd, som allerede nu hersker i
det lille bladhus i Integade, hvor han selv har været ansat i
to år. Her er hans ord, som nok er værd at huske:
»Hvad der skiller Politiken fra andre blade, er den enkelte medarbejders ubegrænsede hengivenhed for det blad,
han tjener, Politiken er for ham ikke et embede, hvori han
skal slide sine timer for sit brød. Nej, Politiken er for ham
som en elverpige, der lokker og ægger ham og antænder elskoven i hans bryst. Hun fordrer hans fred, hun fordrer
hans hjerteblod og han giver alt, som den giver, der kun lever for en følelse. At tjene Politiken er en lidenskab, et liv i
feber, en sejlads over høje bølger.«

Ny teknik
Da bladet som nævnt i 1888 har passeret et oplag på 10.000
ekspl., ser man sig nødsaget til at forlade Rasmussen & Olsen i Gothersgade, fordi trykkeriet ikke råder over mere
end to hurtigpresser. Bing indkøber derfor for bladets regning den første, lille rotationspresse. Det er en skotsk» Victoria-presse«, som alle i bladhuset er stolte af. Den kan
nemlig dels trykke 10.000 ekspl. i timen, og dels false aviserne, hvorved yderligere tid spares. Selv med det øgede
oplag kan man stadig præstere, at abonnenterne har deres
avis før kl. 8 om morgenen, udbragt af bladets stab af ombæringskoner, for hvem familiernes aflagte barnevogne efterhånden bliver det dominerende transportmiddel.
Rotationspresser er dog ingen nyhed i Danmark. De
ferslewske Blade på »Ved Stranden« har allerede siden
1874 trykt på større rotationspresser end Politikens nyanskaffelse.
Den nye presse med tilhørende stereotypi til støbning af
de fornødne, buede blyplader, opstilles i lejede lokaler i
Camels Gård i Lille Kongensgade. Det første, rotationstrykte eksemplar af Politiken er på gaden 28. september
1888, men mange natlige besværligheder har sinket trykningen, og avisen kan først fås sent på formiddagen. Dels
taber manden, der skal bære formene til det nye stereotypi,
forsiden på vej ned ad trappen, og en god Hørup-artikel
går i fisk og må udbedres. Senere på natten sprænges papiret gang på gang, og makulaturen flyder i Garnels Gård,
»Så at aviskonerne vader i papir til bæltestedet«. Ydermere

1888

er trykket på den nye maskine i den første tid så blegt og
dårligt, at »Den blege Politiken« bliver besunget i en revyvise på »National«.
Man stiller ikke store krav til trykkerilokaler i slutningen af
1800-tallet. De henlægges altid til kældere og baggårde,
dels fordi maskinerne er for tunge og dels, fordi de altid larmer. Og det bliver ikke bedre, da man flytter.
Lokalerne i Lille Kongensgade er lige så dårligt udstyret
som på andre af tidens trykkerier. Man er startet i 1886
med petroleumslamper i sætteriet i Integade. 1890'erne
kommer med gasbelysningen, men typograferne er alligevel ikke imponeret af det arbejdsmiljø, man byder dem. Da
stereotypiet med smeltning af bly i gasovne nu har holdt
sit indtog, skaber bly- og gaslugten nu den specielle trykkeri-atmosfære, som altid giver sætterne blege kinder. Men
veteranen Carl F. Firring, der har været med fra den første
dag, bemærker dog senere ufortrødent: »Den bleghed måtte vel nok betegnes som en erhvervssygdom, men den blev
dog fra sætternes side bekæmpet ved indtagelse af lidt flydende stoffer, der gengav de blege kinder deres mere naturlige, let rødlige farve.«

Politikens første fladtryksrotationspresse, den skotske
>>Victoriapresse« som Herman
Bing lader indkøbe i 1888, da
oplaget har passeret 12.000, og
Rasmusen & Olsen må melde
pas, fordi deres kapacitet og
pladsforhold er for ringe. Maskinen har premiere 28. september 1888 i Garnels Gård i
Lille Kongensgade og den er i
brug de næste ni år, indtil den i
1897 også viser sig for lille. Ukendt fotograf.
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Henrik Cavling (1858-1934).
Chefredaktør. Ansat af Herman Bing 1886. Rejsende korrespondent og journalist til
1905. Derefter chefredaktør i
23 år, indtil han i 1927 trækker
sig tilbage. Cavling er født i
Kongens Lyngby som søn af
teglværksbestyrer Jeppe Olsen.
Faderen kan hverken læse eller
skrive. Henrik tager navneforandring i 1889 til Cavling,
hvorimod hans bror Frejlif beholder sit fædrene navn. Unge
Henrik vokser op under beskedne, men meget harmoniske
forhold og erhverver tidligt en
dyb naturglæde, som følger
han livet igennem. Efter konfirmationen sejler han som
skibsdreng ombord på panserskonnerten »Absalon« og bliver derefter ansat på Smith &
Myginds Maskinfabrik, idet
han ihærdigt forsøger at tage
en maskinist-eksamen. Samtidig begynder han at skrive. I
sidste ende foretrækker han
dog at tage præliminær-eksamen, for derefter i 1881 at tage
skolelærer-eksamen på Blågårds seminarium. I seminarietiden sender han artikler til
Morgenbladet og Dags-Avisen.
Hans første store reportage:
»Danse Krudtmølles eksplosion« får han i Dags-Avisen 20.
maj 1882, altså 2 1/z år før Politikens start. Fra et ophold i Berlin
1885 sender han korrespondance til Politiken og ansættes derefter som ovennævnt 1886.
C avling elsker USA. Hans første tur til New York foregår i
1888 og anledningen er præsidentvalget (Benjamin
Harrisa n). Billedet her stammer
fra denne rejse. Han forstår også at genudnytte sine udenrigsreportager i bogform. Men da
han bliver chefredaktør, ophører hans bogudgivelser i de følgende 25 år. Han vender først
tilbage i 1928 med tobindsværket »Efter redaktionens slutning« og i 1930 kommer »Journalistliv«.- Ukendt amerikansk
fotograf. C avlings privatarkiv.
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Særmelding fra Cavling 1888
Cavling har været korrespondent i USA i nogle måneder
og er vendt hjem:
»Hvilken glæde har det ikke været at gense Politikens
små redaktionskontorer efter min hjemkomst fra Amerika. De forekommer mig endnu mindre, end da jeg rejste.
Til disposition for snart en snes mennesker findes der i det
lille hjørnehus fremdeles kun to 3-værelseslejligheder med
tilhørende pigekammer og køkken. På l. sal har Hørup og
Brandes deres beskedne værelser. Ingen af dem modtager
mange bladvisitter, men Hørup har dog en kreds af venner,
hvoraf flertallet pudsigt nok er officerer. Den meste kærkomne af dem er kaptajn Michael Rovsing, far til professoren. Han omfatter Hørup med glødende beundring. Dernæst er der kaptajnerne I. S. Westrup og C. F. Sarauw og
endvidere militærhistorikeren kaptajn C. Th. Sørensen.
I et værelse ud mod Integade residerer nu både Peter
Nansen, Gustav Esmann og Herman Bang og i en bagstue
ud mod gården hersker redaktionssekretæren Viggo Adler, der med større behændighed end forståelse samtidig
kan holde fire-fem samtaler gående over den gule disk.
Kendte forfattere og andre, der for tiden er knyttet til redaktionen, er Georg Brandes, Holger Drachmann og Sophus Schandorph. Endvidere kaptajn Wilhelm Dinesen
(»Boganis«), professor I. A. Fridericia, nationalbankdirektør Marcus Rubin og HRS Octavius Hansen m.fl. De kommer altid op på redaktionen, når de har noget på hjertet.
Det hænder, at der kan blive lidt højrøstet i de små lokaler,
men så flygter de skrivende medarbejdere ud med petroleumslamper, blækhus, penneskaft og papir til fredeligere
steder.
Et kammer til højre for opgangen bærer skiltet
»Udland«. Det sorterer underORS Niels Petersen. Sammesteds arbejder bladets korrektører, dels Knut Knutzen
og dels Chr. Hiorth-Clausen, der dog nylig er avanceret til
variete-medarbejder.
Desuden kan man møde ORS ]. K. Lauritzen, Thomas
Graae, Fritz Cetti og ]. C. Henriksen. Hyppigt bliver de
skrivende afbrudt af nyindtrædenes samtaler. Den eneste,
der altid kan sætte sig hvorsomhelst og folde hænderne
over sin mave, er Herman Bing, når han vil styrke sig ved
en behagelig middagssøvn.
Resultatet af dagens anstrengelser er et utal af papirstykker, som hen ad aftenen samles hos Viggo Adler, der lader
dem gå videre til Politikens sætteri på 3. sal. Når derefter
satsen skal bringes ned på gaden, er der altid opløb på traps Politiken 100 ar 1

J.K. Lauridsen (>>Je-Kå«) (18581905). Opvokset som vogterdreng på Herningegnen. Overretssagfører og politiker. Redaktør af Politikens juridiske
brevkasse 1887-95 og tillige
bladets sagfører ved de mange
politiske processer i de første
år. Venstre-radikal MF
1887-95. Hans barokke humor
er anekdoteskabende, men han
går til slut i opløsning.

Bjørnstjerne Bjørnson (18321910). Norsk digter og forfatter. Han betragter Politiken
som sin danske avis fra starten
i 1884 og skriver sin første artikel i 1888 for kun 10 øre linjen,
hvad han dog også klagede til
Hørup over. Så får han 15 øre!
Hans sidste brev til Politiken
kommer kort før hans død. Se i
øvrigt billedet på side 330.
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pen af sættere, bude og medarbejdere. Det tager ofte tid,
før de tunge forme, hængende i metalkæder, glider ned til
stueetagen inden for trappegelænderets smalle oval. Et
stærkt bump nedefra bliver altid påhørt med tilfredshed
oppefra. Så går turen videre med trækvogn til bogtrykkeriet i Gathersgade.
At Politiken fra starten har lagt an på at blive et stort
blad, er ikke forblevet overset af offentligheden. Men sådanne forestillinger om bladets aspirationer svarer blot ikke til den beskedne virkelighed: det fire år gamle blad har i
1888 kun en korrespondent (Cavling selv!) og bringer ikke
private telegrammer. Det har ikke eget trykkeri og kun en
enkelt telefon!«
Michael Rovsing (1825-1894).
Officer og militærforfatter. Ansat af Hørup i 1887 som militærmedarbejder og skriver til
sin død. Han er den tidligst
fødte af alle bladets skribenter,
og blandt de få, som Hørup
kalder sine venner. Han har en
bidende vittig pen og samme
radikale syn på militæret som
Hørup, hvad der i 1880'erne er
et særsyn for en officer.

C. Th. Sørensen (født ca.
1840). Kaptajn og militærmedarbejder ved Politiken i Hørups
tid. Hørup er Politikens eneste
chefredaktør, der har haft en
generalstab på fire kaptajner til
at bekræfte sit negative syn på
forsvarets udvikling efter 1864.
Foruden Sørensen har han
ovenomtalte Rovsing og tillige
C.F. Sarauw og endelig kaptajn
Petersen.
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Nogle journalisttyper i 1880'eme
Omkring 1888, nogle år efteratCavling er ansat på Politiken, begynder han at gøre sig tanker om journalisterhverveL Han fortæller selv:
»På den tid fandtes der i hovedstaden så få egentlige
journalister, at man næppe kunne tale om en journaliststand. En del af redaktionsarbejdet udførtes af pensionerede embedsmænd, andet af kontorfolk og studerende personer, for hvem bladarbejdet var en biting. De egentlige journalister, der levede af pressen var enten bohemer eller mennesker, som nød ringe anseelse. Af sådanne fandtes der
netop på Politiken omkring 1890 to hver for sig begavede
og ejendommelige mennesker, nemlig Fritz Cetti og Thomas Graae.
Cetti- hvis kendte mærke var C & lo -led under, at alle
mennesker forgudede ham. Hans liv var som en sommerdag. Da det blev vinter, døde han i kulden. Sidste gang jeg
så ham, var en juni morgen tidlig, da jeg på vejen hjem passerede en sporvogn, der var løbet af sporet og stod på brostenene. I et hjørne af sporvognen sad Cetti i stiv galla, kjole og hvidt. Han sov sødt, og da jeg slog på ruden, åbnede
han de skælmske øjne op og sagde: »Kør kun- men vil De
standse ved Amalienborg!«
Cand.jur. Thomas Graae (1849-1920) var en velbegavet
præstesøn fra Langeland med mange kundskaber. Som
ung landede han af ukendte grunde på St. Thomas, hvor
han 1876-78 konstitueredes som politimester. Han lagde
sig imidlertid ud med chefen for den dansk-vestindiske
hærstyrke - på grund af fælles interesse for en dame - og
det kom til åbent opgør mellem Graaes sorte politibetjente
og de danske Jenser. Graae blev efter denne udåd sendt til-
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bage til København på dæksplads. Den historie blev han
aldrig træt af at fortælle, og alle vidste, at han under fortællingen skulle græde og fælde rigtige tårer to gange og drikke
whisky tre gange. Det sidste forsømte han i alle tilfælde
aldrig. En af den københavnske presses interessanteste typer forsvandt med Thomas Graae, da han døde i 1920. Han
kom i øvrigt fra Politiken til »Dagbladet København« i
1891 og nåede senere i livet at skrive en række bøger.
Endnu en af Politikens journalister var]. C. Henriksen,
en lidt ældre mand af landligt udseende. Det var en øjnenes
lyst at se ham med andre mænd fra pressen, når de mødtes
s·

Politiken skriver stolt i 1890
om >>sin ledende stilling i pressen«. Punch stiller rask ugen efter. med sin kommentar og lader Hørup og Brandes indtage
en dedende stilling« ved rendestenen foran Politikens Hus i
Integade, inspireret af H. C.
Andersens gadedrenge i >>Stoppenålen«. De bistås af Peter
Nansen og Herman Bing.
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Peter Ludvig Petersen (18601921). Faktor på Politiken.
Startet som typograf hos bogtrykkerfirmaet Rasmussen &
Olsen, som trykker Politiken
de første fire år 1884-88. Ansat
på Politiken, da Herman Bing
opretter bladets trykkeri. Bliver bladets første faktor og afholdte tekniske ankermand,
der ses på talrige billeder fra
bladets pionerår.

Kristian Dahl (1861-1931). Redaktør og journalist. Oprindelig uddannet som skuespiller.
Ansat i 1888 og arbejder alsidigt på bladet i over 40 år til
han pensioneres 1929. Dygtig
og påpasselig, men uden særpræget stil. Som Cavlings afløser i Journalistforbundet 190530 kommer hans repræsentative formands-ydre ham til god
hjælp.
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om formiddagen i de små beværtninger ved Ladegaardsåen. Spisebordet, der mindede om en viktualiehandlers
udstillingsvindue, stod dækket mellem grønne piletræer,
hvorunder åen sagte rislede. En hjertelig, næsten kærlig tone prægede deres sammenkomster, hvor muntre historier
fra det offentliges kulisser forhøjede nydelsen af den kolde
andesteg med snaps. Når Henriksen lidt op ad eftermiddagen indfandt sig i Integade, havde man vanskeligt ved at
finde hans øjne, der skjulte sig i ansigtet som små gule perler og selv var han så glad, at han var lige ved at sprække.
Men i denne stemning kunne han sætte sig hen og skrive en
politisk petit-artikel, som bladets læsere måtte tro skyldtes
Hørup. Det er i øvrigt netop denne Henriksen, der uforvarende i 1889 skaffer Hørup en tre måneders fængselsstraf
på halsen.« (Se nedenfor.)
Det er Cavlings iagttagelser af ovennævnte art, der får
ham til at føle, at journaliststanden må højnes. På det område tager han et vigtigt skridt, da han i 1904 stifter Københavns Journalistforbund, der senere bliver journaliststandens landsomfattende Dansk Journalistforbund.

Hørup i fængsel
Den 7. januar 1889 står der på forsiden af Politiken et groft
og plumpt og i alle tilfælde aldeles unyttigt angreb på assesor Sylov på grund af hans forhørsmetoder i sagen mod
Bing og Witzansky i den allerede for 11 måneder siden afsluttede sag. Artiklen er skrevet af Politikens ovennævnte
journalist J. C. Henriksen, som selv mener at have fulgt en
god sag op.
Som det naturligvis kan ske, er artiklen gået på uden at
nogen ansvarlig redaktionssekretær har haft chancen for at
standse den. Ulykken er sket og den ansvarshavende redaktør, Hørup, ser først artiklen, da den står i bladet. Men
han beklager sig ikke; hverken da han læser artiklen, eller
da Sylov anlægger sag mod ham. Sagen trækker ud, fordi
den appelleres. Den 7. november 1889 falder dommen efter
en procedure mellem HRS Shaw sen. som anklager og advokat Nellemann som forsvarer. Dommen stadfæstede
kriminalrettens dom: tre mdr. s fængsel.
Således kommer den 48-årige Hørup til at tilbringe julen
1889 i fængsel på Christianshavn. Han tager opholdet med
sin typiske flegma, der er sædvanlig, når tingene kun drejer
sig om hans egen person. I øvrigt befinder han sig meget
godt i cellen. Det generer ham bare, at han ikke må ryge.
Til sin kone skriver han: »Der er tobak mellem mig og

1889

Den 7. november 1889 dømmes Hørup til tre måneders fængsel for en
temmelig overflødig artikel, som en af hans medarbejdere har skrevet,
og som han i øvrigt ikke har set, før den står i bladet. Han tilbringer jul
og nytår i arresten på Christianshavn, hvor han får særforplejning fra
Hotel Phønix, skønt han foretrækker mere enkel mad. Fængselspræsten, en gammel skolekammerat, søger forgæves at omvende ham.
Punchs konservative læsere nyder i julen 1889 at læse om den fæle Hørup, der nu kan have det så godt under sit velfortjente fængselsophold.

Ved hans løsladelse i februar 1890 har den flinke forlægger, Ernst Bojesen, ladet fremstille ovenstående takkekort, som Hørup rundsender til
alle, der har vist ham venlighed i anledning af fængselsopholdet. - Politikens Arkiv.

Henrik Pontoppidan (18571943). Forfatter, Hører til kredsen af de unge danske, fremtrædende forfattere, som Edvard Brandes tidligt samler om
sit >>litterære Venstreblad«.
Han deltager meget skarpt i sædelighedsdebatten i 1887 og er i
1896-97 særdeles aktiv teateranmelder og forfatter af ræsonnerende artikler (>>Enetaler«).
Men han erkender tidligt, at
bladarbejde ikke rigtig ligger
for hans evner og temperament. Senere Nobelpristager
sammen med Karl Gjellerup.

Karikatur i Blæksprutten af
Henrik Pontoppidan fra omkring århundredeskiftet.
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Efter at både Hørup og Berg
har siddet i fængsel omtrent
samtidig, er forholdet imellem
dem bedret, fordi ingen af
dem er tilhænger af H øgsbros
og Bojsens moderate Venstrekurs. Her lader Punch Don
Quijote og Sancho Panza i
1891 gå til kamp mod vejrmøllerne, som bærer de moderate
Venstremænds fysionomier.
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fængselsinspektørern-og det er lige så slemt som når der er
blod mellem korsikanere«. Hans senere våbendrager, ORS
Oskar Johansen skriver i Politikens 25-års jubilæumsnummer -1909-7 år efter Hørups død: »Det varvelanvendte 3
måneder. For Hørup selv en nyttig ferie og hvile. For hans
venner anledning til at vise ham deres taknemmelighed og
hengivenhed og for alle andre en mægtigt virkende påmindelse om dansk retsplejes mangler«.
I øvrigt bliver det maleri, der er bragt som dette binds
frontespiece på side 10, malet på hans venners foranledning efter hans løsladelse i februar 1890. Det er utvivlsomt
det smukkeste billede, der findes af Hørup.

1890

Venstres sprængninger
Partiet Venstre har siden 1860'erne haft visse problemer,
som andre partier er blevet sparet for. Det skyldes bl.a. den
store sociale spændvidde i den danske landbobefolkn ing.
Partiet skal til stadighed kunne skræve fra daglejer til proprietær (sjældent til godsejere, for de stemmer normalt
konservativt.) Men også på mange politiske områder er
der spændinger i partiet: Forsvarsprobl emer, forholdet
Estrup og sociale problemer. Gang på gang sprænges partiet og samles påny.
I 1866 er Venstre revnet, fordi en fløj har støttet Estrup
og ladet godsejerne erobrer Landstinget, men i 1870 er
Chresten Berg dukket op som den store samlingsfigur og
har startet Det forenede Venstre. Det går kun til1878, så
splittes partiet mellem på den ene side Bergs og Hørups
uforsonlige »Folketingets Venstre« og på den anden side
Bojsens og Holstein-Ledr eborgs »Moderate Venstremænd«, der er villige til at forhandle med Estrup. Men
Bergs og Hørups sammenhold revner som fortalt her i bogen i 1883, fordi Bergs V enstre ikke kan leve med både
grundtvigiane re og jødiske fritænkere som Brandes. Det er
denne sprængning, der bliver forudsætninge n for Politikens start.
Under provisoretiden holder Hørup og Berg borgfred,
men i 1891 dør Berg. Kort før har han dog med Bojsen og
Holstein-Ledr eborg dannet Det danske Venstre, der nu
står som modpol til Hørups lille tapre skare, derfylkesom
Politiken og kaldes Rebellerne eller De radikale Venstremænd, eller som Carl Th. Zahle senere atter kalder sine
meningsfæller på tinge: Folketingets Venstre.
Men da Det moderate Parti omsider i 1895 har sluttet
forlig med Estrup (hvad Hørup foragter dem for) starter
I. C. Christensen samme år Reformpartiet Venstre, der nu
bliver det store alt favnende Venstreparti, som apsluger alle - undtagen det foragtede moderate parti, som ingen andre Venstrefolk vil kendes ved. Selv Hørup viser sig forsonlig over for Reformpartie t og accepterer i 1901 trafikministerposten i Reformpartiet s første ministerium.
Men da Reformpartiet i januar 1905 begynder at flirte
med Landstinget, sker den sidste - for Politikens fremtid
meget afgørende- sprængning. Hørup-gruppe ns 13 folketingsmænd skiller sig 12. januar 1905 ud med Carl Th. Zahle i spidsen og danner et nyt Folketingets Venstre og fra den
dag er der kold luft mellem de radikale og I. C. Christensen . .
Inden der er gået fem måneder accepterer disse 13 radikale folketingsmæ nd at repræsentere det nye parti Det ra-

Emil Hannaver (1864-1923).
Kunsthistoriker og museumsdirektør. Kunstanmelder fra 1890
til sin død. Vækker tidligt opsigt som ypperlig stilist med
udpræget moderne synspunkter i sine anmeldelser. I de senere år koncentrerer han sig dog
om egen bogproduktion, navnlig sin senere navnkundige »Keramisk Håndbog<<. Valdemar
Koppel kalder ham senere >>en
reserveret og stilfærdig fanatiker«.

Emil Hannaver på vej til lntegade, tegnet 1899 af Alfred
Schmidt.
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Under den store udstilling i København i sommeren 1888lykkes det formanden for hele arrangementet, etatsråd Phillip
Schou, midlertidigt at forvandle den altid noget stridbare
Journalistforening til en blid,
føjelig og udstillingsvenlig
redaktørforening. Vilhelm
T opsøes efterfølger som foreningens formand i 1880 er blevet forfatteren og journalisten,
den senere honorære professor
Peter Hansen, som her dirigerer de seks førende københavnske dagblades chefredaktører
på en tegning i Punch fra samme år. Fra venstre redaktør
P.V. Grove på Dagbladet, Carl
Carstensen på Dagens Nyheder, E. Mancius på Berlingske
Tidende, H.R. Hiort-Lorenzen
på Nationaltidende, Otto
Borchsenius på Morgenbladet
og endelig Viggo Hørup på Politiken. Sandheden er dog, at
det store udstillings-halløj kun
interesserer Hørup meget lidt.
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dikale Venstre, hvis program en kreds af vælgere har udformet og forelagt en stor vælgerkreds til godkendelse 21.
maj 1905 i Odense. (Se s. 148). I 1910forsones såendelig alle andre Venstregrupper, og siden har partiet stort set holdt
sammen

Dag til Dag
I 1890 får Cavling- efter nogen modstand -lov til at oprette sin egen faste, udpræget københavner-rubrik. Han giver
den en udmærket og meget levedygtig titel: »Dag til Dag«,
men titlen er dog knap så original, som man kunne håbe,
for han kopierer den fra Le Figaros »Au jour le jour«. Det er
en rubrik, der passer ham, og herom fortæller han selv:
»Om dagen boltrede jeg mig i byens liv og afleverede om
aftenen mine i hast skrevne artikler, der efter arten og emner var undertegnet med mine forskellige mærker som
f.eks. »Mynde«, »Henrik«, »Index«, »Flaneur«, »En Onkel«, »Gil Blas«, »Pst!« eller (det hyppigst brugte) beskedne »lgnotus«. Til bladets læsere følte jeg mig i sympatisk
forhold, og hvad redaktør og udgiver angik, forvænte de
mig.«
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Carl Th. Zahle (18661946). Statsminister 1909 og
1913-20. Overretssagfører .
Knyttet til Politiken fra 1890 til
sin død. Medarbejder 18911909 som >>politisk censor« og
rigsdagsreferent. Venstre-radikal folketingsmand i Ringsted
1895-1928. Medstifter af Radikale Venstre 1905. Bidragyder
til Vennelånet 1920. Bestyrelsesmedlem 1936-45.
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>>Dag til Dag« er Politikens ældste, faste rubrik. Den indføres 6. december 1890, da bladet kun er seks år gammelt, og den dyrkes nidkært endnu næsten 100 år senere. Oprindelig stod den på bladets forside, men siden 1905 er den fulgt med lederartiklerne til bladets midte. Kun nytårsdag ændrer den navn og kaldes >>Fra år til år«, hvis redaktionen ellers er
årvågen og hjerneklar i nødvendigt omfang en nytårsaften.

Axel Thiess tegner Zahle som
stats- og justitsminister 1915.
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1892

Rode og Koppel ankommer

Den 25. oktober 1891 foranstalter forfattere, kunstnere og
videnskabsmænd fakkeltog til
Georg Brandes i anledning af
25-årsdagen for udgivelsen af
hans første skrift. Han modtager toget, som vist her, på balkonen på Odd Fellow-Palæet i
Bredgade. Den unge jurist
Oskar Johansen, Politikens senere bestyrelsesformand 190432, holder fakkeltalen. Aftenen
glæder Brandes for - som Paul
V. Rubow senere har sagt>>han har smag for hyldest og
store scener«. Men festen er
også hans venners plaster på
det sår, som et nyt afslag på
at gøre ham til professor har
givet ham. - Illustration i »Illustreret Tidende«.
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I 1892 erhverver Hørup to nye medarbejdere: den 25-årige
Ove Rode og den jævnaldrende Valdemar Koppel. Rode er
nu ikke helt ny, for han har i 1890 gæstet redaktionen en
kort tid, men da han hurtigt har opdaget, at hans to yndlingsområder, politik og teater-litteratur, er blokeret af to
af bladets stiftere, har han skyndsomst trukket sig tilbage.
Hørups smilende afskedsord har været: »Vi ses nok igen.«
Rode har oplevet meget i de to forløbne år. Han har startet, drevet og efter 15 uger nedlagt sit talentfulde satiriske,
ugentlige overklasseblad »Piraten«, og derefter startet
»Dagbladet København« som litterær middagsavis med
den efterhånden anselige og talentfulde medarbejderstab,
som ses næste side. På mindre end et år har bladet kostet
ham over det halve af hans fædrene arv, og kun fordi den
unge, velhavende godsejersøn Johan Knudsen træder økonomisk til, lykkes det Rode at fortsætte en tid endnu.
Men i 1892 giver han op og melder sig sammen med sin
ven og nære medarbejder, Valdemar Koppel, til tjeneste på
Politiken. Hørup slår straks til. Begge de to unge talenter er
egnede til at give bladet det festlige særpræg, som er nød-

1892

Ove Rode har startet dagbladet København i 1889 i en alder af 27 år. Hans
nye blad er således blot fem år yngre end Politiken. Allerede i 1890 fylkes
en betydelig kreds aflitterater omkring bladet. I sommeren 1890indbyder
bladets financier, godsejersønnen Johan Knudsen, de 19 nærmeste medarbejdere til frokost i Bazaren i Tivoli, hvor ovenstående billede er taget.
Her er navnene på Rodes og Johan Knudsens stab siddende fra venstre:
Axel Betzonich, Lorry Feilberg, Thomas Graae, Jo han Knudsen, Ove Rode, Carl Ewald, Chr. Heiberg og Gustav Wied. Stående fra venstre: Immanuel N an sen, Lauritz Petersen, K. Knutzen, Valdemar Koppel, Rudolf
Panduro, bladets forretningsfører Jens Petersen, Oscar Madsen, Siboni,
L. C. Nielsen, Collin, Jacob Mi.iller og Carl Behrens. Da Rode i 1892 går til
Politiken, trækker han både Valdemar Koppel og senere Carl Ewald til Integade. Senere følger også digteren L. C. Nielsen. -Kgl. Biblioteks Billedsamling.

vendigt for at Politikens politiske budskab kan nå frem.
Hørups fornemmelse for journalistisk talent er faktisk større end Edvard Brandes', som er mere optaget af at pleje sin
egen store indflydelse på bladet.
I 1892 er Politiken kun otte år gammelt, men med Cavling, Rode og Koppel er bladet rent faktisk dækket ind med
fremtidige chefredaktører i de næste 40 år.
Men det er der ingen der ved i 1892. Rode og Cavling
kommer hver for sig til at slås hårdt for deres linje, hvorimod den lille, kloge Koppel klarer sine mange år uden vanskeligheder. Han avancerer stille og fredeligt, passer sine
opgaver og ønsker ingen udadvendt position.
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Den, der husker Ove Rode som
Danmarks myndige indenrigsminister 1913-20, kan vanskeligt forestille sig ham som letsindig ''Certosa-herre« i 1890,
da Alfred Schmidt mindedes
ham således.
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Kongeligt Guldbryllup
I 1892 afholder Kong Christian 9. og Dronning Louise deres guldbryllup. Det fejres i flere dage og bliver en vældig
folkelig tilkendegivelse af parrets popularitet. Der skal afsluttes med et folkeoptog på 50.000 personer, der repræsenterer 117 foreninger. Man venter 100.000 tilskuere
langs fortovene på optogets vej gennem byen til Amalienborg.
Dagen før spørger Cavling, hvad Politiken skal foretage
sig. Optogets rute skal nemlig passere Østergade. Hørup
svarer:
Valdemar Koppel (1867-1949).
Cand. mag. Chefredaktør
1927-1937. Kommer til Politiken fra Dagbladet København i
1892 sammen med Ove Rode.
Borgerrepræsentant 1917-27.
Ved Cavlings afgang chefredaktør 1927 med Ove Rode.
Ved Rodes død 1933 chefredaktør med Hasager. Afgået som
70-årig 1937, højt agtet for sin
fine pen og stille lune.

»Det er en ren og skær højredemonstration; vi kan i det højeste være med til at se på stadsen fra et vindue, og De vil
måske være så venlig at påtage Dem dette, efter at De har
låst gadedøren. Videre kan vi ikke strække os, så længe vi
lever under et statskup.«
»Således gik det til, fortsætter Cavling, at jeg- da processionen nåede Østergade - sad i hjørneværelset og på
bladets vegne modtog en skov af knyttede næver, en regn
af appelsinskaller, fyråb og grovheder, iblandet med råbet:
»Leve Alberti!««

Unge Johannes' lidelser
Den senere navnkundige konverterede æresborger i
Svendborg, forfatteren Johannes Jørgensen, oplever en
kort gæsteoptræden på Politiken 1892-93. Han er 28 år,
digter, evighedsstudent og nær ven af Viggo Stuckenberg.
Han er ludfattig og er ovenikøbet lige blevet arbejdsløs efter Ernst Brandes' selvmord. Han har været redaktionssek-

Viggo Stuekenberg (18631905). Digter. Student 1884.
Lærer ved Slamanns Skole til
sin død. Ven med Sophus
Claussen, Johs. Jørgensen og
senere L. C. Nielsen. Debut
med >>Digte« 1886. Fra 1893 og
til sin død 1905 offentliggør
han i Politiken mange af sine
digte, der oftest kredser om dualismen mellem længslernes
krav og skuffelsernes mismod.
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Næste side:
Ove Rode (1867-1933) fotograferet som 25-årig, da han i 1892 har besluttet sig til at opgive redaktionen af »Dagbladet København<< og derefter- sammen med sin jævnaldrene kollega, Valdemar Kappe!- er overgået til Politiken hos Hørup i Integade. Han er i 1889 mødt med en studentereksamen, da han starter »København» (se side 75), og anden
egentlig uddannelse får den højtbegavede journalist og politiker aldrig
livet igennem. 1892-1905 medarbejder og redaktionssekretær ved Politiken. Efter 1905 politisk redaktør. Forfatter af et par skuespil og en række
afhandlinger. Medstifter af Det radikale Venstre 1905. Borgerrepræsentant 1907-09. 1909-13 radikal folketingsmand. 1913-20 indenrigsminister. Radikal folketingsmand 1920-27. Efter Cavlings afgang i 1927 tilbage til Politiken som chefredaktør sammen med ungdomsvennen, Valdemar K oppe!. Dør 1933 efter nogle års svagelighed. T o af hans sønner,
Orla Rode og Jørgen Rode, er omtalt i bind 2.- Foto Frederik Riise.
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retær hos Brandes på »Københavns Børstidende« og haft
det godt der. Nu er han ulykkelig, nygift, har fået et barn
og føler sig også ulykkelig på hjemmefronten. Det er Georg
Brandes, der har skaffet ham stillingen hos sin broder
Ernst, og det er også ham, der nu sender den blege, triste
unge fyr til Edvard Brandes. Johannes Jørgensens notater
om sit arbejde på Politiken er hentet fra hans livslegende.
De er ikke mange og bestemt ikke opbyggelige. Han hører
ikke til dem, der trives i lntegade.

Johannes Jørgensen (18661956). Ansat på Politiken af
Bing i 1892, samme år som Rode og Koppel kommer. Kop p el
omtaler ham som »en tynd,
forsagt yngling, der daglig
skulle klippe nyheder i udenlandske blade«, et arbejde han
opgiver efter to års forløb.
Men selv om hans senere livsbane som katolik fjerner ham
langt fra Politiken, offentliggør
han endnu i 1890'erne adskillige digte i bladet.

17. september 1892:
Nu har jeg fået arbejde ved Politiken. Edvard Brandes
overdrog mig en underafdeling af udenlandsrubrikken. Jeg
har fået det lidet tiltalende hverv at skrive om skandaler og
opsigtsvækkende processer.
Et par dage senere:
Min artikel fra i går er ikke kommet i Politiken; redaktionssekretæren ville »gemme den lidt«. Han gav mig et nummer af» The World« på ca. 30 sider og bad mig gå hjem og
læse det og komme igen klokken 5 med et par artikler,
(klokken var da 31Jz)- »Et par rigtig brillante, intelligente
artikler!« Og han spilede øjnene vidt op og grinede.
Senere notat:

Jeg ærgrer mig over redaktionssekretæren, som i dag på ny
har pint mig, og over hele staben af radikale undermålere,
journalistiske levebrødsmænd og systematiske publikumsfordærvere. Jeg føler det gamle fjendskab mellem mig og
menneskene.

12. oktober 1892:
Hverken i dag eller i går har jeg kunnet skrive noget på Politiken. Redaktionssekretæren kom fusende: »Vi må s'gu
have noget i dag! Det var rent lynende forkert, at vi intet
fik i går. De må absolut skrive noget, der kan tiltale den la-

Johannes Jørgensens overgang
til katolicismen giver Punch
anledning til denne taktløse
tegning.

78

Næste side:
Den såkaldte Stipendieforening bringer i sommeren 1892 Cavling i
spidsen for en række fremtrædende københavnere til Rusland, hvor
den danske konsul og digter Thor Lange har arrangeret et udmærket
program. Turen foregår med damperen »Rovena«, der er halvfemte
døgn om at nå til Kronstadt. Blandt passagerene er fotograf JunckerJensen, som har taget dette billede af Cavling på Rovenas dæk. Manden med bowler er forfatteren Karl Larsen. I sin russiske reportage
skriver Cavling ved synet af en flok arbejdssøgende i Moskva: >>Gud
se i nåde til Czaren den dag, det går op for disse mennesker, at de udgør en stand<<. - Cavlings private billedarkiv.
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vere del af vort publikum!« Dertil er vi altså nu kommet.
Dette er resultatet af kamp, frigørelse og arbejde- at skrive
for den lavere del af Politikens publikum!
Oktober 1892:
Politiken betaler mig 8 øre linjen for mine artikler, og en
opgørelse viser, at jeg i september 1892 har skrevet i alt
1747linjer, hvilket har givet mig en indtægt på 139 kr. 76
øre.

Alberti vinder Hørups mandat i Køge
Holger Dtachmann
(1846-1908). Maler, digter og
forfatter. Student 1865. Ved
Morgenbladet i 1870'erne hos
sin fætter Viggo Hørup, men
får i 1880'erne en konservativ
raptus efter sine gennembrudsår, hvor han skyer Brandesbrødrene. Forsoning 1891 og
fra 1892 flittig skribent i bladet.
Hans Edith-affære sanker kul
på Edvard Brandes' hovede.

