~~~~?ø . ~-~
h /A<fi4. (/t fc7 Vru~.~"~u'J.,...
•

i

r ~''7 ~ #~
/('~

~1--;----y--~ ~

AdAiu'-""";._; ~ ~0/Qø:I ~-~~
·~?R~~ -flt l~

'7z_o

e~ f; c;~;.~~~

J&)~ ~~Ø-v~ rl1/~
L.~ ~ ;_~ 0->~'ke-k(,zl f. /J(~~
_/11)141~ .p~
~/~.Li~

~~ P'----'

rp_, UOk-.

rt4ffØ!drø!ØUfij
~~ tf~~ ~~ 11~ ~O--~

~~~ ~LL ~~
~~

~~

~~ ~t~?r~
-----;:F~

~~~Qt--v~

~~~~
h~

~Ide.

?cM·~ ~-(

(J~lMf

PO~

~/#~L/ /(.~ ~tt:~ #cØ

l0fw - æ/ø~

~ rfJk~

])y6ed qf I)N'.f111c?kds dy6c k/;av.J(_r
r;;.r ~'loge l qf5/~c/q__ cy dif.J"/12_ stj ov.er.
j)ef kvfY1dq__ 6/qd IJ1-ecl clef:s rrj</a??J crf-kJ77er
fy(cler n! over1JJ:?I6W""--A"'ki;a-'?er
V/51 er MC!_P! 6<{q, f!/sler oy k~t+v;
V/rKeltj V!.Sc/oi?J *rr IHC!tf:Je f:<c-el!er.
l-C/rs, L,6v-e/C?"1ds qqV"-7

p;_ s/f tikc/ 6 cQr-eY pr/s-ei?.
Ær ftq/11 er cg ,6/: r
Palinkerz ,ALVISEN.
VfJ,J-!AM

Piet Hein hilser sit gamle blad på 100-årsdagen.
Hans Gruk kan genses på et smukt askebæger fra
Den kgl. Porcelainsfabrik tilvirket i dagens
anledning.
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Forord
Alle Husets folk og en stor kreds af Politikens
venner modtog i fjor som julehilsen første
bind af Politikens 100 års-historie. Nu foreligger - til selve 100 års-dagen den l. oktober
1984- bind 2, som omhandler bladets interne
tildragelser i de seneste 50 år.
Bind 2 er noget tykkere end bind l. Det skyldes, at alting de sidste 50 år er blevet mere
kompliceret, og at de ydre betingelser for livet
i bladhuset er blevet barskere.
Den tekniske fornyelse, Cavlingpræsenterede
i 1905 og som blev skelsættende i nordisk pressehistorie, tog kun nogle få måneder at gennemføre. Men den tekniske revolution, som
Politiken har gennemlevet i 1970'erne med
farvel til blystøbte linjer og tunge stereotypiplader nu afløst af både EDB og af optisk læser
og fotosats, har udgjort en kontinuerlig proces, der har strakt sig over fem år -1974-79og end ikke vil være afsluttet, før de i 1984 bestilte offsetpresser kan tages i brug. De fagforeningsmæssige problemer bag den lange
proces har ikke været mindre end de tekniske,
og alligevel kan man sige, at processen er forløbet glattere på Rådhuspladsen end i adskillige andre bladhuse.
Fagforeningernes voksende indflydelse og
slagkraft præger i det hele taget på godt og
ondt udviklingen i bind 2. I de første 50 år oplevede bladet en strejke- i 1908- på 10 dage. I
de seneste 50 år har bladet oplevet 13 strejker
med sammenlagt et helt år med avisløse dage.
Men alligevel er bladet kommet helskindet
igennem sine mange, nyere problemer og kan
endda fejre jubilæet som selvejende fond siden
1973 med en efter omstændighederne sund
økonomi. Når man som denne bogs forfatter i
tre år har beskæftiget sig intenst med bladets
historie og spørger sig selv, hvorpå Politikens
seje overlevelsesevne fremdeles beror, må
svaret stadig blive: Politiken har overlevet på
sin aldrig svigtende evne til at samle talent af
enhver art omkring sig og til at skabe rimelige
forhold for den fulde udfoldelse af dette talent. Alle andre forklaringer på bladets livskraft må være af sekundær art.
Christianshavn, i sommeren 1984
Bo Bramsen.
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Th. Stemthal udvises af Tyskland
Politikens nye 50-års periode efter jubilæet i 1934 starter
under skyggen af den tilstundende 2. verdenskrig. Det er
næsten symptomatisk, at dette bind skal begynde med Th.
Steinthals udvisning af Tyskland.
»Gamle Steinthal«, der hører til Cavlings nye garde fra
årgang 1905, har allerede 1908-10 gjort tjeneste som Politikens korrespondent i Berlin og efter en afstikker til »Nationaltidende« finder man ham atter som Politikens ankermand i Tyskland fra 1920. Han er efterhånden doyen
blandt den tyske hovedstads udlandskorrespondenter og
derfor formand for » Verein der Ausliindische Presse«, i
hvilken kreds han nyder den største anseelse.
Men efter Nationalsocialismen er kommet til magten i
begyndelsen af 1930'rne kommer han i vanskeligheder.
Hans oprigtige referater fra processen om Rigsdagsbranden, hans pålidelige telegrammer om udrensningen den 30.
juni 1934 og senere om jødeforfølgelserne passer ikke kredsen omkring Hitler. I december 1935 bliver »den danske jøde ThorvaldSteinthal udvist, fordi han gentagne gange alvorligt har skadet det tyske Riges interesser«.

HerbertSteinthal (f.l913).
Film- og teatermedarbejder.
Søn af Th. Steinthal (s.d.) Student i Berlin. Efter 3 år på Sorø
Amtstidende til Politikens
telegramredaktion 1936. Får senere film, teater og forlag som
område. >>Hr Bert<< har i over
40 år stået under utallige anmeldelser som garanti for sikker vurdering. Pensioneret
1980.

Ved sin hjemkomst er Th. Steinthal55 år gammel. Samme
år har han dog den glæde at se sin søn, den 23-årige Herbert, begynde sin mere end 40 år lange løbebane på Politiken. Men ellers har han svært ved at finde sig til rette efter
de mange år i udlandet og i krigens år slider det også på ham
at se sit elskede Tyskland gå til grunde. Han pensioneres
som 67-årig i 1947 og dør fem år senere.

Gode tider
De sidste fire år før krigen hører nok til den mest harmoniske tid i hele Politikens historie. På redaktionen hersker der
ro og orden i den store stab af mangeårige, ærværdige og
velklædte medarbejdere, der alle siger »De« til hinanden og
nidkært passer deres daglige arbejde på alle ugens syv dage. Der er egentlig kun stille på redaktionen søndag formiddag, for om eftermiddagen dukker adskillige medarbejdere frivilligt op for at give mandagsavisen det sidste
pift eller for at medvirke ved ombrydningen af deres eget
stof.
I administrationen regerer Carl fespersen enevældigt. Siden Cavlings afgang i 1927 er han blevet husets stærke
mand, for Koppel har aldrig været noget magtmenneske og

Bendix har set den lille Herbert
interviewe >>Danmarks største
forlægger<< Iver Jespersen.
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Hjalmar Helweg (1886-1960).
Professor i psykiatri. Modtager
i 1913 universitetets guldmedalje. Efter en årrække på landets
sindssygehospitaler bliver han i
1919- 33 år gammel- overlæge på Oringe. 1937 professor
ved Rigshospitalet. Flittig skribent med historiske, litterære
og psykologiske emner som de
foretrukne. Fra 1935 kronikør i
Politiken.

Stephan Hurwitz (1901-81).
Retslærd. cand. jur. 1925.
Guldmedalje 1930. Dr.jur.
1933. Professor i proces 1935.
Professor i strafferet 1942.
1943-44 flygtningechef i Sverige. 1944-45 >>Legal adviser« i
London. 1955-71 Folketingets
Ombudsmand. Fra 1935 Politikens førende kronikør på retsområdet. Svigersøn af Ove Rode.
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Hasager er endnu ret ny i hjørneværelset. Arene 1927-38
udgør Jespersens karrierernæssige kulmination.
Den store ro og tryghed skyldes naturligvis først og
fremmest de stadig stigende oplag og den stedse forbedrede
økonomi, som man har oplevet uafbrudt siden 50-års jubilæet. Fra 1934-39 stiger hverdagsoplaget fra 107.000 til
156.000 og søndags-oplaget viser en opgang i samme periode fra 171.000 til256.000. Det er noget der styrker ledelse
og arbejdsmoraL Det er også første og eneste gang, at bladet har kunnet give 50% i udbytte (omend af en påfaldende
lav aktiekapital på kun 510.000 kr.)
Pengene er jo endnu noget værd, så at hele bladhusets
netto-omsætning- ind. Ekstrabladet-trods alt endnu ikke
overstiger 9-10 millioner kr. om året.
Lønningerne er tilsvarende lave. Kontorfolk til150-200
om måneden er det vanligste. De ankommer på cykle om
morgenen og parkerer den i den vældige cyklestald i baggården til det nye hus. De fleste har madpakke med, og den
anbringes i skrivebordsskuffen for at hentes frem ved frokosttid.