Holger Drachmann, >>den isengrå Skjald«, tegnet af Alfred
Schmidt, med en af sine mange
æreskranse.
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I efteråret 1891 dør Chresten Berg. Det skal ikke forundes
ham at opleve systemskiftet i 1901. Nu bliver de såkaldte
»sammensmeltere« (De moderate Venstremænd), Bojsen,
Klaus Berntsen, Niels Neergaard m.fl. stillet friere og fortsætter underhandlingen med Estrup for at få ham til at gå.
Samtidig fordobler Højre sine anstrengelser for at ramme
Hørup, og det lykkes faktisk ved folketingsvalget 21. april
1892. Men det er ikke bare det, at Hørup mister sit mandat i
Køgekredsen, som han har repræsenteret i 16 år. Det mest
forsmædelige er, at han taber mandatet til Politikens senere fjende HRS Alberti, som er opstillet af de konservative
og støttet af de moderate Venstremænd. Det er ved denne
konstellation, at Alberti vinder med 1257 stemmer mod
Hørups 1132.
Cavling fortæller om den triste dag:

»Da Hørup sent samme aften- stærkt forkølet- kom op
på redaktionen, var hans ansigt rødskjoldet af forårskulde.
Med overfrakken på og øjensynlig forkommen af valghandlingen på torvet i Køge satte han sig og skrev sin kommentar til dagens valg og gruppering i Folketinget. Den var
kort og fyndig: »Alt i alt præsenterer det nye Folketing sig
med 32 højremænd af den gamle skole og 38 af den nye (altså de moderate), 29 oppositionsænd og 3 ubestemte (Dinesen, Korsgaard og A. Jensen). I alt 102. «
Da han var færdig, kastede han pennen, og jeg fulgte
ham ned på gaden og over Kongens Nytorv. Det blæste og
regnede, og da Hørup ikke havde fået middagsmad, forsøgte vi at komme ind på en cafe, men klokken var l og alt
var lukket. Beklemt fulgte jeg ham et stykke ned ad Bredgade, betaget af mine følelser for denne mand, der efter en
hård kamp var kastet til jorden. Øjeblikket indbød ikke til
samtale, men da jeg nævnte Alberti, standsede Hørup brat
og sagde:

1892

Valget i 1892 bliver et sviende nederlag for tre af Politikens folk; ikke blot mister Hørup sin gamle trofaste
kreds i Køge, som han har holdt i 16 år. Han mister derved tillige sit velaflagte ben som statsrevisor. Samtidig
falder Herman Bing i Bælum i Øs thimmerian d, som han har erhvervet to år forinden. Endelig væltes også det
radikale medlem i Middelfartkredsen. -Punch har foreviget katastrofen.

- Alberti har sin tid, og den er snart forbi! og han tilføjede i en sælsom hæs tone:
- Han stjæler fra chatollet!
Hørup kom ikke til at se disse ord bekræftet. Han døde 6
år inden, at hans modstander fra Køge blev indsat i Horsens Tugthus.«
6

Politiken 100 år 1

81

1892

Hørup med sin lille tapre flok,
Brandes, Nansen og Bang samt
den stråmand, der i 1886 står
som chefredaktør. -Tegning i
Punch.

Hørup skridter fronten af til
hest. Punch' åbenlyse antisemitisme slår her tydeligt igennem.
Det er ikke bare Bing og Brandes, Rubin og Nansen, der har
fået jødenæser; hele regimentet
er veludstyret i så henseende.

Edvard Brandes danser for, og
hans lærvillige elever er Herman Bang og Peter Nansen. Tegning i Punch.
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En vordende bladkonge?
Da Rode i 1892 har forladt »Dagbladet København«, videreføres redaktionen kort efter af den talentfulde, men mere
og mere mislibige Johannes Nielsen, som Valdemar Koppel
senere betegner som fuldstændig samvittighedsløs og næppe heller helt normal. Rodes tidligere sprælske blad nærmer
sig allerede i 1893 en sensationsreportage, der grænser til
smudsjournalistik. Bladet trykkes som middagsblad hos
O. C. Olsen og C o. Her trykkes også Albertis nye blad
»Dannebrog«, og da »Dagbladet København«s angreb på
Alberti fortsætter, tvinger Alberti bogtrykkeriet til at opsige kontrakten med »København«, og dermed står det to år
gamle dagblad uden trykkeri.
I Integade beslutter man straks, at den fornøjelse skal Alberti ikke have. Da »København« som nævnt er et middagsblad, kan man godt trykke det på Politikens trykkeri i
Niels Juelsgade uden at det generer Politiken. Harald Witzansky udnævnes nu til forretningsfører for »København«, og ved Bings død tre år senere arver han stillingen
som forretningsfører for Politiken og bliver derved en central figur i Integade.
Witzansky er pludselig blevet en magtfaktor på begge
blade, og da han gerne klart og tydeligt vil udøve denne
magt, er det forståeligt, at det før eller senere må gå galt.
Det gør det også- men først i 1902.

Edgar Aabye (1865-1937).
Sportsjournalist. Uddannet
som cand. theol., kommunelærer og massør. Personlig udøver af talrige idrætsdiscipliner,
bl.a. danske mesterskab i
svømning 1896. Sportsmedarbejder fra 1892 til sin død.
Danmarks første egentlige
sportsjournalist, mere interesseret i sportens fysisk opdragende karakter end i rekordjageriet.

Edvard Brandes' forsvindingsnummer
Skønt Edvard Brandes under første verdenskrig bliver
Danmarks flittige, hårdt prøvede og klart skuende finansminister, kan man ikke påstå, at hans administrative indsigt er bygget på erfaringer fra Integade. Både bladdrift og
redaktionsanliggender har altid kedet ham, og over for
journalister nærer han en dårlig skjult foragt. I 1889 har
han skrevet til Sophus Schandorff: »Det værste ved journalistik her til lands er kollegerne; andetsteds findes der
dog honette folk i alle lejre og se, hvor nydeligt man enes i
kollegialitet i Paris. Her er der højst en snes mennesker,
man kan tåle at se inden for sin stue. Resten er ikke til at røre ved.«
Allerede i begyndelsen af 1890' erne kommer han mindre og
mindre hyppigt på redaktionen i lntegade, og det medfører
naturligvis både skuffelse og rådvildhed hos hans medarbejdere. Han foretrækker hver sommer at blive boende
6'

Edgar Aabye hyldet i KlodsHans på sin 60-årsdag 1925.
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I 1894 har Politik en startet et
fremstø d for sine annonc er.
Vittigh edsblad et Puk, der året
forinde n har afløst Punch, udlægger initiati vet som et svaghedsteg n og lader de skibbru dne på >>annonce-organet<< optræde i en travest i på Louvre s
berømt e maleri fra 1819 af Jean
Gericau lt: »De skibbru dne fra
fregatte n Medusa<<. Her sidder
Hørup og brødre ne Brande s
foran masten , mens Drachmann ved sejlet opmun trer
Nansen og Skram. Ved forstav nen støtter Bing sin protege
Cavling , der vifter med nødflaget »lgnotus<<.
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længs t mulig i sit elsked e somm erhus »Gefi on«, nord for
Helsin gør. »Meg et hellere end at redigere ville jeg sidde stille derhje mme, læse og skrive , sålede s som det passer sig for
min alder. (Han er nu 53 år) Men jeg har for store pengeinteresser i Politi ken til, at jeg tør slippe blade t ud af mine
hænde r,« skrive r han til sin datter , Hetna.
Hans privat liv volde r ham yderli gere proble mer. I 1894
overfa ldes han på Helsin gør Baneg ård af sin tidligere redaktio nssek retær, den nu 34-åri ge forfat ter Gusta v Esmann , som slår ham i ansigt et med sin ridepi sk. Det er Esmann s åbenly se hensig t at skand aliser e Brand es, som har
indled t et forho ld til hans 26-åri ge kone, Fanny Esman n.
Esma nn fortsæ tter med at skrive smæd eartik ler mod Brandes, og formi ddags blade ne slår skand alen stort op. Hele
Købe nhavn ved, hvad sagen drejer sig om.

1893
Denne affære går Brandes hårdt på. I breve til datteren
kan man følge hans smerte og stigende fortvivlelse: »Den
historie har afficeret mine nerver særdeles,« skriver han
sidst i juni 1894. I august nedlægger han sit folketingsmandat og fra oktober bosætter han sig fast i Kristiania, hvor
datteren Hetna Dedichen bor, og hvorfra hans kone no. 2
også stammer.
I de følgende to år og tre måneder - oktober 1894 til februar 1897- viser han sig overhovedet ikke i København.
Han sender en strøm af artikler til Politiken, men den daglige, personlige kontakt med bladets journalister er komplet
afbrudt.
Fra Kristiania oplever han således Peter N ansens afgang,
da han i 1895 bliver direktør hos Gyldendal. I den anledning skriver han til Ove Rode: 11 Bare der ikke kommer et
Venstreblad, redigeret med talent- for så tror jeg sikkert, at
Politikens saga ender.« Samtidig sidder han helt afmægtig
og raser over udviklingen på bladet. Til Ove Rode skriver
han i 1895: 11Jeg har fornemmelsen af, at De ikke befinder
Dem helt vel ved Politiken, men hjælpe kan jeg ikke. Der er
tilbagegang over hele linjen og jeg ser ikke ret, hvor fornyelsen skal komme fra.«
Til Rode, der stadig bønfalder ham om at komme hjem,
skriver han samme år: »Og De vil have mig gamle fyr til at
optage kampen på ny mellem den dødtrætte, forsvindende
Hørup og den sejrsglade, brutale Bing.« Og Rodes svar tilskynder ham heller ikke til at vende hjem: Rode skriver: ))J
virkeligheden er der jo ingen, der styrer Politiken. Hørup
opholder sig i sit hjem, og De sidder i Kristiania. Men Bing
er livligere og mere energisk end nogen sinde før, dræbende
alt, hvad der har lidt slægtskab med den gamle Politiken,
ligegyldig og hånende over for alt, hvad der vedrører litteraturen, fordi det ikke egner sig til at forøge abonnentkredsen. «
Mere beroligende på dette område er et brev fra
litteraturanmelderen Poul Lev in til Brandes samme år: 11 Jeg
er ganske uimponeret af Bing, hvis dumheder jeg har hørt
om allerede i vuggen.«
I 1896 skriver Brandes til Gustav Philipsen: 11Nu rager
kun Hørup selv op over dagligt vande i Politiken, men ellers synker bladet dybere og dybere.«
Det bliver Bings død i 1896, der til slut får Brandes til at
vende tilbage til København.

Sven Lange (1868-1930).
Teater- og litteraturmedarbejder fra 1893 til sin død. Ved
Edvard Brandes tilbagetræden
l. jan. 1905 bliver han bladets
ledende teaterskribent. >>En
uforsonlig fjende af alt gøgl og
en hund efter poesi«. Han opnår stor anseelse og får stor
indflydelse, men elsket i teaterverdenen bliver han aldrig.

.'fhfifi~en!>·
]'{ed -Udsalg.

titerar~ Ungkvtf.g nedsl<Jgfes da~ lig .'T!jcl.eligt

"orl 5f<!>mpel
.:X(<uon• Jt.. d.

pao. an~(n

ærbedig!'>t

Sven La.n9e.
Sven Lange tegnet i Klods Hans
som slagter i 1901.
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Aktionærkredsen 1895

N. V. Dorph, (1862-1913)
Kunstmaler og kunstanmelder.
Ansat fra 1893-1902, i hvilket
10-år hans mærke N.V.D. stod
under talrige anmeldelser. I
1909 malede han Cavlings portræt til avisens 25-års jubilæum. Det hænger fremdeles i redaktionen. Dorph blev senere
det officielle Danmarks meget
afholdte og ofte udstillede portrætmaler.

Poul Levin (1869-1929). Forfatter, cand.mag. 1894, dr.phil.
1898. I ungdomsårene Politikens højt påskønnede litteratur- og teaterkritiker, lige
værdsat af Brandes og Cavling.
Rig på både lune, følsomhed og
klogskab. Forfatter til talrige i
sin tid meget populære romaner. I sine sidste 10 år ansat
ved Berlingske Tidende.
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Politiken er som tidligere nævnt i starten organiseret som
et anpartsselskab. Som den fortsatte tegning udvikler sig
kan man allerede i 1890'erne faktisk kalde bladet et
»familieselskab«. I 1884 er det nemlig trods Bings ihærdighed, kun lykkedes at tegne en snes fremmede interesse'nter,
med en samlet kapital på knap 50.000 kr. og da bladet sætter penge over styr de første tre år og ved udgangen af 1886
ikke ejer en øre, sættes en nytegning for alvor i gang mellem de tre stiftere, som i løbet af nogle år atter bringer kapitalen i vejret.
Af kapitalen tilhører endnu omkring 1890 kun 55.000
kr. den gamle, trofaste kreds, der i 1884 tegnede de første
andele. Det er bl.a. Herman Bings far, fabrikant Harald
Bing, og hans bror, forsikringsdirektøren Frederik Bing,
endvidere fabrikanterne C.A. Hagernann og Anker Heegaard, brændevinsbrænderen Harald Jensen i Ålborg
(skaffet gennem Georg Brandes), HRS Octavius Hansen,
rådmand Gustav Philipsen, pædagogen Herman Trier,
professor Rudolf Berg, dr.med. Ferdinand Levison, tandlæge Alfred Bramsen, kunsthistorikeren Pietro Krohn,
overlæge Albert Hechscher samt grossererne Andreas
Collstrup, B.D. Adler, David Nathan, L.E. Bruun, E. Waltherog endelig Petschke Køedt, der i 1920 bliver bladets argeste modstander. Ingen i den gruppe ejer over 16 aktier,
og ingen af dem kommer til at spille nogen direkte rolle,
undtagen Gustav Philipsen, som i en kortere periode bliver
medlem af bestyrelsen. Det er helt op til1973 alene Stifterne og deres arvinger, der behersker bladet.
Fra oktober 1895 benytter man- med et dristigt pennestrøg- ændringen fra Interessentselskab til Aktieselskab til
at skrive aktiekapitalen op ved hjælp af opsparede reserver. De tre stiftere har på dette tidspunkt aldrig indbetalt
mere end i alt 44.500 kr., nemlig Bing med 22.000 kr.,
Brandes med 12.000 kr., og Hørup bare med 10.000 kr., og
den trofaste kreds af fremmede deltagere står stadig med
deres 55.500 kr. I alt 100.000 kr. Det beløb opskrives nu
med 300.000 kr., som vederlagsfrit overlades til de tre stiftere med 100.000 kr. hver.

Fra 1894 ændres det hidtidige interessentskab Politiken til aktieselskab,
og andelsbeviserne omskiftes til aktier a 500 kr. De største aktionærer
får dog af nemhedsgrunde aktier a 5000 kr. Aktiekapitalen skrives fra de
hidtidige 100.000 kr. op til400.000 kr. Her er en af Hørups store aktier,
der kommer til at danne grundlag for dens senere >>Hørupfond«- Politikens regnskabskontor.
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I 1895 får Politikens politireporter Ole Gottfried tre måneders simpelt fængsel for at nægte at røbe sin kilde i en
kriminalsag. Dette frister ugebladet Puk til at lade samtlige seks straffede medarbejdere på Politiken gengive
hos fotografen med den begrundelse, at de er så velegnede til at >>sidde« og fortrolige med alt, hvad der hedder
»plader«. Da der tilstræbes et rigtigt forbryderbillede, er flere af medarbejderne gengivet med stativ i nakken,
sådan som kriminalpolitiet anvender. Her er de set fra neden: Ove Rode (3 måneders fængsel i 1891 i sin redaktørtid på »København«). Herman Bing (14 dages fængsel i 1885 for at brænde honorarprotokollen). Faktor
Ditlev Nielsen (stråmandsredaktør, 200 kr. i bøde, siddet af i 1886). Viggo Hørup (tre måneders fængsel188990). Dernæst Politikens bogholder, Harald Witzansky, som i 1885 har fået to måneders fængsel for samme
protokolbrænding, som Bing er dømt for. Bagest står den i starten nævnte Ole Gottfried.
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Derved stiger aktiekapitalen fra den ene dag til den anden til400.000 kr. fordelt på 800 aktier a500 kr. Derefter
ser billedet således ud:
Herman Bing
Edvard Brandes
Viggo Hørup
20 andre aktionærer
I alt

Aktier
244
225
220
111

Beløb kr.
122.000
112.500
110.000
55.500

800

400.000

Heri indtræffer ingen ændringer, før den cavlingske revolution i 1905 (se side 140).
Bestyrelsen udgøres i de første 12 år udelukkende af de
tre stiftere. Da Bing dør i 1896, fortsætter Brandes og Hørup alene, og efter Hørups død 1902 er Brandes fuldstændig enehersker i 3 år, indtil hans afgang l. januar 1905. Så
udformes en egentlig bestyrelse og nu indføres også en
regulær bestyrelsesprotokoL En fortegnelse over Politikens 43 selskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer gennem 100
år findes sidst i bind 2 og deres autografer svæver på
forsatspapiret til begge værks bind.
I øvrigt tør man vel sige, at økonomien i det ikke børsnoterede lille familie-aktieselskab »Politiken« ikke betragtes
som noget udadvendt anliggende i årene 1895-1972. Man
vedtager nemlig på den første ordinære generalforsamling i
1895 følgende for et radikalt dagblad overraskende bestemmelse:

Christian Hiorth-Clausen (18641933). Journalist. Ansat i
1890'erne som korrekturlæser,
men opdaget af Cavling og
gjort til variete-medarbejder til
sin død. Hans anmeldelser er
små, ciselerende mesterværker.
Ved Dagmar Hansens debut i
1892 skriver han således den
ofte citerede karakteristik:
>>Det er kun en liden sangfugl,
der boer i hendes bryst, men
den boer smukt.«

»Idet forsamlingen udtaler, at Politikens generalforsamlinger er private, bemyndiger den bestyrelsen til på enhver
måde- herunder også ved foretagelsen af retslige skridt- at
værne om generalforsamlingernes private karakter.«
Allerede tidligt i dette århundrede ytrer medarbejderne ønske om adgang til bladets generalforsamling og indsigt i
bladets økonomi. Cavling lover at undersøge mulighederne, men der sker intet. Det bliver faktisk den overnævnte
bestemmelse, der håndhæves i de følgende 76 år, indtil bladets medarbejdere i 1971 påny protesterer mod det fortsatte hemmelighedskræmmeri. (Se bind 2).

Så er det Ole Gottfrieds tur
Efter at nu både Herman Bing, Harald Witzansky og Viggo
Hørup har været i fængsel under det estrupske styre, kommer turen til Politikens kriminalmedarbejder, Ole Gott-

Hiorth-Clausen er varietemedarbejder, og det lader Axel
Thiess tydelig skinne igennem i
denne karikatur.
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Kristoffer Nyrop (1858-1931).
Professor dr.phil. Student
1875. Magister i fransk sprog
og litteratur 1879. Dr.phil.
1886 på et filologisk emne.
Omkring århundredeskiftet anset for en af landets fornemmeste filologer. Skønt blind fra
1903 evner han at fortsætte sit
store seksbinds sprogværk.
Under første verdenskrig tager
han ivrigt del i debatten.

fried. Det bliver en sag om hvorvidt en pressemand er pligtig til at opgive sin kilde vedrørende en oplysning.
Gottfried har i en artikel om en straffesag bragt en korrekt oplysning om den sigtede, som kun kan stamme fra et
forhør for lukkede døre. Hvem har givet ham denne oplysning, som i kriminalsagen i øvrigt er ganske irrelevant? Ole Gottfried nægter at oplyse det. Han skal ikke hænge sine forbindelser ud. Pressen skal ikke i fremtiden afskære
sig selv fra oplysninger. Han betragter sagen anlagt af chikane, fordi det drejer sig om Politiken, som myndighederne nu vil bruge enhver chance for at få ram på. Han oplyser
blot, at den ikke stammer fra hverken politi eller domstol.
Så bliver han arresteret og sigtet for falsk forklaring. Han
holdes i varetægt i tre måneder, og da en betjent senere tilstår, at det er ham, der er meddeleren, idømmes Gottfried
både ved Kriminalretten og Højesteret tre måneders fængsel, uden afkortning af straffen under hensyn til tre måneders varetægtsfængslin g.
Gottfrieds sag står på i over 2 Vz år, så han løslades først i
begyndelsen af 1895. Hans kolleger fejrer ham ved en stor
fest, fordi han har fastholdt ikke at røbe sin kilde. Det er en
holdning, der tjener enhver journalist til ære, fastslår kollegerne allerede dengang.

4-øres fiffet

Niels Bransager (1873-1915).
Journalist og politiker, studerer
teologi og nationaløkonomi.
Hørup bliver tidligt hans ideal.
Ansat som korrekturlæser i
1895, men bliver landbrugsmedarbejder samme år. Født
sprogkunstner, der elsker og
dyrker sproget. Cavling havde
gerne set ham som politisk
medarbejder i 1905, men Rode
får posten.
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Sædvanligvis opholder Hørup sig en times tid om eftermiddagen på redaktionen. Han læser lidt i bladene og snakker
med gamle redaktionssekretæ r Trane og nikker venligt til
de unge, tænder en cigar og går.
Der findes et brev fra Hørup til Cavling under sidstnævntes ophold i USA i 1895. Hørup fortæller ham om
Bings sidste påfund, som er en flidspræmie. Han skriver:
»For fast-engagerede medarbejdere har en forstandig
udgiverhjerne fundet på, at der bør noteres tillæg på 4 øre
pr.linje, hvilket næppe gælder andre end Dem og Nansen.
De forstår fiffet. På den beskedne rigdom måler den arbejdssomme skribent omfanget af sin flid og til den uvirksomme sjæl taler de alt for få kroner med en samvittighedens stemme. Måtte disse prunkløse 4-ører til sin tid, når
De har spredt tilstrækkelig berømmelse om Dem og Politikens navn i De forenede Stater, tale til Dem om det tarvelige hjørne af Integade, hvor De altid savnes, når De ikke er
der.«

1896

Med hilsen fra unge Breidahl
Axel Breidahl - senere Politikens navnkundige ))Fader
Brei« -er hentet til Politiken af C avling i midten af 90' erne.
C avling har været i Svendborg for at få fred til at skrive sin
bog om USA. Men han har fået tandpine og i den lokale
tandlæge-venteværelse læser han en morsom artikel i
Svendborg Avis, som den purunge Breidahl har skrevet.
Det bliver ikke svært for Cavling at få ham med til København. Redaktør Bundgård vil hellere end gerne af med
ham. Hørup ved dog kort efter ikke rigtig, hvad han skal
stille op med 19-årige, håbefulde Breidahl, men lover ham
50 kr. om måneden i grundgage. Han begynder sammen
med Niels Bransager som korrekturlæser hos Josephine Jacobsen, som forestår korrekturen. Hun læser højt, og de to
skal på skift følge med. De lejer et værelse sammen og skiftes til at læse korrektur og til at prøve at skrive artikler til
avisen.
Edvard Brandes gouterer ikke Breidahl: ))De er jo humorist, mand! Det er satire, vi har brug for.<<
Breidahls opvækst på bladet er præget af medarbejdernes sædvanlige fattigdom, men sammenholdet mellem
dem er til gengæld godt. Når Breidahlligger fuldt påklædt
på voksdugssofaen og sover efter en nats korrekturlæsning, og kriminalmedarbejderen Ole Gottfried opdager, at
den sovende har huller i støvlerne, som er repareret med et
stykke af en overskåret flip, forærer han ham et par af sine
egne støvler og byder ham på spejlæg i »Politikælderen«.
Unge Axel Breidahl bliver også nu og da inviteret med på
»Bernina« af Carl Ewald.
Men han er også selv hensynsfuld over for andre. Når
f .eks. Cavlings fra USA hjembragte negerdreng Sebastian i
en weekend har neglet Brandes' frikort til Tivoli og har inviteret rengøringskonens datter med, er det heldigvis Breidahl, der har søndagsvagt. Da Tivoli ringer og spørger, om
dr. Brandes er blevet neger, klarer Breidahl situationen, for
som han selv senere siger: ))Bladets to yngste negre må jo
holde sammen!«

Bings død
I 1896 dør Herman Bing. Charles Kjerulfberetter i sine optegnelser, at man en morgen finder ham siddende død i sin
stol i lntegade. Al sympati samler sig straks om hans døtre,
som imidlertid arver ham og samlet flytter ind i hans morsomme hjørnelejlighed bag Børsen. Bing når ikke at blive

Axel Breidahl (1876-1948).
Journalist og forfatter. Forlader
Grenå apotek som 18-årig og
bliver journalist, forfatter,
oversætter og konferencier i de
næste 52 år. Via to provinsaviser til Politiken 1895. Teatermedarbejder i en menneskealder, har selv skrevet eller oversat 200 stykker. Største succes
>>Tre små Piger«, 450 opførelser.

P.C.V. Hansen (1867-1927).
Altid kaldet Pe-Ce-Ve. Journalist og forfatter. Ansat ved Politiken 1896. Omhyggelig, lidt
pertentlig redaktionssekretær
fra 1902-19, i hvilke 17 år han
kun har en ugentlig fridag. I sine sidste otte år forestår han
kronik-redaktionen, der giver
ham tid til at pleje sit eget, efterhånden ret omfattende
forfatterskab.
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mere end 50 år gammel. Kjerulf slutter udglattende: »Ingen
af os bar nag til ham. Han var med al sin koleriske iver og
stundesløshed på bunden en brav mand og ville i virkeligheden kun det bedste.« Koppel er i øvrigt af samme opfattelse og mener, at Bings buldrebassefacon kun skyldtes
hans ønske om at hævde sig over for journalisterne. Selv
kunne han ikke skrive en sammenhængende sætning.

Historien om et vers

Sophus Claussen (1865-1931).
Digter og forfatter. Student
1884. Fra 1886 journalist i Horsens. 1890-92 ved Politiken
med rejsebreve fra Paris og Italien. Men det bliver lyrikken,
der gør ham berømt. I »Pilefløjte« fra 1899 bekræftes hans
lyriske geni. Efter sine rejseår
får han adskillige digte trykt i
Politiken. (Bladet betaler ham
4 kr. stykket!). Senere bliver
det hans ambition at arbejde
som politisk medarbejder ved
Politiken, men bliver - som
mange andre - bitter på Brandes og forlader bladet.

Sophus Claussen portrætteret
som satyr af Hans Bendix omkring 1925.
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»Dag til Dag« er hurtigt blevet de yngre medarbejderes eksklusive tumleplads, hvor de muntrer læserne med talrige
spøgefuldheder og uskyldige mystifikationer. Der bringes
daglig utrolige historier, som da også alle er opdigtede, og
der udskrives enqueter og konkurrencer. Gode danske
ord, som bil, helle og fødselar stammer eksempelvis fra senere konkurrencer i »Dag til Dag«.
I 1897 beder rubrikken læserne om et vers, sammensat af
lutter efternavne fra Kraks Vejviser, og bladet kan få dage
efter offentliggøre følgende digt, som er indsendt af den 21årige, yngstemedarbejder Axel Breidahl:
Fix, Flott Baron
Nobel Game! John
Wilde Jagd, Stock, Steen,
Fester, Gilde, Hahn Been,
Glad Dame, Rose Fold,
Krøl! Haar, Engel Kold.
Hede Wine, Bajer, Øller- Wild,
Sejdel, Most, Bjørn, Bræck- Sild.
Splid, Knippel, Kølle,
Kraft, Laban, Bølle,
Arrest, Brumme, Krum, Brix,
Bidstrup, Verdich, Habenicht.

50 år efter- året før sin død - fortæller den aldrende Fader
Brei i et brev historien om sit digt til Anker Kirkeby, som
lader det gå videre til Indendørs-Politiken. Her er først
Brei's egen beretning:
»Der var udsat en præmie på 100 kr., men da det blev en
af bladets egne, der sejrede, foretrak Cavling at oplyse, at
det var en unævnt mand i et ministerium, der havde vundet- og præmien blev ikke udbetalt! Bladets sparsommelige forretningsfører, Harald Witzansky, lod pengene blive i
kassen. Dog viste han den store gestus i stedet for at give
mig de 84 øre, som de 12linjer med mine fire øre pr. linje
ville have indbragt mig, at anvise mig 4 kroner; en for mig
kolossal sum, nok til to dages frådseri.
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For mig var arbejdets anerkendelse den største lykke og Valdemar Koppel har jo siden i »Politikens Historie«
vist mig al mulig honnør ved at udpege mig som den egentlige fader til digtet.
Jeg havde aldrig drømt om at få de 100 kroner, og jeg følte ingen bitterhed over, at de gik min næse forbi, eller over,
at min »berømmelse« måtte blive inden for murene. Jeg
tror, det var et fælles karaktertræk hos alle os, der dengang
fik lov at skrive i Politiken, at glæden ved arbejdet var det
væsentligste.«
Denne beretning gør så stort indtryk på Kirkeby, at han
viser Brei's brev til Niels Hasager, og det afstedkommer
følgende brev i 1947:
Kære Fader Brei.
Tillad mig at sende de 96 kr., som bladet i 50 år har skyldt Dem. Det er
opmuntrende at modtage beviser på hengivenhed, hvormed gamle medarbejdere stadig omfatter bladet.
Deres hengivne Niels Hasager

Kirkeby slutter sin redegørelse i Indendørs-Politiken med
følgende bemærkning:
»Egentlig burde Breidahl jo have haft beløbet medrenter
og rentes rente. Kai Magensen har regnet ud, at i så tilfælde
vil resthonoraret i dag andrage 682 kr. 24 øre.

De første 20.000 læsere
I 1897 frydes Hørup ved at se Politikens daglige oplag runde 20.000. Han, der aldrig oplevede at se »Morgenbladet«
passere 2.500 eksemplarer, skriver i den anledning stolt i
sin leder, »at de dage nu ligger langt tilbage, da det var en
slags mandig uafhængighedserklæring at abonnere på Politiken og en demonstration at læse den. Alligevel er det for
os alle en slags tryghed ved, at vi nu er nogle stykker, der
læser den.«
Men inderst inde skræmmer det store tal trods alt Hørup. Lidt senere skriver han til Bjørnstjerne Bjørnson: »De
binder, disse 20. 000 ved frygten for at sætte dem over styr.
Til sidst bliver Politiken som en trommeslager, fanget i sin
egen arme, fordi han ikke tør bruge trommestikkerne af
frygt for at kyse hæren fra hinanden.«

Til højre:
Inden længe foretrækker Herman Bang at skrive bøger og arrangere oplæsnings turneer frem for at være journalist. Her ses han omkring 1900
under en oplæsningsmatine. Han optræder altid i kjole og agerer meget
intenst. -Tegning i Klods-Hans af Alfred Schmidt.
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Den liberale Vælgerforenings
store protestmøde i Lørups Ridehus 30. september 1896 mod
politiets stigende overgreb.
Mødet samler over 6000 tilhørere, som med begejstring påhører Hørups tale under mottoet >>Vi må højere op med ansvaret«. Der vedtages en resolution med krav om hurtigere og
gennemgribende forandringer
til beskyttelse af den personlige
frihed og boligens ukrænkelighed. -Tegning i »Illustreret Tidende<< 1896.
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Cavling som krigskorrespondent
I årene 1888-97 har Henrik Cavling allerede skabt sig et
navn som Danmarks bedst kendte rejsende korrespondent. Konkurrencen har dog endnu ikke været stor, for
kun få blade har hidtil haft mulighed for at sende egnede
folk ud i verden. Derfor er Cavlings brogede beretninger
og levende skildringer fra Paris, London, Moskva, Østen,
Cuba, Dansk Vestindien og New York blevet slugt af Politikens læsere. Omkring århundredskiftet udkommer en
lang række af hans artikler i bearbejdet bogform og opnår
imponerende oplag.
Tidligt i 1897 bliver Grækenland pludselig et rejsemål
for journalister. Det trækker op til et græsk-tyrkisk opgør.
Det er som sædvanlig Kreta, der er årsagen. Cavlings hidtidige korrespondance har været af fredelig art; nu kan der
blive tale om at optræde som krigskorrespondent. Det er
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en betydelig vanskeligere opgave, og den er tillige risikabel.
Politikens unge litteraturkritiker, den endnu kun 25årige kunststuderende Sven Lange, skriver fra Mi.inchen til
Hørup og tilbyder sig som korrespondent i Grækenland,
men Hørup betragter med rette den nu 38-årige Cavling
som selvskreven. Med Christian 9's søn som græsk konge
siden 1863 er Grækenlands skæbne oplagt stof for et dansk
dagblad, og samtidig er det klart, at hele sympatien må være på græsk side.
22. februar 1897 drager Cavling af sted, og i de følgende
godt 3 måneder sender han over 100 breve og telegrammer
til Ove Rode, som i sin egenskab af redaktionssekretær
nidkært formidler reportagen med sikkert håndelag. Da
Cavling tager af sted, mener man, at krigen kan bryde ud
når som helst, men krigsudbruddet trækker uventet længe
ud. Cavling er sandelig heller ikke solo-korrespondent.
Etatsråd Ferslew har sendt den nyansatte 27-årige Franz
von Jessen som korrespondent for »National tidende«.
»Berlingske Tidende« har valgt den 37-årige, senere professor og kronikør ved Politiken, Karl Larsen. »Vort Land«
har truffet aftale om nyheder fra Otto Weisman, som er
dansk-født godsbestyrer hos Kong Georg, og endelig har
Albertis blad» Dannebrog« ordnet sig med den danske dyrlæge i Athen, Alfred Rahbeck. Da verdenspressen naturligvis også snart lader sig talrigt repræsentere, bliver Athen
et pressecentrum som byen kun har oplevet en gang før,
nemlig ved verdens første Olympiade året forinden.
Cavling er som en fisk i vandet. Han modtages straks i
audiens hos Kong Georg og etablerer fra starten et så nært
forhold til kongen, at han senere kan skrive privat til Ove
Rode i Integade, at kongen smilende siger, at han på en
gang »både hader og elsker mig«. Men krigsudbruddet
trækker stadig ud, og i hele marts måned må Cavling- med
utrolig opfindsomhed - holde den gående med underholdende og oplysende artikler om Grækenland, der strækker
sig fra kongens dagligdag til beskrivelser af de besynderlige, udenlandske frivillige, der nu strømmer til Athen.
Med et budskab fra kongen indsyet i sin skjorte tager
han til Kreta og besøger den græske oberst Vassos, der sidder med en græsk styrke på øen og ikke ved, om han er guvernør eller fange, og som har været uden kontakt med selve Grækenland, siden hans sidste brevdue blev afsendt.
Cavling tager senere til Larissa ved nordgrænsen mod Makedonien, hvor krigen formentlig vil starte. Han er selv
ved at tabe tålmodigheden og har lidt dårlig samvittighed

Ludvig Mylius Erichsen (18721907). Forfatter og polarforsker. Medarbejder fra 1896 til
sin død. Debuterer med småvers i >>Dag til Dag«. En jomfrusejlads med en russisk isbryder bestemmer hans livsbane. I
1902leder han den litterære
ekspedition til Grønland.
Nye ekspeditioner 1903 og
1907. På den sidste omkommer
han. Se hans mindesten side
181.

Den senere grønlandsfarer Mylius Erichsen er en særdeles beleven selskabsmand. -Tegning
af Alfred Schmidt.
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Frejlif Olsen (1868-1936).
Grundlægger af Ekstrabladet
og dets første redaktør. Yngre,
hengiven og loyal broder til
Henrik Cavling. Ansat ved Politiken i 1890'erne som rigsdagsreferent. Redigerer >>Politiken Ekstra<< under den russiskjapanske krig 1904. Heraf
udvikler Ekstrabladet sig fra
1905 med ham som utrættelig
chef til hans død i 1936.

Cavlings broder Frejlif Olsen
tegnet af Carl Jensen til KlodsHans.
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over at bruge så mange penge til telegrammer, men føler, at
Politiken må være først på pletten. Hans konkurrenter nøjes nemlig med breve hjem. Så bryder krigen ud, og i påsken den 21. april begynder tyrkerne at vælte ned gennem
Grækenland. Hørups militære medarbejder i Integade,
kaptajn C. F. C. Sarauw, har en ubegrænset tillid til den
græske våbenlykke, som Cavling absolut ikke deler længere, og det ærgrer ham at erfare, at Sarauws krigskommentarer står i skærende modsætning til hans egne nedslående
telegrammer. Krigen bliver blodig og bitter og varer otte
måneder, men det er tidligt helt klart, at opgøret vil ende
med et græsk nederlag. Cavling præsterer en mageløs detaljeret korrespondance i krigens første måneder april og
maj, således som det fremgår af Politikens egne kommentatorer nedenfor. Han er frygtesløs og utrolig effektiv og
får hjælp af andre korrespondenter, så det ser ud som om
Politiken har folk både i Athen, ved fronterne og ombord
på krigsflåden.
I København er Hørup og Ove Rode meget stolte af Cavlings krigsreportager. Her er en redaktionel betragtning af
Rode i Politiken l. maj 1897:
»Vor udsendte korrespondent Henrik Ca v lings telegrammer fra krigsskuepladsen - navnlig om hans ekseursion
til Kreta og om flugten fra Larissa - vækker berettiget
opsigt i europæiske blade. Telegrammerne er fra København telegraferet til norske, svenske, tyske og engelske blade (f.eks. det store London-dagblad Daily Mailog Berliner
Tage blatt) og er derfra gået videre gennem størsteparten af
den engelske og tyske presse. I Berlin har f.eks. Vossische
Zeitung bygget sine betragtninger over den græske hærs
tilbagetog på vor korrespondents højst interessante beretning. Ignotus' telegrammer er nået før alle andre beretninger om epokegørende begivenheder på krigsskuepladsen
frem til offentlighedens kundskab. Først senere er bekræftende efterretninger nået verdenspressen fra dens egne korrespondenter!
Det er første gang i den danske pressehistorie, at det danske læsende publikum modtager efterretninger om de store
verdensbegivenheder ved så udbredt anvendelse af direkte
telegrammer. Hidtil har danske læsere måttet nøjes med
beretninger via verdensbyerne og selvfølgelig farvet af disses politiske opfattelse. Politiken er det første og eneste
blad, der fuldstændig har brudt med dette princip. Vi modtager dagligt udførlige telegrammer, ikke blot fra Athenhvad der er forholdsvis let at tilvejebringe -men vor særligt udsendte korrespondent følger den græske hovedar-
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Cavling som Politikens krigskorrespondent på Kreta i april1897 under den græsk-tyrkiske krig. Rytteren til
venstre er den franske forsker P. Quillard. Rytteren til højre den franske journalist Franklin Bouillon fra >>Le
Journal«, senere deputeret og minister. I midten Henrik C avling. De tre pressemænd opholder sig i den græske
kommandant, oberst Vassos' lejr i en kretensisk landsby, hvor Cavling er kommet for at overrække obersten
en depeche fra Kong Georg i Athen. -Samtidigt pressefotografi fra Henrik Cavlings privatarkiv.

mes bevægelse, mens en anden korrespondent opholder sig
nær vest-armeens operationsbase, og en tredie følger den
græske flådes virksomhed.
Politiken er således under krigen det bedst betjente blad i
Norden- hvad talrige mindre velunderrettede blade daglig
gør os den tjeneste at bekræfte ved nidske og galdesyge
overfald.«
Den sidste af Ove Rodes yderst veltilfredse bemærkninger sigter blandt andet til, at et Cavling-interview med
Kong Georg netop har virket som meget sure rønnebær på
det superkonservative og royale »Vort Land«, og fået bladet til at skrive:
»Henrik Cavling er den moderne journalistiks hensynsløse landsknægt, hvis uvidenhed kun kan måle sig med den
frækhed, hvormed han bærer den til skue. Man har alt for
længe overbærende trukket på skulderen ad hans forargelige leg med sandheden.«
Der er dog andre, der har en mere positiv opfattelse af
Cavling som krigskorrespondent. Forfatteren Alexander
7

Politiken 100 år l

Edvard Brandes elsker teater så
højt, at han nårsomhelst vil
være villig til at bytte sin redaktørstol i lntegade med Det
kgl. Teaters cheftaburet.
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Jeppe Aakjær (1866-1930). Digter og forfatter. Medarbejder
fra 1897 til sin død. Startet som
korrekturlæser (afløser for Mylius Erichsen), men opdaget af
Edvard Brandes. Både >>Jens
Vejmand« og >>Jeg er Havren«
bliver første gang offentliggjort
i Politiken. Som kronikør regnes Aakjær blandt de flittige.
Han er livet igennem en nær
ven af Ove Rode.