En af de store forbedringer i husets daglige rytme er den
udvidede kantine med egen køkkenchef, Jacob, som optræder med hvid kokkehue. Han stammer, men siger ja til
alt, hvad man beder ham om. Endnu i begyndelsen af
1920'rne har huset overhovedet ikke haft nogen kantine.
Dengang spiste man som skuffespisere; kun bedre aflagte
medarbejdere holdt til på »Prinsen«, der lå hvor Ekstrabladet nu ligger, eller på »Hafnia« og »Kong Frederik«,
der bød på billige retter og »morsomt smørrebrød«.
Nu kan Jacob supplere madpakken med et krus fadøl til
25 øre, et stykke frisk franskbrød med en vældig skive ost
til25 øre, eller spejlæg på egen pande til30 øre, kaffe med
wienerbrød til30 øre, altsammen serveret af venlige damer
i hvide kitler i den nydekorerede Sikker Hansen Sal.
Hvis man bor hjemme, hvad de fleste unge kontorfolk
gør, kan man klare sig hæderligt med lønnen. Der kan godt
blive til en biograftur om lørdagen, og vil man tage overarbejde eller søndags-tjeneste, er der mulighed for at komme
mindst 100 kr. op om måneden og leve som en Krøsus. I
øvrigt kan man få en lille moderne luksuslejlighed med bad
og altan for 92 kr. om måneden. Huslejen kan tjenes på 4
søndag-eftermiddage.
Carl Jespersen residerer i sin mahognipragt i det inderste
værelse bag ekspeditionskontoret. Der flyttede han ind
den første c;lag i 1912. Siden 1936 er hans svigersøn Erik

1935

Tillge-Rasmussen på sin farefulde krigs-reportagerejse i Abessinien under Mussolinis felttog 1935. Her ses den
etiopiske kejser, Ras Tafari, med sin ældste søn på besøg ved fronten. Det er unge Tillge-Rasmussen, der står
til venstre for den etiopiske prins. - Fot. Daily Mai!.

T ransportforholdene i Abessinien for pressen er lige så vanskelige som for hærene. Her er Daily Mails og Politikens vogn kørt fast. Tillge-Rasmussen står til venstre og instruerer sin indfødte chauffør.- Fot. Daily Mai!.
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Kelvin Lindemann (f. 1911).
Som 21-årig med ved starten af
>>At tænke sig« (se bind l, side
420). 1933 kommer hans første
roman: >>Vi skal nok blive berømte«. 1937 Politikens korrespondent i Spanien under borgerkrigen. Starter 1938 sit store
forfatterskab med >>Huset med
det grønne træ« som sin kendteste roman fra besættelsesårene. Han er oversat til14 sprog.

Edvard Andersen (f. 1908). Uddannet på jyske aviser. Fra
1931 korrespondent i Hamborg
til danske blade, herunder Politiken. Efter flugt fra Tyskland
til Politiken 1935 som redaktionssekretær. Ved handelsstoffet 1935-46. Efter endnu en
runde som redaktionssekretær,
allround reportage medarbejder med turisme som speciale.
Pensioneret 1972.

lO

Pontoppidan anbragt i et værelse foran, så man via ham
kan sluses ind i »det allerhelligste«.
Jespersen sidder altid i skjorteærmer, tilbagelænet i stolen med fødderne på bordet. Det kan skyldes hensyn til
hans blodomløb -han er nu 60- men på yngre medarbejdere virker positionen frygtindgydende. Han er venlig,
men bestemt og ikke vant til hverken at blive afbrudt eller
sagt imod. (»De får 200 kr. i løn om måneden og De skal ikke komme og bede om lønforhøjelse foreløbig. De skal
nemlig ikke bare tjene Deres egen løn, men også min. Og
jeg kan godt betro Dem, at den er ikke ganske ringe. I
øvrigt skal De lade mig tale nu, for De kommer næppe til at
træffe mig foreløbig.«).
Carl Jespersen eller »C. J.«, som han kaldes over hele huset efter sin godkendelsesignatur på alle sager, er trods sin
almagt meget populær, i alle tilfælde på sin egen side af
trappen. Det skyldes naturligvis den tryghed, som hans fænomenale arbejdsresultater gennem mange år indgiver.
Man tilgiver ham gerne hans besynderlige anstrengelser for
at højne administrationens image både hos offentligheden
og i Politikens redaktion.
Han har således konsekvent forbudt de ansatte at optræde i tidens populære plus-fours, »fordi arbejdspladsen ikke
er nogen golfbane«. Folk der antræffes i den mundering
bliver øjeblikkelig sendt hjem for at skifte.
Han tillader heller ikke funktionærer at bære overskæg.
Det er et direktørprivilegium l Da den mangeårige reklamekonsulent W ellejus Ipsen bliver antruffet i huset med en lille, fiks sommervækst, bliver han øjeblikkelig sendt over til
barber Jensen på den anden side af gaden for at få fjernet
dette udslag af hovmodig hårvækst.
Jespersen egen søn Poul, som er akkvisitionschef på 3.
sal og langt fra så energisk og ambitiøs som sin far, er ikke
undtaget fra den almindelige justits. Han kan godt risikere
en bogstavelig øretæve i offentligt påsyn, hvis han har nedkaldt sin faders vrede.

Huset af i dag
I 1935 udskriver Politiken på ny en arkitektkonkurrence.
Det bliver den ottende i rækken af bladets bidrag til fremme af moderne boligbyggeri.
Tidspunktet er særdeles velvalgt; der foregår netop nu
en vældig udvikling inden for boligområdet. Det seneste år
har ikke alene bragt en række tekniske nyheder, men der er
samtidig - på grund af en ændret livsstil - en ny

1935

Veloplagt chefredaktør med cigar i arbejde ved ombrydningen af forsiden. Sådan står Hasager i sine yngre år
aften efter aften bøjet over formen i samarbejde med to rutinerede typografer. - Fot. Tage Christensen.

I mange år havde Politiken et stateligt korps af blåklædte bybude af hvilke adskillige senere går i bladets tjeneste på anden vis. Her har de alle hentet Valdemar Møller i karet på en rund fødselsdag i 1936. Billedet er taget
foran Politikens hovedindgang. - Fot. Tage Christensen.
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Her er en tegning af de tre små
mønsterhuse på Ordruphøjvej.
De ligger ud mod vejen i læ af
de gamle kastanjer og de fleste
vinduer samt de brede terrasser
vender mod syd. Både huse og
grunde er små, men deres styrke ligger i den effektive udnyttelse af pladsen. Selv om Ordrup i 193Sligger lidt ude for
alfarvej er der kun S minutter
at gå til Femvejen og sporvognslinje 15 har stoppested
på hjørnet af Ordrupvej, kun 2
minutter fra husene. Mod nord
fører Ordruphøjvej op til Ordrup krat og Galopbanen. De færdige huse - som nu snart
er 50 år gamle - er trods deres
115 m 2 alle bygget med pigeværelse! I 1935 koster de små byggegrunde på 650m 2 hver
10.000 kr. stykket. Alle 3 huse
bliver uden større vanskeligheder og uden tab for Politiken
afhændet i 1935-36.

12

indstilling på vej over for boligen, en indstilling som nødvendigvis må påvirke både nybyggeriet og boligindretningen.
V ed konkurrencen indkommer der forslag fra over 200
arkitekter, og Politikens dommerkomite ender med at udvælge de tre huse, hvis grundrids ses på næste side. De er
tegnet af henholdsvis Viggo Boesen & Erik Møller samt
Niels A. Knudsen og J. Houmøller Clemmensen
Men det særlig spændende ved konkurrencen er, at Politiken for egen regning har påtaget sig at lade de tre vinderhuse opføre på rad på en meget attraktiv grund i Ordrup,
idet bladet har købt et samlet areal på ca. 2000 m 2 på Ordruphøjvej mellem Mosehøjvej og Kollegievej, nær Set.
Andreas kirke.
Husene står færdigbygget l. juni 1936, og Politiken lader
trykke et meget fyldigt katalog med oplysninger om de tre
»mønsterhuse« samt oplysninger om leverandører m.v.
Husene kan beses daglig fra 1.-14. juni 1936. Udstillingen bliver en stor succes med mange tusinde besøgende.
Man har nemlig tillige sarnarhej det med Magasin du N ords
møbelafdeling om at møblere de tre huse med tidssvarende
møbler, tæpper og andet udstyr. Husenes indretning er
skabt ved en samlet indsats fra 16 yngre indendørsarkitekter. Magasin du Nord leverer også havemøblerne. Derved
er der skabt en række helt moderne interiører i helt moderne huse, som henrykker ikke mindst læsere i den giftefærdige aldersklasse.

1935

Hus No. 1:
Arkitekter: Viggo Boesen og
Erik Møller.
Beregnet til et ægtepar med 3årig søn, 5-årig datter og 16årig datter samt husassistent.
Grunden er på 650 m 1 , hvoraf
huset optager 116 m 1 •
Der er kælder under en del af
huset.
Byggeomkostninger ca. 25.500.
Alle møbler tegnet af Flemming
Lassen. Knud Lohse står for fliseanlæg på terrasserne.

Hus No. 2:
Arkitekt: Niels A. Knudsen.
Beregnet til et ægtepar med
tvillinger samt husassistent.
Grunden er på 650 m 1 , hvoraf
huset optager 118 m 1 .
Der er udhus til cykler og barnevogn.
Byggeomkostninger ca. 26.500.
Møblerne er tegnet af Stig
Thorsen Lassen, M. L. Stephensen og Thorkild Andersen. Terrasserne anlagt af
Knud Lohse.

Hus No. 3:
Arkitekt: J. Houmøller Clemmensen.
Beregnet til et ægtepar med
datter, søn samt husassistent.
Grunden er på 650 m 1 , hvoraf
huset optager 124 m 1 •
Der er projekteret en carport
eller garage.
Byggeomkostninger ca. 26.000.
Møblerne er tegnet af Houmøller Clemmensen selv.
Terrasserne anlagt af Knud
Lohse.
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Flyvestævner i 1930'eme

Erik Presskorn (1906-68). Produktionsleder. Optræder allerede som dreng ved Politikens
børnematineer og som gæst på
Feriekolonien Wesselsminde.
Ansat i 1935 af Carl Jespersen
som leder af Reklameteknisk
Afdelings store tegnestue og
bliver dermed husets første
meget opfindsomme reklamechef. Fra 1940 produktionsleder for reklameteknik, foto- og
klicheer. Medstifter af Indendørs Politiken. 1950 chef for
Erik Eberlins Reklame.

God kollega
Under et besøg fra Paris i
1930'rne kommer Andreas
Vinding ind til unge Henrik V.
Ringsted i telegramredaktionen
med en gammel avis i hånden.
- Har jeg virkelig skrevet dette
her den aften?
Ringsted undersøger arkivet og
svarer lidt nervøst:
-Ja, men telefonforbindelsen
var så dårlig, at jeg måtte brodere lidt selv.
-Så broderer De s' gu godt,
svarer Vinding med et bredt
smil. Jeg var faktisk så døddrukken den aften, at jeg overhovedet ikke var sikker på, om
jeg havde ringet til København.
Faktisk har jeg gået rundt med
dårlig samvittighed lige siden,
fordi jeg troede, jeg havde
svipset. Vi skal sandelig ned og
ha' en drink på >>Kong Frederik<<.
14

I begyndelsen af 1930'erne er der kommet mere liv i Statens
nye lufthavn i Kastrup. Det danske Luftfartsselskab, som
siden 1919 har fægtet sig frem som verdens første luftfartsselskab, er ved at få hold på tingene. Og siden Botveds
Tokio-flyvning i 1926 og Lindberghs Atlant-flyvning i
1927 er publikum overordentlig lydhøre vedrørende alt,
hvad der angår flyvning. Politiken, der siden Nervø's og
Robert Svendsens dage har beskæftiget sig med flyvning,
får nu Hær og Flåde, DDL og danske svæveflyvere til at arrangere opvisninger og rundflyvninger i de sidste år før 2.
verdenskrig sådan som de følgende sider viser. Først efter
krigen opstår SAS, og så bliver flyvning en hverdagssag.

Johannes V Jensen i nærbillede
I første bind af sine velskrevne og fornøjelige »Erindringer« i tre bind fra 1978-80 skriver Henrik V Ringsted bl.a.
om sine oplevelser på Politiken som sekretær for Valdemar
Koppel i begyndelsen af 1930'erne. Han får- som cand.
mag. -100 kr. om måneden i fast gage og må kradse yderligere fornøden løn ind ved at arbejde i telegramredaktionen
og levere bidrag til »At tænke sig«. Han har svært ved at
placere sig, for Medarbejderforeningen tolererer ikke akademikere uden praktisk-journalistisk uddannelse. Hovedpersonen i den følgende beretning er den nu 60-årige Johannes V.Jensen, som har været nært knyttet til Politiken siden 1898 (se bind l side 105), og som ved sin død i 1950 står
som den ubestridte No. l på kronik-rekordlisten med 449
kronikker. (se bind l side 146).
»En gren af min virksomhed var at sortere Koppels gæster
ud fra hinanden. Der kom dagligt en strøm af folk, der vilde tale med Koppel, og de tog plads i forkontoret og ventede. Jeg blev sendt ud for at finde ud af, hvad de ville, hvem
de var, og hvor de kom fra og alt sådan noget. Nogle var
bare kværulanter, som det gjaldt om at få ud af lemmen
med nogle beroligende ord, andre kunde jeg straks henvise
til diverse fagmedarbejdere. Atter andre kunde være berømte personer, der stirrede lige gennem en ussel sekretær
og forlangte at blive stedet for chefredaktøren himself.
Mit personkendskab var ringe, og det bragte mig i mange pinlige situationer. Når jeg gik tilbage til Koppels kontor
for at melde en person, kunde han sige:

1935

Ved de første flyvestævner i Kastrup i 1920'rne møder publikum kun sparsomt op. De fleste kommer på cykle,
for bilister er endnu et særsyn. Det er den længst nedrevne >>Hammers Restaurant«, der ses midt i billedet. Pot. H. Damgaard.

Allerede i 1935 er billedet helt ændret. Nu er en søndagsudflugt til >>Politikens Flyvestævne<< i Kastrup blevet
en københavnerbegivenhed, som læserne drager ud til på cykle eller med bil. -Pot. Tage Christensen.
15
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Også svæveflyversporten har Politikens bevågenhed. Den udøves ved Birkerød. Her inspiceres Politikens
eget svæveflyverplan, mens et andet plan lægger an til landing.- Fot. H. Damgaard.

Fine fremmede i Kastrup til flyvestævne i 1930'rne. Nr. 2 fra venstre er prins Axel og længst til højre står den
gamle flykonstruktør, J. C. Ellehammer.- Fot. Tage Christensen.
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- Vorherrebevares, han er komplet idiot. Se at blive af
medham ...
Eller omvendt:
-Hr. X- kære Ringsted, sådan en mand lader man da ikke vente. Gå væk, jeg tager imod ham ...
Hvorefter han selv ilede ud, omfavnede personen og førte ham ind i sit kontor, medens jeg sneg mig langs væggen
til mit skrivebord ude i forkontoret.
Jeg husker en frygtelig dag, da Johannes V. Jensen ankom og forsøgte at få Koppel i tale. Ham kendte jeg og ilede
ind til Koppel og sagde:
-Johannes V. Jensen er derude.
- Ah, stønnede Koppel - jeg ved, hvad han vil. Han vil
have gageforhøjelse igen. Han er så ilsk. Lad os køle ham
lidt af. Gå ud og sig til ham, at jeg har et vigtigt møde.
Min besked huede ikke den store og strenge digter. Han
sagde:
-Gå tilbage til Koppel og sig, at han kan træffe mig i »Paraplyen«, når mødet er forbi.
Det var en stor cafe på hjørnet af Rådhuspladsen, hvor
man senere opførte det moderne Richs-hus.
Jeg tilbage til Koppel, der stadig var stærkt bekymret.
-Han er ikke til at have med at gøre. Jeg bliver vel nødt
til at tale med ham. Kære Ringsted, gå over på »Paraplyen« og sig til ham, at nu har jeg tid.
Jeg over til »Paraplyen«, hvor jeg fandt Johannes V.
Jensen i et hjørne med en kande kaffe og et stykke wienerbrød. Han lignede allerede på afstand en tordensky af
de slemme. Jeg forebragte stammende mit ærinde. Han
fikserede mig stift gennem sine tykke briller og sagde:
-Unge mand. Jeg er ikke vant til at tale med sekretærer.
Gå tilbage til Deres herre og sig til ham, at hvis han vil tale med mig, må han komme herover og gøre det. Jeg bliver her en halv time. Ellers må han finde mig andetsteds.
Jeg forstod, at »andetsteds« nok var Berlingske Tidende, og ilede tilbage over Rådhuspladsen for at overbringe
Koppel det mystiske budskab. Koppel brusede op i et anfald af arrigskab, men faldt så ned igen og sagde stille:
-Kære Ringsted. Det er ikke nemt at være chefredaktør, men ham kan vi ikke lade gå.
Så hjalp jeg ham frakken på og så ham fra vinduet sjokke over til »Paraplyen«. Hvad der skete der, vilde jeg gerne have overværet, men det lod sig jo ikke gøre.
Næste dag dikterede Koppel et brev til regnskabsafdelingen:
-Hr. Johannes V. Jensen skal for fremtiden honoreres
med 500 kr. pr. kronik.
2

Politiken 100 år 2

Nej tak
Den lille trivelige tegner Ingvar, der i 1930'rne lancerer
>>Magasin Madsen<<, >>Tjavs<< og
»Prins Pilfinger<< som de første,
primitive danske tegneserier i
Politiken og Magasinet, er opdaget af Valdemar Kappe! og
Loulou Lassen, mens han endnu sad som bankmand på Fyn.
Han er sky og kommer ikke
gerne på bladet, men sender sine tegninger med posten. Han
lader altid sin kone svare afvisende, når Koppel ringer til
ham. (>>Nej, min mand spiser,
han er lige gået igang med en
stor og vanskelig and!<<). Han
er et naturtalent, der aldrig har
lært at tegne. Da Koppel engang tilbyder ham en studierejse til Paris for der muligvis at
frekventere en kunstskole, svarer han:
-Nej tak, jeg skal ikke have
min streg ødelagt!

Det store hus
Der er jubilæums-chokolade i
redaktionen. Maskinsætter Einar Hansen har 25 års jubilæum. Chefredaktør Hasager taler smukt for jubilaren, og jubilaren takkede selv bevæget.
Han fortæller, hvordan han i
sine unge dage har arbejdet
med Hasager på »Nordsjællands Venstreblad<<, og hvordan han er kommet til Politiken. »Det er blevet et stort hus
i disse 25 år, og hvor stort det
er blevet, opdagede jeg først
for alvor forleden, da jeg traf
redaktør Hasager nede i svingdøren.
»Goddag, kære Einar Hansen,
sagde Hasager, hvordan har De
det? Det er længe siden, vi to
har snakket sammen. Hvor er
De henne i verden?<<
»Ja, redaktør Hasager, jeg er
ansat på Politiken, og jeg har
25 års jubilæum i overmorgen!<<
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Flyverholdene til Tranums plan og til de to ledsagemaskiner før starten i 1935. Fra venstre filmfotografen,
Ingolf Boisen med luftfartsdirektør Dam. Dernæst John Tranum med kaptajn Erik Lærum og endelig Tage
Christensen med flyverløjtnant Meincke.- Fot. H. Damgaard.

John Tranum i cockpittet på Erik Lærums maskine umiddelbart før starten. Billedet er taget, da han netopglad og ubekymret har kysset sin kone farvel. Mindre end en halv time senere er han død.- Fot. Tage Christensen.
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Det svimlede for mig, for det almindelige kronikhonorar dengang var 100 kr. Det har været en dyr kop
kaffe i »Paraplyen«, men i det lange løb betalte den sig
dog.