Svedstrup omtaler ham i sin bog, »Fra Kong Georgs land
under krigen i 1897« således:
»Hr. Cavling kunne hamle op med de store verdensblades korrespondenter og vidste meget bedre besked om alt,
end de athenensiske redaktører. Han gik som persona grata med et velvilligt nik til bukkende tjenere, hofkavalerer
og telegrafchefer ud og ind alle vegne. Han kom aldrig for
sent, og han havde tilsyneladende heller ikke travlt som de
andre korrespondenter. Han bevarede sin ro og humor under alle tilskikkelser. Født journalist, som hr. Cavling er,
betragtede han alt som arrangeret nærmest for Politikens
skyld.«
Cavlings hjemtur i begyndelsen af juni bliver nok så besværlig. Han når uden vanskeligheder til Sofia, hvorfra
han har tænkt sig at slutte sin »Orientrejse« med en række
breve fra Konstantinopel, Bulgarien og Serbien, men et
uvejr arnstøder alle hans planer. Orientekspressens skinner er bortskyllet ved den serbiske grænse. Med to
korrespondent-kolleger vandrer han i stedet i løbet af 32 timer i høj sne over Balkanbjergene og når til Rumænien, udmattet og forkommen efter et tordenvejr, »der s' gu var finere end fyrværkeriet i Tivoli«. Herfra når han via Belgrad
og Wien til København.
Selv fortæller han om hjemkomsten efter 3 1/z måneds
fravær:
»>kke alene gav Hørup mig en hjertelig modtagelse, men
han lod bladet betale mig en dusør og indbød mig til middag på sit landsted, »Lystofte«, ikke langt fra Lyngby. Det
blev en dag, jeg aldrig glemmer. Mellem gæsterne var Christopher Hage, Holger Drachmann, H.N. Andersen med
frue, Erik Skram med fru Amalie Skram, dr. Sophus
Schandorff med frue o .fl. Hørup holdt en tale, hvori han
på det elskeligs te forherligede mig, og jeg forsøgte at takke,
men var så overvældet, at jeg ikke kunne knytte ord til
ord.«

Scheel-Vandels grufulde død

Københavnerne tager tidligt
Jeppe Aakjær til sig. Han bliver
hurtigt en fast figur i ugepressen. -Tegning af Alfred
Schmidt.
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Den 35-årige cand.mag. Valdemar Koppel, som for fem år
siden er kommet fra »Dagbladet København« til Politiken
sammen med Ove Rode og nu fungerer som petitjournalist, skriver- af trang til at skabe lidt fest og balladeden 26. april1897 en spaltelang artikel om sekretæren i Circussalen i Studiestræde, den digre Carl Scheel- Vandel, der
er» omkommet på den frygteligste måde«. Det er, skriver
Koppel, et drama så gruopvækkende i sine enkeltheder, at

1897

>>Kannibalerne har ædt ham!<< Den første efterretning om Scheel-Vandels skæbne spredes over byen, og hårene rejser sig på læsernes hoveder. -Tegning af Axel Thiess i Blæksprutten 1897. Sjældent har en avisspøg vakt
så megen bestyrtelse.

>>Der er serveret!<< Tegning af Alfred Schmidt, ligeledes i Blæksprutten 1897. Koppels frimodige journalistiske
indfald vakte et sådant postyr, at det endnu huskes næsten 100 år senere.
7'
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Rasmus Christiansen (18631940). Maler og tegner. Kommer til bladet som første illustrator 1898 på et tidspunkt, da
både Hørup og Brandes foragter illustrationer. Alle hans første arbejder må reproduceres
uden for huset. Arbejder på
bladet til1915, da fotografiet
overflødiggør hans fine form
for bladtegning. Hans talent er
uhyre alsidigt. Et af hans sidste
arbejder til Politiken ses side
267. Navnlig inden for landbohistorien har han skabt fine illustrationer. Se andre tegninger
her i bogen side 114.

Selvportræt af Rasmus Christiansen, tegnet omkring århundredeskiftet, da han var begyndt
at tegne til Politiken.
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man værgrer sig ved at tro derpå. Og så følger hans beretning:
» Scheel-Vandel er to dage forinden gået ind til den
menneskeæder-karavane, som netop på dette tidspunkt
frembyder en af byens mest opsigtsvækkende og pirrende
forlystelser. Nidkær som Scheel-Vandel altid er, har han
villet sørge for, at de vilde kommer godt i seng. I stedet for
at tage et par cirkustjenere med, er han gået alene derind,
og siden har ingen set ham! Da opsynsmanden senere når
ind i den krog af Circussalen, som de vilde holder til i, møder der ham et frygteligt syn. Rundt om på gulve og vægge
er der blodpletter, og på gulvet ligger der henstrøet halvt
afgnavede knogler. Cirkussekretærens klæder har de vilde
derimod overraskende nok lagt pænt sammen på en stol.
Øverst ligger hans nylig afstrøgne, høje hat. De vilde har
formentlig kvalt ham, inden han kunne få sagt en lyd, og
derpå ædt ham rå. Lårbenene er knækket midt over for at
give adgang til marven, som blandt menneskeædere anses
for en stor delikatesse. Hele natten har kannibalerne fråset
i cirkussekretæren.
Politiet er nu tilkaldt og tre af menneskeæderne er af
politiassistent Jensen blevet ført til Nørregades politistation. »Da de får håndjern på, lader de en dæmpet rovdyragtig knurren høre, som griber de tilstedeværende med
rædsel.««
Koppel udmaler derefter Scheel-Vandels forestående begravelse. »Ordet begravelse, skriver han, får uvilkårlig en
til at smile, trods situationens alvor. Thi hvad er der egentlig at begrave? De par knogler, som er tilbage, er såmænd
ikke ulejligheden værd.<<«
Da Koppel har artiklen klar, giver han den til den jævnaldrende Ove Rode, der fungerer som redaktionssekretær.
Rode tør ikke sætte artiklen på uden at have forelagt den
for den stærkt aldrende Hørup. Hørup læser den uden at
fortrække en mine og siger blot: »Det var da en mærkelig
historie, men den bliver vi jo nødt til at tage.«
Artiklen vækker vældig opsigt den næste formiddag og
skræmmer vel også mange læsere fra vid og sans. Den koster i alle tilfælde bladet flere hundrede ophidsede abonnenter, der ikke er i besiddelse af den koppelske form for
humor. Koppel bliver selv sat til at tage imod de vrede
abonnenters opsigelse.
Det er såmænd Georg Brandes, der samme dag forslår at
lade den velkendte tryllekunstner Georg Kjeldsen hurtigst
mulig trylle Scheel-Vandellyslevende frem igen ved at anbringe knoglerne i sin høje hat. Det glædelige resultat meddeles da også i avisen den næste dag. Meddelelsen slutter
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Cavling elsker at lade sig fotografere. Han er altid på bladets
billeder skønt han selv vil hævde, at det kun skyldes, at han
altid sørger for at være til stede, hvor tingene sker! Her er
han i 1899 >>fotograferet ved en
formiddags-øl på Kongens Nytorv<<, med handskerne anbragt
nonchalant på bordet og med
sin kæreste læsning i hænderne. Man kan faktisk ikke se, at
billedet er taget i et atelier.
Han er endnu kun Politikens
værdsatte korrespondent og
petitjournalist, der oftest anvender sit udfordrende pseudonym >>Ignotus<< (den uvidende).
At Politiken har valgt Østergade til sin domicil bliver efter
hans opfattelse ikke uden betydning for bladets præg og tone over for det københavnske
publikum. Han elsker at beskrive Strøgets damer og giver
derigennem ikke bare et typisk
billede af 1890' ernes København, men sandelig også et
godt signalement af den frimodige >>Ignotus<<. Ukendt fotograf. Cavlings privatarkiv.

Cavling citater
Ser De, unge mand, som journalist gælder det om at være
både på hat med spidserne og
kammerat med bisserne.
Ringeagter vi sproget og behandler det skødesløst, så har
vi ikke forstået, hvad der især
giver journalistens arbejde dybde og blivende betydning. Elsker vi sproget, værner vi om
det og udvikler det, fremkalder
vi en højere agtelse for bladhåndværket, ja, hæver det til
kunst.
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C avling kender omkring århundredeskiftet endnu ingen form for læseranalyser, men han vil allerede nu meget
gerne erobre den intelligenteste del af arbejderklassens læsere fra Social-Demokraten. På den baggrund er det
morsomt at finde dette anonyme billede fra ca. 1900 med påskriften: >>Et hjem, der læser Politiken«.- Henrik
C avlings privatarkiv.

Bladkoner omkring århundredeskiftet. Hvert bladhus har sine- næsten altid kvindelige- bladbude som omdeler aviser morgen og aften med mødetid enten 6.30 eller 17.30. Aviserne hentes på trykkerierne og konerne
må selv sørge for transporten, men i en del distrikter er der hurtigt opstået et vist samarbejde, idet budene fordeler deres aviser indbyrdes og distribuerer dem gade for gade. Det er naturligvis ikke efter reglementet, men
det sparer tid og kræfter, og det er da også dette naturlige samarbejde, der til slut fører til dannelsen af Bladkompagniet i 1920. -Maleri fra ca. 1900 af Carl Eiler Sørensen på Lyngby Rådhus.
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med en udglattende bemærkning om, at Scheel-V andel
selv har taget historien med et stort smil og betragter den
som et plus for sin popularitet. Enkelte læsere mindes dog
ironisk mand og mand imellem Edvard Brandes' karakteristik af Politiken fra 1884 som »Organet for den højeste oplysning«.

Illustrationskunsten
Illustrationskunsten i Politikens spalter i de første pionerår brillerer ved sit totale fravær. I 1880'erne er begrebet
helt ukendt, og 1890'erne når de nye, zink-ætsede stregtegninger sjældent længere end til annoncerne. Hørup har
ingen sans for illustrationen. »Det er jo ingen almanak,
jeg udgiver,« siger han, og Brandes foretrækker også de
rene, rolige tekstspalter. De første, redaktionelle illustrationer dukker op, da Rasmus Christiansen i 1898 er blevet
ansat som tegner. Indtil1904 laves Politikens klicheer på
fremmede reproduktionsanstalter; først da begynder man
på kvisten i lntegade at fotografere og ætse selv. Efter
bladrevolutionen i 1905 og overflytningen til Citygade
1906 går udviklingen langt hurtigere, for Cavling er naturligvis en varm tilhænger af den illustrerede avis.

Dreyfus-affæren
Hidtil har navnlig Bjørnstjerne Bjørnson i Politikens spalter kæmpet hårdt for fair behandling af Dreyfus. Nu sender
Hørup den fransk-talende Henrik Cavlingned som korrespondent. Allerede sidst i januar 1898, da sagen skal genoptages, skriver Zola til Politiken: »Jeg er glad ved at bede
Politiken bringe min tak til alle danske, som i min person
har villet hylde den sandhedens og rettens ånd, hvis menige
stridsmand jeg i al beskedenhed er. Jeg kender deres kærlighed til Frankrig, og det er Frankrig selv, de ærer, når de ikke tvivler om stadig at se det i spidsen for nationerne, som
den frieste og ædleste af dem alle.«
Som bekendt blev Dreyfus i løbet af 10 år efter første
domfældelse og fem år på Djæv leøen, fuldstændig frikendt

Til højre:
Teatertegninger i Politiken af Rasmus Christiansen fra Brandes' anmeldelse af »Haakon Jarl<< 13. november 1898, Han gengiver Zangenberg
som Haakon Jarl, Olaf Poulsen som Karker, Mantius som Bergthor
Smed og endelig Betty Hennings som Thora.
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Første stereotypianlæg i Niels Juelsgade, hvor man ved hjælp af specielle pap-matricer kan støbe de buede
stereotypi-plader, der monteres på rotationspressens trykvalser. -Ukendt fotograf.

Her er Politikens nye, tyske rotationspresse fra Ki.inig & Bauer 1897. Det er en rigtig rotationspresse, for her
roteres både papiret og de støbte stereotypiplader. Maskinen kan præstere 11.000 falsede tryk i timen, men
avisen er stadig kun firesidet og har endnu det store >>lagenformat«. Det er en standard-presse, som firmaet allerede to år forinden har leveret til Albertis Dannebrog og som Social-Demokraten i København får magen til i
1900. Den opstilles side om side med Victoria-pressen fra 1888 i de nye lokaler i Niels Juelsgade, hvor Politikens teknik får domicil i årene 1897-1906. Bemærk damen til venstre med stereotypipladerne.- Ukendt fotograf.
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LETTRE AU PRESIDENT DE lA REPUBUOUE
Par EMILE ZOLA
Udklip af Emile Zolas anklage-opråb rettet mod modstanderne af den
franske kaptajn Alfred Dreyfus på forsiden af'' L' A uro re« den 13. januar
1898. Opråbet bliver signalet til, at Politiken atter følger Dreyfus-affæren ved sagens genoptagelse for krigsretten i Rennes.

i 1904. Allerede i 1893 bringer Politiken den første af Zolas
talrige romaner »Doktor Pascal« som føljeton og flere følger efter omkring århundredeskiftet, alle oversat af Edvard
Brandes' svigerinde, Mette Gauguin, den store maler Jean
Gauguins forladte hustru.

Forbedret teknik
Da man har passeret 20.000 ekspl. i dagligt oplag, må en
ekstra rotationspresse anskaffes. Den leveres af Koenig &
Bau er i Tyskland og er af samme størrelse og konstruktion
som Victoria-pressen fra 1888. Den kan præstere 11.000 4siders aviser i timen, men man må stadig trykke det indlagte, såkaldte B-nummer først, hvis avisen skal være på 6 sider. Den nye presse opstilles side om side med den 9 år
gamle Victoria-presse i trykkeriet, som man nu har flyttet
til større lokaler i Niels fuelsgade 9. Hertil får man efterhånden også flyttet hele bladets sætteri. Dels fordi der er
for trangt på 3. sal i Integade, dels fordi vægten af blymasserne i skuffer og skabe truer med at tvinge det gamle hus i
knæ. Og endelig fordi kredsen af medarbejdere i redaktion
og ekspedition længe har siddet oven på hinanden på l. og
2. sal. Ved flytningen til Niels Juelsgade reformeres hele
sætterifunktionen. Håndsætningen reduceres og man eksperimenterer i stedet med tre Lagermann-sættemaskiner af
svensk oprindelse, som dog bliver en skuffelse. De er ikke
hurtige nok, og når der er rigtig travlt i sætteriet, må man
stadig ty til håndsatsen. I 1899 bliver Politiken et af de første danske blade, der anskaffer en Bergenthaier Linatype af
engelsk oprindelse, og dette fabrikat holder man sig fremtidig til. Derefter er der ro over den blad-tekniske front, indtil Cavlings bladrevolution i 1905.

Johs. V. Jensen (1873-1950).
Forfatter, Nobelpristager. Student 1891. Debut 1896 med
fortællingen "Danskere«. 1898
Politikens korrespondent i Spanien under Cuba-krigen og siden -med temperamentsfulde
afbrydelser - nært knyttet til
Politiken og ganske særlig til
Henrik Cavling. Hans roman
»Hjulet« løber fra 1905 som
føljeton i Politiken, skrevet dag
for dag. Ved bladets 25 års jubilæum 1909 hylder han begejstret Politikens form og ledelse.
Ved sin død har han bidraget
med 449 kronikker.

Johannes V. Jensen 1915, iført
sit berømte ternede tøj og abnormt høje flip. Tegning af
Eigil Petersen.
105

l
l
l
l
l

1899

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ø'L

~1/if}:r;.\~~--~}.\l \
~~
•

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

106

l
l
l
l
l
l
l

1899

Brandes i knibe
Brandes er vendt hjem fra Kristiania i 1897. Det er faktisk
budskaberne om Peter Nansens direktørudnævnels e på
Gyldendal og Herman Bings død, der har fået ham til at besinde sig. Tabet af Nansen har smertet ham dybt, for det
har været en af de meget få journalister, han har respekteret, hvorimod Bings død kun har været ham en lettelse og
en direkte tilskyndelse til at vende hjem. Og Rode har udtrykt samme opfattelse i et brev: »Bings regimente er forbi.
Nu må De komme hjem. Hvad skal det blive til, hvis De ikke kommer?«
Og Brandes har taget fat med fornyet energi, i hvert fald i
starten. Han synes pludselig, at der nu er blevet en reel
plads til ham. Til Gustav Philipsen skriver han ved sin
hjemkomst med usædvanlig beskedenhed: »Jeg har altid
haft en underlig stilling ved Politiken, en stilling hvortil der
hørte megen resignation. Hørup styrede politisk, Bing administrativt. Jeg stod mellem de to mægtige, der undertiden holdt sammen. Stod Hørup og jeg side om side, kunne
vi end ikke til sammen bryde Bings veto - ikke mindst på
grund af Hørups inerti.«
Nu begynder han mere end nogen sinde at skrive efter sin
egen recept: »Det er kun de æstetiske artikler, der vækker
forargelse, der betyder noget.« Brandes anmeldelser og
øvrige artikler i de to følgende år er ofte så frivole, at de ikke bare åbenlyst forarger det bedre borgerskab, men også i
stigende grad begynder at harme mange inden for den
kreds, som Politiken meget gerne regner som sin egen.
Når man vil prøve at fremhæve de skriverier, som får
bægeret til at flyde over, får man som ventelig et artigt materiale at vælge mellem. Men mest provokerende synes følgende tre bidrag at have været: En rosende anmeldelse af
Peter Nansens ubetydelige, men umoralske roman »Troskabsprøven«, Brandes egen roman »Det unge blod« og
endelig måske mest: den fanden-i-voldske teateranmeldelse af pariserfarcen »Damen fra Natcafeen«, som netop i
Forrige side:
>>Det litterære Venstre« er omkring 1900 et diffust begreb, men alligevel en realitet. Det består af alle de skribenter, der mere eller mindre
demonstrativt gør oprør mod de gamle, rornantiske forestillinger fra
national-liberalismens tid. Man ser deres kontrafejer i vittigheds-pressen, som er meget udbredt omkring århundredeskiftet. Her er karikaturer af Edvard Brandes, Sophus Michaelis, Axel Breidahl, Emma
Gad, Henrik Pontoppidan, Emil Hannover, Herman Bang, Carl Ewald
og Viggo Stuckenberg. Uden et sådant stærkt og talentfuld indslag i
bladet kunne Politiken næppe have overlevet århundredeskiftet.

Damen fra Natcafeen
Der skal altid bare en sidste
dråbe til at få bægeret til at flyde over. I den stigende moralske forargelse over Edvard
Brandes bliver det hans anmeldelse af en letbenet pariserfarce
på Casino, der sætter stormen i
gang. Stykket hedder >>Damen
fra Natcafeen« og hovedrollen
spilles af Charlotte Wiehe som
den meget frimodige Mrne Crevette (>>Rejen«). Det er hende,
Rasmus Christiansen har foreviget ovenfor. Brandes anmeldelse er næsten staldkåd, med
tirrende udfald og sidehip til
moralens mange nidkære vogtere og tillige indirekte svar på
en række af de angreb, han har
været genstand for i den senere
tid fra hellige og selvbestaltede
moralprædikanter. Derfor
vækker anmeldelsen mere opsigt og vrede end en farceomtale normalt vil kunne fremkalde og bliver faktisk anledning til det i teksten planlagte
protestmøde mod Brandes.
Dette møde bliver dog aflyst,
f~rdi justitsminister Rump
kommer aktionen i forkøbet
med at sagsøge Brandes for udgivelsen af hans seneste bog
>>Det unge blod«. -Tegning af
Rasmus Christiansen.
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Harald Høffding (1843-1931).
Filosof, cand.theol. 1863, skønt
han forinden har opgivet at
blive præst. Derefter skolelærer
i 17 år. Dr.phil. 1870. 1880 docent. 1883 professor. Medlem
af Videnskabernes Selskab
1884. I sit 88 år lange liv optaget af psykologi og filosofi. I
1900 talsmand for den kreds af
folk, der tager afstand fra Ed v.
Brandes for hans moralske
holdning.

Vilhelm Andersen (1864-1953).
Professor, cand.mag. 1888 (latin, græsk og dansk). Studiekammerat med Valdemar Vedel. 1908 ekstr.ord. professor.
1918 professor i litteraturhistorie med en påfaldende stor litterær produktion. Elsket og beundret af sine elever og meget
populær foredragsholder. Omkring 1900 en af de toneangivende modstandere af Edvard
Brandes.
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1899 opføres på Casino med Charlotte Wiehe i hovedrollen. Anmeldelsen røber ikke bare uhæmmet beundring for
den frimodige hovedperson, men er tillige fuld af udfald
mod moralens selvbestaltede vogtere og tillige ispækket
talrige indirekte svar på en række angreb, Brandes og Politiken i den seneste tid har været udsat for.
Pæne professor Harald Høffding, der indtil nu har været
Politikens mand, har nu fået for meget af Brandes og kalder anmeldelsen »Højdepunktet af letfærdighed«. Politikens gamle, miskendte medarbejder, Johannes Jørgensen,
kalder i en anmeldelse i »Vort Land« Nansen og Brandes
for »Gemenhedens advokater«.
Og mens pjecer mod Brandes og Politiken nu frodigt pibler frem i løbet af 1899, tager to tidligere glødende Brandesianere, Alfred Ibsen og Peter Jepsen, initiativ til et protestmøde mod Politiken og Brandes.
Det foruroligende er, at der på den indbydelse, der nu
udsendes til brede kredse, forekommer mange navne, som
Politiken hidtil trygt har regnet for at være folk, der stod
bag bladet i tykt og tyndt.
Her figurerer bl.a. så vægtige underskrivere som: Harald Høffding, Vilhelm Andersen, Viggo Bentzon, M. C.
Gertz, Laust Moltesen, Niels Møller, Morten Pontoppidan, Vilh. Thomsen, Viggo Johansen, Herman Trier og
Valdemar Vedel.

Valdemar Koppel siger ganske vist i sin bog om Politiken,
at de to drevne arrangører havde spillet de enkelte underskrivere ud mod hinanden og derved fået f.eks. Høffding
med, fordi de hævdede, at Valdemar Vedel allerede havde
skrevet under, og derefter brugte nøjagtig samme trafik
den modsatte vej. Mødet var i øvrigt omhyggeligt planlagt. Høffding siger selv i sine erindringer, at han ikke var
så glad for at figurere øverst på listen, fordi de to arrangører ikke indgav ham megen tillid. Men nu lå arrangementet
fast. De fire hovedtalere var udpeget: professorerne ValdemarVedel og Poul la Cour samt ORS Steenbuch og rektor
Adam Hauch. Mødeemnet var formuleret som »Pressens
betydning og ansvar«.
Hvilke konsekvenser, et sådant møde kunne have fået,
er svært at sige, men også uden betydning; mødet aflyses
nemlig i sidste øjeblik af en højst uventet grund.
Der sker det, at justitsminister Rump i Hørrings næstsidste konservative ministerium før systemskiftet anlægger
offentlig sædelighedssag mod Edvard Brandes for hans bog
»Det unge blod«.
Koppel, som har oplevet disse tildragelser på nærmeste
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hold, udtaler dels forbavselse over, at Brandes overhovedet har givet sig til at skrive en så ligegyldig bog som den
nævnte »Det unge blod«, som handler om en rig godsejer,
der først indfanges af en grossererfrue i København og senere modstår en landlig flirt, der absolut vil giftes og endelig falder til ro hos stuepigen på godset. Men dernæst er
Koppel også forbavset over, at det er dette sagsanlæg, der
faktisk fører til aflysning af protestmødet. Han mener, at
aflysningen snarere skyldes, at flere af underskriverne har
besindet sig, og da bogen beslaglægges, finder de samtidig,
at de ikke ved deres møde vil påvirke rettens afgørelse.
Den 9. september 1899 idømmes Brandes en bøde på 200
kr. ved Københavns kriminalret, Koppel morer sig hjerteligt over referatet i domsudskriften: »Det unge blod« består væsentligt i en omtale af utugtige forhold, som en ung
mand kommer til at stå i til forskellige kvinder eller tænker
på at indlede med sådanne(!). Koppel mener, at forfatteres
tanker hidtil har været toldfri i Danmark.
Er Brandes end blevet hårdt angrebet, er der dog også
mange, dervarmt forsvarer ham. Netop i de bevægede dage omkring dommen, modtager han en adresse fra 38 danske forfattere, der ønsker at takke ham for hans »mangeårige, utrættelige arbejde for dansk litteratur og skuespilkunst«. Det er folk som Herman Bang, Viggo Stuckenberg,
Sophus Claussen, L. C. Nielsen, Karl Larsen, Sophus og
Karin Michaelis, Jeppe Aakjær, Martin Andersen-Nexø,
Henrik Pontoppidan, Helge Rode, Gustav Wied, Palle Rosenkrantz og Vilhelm Østergaard.
Vilhelm Andersen har dog nægtet at underskrive adressen og det gør han rede for i en stor artikel i Politiken. Det
er bl.a. Brandes' »venneros« som har forarget ham.
Politikens frygtede anmelder Sv. Lange siger i den forbindelse: »Sandheden er, at Brandes aldrig ytrede personlige ønsker angående bedømmelsen af en bog eller teaterforestilling og aldrig læste en linje af en litterær artikel, før
han så den i bladet.«

Valdemar Vedel (1865-1942).
Litteraturforsker. Ungdomselev
af Høffding, som han står nær
livet igennem. 1887 cand.jur.
og samme år guldmedalje for
en filosofisk afhandling. 1890
dr.phil. og 1898-1912 chef for
Kbh.s kommunes biblioteker.
Livet igennem dyrker af skønhed og ret, hjertets dannelse og
tankens frihed og derfor fjendtlig over for det sene 1800-tals
»billige fri tænkning«.

R. V. Jørgensen (1877-1934).
Journalist. På grund af sine initialer kaldet »Ræven«. Han
kommer til Politiken som 22årig i 1899 og bliver bladets
rigsdagsreferent gennem 35 år.
Cavling sætter meget pris på
ham og lader ham i perioder
også fungere som redaktionssekretær. Han er en journalist
af den gamle skole, som lever
sit liv på bladet alle ugens syv
dage.
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Carl Ewald siger tak
Carl Ewald, som med afbrydelser har skrevet i Politiken siden 1885, er af Edv. Brandes blevet fast ansat i 1887. Tre år
efter- i 1890- da angrebene på Brandes kulminerer, udsender han en samling artikler fra Politiken under den beskedne titel »Døgnværk«. Han dedicerer denlille bog til Edvard
Brandes i en form, der siger lige meget om begge stejle
mænd. På første side står at læse:

Carl Ewald optræder næsten
daglig under pseudonymet
>>Herr Hansen«, og når han
drager ud på opdagelse »griber
han sin stok og stryger sin høje
hat«. Det er en fast vending,
som her er foreviget fotografisk
omkring 1890.

Hr. dr.phil. Edvard Brandes!
For tre år siden opfordrede De mig til at skrive i Politiken.
Noget af det, jeg skrev, udgiver jeg nu, fordi det er en del af
min produktion og efter min mening ikke den ringeste.
Jeg gik aldrig Politikens ærinde og Politiken aldrig mit.
De gav mig lov til at skrive, som jeg havde lyst, og derfor
skylder jeg Dem den største tak, så sandt det er det største
gode for en skribent. Men det er ikke blot derfor eller mest
derfor, jeg beder Dem modtage tilegnelsen af denne bog.
Jeg er sikkert den af Deres medarbejdere, der står Dem
mindst nær. En eneste gang har jeg truffet Dem i en fælles
vens hus, ellers talte vi kun sammen- og sjældent- på medarbejderskabets vegne. Min ånd er ikke kongruent med
Denis, og meget, som jeg elsker, er Dem fremmed og fjernt.
Men jeg er som dansk og dansk forfatter dybt i gæld til
Dem for, hvad De har virket for dansk åndsliv.
Nu flammer hadet om Dem mere end om nogen her-

Omkring 1900 bliver Edvard Brandes af
det bedre borgerskab opfattet som en
ren Mefistofeles, i Punch ovenikøbet
udstyret med vampyrvinger og hestehov og omgivet af helvedes svovldunster. Punch svælger i hans letsindighed
og depraverede smag. Han tillader sig
endog at aftrykke den afskyelige, franske forfatter Zolas nye romaner som
føljetoner i Politiken.
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Edvard Brandes' veludviklede
trang til at udfordre og forarge
fremkalder i slutningen af 1800tallet stadig øgede protester fra
mange sider. Man betragter
ham i vide, borgerlige kredse
som en moralens nedbryder.
Omkring 1900 angribes han i
en række pjecer, der tager klar
afstand fra både ånden og tonen i Politiken. Her ses tre af
dem. Først pastor A. Schacks
protest mod Brandes' henrykkelse over den dristige, franske
visesangerinde Yvette Guilbert,
der netop har gæstet København. Dernæst Alfred lpsens
og adjunkt K. G. Brøndsteds to
pjecer, der med stor voldsomhed og mange grove skældsord
kaster sig over Brandes' forkærlighed for den realistiske litteratur. Værre bliver det, da en
kreds af fremtrædende mænd
beslutter at indkalde til et stort
offentligt protestmøde. Der er
navne under opfordringen,
som smerter Brandes at se.
Bl.a. professorerne Harald
Høffding, Vilhelm Andersen,
Viggo Bentzon, M. C. Gertz og
Vilhelm Thomsen. Som hovedtaler figurerer professor Valdemar V ede!. Da Brandes imidlertid netop kort før mødet får en
bøde på 200 kr. for sin >>usædelige« roman "Det unge blod«, aflyser man sammenkomsten, for
nu er Brandes jo dømt! - Næppe er der blevet ro igen, før
duel-sagen med unge Schyberg
følger. Denne kæde af angreb
på Brandes i Hørups sidste leveår er en streng tid, men Brandes drømmer ikke om at ændre
signaler. - Politikens Bibliotek.

A. SCHACK
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hjemme. Deres mindste ord og Deres naturligste handlinger forvanskes og belyves af folk, som er et hoved mindre
end De. Når hadet og haderne for længst er glemt, vil De
være den samme. Og jeg vil da som nu være lykkelig og
stolt over at eje en lejlighed til at bringe Dem min oprigtige
og ærbødige tak.
Februar 1900

CarlEwald

Edvard Brandes i fængsel

Den 28-årige vrede skuespiller
ved Det kgl. Teater, Robert
Schyberg, bliver helt ude af sig
selv af harme og fortvivlelse
over Edv. Brandes karakteristik af ham i en anmeldelse, og
han overfalder Brandes på
Strøget.
Fem år efter bliver Schyberg
far til Politikens senere, navnkundige teateranmelder, dr.
phil. Frederik Schyberg, hvis
anmeldelsers træfsikkerhed
overgår Edv. Brandes'.- Tegning i Klods-Hans 1900.

Edvard Brandes som duellant,
tegnet af Alfred Schmidt.
112

Brandes har i Politiken den S. februar 1900 anmeldt Det
kgl. Teaters opførelse af »Geert Westphaler«, hvori han
har karakteriseret skuespilleren Robert Schyberg i rollen
som Leander således: »Han havde den underligste, forsigtigste gang. Man tør ikke antyde, hvad man kom til at
tænke på«.
Det er for meget for den 28-årige skuespiller. Den følgende dag passer han Edvard Brandes op på hjørnet af
Østergade og lntegade og tildeler ham en lussing, hvorved Brandes' høje hat triller hen ad gaden. Brandes slår
efter Schyberg med sin paraply, hvorefter skuespilleren
forsvinder i menneskevrimlen.
Hørup tager straks affære og går til teaterchefen, greve
Danneskjold-Sams øe, som fremkalder en undskyldning
fra Schyberg for at have handlet i ophidselse. Men da
»Vort Land« dagen efter lader Schyberg udtale, at han
kun har givet teatret en undskyldning, men nægter at gøre det over for Brandes, modtager han omgående besøg af
Edvard Brandes' to venner, Peter Nansen og Erik Skram,
der som sekundanter for Brandes overbringer ham en udfordring til duel. Schyberg accepterer og sikrer sig som sine sekundanter skuespillerne Karl Mantzius og Poul Nielsen, ledsaget af teaterlægen Alfred Pers. Fire kugler udveksles i Dyrehaven uden ulykker af nogen art.
Når sagen vækker så stor opsigt, skyldes det, at Bran-

Næste side:
Edvard Brandes fotograferet i sin celle i arresten på Blegdamsvej, hvor
han i sommeren 1900 må afsone 14 dages simpelt fængsel for sin duel
med skuespilleren fra Det kgl. Teater, Robert Schyberg. I fængslet benytter han tiden til at lære sig hollandsk. Bemærk den medbragte, magelige stol, kikhullet i døren og det opslåede >>Reglement for arrestanter«. Ingen kunne dengang ane, at Robert Schybergs søn Frederik omtrent 40 år senere skulle blive Politikens teaterkritiker. - Fotografi fra
Brandes' familiearkiv.

1900
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Politiken 100 år l
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Til en presseudstilling omkring
1900 tegner Rasmus Christiansen den danske presses historie
i fire, meget store kartoner. På
det sidste billede gengiver han
den berømte Cafe "Bernina«
på Strøget, hvor avislæsning i
1890'erne var et dominerende
indslag. Her viser han behændigt tilskueren alle tidens førende hovedstadsblade og en
del af de vigtigste udenlandske, og han giver et udmærket
indtryk af Politikens gamle
uhåndterlige format. Ude på
Strøget kører den gamle hestetrukne omnibus i to etager.
- Pressemuseet i Århus, som
ejer kopier af kartonerne.
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des i forvejen er meget lidt populær på Det kgl. Teater på
grund af sine hårde anmeldelser. Højrepressen hævder, at
Schyberg blot har forsvaret sit teater og dets ære over for
Edvard Brandes' idelige angreb. Schybergs voldshandling
er derfor kun en naturlig eksplosion af den bitterhed, der
længe har hobet sig op mod Brandes. Og Brandes slipper
sandelig ikke smertefrit ud af denne avispolemik, som
derefter opstår i den københavnske presse. Det hedder sig
nu tillige, at hans hårde anmeldelser af nationalscenens
forestillinger skyldes hans egen skuffelse over, at han ikke
er blevet teatrets direktør, og at teatret ikke har villet opføre hans egne stykker osv.
Da Robert Schyberg første gang efter duellen optræder
på Det kgl. Teater, modtages han med bragende bifald såvel som med piben og hyssen, og en del demonstranter må

1900
De gode gamle
Vil man have et parti af lutter
gentlemen, så får man aldrig et
parti.
Viggo Hørup
Den, der ikke forstår spøg, han
forstår ikke dansk. (1906)
Georg Brandes
Demokrati betyder folkeherredømme og intet andet. Det
går ikke an at kalde alt, hvad
man synes om, for demokrati.
Georg Brandes
Det er jo en ulykke som vi at
have et sprog, som man ej har
ringeste nytte af nogetsteds.
Georg Brandes
Danmark er et stort Amager.
Georg Brandes
Masserne vil følge en leder, der
marcherer tyve skridt foran,
men hvis han er tusind skridt
foran dem, ser de ham ikke, og
enhver litterær fribytter, som
har lyst til det, kan skyde ham
uden risiko.
Edvard Brandes
Journalistik er hverken kunst,
videnskab eller teknologi, men
en disciplin for sig selv, og den
kan kun udøves af journalister.
Ove Rode

vises ud. Men Brandes møder dog også- som allerede omtalt- støtte; fra 38 forfattere modtager han en adresse med
tak for sit »mangeårige, utrættede arbejde for dansk litteratur og skuespilkunst«. Sagens praktiske udfald bliver
dog, at Brandes ophører med at anmelde Det kgl. Teaters
forestillinger. Poul Levin og Sven Lange afløser ham.
Medens meningerne strides i bladenes spalter, kører retsmaskineriet sin uforstyrrede gang. Både Brandes og Schyberg får hver 14 dage simpelt fængsel for duellen. Sekundanterne kan derimod ikke straffes. Brandes, som aldrig
lader noget minut gå til spilde, lærer sig hollandsk i arresten i løbet af de to uger, fordi han >>længe har savnet kundskaber i dette sprog«.

8"

Det er journalistens forbandelse. Alt det ydre kan journalisten beskrive, skildre. Det indre liv magter han ikke. Derfor
manøvrerer han med kendte
personer eller mennesker, som
forudsættes bekendte.
Andreas Vinding
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Viggo Hørup fylder
60 år

l··e,indstyVi: Aar paa
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Estrup veg •:o? ej fra
;'l:eiten.