John Tranums død
Efter l. verdenskrig har flyvningen oplevet et vældigt opsving og fra sidst i 1920'rne foranstalter Politiken i samarbejde med danske flyvere og deres foreninger de anførte
flyvestævner, der trækker tusinder af københavnere til
Kastrup Lufthavn. Her udfører både danske og fremmede,
indbudte flyvere akrobatnumre i luften, som ingen tidligere har oplevet mage til. Skønt udgifterne er store, er stævnerne så godt besøgt, at de oftest giver et overskud, hvoraf
hovedparten går til flyvernes forsørgelseskasse, mens resten tilfalder Politikens feriebørn. Sker det, at et stævne må
aflyses eller udsættes på grund af dårligt vejr, påtager Politiken sig tabet.
Disse store stævner er indtil1935 til idel nytte og glæde.
De bliver besøgt af en kvart million tilskuere og er samtidig
en fin propaganda for dansk flyvning.
Men den 7. marts 1935 går det galt. Den verdenskendte,
danske 32-årige faldskærmsudspringer, John Tranum, vil
for første gang foretage et udspring oppe fra stratosfæren
og lade sig falde 9000 meter gennem det tomme rum, før
skærmen udfolder sig. Det dristige eksperiment er af største interesse for Hærens Flyvetropper, hvis officerer har
medvirket i alle detaljer til at forberede springet. Tranum
er forsynet med mikrofon, så at han under det lange fald
kan holde sig i kontakt med jorden, og der er også sørget
for, at eksperimentet filmes og fotograferes. Tranums maskine føres af kaptajn Erik Lærum og i to ledsagerjagere sidder Politikens pressefotograf, Tage Christensen, og filmfotografen Ingolf Boisen. Radioen transmitterer hele stævnet med Aksel Dahlerup ved mikrofonen, medens mere
end den halve befolkning sidder ved deres radio.
Tranum snakker under opstigningen med Dahlerup,
men pludselig bliver hans stemme svagere og forsvinder
helt. Dahlerup kalder nogle gange, men får intet svar. Maskinerne, der nu skimtes som tre små prikker, synes at have
nået 9000 meters højde. Temperaturen måler + 65°. Så
opdager Lærum, at Tranum sidder livløs bag ham i det åbne cockpit, og med størst mulig hast lader han sin maskine
søge mod jorden, mens de to andre maskiner rådvildt følger efter. På jorden kan man straks konstatere, at Tranum
z•

Plakat for Politikens årlige flyvestævne i 1930'rne. -Tegnet
af Arne Ungermann.

John Tranum dør 32 år gammel. Han efterlader sig en ung
kone, om hvem al medfølelse
samler sig. Hun var den, han
sad og vinkede til, da Lærums
maskine lettede. Han får en
storstilet begravelse i sin fødeby Esbjerg, hvor hans venner
rejste denne mindesten for
ham. -Pressefoto.
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er død, ramt af en hjertelammelse, formentlig fremkaldt af
den store spænding. Både Ingolf Boisen og Tage Christensen må indlægges på Rudolph Bergs Hospital med forfrysninger i hænderne. Tage Christensen, der har fået et chok,
er den ildest medtagne, men kan dog udskrives uden varigt
men. Men for alle medvirkende står dagen som et tragisk
indslag i den lange række af storslåede opvisninger. I »Den
danske Dagspresse« bind 2 kalder pressehistorikeren
Svend Thorsen seksten år senere denne flyvning for »det
største vovestykke i dansk pressefotografis historie«.

Stemmearkivet

Georg Brandes med den engelske grammofon-ekspert, Mr.
Hancox indtaler et af Kirkebys
første fonogrammer i 1912. Da
Brandes så Axel Andreasens
tegning, sagde han: >>Det bedrøver mig at være så grim,
men jeg ved, at mit tøj sidder
bedre end De har tegnet det!<<

Professor Vilhelm Thomsen,
formand for Videnskabernes
Selskab, taler omkring 1915
gennem bliktragten til >>den
maskine, som optager talen på
en grammofonplade«.

20

Anker Kirkeby betragter med slet dulgt selvfølelse en ny stemmeoptagelse til Nationalmuseets arkiv.- Pol. Pressefoto.

1935
Kirkebys samling af historiske
film og stemmer (fonogrammer) er startet i 1912 med en
film om Politiken lige efter flytningen til Rådhuspladsen. Allerede i 1913 kan han overdrage
Det kgl. Bibliotek 50 fonogrammer af kendte politikere,
embedsmænd, forfattere, videnskabsmænd og skuespillere,
optaget af Skandinavisk Grammofon Industri. De skal benyttes til fremtidig sprogforskning.
Optagelserne fortsætter helt op
til2. verdenskrig. Senere bliver
hele samlingen overført til Nationalmuseet. I dag er det naturligvis radio og fjernsyn, der
har overtaget rollen som filmog stemme-arkivarer.
De tre billeder her på siden viser nogle af Kirkebys senere
optagelser, øverst således ham
selv og Emanuel Gregers, der
omkring 1935 instruerer professor Vilhelm Andersen som oplæser. Nedenunder optager Kirkeby professor Labri som markedsudråber og endelig på tredie billede fra 1946 står den nyligt ansatte Harald Engberg
som konferencier for et færøsk
sangkor.
Da Kirkeby på sin troskyldigbevidste måde diskret lader
Thomas Edison i USA vide,
hvor smukt man i Danmark
udnytter hans opfindelse af
grammofonen, indløber der et
telegram, som må have frydet
Kirkeby: >>Glad to learn that
danish newspaper takes initiative to place on record documents throwing light upon
their ancestors life and methods. I offer you my best
thanks for your greeting. Thomas A. Edison.«

Jo, det sagde han
Historieskrivningens største
fjende er det pedantiske forsøg
på absolut korrekthed.
Valdemar Koppel
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Her ses Dagbladet Politikens
nye bygning i Vestervoldgade.
Den opføres 1935-36 og kaldes
>> Ekstrabladets Hus«, selv om
bladets redaktion kun beslaglægger en enkelt etage. Huset
fremtræder som en moderne
forretningsejendom, efter at to
små, ældre bygninger har måttet vige pladsen. De ses på det
første billede. Politiken har fra
nu af >>Hotel Kong Frederik«
som nabo. -Pressefotos fra
1930'rne.

Poeten
Visedigteren og forfatteren
Poul Sørensen, kaldet
>>Poeten<<, har fået telefon og
ønsker sig optaget i telefonbogen som Poul Sørensen, Poet.
KTAS slår sig i tøjret, for titlen
poet findes ikke i telefonvæsenets ordbog. Efter megen hylen
og skrigen giver selskabet dog
efter. Da Poeten bor alene og
ofte svær at træffe, tilføjer han
efter sit navn: Bedst 12-14. Så
falder Ekstrabladet straks over
ham og skriver, at hvis man tør
kalde sig poet, må man sandelig være lige god hele døgnet.
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Det nye hus
I foråret 1934 har Politiken for godt l million kr. erhvervet
de to små, ydmyge ejendomme, der ligger mellem Politikens Hus og »Hotel Kong Frederik«. De kan ses ovenfor. I
det hus, der ligger Politiken nærmest, findes beværtningen
»Prinsen«, som adskillige af bladhusets chefer gerne ser
nedrevet, for her har man gennem mange år altid kunnet
antræffe både funktionærer og medarbejdere, som man
forgæves har søgt på deres arbejdsplads i arbejdstiden.
(»De ved jo godt, at han siddernede på Prinsen,« harværet
Carl Jespersens evige omkvæd.)
Det er atter pladskravene, der har gjort udvidelsen nødvendig. Selv efter at 1920-huset er opført og alle fremmede
lejere er opsagt og udflyttet, kniber det med plads i alle afdelinger, redaktion, administration og teknik.
I valget af udvidelsesmuligheder foretrækker man nu at
gå ad Vestervoldgade. I Vestergade er alle husene på faste
hænder i store, gamle firmaer og værre end det: de er alle
fredede og i den fredede form aldeles uegnet til bladvirksomhed. I øvrigt har den nærmeste nabo i Vestergade Bucka & Nissen direkte nægtet at sælge til Politiken af følgende grund: Under opførelsen af Politikens 1920-hus, der støder op til Bucka & Nissens smukkeste ejendom No. 26,
sank denne ejendom 20 cm i venstre side og Carl Jespersen

1936
nægtede at betale erstatning, så i Vestergade er ejendomsforholdene meget spændte indtil1961 (se side 262).
Politikens nye ejendom- der siden altid er kaldt Ekstrabladets Hus - bliver tegnet af arkitekterne Monberg &
Maar og repræsenterer- ved rejsegildet den 2. nov. 1935 det mest moderne bladhus i byen.
Politikens bestyrelsesformand Erik Scavenius giver dog
ikke udtryk for ligefrem begejstring for den højst funktionalistiske bygning, da han ved rejsegildet udtaler:
»Vor tids arkitekter gør intet forsøg på at skjule, hvortil
et hus skal bygges. De fremhæver det tværtimod. Dets ydre skabes af den indre nødvendighed.«

Slipset
Poeten Poul Sørensen opgiver
længe før alle andre at gå med
slips. Det forekommer ham for
besværligt. Men som den gentleman han er, bevarer han dog
et slips, som han med en vis
ærefrygt omtaler som >>slipset<<.
Bliver han inviteret ud, spørger
han altid straks sin vært: >>Skal
jeg tage slipset på?<<

Politikens beliggenhed ved Rådhuspladsen er i mange henseender ideel, men baggårdene repræsenterer gamle
og mindre praktiske bygninger. Her ses Politikens oprindelige ejendom, købt i 1912- til højre. Til venstre ses
nybygningen fra 1935, med sin store, moderne betongård op mod >>Hotel Kong Frederik<<. Ned ad Vestergade
(til højre på billedet) ligger først Politikens nybygning fra 1920 med sin store bagbygning inde i gården. Derefter følger de tre fredede ejendomme, som ses på side 262, med deres to store, gamle købmandsgårde bag sig. Fot. Tage Christensen.
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Frederik Schyberg (1905-50).
Teaterkritiker og forfatter. Magister 1928, dr. phil1934.
Skriver som gymnasiast i >>Villabyernes Blad« for 4 øre pr.
linje. Første kronik i Nationaltidende 1927 og ansat her 192934. Derefter på Berlingske
1934-37, da han og Svend Borberg bytter arbejdsplads. Politikens meget beundrede teaterkritiker fra 1937 til han i
1950 tager sit liv, kun 45 år
gammel. Knud Poulsen giver et
billede af Schyberg på Politiken omkring 1948. Se side 138.