Ry se; ..·itH):! u iet at
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Pust harr. r:cd fi'a Tahuretten,

Hørup er aldrig karikaturtegnernes yndlingsoffer. Han er
nærmest fredet. Dertil kommer, hvad mange tegnere har
måtte sande, at smukke skikkelser er de sværeste at karikere. Men ved hans 60-års fødselsdag i 1901, året før hans
død, tegner Alfred Schmidt
ham i Klods-Hans og giver
ham ovenstående lille vers med
på vejen.
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Ved folketingsvalget 3. april1901 vinder Venstre-reformpartiet 13 kredse og får derved 76 mand i tinget. Højre får
sit manddattal halveret og sidder tilbage med 8 mand. I København bevarer partiet kun en kreds. De mange års politiske kampe er endt med Højre-partiets totale sammenbrud.
Den nu meget skrøbelige Hørup har ikke deltaget meget i
valgkampen. Hans tale på valgdagen har kostet ham store
anstrengelser. Han har kræft i hoften og kan ikke længere
gå uden stok.
Da den 83-årige konge, Christian 9., er på kurrejse, hengår der nogle måneder uden konsekvenser af valget, men i
begyndelsen af juli rygtes det, at ministeriet Hørring, den
sidste udløber af estrupianismen, er på vej ud og at »systemskiftet<< står for døren.
Cavling får kort efter morgenbesøg af sin gode ven fra
sin store østenrejse 1897, etatsråd H. N. Andersen. Et ministerskifte er forestående! Henvendelse vil ske i dagens løb
til J. C. Christensen, Enevold Sørensen, Alberti, Ole Hansen, Hørup, Hage samt to militærpersoner. Professor ].H.
Deuntzer skal være konseilspræsident. Cavling, der har
ventet denne nyhed i de 20 år, han har været journalist,
springer omgående i en droske og kører ud til »Lystofte« i
Lyngby, hvor Hørup bor om sommeren.

g~.m!e

Du var Venstres Lys i
Der var

Hørups sidste år

Han har senere givet dette billede af Hørup, året før hans
død:
»I forhaven ved indkørslen til det hvide patricierhus sad
den vordende minister under et blomstrende æbletræ. Han
havde længe været syg, men sygdommen havde kun forskønnet hans snart tænksomme, snart spøgefulde ansigt,
hvori de mørkeblå øjne lyste med en tungsindig, feberagtig
glans.
Overrasket hilste Hørup på mig, og jeg fortalte ham anledningen til mit tidlige besøg.
»Er det noget, der står i bladene i dag til morgen?«
spurgte han.
»Nej, det er en meddelelse fra etatsråd H. N. Andersen,
der antageligt har den fra professor Deuntzer. «
Og med besvær rejste Hørup sig og sagde underfundigt
smilende:
»Hvem er egentlig denne professor Deuntzer?«
Da talen senere faldt på ministeriets sammensætning,
spurgte jeg Hørup, om han ville sidde i ministeriet sammen med Alberti. Han svarede:
»Aa hvad, han bider vel ikke!«

1900
Hørup fotograferet 1900, to år
før sin død. Stokken skyldes
hans dårlige hofte, der plager
ham i hans sidste år. Men hans
kamplyst er usvækket til det
sidste. I april samme år skriver
han til sin ven, Bjørnstjerne
Bjørnson: >>Det er ikke lige lystigt at gå i 30 år og skælde det
danske folk huden fuld. Oh, I
usle, dvaske drog, falder I nu i
søvn igen. Smelte sammen, det
ved I hvad er; bare altid feje og
skamløse og gejle efter at varme den kuldskære krop ved
fjendens kakkelovn. I er et folk
af vagabonder, aldrig kan I stå
stille på et sted uden at trippe
med fødderne som en tøs på en
dansebod.«- Ukendt fotograf.

Et sjældent syn
Hørup kommer ikke ofte på
bladet i sine sidste år. Tit lader
han sine ledere aflevere pr.
bud. Da en ung medarbejder
kort før århundredeskiftet fejrer IO-års jubilæum og af kollegerne bliver opfordret til at
fremsætte et ønske i dagens anledning, bemærker han beskedent:
-Jeg ville så gerne have lov engang at hilse på Viggo Hørup!
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Systemskiftets første Venstre-ministerium juli 1901, tegnet af Alfred Schmidt. Fra venstre og bordet rundt: finansminister Christopher Hage, kulturminister I. C. Christensen, marineminister Ferdinand J øhnke, krigsmi-·
nister V.H.O. Madsen, konseilspræsident J.H. Deuntzer, landbrugsminister Ole Hansen, trafikminister Viggo Hørup, justitsminister P.A. Alberti og endelig indenrigsministeren Enevold Sørensen.- Klods-Hans 1901.

Karikatur af den nye trafikminister på sin første udflugt med Statsbanerne, efter at han har fået mæglet mellem
to brushaner i etaten. -Tegning af Alfred Schmidt i Klods-Hans 1901.
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Efter vidtløftige over- og underjordiske forhandlinger
blev ministeriet Deuntzer dannet den 24. juli 1901. Hørup
blev trafikminister og kom i samme anledning ind på bladet, hvor vi de sidste måneder kun sjældent havde set
ham. Han var blevet blegere, hvidere og elskeligere. Der
var på en gang noget bedende og spørgende i hans øjne,
idet han vaklende gik over gulvet, støttet til sin stok.
»Hør, sig mig«, sagde han, »Hvor ligger trafikministeriet? Der må dog vel findes et sådant sted med skrivepult,
vandkaraffel, vejviser etc. for trafikministere n?«
Fra bladet kørte Hørup til Amalienborg, hvor ministrene skulle præsenteres for Hs. Majestæt. Da Hørup besværligt fulgte bagefter, ilede kongen ham i møde, og da
han erfarede, at denne farlige og frygtede Venstremand
havde ondt ved at bevæge sig, koketterede han lidt med
sine egne, meget smukke og letbevægelige officersben,
talte livligt og foretog et flot sving på hælen.«
Hørup bliver nu svagere dag for dag, Han når kun at
komme i trafikminister iet i en ganske kort periode i det
halve år han har tilbage af sit liv. Cavling sukker: »Hvor
sørgeligt, at han, der har levet livet i kampen, nu langsomt segner under sejren.«
Den 15. februar 1902 dør Hørup i sit hjem.

Vilhelm Nielsen (1869-1964).
Hørups svigersøn, gift i 1896
med Hørups datter, Ellen. Han
er da sagførerfuldmæg tig, men
bliver senere husmandspolitiker. Her i bogen spiller han en
gennemgående rolle, fordi han
repræsenterer de hørupske aktier i Politikens bestyrelse fra
1905-60, uanset at han tidligt
bliver skilt fra Ellen Hørup.
Han vil således dukke op igen i
den følgende beretning.

Ellen Hørup ved sin faders sygeleje. Hans indsats som trafikminister gennem et halvt år har været minimal, for
han har siden udnævnelsen næsten uafbrudt ligget syg. Billedet er taget kort før jul1901. Nogle uger senere dør
han. - Fra Henrik Cavlings privatarkiv.
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43-årige Henrik Cavling, fotograferet i 1901, 186 cm høj og
udstyret med et fromt udtryk,
en prægtig, vikset schnurbart
og umådelig lange arme og
ben. Altid lapset med hvid
vest, bowler, elfenbenstok og
en god cigar. Han har nu været
ansat på Politiken i 15 år og er
næsten klar til at gøre oprør
mod Brandes, som han aldrig
lærer at omgås. -Ukendt fotograf. C avlings privatarkiv.

Hørups sidste tale
Uddrag af Hørups sidste tale ved vælgermødet i Lørups Ridehus den 2. april
1901:
>>Vi har haft gode og onde dage
i disse mange år. Men de onde
dage var ikke de, hvor kampen
gik højst, hvor tryk avlede
modtryk, og hårdt slog mod
hårdt. I disse dage skabtes der
mænd og støbtes der viljer,
som er styrken i vor politik.
Nej, de onde dage var de, hvor
tvivlen greb de spekulative og
frygten de modløse, hvor den
lille tabel blev den sande regnekunst i landet, hvor nogle blev
for gamle og andre for kloge,
og hvor man glemte at foragte
uretten for at kikke efter modstandernes agtelse, indtil en
lumpen fred og et råddent forlig blev målet for vor politik.«
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Den franske ingeniør Rene Richard er startet fra Paris i 1902 med to
mekanikere for med sit automobil at gennemføre den 1200 km lange
køretur til København. Fra Bremen får Cavling chancen for at blive
fjerdemand i vognen. De 1200 km tilbagelægges i løbet af fem døgn,
for »automobilvognen<<, som Cavling kalder den i sin reportage, kører
kun 45 km i timen. Det er første gang en sådan tur gennemføres. Aret
efter afholdes den første biludstilling i København, og Politiken udskriver en konkurrence om det bedste danske ord for >>automobil«.
Ordet »bil« vinder. -Billede fra Cavlings privatarkiv.

Uddrag af et brev fra Brandes til hans datter i Norge i 1902:

»Politiken går godt, som du ser af annoncerne, men jeg redigerer den dog dyrt; jeg har lige fået opgivet, at vi i vort
regnskabsårs seks første måneder har tjent akkurat det
samme som i fjor. Med annoncerne går det også udmærket, derimod er der standsning i abonnementerne, for dels
er det sommer, dels er det svært at gøre bladet særdeles
morsomt, når man ikke længere er i opposition. Bladet betyder jo så uhyre meget for mig. Jeg kan jo ikke vente at tjene noget videre på mine skuespil, så jeg må hænge i med at
skaffe mig en stor indtægt her. Hørups død var jo en slem
historie!«

fi'ODE
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Ove Rode karikeret 1902 af
den norske tegner Blix i de svære år som redaktionssekretær,
da Brandes ikke rigtig villade
ham komme frem.
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SØRG EHØJT ID
OVERV .H RUP
SØNDAG 23. FEBRUAR, KL 2 PRÆCIS
l LØRUPS RIDEHUS
MAN BEDES INDFINDE SIG IIlELLEIII
1 OG 13/4. EFTER KL. 2 INDLADES INGEN

BALKON FOR DAMER
Sten Drewsen (1877-1943).
Journalist, forfatter, senere annoncedirektør. Medarbejder
ved Politiken 1903-10. Ansat af
Edvard Brandes som reporter.
Det er ham, der i 1909 når frem
med båd til dr. C o oks skib i
Skagerrak og får et eksklusivt
særudgave-interview med den
endnu ikke afslørede >>opdager«
af Nordpolen.

JensRisum (1870-1939). Overgartner. Knyttet til Politiken
som havebrugsmedarbejde r på
Cavlings foranledning i 1904 og
derefter tillige Cavlings håndgangne mand i alle Politikens
altan-, have- og kolonihaveinitiativer i de næste 25 år. Det er
ham, der starter altankonkurrencen 1907 og leder havekolonien >>Valhøj«, som stiftes i
1908 (se side 194).
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Ad&anc fra Upsaialade ad
Gaardporten l Søndre Fløj.

Kønnenes ligeberettigelse er endnu ikke slået igennem ved Hørups bisættelse i Lørups Ridehus søndag den 23. februar. Damer er henvist til balkonen!- Fra Anker Kirkebys arkiv.

Hørups bisættelse
Midt i februar bliver Hørup bisat fra Lørups Ridehus. Følget ved bisættelsen bliver langt større, end man længe har
oplevet ved en sådan højtidelighed. Mellem de store skarer af embedsmænd, studenter og arbejdere blander sig
bondeklædte skikkelser fra alle landsdele.
Via Integade går den langsomme procession over Kon'gens Nytorv ad Gathersgade og videre ad »Hørups Port«
gennem Kongens Have til ridehuset på hjørnet af Uppsalagade og Stockholmsgade. I denne smukke, 10-år gamle - nu længst nedrevne - bygning, hvor Hørup 10 måneder forinden har holdt sin sidste tale, finder sørgehøjtideligheden sted uden kirkelig bistand. Et blæserorkester under ledelse af Frederik Schnedler-Petersen spiller Johan
Svendsens »Andante funebre« og man synger en sang,
som en af Politikens unge digtere, Jeppe Aakjær, har
skrevet til lejligheden.
Talerne, der alle er korte, holdes dels af Hørups regeringschef, konseilspræsident J. H. Deuntzer, folketingsformand Herman Trier, dernæst redaktør Ove Rode og
Næste side:
Sørgehøjtiligheden ved Hørups bisættelse fra Lørups Ridehus på
Østerbro i februar 1902. På talerstolen står Edvard Brandes. -Udsnit
af maleri af Poul Fischer. - Politikens samling.
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Politikens tekniske personale på skovtur omkring 1900. Mange af navnene kendes endnu: stående bagest fra
venstre: Jørgensen, E. H. Rasmussen, Alfred Winkelmann, Gustav Clausen, (inden han bliver inspektør),
Ludvig Jacobsen, P. J. Petersen, Nyberg, Rasmussen, Larsen, Leopold Andersen (senere faktor), Charles
Schrøder, Peter Jensen og C. Jacobsen. Siddende i midterrækken: Knudsen, og C. J. Petersen. Liggende i forreste række: Carl F. Pirring, Peter Lauritzen (Typografforeningens formand), Martin Jørgensen, Hammerich,
faktor Peter Ludvig Petersen og N. C. Nielsen.- Ukendt fotograf.

den nyvalgte socialdemokratiske borgmester P. Knudsen.
Til slut taler Edvard Brandes. På krematoriet på
Nyelandsvej siger Peter Nansen sin gamle chef det sidste
farvel.
Cavling skriver i sine erindringer, at han brød ud i
gråd, da han om eftermiddagen kom tilbage til Integade
og så Hørups tomme redaktørkontor.

Witzanskys fald og genopstandelse
I løbet af årene 1893-1902 har Harald Witzansky tilrevet
sig al magt på »København«. Han har straks sat den korrupte Johannes Nielsen på døren og gjort sig selv til både
redaktør og udgiver. Skønt han aldrig skriver en linje
selv, afstikker han sikkert og myndigt og med megen
Til venstre:
Arbejderkoner, der vil stå tidlig op, kan supplere familiens indtægter
ved at gå med Politiken til faste abonnenter. De bærer de friske aviser i
en bylt.- Foto fra omkring 1900 af ukendt fotograf.

124

1902
Det er værd at lægge mærke til
med hvilken styrke, Cavling
fastslår sit navn som journalist,
allerede længe før han bliver
chefredaktør. Hans mange
rejse-korrespondancer fra hele
verden, som ovenikøbet med
fornyet succes fremkommer i
bogform gør ham omkring århundredeskiftet til et begreb i
hovedstaden. Klods-Hans er
således imponeret over, at denne selvlærte håndværkersvend
med så påfaldende lethed kan
indleve sig i fremmede landes
forhold og uden vanskelighed
antage deres leveform. Dette
indtryk har her givet sig udslag
i fire karikaturer af Cavling
som franskmand, englænder,
amerikaner og kineser. KlodsHans gør ham endda så international, at man staver Cavling
med>>W«.

Paris.

London.

Ja, Cawling, han kunde, om
saa han var blindfødt,
fra London beskrive Paris
som en Indfødt.

Naar

Cawling er Fører i
Whitechapels Kroge,
gaar Gyldendal glad paa den
londonske Taage.

Cavling passer
telefon
Henrik Cavling går ofte og pusler søndag morgen på redaktionen i Integade, når alle andre
holder fri. Så passer han også
selv telefonen.
En vred læser ringer en morgen
og skælder ubehersket ud over
avisen, som han ønsker at afbestille.
- Undskyld, siger Cavling,
hvad var Deres navn?
- Skomager Petersen, Mimersgade ...
-Nå, ja, hvad fanden, svarer
Cavling, mens han noterer.
en skoma'r mer' eller
mindre ...

Emil Marott
Da Emil Marott har tilsluttet
sig et nyt yderliggående politisk standpunkt, udtaler Cavling:
- Nu har han igen ødelagt en
stor bevægelse for Danmark
ved at slutte sig til den!

Amerika.

Østen.

Overalt kan Cawling sig mere
end klare.
I Amerika er han American
bare.

Som lin Mandarin gennem
Østen han slap
og drejed' os alle >aa fornem
en Knap.

125

1902

Chefredaktør

Edvard Brandes
1901-1905
Uddrag af breve:
1901: Her skal jeg sidde og lege
Hørup uden hans pen, autoritet, overlegenhed og politisk
stilling etc. mens han selv ligger
dødsyg.
1902: Det er jo en pokkers historie at lave et Venstreblad,
der i 17 år har spillet halløj med
borgermusikken, om til et regeringsorgan, der ofte må belægge sine ord.
1902: Jeg er jo på en måde nu
det radikale partis fører, fordi
jeg er Politikens redaktør og
sidder med et halvt reaktionært
og helt klerikalt ministerium.
1902: Man bliver jo sær med
alderen, og jeg er nu så ærkevigtig, at jeg altid synes, jeg
alene har ret. Litteratur keder
mig næsten altid - og teater
langt mere.
1902: Jeg ville ønske, jeg kunne
sige farvel til al journalistik og
begrave mig i bibelen, men det
når jeg nok ikke, før jeg er blevet 60.
1904: Havde jeg mulighed herfor, opgav jeg hellere bladet i
dag end i morgen. Jeg går mange gange kun med overvindelse
op på kontoret; altid blev jeg
hellere hjemme.

Georg Brandes
Universitetet giver en ung skribent en god pedanterilænke om
benet, og jeg har båret min.
Men da Frankrig lånte mig en
fil, så brugte jeg den og slap
ud.
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bladtæft en ny, borgerlig-uafhæng ig linje for bladet, der
gør »København« særdeles respektabelt og levedygtigt.
Bladet bliver så respektabelt, at han endog en tid kort før
århundredskiftet får Herman Bang som litterær medarbejder. Samtidig opretholder han uantastet sin kurfyrsteligt betalte stilling - 10.000 kr. årlig - som forretningsfører for det radikale Politiken.
Der kan næppe være tvivl om, at Witzansky omkring
systemskiftet går med en ny Ferslew i maven. Når han har
kunnet erobre »København«, må han også kunne erobre
Politiken, hvor Brandes pludselig er blevet alene ved Hørups død og nu sidder og agerer redaktør for et regeringsblad, hvad der evident keder og besværer ham.
Men Brandes er alligevel ikke sådan at vippe af pinden.
Da Witzansky for at styrke »København«s bedsteborgerlige image nu hver dag ved middagstid systematisk
lader dette blad mene lige det modsatte af, hvad Politiken
har hævdet fra morgenstunden, bliver Brandes forståelig
nok irriteret: Witzansky er dog også Politikens mand!
Brandes prøver først i et pænt brev i april 1902 at få sin
forretningsfører på bedre tanker. Brevet slutter: »De forstår jo lige så godt som jeg, at det er uholdbart at Politikens forretningsfører angriber Politiken i et andet blad.«
Men det forstår Witzansky ikke tilstrækkelig godt. Da
han ufortrødent genoptager skydningen, får han i 1902
sin opsigelse til øjeblikkelig fratræden, vedlagt et halvt
års gage med tak for 18-årigt energisk arbejde i Politikens
tjeneste.
For straks at skaffe en ny forretningsfører ansætter
Brandes den pæne, tidligere typograf Valdemar Bergenholz, hvis funktionstid dog ophører brat, da Cavling i
1905 stiller med sin kandidat, Johs. Hansen-Ott.
For eftertiden er Bergenholz' navn dog alligevel bedre
kendt end den alt for tidligt afdøde Hansen-Otts. Den
midlertidige forretninsfører starter nemlig kort efter det
senere landskendte Bergenholz Reklamebureau.
Men Witzansky- hvordan går det ham? Jo, han koncentrerer sig nu atter om »København«, som han fortsat
driver i vejret. Han køber eget trykkeri i 1902 og gør i
1906 det voksende blad til et morgenavis for at kunne
konkurrere med Politiken, som han på mange måder kopierer på en venligere og mere bedste-borgerlig måde. I
1908 tør han hæve prisen fra 2 til 3 øre. I 1910 har »København« samme sidernæssige omfang som Cavlings moderne Politiken, og Witzansky har nu fået Anders Vigen
som redaktør og bl.a. Chr. Houmark som medarbejder.
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De daglige annoncer på Politikens forside - selv de store og
dyre fra byens førende strøgfirmaer - er endnu omkring århundredeskiftet meget primitive, både hvad salgspsykologi
og grafisk design angår. Næppe
nogen kvindelig læser vil i dag
bryde sig om at blive kaldt
»den kloge Dame, der tænker
sig om« og intet nutidigt reklamefirma vil heller udstyre en
sådan reklame med 10 forskellige skriftsnit. Men det er netop
det imponerende, at man har
mange skrifter, og det er kun
de bedst udstyrede dagblade,
der kan tilbyde deres annoncekunder et så stort skriftudvalg.
Denne annonce er hentet fra en
forside på Politiken 1902.

Lektion i satire
Axel Breidahl har en dag i
1890'erne hos boghandler T ryde på Østergade set en række
billeder fra galopbanen med
daværende Kronprins Frederik
(8.) og hans familie som midtpunkt og med den interesserede
galopmand, grosserer Frants
Olsen, i kongefamiliens umiddelbare nærhed. Han går op i
Integade og skriver en notits
herom. Men Edvard Brandes
kasserede den med den bemærkning, at en sådan notits
bare virker sur.
- Kan De ikke se, at det ville
virke meget bedre med lidt satire?
Breidahl går straks ind og
skriver notitsen om, så den
kommer til at lyde således:
Hos Tryde på Østergade er udstillet en række vellykkede fotografier af galopentusiasten
grosserer Frants Olsen. På alle
disse fotografier kan man tydeligt se, hvordan kongefamilien
er kommet løbende for at komme med på billedet.
Edvard Brandes ler, men notitsen kommer ikke på - den er
for morsom. Men Breidahl har
da fået en lille anelse om, hvad
satire er.
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Karl Larsen (1860-1931).
Forfatter, titulær professor
1899. Født i Rencisborg som
søn af en dansk officer, der er
faldet ved Dybbøl. Udvikler et
uhyre alsidigt forfatterskab,
som allerede før århundredskiftet gør ham kendt, og hvori
han markerer sig ved psykologiske studier af Københavns lavere og laveste lag (»Udenfor
rangklasserne« og >>Kristian Vesterbro<<.) Hyppig bidragsyder
til Politiken, ikke mindst som
kronikør. Formand for Forfatterforeningen 1902-07.

Officielt er bladet et Venstreblad, men Witzansky kender
ingen loyalitetspligt over for partiet. I 1913 ekskluderes
han af Venstres Redaktørforening for indiskretioner. Oplaget på denne Ove Rodes gamle, fattige avis runder i
1914 20.000 eksemplarer.
Hvordan skal denne succes ende, for »Dagbladet København« eksisterer jo ikke mere.
Det er Witzanskys rodløshed, der bliver bladets skæbne.
Hans blad er til fals! Det konservative Parti prøver at købe det i 1916 for ca. 400.000 kr., men får det ikke. Trods
Venstres degout for Witzanskys holdning byder partiet på
bladet i 1917. Witzansky kræver 500.000 kr. + 15.000 årlig i gage til sig selv. Det bliver heller ikke til noget, for nu
dukker storindustriens og storhandelens folk op for at købe »København«. Initiativtageren er Alexander Foss, skaber af F. L. Smidth, formand for Industrirådet, konservativ
rigsdagsmand og pave i det konservative parti. Han får
H.N. Andersen med, og »AIS Den konservative Presse« overtager i 1918 avisen for 440.000 kr. og Witzansky
får en 3-årig kontrakt, men kan udløses med 20.000 kr. årlig.
Ved at gøre den nykonservative kulturprofet, Harald
Nielsen (C avlings gamle antagonist fra 1907), til chefredaktør skræmmes alle bladets kræfter bort i løbet af kort
tid. Bladet svækkes ved rygter om konservativ afhængighed. Oplaget går i stå.
En træt og sygFossmå i 1920 erkende, at hans konservative
avisfremstød kun har givet ærgrelser og tab.
Da Venstre, som stadig søger nyt fodfæste i hovedstaden, i 1920 forgæves har søgt at købe det nødstedte Politiken (se side 326) køber partiet i stedet alle de konservative aktier i »København« og overtager blad og trykkeri
for 560.000 kr. Nu trækker Witzansky sig tilbage til ubemærketheden som en meget velhavende mand efter 30 års
forbavsende dygtighed. Han dør først i 1940.

Professor Karl Larsen med sin
foretrukne høje hat, karikeret i
Blæksprutten 1898, kort før
han begynder at skrive i Politiken.
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Næste side:
Eiffeltårnet opføres til Verdensudstillingen i Paris i 1889. Da man i Danmark i 1902 drøfter en international udstilling i København, bringer
Rasmus Christiansen straks et forslag i Klods-Hans til et dansk Eiffeltårn, udformet som et >>Cavling-tårn<< i Tivoli. Det er udstyret med opog nedgående vindeltrapper, som snor sig om Cavlings ben. hans nylige
udtalelser om salg af Dansk-Vestindien har skaffet øerne en salgsafdeling på første balkon, og på toppen har >> lgnotus<< åbnet egen restaurant og to kæmpe-teleskoper. Tegningen bevidner, hvor folkelig forankret en skikkelse, Cavling er, allerede tre år før han overtager Politikens redaktionelle ledelse.
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Henrik Cavling

9

Politiken 100 år l
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Næste side:
Der er næppe nogen annonce i
Politikens 100-årige historie,
der har vakt så megen opsigt
som den redaktionelt opsatte
>>Månetelegram-annonce«, bladet bragte på forsiden søndag
den 17. januar 1904. Den så ud
som vist her i formindsket udgave og var formuleret af Sylvester Hvids annoncebureau og
drejede sig om Dalsgaards
kendte kaffeforretning på
Højbro Plads.
Annoncørens navn kan kun
opfattes, når man læser hver
linje af >>Månetelegrammet«
bagfra.
GO NRAA T JALOKIN RAH IV
DOBEFFAK SDRAAGSLAD
NETREKKIK l.

For den læser, der overhovedet
opdager, at det er en annonce
og læser denne til ende -bagfra
- står der blot, at månefolkene
meddeler: >>Vi har Nikolaj
Taarn og Dalsgaardskaffebod i
kikkerten.«
En af dem, der ikke når til vejs
ende med læsningen er pastor
Sophus Muller ved Skt. Thomas kirke. Han tror på telegrammet og indleder derfor sin
gudstjeneste med at takke himmelen for, at det er forundt os
menneskebørn at træde i forbindelse med vore medskabninger fra en anden klode, og derefter oplæser han det meste af
annoncen til glæde og opbyggelse for de sognebørn, der
endnu ikke kender det glade
budskab. Hele København morer sig på den arme præsts bekostning, og Muller kommer
resten af sit liv aldrig til at hedde andet end Måne-Muller.
Han forklarer selv, at han har
været lidt sent på færde søndag
morgen, og kun lige har nået
overskriften. I øvrigt får kaffehandler Dalsgaard mange vrede breve fra folk, der synes at
de er blevet holdt for nar, men
det lader sig ikke nægte, at han
også sælger meget kaffe.
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Københavns Journalistforbund
Cavling udvikler meget tidligt en stærk standsfølelse, som
han bevarer livet igennem. Den arbejdende journalists sociale placering ligger ham stedse på sinde, efter at han i sin første
ungdom har set, hvor ringe standens status og deraf flydende
anseelse vurderes i samfundet. Sådanne tanker får ham i
1904 til at starte Københavns Journalistforbund som en
faglig forening for den menige københavnske journalist.
Det er altså en mere seriøs organisation end den gamle, selskabelige Journalistforening fra 1880 (se side 23), som i
øvrigt fremdeles eksisterer, men nu under sit nye navn,
Publicistklubben.
Journalistforbundet startes på Fandens fødselsdag den
11. december 1904, og Cavling vælges til første formand.
For hans eget vedkommende kan man dog ikke betragte
tidspunktet for synderlig vel-timet, for knap tre uger senere må han træde tilbage, fordi han som chefredaktør for
Politiken fra l. januar 1905 ikke selv længere opfylder betingelserne for medlemsskab.
Men den gældende formålsparagraf i det nu så mægtige
forbund i Journalisternes Hus, Ved Stranden 46, står nogenlunde uændret siden 1904 med følgende kloge ord:

»Foruden at varetage medlemmernes økonomiske interesser og fremme den kollegiale ånd, er det forbundets formål at forebygge anvendelsen af journalister til et arbejde,
der er ydmygende eller skadeligt for dem selv og for standen, samt at forebygge anvendelse af andre personer i pressens tjeneste end sådanne, som under udførelsen af deres
journalistpligter og i hele deres optræden formår at hævde
pressens anseelse.«
Denne paragraf røber tydeligt Cavlings pen. Han har i
øvrigt intet imod at journalister optræder som arbejdere,
men i så fald som åndsarbejdere, der i kraft af den indflydelse, de ubestridt udøver, har krav på en plads i de samfundslag, hvor ånd er magt.
Det bliver i de første år af ikke ringe betydning for Forbundet, at det er en mand som Cavling, der har stiftet det,
for han bliver selv den første menige journalist, der når en
sådan position, at han kan omgås erhvervslivet og kunstens store som ligemand, og tillige den første, der har arbejdet sig op fra fagets nederste trin til et stort blads redaktørstoL
Hans kontakt med Forbundet er da heller ikke forbi i
1905. Han bliver Forbundets første æresmedlem og de tre
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af denne ublodige Revolution. Tus4tder af gamle Begreber vil nu
kuldkastes og Tusinder af nye Resultater bjgges op paa Samfundslivets og Aandslivets ryddede
Tomter.

En Revolution
i

Ver~ensnunmet.

Saharas kolossale øde
Ørkenila de.
Don Emanuel har valgt sin Sta- den af alle Kloderne, man oftest
stemplede som uddød - lader det tion med ikke ringe Kløgt. Popokasig hævde mect· app-roximativ Vis- tepetl, der hører til de højeste Bjerge, er sikkert et af J ordoverfladens
hed, at saa er der
Tusinder af beboede Verdener, mest fremspringende Punkter; dens
uhyre Snekegle tør ligefrem antaførst og fremmest da Planeter som ges at virke som et Slags Fyr i
Venus og Mars. Saa e;r en Tænker Himmelrummet, da den hæver sig
·som Camille Flammarion paa intet frem mod Vulkanens milevide,
Punkt steget for højt i sin dristige graabrune Lavamasse under Snelinjen. Paa disse Kæmpemarker
Fantasiflugt.
- Som .sagt,_ i Gaar Form.iddags l har Don Emanuel Døgn ud og Døgn
Kl. 9,i6 er' Følge Telegram til R.B. ind fremstillet geometriske Figurer

Er Maanen beboer

Eøllkegørende Telegram ka
Okservatoriet Amooffllados
taa PDPOkalepell i Mexiko I
Forbindelse etableret
mellem

Jorden og nlaanen.

Det er, rent antydningsvis~ sive.t ud,
at Don Emanuel til Basis har valgt
lignende Principer, som man i sin
Tid paatænktE! at anvende med beslægt~de l!'ormaal for Øje: ·at drage
en uhyre Triangel i

Mmebeilllerne og den op- den
tiske T~eøral -.a
De første Meddelelser
fra den blege Klode.
( ll.te--Jegram til R. B.)

-l

direkte Forbindelse med vor
Klode pr. optisk ·Telegraf.
I Virkeligheden er dette den
store Revolution, der pludselig er
kommen over os - ikke den sociale
Revolution hvis dumpe Fodslag i
saa mangen Statsmands søvnløse
Nætter har givet Ekko fra det fjerne, men selve-Verdensrum mets Revoltering. Det tyvende Aarhundrede
har øvet sin første, kæmpestore Bedrift der for evi cre Tider vil sætte
dets' Navn i op;øjet Relief i Historien. I Løbe.t af faa Sekunder er
Digternes vildeste Fantasier bleven
til haandgribelig Realitet.
Uoverskuelig er Rækkevidden

Herværende Orientalister
som Professorerne Buhl og Valdemar Schmidt og Docent Østrup
anser det ikke for usandsynligt, at
man. her for første Gang har fundet
et Spor af de- ti Israels Stammer,
der saa gaadefnldt har været forsvundne fl·a Kloden, siden de bortførtes i Fangenskab af de assyriske
Konger. De nævnte Orientalister
hævder nemlig med en vis Logik, at
de to resterende israelitiske Stammers fænomenale Livskraft og uudslettelige Racepræg ganske taler
imod, at deres langt talrigere Frænder saa komplet skulde have ladot
sig udviske af de Levendes Tal.
At man her foreløbig kun har
at gøre med de allerløseste Formodninger, siger sig selv-; Dog bør der
i denne Forbindelse erindres on1
Profeten Elias'

første direkte Meddelelse i forskellige Farver ved Hjælp al
Observatoriets stærke Lysprojektøfra 1\laanen
rer.
Nu er Svaret kommet. Paa de
blevet opfanget og læst paa det bekendte maxikanske Observatorium samme Marker har
Amontillados, der ligger i en Høj de
mindst lige saa gaadefulde
Maanebeboerne
af ca. 13,000 Fod over Havets Overflade paa den mægtige, udbrændte ved Hjælp af d e r e s lnstrumen- Forsvinden i en Ild vogn, der fo'r til
Vulkan Popokatepetl, der strækker ter, der maa være af stærkere Kon- Himmels. Man drage kun den
sin Kegle, dækket af evig Sne, end- struktion end nogen vi kender - ianske nærliggende Konsekvens,
her savnes naturligvis alle Detaljer der forvandler Profetens enkelte
nu 8000 Fod højere til Vejrs.
Den fremragende Videnskabs- - forstaaet at projicere, først tilsva- Ildmotor til et helt flyvende Jernmand, -der har modtaget den første rende Figurer, frerri for alle den banetog. Saa har man en ForklaMeddelelse hist oppe fra den blege pythagoræiske Trekant, senere end- ring, som vi i alt Fald vil fastKlode er den berømte, spanskfødte. ogsaa mer eller mindre tydelige holde, til man giver os en bedre.
Skrifttegn.
Astroiwm,
He•·om meddeler de hidtil indløbne
Don ·Emanuel Gomez del
l der indlob gennem R. B. umid·
Alpujarez,
hvis højt ansete Navn er Borgen for, Telegrammer fra Amontillados, delbart for Redaktionens Slutat her hverken foreligger Humbug af hvilke det dog fremgaar, at den ning, bringer Ordlyden af den
store Videnskabsmand endnu ikke Iørste sammenhænge~de Medeller Mystifikation.
Don Emanuel, der er Elev af med Sikkerhed har kunnet tyde deleise fra 1\laanen, som Don
Schiaparelli, Opdageren af de me- disse Skrifttegn. Det tilføjes, at Emanuel har aflæst. Den ~r
get omtalte K.i:naler paa Mars, og disse røber tydeligt Slægtskab med affattet i gamle, hebraiske
selv har skrevet et højst opsigtvæk- det føniciske Alfabet - som be- Sluiittegn, som kan tydes paa
kende Værk om Cirklens Kvadra- kendt Stammemoderen til vort eget dansli:, naar n1an stave1· h-ver
tur, har .i -en Menneskealder eller. - og at Don Emanuel tror at have I...inie for sig fra højre til
mere sat et kæmpemæssigt Arbejde genkendt gammelhebraiske Bogsta- venstre:
og hele sin ubetvingelige Energi ver fra Ticten før det babyloniske NRAAT JALOKIN RAil!IV
ind paa at løse det uhyre Problem, Fangenskab, jfr: de sidste Medde- DOBEFFAK SDRAAGSLAD GO
.1\'ETREKKIK I
der nu er løst. De sidste elleve Aar ]eiser i Professor Delbriicks Bog
Bibel-Babel.
har han
Redaktioneu afventer med
Sommer og Vinter boet paa
Spænding yderligere Oplysnin·
ger om denne epokegørende
Popokatepetl,
Nyhed, hvis Rækkevidde i viuafbrudt beskæftiget med at ud·
tør være
tænke sindrige Kombinationer for at afventer nu hele den civiliserede denskabelig Henseende
i
henlede Maanebeboernes Opmærk- Verden med Videnska.bsm~ndene vor Klodes betydeligste.
B.)
(R.
fra
somhed paa sin Observationspost Spidsen nærmere Efterretning

Sidste Telegram ,

1yderste Spændine

følgende formænd i de næste 54 år hentes alle fra Politiken:
Christian Dahl (1905-1930), Karl]. Eskelund (1930-1938),
og Gunnar Nielsen (1938-1959).
Endelig opkaldtes Forbundets nye ærespris ved 40-års
jubilæet i 1944 efter Cavling.

9'

gammelhebraiske Skrifttegn det
videste Spillerum for Fantasien og
Gisningerne.

1

Siden i Gaar Formiddags Kl.
9,16 (amerikansk Tid) præcis er
Jorden ikke længere den eneste beboede Klode i Verdensrummet: Det
afgørende Bevis er ført for, at ogsaa andre Kloder rummer tænkende
Fornuftvæsener. Hvad j:,ogiken
længst har sagt sig selv- thi hvorfor skulde vor lille Planet være
Cenb·alet. i det uhyre Verdensalt
er nu doku1nenteret, idet
Maanebeboerne har sat sig i

1

Popokatepetl. Ikke mindst giver de

Georg Brandes
Demokrati betyder folkeherredømme og intet andet. Det
går ikke an at kalde alt, hvad
man synes om, for demokrati.
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Edvard Brandes går

Thøger Larsen (1875-1928).
Forfatter. Realist 1892. Huslærer til 1895 og landinspektørassistent til1911. Redaktør af
Lemvig Dagblad 1904-22. Første digtsamlinger 1904-05. Samme år introduceret af Jeppe
Aakjær til Politiken som >>en
meget begavet, ung digter«. Fra
nu af og til sin død offentliggør han talrige af sine digte i
Politiken.

J.A. Lemming (1866-1937).
Proprietær på Køge-egnen.
Landbrugskandidat 1891.
Landbrugsmedarbejder fra
1905, ansat af Cavling. Meget
aktiv landmand, der desuden
udgiver Regnskabsbog for
landmænd, Landbrugets ordbog og står som redaktør af
Ugeskrift for landmænd. Dertil
formand for skatterådet i
Køge.
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1904 bliver et yderst kritisk år for Politiken. Det hele kunne
godt være endt i kaos, hvis ikke Brandes' ven og partifælle,
den kloge og indsigtsfulde ORS Oskar Johansen behjertet
havde grebet ind.
Det er modsætningsforholdet til Edvard Brandes som efter Hørups død har gjort tilværelsen sur for den ellers altid
utrættelige himmelstormer Henrik Cavling. Han trives ikke med den 20 år ældre Edvard Brandes, der nu er den eneste, der er tilbage af de tre stiftere, og som derfor er bladets enevældige redaktør, administrator og storaktionær.
De to mænd er utrolig forskellige af natur, opvækst, uddannelse, sind og temperament. De ser også højst forskelligt på pressens opgave, mål og midler. Og den arrogante
Brandes behandler ofte Cavling nedladende. ))Du må lære
at omgås Brandes,« har Peter Nansen ofte sagt til Cavling i
de unge år og har samtidig smilende tilføjet: ))]eg lærte det
aldrig i de år, han var min redaktør. «
Cavling lærer det heller aldrig, og han fortæller selv om
sine genvordigheder:
»Lige efter Hørups valg til minister arbejdede Brandes i
nogen tid med megen energi, men efter den gode begyndelse blev han hurtig helt ligegyldig over for sin redaktion,
formentlig opslugt af videnskabeligt arbejde. I vinteren
1902-03 viste han sig kun i lntegade nogle timer hen på eftermiddagen, og den følgende sommer opholdt han sig
konstant i sin sommervilla, nord for Helsingør. Bladet gik
for lud og koldt vand og mistede sine abonnenter. I redaktionen blev der tomt, og i byen mødte medarbejderne ligegyldighed over for deres avis.« Cavling slutter sine melankolske betragtninger:
))Her, hvor jeg gennem 19 år havde tumlet mig som en
fisk i vandet, befinder jeg mig ikke længere vel. Er det min
egen fejl? Er det fordi Hørup har forkælet mig i min ungdom? Han kaldte mig bladets vimpel! Nu føler jeg mig som
en slap klud.«

Næste side:
Henrik Cavling, der er født i Lyngby, har elsket Dyrehaven siden sin tidligste barndom og cykler ofte ensomme ture herude. Her ses han som
vordende chefredaktør i sommeren 1904 i selskab med en dame og den
60-årige Georg Brandes på vej til galopløb på Eremitagesletten. Cavling
sætter mere pris på Georg end på Edvard Brandes, og Georg beundrer
Cavling for hans journalistiske håndelag. I et samtidigt brev til Cavling
slutter Georg Brandes således: >>Jeg skriver i Politiken af sympati for
Dem!«- Stereoskopbillede af Albert Schou i Cavlings privatarkiv.

1904
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Henrik Cavling er et fredeligt
gemyt, men i 1904 trækker han
i harnisk. -Tegnet af Alfred
Schmidt.

Ældste fotografi af billedreproduktion på Politiken. Fordi både Hørup
og Brandes er imod at bringe billeder i en seriøs avis, varer det længe, før
man kom i gang på Politiken. Billedet stammer formentlig fra 1904, da
bladet foretager de første forsøg for egen regning. Hidtil har stregtegninger af portrætter og enkelte annoncetegninger været udført ude i byen.

Klods-Hans tegner Edvard
Brandes som gadesælger i 1904,
da Cavling nylig har ladet sin
broder Frejlif starte Ekstrabladet som middagsavis. Det er en
form for humor, der ikke rigtig
morer Brandes.
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Næste side:
Ekstrabladet startes 1904, lige efter udbruddet af den russisk-japanske
krig. I de første uger er avisen - som navnet angiver -kun et >>Ekstra
blad« af Politiken, men fra april omdannes denne Iøbesedel til dagbladet >>Ekstrabladet«. Henrik Cavlings yngre broder, Frejlif Olsen, der
har været medarbejder på Politiken siden 1891, bliver det nye formiddagsblads redaktør og udformer dets skarpe linje i de følgende 30 år.
Men Ekstrabladets senere historie falder uden for denne bogs rammer.

1904

POLITIKE
Hen:visninger.

Husk! Husk! Husk
at det samme
tøj, som De

Ekstra-:Bla d

POLITI EN. a!lw.
==:.~
-::....~·

EKSTRAB
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Oskar Johansen (1860-1942).
Overretssagfører. Første formand for Politikens bestyrelse i
årene 1904-32. Radikal allerede
fra sin ungdom, berømt for sin
fakkeltale til Georg Brandes 25.
oktober 1891, hvor han på ægte gammel-radikal vis slynger
bourgeoisiet såvel arbejdernes,
som studenternes og kunstnernes had i ansigtet. Formand for
Studentersamfundets Retshjælp
1889-99 og Venstre-radikal
borgerrepræsentant 1897-1903.
Formand i en række lovkommissioner og dommer i den faste voldgiftsret 1919-29. På
grund af sit nære forhold til
begge Brandes-brødre bliver
han i 1904 udset til formand for
AIS Dagbladet Politiken og løser straks på diplomatisk vis
sin første opgave: mæglingen
mellem Brandes og Cavling,
der ender med Cavlings overtagelse af redaktionen. I de følgende 28 år er han den altid aktive og interesserede formand,
som udviser megen styrke og
ro under stormen 1920, da Politikens eksistens trues. - Tegning i Politiken 1905.

Et sammenstød med Brandes om en henvendelse fra
Prinsesse Marie angående salget af De dansk-vestindiske
Øer (et spørgsmål som allerede var dukket op i 1902) bliver
dråben, der får bægeret til at flyde over. Ca v ling finder, at
Brandes i denne sag behandler ham yderst illoyalt og sætter
ham i en dum og pinlig situation over for prinsessen, som i
flere år har været en af hans gode og påskønnede kontakter
til kongehuset.
Så siger han pludselig sin stilling op, eller- som han selv
foretrækker at formulere det: »indgiver sin demission« i
sommeren 1904, med det faste forsæt nu at starte sit eget
blad. At det er en dristig beslutning, vil fremgå af hans egne
oplysninger:
»Alt taget i betragtning, har han senere tilføjet, var tidspunktet ikke velvalgt.« Sagen er, at han nogle år forinden
lidt overilet havde giftet sig med en rig, dansk dame i Paris
og netop nu ligger han i skilsmisse. Uden hendes formue,
som han vil give afkald på, ejer han - 38 år gammel - kun
nogle beskedne møbler i en kvistlejlighed i Farimagsgade.
Samtidig er han lige blevet valgt til første formand for det
nystiftede Københavnske Journalistforbund, hvis oprettelse han har ofret så mange kræfter på, og som han nusom vordende bladudgiver- må udmelde sig af.
Men hans planer for fremtiden er ellers klare nok. Sammen med sin yngre broder, Frejlif Olsen, (der aldrig som
Henrik har antaget moderens pigenavn Cavling) vil han
starte eget blad, antagelig et aftenblad, som han agter at
kalde »Pressen«. De fornødne 200.000 kr. mener han at have inden for rækkevidde gennem »en række velhavende
mænd med interesse i det offentlige liv«.
Da de første 170.000 kr. faktisk er tegnet på en uge, telegraferer han til Paris og bestiller en lille, ultramoderne rotationspresse hos Marinon i med kortest mulig leveringstid.
Han håber at kunne nå at starte sin nye avis l. januar 1905.
Derefter går han i gang med at ansætte medarbejdere. Den
første, han engagerer, er den purunge Andreas Vinding,
som længe har løbet ham og Brandes på dørene. En talentfuld og lovende administrator til det nye blad skaffer han
fra Magasin du Nord, hvor hans ven, direktør Theodor

Hørup var publikums herre,
Edvard Brandes dets tyran.
Henrik Cavling har gjort sig til
dets tjener. Han varter københavneren op ved morgenkaffen.
Vilhelm Andersen

Næste side:
Allerede i 1902-03 er det ikke så dårlig en forretning at udgive Politiken.
Brandes, der siden Hørups død står som udgiver, opfylder her den nye
aktieselskabslovs krav om at præstere en selvangivelse og afslører et
overskud på 100.000 kr. for året 1903 med en omsætning på i alt 400.000
kr. Da aktiekapitalen endnu i 1904kun erpå400.000kr., kanman jo nu
begynde at tænke på betydelige investeringer.- Politikens arkiv.
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Skema til Selvangivelse for indenlandske Selskaber og
Foreninger, der skulle ansættes til Skat i Kjobenhavn.
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Cavlings ny anskaffede, revolutionerende Marinoni-presse fra Paris, opstillet i Niels Juelsgade 1905. Den kan
præstere 20.000 4-sidede eller 10.000 8-sidede aviser i timen. Pressen indvies natten til16. maj 1905, da Politikens nye format lanceres med behørig reklame. -Ukendt fotograf.

Inden indflytningen i Citygade i 1906 har Cavling og Carl Jespersen fået bestilt endnu en Marinanipresse i Paris, som står parat ved indflytningen. Den først indkøbte følger straks efter og de to presser klarer trykningen,
indtil man i1912 flytter til Rådhuspladsen- Ukendt fotograf.
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Wessel, nølende giver afkald på sin unge direktionssekretær, Johannes Hansen-Ott.
Da de nye planer er under fuld udvikling i efteråret 1904,
griberORS Oskar Johansen pludselig ind. Han er en jævnaldrende ven af Brandes, men Cavling kender ham tillige
som politisk-juridisk skribent til bladet. Med utrolig tålmodighed og efter flere bristede mæglingsforsøg, opnår
Oskar Johansen to ting: Det ene er, atCavling omsider er
villig til at blive på Politiken, såfremt Brandes vil gå, og
heri indvilliger Brandes efterhånden, omend nølende, efter
at der er tilsagt ham en pension på 6000 kr. årlig, svarende
til hans hidtidige årsgage som redaktør. Samtidig bevarer
han hele sin store aktiepost. Dernæst lykkes det Johansen
at få Cavling til at godtage den talentfulde Ove Rode som
politisk medredaktør. Her er det Cavling, der nøler, for
han har allerede engageret Niels Bransager til posten. Cavling synes vel nok også, at Ove Rode er alt for partipolitisk
interesseret og alle Rodes planer om at stifte et nyt radikalt
parti keder ham på forhånd. Men det ordner sig. At få
Brandes til at gå og at få Cavling til at blive og at få Cavling
til at dele magten med Ove Rode er for Johansen tre lige store problemer.
Inden længe kan han meddele Cavling bestyrelsens samtykke til, at Politiken overtager den af Cavlings bestilte
Marinoni-presse, og også samtlige nyansatte medarbejdere ind. Johs. Hansen-Ott. Så slår Cavling til. Selv Brandes
ånder til slut lettet op. Han er inderst inde træt af bladvirksomheden og længes tilbage bil en videnskabsmands stille
tilværelse, som nu ovenikøbet er helt økonomisk betrygget. Sådan som tingene udvikler sig i de følgende år, må
man sige, at Oskar Johansen udviser stor forudseenhed i
1904.
Juleaften 1904 skriver Cavling til sin broder Frejlif, at alt
omsider er i orden med Brandes, som han dog selv helt har
undgået enhver direkte forhandling med. Da sagen endelig
er i orden, vil Brandes gå straks, d.v.s. pr. 31. december
1904, og det får han lov til. Men Cavlings plan om at være
klar med sin nye avis på sin nye presse er blevet forsinket.
»l. april1905 kommerdet nye Politiken med nyt format og
nye mænd,« skriver han til Frejlif. Omtrent samtidig skriver Edvard Brandes til sin broder Georg: »På lørdag fratæder jeg som redaktør. ]eg er såre fornøjet over den nye ordning, der befrier mig for det tredobbelte ansvar over for
Politiken, redaktionen og aktieselskabet. ]eg skal endelig
være en uafhængig privatperson. Der er da et glædeligt
Nytår for mig.«

Andreas Vinding (1881-1950).
Student 1902, free-lance skribent ved Politiken som 19-årig,
ansat af Cavling 1905, og indtil
verdenskrigen Politikens feterede >>Per Pryd<<. Korrespondent i Paris og Rom 1913-14.
Ved den franske front 1914-18
(såret 1916). Korrespondent i
Finland 1919, ved Folkeforbundet 1919-21. Derefter fast Pariskorrespondent. Han pensioneres i 1948 og tilbringer sine sidste år i Danmark.

Cavlings gode fund, den purunge Andreas Vinding ved sin
tiltræden 1905. -Tegning af
Pio.
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Dermed er Politikens første 20-årige periode til ende.
»Den stormfulde Hørup-Brande'ske periode«, som Valdemar Koppelsenere kalder disse to decenier. Det er beroligende for alle parter l. januar 1905 at vide, at den nye bestyrelsesformand, som er enstemmigt valgt ved en ekstraordinær generalforsamling, nu er Oskar Johansen! Det er
også et udtryk for formandens fine forståelse for traditionens betydning, at han foreslår, at Hørups svigersøn, den
36-årige sagfører Vilhelm Nielsen, vælges til selskabets
næstformand, og at dirigenten ved de følgende års generalforsamlinger ofte er storaktionæren Edvard Brandes.

Johannes Hansen-Ott (18741906). Forretningsfører for
Politiken 1905-06. Ansat af
Cavling med henblik på Cavlings planlagte nye avis »Pressen<<, men efter ORS Oskar Johansens mægling mellem Cavling og Brandes udset som Witzanskys afløser i Politikens forretningsførerstoL Død kun 32
år gammel i 1906 efter kun et
års fremragende indsats.

Aktiekapitalen 1905
Efter at Henrik Cavling pr. l. januar 1905- med penge lånt
af H. N. Andersen- har indskudt 100.000 kr. for egen og
for Hansen-Otts regning, og efter at ORS Oskar Johansen
som ny bestyrelsesformand har tegnet 10.000 kr., er aktiekapitalen bragtfra 400.000 kr. op på510.000 kr. Det er dette beløb, som kapitalen holder sig uændret på helt op til
1938. Det lykkes imidlertid Cavling tillige i 1905 at købe 75
aktier af Brandes (til kurs 105!) og derved sikre sig nominelt 37.500 kr. ekstra som aktiepost. Derved bliver Cavling og Hansen-Ott dominerende. De bingske aktier er gået
i arv til den ugifte Bings slægt og de hørupske bestyres nu af
hans datter Ellen og hendes mand, direktør Vilhelm Nielsen. Derved ser billedet i 1905 således ud:
Herman Bings arvinger
Edvard Brandes
Viggo Hørups arvinger
Henrik Cavling og Hansen-Ott
Oskar Johansen
De mindre aktionærer

Alfred Nervø (1879-1921).
Journalist og motorsportsmand. Sportsmedarbejder fra
1905 til sin død. Berømt for sin
Københavnflyvning 1910. Stifter af Øresundspokalen (vundet af Robert Svendsen 1910),
arrangerer Øresundssvømningerne 1912, De unges Cycleløb
1913, Skagenløb 1913-15,
Vandcykling 1915-17 og Skøjteløb på Bagsværd Sø 1917.
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244
150
220
275
20
111

122.000
75.000
110.000
137.500
10.000
55.500

1.020

510.000

Da Hansen-Ott dør allerede i 1906, overtager C avling efterhånden hans andel og de med lånet til denne indgåede
forpligtelser. Cavling er i øvrigt senere altid interesseret i,
at hans nærmeste medarbejdere bliver aktionærer i beskeden stil. I 1906 overtager Ove Rode derfor en mindre aktiepost. I 1907 følger Frejlif Olsen og i 1909 får både Valdemar
Koppel og Carl Th. Zahle hver en mindre ledig post. Gode
venner af huset og Det radikale Venstre som f.eks. Herman
Heilbuth får ligeledes overladt en post i 1907. I øvrigt kan
ingen efter 1905 blive stemmeberettiget uden forudgående
godkendelse på en generalforsamling.
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Nye Mænd.
Hi.•/ i Iniegade nu
rykker frem de nye!
- Er de nyet - Ja, ved Gu' l
Sik'en vældig By'e.
Hvem har hørt om Gavllng før
Bindets nye Redaktør.
Gavting han er Manden l
Gavlingi ingen- Anden.

Og i Pengekauens Ly
Hansen-Oll la'r Stade,
han <'r agsaa ganske nu.
hvad der angaar Blade.
Naar han •lyrer, gaar del godt,
Oll er ingen ldi-all;
over alle Skou' ne
bar' han Aklionarne.

ny,

&Da er ny t'j nog~11!

Po u l lA: u l n l - t' r lwn
Nua, del manglrd' bord

Ht~n ti' aaa naiv OfJ bly,
lige væn' l fra Bogw.
J(jerulf han <r ny, og han
duglig komponere kun
flere hundl'fd' A len,
han er'n or'ginal en.

/)el u JJro' ren der guar Ily
uf, Du ued, •En .Fare'.
Suu vil Du maa•ke, Dit Kvaj,
ogsaa her forlæ/le mig,
al /)u kender Rode
med del ædle Ho'det

Koppr/l hvl• lum ej

<r

ny,

~J

Nrj, min Ven, IJu lager ft/1.
svagt er vid J)/1 Sgenl
Skaren, aom for fulde Sejl
vil erobre Byen,
dtl er luller nyt Mænd,
ej de gumle om igen l
Tror /)u ej, miil Kart,
kan Du lade VU!re.

C4lt'øtln.

Cavlings overtagelse af redaktionen i 1905 vækker opsigt. Klods-Hans fejrer hans fremmarch med denne Alfred Schmidt-tegning, hvor hans fanebærer er bladets nye administrator Johs. Hansen-Ott, mens hans våbendragere i øvrigt er Valdemar K oppe!, Poul Levin, Sten Drewsen og Ove Rode.
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Aage Friis (1870-1949). Historiker, elev af Erslev. Magister
1896. Dr.phil. 1899. Som dybt
engageret i det sønderjyske
spørgsmål skriver han 1905-10 i
Politiken talrige oplysende og
kloge artikler om landsdelens
fremtid. Fra 1910-13 knyttet til
udenrigsminister iet, men efter
professor Fridericias død 1913
udnævnt til professor. Derefter
trofast kronikør.

Th. Steinthal (1880-1952).
Journalist og korrespondent.
Ansat 1905, Århuskorrespondent 1909. Berlinkorrespond ent
1910-12. Derefter otte år på
>>Nationaltidende« og så tilbage
som Politikens telegramredaktør 1920-23. På ny til Berlin
1923 til1935, da nazisterne udviser ham. Far til Herbert
Steinthal. Pensioneret 1947 og
død som 72-årig.
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Den første bestyrelse efter Cavlings overtagelse af bladets ledelse kommer til at bestå af ORS Oskar Johansen
som formand og yderligere af Cavling, Rode og Vilh. Nielsen. I 1907 indtræder Frejlif Olsen i stedet for Hansen-Ott
og samtidig afløser Gustav Philipsen for en periode Vilhelm Nielsen. Senere bestyrelsesme dlemmer fra tiden
1907-1984 er opregnet sidst i bind2 og deres autografer kan
i øvrigt ses på bogens forsatspapir.
Alle senere ændringer af aktiekapitalen helt op til
1970'erne sker altid ved udstedelse af fondsaktier. Der er
fra 1905-1971 ikke indbetalt nogen form for udvidet aktiekapital. Af senere større aktionærer kan kun nævnes direktør Carl Jespersen, som i 1920 erhverver et betydeligt beløb
og Ove Rode, som gennem årene udvider sin aktiepost.

Det nye fonnat
Allerede omkring århundredskif tet er det gamle, stadig
forlængede avisformat begyndt at blive upopulært. På restauranter og cafeer må aviserne spændes op på et barnbusstativ for at virke »læservenlige« (se side 115). Størrelsen af
en udslået Politiken måler en meter i højden og ligeledes en
meter i bredden. I udlandet er man begyndt på at indføre
mere håndterlige avisformater. Men formatet bestemmes
jo af trykcylindern es bredde og omkreds. Jo smallere og
mindre cylinderen, jo smallere og kortere avissider. På de
gamle Victoria-rotat ionspresser med store cylindre kan
man derfor ikke pludselig lave et mindre avisformaL
Den presse, Cavling i 1904 har bestilt hos Marinani i Paris kan præstere det moderne, mindre avisformat, som han
har ønsket til sin egen planlagte, nye avis, og som han nu
efter Brandes' afgang vil benytte ved den tiltrængte nye udformning af Politiken. Efter nogle uforudsete forsinkelser
med pressens opstilling i Niels Juelsgade, bliver dagen for
Marinoni-pres sens indvielse sat til 16. maj 1905. Maskinen, der selv falser og klæber, kan trykke 20.000 aviser på
op til8 sider i timen. Allerede avisens ydre er således noget
nyt og opsigtsvække nde, og maleren Harald Slott-Møllers
plakat (se farveplanche ved side 152) spredes byen over.
Cavling trykker et startoplag på 38.000 og får næsten udsolgt. Det nye format sammenholdt med det gamle kan i
øvrigt ses på næste opslag.
Men det er ikke bare formatet, der udgør avisens fornyelse. Cavling lægger Politikens lay-out helt om og lancerer
for første gang i Danmark »den velordnede avis«. Det muliggøres ved at han samtidig øger de nu langt mindre siders
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antal fra 4 til8 eller 12. Hidtil har nyhederne stort set blot
været bragt i den tilfældige rækkefølge, de er blevet sat i,
hvorpå de er skovlet på plads under ombrydningen, spalte
for spalte. Kun den ledende artikel har hidtil haft sin faste,
dominerende plads på forsiden under en række annoncer.
Cavling bygger nu sin forside op efter sine udenlandske
forbilleder, suppleret med hans egen sunde fornuft. Han
anbringer en indholdsfortegnelse til venstre sammen med
rubrikken: »Hvad man taler om«. (Sidstnævnte rubrik
blev opretholdt til oktober 1943 under de tyske jødeforføl,..
gelser i Danmark, som man ikke kunne tale om!). De telegrafiske nyheder anbringer han på forsiden, idet forsideannoncer fremtidig bandlyses. Lederen, der indskrænkes betydeligt i omfang, flytter ind i bladet på » Editorialsiden<<,
hvor også hans egen »Dag til Dag« fremtidig får fast plads
tillige med dagens »Fløj-artikel«.
En ting i hans nye avis fortjener yderligere at fremhæves;
det er illustreringens rolle. Hidtil har illustrationernes antal
været beskedent og væsentligt bestået af primitive stregklicheer, tegnet efter de fotografier, man endnu ikke er i
stand til at reproducere. Nu holder de egentlige bladtegnere deres indtog. De er skolet i den satiriske ugepresse, og nu
plukker Cavling de bedste ud: Axel Nygaard og Carl ]ensen. Allerede i 1908 ansættes Danmarks første pressefotograf Holger Damgaard, for nu kan man omsider fremstille
ulastelige grov-rastede auto-klicheer.
Roman-føljetonen bibeholdes, men gøres folkeligere.
Måske er Cavlings smag på dette punkt lige lovlig primitiv.
Brandes har fået megen ros for at bringe verdenslitteraturens store, nye navne -bl.a. Zola- i føljetonen. Cavlings
første føljeton fra 1907 hedder: »Morderen Harry Tracys
Historie- fortalt efter amerikanske blade«.
Da de udenlandske nyhedsbureauer begynder at oprette
kontorer i København og dermed truer med at gøre alle
danske blades udenlandsstof mere ensartet, sender Cavling faste korrespondenter til de nordiske hovedstæder,
samt Paris og Berlin. London regnes endnu ikke blandt de
vigtigste nyhedscentre.
Men Cavlings fineste fornyelse af sin avis bliver alligevel
indførelsen af Kronikken. Bladet har som nævnt siden sin
start trukket mange forfattere og videnskabsmænd til sig,
og de har fra tid til anden bidraget med temmelig lange indlæg. Sådanne kærkomne »fremmede bidrag« indlemmes
fremtidig i den daglige kronik, som uden politisk skelen er
åben for alle, der har seriøse tanker at udtrykke. Nyhedsstoffet skal derimod fremtidig varetages af flere og flere
specialiserede journalister, som Cavling netop har fået or-

P. Munch (1870-1948). Historiker, politiker. Student 1889.
Embedseksamen i historie
1895. Historielærer. Stærkt påvirket af Hørup og Brandes.
Medstifter 1903 af >>Den radikale Klub«, der i 1905 fører til
»Det radikale Venstre«s dannelse. I maj 1909 valgt på Langeland og som radikal indenrigsminister samme år starter
hans politiske karriere.

Frederik Poulsen (1876-1950).
Klassisk arkæolog. Student
1894. Embedseksamen i latin,
græsk og tysk 1899. Efter en
række udlandsår bliver han
dr.phil. 1904. 1910 kommer
han til Ny Carlsberg Glyptoteket, hvis direktør han bliver i
1926. Hans litterære produktion er enorm stor. Som kronikør gennem 40 år står han med
næsten 200 bidrag.
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Kronik-re korden
Vore egne 25 mandariner
1905-1984
Kronikken er fra starten en gæstespalte, men rubrikkens eksklusive placering i forbindelse
med muligheden for at få en
større artikel eller en længere
bog- eller teateranmelde lse, rejseskildring eller månedlige politiske oversigtskron ikker placeret, gør den hurtigt attraktiv
for en betydelig række faste
medarbejdere . Her er navnene
på egne folk ved Politiken, der
op til vore dage har leveret
over 30 kronikker. Det er
klart, at yngre bidragsyderes
indsats ikke er afsluttet ved
100-års jubilæet.
Anker Kirkeby
Edvard Brandes
Christian Rimestad
Andreas Vinding
EinardSkov
T om Kristensen
SvenLange
Jørgen Sandvad
HansBendix
Sv. Tillge-Rasmu ssen
Ernst Goldschmidt
C. J. Elmquist
Henrik V. Ringsted
Harald Engberg
Erling Bjøl
WalterSchwa rtz
Merete Bonnesen
Kai Friis Møller
Thomas Bredsdorff
John Chr. Jørgensen
Axel Kjerulf
Niels Barfoed
Anders Bodelsen
Hakon Stephensen
Erik N ørgaard

408
367
336
308
204
168
148
128
121
119
107
95
92
88
88
67
67
65
48
48
44
43
37
37
30

ganiseret i det nyopretted e København s Journalistfo rbund. For at camouflere kronikkens længde (Cavling hader alt, der er for langt) anbringes den nederst på en bestemt side, hvor den opdeles over 2 X 6 lave spalter, på
samme måde som bladets føljeton hidtil har været serveret.
Af alt, hvad Cavling fra 1905 tilfører den danske presse af
nydannelse r, er intet så genialt og så enkelt som Kronikken. Den bliver da også inden længe kopieret af mange andre større, danske aviser.
Det ærgrer Cavling, at det nye format ikke bliver modtaget med ubetinget begejstring . Han erfarer ved denne lejlighed for første gang, hvor konservativ e endog radikale
avislæsere er. Han udtaler da også, at visse læsergrupp ers
ønske om gensyn med det gamle, lange format forekommer ham så intenst, at han næsten ville ønske, at han atter
kunne sende de misfornøjed e et gammeldag s blad på 3
alens længde. Det irriterer ham også fra forskellig side at
høre, at bladets mindre format nu reducerer Politiken til at
ligne et sølle skillingsbla d. I Studenter-f oreningen udtaler
datidens Rasmus Modsath, magister Harald Nielsen, der
ganske vist aldrig har yndet Politiken, at det nye format
»ikke er andet end abekattestr eger og gøgl!«
Cavling må erkende, at al forandring er svær. Og det synes det at være ved ethvert chefskifte lige efter 1901. Da
Brandes havde efterfulgt Hørup i 1901 havde- som Koppel
senere har sagt - »alle forbenede gamle Højremænd været
ude af sig selv ved tanken om den moralske dekadence, Politiken nu gennemgik« . Og endnu værre er det altså blevet i
1905, da Cavling har afløst Brandes. »At en sådan skæbne
dog skal overgå Hørups gamle blad! Bladet, dervar ganske
kvikt i sin allerførste ungdom, er siden l. oktober 1884 gået
stadig tilbage,« skriger alle Politikens modstande re efter 21
års forløb.
Den bratte overgang føles således mere belastende for
den 47-årige Cavling, end han selv havde ventet. »Herregud, kan han udbryde, jeg kan da ikke godt gå ned ad
Østergade med hatten i hånden og gøre undskyldni ng for,
at jeg ikke er Hørup.«

Blæksprutten 1905
Politiken har efter megen søgen fundet ud af, hvor det
længste græsstrå i Danmark
vokser. Nu kan det næppe vare
længe før det oplyses, hvor
Danmarks største torsk befinder sig.
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Næste side:
Forsiderne af sidste nummer af Politiken i det gamle hørupske format
(15. maj 1905) og det første nummer i det nye cavlingske format (16. maj
1905). En stor del af læserne er i starten irriterede over ændringen, og
konkurrenter ne håner >>boulevard-b ladsformatet«. Men udviklingen
giver Cavling ret. Social-Demok raten vælger samme format i 1911 og i
1914 følger både Berlingske Tidende og Nationaltiden de efter.
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76 free-lance

kronikører
med over 25 .kronikker
i årene 1905-84
Heller ikke i denne liste kan de
yngste bidragydere formodes at
have sat punktum for deres
produktion. Selv om det er noget letfærdigt at opgøre kronikørerne efter kvantitet er det
dog givet, at de mest skrivende
har sat det mest iøjnefaldende
præg på Politiken i de sidste 80
år:
Johs. V. Jensen
Georg Brandes
P. Munch
Vilh. Wanscher
Frederik Poulsen
EllenHørup
Aage Krarup Nielsen
Svend Thorsen
Poul Henningsen
Karen Michaelis
Jacob Paludan
Jørgen Bukdahl
KarlLarsen
Jo han Skjoldborg
Johannes Brøndsted
Kjeld Philip
Marcus Bjerre
Henning Kehler
Steen Eiler Rasmussen
Stephan Hurwitz
Paul V. Rubow
Johannes Wulff
Godfred Hartmann
Th. Thorsteinsson
K. Helveg-Fetersen
Klaus Rifbjerg
Thorkil Kristensen
Sven Clausen
KnudPoulsen d. ældre
Christian Elling
Svend Heinild
HalKoch
Henrik Stangerup
Johan Borgen
ElsaGress
Bertel Dahlgaard
Knud Sønderby
Elias Bredsdorff
PeterKemp
FinnGerdes
LasseBudtz
Johannes Møllehave
Ernst Andersen
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449
258
223
203
198
182
149
142
138
135
132
127
113
113
109
108
103
100
100
93
76
73
71

61
61
60
56
56
55
50
49
46
46
45
45
44
42
38
38
37
36
36
36

Men eftertiden har efterhånden givet Cavling ret, både
hvad hans journalistik og hans format angår. Inden første
verdenskrig er alle større københavnske aviser gået over til
det cavlingske format og Politiken er blevet forbillede for
en lang række andre aviser, ikke bare i Danmark, men også
i Norge og Sverige. I de følgende 22 år efter» bladrevolutionen« ombrydes bladet hver dag under Cavlings personlige
ledelse og efter hans principper. Der sker i øvrigt ingen systematisk fornyelse af typografien før i 1968.

vllde ne1le1 U{ke være velkomne

l'olitilwns Folje!un.

Den Svageres Ret
og Pligt.
Efteraaret hændte det mtg. at
Udgiverne af D e n f r 1 A l m an ak for tyske Studenter
(Tyskland, Østrig, Schwe1z) 1 Anledning af det Opraab, jeg havde
rettet til Evropas Universiteter om
Støtte for Universitetet 1 Helsmgfors, bad mig om at sende dem
en Henvendelse i lignende fnsindet Retning til den studerende
Ungdom i det tyske Rige
Der frembød sig for mig en enestaaende Lejlighed til at faa Tysklands Studenter i Tale. Der kunde
ikke være Tvivl om, hvad jeg havde at tale til dem om; jeg betragtede det som Pligt at benytte mig
af den givne Anledning.
Kærnen i min temmelig vidtløftige Henvendelse til de tyske
Studenter var denne: Jeg beklagede, at medens svenske, norske,
engelske Studenter yar blevne
hjerteligt modtagne af de danske,
havde tyske Studenter endnu aldrig været de danskes Gæster og

Aarsagen til, at denne køligere
Stemning varede veq, var, sagde
jeg, den Kng, der 1 Nordslesvig
føres mod det danske Sprog, Plagerierne, fængselsstraffene, Udvisningerne det uafbrudte Spionen, der ~ør Sønderjyderne Livet
surt og dog tkke formaar at knække deres Modstand. J eg berørte,
at Kejserens Besøg ved det danskE'
Hof tkke havde hidført nogen Forandrmg. Med voldsomme Midler
bhver Sproget trængt tilbage, og
med Pengemagt Jorden om muligt
bragt 1 tyskE' HændPr. Man forsømmer mtet Middel til at ydmyge
dem, der hænger ved deres Modersmaal og de nationale Minder,
dem, der altsaa netop gør, hvad
man kræver af sme egne og priser
hos sme egnE', og Grundulykken
er, at dette ikke gøres af Regeringen mod det tyske Folks Ønske
og Vilje, nPj, denne Politik bliver
godkendt af det herskendE' Flertal, og det er at frygte især af de
akademisk dannede Klass·2r.
Det kunde, skrev jeg, vare uovPrskuelig Tid, før de herskende Klasser i Tyskland ændrede deres
Synsmaade, saa det gode Forhold
til et magtesløst Land som Danmark blev dem saa vigtigt, at de
selv krævede de danske Sønderjyder saaledes behandlede, som
Schweiz behandler sine ItaliPnere.

Her ses de to første spalter af Politikens første kronik, som stod i bladet
den 16. maj 1905. Den var naturligvis skrevet af Georg Brandes, som
netop i kronikken fandt sit oplagte talerør og åndelige tumleplads gennem resten af sit liv. Bemærk, at ordet kronikførst bliver anvendt lidt senere. Cavling kalder i starten lidt misvisende rubrikken for >>føljeton«.
Gennem 79 år- fra maj 1905 til oktober 1984- har Politiken medfradrag
af ca. et helt års sammenlagte strejkedage bragt over 73.000 kronikker,
skrevet af over 10.000 af landets bedste penne gennem det lange åremål.
Kronikkens oprettelse er Cavlings betydeligste indsats.
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Det radikale Venstre opstår
Efter Hørups død 1902 begynder hans arvtagere at røre på
sig for at forvalte hans politiske budskaber. Starten bliver
ikke for god. Ved valget i juni 1903 mister Venstrereformpartiet 5 af sine 7 mandater i København, deriblandt Gustav Philipsen. Men den yngre generation taber ingenlunde
modet. Den drivende ideologiske kraft er nu den unge historiker, P. Munch, der hurtigt får følgeskab af bl.a. Ove
Rode og ORS Oskar Johansen, som to år senere bliver formand for Politikens bestyrelse.
Sammen med en mindre kreds af radikale danner de i
1903 Den radikale Klub, som året efter tæller 180 medlemmer. Denkreds er nok værd at betragte, for den ville have
overrasket Hørup. Der er ingen bønder med længere.
Kredsen består af 30 akademikere, heraf 13 doktorer og
professorer, dernæst 20 jurister, 14læger, 20 skolefolk, 10
forfattere, 4 malere, l skuespiller og 47 af borgerskabets
mænd, repræsenteret ved grosserere, købmænd, veksellerere, direktører og fabrikanter samt enkelte entreprenører.
I den sidste gruppe er den velhavende direktør, Herman
Heilbuth, blandt de mest aktive. De øvrige medlemmer består af tjenestemænd, et par arkitekter og nogle få håndværkere. Rode bliver klubbens sekretær.
Det bliver fra denne kreds, initiativet til udformningen
af Det radikale Venstres program to år senere opstår. Men
det sker først, da Venstre har gennemgået endnu en af sine
talrige spaltninger, der får Carl Th. Zahle til at skille sig ud
fra Reformvenstre sammen med sine 12 folketingsmænd.
Hørups efterfølgere betragter sig nu som Socialradikale. Ønsket om den sociale retfærdighed bliver et
centralt punkt i klubbens diskussioner, selv om Hørup aldrig havde intereseret sig for hverken »reformer« og »sager«. Han har blot villet et: en ny rangforordning i folket.
Men klubbens medlemmer ved fra starten godt, at hvis
de nogen sinde skal blive et parti, vil det ikke blive noget
stort parti, for de har ingen store samlede befolkningslag
bag sig, sådan som socialdemokraterne og Venstre. De
eneste landboere, de kan regne med, er husmændene, hvis
sag de tager op i deres partiprogram. Men de kan godt blive
et vigtigt intelligens-betonende indslag i dansk politik, ikke
mindst fordi mange af deres reformer og tanker er nær beslægtet med socialdemokraternes ønsker, hvorimod de
fremtidig kan forudse en meget beskeden kontakt med deres gamle allierede i Venstre.
Da Carl Th. Zahle har meldt fra i Venstre i januar 1905,
går man i gang med at udforme det vordende partis prolO"

Jens Otto Krag
Ralph Oppenheim
Flemming Bergsøe
Einar Thomsen
Jacques Berg
LisJacobsen
Frode Jacobsen
W. E. vonEyben
Aa. Stender-Petersen
Herman Stilling
AageMarcus
Karl O. Christiansen
Ingeborg Buh!
TageVoss
Axel Sandemose
Svend Bergsøe
Erik Warburg
Jørgen Bøgh
Johs. Smith
Louis le Maire
FrankJæger
JørgenDich
Hjalmar Helweg
Ebbe Kløvedal Reich
Jørgen Knudsen
Anders Ølgaard
Henning Fenger
L. L. Hammerich
HansJørgen Lembourn
Erik Kjærsgaard
PoulMeyer
Lise Østergaard
Bent Ranning

35
35
34
34
34
33
32
32
32
32
31
31
31
30
30
29
29
28
28
27
27
27
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25

Brev til Georg Brandes fra broderen Edvard 29. dec. 1904:
»På lørdag fratræder jeg som
redaktør. Jeg er såre fornøjet
over denne ordning, der fritager mig for tredobbelt ansvar
for politik, blad og aktieselskab. Jeg skal endelig være en
uafhængig privatperson.<< Samtidig karikatur af den lettede Edvard.
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Hovedpunkter i

Det radikale V enstres første program
Vedtaget i Odense 21. maj 1905
1. Militæret
Danmark erklærer sig vedvarende neutralt- Hær og flåde skal som grænse- og søpolitivagt varetage landets neutralitetsforpligtelser - Militærudgifterne nedbringes til, hvad
dette formål nødvendigt kræver - København erklæres for åben by og den bestående
fæstning nedlægges;- Danmark støtter hjemlige og internationale bestræbelser for fred og
ret, bl.a. ved indgåelse af voldgiftstraktater.

2. Forfatningen
Den privilegerede valgret til Landstinget afskaffes- Vigtigere spørgsmål kan afgøres ved
folkeafstemning- Valgret indtræder ved fuldmyndighed-Fattighjælp til syge og arbejdsløse berøver ikke valgret - Kvinder skal have lige valgret med mænd - En retfærdig ordning af Folketingets valgkredse tilvejebringes- En minister-ansvarlighedslov gennemføres- Kommunernes selvstyre udvides- Byrådene skal selv vælge borgmestre- Rang-titelog ordensvæsen afskaffes.