1937-pressen, den fjerde på
Rådhuspladsen, er den store,
engelske Hoe-presse, som nyder den fordel, at kælderen i
den nye bygning i Vestervoldgade er direkte dimensioneret
til den. Det tager dog de engelske montører otte måneder at
montere og indkøre den tre etager store presse, før den kan tages i brug. - Fot. Tage Christensen.
24

Arkitekt Monberg svarer:
»Vil man udnytte lyset, må man bygge store vinduer. Et
hus er ikke en maske. Derfor er jeg sikker på, at Politiken
vil blive tilfreds med sit nye hus.«
Under munterhed causerer Den Gyldenblonde. Det er et
af hans første forsøg i den genre, som senere skal gøre ham
landskendt.
Det nye hus kommer til at koste l Yz million kr., således
at det- inkluderet køb og nedrivning af de gamle huse- ender med at stå i 2Yz mill. Men man har også fået meget for
pengene. Den nye ejendom er trelænget, idet den fjerde side i den nye gård er bagsiden til »Hotel Kong Frederibs
højre længe (se billedet side 23). I forhuset mod Vestervoldgade er der trykkælder og papirlager under gården. På første sal residerer Ekstrabladets redaktion, på anden sal oplagsafdelingen, på tredie sal annonceafdelingen, på fjerde
sal maskinsætteriet med plads til 27 linotypesættemaski-

•

~,,.,,...

•••

u.~••"""

DUAGOJCS 500 AARS JUBILÆUM l DAG ~'7!:::"i';,!!:;~~':!."=.-r:!.~'"~U:::

'IIEII

SU ii iiNIL

TJ:GNIN.-

26. jan. 1936: Ib Andersen

S. juli 1931: Axel Nygaard
Netto-Oplag ~::::~·

lfiNTr.nP,\G

236.828 :·.::~::;,•;~

PO-LITIKEN

l MAGASINET
.

~:::~::.·.· :.~ ::::~ ,;u~·~~,~~~;l~~~..~·.~~-~~~~~"l:"t:l·.~~

12. april1936: Adolf Hallman

l
'

21. juni 1936: Sikker Hansen

"l'

lll

.~!oll•J!II"'K

..

7. aug. 1938: Sikker Hansen

4. sept. 1938: Ib Andersen

9. april1939: Adolf Hallman

21. maj 1939: Sikker Hansen

R tt'l'~

10. sept. 1939: Arne Ungennann

l

t\ t~

U.\1.\11>11-

'I'

UliX

I~

U

24. sept. 1939: Ib Andersen

Neflo·Opleg ~266.158 ~:.:'r.-.~:t.

.!lPOLITIKEN
MAGASINET ''""""' " """

10. marts 1940: Sikker Hansen

............

16. juni 1940: Sikker Hansen

erit z

21. juli 1940: Axel Nygaard

otsm:

H E LT E N

""·v'·· 4

18. marts 1945: Arne Ungermann

IUØISIRIT

2 . nov. 1947: Palle Nielsen

18. okt. 1952: Arne Ungermann

"··-··

1937
ner. Endelig øverst oppe får Reproduktionsanstalten omsider tip-top moderne vilkår. I alle etager er der direkte forbindelse - med store branddøre - til det gamle hus, idet
gulvhøjden i husene er i niveau.
Det nye hus, der helt er Carl Jespersens værk, tages i
brug i 1936. Men den gamle enehersker får kun lov at glæde
sig over resultatet i to år; så følger hans overraskende farvel til huset.
Det bør allerede her nævnes, at Politiken under krigen
erhverver to små, yderst beskedne ejendomme i Studiestræde 43 og 45 (se kort side 263) I den nye gård i Vestervoldgade med sin drejeskive, der kan vende de store papirtransportbiler, bliver trafikken gennem husets eneste port
alligevel hurtigt en flaskehals, og da færdselen i Vestervoldgade samtidig er stigende, må man tænke på at finde
nye udkørselsmuligheder fra huset. Den, der vil betragte
kortet på side 263 kan se, at de to Studiestræde-ejendomme
ved ombygning eller nedrivning kan skaffe udkørselsmuligheder bag om »Hotel Kong Frederik« og» Hotel Hafnia«.
Men den mulighed bliver dog aldrig udnyttet. Den bliver
bare en smuthulsvej i besættelsestiden for medarbejdere,
der ikke vil antræffes af tyskerne i Politikens Hus.

Sten Gudme (1901-61). Redaktør. cand. polit. 1928. Londonkorrespondent for Nationaltidende. Fra 1929 ved Dagens
Nyheder og senere Berlingske
Tidende. Ansat på Politiken
som redaktionssekretær fra
1935 til maj 1941, da han i
hemmelighed flygter til London
via Stockholm. 1945-47 på Information og i sine sidste år på
EkstrabiadeL

Den nye 1937-presse
Ved planlægningen af det nye hus har man sørget for, at
der i den nye ret smalle længe langs det gamle hus kan gøres
plads til en 70 meter lang tryk-kælder til opstilling af den
nye presse, som er bestilt hos Hoe, samtidig med byggearbejdets start. Den nye presse kan altså- adskilt med en væg
-komme til at stå parallelt med 1927-pressen i den gamle
ejendom. Et dagblad har jo det uafviselige problem, at en
gammel presse aldrig kan udskiftes, før en ny er opstillet.
Der skal kunne trykkes hvert eneste døgn året rundt.
Den nye presse er selvfølgelig- som hver gang, huset anskaffer nye presser - et teknisk vidunder. Men den er ikke
billig. Det er tankevækkende, at man har kunnet opføre en
ny trelænget ejendom for l Yz mill. kr., mens den nye Ho epresse med motorer, transportører og fundamenter andrager næsten 2 mill. kr.
Det tager det meste af et år at opstille den, men da den
sent i 1938 er færdig, kan den med sine 20 trykcylindre,
hver med otte plader ( = 8 sider) præstere 150.000 24sidede aviser i timen. Større aviser tager tilsvarende længere tid.
Dermed råder Politiken nu over 4 presser. Udover Ma-

Erik Seidenfaden (f.1910). Journalist. Student 1928. Dagens
Nyheder 1931-35. I London for
Berlingske Tidende 1935-37.
Redaktionssekretær ved Politiken 1937 og korrespondent i
Rom 1940 og Stockholm 194345. Chef for Dansk Pressetjeneste i Stockholm 1943-45. Redaktør for Information 194665. Direktør for Det danske
Hus i Paris 1965-81.
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Forskud
Sælgerne i annonceafdelingen
er tit i pengetrang. Så går de til
Carl Jespersen og beder om forskud. Den barske direktør har
en faible for gode sælgere, så
de får som regel forskudet bevilget - dog altid kun det halve
af, hvad de beder om, for Jespersen vil ikke have, at de skal
glemme jernnæven i fløjlshandsken. Resultatet er selvfølgelig,
at de altid beder om det dobbelte af, hvad de har brug for.
Dog sker det engang, at Axel
Hermann, der er en topsælger,
beder om 1000 kroner, fordi
han skal bruge 500, men får de
1000. Før hans kolleger får nys
om det, bringer han de 500
kroner i sikkerhed på en bankbog, for, som han siger: >>Så
kan jeg s' gu låne hos mig selv,
næste gang det kniber«.
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Den nye >>Presse 4« er færdigmonteret af det store hold af engelske ingeniører og teknikere, som her ses samlet omkring Politikens mangeårige,
tyskfødte faktor Spannheimer, som samtidig fejrer 25-års jubilæum.
(Han er oprindelig >>købt« sammen med den første, tyske Koenig & Bauer-presse til Rådhuspladsen 1912). En af englænderne, der vil være sikker på at komme med på fotografiet, har anbragt sig på tværs i billedets
overkant. -Pol. Reklamefoto.

gasin-pressen fra 1932 i Vestergade og Koenig & Eauerpressen fra 1927, har man nemlig stadig 1933-pressen, som
opstilles i forlængelse af Koenig & Bauer-pressen. Valdemar
Koppel mener i sine erindringer fra 1946, at Politiken i
1936-37 kunne have klaret sig med en mindre presse end
den nye, men ingen kunne på anskaffelsestidspunktet forestille sig krigstidens oplagsfald og besættelsestidens papirrationerede, slatne aviser. Man regnede i 1936-37kun med
fortsat fremgang! Men i efterkrigsårenes kapitalfattige tider skal1937 Hoe-presse til gengæld vise sig at være en god
investering. Politiken får nemlig ingen ny presse før i 1952.

Næste side:
Nærbillede af den store Hoe-presse fra 1937. Her ser man, hvorledes de
stereotypi-støbte, buede trykplader af bly spændes på cylindrene. De
kan trykke fire sider ved en omdrejning, hvorefter pressen selv automatisk flækker, falser, limer, skærer og bukker aviserne, så at de kommer
fuldt færdige ud på transportbåndet.- Pol. Reklamefoto.
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I det nye 1937-hus får maskinsætteriet hele 4. sal. Dette billede af de mange Uno-types, opstillet på række bag
vinduerne mod Vestervoldgade, er dog først taget i 1957. I dag er der ikke en tilbage. Rummet anvendes nu til
den moderne, metalfri avisfremstilling. (Se side 46~)- Pressefoto.
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På S. sal i det nye hus får Reproduktionsanstalten for første gang i 35 år helt tidssvarende arbejdspladser. Det
er her Magasinets berømte farvereproduktioner bliver til i 1940-SO'erne.- Reklamefoto.