3. Økonomiske forhold
Skattesystemet skal mindske bestående økonomisk ulighed - Arveafgiften skal gøres
progressiv- Finanstold på livsfornødenheder og råstoffer skal nedsættes for med tiden at
bortfalde- Beskyttelsestold bør principielt afskaffes- Samfundets interesser skal værnes
over for faktiske og retlige monopoler - Der skal oprettes et ministerium for handel,
skibsfart, industri og håndværk.

4. Sociale forhold
Økonomisk ulighed skal mindskes igennem social reformlovgivning-Oprettelse af selvstændige husmandsbrug bør fremmes -Afvikling iværksættes af len- stamhus- og fideikommisgodser - Der indføres statslig eller kommunal forsikring imod arbejdsløshedUlykkesforsikringen udvides til alle arbejdere i by og på land - Der indføres forsikring
mod arbejdsudygtighed- Arbejdstiden begrænses ved lov - Tyendeloven erstattes af en
human lovgivning- Alderdomsunderstøttelsen skal forbedres -Omsorgen for forsømte
børn skal udvides- Tilsyn med fødevarer og boliger skal skærpes.

5. Retsvæsen
Grundlovens løfter om retsplejen skal gennemføres- Adgangen til at bringe administrative afgørelser for dornstolen skal udvides- Krigsretterne skal kun påkende militære forseelser- De gejstlige retter skal ophæves- Straffeloven skal humaniseres og legemsstraffe
afskaffes- Nordisk fællesskab i civillovgivning skal tilstræbes.

6. Andslivet
Der skal være lige adgang til kundskab og kultur - Andslivets frihed anerkendes på ethvert område- De sidste rester af censur afskaffes- Enhedsskolen tilstræbes i den offentlige skole- En undervisningsreform gennemføres- Skolen unddrages gejstligt tilsyn- Forældre skal kunne fritage deres børn fra religionsundervisning- Forældres indflydelse på
skolen udvides - Adgang til frit menighedsliv uden statens indblanding bør fremmes Rigsdagens lovgivningsmyndighed på det kirkelig område opretholdes.
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gram. Deres penneførere bliver P. Munch, Ove Rode og
Oskar Johansen. Hovedtrækkene i det endelige program
kan ses på forrige side.
Den 20. februar 1905 samles et halvt hundrede mænd fra
alle lande~s egne og drøfter programmet, og 20. maj 1905
vedtages det af 472 delegerede i Fyns Forsamlingshus i
Odense. Her får det ny parti også sit navn. Det bliver Det
radikale Venstre, et udmærket partinavn i Danmark, men
desværre uforståeligt i det meste af Europa, hvor der er
langt mellem liberal og radical.
Et andet stort øjeblik på mødet indtræffer, da Carl Th.
Zahle i spidsen for Folketingets Venstre træder ind i salen
og uden væsentlige indvendinger erklærer den nye organisation sin egen og folketingspartiets tilslutning.
Odense-mødet finder sted 4 dage efter, at Cavling har
ændret Politikens format og skabt et helt nyt dagbladsimage. 1905 bliver sandelig et af de vigtige år i Politikens
historie, også fordi Brandes, der har taget meget køligt på
parti-tankerne, kort forinden er gået af som redaktør, og
fordi Politikens nye politiske redaktør siden l. januar hedder Ove Rode!
Hvor er Henrik Cavling henne i dette nye billede? Han er
ingen steder! Hele det politiske halløj er ham så fjernt. Han
ville have haft Bransager som politisk medarbejder, men
har fået påduttet Rode af Oskar Johansen. Men foreløbig
har det nye parti jo overhovedet ikke prøvet sine kræfter
ved noget valg, så det er vist bedst at se tiden an.
Måske kan det siges allerede her, at det nye partis største
svaghed på lang sigt bliver, at 85 o/o af det opstillede program gennemføres af Zahle i løbet af 15 år.
Næste generation, Bertel Dahlgaard og Jørgen Iørgensen, får- ved siden af P. Munch- den mere passive rolle at
holde Stauning i ørerne mellem de to verdenskrige, men senere er det som om partiet ikke længere er i stand til at sætte
sig nye mål. Og i 1970 sker det så, at Politikens redaktion
beder om at blive betragtet som en uafhængig liberal-social
avis. Og sådan er situationen i jubilæumsåret.

Forholdene på
Dagmarteatret
Redaktionssekretær P. C. V.
Hansen har altid gerne ville
skrive bøger og teaterstykker,
og det lykkes ham virkelig at få
et skuespil opført på Dagmarteatret, netop på et tidspunkt,
da Henrik Cavling er taget på
baderejse til Bad Pistian og i
denne periode har konstitueret
P.C.V. som ansvarshavende
redaktør. Dette har til følge, at
der bogstavelig talt ikke er en
dag, hvor der ikke er en notits
eller en meddelelse om Dagmarteatrets aftenforestilling i
Politiken.
Cavling, der daglig har læst
Politiken på sin baderejse,
modtager ved hjemkomsten
P.C.V. med ordene: Min oprigtige kompliment, Hansen, for
den omhyggelige måde De har
holdt læserne underrettede om
forholdene på Dagmarteatreti

Korrekt titulatur
Politikens mangeårige redaktionssekretær P. C. V. Hansen
er kun kendt i huset under betegnelsen »P.C.V.«, uden at
nogen ønsker yderligere oplysninger om hans mange fornavne. Da han gifter sig for anden
gang har han en dag sin nye
kone med op i Integade. Den
galante kollega, Sigurd Sahn,
går straks parret i møde og siger belevent: >>Må jeg bede
Dem være så venlig at præsentere mig for fru Peceveinden «.

Politikens adresser

Den radikale provinspresse
Det nye radikale parti kan fra starten i 1905 glæde sig over i
Politiken at have et effektivt talerør i København, men ude
i landet kan partiet kun støtte sig på Venstreblade, hvis redaktører ganske enkelt har valgt at følge Hørups linje. Det
har en del af Venstrebladene på øerne gjort, men næsten ingen i Jylland.

POLITIKENS KONTO R ER:
REDAKTION: ØSTERGADE 23
EKSPEDITION: PILESTRÆDE 14

TELEFONER:
Redaktør Cavling • • • • • . • 8148
Redakt. Rode, Dahl, Kop p el 362
Redaktionssekretæren . . . 3436
Medarbejderne 2. Sal . . . . 7055
Nat-Telefon (efter 2 Nat) . 1933
56
Statstelefon • • . . • • • • • •
Naar oven n. Tlf. ikke svarer 3436
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På øerne kan partiet vente støtte fra Venstres Folkeblad i
Ringsted - Helsingør Dagblad- Roskilde Dagblad- Kalundborg Dagblad - Møns Folkeblad- Nykøbing F. Dagblad- Stubbekøbing Avis og på Fyn Fyns Venstreblad og
Middelfart Venstreblad. I Jylland er der kun et lille, tilfældigt udpluk af den stærke partipresse: Hobro Avis Arhusposten og Vendsyssel Folkeblad.
Allerede en måned efter vedtagelsen af det radikale
program starter Oskar Johansen og Herman Heilbuth understøttelsesselskabet Den frie Presse, som på en måned
indsamler de første 60.000 kr. til- ved lån- at oparbejde
radikale provinsaviser, uden hvilke partiet næppe vil kunne vente nogen politisk fremtid.
Marinus L. Yde (1879-1947).
Journalist, generalkonsul.
Udlært typograf. Fra 1904 redaktør af Venstres Generalkorrespondance. I 1905 følger han
de radikale og bliver medarbejder ved Politiken 1905-09.
London-korrespondent 1909-12
for skandinaviske blade. 1917
chef for UM's Pressebureau.
Generalkonsul i Hamburg
1921. I 1940 titel af gesandt.

Christian Rimestad (18781943). Forfatter, litteraturkritiker, dr.phil. Student 1895 og
tidligt i kontakt med Stuckenberg, Sophus Claussen og
Helge Rode. Magister i litteraturhistorie 1903. Hans afhandling kredser som hans disputats
1927 om Baudelaire. Fra 1905
litteraturmedarbejder med
uovertruffet speciale i fransk
åndsliv.
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I 1905 kan foreningen medvirke til starten af Holbæk Amts
Folkeblad, Nordsjællands Venstreblad i Hillerød og i
1906 følger Venstrebladet i Jylland. Her går det dog galt i
starten med Jysk Morgenblad fra 1906, der måtte lukke
1911, men så følger Varde Folkeblad 1908- Alborg Venstreblad 1911- Silkeborg Venstreblad 1911- Horsens Venstreblad 1912 - Vendsyssel Venstreblad 1912 - Randers
Amtsavis 1916 og Ringkøbing Amtsavis 1916.
På øerne går det lettere; her kan husmandsstanden uden
hjælp starte radikale aviser. På Lolland-Falster træder
Heilbuth personlig til med penge til Lolland-Falster Folkeblad, som »Nykøbing Avis« blev omdøbt til i 1914 (se i
øvrigt side 301). På Langeland klarer befolkningen selv i
1906 at starte Langelands Folkeblad og på Fyn ophjælper
foreningen fra 1907 det hårdt kæmpende Fyns Venstreblad
(se side 302).

I 1915 eksisterer der i provinsen i alt 20 radikale hovedblade med 19 aflæggere + de 3 løsgængere Møns Folkeblad, Østsjællands Folkeblad og Skive Folkeblad. Tilsammen mønstrer den radikale provinspresse nu 65.000 læsere
mod 8.000 læsere 10 år forinden. I København er Politikens oplag på samme tidspunkt nået op på 51.000 eksemplarer om hverdagen. Der bliver basis i både 1909 og 1913
Næste side:
Aktieselskabet >>Den frie Presse<< oprettes allerede i 1906 af samme
kreds, som har stået bag skabelsen af >>Det radikale Venstres« program i
1905. Selskabet er et udlånsselskab, der skal yde lån til den radikale
provinspresse. Pengene udlånes, afdrages, genudlånes og tabes efterhånden, indtil der ikke er mange ører tilbage. I 1921 skriver Politiken sine aktier i >>Den frie Presse« ned til nul. -Aktiebrev, underskrevet af
Oskar Johansen, Edvard Brandes, Konrad Levysohn, Ove Rode, Gustav Philipsen og Herman Heilbuth.
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l Bestyrelsen for Aktieselskabet "DEN FRlE PRESSE".
Kjøbenliavn
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for en ren radikal regering! Da Den frie Presse slutter sin finansieringsvirksomhed omkring 1920, har foreningen
brugt 150.000 kr. til det radikale presseapparat. Selv om
udlånskapitalen efterhånden er tabt, er de givet godt ud!

I baggården i Niels Juelsgade

Palle Rosenkrantz (1867-1941).
Forfatter. Student 1885,
cand.jur. 1891. Herredsfuldmægtig på Lolland 1893. Konkurs 1898. Sagførerfuldmægtig
i København og ekspeditionssekretær i KTAS. Under disse
vanskelige forhold begynder
hans store forfatterskab.
»Hvad skovsøen gemte« fra
1903 bliver en meget populær
føljeton i Politiken.

Ludvig Halstein (1864-1953).
Greve, forfatter. Student 1883.
Første digte og skuespil189598. Hans digtsamling >>Digte«
fra 1895 - blide, ømme, blufærdige og frygtsomme - bliver
højt elsket af århundredeskiftetes ungdom. I en årrække arbejder han for Politiken som
litteraturanmelder, nært knyttet som han er til både Sven
Lange og Chr. Rimestad.
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Typograf, senere faktor, Ivar Rasmussen giver ved Politikens 50-års jubilæum 1934 følgende billede af de tekniske
forhold på bladet i 1905, kort før flytningen til Citygade:
))I en baggård i Niels Juelsgade, op ad en skummel køkkentrappe fandt jeg en eftermiddag i 1905 vej til sætterilokalerne. I nogle lave og underligt kantede værelser var der
både annoncesætteri og ombryderi. Det var kort efter, at
Henrik Cavling havde indført »det nye format«. På travle
nætter var avisens størrelse nu på 10-12 sider.
Jeg var som 20-årig en ren grønskolling mellem en række
ældre og mere bedagede kavalerer. De hørte alle til den gode, gamle håndværkertype, hjælpsomme og dygtige efter
datidens behov, men ikke nemme at bide skeer med, når de
blev vrede; og det blev de både tit og nemt.
Jeg mindes annoncefaktoren, den lille Leopold Andersen, som enhver kom til at holde af på grund af hans elskværdige og hjælpsomme karakter. Hans fuldkomne modsætning i fysisk henseende var Peter Jens en, en kæmpe med
snehvidt Chresten Berg-skæg. Der var noget storladent over ham, når han ankom til sætteriet, iført en stor, folderig
sort frakke, med nystrøget, høj hat og sølvknappet stok.
Tung og' langsom bevægede han sig, men som alle store
folk var han godmodigheden selv. Han var i øvrigt bror
til den socialdemokratiske fører, landstingsmand Harald
Jensen. Den mest eksplosive var Ludvig Jacobsen. Han
kunne skælde ud over alt og alle, så at det gnistrede fra
hans røde hår. Men når han efter en time eller to havde fået
sin daglige udladning, var han en yderst fremkommelig og
stilfærdig mand.
Men den, der blandt de gamle stærkest prægede kammeraternes kreds, var dog Alfred Winkelmann. Med sin skarpe profil, sit smukke krøllede hår og sine mange fortrinlige
egenskaber virkede han besnærende. Han var den fødte taler. Han kunne lægge agitatorisk voldsomhed i sine ord eller med stille inderlighed udløse en stemning. Han var lige
så stor en kunstner som han var håndværker. Han digtede,
malede og deklamerede og han var fuld af morsomme historier. Han har overlevet bladets 50-års jubilæum som 70årig, men var da fuldstændig blind.

Plakat af Eva Drachmann 1898
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Plakat af Harald Slott-Møller ved formatskiftet 1905

Andersen 1908
"
• .- af Valdemar
Plakat

Plakat af Gerda Wegener 1911

1905

Set på Strøget

Medarbejdere fra Politiken tegnet omkring århundredeskiftet. Fra venstre Georg Brandes, Erik Skram, Chr.
Hiorth-Clausen og Carl Ewald. Tegningerne skyldes Alfred Schmidt, Sophus Jiirgensen og- de to sidste- Axel
Thiess. -Det Kgl. Biblioteks Billedsamling.

Endnu en række medarbejdere fra Integade, Ove Rode, Sven Lange, Charles Kjerulf og Frejlif Olsen, alle tegnet af Sophus Jiirgensen til en lille bog med kendte Københavner-skikkelser omkring 1900. -Det kgl. Biblioteks Billedsamling.
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Valdemar Hermansen (18661940). Ansat af Cavling på Politiken 1905 og to år senere
gjort til redaktør af Cavlings
nystartede forstadsavis »Villabyernes blad«, som han redigerer med stor lokalpatriotisme
og sikker indlevelsesevne i de
følgende 32 år. Hans avis bliver
senere forbillede for talrige andre lokalblade i det øvrige
land.

I etagen under håndsætteriet var maskinsætteriet installeret og bestod i 1905 af 4 engelske linotype-maskiner. Her
satte man bladets tekst og overskrifterne, som dengang
endnu normalt var en-spaltede. Kun hvis artiklen var »af
særlig vigtighed« brugte man to-spaltet overskrift. Ved
sætterimaskinerne arbejdede bl.a. den udmærkede maskinsætter Carl F. Firring, der havde været ansat som sætter på bladet fra starten i 1884.
Ombryderiet var et rummeligt lokale med lange zinkbeklædte borde. Her samledes efterhånden aftenens færdige
resultater: de håndsatte annoncer, den maskinsatte tekst
og billederne fra den nyoprettede klicheanstalt, som herefter blev bragt på plads på bladets sider. Her residerede faktoren Peter Ludvig Petersen (se portrættet side 68). Gennem 31 år- fra 1888 og til sin død 1921 -ledede han med
overlegen dygtighed arbejdet på sætterierne. »Peter Ludvig«, som de gamle sættere kaldte ham, var en stor og
stærk skikkelse, kundskabsrig og meget belæst. Han havde
den gode egenskab at kunne bevare hovedet klart. En travl
nat på et stort blad kan godt være som en sydende heksekedel. Men intet anfægtede faktor Petersen. Uden noget øjeblik at miste overblikket og uden spor af nervøsitet gennemførte han nat efter nat sit betroede arbejde. Han var en
helstøbt personlighed, der i et og alt var et med sit blad.
Han kunne godt bruse op, men hans ubestridelige retfærdighedssans, medfødte ridderlighed og godmodige lune fik
altid hurtigt overtaget.«
I endnu et rum stod Cavlings ofte omtalte, første Marinani presse, der var »opstillet af en fransk ingeniør i sommeren 1905«, som Cavling plejede at udtrykke sig. Som
billedet side 138 vil vise, var den ikke større end en lille lastbil og kunne betjenes af bare fire mand. Men det var altså
dens resultater, der skulle komme til at revolutionere bladteknikken i hele Norden.

Axel Andreasen (1870-1935).
Tegner og litograf. Starter som
skuespiller 1890-1904 og tegner
avisreklamer ved siden af. Ansat 1906-22 og udvikler en
streg, velegnet til hurtig ætsning. Præsterer 20.000 portrætter, tegnet efter fotografier. Fra
1922 velkendt revyforfatter.
Han har således skrevet »Der er
lys i Lygten, lille Mor« m.fl.
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Wesselsminde
I 1906 grundlægger Cavling børnekolonien »Wesselsminde« fordi en velhavende københavner, konsul P. Nørgaard
skænker kolonien den fornødne grund. Nørgaard, der gennem mange år forbliver Cavlings gode ven, bor på den dejlige - endnu eksisterende - ejendom Wesselsminde, som
ligger i det smukke, åbne landskab ved Nærum ned mod
Mølleåen og Jægersborg Hegn. Et sted på den store grund
har Nørgaard ladet opføre et bjælkehus til25 københavn-

1906

Der hersker en vis primitiv hygge i kakkelovnskrogen i ombryderiet i Niels Juelsgade. Her har Holger Damgaard fotograferet de tekniske medarbejdere i en rygepause. Yderst til højre står Ejner Hansen og Th.
Bertelsen.

Politikens maskinsætteri 1905. Bladets første fire Mergenthaler-Linotype-maskiner fra 1899 er i gang i Niels
Ju elsgade. Længst til højre Hans Frederiksen, i forgrunden Otto Barnewitz, i baggrunden Carl Pirring, der opnår 50-års jubilæum 1934. Til højre ses Axel Olsen og Viggo O. Nielsen. -Ukendt fotograf.
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Musik på Wesselsminde i 1909. Som Kirkeby siger i sin »Politikens billedbog«: >>Kunstnere og andre gode
mennesker aflægger ofte kolonien et besøg for at glæde børnene.« Her har Valdemar Andersen samtidig været
ude ved Mølleåen for at lave en tegning til Politiken af de lyttende børn. Valdemar Andersens klare, sort-hvide
tegninger klæder avissiderne fortræffeligt, og nu kan Politikens Reproduktions-anstalt ætse dem til knivskarphed.

ske børns sommerophold. I 1910 skænker Politiken kolonien sin festlige pavillon fra landsudstillingen i Århus 1909.
Det er det såkaldte Blækhus, hvorfra Politiken året forinden har udsendt sin udstillingsavis. Nu bliver pavillonen,
tegnet af professor Anton Rosen, legestue og spisestue for
børnene. Skoleinspektør Chr. Jensen bliver i de første år koloniens afholdte leder, afløst i 1911 af skoleinspektør Degerbøll og samme år gøres Wesselsminde til en
selvejende institution, som Politiken dog fortsat støtter
med indsamlede midler fra sine julekoncerter og friluftskomedier i Dyrehaven. Cavling forbliver formand til sin død
1933 og afløses af sin søn, Viggo Cavling.
Koloniens senere skæbne er fortalt i bind 2.

Forrige side:
Til Landsudstillingen i Arhus 1909 opfører Politiken sin egen pavillon,
tegnet af professor Rosen og kaldet >>Blækhuset«. Den er dekoreret af
Valdemar Andersen og udstyret med et lille trykkeri, som dagligt udsender en udstillingsudgave af Politiken. Da udstillingen er forbi, flyttes pavillonen til Politikens børnekoloni >>Wesselsminde<< ved Jægersborg
Hegn, nord for Mølleåen. Her bliver den opholds- og spisestue for børnene, når vejret er dårligt. - Fot. H. Damgaard.

Unge Viggo Cavling bistår sin
far i velgørenhedsarbejdet fra
1907. Tegning Alfred Schmidt.
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Af hensyn til både bladsalg, annonce-indlevering og abonnements-tegning opretter Jespersen og Cavling tiltrækkende »telegramhaller« både i Westend på Vesterbrogade og i Hellerup. Her åbner Westend-afdelingen i
1906. - Fot. H. Damgaard.

Hvis folk ikke har råd til at købe avisen, kan de læse den gratis i de store avisskabe, som i 1908 skyder op på
plankeværker og stativer rundt om i byen. For annoncørernes skyld er det jo vigtigt, at annoncerne læses af så
mange som muligt.- Fot. H. Damgaard.
158

1906

Willumsen og Hørup
Kort efter Hørups død beslutter man i kredse, der står Politiken nær, at rejse et mindesmærke for bladets grundlægger. Som mulig kunstner kommer den 40-årige ]. F. Willumsen tidligt ind i billedet. Cavling har truffet ham i Paris
under Verdensudstillingen i 1889 og har holdt kontakt med
ham siden. De mødes i en lille, eksklusiv kreds, der spiller
dukketeater! Dukkerne er malet af Willumsen, fortæppet
udført af Harald Slott-Møller og musikken komponeret af
Carl Nielsen. Blandt de øvrige i kredsen er kunsthistorikeren Emil Hannover, som Cavling har knyttet til Politiken
som kunstanmelder, og Sophus Claussen, som er begyndt
at offentliggøre digte i bladet.
Det er i denne kreds, tankerne om et Hørup-monument
modnes, og det er navnlig Hannaver og hans kone Alice,
der stærkt går ind for, at man skal overlade den altid eksperimenterende Willumsen opgaven.
Den tanke deles dog ikke af Politikens nye enevældige
redaktør Edvard Brandes. Dels fremstår Willumsen som
sin tids udprægede symbolist og er derfor næppe den ideelle kunstner til at skabe monumentet over bonde-realismens store fortaler; dertil kommer, at Willumsen aldrig
har kendt Hørup eller interesseret sig det mindste for hans
politiske indsats.
Uenigheden mellem Cavling og Brandes i sagen om
Hørup-statuen er vel ikke uden undertoner fra den personlige kamp, der i disse år foregår mellem netop disse to. Men
det er Cavling, der går af med sejren. Næppe har Brandes i
1905 trukket sig ud af Politiken, før Cavling nedsætter en
komite, der opfordrer Willumsen til at indsende sit udkast.
Efter en åben konkurrence et år senere vælger komiteen
Willumsens endelige udkast. Det er atter Hannover, der
lægger sin store autoritet i afgørelsen. Han frygter, at man
ellers kan få en »marcipan-statue« af Hørup af den type,
som brygger Carl Jacobsen i disse år så rundhåndet udstyrer hovedstadens parker med. Det ender da også med, at
Brandes opgiver sin modstand.
Willumsen læser nu det nylig udkomne trebinds-værk
med Hørups taler; han rekvirerer fotografier og tegninger
og lader endog en skrædder sy et sæt tøj mage til Hørups,
og med det iklæder han sin model. Han vil skildre Hørup
som taleren, agitatoren og bandeføreren. Man skal af hans
stilling, holdning og ansigtsudtryk kunne se, hvad han har
stået for!
Ud fra denne opfattelse frafalder Willumsen samtidig ethvert forsøg på at udføre en naturtro, portrættegnende

C.C. Clausen (1868-1934).
Medarbejder ved Politiken fra
1906 til sin død. Skønt uddannet som rigsdagsstenograf bliver han efterhånden en
meget respekteret politisk skribent og kronikør. Under pseudonymet >>tres« udsender han
på Politiken en serie populære
rejsebøger; senere velkendte
forbillede for Politikens Forlags
tur-bøger.

Ernst Goldschmidt (1879-1959).
Impressionistisk maler, kunsthistoriker. Oprindelig forretningsuddannet, men søger samtidig Zartroanns skole 1903-04.
I Paris 1906 med Giersing,
Svane og Isakson. Fin kender
af fransk kunst. Medarbejder
ved Politiken, ofte med breve
fra Paris. Største bogværk:
»Frankrigs malerkunst« i 8
bind, udsendt 1914-53.
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På J.F. Willumsens første udkast til Hørup-monumentet er
Hørup udstyret med fødder,
men kunstneren finder, at den
afslappede taler med den ensomme tilhører virkede for tam
og for udramatisk. han vil have
styrke i monumentet. - Maleri i
Politikens samling.

Willumsens blyantsskitse til
statuen af Hørup fra 1906.
Kunstneren går grundigt til
værks: modellen er iført et sæt
tøj, der er syet mage til det,
Hørup er iklædt på et fotografi. -Politikens samling.

gengivelse af Hørup. Med sin dramatik og bevægelse skal
statuen være et monument over hans politiske indsats.
Derved kommer statuen på ingen måde til at svare til folks
erindringer om Hørup på en talerstol. Tværtimod, siger
flere af hans samtidige, er der en påfaldende kontrast mellem statuens skarpe agitation og hans egen altid beherskede, ofte i starten af en tale næsten flegmatisk rolige ydre.
Men den symbolistiske kunstner gennemfører sin intention. Som kunsthistorikerne Torben og Leila Krogh senere
udtaler om statuen: »Hvis kunst, der harpolitisk sigte, skal
have en anden og mere dybtgående virkning end at bekræfte de allerede overbeviste, må den kunne udfordre,
forurolige og provokere.«
Efter endnu nogle forskellige udkast går Willumsen i
1907 for alvor i gang med modelleringen i fuld størrelse og
skaber nu det monument, som alle kender i dag. Skulpturen bliver et symbol på oprøreren i det danske samfund,
forkæmperen for parlamentarismen, Estrup-regimets argeste modstander, talsmanden for bøndernes åndelige frigørelse, modstanderen af de national-liberale dannelseshovmod og endelig fødselshjælperen for den nye litteratur,

Næste side:
].F. Willumsen (1863-1958) i sit atelier 1906, da han som 39-årig kunstner er i gang med at modellere Hørup i fuld størrelse efter det mindre udkast, der står foran stigen. Damen i kurvestolen er hans anden hustru,
den 31-årige billedhuggerinde Edith f. Wessel, som han har mødt i USA
og ægtet i 1903. Den unge pige bag hende er Willumsens ældste datter af
første ægteskab. -Ukendt fotograf. Politikens samling.
160

1906

11

Politiken 100 år 1

161

1906

På hjørnet af Pilestræde og den
nu amputerede Citygade (skråt
over for Silkegade) indretter
Politiken i 1907 ekspedition,
abonnement og annonceafdeling bag de store ruder på l.
sal. Den nye direktør Carl Jespersen, forestår hele indretningen og sidder selv i >>hjørneværelset« ud til Pilestræde. I kælderen er der trykkeri, stereotypi og bladudlevering. Sætteriet
ligger øverst oppe. Det hele arrangement ophører i 1912 ved
flytningen til Rådhuspladsen. Tegning af Axel Andreasen.

Næste side øverst:
Her er nøjagtig samme hjørne
som på forrige side, fotograferet i 1980. Selve bygningen står
aldeles uforandret. - Fot. Morten Langkilde.
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som Georg Brandes har indført, som broderen Edvard har
plejet og dyrket i Politiken, deres fælles blad.
Men statuen bliver allerede under tilblivelsen ofte kritiseret med den stående bemærkning: »Den ligner jo ikke
Hørup!« Men realistisk bliver den altså, og realisme er jo,
hvad Hørup altid har tilstræbt! Det gælder faktisk også den
trekantsokkel, på hvis tre sider Willumsen skildrer bondestandens udvikling gennem tre århundreder, inspireret af
en passus i en af Hørups taler.

Citygade
Det bliver Cavlings oplagsmæssige succes med det nye format, der næsten omgående sprænger rammerne i trykkeriet i Niels Juelsgade, hvor man har klaret sig 13Vz år. Gadens beboere ånder lettet op. Den nye Marinoni-presse
støjer hver nat så voldsomt, at de ikke kan sove. Nu skal
der købes en Marinoni-presse til, og den er der ikke plads
til.

1906

Det er Hansen-Ott, der i det eneste år- 1905 -han før sin
død kom til at virke for Politiken, finder frem til den store,
moderne forretningsejendom i Citygade på hjørnet af Pilestræde. Her er ikke bare plads til samtlige tekniske afdelinger, men også til hele bladets administration, så at redaktionen nu kan få samtlige etager i lntegade til sin rådighed.
Og det er også nødvendigt: I 1907 er der21mand i redaktionen, sådan som telefontavlen på side 170 viser.
Natten til 6. november 1905 overflyttes maskinerne af
det 40-tallige personale til Citygade, som ligger betydeligt
nærmere Integade end Niels Juelsgade har gjort. Cavling
beder i avisen - dagen forinden- abonnenterne om at bære
over med eventuelle forsinkelser i de følgende dage. Han
har dog den fordel, at Marinoni-presse nr. 2 allerede er opstillet i Citygade af hans »franske ingeniør« og altså er trykklar fra første dag.
Men Politiken forbliver kun i Citygade i godt 6 år- så
kalder Rådhuspladsen. I løbet af årene 1906-12 vokser bladet eksplosivt. Ved 25 års jubilæet 1909 er oplagstallene
oppe på 40.000.
11"

Her er den eneste plakat Alfred Schmidt har tegnet til Politiken. Den fremkommer på
Cavlings foranledning i 1905,
da bladet havde udskrevet en
konkurrence om en rejse jorden rundt.
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Cavling set af en modstander
Den 28-årige, nybagte konservative magister Harald Nielsen, (1879-1957), der allerede i sin studietid har undsagt
Georg Brandes som tidens åndelige fører, holder i januar
1907 foredrag i Studenterforeningen. Han kalder sit indlæg »Systemet Politiken« og udsender talen i udvidet bogform samme år under samme titel. For at se et glimt af C avling, som han tager sig ud for en begavet, men indædt modstander - og for at Cavlings træer i øvrigt ikke skal vokse
ind i himmelen - følger her et Cavling-portræt fra Harald
Nielsens bog:
»Cavlings smag er ikke altid udsøgt, men den er bred og
folkelig. Der er visse ting, han ikke kan stå for. En djærv,
uskyldig spøg får altid hans hjertelige bifald. Han elsker
endvidere alle slags rariteter: en flyvende villa og et rullende nødtørftshus bliver straks indlemmet i samlingen sammen med verdens fedeste dreng. Forsiden udvikler sig mere
og mere til et slags Panoptikon. Navnlig interesser han sig
for Danmarks ældste mænd og kvinder. Der er utvivlsomt
noget sygeligt i det! Han kan ikke få nok af dem, og han
gennemstøver landet for at finde, hvad der er af alderdom.
Jeg er ikke engang vis på, at han ikke misbruger den gamle
mand fra Nyboder og lader ham holde fødselsdag flere
gange om året for at tilfredsstille sin rasende trang til sensation.
Alting får det samme præg! Vi får privattelegrammer fra
Paris om en sporvogn, der er løbet løbsk, og fra London
om Lorden, der har været til stede ved et møde på Trafalgar Square. Et jordskælv, en kalv med to hoveder og et
fransk ministeriums fald bliver meddelt på samme opsigtsvækkende måde. Alle steder er der nemlig sjov i gaden.
Cavling går ud fra, at publikum er dovent, derfor bliver
artiklerne kortere og kortere. Han tror også publikum er
tungnemt, derfor bliver overskrifterne større og større. Endelig at publikum også er nysgerrigt, og derfor bliver efterretningerne flere og flere. -Men uden kritik, og derfor mere og mere upålidelige og intetsigende.
Parolen synes at være: Foragt mig, når I blot holder af
mig!
Skal der tegnes et billede af Politiken, som bladet tager
sig ud i den offentlige bevidsthed, må det fremstilles som en
alfons, der gør sin kur til en offentlighed, som bladet- med
held- har behandlet som en simpel skøge, der lader sig vinde ved det uægte, underholde af det barnagtige, og imponeres af det brutale.

Forrige side:
Carl Jespersen (1873-1956).
Over hele huset kendt som
»C.J.« eller >>Sorte Carl«. Direktør for AIS Dagbladet Politiken fra 1906-38. Værkførersøn, som efter præliminæreksamen 1889 drager til Amerika
for her at føre en omvekslende
tilværelse gennem tre år som
maskinarbejder, kusk, skovhugger og kok, før han i Chicago - for sin mødrene arv - starter et mindre dampvaskeri. I
1895 er han tilbage i København og opretter i 1897 >>Centralvaskeriet<<, som han opgiver, skønt det senere bliver en
blomstrende forretning. Derefter tre år i Sverige som Vacuum
Oils generalrepræsentant. Da
han i 1906 søger stillingen på
Politiken som afdøde Johs.
Hansen-Otts efterfølger, føler
Cavling sig tiltalt af den alsidige, aktive og meget myndige
33-årige ansøger og ansætter
ham uden betænkelighed som
bladets >>forretningsfører<<;
Cavling får i Jespersen en både
aktiv og magtfuld, men tillige
loyal makker, udstyret i rigt
mål med den praktiske, forretningsmæssige indstilling, som
ligger Cavling noget fjernere.
Ikke mindst i de krampagtig
svære år omkring 1920 bliver
Jespersens mod, kampånd og
beslutsomhed af stor værdi for
huset. Næppe nogen anden direktør har sat så stærkt et præg
på Politikens udvikling som
eneherskeren C. J. I hans 32årige regeringstid på bladet 12dobles omsætningen og papirforbruget, mens personalet kun
stiger til det S-dobbelte. I 1906
forestår han indretningen af Citygade, i 1912 organiserer han
overflytningen til Rådhuspladsen. Købet af de nye presser i
1912, 27 og 37 foretages direkte
på hans initiativ. Han opfører
Magasinets ejendom i Vestergade 28 i 1920 og hans sidste indsats er Ekstrabladets Hus i Vester Voldgade 33 i 1937. Hans
triste afsked er omtalt under
1938.
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Martin Andersen-Nexø (18691954). Forfatter. Vokset op under kummerlige forhold som
No. 4 af 11 børn. Skomagersvend på Bornholm efter ringe
skoleuddannelse, men tidligt
forslugen læser. Første store
bog: >>Pelle Eroberen 1-4<< 19061910 og blandt talrige andre
>>Ditte Menneskebarn«, som
starter i 1917. 1933 i Sovjet,
som imponerer ham stærkt.
Kommunist fra 1939. Arresteret 1943. Flygtning i Sverige
1943-45. Endnu omkring l.
verdenskrig kronikør ved Politiken.

Herluf Jensenius har tegnet
Andersen-Nexø i Berlingske
Tidende.
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Samtidig med, at man stupidt groft polimiserer med
modstandere og forfølger dem på den mest gadedrengeagtige måde, hvis de dementerer et løgnagtigt interview,
driver man snobberiet for »ansete mænd« til en skamløshed som aldrig før. Navnlig, hvis de kan kaste glans over
Politiken! Og alt dette har først udviklet sig i fuld blomst
efter at man er gået over til det nye format.
For det nye format har skabt kronikørerne. Cavlings
elskværdighed er for uimodståelig. Selv de uforsonlige indfinder sig en for en. Formodentlig har man indset, at Cavling er den rette mand til »at udvikle lyset i menneskenaturen og bevare dens adel!« Avisen er derved kommet til at
stå som den national-liberale presse. Den har monopoliseret den toneangivende intelligens.<<
Harald Nielsen beundrer kronikørernes abstraktionsevne.
Mens andre opfatter Politiken som et udeleligt blad med
samme redaktør, samme moralske niveau og penge i samme pose, synes kronikørerne ved en sublim tankeakt at
kunne skille kronikken ud til noget selvstændigt. De lever
efter princippet:
»- Ser I ikke skillestregen- I skabhalse! Der markerer
kronikken, og det er noget af det reneste og fordomsfrieste,
man har set her til lands. Når jeg skriver her, er jeg kronikør! Hvad der står over stregen, interesserer jeg mig slet ikke for.«
Med venlig hilsen til Cavling noterer Harald Nielsen til
slut:
»Da Drachmann i sommeren 1905 vendte tilbage fra Italien, blev han systematisk reklameret længere og længere
ind i Politikens favn. Han kunne ikke spise en bøf på »Bristol«, uden at bladet var der med »den isengrå skjald«, og
når han ikke blev kaldt »den store digter«, var han »vor
medarbejder«. Han blev som reklameobjekt simpelt hen
fedet op som en gris i slagtetiden.«
Den kritisk begavede Harald Nielsen, som i øvrigt var
halvbroder til Frederik Poulsen, finder aldrig sin rette hylde i tilværelsen. Han opfattede til slut sig selv som »en Don
Quixote uden dennes illusioner«.

Næste side:
Selv efter sætteriets overflytning til Citygade i 1906 er forholdene endnu
trange i de tekniske afdelinger. De fire billeder viser: l) Ombryderiet
med rammerne til hver enkelt sides færdige form. 2) Carl Jespersens
stolthed, den nye hydrauliske matrice-præge-presse >>Hercules«. 3) Et
kik ind i reproduktionsafdelingens atelier og 4) det lille, syrelugtende ætseri, hvor klicheerne fremstilles.- Ukendt fotograf.
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Håndsætteriet i Citygade. Det er holdt i den traditionelle stil. Så sent som i 1950 udtaler Politikens tekniske direktør, at hvis Gutenberg aflagde besøg på et håndsætteri i blyets sidste epoke, ville han kun studse over belysningen. Resten ville han nikke genkendende til. -Ukendt fotograf.

I Citygade går man over til Linotype-sættemaskinen. Smeltning af blyet sker ved gas; derfor er der udsugningsrør på hver maskine. -Ukendt fotograf.
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Rotationstryk forudsætter halvcirkulære trykplader af bly, støbte efter bøjelige papmatricer. Trykpladerne
spændes på trykcylindren, så at to avis-sider svarer til hver cylinders omkreds. Her ses bladets såkaldte
Stereotypi-afdeling, hvor trykpladerne støbes og justeres 1905. -Ukendt fotograf.