Også anstaltens ætserifår gode vilkår med syrefaste gulve, vægge og ætsekar. -Reklamefoto.
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Det nye hus i Vestervoldgade giver bladsalgets »Oplagsafdeling« gunstige pladsforhold. Det sker netop, da
»Kontorlandskaber« er ved at slå igennem. I et rum i en hel etage anbringes 40 damer med den dynamiske propagandadirektør S.H. Christiansens kontor i baggrunden. -Pol. Reklamefoto.

Også kantineforholdene forbedres i 1930'rne, da spisestuerne udvides mod Vestergade med »Sikker Hansen
Salen<< som hidtil har været udlejet til Leanders danseskole. Salen får sit navn, fordi tegneren Sikker Hansen
udsmykker væggene. Hans dekorationer ligger i dag skjult bag nye paneler. -Pol. Reklamefoto.
30

1937

Også Annonceafdelingens akkvisition nyder godt af de øgede pladsforhold. Her opretter Carl Jespersens søn,
Poul Jespersen, det ikke helt populære annonce-indtelefoneringsbord med transportbånd i midten. Da 20 annoncefolk sidder >>lænkede« med øretelefoner, kommer bordet straks til at hedde >>Galejen«. - Pol. Reklamefoto.

Det gamle administrationskontor med National-kasseapparatet bevarer sit hyggeligt gammeldags udseende
helt op til krigens år. Kontorchef Leisner -længst tilbage - er ansat i 1907 i Citygade. I kontoret bag ruderne
sidder den adm. direktør Carl Jespersen. - Fot. Tage Christensen.
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Næppe nogen anden virksomhed har evnet at opbygge et så
stort og så entusiastisk sælgerkorps som Politiken med sine
mere end tusinde »Blå
Drenge«. En skråhue, en blå
skjorte og en skuldertaske er
hele udstyret. Et lille, trykt månedsblad etablerer kontakten
og udskriver ineHerende salgskonkurrencer. Korpset skal
først og fremmest sælge Politiken i landdistrikter med dårlig
kioskdækning, men salget af
Søndags-Politiken er dog drengenes største forretning, og
korpset er med til at etablere
Søndagsavisens rekordoplag
omkring 1950. Her er en del af
korpset fotograferet i 1937 under en tredages tur til København. 150 drenge på march ad
Vesterbrogade på vej til Zoologisk Have og Carlsberg. - Fot.
T age Christensen.

Hvordan kan det
være?
Politikens blå drenge i provinsen får et lommeur som præmie, når de har præsteret et rekordsalg af Søndags-Politiken.
Disse præmier foranlediger de
mest rørende takkebreve;
f.eks.:
-Tak for det dejlige ur, som
går så udmærket. Jeg er lykkelig for det.
Jeres Martin.
P.S. Hvordan kan det være, at
den store viser hele tiden trækker den lille med sig?

Næste side:
Se denne glade og begejstt:ede
flok af unge bladsælgere foran
Politikens Hus. I dag ville fagforeningerne hævde, at drengene får for lav en timeløn og at
hele arrangementet er overenskomststridigt, kapitalistisk og
uhyrligt. - Fot. Tage Christensen.
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De blå Drenge
I de fantastisk effektive ekspansionsår i 1930'rnes begyndelse oplever man også et imponerende fremstød for bladsalget. »De blå Drenges« sælgerkorps, der er startet beskedent i 1920'rne, kulminerer i de sidste årfør krigen. Ideen er
fortsat at gøre Politiken med sit imponerende søndagstillæg Magasinet til Danmarks førende søndagsavis, og med
en sådan førerstilling efterhånden også få hverdagsavisen
til at følge med.
Carl Jespersen åbner store filialkontorer i Odense, Århus og Ålborg, i hvis vinduer man kan læse hurtigtmalede
nyheder længe før nogen provinsavis har kunnet offentliggøre dem.
Fra disse kontorer intensiveres også arbejdet med sælgerkorpset, De blå Drenge (og piger!), som i disse år er nået
op på 1200 unge, entusiastiske sælgere, der med Politikens
blå skråhuer og salgstasker hver søndag sælger søndagsavisen i de mange stationsbyer, der fremdeles er for små til
at kunne opretholde kiosker. Man må erindre, at konkurrencen endnu ikke er så hård, fordi kun de allerstørste
provinsaviser udkommer om søndagen, og fordi Politiken
er ude længe før de andre store københavnske dagblade.
I sin nye, runde og joviale salgschef, S. H. Christiansen
(der nu bærer titlen salgs- og propagandachef) har bladet
3 Politiken 100 år 2

Rådhuspladsens populæreste
Politiken-sælger er i 1930'rne
enkefru Harriet Schaltz, bedst
kendt under navnet »Tulle«.
Da hun i april1936 fylder 60
år, bliver hun fejret med blomster af mange af sine daglige
kunder. Den alsidige dame gifter sig for øvrigt på ny, hun
har passeret 65 års-alderen.
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Friis Møller og
Koppel
Kai Friis Møller bliver livet
igennem ansat på Politiken tre
gange, idet han bliver afskediget efter de to første perioder.
Han kan ikke med Valdemar
Koppel, som ikke mener, at
Friis' uomtvistelige talent kan
opveje hans manglende ordholdenhed og hans mageløse uforskammetheder. Koppel ved
godt at en af Friis Møllers stående vitser er: »Jeg kan altså
ikke tilgive denne Hitler, at
han har umuliggjort en ganske
naturlig anti-semitisme.<<
Da han en dag er tilsagt til møde hos Koppel, lader Koppel
ham vente længe udenfor. Så
beder han sekretæren gå ind og
fortælle Koppel, at han er godt
gal over at vente.
>>Sig til Koppel, at jeg bliver
arier' e og arier' e for hvert minut, der går«.

fået den inspirerende leder, hvis gå-på-mod smitter hele
hans afdeling i hans store moderne kontorlandskab på anden sal i det nye hus. Det er ham, der er far til forbindelsesorganet med De blå Drenge, nemlig månedsbladet »Det
bedste blad« som ved pep-artikler, konkurrencer og underholdning holder gejsten oppe i det ungdommelige sælgerkorps. Det er også S. H. Christiansen man kan se i spidsen for marchen gennem København, når årets 150 flinkeste sælgere kommer »på skovtur« til hovedstaden på et flere dages besøg. Marchen går fra Politiken til Carlsberg,
Zoologisk Have og Tivoli. Mange af de små 12-14-årige
gæster har aldrig været i København før, så arrangementet
er sikker på succes, år efter år.
I efterkrigsårene svækkes korpset: Provinsbyerne får
kiosker, provinsaviserne vil ikke lade Politiken være ene
om markedet, og det vil hverken Berlingske Tidende eller Social-Demokraten heller ikke. Det ender med, at korpset bliver et fælleskorps for alle søndagsaviser som forsynes gennem Bladkompagniet. Og dermed ender et festligt
indslag i Politikens fremstød i provinsen. Men på det tidspunkt er avisens salg uden for Sjælland også steget betragteligt.

Midt i Ålborg har Politiken i 1938 etableret >>egen afdeling« ganske som Cavling gjorde det i 1906 i Westend og
Hellerup. Og foran ses Politikens meget unge og meget flinke, lokale avissælgere. - Fot. Tage Christensen.
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Aktiekapitalen udvides
Siden 1905 har aktiekapitalen været 510.000 kr. Man vil
erindre, at de sidste 10.000 måtte lægges oveni, fordi bestyrelsesformanden Oskar Johansen fik lov til at tegne dette
lille belø b. Hans 10.000 kr. afspejler sig endnu i jubilæumsåret i bladhusets skæve aktiekapitalbeløb, som siden 1905
altid ved kapitaludvidelse er blevet et multiplum af
510.000 kr.
I 1937-38, da den årlige omsætning er nået fra :Yz mill. i
1905 tillllfz mill kr., og da store beløb efterhånden er hensat på reservekontoen, finder bestyrelsen tiden inde til en
aktieudvidelse. En af årsagerne er, at det aldrig ser godt ud,
at et dagblad betaler 50% i udbytte. Der er for mange, der
ikke kan forstå, at et udbytte, som i kroner og ører udgør
255.000 kr. ikke er så imponerende, men at det altså tilfældigvis udgør nøjagtig 50% af den alt for lave aktiekapital.
Gennem de nærmest følgende år, 1938-43 udvider man
derfor gradvis kapitalen med friaktier fra 510.000 kr. til
først 1.020.000 kr. i 1938, dernæst året efter til1.530.000
for endelig i 1943 at ende med en firedobling af de oprindelige 510.000 kr. altså 2.040.000 kr. og på dette tal bliver
man derefter stående til1970. Alle de nye aktier er uden
stemmeret, så at der ingen risiko er forbundet for fremmed
indblanding ved eventuel videresalg. Naturligvis opnår
man også den udadtil så beroligende virkning at udbyttet
straks halveres det første år (25%) og derefter etablerer sig
på tilforladelige 15% .
Aktionærkredsen - og bestyrelsen - præges helt af anden
generation efter grundlæggerne: Brandes' datter, fru Hetna
Dedichen, varetager Brandes-arven, fru Ellen Hørup repræsenterer sin afdøde faders lod, og endvidere ser man familien Bing, som står for de bingske aktier. Desuden repræsenterer Erik Pontoppidan og Jørgen Rode de mindre
poster fra Carl Jespersen og Ove Rode. Også arvingerne fra
Oskar Johansen ses på de årlige generalforsamlinger, som
fremdeles er lukkede for alle, der ikke har kunnet tiltuske
sig en af de nu oftere handlede, stemmefri B-aktier.
Fra 1943 til1969 klarer Politiken sig med den nævnte aktiekapital på 2.040.000 kr. Men i 1970 er reserverne blevet
så store og udbyttet igen så tilsyneladende stort, at en ny
udvidelse må gennemføres. Se side 350.
Allerede omkring 1970 begynder de første af de gamle
aktionærer at afhænde deres aktier med henblik på oprettelsen af Politikens Fond. Se herom side 385.
3.

Bo Bramsen (f. 1912). Forlagsog bladmand. Cand. jur. 1937
og samme år ansat på Politikens reklameafdeling. I 1939
medredaktør af Hvem-HvadHvor. I Sverige og England
1943-45. Hjem 5. maj som major og engelsk pressecensor. Direktør på Politikens Forlag
1946-77 afbrudt af tre år som
chefredaktør (se side 277).

Nelly Backhausen (f. 1917).
Studentereksamen 1935. Ansat
på Dagens Nyheder og derefter
til Politiken 1937 som sekretær
ved Foredragssalen. Redaktør
på Politikens Forlag 1945-52:
Hvem-skrev-Hvad m. Fr.
Schyberg - Politikens 4-sprogs
ordbog og Kvindens H.-H.-H.
Af Hasager hentet til Politiken
som redaktør af »Nu<< 1952-61.
Derefter Dag til Dag 1961-71.
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Næppe har de danske svømmepiger Ragnhild Hveger og Inge
Sørensen vundet berømmelse
ved Berlin-olympiaden før
langdistance-svømmer skerne
rykker frem. Den første er en
smededatter fra Horsens, den
18-årige, utroligt udholdende
Jenny Kammersgaard. Forfatteren Niels Anesen foreslår i foråret 1937 Niels Hasager at arrangere en Kattegatsvømning
med Jenny, og firmaet Tørsleff
& Co udsætter en pris på
10.000 kr. Jenny har hidtil
holdt sig til Horsens Fjord, men
dog tillige klaret LangelandSjælland-ruten på 9 1/z time.
Nu svømmer hun sidst i juni en
35 km. prøvetur fra Samsø til
Jylland på 13 1/z time. Derefter
må hendes første 148 km Kattegatsvømning fra Sjællands
Odde til Grenå 7. juli opgives,
da 20 timer er forløbet. Det er
strømmen på den sidste strækning, der er for stærk, og lægen
forbyder hende at fortsætte.
Men en måned efter er hun i
gang igen, og 9. august lykkes
det hende at klare strækningen
Sjællands Odde-Gjerrild Bugt
på 29 1/z time. Strækningen er i
luftlinje kun 52 km, men på
grund af strømmen må hun
svømme 93 km.
Præstationen er enestående.
Hun hyldes først i Horsens og
så på Politiken, hvor hun modtager checken på 10.000 kr.
Hele Europa har fulgt præstationen, og hun får lykønskningstelegram fra Adolf Hitler. Det
mærkeligste ved denne selvlærte svømmepige er hendes fuldstændige uanfægtethed, både
af strabadser, virak og succes. Fot. Tage Christensen.
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Distancesvømmere må svømme uafbrudt og kan derfor kun tage begrænset føde til sig undervejs. Men det generer ikke Jenny, der her vinker veloplagt til passagererne på Arhusbåden, da hun er halvvejs på ruten over
Kattegat 9. august 1937.- Fot. Tage Christensen.

Her ses Zone-redningskorpsets >> Tertia << og en fiskekutter som ledsagerbåde på vej med Jenny over Kattegat.
Jenny skimtes i den hvide cirkel. På den sidste strækning mod Djursland får hun følge af 50 både, der vil opleve
hendes opløb mod den stride strøm. - Fot. Tage Christensen.
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Ordenes mester
Poul Graae, der bliver ansat på Politikens handelsredaktion i 1927 og lærer Valdemar Koppel at kende i hans sidste
10 år som politisk chefredaktør, har senere i »Pressehistorisk Årbog« givet dette portræt af sin gamle læremester:

I 1937 starter husets alsidige reklamechef Erik Presskarn med
Carl Jespersens velsignelse, det
månedlige husorgan »Indendørs-Politiken<<, >>l-P<<. Presskorn og Bo Bramsen redigerer
bladet det første år, men efter
Carl Jespersens afgang standser
den sparsommelige regnskabschef, Kaj Mogensen, det udmærkede organ som en upåkrævet udgift. Bladet genopstår
efter krigen i 1947, fremdeles
som et af bladledelsen udgivet
informationsorgan, men fra
1971 overtages det af husets
medarbejderforeninger og trykkes i tabloid-format og ændrer
karakter; det bliver nu et talerør for husets ansatte. Siden
1971 udkommet i ca.150numre.

IP70

De ansattes fem formænd:
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»Valdemar Koppel kunne skrive! Hans sans for ordenes
valeur var betydelig, og han anvendte nødig dem, der ingen havde. Dette betød dog ikke, at han var de stærke udtryks eller standpunkters mand. Kai Friis Møller har i et af
sine skrifter udnævnt ham til danmarksmester i benyttelse
af vendingen: »På den ene side ... og på den anden«, og det
kan ikke bestrides, at han nu og da ræsonnerede frem og
tilbage over et problem så længe, at læseren knap nok opdagede, hvor skribenten satte spyddet i. Det kunne hænge
sammen med, at de fleste spørgsmål har mange facetter,
men også med en sprogsans, der var mere nuanceret end de
fleste læseres. Blide ord kan skjule ublide meninger. Med
forkærlighed anvendte han ordet »omkring« i overskriften
i sine ledende artikler: »Omkring Det kgl. Teater«, »Omkring sporvejsmiseren«, omkring det ene og omkring det
andet. Dermed antydede han, at alt om det emne, lederen
omhandlede, muligvis ikke var sagt, ja at den endda ikke
gav sig ud for at ramme i centrum. Ud fra samme tankegang kaldte han også sin store, historiske bog om Politiken
for »Af Politikens historie«.
Tiden, da Koppel var både politisk og ansvarshavende
redaktør -1933-37- var ikke hverken udenrigspolitisk eller indenrigspolitisk nem. Nazityskland må have givet ham
svære samvittighedskvale r, men hans meget betydelige
kulturelle ballast var kontinental, Frankrig var kulturens
bærer par exellence, Tyskland en politisk opkomling, men
dog med krav på respekt og i hvert fald: det var en nabo,
som vi nødvendigvis måtte have et godt forhold til; Nazismen kunne næppe blive mere end en overgang. For England havde han ringe sans og ikke meget sind; jeg husker
min forbløffelse, da han engang under en redaktionel drøftelse, som fulgte efter et valg i England, udtalte Stanley
Baldwins efternavn på dansk som Balvin, en udtale, han
dog hurtigt lagde af. Såvel internationalt som indadtil så
han de ideer, som den kreds, han tilhørte, havde troet på,
blive sønderslået af udviklingen. Valutacentralen og importbegrænsningen i trediverne fik ham ofte til at ryste på
hovedet, men han accepterede disse foranstaltninger som
påtvunget vort land af omstændigheder, som vi ikke selv
var herre over. For ham var det desuden en given ting, at
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Politiken måtte støtte regeringen Stauning-Munch efter al
sin evne. For en medarbejder, der i de år behandlede økonomiske og erhvervspolitiske emner, kunne det være vanskeligt at se visdommen i tredivernes negative valuta- og
beskæftigelsespolitik, og Koppel gik gerne med til, at dens
principielle goldhed understregedes; men samtidig skulle

Der er varmt i stereotypiet i
kælderen mod Vestergade.
Denne afdeling bliver stedbarn
i 1937, da alt andet i huset moderniseres.
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Christian Elling (1901-74).
Kunsthistoriker. Guldmedalje
1925 på Kunstakademiet. Magister i kunsthistorie 1929. 1932
docent. 1939-67 professor ved
Kbh. s Universitet. Ved siden af
sin enorme litterære produktion - 50 bøger- bliver han en
meget yndet kronikør ved Politiken og medarbejder ved Magasinet. Hans arbejder herfra
med illustrationer af Axel Nygaard er samlet i >>Det gamle
København<< 1947.

Hans Bendix har tegnet Elling,
da han blev medlem af Det
danske Akademi.
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der helst gives udtryk for, at som situationen var, kunne
ingen anden praktisk vej anvises.
Ingen anden? Jo, man kunne regne temmelig sikkert
med, at når artiklen gik til sætning, var disse ord ændret til:
næppe nogen anden. Et blad skal kunne stå ved, hvad det
skriver! Alligevel: Engang, da en valgperiode var ved at
udløbe, slog han i et manuskript ned på en kritisk vending
vedrørende importbegrænsningen og forklarede, at den
burde stryges eller ændres, vendingen altså. Jeg sagde til
ham, at så ville meningen gå af hele afsnittet, og at han tidligere havde accepteret ganske det samme synspunkt. »Jamen for pokker, svarede han, nu skal der jo være valg!«
Ingen redaktør har plejet sit blad med større omhu end
Koppel udviste på Politiken. Omhuen omfattede både
form og indhold. Artikler, han lagde vægt på, drøftede han
gerne med den, som skulle føre pennen, inden de skulle
skrives, og siden læste han manuskripterne, før de gik i
sætteriet. Ind imellem tog han sig jævnlig tid til selv at
skrive, f.eks. et af de portrætter, der livede Dag til Dagrubrikken op, eller en beretning fra »vor korrespondent i
Østre Anlæg«. På disse felter udfoldede han et journalistisk mesterskab, som ingen senere har hamle t op med;
kunsten er død.
Om aftenen var han optaget af korrekturarkene, ændrede gerne lidt i en overskrift her, tydeliggjorde en vending
der, og gav udtryk for alvorlig misbilligelse, hvis han stødte på noget, som var uklart eller ubehændigt affattet eller
som rummede fremmedord, hvis anvendelse skyldtes skribentens lyst til at vigte sig på læsernes bekostning. Der
skulle meget til, før han ikke stillede på redaktionen om aftenen og blev der til henad midnat. Repræsentative forpligtelser, som ville nødvendiggøre hans tilstedeværelse andre
steder, tillagde han ringe betydning; et blad dømmes på,
hvad der står i det, og hvordan det står!
Der var ord, der ikke hørte hjemme i Politiken. Sjus og
bajer, f.eks. De var vulgære! Det hed whisky-soda eller et
glas øl, aldrig en flaske (selv om det var det, man fik). Ordet bonde som betegnelse for en agerbruger var bandlyst,
bønder var en fællesbetegnelse for mennesker uden levemåde og altså nedsættende; det var urimeligt at hæfte betegnelsen på en stand. Den ændrede sprogbrug, som har
gjort bonde til en hædersbetegnelse, er en arv efter L.S.føreren Knud Bach, en beskeden indrømmelse at gøre ham
-men han havde den sydfra.
Sprogets syntaks havde Koppellige så stor respekt for
som vulgær sprogbrug var ham imod. Det ville have gyst i