6. januar 1906 aflægger Politikens kronikører i selskab med medarbejdere et besøg i det nye trykkeri i Citygade. Her ses de i stereotypiet. Man kan vagt skimte gæster som Gustav Philipsen, Otto Benzon, Christopher
Hage, Emil Rasmussen, Martin Andersen Nexø, Helge Rode, J. P. Jacobsen og Svend Leopold. Af bladets egne
folk aner man den nye bestyrelsesformand, Oskar Johansen, Georg Brandes, Henrik Cavling med sin unge søn
Viggo, samt Emil Hannover, Niels Petersen, Chr. Rimestad og Chr. Hiorth-Clausen. Midt i billedet står Carl
Th. Zahle. En billedtekst er altid udtryk for balancen mellem viden og holdning. Samme billede er nemlig gengivet i 75 årsskriftet for Politikens Tekniske Klub fra 1982. Der står: >>Indvielse af det nye stereotypi i Citygade
med mange kendte personer, bl.a. den senere konseilspræsident Zahle, men ingen typografer<<.- Ukendt fotograf. Reproduceret efter Koppels: »Af Politikens Historie<<.
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Politikens telefontavle på trappen i Integade 1907. De 20 menige medarbejdere har tre numre til deling og kun Cavling disponerer over sit eget apparat.
Men det er et fremskridt, at 13
af medarbejderene nu har fået
mulighed for at telefonere. Hørup har nemlig så sent som i
1899 sagt nej tak til telefonvæsnets venlige tilbud om at installere en telefon hjemme hos ham
selv. Han giver følgende begrundelse: »Jeg har en sand
rædsel for en sådan snakkemaskine i mit hjem og er fast bestemt på at værge mig længst
mulig.<< Han dør to år senere
uden nogen sinde at have benyttet en telefon. -Ukendt fotograf.
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Unge Rodes genvordigheder

Ove Rode som Politikens nye
politiske redaktør, tegnet i
1907 af den purunge Carl Jensen.
170

Når man har vænnet sig til at opfatte Ove Rode som den
nobleste skikkelse i Zahles regering 1913-20 og betragter
det monument, der senere er rejst for at mindes hans indsats (se bind 2, 1938) er man tilbøjelig til at overse, hvor besværligt hans første 15 år i Integade formede sig, og hvor
trangt hans første forsøg i det aktive politiske liv faldt ud.
Som nyansat i 1892 med det standsede »Piraten« og det ruinerende »København« bag sig, får han næsten aldrig lov til
at skrive om de to ting, han helst vil, nemlig kulturstof og
politik, for det sidder Brandes og Hørup på. Så må han
skrive petit-journalistik med »Tys-tys-artikler«, som faktisk ikke ligger for hans pen, fordi han er for net og bourgeois i sin tankegang og ikke kan kappes med hverken Carl
Ewald eller Peter Nansen i denne genre.
Han får som tidligere fortalt et gennembrud i Den radikale Klub 1903, og spiller en afgørende rolle i 1905 ved Det

1907

Nattens arbejde er til ende. Avisen er trykt og afhentet af bladkonerne til abonnenterne. Nu køres den postbesørgede del af oplaget på trækvogn ud fra porten i Citygade og bringes til Købmagergades posthus. -Fotografi
fra 1907.
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Henrik Emil Melchior (18811927). Illustrator, ansat af Cavling 1906, da Politiken selv begyndte at fremstille klicheer til
avistryk. Tegnede for bladet til
1920 med enkelte afbrydelser
som teaterdirektør i Helsingør
og Alborg. Kostumetegner til
Scala til sin død og tillige stifter
af Tegnerforbundet 1919.
Bror til operasangeren Lauritz
Melchior.

radikale Venstres start, men kun med det resultat, at Cavling som bladets nye, upolitiske redaktør og storaktionær
ser på ham med uvilje efter at have fået ham påduttet som
politisk medarbejder ved Edvard Brandes afgang og Oskar
Johansens mægling.
Det varer også længe før han kommer ind i Folketinget. I
1898 bliver han ikke valgt, han vrages 1903 og påny 1907
bliver han vraget i Holbæk-kredsen, og i nogle år må han
trøste sig som radikalt medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
Men i 1909 indvælges han i Holbæk-kredsen, bliver radikal ordfører i Folketinget og kommer derfor ikke med i
Carl Th. Zahles første regering. Han skal passe Folketinget! Snart efter dumper han katastrofalt ved valget i 1910,
men kommer heldigvis ind igen ved et omvalg i Kalundborg samme år. I Politikens bestyrelse er man misfornøjet
med, at han sidder både i Folketinget og Borgerrepræsentationen og beder ham slutte det sidste. Først da Zahle tager
ham med i 1913 som indenrigsminister i sit nye ministerium, kommer han på sin helt rette hylde -men er til gengæld i realiteten tabt for Politiken i de næste 14 år.

Ikke skrive med blyant
Om de første år i teknikken i Citygade efter indførelsen af
Cavlings nye format på Marinoni-pressen, fortæller maskinsætter Viggo O. Nielsen i et interview i IndendørsPolitiken i 1946, da Nielsen var ældste mand i gårde ud af
husets 1100 ansatte. Han var ansat i 1888, fire år før Valdemar Koppel. Her er et uddrag af hans oplysninger:
»Den første aften, vi lavede avisen i det nye format, kom
Henrik Ca v lin g sammen med Valdemar Koppel og redaktionssekretær P. C. V. Hansen fra Integade over i Citygade
for at ombryde den nye avis. Det var navnlig den helt nye

Viggo Cavling (1887-1946).
Søn af Henrik Cavling, opkaldt
efter Viggo Hørup. Fra 1907
medarbejder på næsten alle
tænkelige felter med ballet som
speciale. Oparbejder »Magasinet« fra en tilfældig begyndelse
i 1921-22 til et oplag på 250.000
ekspl. De årlige julekoncerter
forestår han i mange år. Formand for >>Wesselsminde<< fra
1927.
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Næste side:
De små forhold i Integade må man leve med i de første 28 år af bladets
eksistens. Politikens 25-års jubilæum i 1909 fejres således på den gamle
adresse. Selv Cavling, der er ansat i 1886, er således 25 års jubilar, allerede året før han flytter ind i hjørneværelset på Rådhuspladsen. Billederne viser seks interiører fra Integade 1907. l) Statstelegrafredaktionen,
der modtager telegrammer fra udlandet på den gammeldags maner. 2)
Redaktionsvagten, der omsider har fået en skranke til beskyttelse af den
ofte hårdt plagede vagt. 3) Statstelefon-afdelingen, hvortil indenlandske nyheder indtelefoneres døgnet rundt. 4) Telegramredaktionen, hvor
telegramredaktør Chr. Thomsen bearbejder telegrammerne redaktionelt. S) Den ensomme natredaktør og endelig 6) et typisk medarbejderbord, som man har lov at bemægtige sig, hvis det er ledigt.

1907

Politikens tekniske personale, samlet til herrefrokost den 10. februar 1907- godt et halvt år før oprettelsen af
Politikens tekniske Klub. Forrest fra venstre: Anton Andersen, Peter Jensen, Otto Barnewitz, C. F. Pirring,
Ferdinand Ludvigsen, Johannes Larsen, Chr. J. Christensen, H. F. Frederiksen, faktor Adolf Jensen, A. F.
Winkelmann. I anden række: William Berthelsen, H. F. Rasmussen, A. Sørensen fra stereotypiet, Dahrup
Hermansen, P. L. Petersen, Carel Hansen, senere Magasinets ombryder, L. H. C. Andersen, Leopold Andersen, Sofus Andersen. Bagest: A. Juul Sørensen, Levring, Chr. Petersen, H. C. Hansen, Stancke, typograferne
Axel Olsen og Viggo O. Nielsen, begge maskinsætteriet. -Ukendt fotograf.
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»Forspal te«, der havde de to chefredaktørers særlige interesse, men derefter klarer P.C.V. Hansen opgaven alene
hver nat. . . . Cavling opretholdt den gode skik: hver
nytårsaften kl. 12 kom han op i ombryderiet og hilste på
det forsamlede tekniske personale, der var på arbejde den
nat, så holdt han en smuk tale og trakterede med champagne, kransekage og cigarer .... Men vi blev faktisk nødt til at
flytte fra Citygade, da Marinani n o. 2 blev anbragt i kælderen under forhuset. Pressen fremkaldte nemlig så stærke
rystelser, at bygningen begyndte at slå revner. Beboerne
truede med at flytte, og det var værten ikke glad for. Der
var jo ingen mangel på boliger, og man passede godt på sine lejere .
. . . En aften fik jeg en mindre artikel af redaktør Cavling.
Den var skrevet med blyant. Hr. Cavling skrev dengang
ikke meget, men ellers altid med blæk. Det var et krav, for
maskinsætningen foregik ved kunstigt lys, og lyset gør blyantskrift svær at læse.
Jeg satte imidlertid artiklen og kontorbudet, gamle Hans
Jensen, fik aftrykket med til Cavling. Noget efter kom han
op igen med en karton med tre cigarer og et brev. Der stod:
Hr. Nielsen, jeg er forbavset over, at De har kunne sætte min artikel
fejlfrit, skønt den var skrevet med blyant. Må jeg byde Dem en cigar, jeg
har ikke andet. Deres H. Cavling.

Hans Jensen fortalte mig nu, at han var blevet kaldt ind til
hr. Cavling, der spurgte, om han vidste, hvem der havde
sat artiklen. Hans Jensen nævnte mit navn. Hr. Cavling
havde stået lidt og trukket sig i overskægget, hvorpå han
udbrød: »Det er s'gu godt.« Han satte sig derefter ned og
skrev et par linjer, stak derefter hånden i lommen, fremtog
en krone og sagde: »Hør, Hans, kan De gå ned og trække et
par cigarer og bringe dem op til hr. Nielsen sammen med
aftrykket og brevet her.«- Det var skam tre gode cigarer,
man på den tid fik for en krone!«
Forrige side:
Politikens tekniske personale fejrer fastelavnsfest i All€~gade nr. 10 den
5. marts 1905, fem uger før Politiken skifter format på den nye
Marinoni-presse. Kæmpen til venstre er Werner Larsen, en af bladets
første kemigrafer. I forreste række ses som nr. 2 maskinsætter Vilhelm
Hansen. Nr. 4er A. Juul-Sørensen, nr. 5 er den senere ombryder af »Magasinet<<, Car€:1 Hansen, nr. 6 er faktor Leopold Andersen (med fastelavnskølle), nr. 7 er L. F. Frederiksen og nr. 8 er L. H. C. Andersen og endelig som nr. 9 står den høje Carl Feldbro yderst til højre. Midt i billedet i
anden række står Carl F. Firring og faktor L. P. Petersen. I bageste række
omtrent midt i billedet skimtes håndsætter M. Gercke og maskinsætterne Viggo Nielsen og Axel Olsen. -Ukendt fotograf.

Anker Kirkeby (1884-1957).
Journalist. Knyttet til Politiken
i 50 år fra 1907. Rejsende korrespondent og utrættelig arrangør af udstillinger, konkurrencer, indsamlinger og velgørenhedsfester. Bladet er hans liv,
og med tre ægteskaber betaler
han prisen. Stifter af Juleløses
Jul og Politikens Juleindsamling. Skaber af Stemmearkivet,
af Pressemuseet og af byens mindeplader for berømte beboere.
Genskaber af Hofteateret og
far til Politikens Stjernehæfter.
Hyppigt omtalt i de følgende
50 år.

Svensk tegning fra en Kirkebyfest, hvor berømtheden fra København er fundet værdig til at
erstatte Tordenskjold på tændstikæskerne.
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Hjørneværelset i Integade efteratCavling har overtaget Brandes' plads i 1905. Det er det værelse, Hørup har
haft til sin død. » Hjørneværelsestraditionen «lever videre den dag i dag på Rådhuspladsen efter 100 års forløb.
Hørups ståltrådsholder til ugens aviser eksisterer endnu, men ellers har det knebet lidt med venerationen over
for det fattige og slidte kontorinventar. -Ukendt fotograf.

Korrekturlæsning >>mod manuskript« på Politikens redaktion omkring 1907. Den mandlige korrektør er ung
medarbejder, der læser højt af manuskriptet. Damen, der følger teksten på korrekturstrimlen er den meget
myndige Josephine Jacobsen, (ansat 1892 og aktiv i over 25 år). Det er hende, som en aften truer unge Carl Th.
Zahle med at smide et blækhus i hovedet på ham, fordi han har tilladt sig at kritisere en bagatel. - Ukendt
fotograf.
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Til venstre Politikens første driftsinspektør, Gustav Clausen. Tidligere afholdt tillidsmand, nu omfattet af det
tekniske personale med skepsis. I Teknisk Klubs annaler gøres han stærkt medansvarlig for husets første typografstrejke 1908. Til højre: Første forsøg på at opbygge et klichearkiv med de mange tegnede og ætsede portrætter, som kan genanvendes. -Ukendt fotograf.

Eneste billede af bladudleveringen i Citygade. Den gamle mand med nakkekrøllerne er en original blandt bladsælgerne, som stiller hver nat og henter sit kvantum. Han dør iflg. Kirkeby som en velhavende mand.
12
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Arbejdslammede medarbejdere
samlet på Valdemar Koppels
kontor i Integade i 1908 under
den første typografstrejke i Politikens tid. De sidder og venter
på, om opslaget med ,,Lockout<< skal i vinduet. Strejken
varer en uge. I bageste række
ses politirapporteren Ervø, Valdemar Koppel og telegramredaktør Chr. Thomsen. Foran
Marinus L. Yde og den digre
Charles Kjerulf. Helt i forgrunden tegneren H.E. Melchior,
der er bror til sangeren Lauritz
Melchior. -Ukendt fotograf.

Næste side:
Her er nødavisen fra strejkens
S. dag den 13. august 1908. Dagen før har Cavling benyttet
lejligheden til at sige, hvad han
mener om »den privilegerede
Social-Demokraten«. -Politikens arkiv.
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Første typografstrejke
Den 10. august- fire uger før Alberti melder sig på Domhuset - oplever Politiken sin første københavnske typografstrejke. I 10 dage udkommer der i hovedstaden ikke andre
aviser end »Social-Demokraten« og »Kristelig Dagblad«,
der begge står uden for Arbejdsgiverforeningen. Alberti
kan glæde sig over strejken, som giver ham endnu en stakket frist.
I hovedstaden søger byens elleve højst forskellige aviser
- heriblandt Politiken - at gå sammen om en lille nødavis
»Pressen«. Det lykkes, men der eksisterer bare ikke noget
anvendeligt distributionsapparat. Cavling er rastløs og allierer sig i stedet med »Skånska Aftonbladet« og får bagsiden på denne avis fyldt op med danske nyheder og det færdige produkt sejlet i kasser til København. Men denne trafik går kun i to døgn, så får de københavnske typografer
deres svenske kolleger til at standse Cavling. Cavling forsøger derpå med hektograferede aviser, fremstillet af
Fængselshjælpens Kontor-assistance. Det går i fire dage,
men så erklærer bladkonerne sympatistrejke, hvorefter
kun få nødaviser når ud til publikum. Mylius Erichsens tra-
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giske død i Grønland bliver i første omgang ikke til andet
end en løbeseddel-nyhed.
Den 18. august er strejken forbi, og Politiken udkommer
atter regelmæssigt.

Mylius Erichsens død

Acton Friis (1871-1939). Maler,
grafiker og skribent. 1902 og
1906 deltager han i Mylius
Erichsen-ekspeditionen til
Grønland, hvorfra han maler
ca. 100 billeder, som udstilles i
Danmark, Tyskland og England. Fra ekspeditionen skriver
han den artikelserie til Politiken, som Mylius Erichsen skulle have skrevet. Hans hovedværk bliver >>De danske Øer«.

Valdernar Andersen (18751928). Tegner. Ansat 1902 ved
»Klokken« som bladtegner.
Kommer til Politiken 1908 og
skaber sin egen bladstreg, sarntidig med at han arbejder som
dekorations- og udstillingskunstner. Han er uhyre alsidig,
og på næsten alle felter - særlig
plakatkunsten - yder han en
banebrydende indsats. Far til
Ib Andersen.
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Der er kun få af Politikens medarbejdere, der har fået et offentligt monument. I Kongens Have knejser Hørups statue, som omtalt på side 193, og på Borgmester Jensens
Plads står Mor og barn som minde om Ove Rodes indsats
som indenrigsminister under første verdenskrig (1938 i
bind 2). Af Rode og Zahle findes der dog tillige buster i henholdsvis Kalundborg og Stege. Endelig møder man på
Langelinje monumentet for Mylius Erichsen og hans kammerater, som derfor har krav på en særlig omtale.
Mylius Erichsen som medlem af »Den litterære Grønlandsekspedition«
1902-1904. Her fotograferet i Ivigtut 1902 sammen med Knud Rasmussen, grønlænderne Osarkrak og Jørgen Brønlund. Det er Erichsens første ekspedition. Han er blevet medarbejder ved Politiken i 1897 og dækker Grønlandsstoffet indtil sin tragiske død i 1907.

1908

Mylius Erichsen, der stammer fra Viborg, bliver som
nævnt på side 95 ansat som journalist og korrekturlæser på
Politiken i 1897, og skriver i de følgende år nogle fortællinger og skitser Fra klit og hav, som han faktisk ikke opnår
større succes med, hverken i pressen eller i de jyske kredse,
hvor han havde hentet sine modeller. Det skuffer ham og
nærer hans mangeårige udlængsler, som har en romantisk
dragning mod det store øde. I kontakt med Knud Rasmussen planlægger han i 1902 Den litterære Grønlandsekspedi tion, der udmærker sig ved, at han ikke vil have videnskabsmænd med. Derimod accepterer han med glæde maleren Harald Moltke og Knud Rasmussens barndomskammerat, den grønlandske kateket Jørgen Brønlund, og yderligere den nyuddannede læge Alfred Bertelsen.
Trods protester fra den ugæstfrie Grønlands-admini stration drager de fem mænd af sted i 1902 for at søge de
veje, ad hvilke eskimoerne i sin tid er nået fra Alaska til
Grønland. Ekspeditionen bliver gennemført under store
strabadser og vender uskadt hjem i 1904. Mylius Erichsen
samler sin korrespondance til Politiken og udsender i 1906
sin bog Grønland illustreret med Harald Moltkes talrige
skitser og malerier. I øvrigt kritiserer han i skarpe vendinger den gammeldags Grønlands-admini stration. Kritikken
fører til en betydelig reform, idet handel og administration
adskilles fra 1908.

Fem år efter Mylius Erichsens
og hans to rejsefæller Høeg Hagens og Jørgen Brønlunds tragiske død i polarnatten rejses et
mindesmærke for dem på Langelinje . Det er udført af Kai
Nielsen og viser i relief -hugget i en kæmpesten med både
styrke, strenghed og nerve den udmattende slædefart, der
endte med døden. På bagsiden
af stenen er indhugget ekspeditionens sidste beretning, nedskrevet af den længstlevende
Brønlund og fundet i hans lommebog sammen med hans lig.Fotografi fra 1912.
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Kontorlandskab, model Carl Jespersen 1907, i den nyindrettede administrationsafdeling i Citygade, hvor Politikens administrative kontorer kommer til at ligge i seks år fra 1906-1912. Derefter går turen til Rådhuspladsen. - Fot. Holger Damgaard.

Politikens regnskabskontor i Citygade mod gården, fotograferet i 1908. Nærmest står kontorchef O.K. Leisner med blyant bag øret. Han bliver Carl Jespersens trofaste mand helt op til1940'rne, da han pensioneres. Ukendt fotograf.
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I 1906- kort efter hans bog- drager han af sted på sin
næste ekspedition, kaldet Danmarksekspedit ionen, som
skal undersøge egnene omkring Independence-sund et,
som endnu er helt ukendt land.
Denne gang tager to hold af sted. Det ene hold ledes af].
P. Koch, der skal nå Pearylands nordøstligste punkt, mens
Mylius Erichsens hold skal undersøge om Indenpendencesundet er andet end en fjord.

Det er ikke bare i spalterne,
Cavling vil have sine telegraftråde. På Politikens kuverter
sidder de også helt op til
1920'rne.

Mylius Erichsens hold består påny af Jørgen Brønlund,
denne gang suppleret med premierløjtnant P. Hø eg Hagen.
Mens Koch og hans hold vender helskindet tilbage, går det
galt for Mylius Erichsen og hans to ledsagere. De forsvinder totalt. Først i 1908 finder J. P. Koch liget af Brønlund,
hvis dagbog afslører tragedien. De tre mænd har måttet
opgive deres sommerlejr på grund af tøbrud og har derefter
i 5 måneder flakket rundt i sneen, ramt af uheld efter uheld
og svigtet af jagtlykken under deres forsøg på at nå ud til
kysten. Høeg Hagen er omkommet 15. november 1907 og
Mylius Erichsen 10 dage senere. Brønlund selv må være
død ganske kort tid efter. Dagbogen beretter i øvrigt nøje
om betydelige geografiske opdagelser.
Budskabet om de tre forskeres tragiske skæbne når København under typografstrejken 1908, men nyheden breder sig alligevel som en løbeild. Hele landet har været meget optaget af de tre forskeres forsvinden. I de følgende år
udskrives en konkurrence om et mindesmærke, som Kai
Nielsen vinder med det her viste monument, som afsløres i
1912. På stenens bagside har Kaare Klint arrangeret et citat
fra Brønlunds dagbog.

Kolossens fald
Journalisterne Ole Hansen og Søren Hansen, begge fremtrædende økonomiske medarbejdere på Politiken i
1960' erne, har i >> Pressehistorisk Ar bog« i 1958 givet dette
glimt af afslutningen på Politikens mangeårige kamp med
Alberti:

Alberti - som vejer sine 120 kilo - tegnet af Rasmus Christiansen kort før den almægtige
justitsministers fald. Han er fra
1892-1908 en taknemlig skydeskive for karikaturtegnerne i
uge- og dagspressen, og dem
kan han vanskeligere sagsøge
på samme måde som han forfølger journalisterne.
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Albertis minespil - tegnet i
Punch omkring århundredskiftet - under læsning af de voldsomme angreb på hans person.

Ove Rode som David i kampen
mod Goliat. Tegning af Alfred
Schmidt 1908.
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»Justitsminister Alberti er under finanslovsdebatten i
foråret 1908 blevet angrebet skånselsløst for sin embedsførelse, men slagene er ligesom blevet hængende i luften, og
op til generalforsamlingen i Den sjællandske Bondestands
Sparekasse den 30. maj 1908 er der en overgang stilhed om
hans navn.
Nogle dage forinden generalforsamlingen ringer redaktøren Anthon Maaløe fra bladet »Dannebrog«, der ejes af
justitsministeren, og spørger sin høje foresatte, om ministeren vil sætte pris på hans nærværelse ved årsmødet på
»Hotel Prinsen« i Roskilde.
-Ah nej, der sker ikke noget af interesse i år, lyder sparekasseformandens svar. De spilder blot Deres tid. Der kommer et referat gennem Ritzaus Bureau, og det er fuldt tilstrækkeligt.
»Dannebrog«s redaktør opnår således på sit forsigtige
spørgsmål en venlig besked om at holde sig væk. Men begivenhederne lader sig ikke undertrykke af dette interne
mødeforbud, de bliver dagen efter mødet udførligt omtalt
og i Politiken endda kommenteret i en leder. Der er nemlig
sket det bemærkelsesværdige, at sagfører Borre- nærmest
for at fremkalde et beroligende svar - har spurgt, om formanden kan stifte lån i sparekassens navn, og om kassens
obligationer er, hvor de skal være?
Den ene af revisorerne, landinspektør Stage, svarer, at
formanden, justitsminister Alberti, ikke uden bestyrelsens
medvirken kan stifte lån. Obligationerne har revisorerne
ikke set, men derimod en erklæring fra Privatbanken gående ud på, at obligationsbeholdningen-nominelt 9Vz mill.
kr. -henligger her fri og ubehæftet til disposition for Den
sjællandske Bondestands Sparekasse. Og til yderligere beroligelse fortæller Alberti, at hans eneste personlige gældsforpligtelse er en kassekredit på indtil140.000 kr. med sikkerhed i hans store teglværk ude ved Lyngbyvej - »Måske
skylder jeg også min skrædder for det sidste par bukser og
jakken, men det er alt,« forsikrer Alberti.
Generalforsamlingen tager de faldne udtalelser til efterretning og godkender, hvad der skal godkendes. Ingen af
de tilstedeværende aner på dette tidspunkt, at erklæringen
fra Privatbanken er et falsum, fremstillet ved hjælp af et
legetøjstrykkeri, som siden sammen med en revolver og en
enøre bliver fundet under papirdyngerne i Albertis pengeskab på sparekassekontoret.
Da sparekassens millionlån i Privatbanken imidlertid ikke fremgår af regnskabet, bliver bankens direktion opskræmt. I et personligt brev til Alberti udbeder den sig en
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Af alle Albertis modstandere
var den unge begavede L. V.
Birck den skarpeste. Senere
økonomisk professor og Universitetsrektor i årene omkring
1930. Karikatur fra 1910.
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Kampen mellem David og Goliat -Ove Rode og Alberti -har stået på i
18 år, lige siden Ove Rode i 1889 startede »Dagbladet København«. Unge Rodes fjendtlige holdning over for den almægtige højesteretssagfører
har kostet ham over 30 injuriesager med over 2000 kr. i bøder og sagsomkostninger. Det er faktisk mere, end Rode har hævet i løn på sit blad
gennem de første år. Men Rodes mistro til kolossen er usvækket. Det er
ikke blevet bedre af, at Alberti i 1892 - samme år som Rode kommer
til Politiken- erobrer Hørups folketingskreds i Køge, som har været radikal bastion siden Hørups første valg i 1876. Rode betragter det i 1901
som en skamplet på den første Venstre-regering, at Deuntzer accepterer
Alberti som justitsminister. Da Alberti udskiftes i foråret 1908, begynder Rode at ane hans endelige fald. Men det trækker ud, og da Alberti
endelig melder sig 8. september, er Rode rejst på ferie til Norge.- Men
Rodes klare holdning og utrættelige jagt på den bedrageriske højsteretssagfører og fhv. justitsminister har vakt opmærksomhed. Fem år efter
bliver han selv indenrigsminister i den første levedygtige, radikale regering. -Tegning af Axel Nygaard fra hans Simplissisimusperiode 1904.

Reportagetegning i Politiken 9.
september 1908. Opslaget fylder hele Cavlings vindue i lntegade.
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Helge Wamberg (1888-1959).
Journalist, gesandt. Student
1907 og af Cavling knyttet til
Politiken 1909, 21 år gammel
under pseudonymet »Den yngste<<: Kendt for kvikke og kåde
causerier i de følgende 11 år.
1920 Danmarks første presseattache i Paris, hvor han indtil
2. verdenskrig udfører et stort
kulturelt kontaktarbejde mellem de to lande.

Cavlingigen
Cavling er ikke tilbøjelig til at
undervurdere Politikens indflydelse.
En pinselørdag kører han og
Kirkeby ned til Bornholmerbåden for at vinke farvel til de
mange deltagere i bladets store
pinsetur.
Det er en af Politikens første
store udflugter og Cavling er
synlig stolt over successen. På
tilbagevejen drøfter han antallet af deltagerne med Kirkeby.
Strøget ligger den helligaften
øde hen, og ligesom i fortsættelse af sin tankegang siger
Cavling pludselig:
- Man kan allerede se, hvor
tom byen er blevet!
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forklaring, men lader sig stille tilfreds med, »at Stage ikke
har evnet at udtrykke sig klart og koncist«. Og om pressen
skriver Alberti til banken: »At avisreferater på mange
punkter ikke har fået den rigtige sammenhæng ud af hr.
Stages tale, undrer mig ikke. Men jeg finder ingen grund til
at foretage nogen berigtigelse. Dels har jeg i mange år fundet det uoverkommeligt at berigtige urigtige referater, dels
ville en berigtigelse ufejlbarligt medføre en avisdiskussion
med ildesindede antydninger, som særligt i tider som disse
kunne tilføre sparekassen ubodelig skade.«
Denne korrespondance bliver først kendt, efter at Alberti den 8. september har meldt sig til politiet. Det samme er
tilfældet med en brevveksling mellem revisoren, landinspektør Stage, og Privatbankens direktion. Foranlediget af
pressekampagnen efter generalforsamlingen stiller Stage i
sin egenskab af revisor i sparekassen en række spørgsmål
til Privatbankdirektørerne. Dagen efter, der er den 18. juli,
kommer svaret fra banken med følgende slutbemærkninger: >>Vi kan ikke efterkomme Deres ønske, da det strider
mod vort reglement at give oplysninger om kundens forhold, med mindre begæringen fremsættes af rette vedkommende«- underskrevet J. Larsen og A. Heide.
Tre dage senere - 21. juli - kalder Alberti sin redaktør
ned i justitsministeriet. Ministeren er ved Maaløes ankomst i fuld gang med at rydde op. Bordet flyder med gamle breve, avisudklip og dokumenter, som efterhånden bliver revet i stykker og kastet ned i en af de store papirkurve,
Alberti havde stående ved siden af bordet.
Den lidt desorienterede redaktør får stukket en blyantskrevet meddelelse i hånden. Den siger, at justitsministeren »på grund af sygdom og overanstrengelse har indgivet demissionsbegæring til konseilspræsidenten, og at
den er bevilget af Hans Majestæt Kongen«. -Redaktør Anthon Maaløe og »Dannebrog« bliver alene om sensationen, som siden i den officielle form ledsages af Albertis udnævnelse til geheimekonferensråd med bevarelse af ekscellencetitlen.
Denne overraskende udnævnelse dulmer vel nok i nogen
grad tvivlernes mistanke, men kun for en kort tid. Pressen
arbejder videre med sine velbegrundede formodninger om
falsk regnskabsaflæggelse, og kredser navnlig om det mystiske depotbevis. Den københavnske bladstrejke i august
giver Alberti otte dages respit, men 8. september ser Politiken sig i stand til at føre et fældende bevis frem, og da bladet den følgende dag stiller krav om offentlig undersøgelse,
melder Alberti sig nogle timer senere på Nytarvs politistation. Bedragerierne har strakt sig over 15 år, henved en
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snes millioner kroner er gået med - de sidste i en desperat
spekulation i guldmineaktier.
Denne pressekampagne hvorunder de medvirkende blade skridt for skridt fører landets tidligere justitsminister til
fængslets port, er det største drama, vi nogen sinde har oplevet i den hjemlige økonomiske journalistik.«

En nat i pressehistorien
Den flittige pressehistoriker Svend Thorsen, der igennem
årtier til sin død 1971 var kronikør ved Politiken, var ikke
uden sans for dramatiske tildragelser i danske dagblades
historie. Særligt indtryk har redaktør Anthon Maaløe
gjort på ham ved den leder, han- som chefredaktør- skrev
i Albertis eget blad »Dannebrog« om aftenen den 8. september 1908. Selv om Maaløe ikke hører til blandt Politikens medarbejdere, fortjener hans leder dog at aftrykkes
som det mest menneskelige dokument i forbindelse med
kolossens fald; det fald, som på Politiken betragtedes som
den herlige og endelige sejr over en mangeårig plageånd og
hensynsløs skurk. Her er Thorsens motivering for at berette historien og derefter selve lederen i let forkortet form.
»Få kender vel i dag navnet Anthon Maaløe. Han blev
født 1867 i Assens som søn af en sagfører og sparekassedirektør, kom efter præliminæreksamen i boghandlerlære,
men gik - alsidig interesseret og livfuld - over i journalistik. Maaløe blev 1890 redaktionssekretær ved »Sorø
Amtstidende«, og da P. A. Alberti i 1892 efter sit valg i Køgekredsen grundlagde hovedstadsbladet »Dannebrog«,
virkede han ved denne avis som politisk medarbejder og
rigsdagsreferent, indtil han i 1907 overtog redaktionen.
Anthon Maaløe stod Alberti nær, han blev hyppigt modtaget af ham både i Justitsministeriet og i Den sjællandske
Bondestands Sparekasse, ja, havde en længere samtale
med excellencen så sent som den 7. september, dagen før
Alberti meldte sig til politiet.
Den 8. september kom Maaløe i den mest tyngende situation, hvori en dansk journalist nogen sinde kan have
befundet sig, nemlig da han skulle skrive morgendagens ledende artikel i Albertis blad. Medens demonstranter larmede foran bladets vinduer i Frederiksborggade, låste han
døren til sit kontor og skrev under overskriften »Et fald«
nedenstående mindreværdige leder, der har sin triste plads
i pressehistorien. Artiklen er mærkværdig, også derved, at
den ligger væsentligt over, hvad den i øvrigt velbegavede
skribent før havde præsteret og siden skulle komme til at

Axel Nygaard (1877-1953).
Tegner. Ansat 1908. Som bladtegner og bogkunstner i sorthvidt har Nygaard evnet at
skabe sin egen stil. Han begynder i Simplicissimus-tegnernes
kreds som politisk og socialsatiriker, men finder efterhånden helt sin egen lette og fine
form, som i en menneskealder
præger >>Dag til Dag<< og
>>Magasinet<< .

Selvportræt af Axel Nygaard
1907.
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præstere. Det kan da synes, som om det næsten djævelske
tryk, hvorunder denne artikel må være skrevet, har stimuleret hans evner til det yderste, ikke hæmmet dem, hvad
man på forhånd skulle tro. Her er artiklen:

Et fald

Emma Gad (1852-1921). Admiralinde, forfatter og redaktør.
Af Cavling knyttet til Politiken
i 1908, da hun er 56 år gammel.
Politikens første kvindelige
medarbejder. Ypperlig leder af
Politikens læsestue, foredragssal og aktiv ved talrige konkurrencer. I eftertiden bedst husket
for sin bog >>Takt og Tone«,
som opnår stor udbredelse.

Klods-Hans er aldrig galant
over for den høje, slanke Emma Gad. - Tegning af Alfred
Schmidt.
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»Der gives ulykker, katastrofer, der er så forfærdende, at
man i selve ulykkesøjeblikket ikke formår at måle omfanget af den ødelæggelse, der er sket. Selv om man er begivenheden på nok så nært hold, selv om man kender alle
ulykkens detaljer og mener at vurdere dem rigtigt- man tager alligevel i sådanne tilfælde fejl og regner ubevidst med
for små værdier. Man må have den store ulykke, den store
katastrofe på afstand af sig, før man får øje for dens sande
omfang og rækkevidde.
Sådan vil det også gå med Adler Al hertis fald. Sandeligdet trænger ikke til at ses i forstørrelsesglas. Det er grufuldt
nok i sig selv. På dem, der stod ham nær, virkede det som et
af hine lyn, hvor lyset blænder og skraldet døver. Og selv
om disse, der stod ulykkesstedet nærmest, ser så lidt som
andre ulykkens sande omfang- endnu. Ikke pengene, ikke
om det forfærdelige bedrageri er så eller så meget større eller mindre. Men den moralske virkning, som denne katastrofe kan komme til at øve- dens omfang er der ingen, der
i dette øjeblik kan overskue.
Det er skralt nok med tilliden i vort samfund i forvejen.
Den økonomiske rystelse landet gennemlevede i foråret
var velegnet til at underminere den gensidige tillid, til at
svække troen på personer og institutioner. Men den mand,
der faldt i går, dræbte den sidste rest af tusinders, titusinders tro og tillid, og det turde måske til syvende og sidst
blive katastrofens frygteligste følge: at disse tusinder, titusinder efter dette ikke tør tro nogen længere ...
Alberti havde arvet et navn, der i sig selv var guld værd.
Den gamle C. C. Alberti, hans afdøde fader, var elsket, ja
forgudet af de sjællandske bønder. Og til trods for den politiske tvivl, hvormed mange af dem mødte hans søn, Adler Alberti, først i sparekassen, siden på det offentlige livs
arena, så sluttede de sig dog om ham - han bar jo navnet
Alberti, han var jo gamle C.C. Albertis søn.
Men han var mere end dette, og han ville vise sin samtid,
at han ikke blot havde arvet et landskendt og højagtet
navn, men at han også formåede at bære det. En glimrende
intelligens, der støttede sig til en rent ud vidunderlig hukommelse- en sjælden evne til at se tværs igennem en aldrig så indviklet sag lige ind til dens kerne -en fysisk styrke
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til at bære alle anstrengelser, alt arbejde uden at en nerve
dirrede der, hvor andre ville være knækkede og styrtedeen bred ryg, der kunne bære modstandernes angreb uden
at kues. Det var sådanne egenskaber, hvormed Adler Alberti gik ind i det offentlige liv, da han på valgdagen i foråret 1892 første gang valgtes i Køge.«

Teksten til denne primitive
Politiken-annonce fra 1908
minder om en anden reklametryksag, Carl Jespersen frembringer samme år: >>En annonce·
skal i vore dage påtvinge sig
opmærksomhed ved alle midler
- også de kunstneriske - og en
fiks eller morsom kliche bidrager undertiden mere end mange
ord til at slå varen fast i publikums bevidsthed. Derfor har
Politikens ekspedition og administration blandt sine 24 herrer
og damer- foruden vore cyklende bude - tillige de tegnere,
som arbejder for annonceafdelingen.« -Po ti tikens samling.

Efter et afsnit hvori han fremhæver en del af Albertis sociale fortjenster, fortsætter han:
»Udrustet med de egenskaber, Adler Alberti ved sin indtræden i det offentlige liv var i besiddelse af, burde han og
ville han efter al menneskelig beregning nå højt op og langt
frem. Det skete jo også. Der var kun få trin tilbage på ærens
stige, som han ikke nåede at tage. Desto forfærdeligere
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Henrik Cavling er cykle-entusiast og kører ofte tur i Dyrehaven. I 1907 opretter han Medarbejdernes Cykleklub, som
her ses på sommerudflugt. Fra
venstre Poul Neve, Sophus Jørgensen, Valdemar Kappe!, Kristian Dahl, Henrik Cavling, Julius Sommer, Arthur Aumont
og tegneren Rasmus Christiansen. -Ukendt fotograf.

Den sang kender
vi godt
Forfatteren Niels Møller (18591941) skriver i 1907 en stor artikel i »Tilskueren<<, om sin skuffelse over Politiken, efter at
Cavling har overtaget redaktionen. Her hans opfattelse af den
nye redaktør:
»Politiken er ikke mere Hørups
blad; det er nu ganske og aldeles hr. Cavlings. Det er ham,
som har gjort sig tilleder af det
blad, som ville være intelligensens organ i hovedstaden; det
er ham, der har trængt sig frem
til det kald at styre et stort
dagblad, at være fører og lærer
for tusinder, at præge dem
godt eller ondt.
Hans kvalifikationer dertil?
Hvad er hr. Cavling? En
(forts. næste side).
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blev faldet ned fra det høje stade, hvortil han havde arbejdet sig op.
Hvorfor faldt han? Der står ude i skoven så mange store
og stolte træer med kronen bred og rig og med barken om
den svære stamme frisk og stærk. En skøn dag knækker en
sådan skovens kæmpe i en storm, og forstmanden, der forbavset undersøger fænomenet, opdager til sin store overraskelse, at stammen var rådnet op indefra. Den havde
haft en skade, som ikke var at se for menneskelige øjne så
længe træet stod på sin plads. Er det ikke gået den mand,
der faldt i går, just således? En- oprindelig ganske lille, måske end ikke af ham selv påagtet, ham selv bevidst - moralsk brøst har været til stede i hans karakter. Et tilfælde
skulle afgøre, om den skulle komme til udbrud og udvikling eller ej. Tilfældet kom. Han har selv sagt i går, at det
skete i 1894. Endnu ved man ikke, hvorledes eller under
hvilke omstændigheder han kom ind på den ulyksalige bane, hvor hans mange andre og store og gode egenskaber
straks burde have standset ham, men hvor han i stedet førtes videre og videre af den moralske brøst, som hidtil ikke
havde spillet nogen rolle i hans liv.
Forstå det hvo der kan! Forstå det, at denne mand, som
så at sige ikke havde behøvet at røre en finger for at få alt
det han kunne ønske sig af livets goder og ærgerrighedens
tilfredsstillelse- at denne mand kunne falde for fristelsen til
at gøre et eneste skridt uden for lovens rammer og rettens
grænser! Og at han kunne skjule det, dække over det, tie
med det, urokkelig rolig, urystelig selvsikker indtil det sidste øjeblik- indtil stormen kom og knækkede kæmpetræet
og blottede den indre hulhed!
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Grufuldt at tænke på, hvor mange hjem der vil blive
økonomisk rystede ved Adler Albertis fald. Og endnu grufuldere at tænke på, hvorledes denne katastrofe vil skræmme alle op og sprede mistro og mistillid gennem hele vort
samfund.
Der vil blive kastet med sten nu! Og mange farisæere vil
slå sig for brystet og sige: dette vidste vi! dette forudså vi!-

Henrik Cavling på cykletur; han tænker så godt når han sidder på sin
cykle. Her har den nylig ansatte pressefotograf Holger Damgaard fotograferet ham ved eftermiddagskaffen på en beværtning i Klampenborg
med opvarter Larsen ved hans side. -Foto fra august 1908.

(forts. fra forrige side).
reporter- et praeterea nihil. En
reporter, let og smidig på hånden, aldrig prist for sin troværdighed, nu og da tillatter ved
sin uvidenhed og ikke just en
skribent med lutret smag: han
kan flyde hen i sentimentalitet
og smøre sig i melodrama, så
ens indre vender sig derved.
Men han kan også vejre sensation og skabe den. Han har
greb på at fange massen og sætte fart i den, så det fylder i
abonnement-protokollen. Han
har set sig om i verden og skrevet nogle bøger på sine rejseindtryk, det er reportage i større stil, med livlige journalistiske overfladebilleder, og, når
han ikke holder sig forsigtigt til
sine håndbøger, med højst
overraskende historiske opdagelser.
En reporter er han, en dreven
og behændig reporter, men ingen personlighed, kun en person i ordets egentlige betydning: et råberør; ingen mand,
der i begavelse og kyndighed,
ved sin oversigt og indsigt
egner sig til at være folks fører
og vejleder. Hr. Cavling i Hørups stol, det er noget af en komedie: referenten, bladets tjener, er krøbet i herrens klæder
og spiller redaktør!
Hvad hr. Cavling er, ses tydeligt af, hvad han har gjort »Politiken« til: et reportageblad.
Dets bogkritik gælder ikke mere. Den røgtes ikke med myndighed; den glipper tit på omfattende kundskaber, sikker
kritisk evne og smag. Og
politikken -bladets navn er
snart rent ironisk - den er
skubbet hen i en krog, synes
dårlig at at blive tålt, undtagen
netop til reportage; og bladets
små politiske hjertesuk har i og
for sig ikke synderlig vægt,
især når de modsiges af avisen
selv. Ægger den lille politiske
fløjte i dag mod kongedyrkelse,
buldrer bladets store tromme i
morgen forrest og højest i hofreporternes tyrkiske musik.<<
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Hvad skal det nytte?
Hørups oftest citerede tale
fra et et indlæg i Folketinget
under debatten om Københavns befæstning den 29.
marts 1883.
"Jeg har den tro, at vort militærvæsen har en såre ringe og
underordnet betydning for vort
lands ære, selvstændighed og
udelelighed, og at disse tre umistelige goder heldigvis- tillykke for vort land - vil vise sig at
hvile på langt solidere støtte
end vort stakkels militærvæsen.
. . . Jeg har den opfattelse, at
nærværende militærbudget allerede for længe siden har overskredet de fornuftige grænser
for, hvad vi bør anvende her
til.
Jeg har med glæde set medlemmer skille sig ud fra flertallet
for at udtale, at de på ingen
måde vil være med til en yderligere udvidelse af vort krigsvæsen .
. . Jeg tror, at dette spørgsmål:
HVAD SKAL DET NYTTE?, dette
spørgsmål, som er en hæder for
vort folks forstandighed, vil
brede sig mere og mere ud gennem alle lag i befolkningen, og
jeg nærer den tro, at den tid ikke er fjern, da ingen ærlig
mand eller kvinde her i landet
vil kunne undgå at se, at det er
uforsvarligt, letsindigt og sarnvittighedsløst at arbejde med
en sag som denne, uden dertil
at knytte det spørgsmål: HVAD
SKAL DET NYTTE?

.. Med disse ord skal jeg stemme mod Københavns befæstning!<<
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Nej, såmænd gjorde de ej, de så lidt som hans allernærmeste. Men de hadede ham, og de prøvede på, håbede på at
kunne jage ham træt, så han i træthed gjorde dem den tjeneste at gå sin vej- helt ud af det offentlige liv, hvor de ikke
kunne tåle at se ham, fordi han stod dem i vejen.
Lad dem kaste med sten! Den, de sigter efter, rammer de
ikke længere- han har ramt sig selv ubodelig og ulægelig
ved at overgive sig i den retfærdigheds hænder, hvis øverste vogter her i landet han selv har været. Denne gang må
have været så tung, at alle, der har kendt Adler Alberti i
hans magts- og velmagtsdage, alene for denne eanossavandrings skyld vil sende ham en tanke af dyb medfølelse i
hans forfærdelige skæbne.«
(Dannebrog 9. 9.1908)
»Dannebrog« gik ind i 1910. Trods alle energiske anstrengelser kunne bladet ikke ret længe overleve sin grundlæggers og udgivers fald. Anthon Maaløe blev, vistnok også
fordi myndighederne ønskede at tage hensyn til hans tragiske skæbne som pressemand, i 1912 redaktør af »Statstidende«, men virkede desuden som korrespondent til »Sorø
Amtstidende« og flere nordiske blade. Maaløe, der indskrev sit navn i pressehistorien natten mellem den 8. og 9.
september 1908, døde i 1944 .

Det provokerende monument
Den provokation, ].F. Willumsen havde tilstræbt med sin
Hørup-statue, opnår han til overmål. Monumentet afsløres i Kongens Have i oktober 1908- kun en måned efter Albertis fald. Det bliver Henrik Cavling, der taler ved afsløringen.
Det er lykkedes komiteen at få tilladelse til at opstille monumentet i Kongens Have. Valget af stedet kan virke overraskende og som en yderligere provokation. Men placeringen har sin forklaring. I sin korte gerning som trafikminister 1901-02 er det lykkedes Hørup at få åbnet hele
Kongens Have for offentligheden, og da porten fra hjørnet
af Gathersgade og Kronprinsessegade allerede 1908 i falke-

Næste side:
Willumsens Hørup-statue i Kongens Have bliver afsløret i november
1908, kun få uger efter Alberti-skandalen. Statuen blev mødt med hård
kritik, og selv i dag betragtes den af mange som et fremmedelement i den
gamle Kongens Have. - Fot. H. Damgaard.
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Altid først
Henrik Cavling kender hver linje, der står i hans blad og følger
konkurrenterne meget nøje.
Han er altid yderst pinlig berørt, hvis et af de andre blade
bringer nyheder, Politiken ikke
har fået.
Da Nationaltidende tre dage i
træk har bragt teaternyheder,
man ikke har set i Politiken,
kalder han teateranmelderen,
Axel Breidahl ind og forelægger
ham de tre udklip med en forespørgsel om, hvorfor Politiken
ikke har disse ting.
-Fordi det er løgn altsammen i
svarer Breidahl.
-Det er ganske lige meget, svarer Cavling - om det så er løgn,
skal det i alle tilfælde stå først i
Politiken.

Nedenfor:
Tegning i Politiken af Valhøjkolonien fra omkring 1910, da
den første snes kolonihavehuse
var opført langs vejen op til
højen. -Sammenlign med fotografierne på næste opslag.
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munde kaldes »Hørups Port«, synes det rimeligt at anbringe statuen lige inden for denne vigtige indgang til haven.
Mens en kritiker hævder, at Hørup ligner en invalid fra
1864, kalder en anden, der ikke opfatter, at den fodløse
Hørup ligesom rejser sig gennem mulden, statuen for
»Manden i mosen«. Brygger Carl Jacobsen udtaler ved et
møde i Hovedstadens Forskønnelsesforening »at råhedens
monument skal ud af Kongens Have!« Museumsdirektør
Sigurd Schultz er mildere i sin dom: »Statuen er en apoteose over demokrati og folkelig politik.«
Willumsens monument vedbliver dog at være en provokation. I 1937 oversmører danske nazister statuen med farve og maler politiske slagord på sokkelen; men det kan dog
vaskes af. Den l. marts 1945- fem uger før Danmarks befrielse - schalburgteres monumentet og Hørup-figuren
sprænges i talrige stykker, men statuen restaureres og rejses på ny fire år senere.
I dag taler man ikke så meget mere om Hørups statue og
dens holdning og ansigtsudtryk. Statuen er blevet en institution. Den nye generation opfatter Hørup sådan, som de
ser ham på monumentet.

Havekolonien Va1høj
Allerede i 1904 har Cavling gjort havestof til avisstof. Det
har man ikke oplevet før. I 1908 opretter han »Politikens
Havekoloni Valhøj «.
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Beboernes krav til de første kolonihave-huse er yderst beskedne. Det allerførste hus er et aflagt styrehus fra en
motorbåd. Her er to ungdommelige kolonister i gang med grundens første blomsterbed og ved siden af ses den
lokale vandforsyning i funktion. - Fot. H. Damgaard.

På selve » Valhøj <• fejres årligt en stiftelsesfest, hvor overgartner Jens Ris om er fast taler. Det foregår med
dannebrogsflag, skydetelte, luftgynger, iskageboder og dans. Om aftenen er mange af kolonihavehusene illumineret. Ved ansøgning om haver bliver børnerige familier favoriseret. - Fot. H. Damgaard.
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Indgangen i 1908 til Politikens nyanlagte havekoloni »Valhøj« ved RoskildeveL vest for Damhussøen. Højen
ligger i dag for enden af en villabebygget alle, som meget a propos har fået navnet >>Henrik Cavlings Alle«. I
årene 1908-20 vokser 74 festlige kolonihaver op omkring højen. - Fot. H. Damgaard.

Her er Politikens Havekoloni, set fra højen ned mod indgangen i 1908, da udstykningen skal begynde. Hidtil
har marken været anvendt til kartofler og grønsager. Det er Roskildevej, der anes i baggrunden. - Fot. H.
Damgaard.
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Således tager Henrik C avlings Alle sig ud i 1983, 75 år efter at havekolonien blev anlagt. Billedet er taget nøjagtig fra samme sted som billedet øverst på forrige side. - Fot. Morten Langkilde.

Her er Henrik Cavlings Alle set fra den stadig græsbeklædte >> Valhøj «, ligeledes fotograferet i 1983 til sammenligning med billedet over for - Fo t. Morten Langkilde.
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Holger Damgaard (18701945). Pressefotograf. Ansat
1908 som Danmarks første
pressefotograf. Hans første billede i Politiken ses næste side.
Aktiv til sidste dag som 70årig. Efterlader en samling plader til30.000 billeder, som nu
er deponeret - efter kopiering på Det kgl. Bibliotek. Se også
billedet i bind 2 1938, der hædrer ham som fagets nestor i
Danmark. Forfatteren af nærværende bog er i stor gæld til
Damgaard, hvis navn står under påfaldende mange ældre
billeder, som alle røber hans
dengang helt nye forståelse for
fotografiets muligheder i avisen.

Den nyansatte Holger Damgaard arbejder med magniumbomber og store, hjemmepræparerede glasplader. Senere
tegning af Robert Nielsen.
198

Kolonien anlægges på et 4 td. land stort område ude i
Rødovre og får navn efter den kæmpehøj, der ligger midt
på grunden.
Jorden tilhører ORS Johs. Werner og direktør H.H.
Heilbuth, begge Politikens og dermed Cavlings nære venner, og de stiller den frit til rådighed for Politiken, indtil
området engang i fremtiden bliver byggemodent. Cavling
vil helst lave stedet til en ren børnekoloni, men Politikens
havemedarbejder, overgartner Jens Risom, overtaler ham
til at overlade jorden til børnerige familier.
De 4 td. land opdeles i 74 små kolonihaver på hver 5001000 kvadratalen. Området indhegnes og der plantes læhegn, anlægges festplads og bygges skure og forsamlingshus. Der graves også en 20 alen dyb brønd. De 74 børnerige
familier, som viser sig lette at finde, låner jorden gratis og
får endda tilskud til beplantning med frugttræer og buske.
Den naturlige samlings- og legeplads bliver den græsbevoksede kæmpehøj, som militæret forlanger skånet, men
om sommeren ser den dog hurtigt noget slidt ud, når der
har været sommerfest med taler, dans og andre forlystelser.
I 12 år vokser kolonien sig stærk og sund og deltager i udstillinger både med frugt, grøntsager og blomster.
Men i 1920, da både Politiken og de to jordejere kommer
ud for tidernes ugunst, er Valhøjs jorde samtidig ved at være byggemodne. Det bliver ikke så lidt af en tragedie for
flertallet af kolonisterne, for som sagen udvikler sig, er der
kun 20 af de bedst funderede blandt de 74, der ender med at
dele arealet, så at de hver får en byggegrund til et helårshus
på lempelige vilkår.
Men det tager sin tid. 15 år senere står de første 10 helårshuse færdige. I dag- 74 år efter eksperimentet- er den gamle koloni helt forsvundet i det tæt bebyggede villakvarter.
Den gamle hovedvej i kolonien, der førte op til højen, er
stadig hovedåren i bebyggelsen, og i taknemmelig erindring
om starten har de 20 oprindelige husejere opnået tilladelse
til at kalde vejen Henrik Cavlings Alle. Billederne på side
197 viser, hvorledes den ser ud i dag.

Næste side:
Få dage før julen 1908 bringer Politiken dette fotografi af fire børn foran
en legetøjsbutik. I dag ville et sådant billede næppe vække opsigt, men i
1908 står det som det første pressefotografi i en dansk avis. Ophavsmanden er den 38-årige fotograf Holger Damgaard, som Cavling har ansat få
dage forinden.

1908
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,,l?olitil(en~'s

Julel{cncert i l{cncertpalæets store Sal
i g a a r.

Politikens forside den 21. december 1908 bringer referat af
Politikens første julekoncert.
Her viser Axel Andreasen
øverst de optrædende solister:
frøken Munthe Kaas fra Norge,
Stellan Rye, Albert Høeberg,
dirigenten Joachim Andersen,
fru Ulrich, Vilhelm Herold og
fru Eiler Jensen. Nederst dirigerer Fini Henriques det improviserede damekapeL Koncerten
er tilrettelagt af Charles Kjerulf
under ledelse af Henrik Cavling, bistået af sin nylig ansatte
søn, Viggo Cavling.
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Politikens Julekoncert
Sidst i 1880' erne er Henrik Cavling begyndt at arrangere
juleindsamlinger og efterhånden følger de andre blade navnlig »Berlingske Tidende« - med. Anker Kirkeby anslår, at omkring 1920 indsamler den samlede danske presse
årligt omkring l million kr. til velgørenhed. I begyndelsen
foregår indsamlingerne meget stilfærdigt gennem bladets
spalter, men fra 1908 finder Cavling, at tiden må være inde
til at skabe et festligt indslag i den årlige indsamling. Så
skaber han Politikens Julekoncert i Odd Fellowpalæet,
hvortil også Juleløses Jul blev henlagt fra 1911.
I de følgende 40 år opbygges nu en mageløs tradition.
For fuldt hus arrangeres hvert år på en søndag eftermiddag
kort før jul en koncert med op tillOO optrædende fra indog udland. Dette storslåede opbud af talent, skønhed og
vellyd bliver omhyggeligt sammenkædet til et næsten tre
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timer langt festfyrværkeri af underholdning, der veksler
mellem deklamation, sang, musik, ballet og skuespil.
Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi Politiken
blandt sine teatermedarbejder e altid har haft folk med nøje
forbindelse med både national og international showbusiness.
Allerede fra den første koncert formår veteranen, Charles Kjerulf (ansat 1886), at lægge programmet på et fornemt plan, og efter ham følger Cavlings søn, Viggo Cavling, som en meget opfindsom arrangør. I 1946 overgår arrangementet til næste generation, idet Axel Kjerulf tager
sin længst afdøde faders linje op. I julekoncertens sidste år
er Kai Borchenius en virksom kraft.
I de 40 år, koncerterne gennemføres, møder man alt,
hvad Danmark kan præstere af talent fra teater, ballet,
koncertliv og variete, altid prægtigt suppleret med berømte udenlandske gæster, som ofte her møder det danske
publikum for første gang.
Alle kunstnere optræder gratis, og de udgifter, der er
forbundet med arrangementet, navnlig de udenlandske
gæsters rejser og ophold, afholdes af Politiken, der også
hvert år byder på en stor aftenfest på bladet for de udenlandske aktører.
Arrangørernes trang til at overgå sig selv koster imidlertid i årenes løb mange penge. Også festen på bladet. I 1960
må Politikens regnskabschef Kai Magensen konstatere, at
nu overstiger Politikens årlige udgifter til koncerten hele
den samlede entreindtægt! Det oprindelige gode formål
med velgørenhed for øje er nu helt ude af proportion, og tiden må være inde til at indstille arrangementet. Det gør
man med en sidste og helt overdådig indsats i 1961.

Da Cavling i 1905 som chefredaktør må forlade det nystiftede københavnske Journalistforbunds formandspost overlader
han stolen til sin medarbejder
Kristian Dahl, der i de følgende
25 år bliver forbundets effektive - og dekorative formand,
som fløjter alle københavnske
journalister ind i folden. Samtidig forbedrer han foreningens
økonomi ved at oprette >>Rundskuedagen«.- Tegning af Alfred Schmidt.

Denne lidt diabolske tegning af
Cavling skyldes den purunge,
talentfulde tegner Carl Jensen
og er hentet fra Klods-Hans.
1909. Carl Jensen bliver først
fast tegner ved Politiken fra
1921, men til gengæld fortsætter han, indtil han i 1957 er
fyldt 70 år.
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Carl Wesenberg-Lund (18671955). Zoolog. Som barn på
langfart med det skib, hans far
fører. Student 1887. Magister i
zoologi i 1893. Guldmedalje
1895. Starter Ferskvandsbiologisk Laboratorium 1899, senere
støttet af Carlsberg. Dr. phil.
samme år. Betydelig bogproduktion om ferskvandsfauna i
alle former. Fra 1910 en hengiven kronikør.

I det første radikale ministerium 1909-10 er der kun to Politiken-folk:
statsminister Zahle og finansminster Edvard Brandes. Til Rode, som har
formuleret partiets program sammen med P. Munch, er der ingen plads.
Munch blev forsvarsminister, men Rode måtte vente tre år, til det blev
hans tur. Heller ikke til den energiske partisekretær, Herman Heilbuth,
er der plads. Brandes svarer efter omstændighederne klogt, da han snerrer: >>En jøde er nok!«- Tegning i Klods-Hans 1909.

Zahles første ministerium

Emil Rasmussen (1873-1936).
Forfatter. Student 1891.
Cand.theol. 1897. 1900 dr.phil.
Starter som romanforfatter i
1902 med en stor produktion.
»Mafia« fra 1906 betragtes som
hans bedste bog. »Barbarkvinden« fra 1917 beslaglægges, og
han får 14 dages fængsel for
usædelighed. Som kontroversiel boganmelder har han Politikens bevågenhed.
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Efter Albertis fald har I. C. Christensens Venstreministerium måttet vige. I et år har de moderate Venstre med greve
Holstein-Ledreborg og Niels Neergaard søgt at klare skærene, men den gamle greve er træt, og da han får et mistillidsvotum, går han. Det er Zahle, der har formuleret dette
mistillidsvotum, og skønt hans lille folketingsgruppe fremdeles kun tæller 15 medlemmer ( + Edvard Brandes, der siden 1906 har haft sæde i Landstinget) bliver det ham, der
nu skal danne regering. Frederik 8. søger dog først at få
Klaus Berntsen til at løse opgaven, men han henviser til
Zahle.
Så oplever man, at der dannes en regering af det mindste
parti, man har oplevet siden 1901, men Zahle tør, fordi han
kan påregne socialdemokratisk støtte. Og dette parti mønstrer i 1909 24 mandater.
Zahle samler i alt ni ministre, af hvilke de otte ses på billedet på næste side. Kun to er fra Politiken, nemlig ham
selv og Edvard Brandes. Naturligvis er P. Munch som
partiprogrammets pennefører også med; han bliver forsvarsminister, idet begrebet krigsminister er afskaffet. Den
ret ukendte, unge diplomat, Erik Scavenius, får udenrigs-
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ministerposten. Ove Rode føler sig ikke moden nok til at
være med, men bliver i stedet den radikale folketingsgruppes formand. Resten af ministrene hentes fra folketingsgruppen og fra kredsen omkring programudformni ngen i
1905.
Ministeriet ønsker fra starten at være ))ministeriet i sort
frakke«. Zahle giver afkald ikke bare på ministeruniformer, men også på rang og excellence-titel!
Men Zahles første regering holder blot otte måneder.
Denne korte regering bliver kun en slags generalprøve på
Zahles syv-årige ministerium 1913-20. I 1910 når man dog
at gennemføre udrensninger efter Alberti. Man får I. C.
Christensen og Sigurd Berg stillet for en rigsret for deres
passivitet over for den styrtede justitsminister. I. C. Christensen frikendes med en mindre næse for passivitet, og Si-

Brandes og Raben
Den venlige, men ikke højtbegavede greve Frederik RabenLevetzau, der nylig har været
udenrigsminister hos I. C. Christensen i årene 1905-08, træffer
i efteråret 1909 Edvard Brandes, der lige er blevet finansminister i Zahles ministerium.
Greven gratulerer hjerteligt:
- De må indrømme, doktor
Brandes, at nu er Danmark blevet et virkelig demokratisk
land, hvor både grever og jøder kan blive ministre.
-Nej, svarer Brandes. Det er
endnu ikke helt demokratisk.
Dumme jøder kan fremdeles
ikke blive ministre!

Her ses Zahles første radikale ministerium, som træder ud i livet l. november 1909 og varer til begyndelsen af
juli 1910. Ministrene er i hovedsagen hentet fra den radikale folketingsgruppe, og ingen af dem- ud over Brandes- er på forhånd særlig navnkundige. Helt ukendt er den 32-årige udenrigsminister Erik Scavenius, som
Zahle har hentet fra en kontorchef-stol i UM. I forreste række fra venstre ses den 62-årige finansminister Edvard Brandes, den 43-årige stats- og justitsminister Carl Th. Zahle, den 62-årige kirke- og undervisningsminister pastor M. C. B. Nielsen. I rækken bagved står den 39-årige indenrigsminister, dr.phil. P. Munch, den 55årige landbrugsminister Poul Christensen, den 49-årige minister foroff.arbejder J. Jensen Onsted, den allerede
nævnte Erik Scavenius og endelig den 41-årige forretningsmand Wilh. Weimann, der har påtaget sig
landbrugs-, søfarts-og trafikministeriet, og som senere gør karriere i Store Nordiske Telegrafselskab. Forsvarsministeren Christopher Krabbe savnes på billedet. - Fot. H. Damgaard.
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I 1909 opstår der et pudsigt forhold mellem chefredaktør Henrik Cavling og hans juridiske
medarbejder Carl Th. Zahle,
da sidstnævnte med kort varsel
kaldes til stats- og justitsminister i det første, kortvarige, radikale ministerium Zahle. Cavling, som i virkeligheden er aldeles upolitisk, skal nu for første gang præstere et virkeligt
>>regeringsblad« og samtidig gå
i brechen for alt, hvad regeringen foretager sig. Det har aldrig været nogen chefredaktørs
ønskedrøm; alle blade er bedst,
når de er i opposition. Her er
Klods-Hans' opfattelse af situationen. Men ministeriet holder
kun i otte måneder!

Forrige side:
Den lille Carl Th. Zahle med
ugleøjnene, fipskægget og den
kraftige næse bliver som statsminister i 1909 øjeblikkelig alle
københavnske karikaturtegneres yndlingsoffer. Alle tegningerne stammer fra Klods-Hans
samme år, da man lod tegnerne
konkurrere om at gengive deres
nye offer. Her er resultatet:
øverst fra venstre: Axel Thiess,
Gudmund Hentze, Eigil Petersen, Valdemar Andersen, Alfred Schmidt, Axel Nygaard og
endelig Alfred Schmidt en
gang til.

Cavlings Vuggesang

Sov mit Barn, min Zahle,
lig rolig paa din Hale.
H yer en Flue, fjendsk og fræk,
vifter "Politiken" yæk,
sov min egen Zahle.

Jeg skal dementere,
ja, jeg skal gøre mere~
H ve r en ministeriel
Dumhed tier jeg ihjel
- eller dementerer.

Hjærtebaru af Cavliug,
Partiets bedste Avling,
første radikale Værk,
s\·øht i Bings og Hørups Særk,
Hjærtebarn af Cavling.

Voks fra Ble og Sading.
men glem saa ikke Cavling,
støt ham, gør ham extraglad
helt ned i hans Extrablad,
voks fra Ble og Savliug.

Rolig bør du ligge,
anstræng dig bare ikke.
Sparker dtl fonneget nu,
gnar <lin Vugge let itu,
rolig bør du ligge.

Sol
lær
saa
alle
for

i Aftensvale.
ham den Knust at dale,
at, naar han skal herfra,
ni:ta ta' Hatten a'
den lille Zahle.
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Værk'lig?
I en festavis til skovturen på
Cavlings Stutgården ved Hillerød forekommer der en karikatur af Cavling og over tegningen står der »Fra Hjørneværelset« og nedenunder: >>Er det
værk'lig?«
Cavling spørger forbavset C.C.
Clausen, hvad meningen med
den bemærkning er?
-Ah, svarer Clausen - Det er
sådan en bemærkning, redaktøren undertiden anvender.
- Såh, er det værk'lig?
Nedenfor:
Maleren Peter Hansen bliver i
1909 så begejstret for det folkloristiske moment i Cavlings
avisskabe, at han finder dem
værdige til forevigelse. Fåborg
Museum køber billedet på auktion i 1982 for 8.500 kr., skønt
det kun er vurderet til det halve. - Fot. Erik Gleie.
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gurd Berg får en bøde på 1000 kr. for som indenrigsminister
at have forsømt sin tilsynspligt over for Bondestandens
Sparekasse.
Efter otte måneder kører Zahle fast. Det er naturligvis
forsvarssagen, der skaber problemer. Zahle udskriver
valg, og derfor oplever man altså valg både i 1909 og 1910.
Selv om de radikale holder skansen, går Venstre stærkt
frem. I. C. Christensen kan atter gnide sig i hænderne. Han
lader Klaus Berntsen overtage statsministerposten og den
holder han i tre år. 1910-valget har dog været en personlig
katastrofe for Ove Rode. Han falder i Holbæk-kredsen,
hvor en Venstremand får 150 stemmer mere end han. Heldigvis kom han samme år ind på en ledig post i Kalundborg-kredsen, som han derefter holder i de følgende 17 år,
til han i 1927 trækker sig ud af aktiv politik.
Edvard Brandes er nærmest lettet ved at slippe for sin
første prøvelse som regeringsmedlem. »Jeg overlader statskassen lige så tom til herr Neergaards prøvede hænder,
som jeg modtog den fra ham i fjor. Jeg har længe villet
oversætte Jeremias, så nu får jeg endelig tid til at komme i
selskab med et fornuftigt menneske.«

1909

Københavnske bladfolk på Strøget omkring 1909

Tegnere ved Politiken, tegnet af kolleger i Klods-Hans omkring 1910. Først H.E. Melchior, tegnet af Eigil Petersen; Axel Andreasen, tegnet af Axel Nygaard; Valdemar Andersen, tegnet af Alfred Schmidt; Axel Nygaard, tegnet af Sv. Brasch og endelig Carl Jensen, tegnet af Eigil Petersen.

Medarbejdere, der dagligt kan træffes på Strøget omkring 1909, gengives i >>Klods-Hans«: C. C. Clausen, Andreas Vinding og den nylig ansatte Anker Kirkeby. De to første er tegnet af Alfred Schmidt, den sidste af Eigil
Petersen.
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Peter Freuchen (1876-1957).
Rolarforsker, journalist og forfatter. Student 1904. Med Mylius Erichsen som assistent til
Grønland første gang 1906.
Ansat af Cavling på Politiken
1909 og aldrig afskediget trods
årelange, temmelig tavse fravær. Til gengæld aldrig opført
på æressøjlen over jubilarer,
skønt han opnår tilknytning til
bladet i 48 år. Til Kap York
med Knud Rasmussen i 1910 og
deltager i tre Thule-ekspeditioner 1912-18. I 1921-24 atter
på Grønland. Venstre fod amputeret i 1924 på grund af forfrysninger og erstattet med
hans senere navnkundige træben. Efter 1925 delvis fastboende i Amerika, men ofte på besøg i København. Quiz-vinder i
coast-to-coast master-Quiz' en i
USA 1956 og for sidste gang i
samme anledning fejret i København kort før sin død 1957.
Hans litterære produktion er
meget stor. >>Store Peter<< er ikke den største journalist, Politiken har fostret, men har til
gengæld i henved et halvt århundrede været en af bladets
kendteste og mest maleriske
skikkelser med en dyb og ægte
hengivenhed for kollegerne på
Rådhuspladsen. Se også 1925
og 1957. Fotograferet af Holger
Damgaard på hans i 1909 nyoprettede, meget primitive atelier på loftet i Integade.

Næste side:
Dette foto af Holger Damgaard
fra omkring 1910 bliver aldrig
offentliggjort i Politiken. Det er
for dristigt. Hvordan den allestedsnærværende fotograf er
sluppet ind i dameafdelingen
på badeanstalten >>Helgoland« i
Svanemøllebugten<< er uopklaret, men damer i alle aldre poserer evident frivilligt. Det er
navnlig den sensuelle havfrue
til højre, der i 1910 foruroliger
moralens vogtere mest.
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Mindes du?
En måned før Politiken 25-års jubilæum er Peter Nansen på
rekreation på Bad Heeringsdorff i Tyskland, hvorfra han
skriver et langt brev til Cavling og mindes deres lykkelige
samarbejde i pioner-årene. Han bliver dog rask nok til at
nå hjem til jubilæet. Her er et uddrag af hans brev:
»Jeg fornemmer Hørup så nærværende, at jeg ganske tydeligt ser hans faste hvide hånd føre pennen i langsomme og
sikre småbitte strøg over det gule konceptpapir, ser rynkerne om hans sænkede øjne skifte fra hvashed til smil, og
ser den gråblå røg fra hans cigar cirkle sig op under lampens mælkehvide kuppel - mens jeg atter fornemmer den
tryghed og styrke, som udstrålede fra denne den stilfærdigste og beskedneste af alle førere. Så glider en ring af unge
sorgløse ansigter ind i billedet, en flok af ungdom, der slår
vagt om den stille, grå mand ved det lille fyrretræsbord .
. . . Jeg sidder i lykkelig vemodig tilbageskuen og tænker:
Ja, just sådan var det for 25 år siden. Just sådan skabtes
Politiken, ført af det mest forstående og overbærende smil,
der nogen sinde har lyst over en ungdom, for hvilken kampen var en leg og som aldrig tvivlede om sejren.

14

Politiken 100 år l

Freuchen og Cavling
Cavling elsker Peter Freuchen.
De er to alen af samme stykke.
Hasager bedømmer derimod
Peter mere nøgternt og synes,
at han i perioder yder meget
lidt til bladet. Da Peter en dag
stikker hovedet ind i hjørneværelset og stolt forespørger,
hvad Hasager siger til, at han
har fået et meget smigrende tilbud fra Berlingske Tidende,
svarer Hasager: >>Kære Freuchen, her i huset kan vi slet ikke bruge journalister, der ikke
mindst en gang om året får et
smukt tilbud fra et andet
blad.«
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Politikens altan-konkurrencer
startes 1907 af >>Dag til Dag« og
gennemføres i en årrække. Her
har Nygaard tegnet fire vindere
i konkurrencen 1909: Kochsvej, Jægersborggade, Borgergade og Niels Hemmingsensgade.
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Denne vor unge tillid- der aldrig blev indbilsk selvtillid,
dertil havde vi for meget humør og for megen ironi - var
netop det plus, du og jeg og de andre af vor generation
bragte Politiken og dem af den lidt ældre generation, der
var dens egentlige stiftere. Politikens politiske og litterære
betydning var måske blevet den samme uden os. Men jeg
tvivler om, at den så let og hurtigt havde sejret. Thi de, der
var kommet før os, var i de tunge kampår blevet pessimister. De førte deres kamp i stadig tvivl. De havde vænnet
sig til at være de slagne. Partiet måtte jo også i begyndelsen
synes for ulige, modstandernes overmagt for stor. Vore
forgængere vidste i virkeligheden ikke, hvilket uhyre arbejde de allerede havde gjort, hvor svækket modstanden
var blevet og hvor nær sejren var.
For os unge havde det gamle Højre og dets blade absolut
intet at imponere med. Vi mødte under fanerne med en sikker følelse af, at sejren i grunden allerede var vor. Og uden
det egentlig stod os klart, at sådan måtte den sidste afgørende kamp føres, førte vi den med vort unge, gode humør.
Vi bragte latteren over på vor side. Mens vore modstandere blev gamle og sure, lo vi uforstyrreligt. Lo, spottede. Lo,
selv når det tilsyneladende gik allerværst. Intet gjorde
modstanderne så rasende som denne unge latter. Denne
mangel på respekt. Og efterhånden lo hele byen og hele
landet med os. Fortryllelsen var hævet.
Hvor nød vi det ikke, når vi sent om natten forlod de
små og fattige kontorer, at vide, at nu var atter fuldbragt et
nummer, der om få timer ville sætte sindene i bevægelse,
blive diskuteret, beundret, angrebet. Vore venner ventede
det hver morgen med spænding, vore modstandere med
hemmelig frygt. Et svagt nummer betød skuffelse på den
ene side, hoveren på den anden. Det gjaldt om aldrig at
svigte. Hvert nummer skulle bringe os om blot et hanefjed
fremad.
Ja, folk, der ikke er journalister, vil ikke forstå, at en artikel kan volde så meget kunstnerisk hovedbrud, kan ride
en som en mare, indtil den endelig står i blyet; uden brist og
revner. Men de vil heller intet kende til den fryd som sådanne hundrede, fuldstøbte linjer kan skabe.
Herregud, jeg vidste det jo allerede dengang, at disse artikler kun skulle leve for en dag. Men gælder ikke det samme eller omtrent det samme megen anden kunst. Og er det
for øvrigt helt korrekt? De daglige indtryk, journalistikkens kunst skaber i tusinder af læsere, de forflygtiges vel
nok hver for sig, men til sammen bygger de op, de anskuelser og meninger, der bliver den ny tid.«
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Peter den fantastiske
Grønlandsforskeren Peter Freuchen sætter altid humør i redaktionen, når han er på besøg. Han er fuld af historier og
ganske upåvirket af, at han har
fortalt dem før og på en noget
anden måde. Han har træben
og er stolt af det, men det irriterer ham, at alle ville vide,
hvorfor han har det.
- Er det sandt, at Deres ben
blev ædt af en haj i Grønland?
spørger en dame ham.
-Nej, jeg åd det selv, svarer
han. Vi var indesneede, en
kammerat og jeg. Vore tarme
skreg af sult. Til sidst måtte jeg
æde benet.
-Hvad med kammeraten?
-Han åd sig selv, rub og stub,
forklarer Freuchen kynisk.
- Det lyder uhyggeligt.
- Det var det også, for jeg måtte alene gennem et farligt område, hvor hundrede ulve kom
farende imod mig, men da jeg
havde skudt den første, kastede
de andre sig forslugne over
skroget, og de blev ved at slås
som vilde, indtil der kun var en
tilbage.
- Havde den gjort det af med
de andre 99? spørger en tilhører.
-Ja, si'r Freuchen men så var
den også mæt.
Freuchen-historier af denne art
går provinspressen rundt.
Freuchen abonnerer på avisudklip, og da hvert klip koster
ham 25 øre, bliver en god historie så til en dyr historie. Når
man spørger ham, om han kan
blive ved at bære udgiften, svarer han: - Er du tosset? Der
kommer så mange flere til mine
foredrag.

1909, der bliver det store sportsår for Politiken, indledes i den lettere
genre om foråret. Her har Cavling arrangeret >>sækkevæddeløb<< på
Strøget for damer med snævre kjoler. Damerne passerer netop Integadehjørnet, hvor Cavling veloplagt fra sit hjørnevindue iagttager arrangementet. AlfredNervøstår i sit ternede tøj bag damerne. -Tegning af
Gudmund Hentze i Klods-Hans 1909.
14.
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