1937

Fra 1937 får den nye presse sin egen papirkælder som nabo. Dagen igennem bringer Pressens Fællesindkøbsforenings lastbiler, papirruller til huse. Hver rulle indeholder i 1937 7 km. avispapir, og der bruges 35 ruller i
døgnet til hele husets avisproduktion. -Pol. Reklamefoto.

>>De usolgte aviser«, der kommer retur fra bladhandlerne, repræsenterer et besværligt problem i ethvert bladhus. Der har været udskrevet mange konkurrencer om ideel anvendelse af gammelt avispapir. Fremstilling af
æggebakker er vistnok den effektiveste udnyttelse, men ellers forvandler papirmøllen dem til gråt indpakningspapir. -Pol. Reklamefoto 1937.
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Koppel elsker sin daglige spadseretur til Rådhuspladsen. Gerne gennem Ørstedsparken for
at få stof til en fin naturiagttagelse til >>Dag til Dag«. Her ses
formens mester og den lidenskabelige dyrker af det velplejede sprog på vej til bladet.
Som magister i fransk er han
tillige en yndet oversætter.
Hans danske udgave af Anatole Frances >>Dronning Gåsefod«
betragtes som forbilledlig. Fot. Holger Damgaard.

Det er lykkedes Carl Jensen i
1936 at fastholde det vågne,
engagerede og altid venlige blik
i Koppels afventende holdning.
Sådan kan man opleve ham i
hans sidste år på bladet.
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Det er Jensenius fra Berlingske
Tidende, der har præsteret denne lille tegning af den mediterende Koppel.
I oktober tager Politikens medarbejdere afsked med den ene af cheferne,
den nu 70-årige Valdemar Koppel. Det sker ved en aftenfest, hvor alle
medarbejdere- vist nok for sidste gang- møder i festdragt! Medarbejderforeningen udnævner Koppel til æresmedlem og skænker ham en oldermandskæde, sammensat af over hundrede danske sølvmønter, som
hver enkelt medarbejder har leveret. Medarbejderforeningens mangeårige formand Povl Sabroe, (Den Gyldenblonde), motiverer udnævnelsen på dette billede. I sit otium bliver Koppel atter aktiv journalist og
indtræder påny i Journalistforbundets række af menige medlemmer.
Hans største indsats i sin lO-årige pensionisttilværelse - afbrudt af et
ufrivilligt Sverigesophold 1943-45 - bliver udarbejdelsen af to-bindsværket >>Af Politikens Historie«, som udsendes 1946. - Fot. Tage Christensen.

ham, hvis han havde læst om en sag, at den »forhandledes«, i stedet for behandledes, eller at der forhandledes
om den. For ikke at tale om fagenes slang: At et stykke klædestof »ligger« så og så bredt, eller at en teaterforestilling
»spiller« i tre timer. At journalisten skal tale læsernes
sprog, ikke inderkredsenes og klikernes, er et frugtbart
synspunkt, som har mere at gøre med læsernes tillid til deres avis, end mange bladfolk gør sig klart.«

Koppels buste i Politikens redaktion, er hugget i sort granit
af hans søn, billedhuggeren og
formgiveren Henning Koppel.
Den står i dag til minde om
Koppels 45 år på bladet og
hans 10 år som medlem af bestyrelsen. - Pressefoto.
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1938
Forrige side:
En tusindtallig forsamling deltager 21. oktober 1938 i afsløringen af Adam Fisehers mindesmærke over Ove Rode. Det
er rejst på Ove Rodes Plads ved
Borgmester Jensens Alle, øst
for Fælledparken. Billedhuggeren har søgt at symbolisere Rodes vigtigste indsats under første verdenskrig: daglig at gøre
det muligt for danske husmødre at skaffe de nødvendige fødevarer til overkommelige priser. Ved afsløringen taler Rodes gamle partifælle, den nu
72-årige fhv. statsminister C.
Th. Zahle, og alle synger Rodes grundlovssang »Danmarks
dag, velkommen«. På kommunens vegne overtager borgmester Sundbo monumentet. På
billedet ses Ove Rodes ældste
søn, civilingeniør Orla Rode,
nedlægge en krans fra de fem
børn. Orla Rode er samme år
udset til Carl Jespersens afløser
som direktør for Politiken. I
Politikens Kunsthistorie 35 år
senere hedder det, at »monumen te t s idealbillede af et trygt
Danmark med samvittigheden i
orden for så vidt ligger fjernt
fra krigstidens virkelighed<<.
I Dansk Biografisk Leksikon giver professor Tage Kaarsted i
1982 Ove Rode følgende mere
præcise eftermæle: >>Rode kan
tælles blandt de fire-fem betydeligste politikere i 1900-årene.
Få har gennemløbet en sådan
udvikling som han, fra den
fanden-i-voldske boulevardjournalist uden egentlig uddannelse til statsmanden, hvis fantasi og evne til overbevisende
argumentation, blandet med
pragmatisme og opportunisme,
har gjort ham til en suveræn
parlamentariker.<<- Fot. Tage
Christensen.
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En smukt komponeret forside, dateret 30. september 1938, udført af
Niels Hasager og modtaget med lettelse af læserne næste morgen. Men
Chamberlains tro på Hitlers og Mussolinis løfter viser sig hurtigt at være
meget naiv, og 11 måneder senere starter den nye Verdenskrig trods alle
tyske løfter!

Carl Jespersens barske fald
Uanset hvor imposant Carl Jespersens skikkelse må forekomme alle i 1930'rnes københavnske bladverden, lader
det sig ikke skjule, at han med sin stærke vilje og heftige
sind undertiden kan have kontroverser i bestyrelsen. Under Oskar Johansens formandsskab er det næsten altid gået
godt. De to arbejder godt sammen i 26 år fra Jespersens ansættelse i 1906 og til Johansens afgang som 70-årig i 1932.
Med Erik Scavenius får han det vanskeligere. Over for ham
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Carl Næsh Hendriksen (190579). Politi- og retsmedarbejder.
Ansat 1928 på »ldrætsbladet«.
Medlem af kriminalredaktionen 1938. Leder fra 1956. Medarbejder ved det illegale >>Information<< under besættelsen. Betydelig litterær produktion,
navnlig om besættelsestiden.
Pensioneret 1973.

Erik Warburg (1892-1969).
Professor i intern medicin 1931
og samme år chef for Rigshospitalets medicinske poliklinik.
Som en særpræget, levende
personlighed og som skarp og
slagfærdig debattør med et frit
livssyn bliver han helt naturligt
en meget produktiv og meget
yndet kronikør i Politiken i efterkrigsårene.
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preller Jespersens sabelraslen af, når den iltre direktør finder, at bestyrelsen er for tung at danse med. Også hans aflønning volder problemer. Jespersen har for længst opnået
en lav fast løn og høj tantieme, og i de gode år i 1930'rne
bliver han af samme grund husets højest lønnede mand.
Det er uholdbart over for bladets redaktører! Hertil kommer endelig visse dynastiske problemer. I det gamle
familie-aktieselskab har Politikens største aktionær, Henrik Cavling, aldrig holdt sig familiemæssigt tilbage. Han
har anbragt sin bror, Frejlif Olsen, på Ekstrabladet, hvor
også senere hans yngre søn, Ole Cavling, bliver chef; på
Magasinet sidder Cavlings ældste søn, Viggo Cavling.
Men de har dog alle »tjent sig op i rækkerne« fra en beskeden begyndelse.
Carl Jespersen har allerede i 1923 ansat sin søn, Poul Jespersen, i annonceafdelingen og ladet ham avancere til akkvisitionschef, hvad han formentlig ikke ville være blevet
på noget andet blad, da arbejdet med små-annoncer aldrig
har optaget ham synderlig stærkt. I oktober 1936 ønsker
Jespersen nu tillige at se sin svigersøn, den nybagte landsretssagfører Erik Pontoppidan (se side 49) som selskabets
direktionssekretær. I bestyrelsen fremhæver Jespersen, at
han nu som 63-årig ikke alene trænger til aflastning, men at
han også gerne ser Pontoppidan som sin naturlige afløser i
husets direktørstol i løbet af nogle år. Dette forslag pikerer
bestyrelsen, som slet ikke kender den 42-årige advokat,
udover at han tidligere på året har været gæst ved et bestyrelsesmøde angående en plan vedrørende den forestående
fordobling af aktiekapitalen. Udsigten til to svogre i den
administrative ledelse »på den anden side af trappen«
tiltaler ingen i bestyrelsen. Man ønsker faktisk ikke at have
mere end en af dem. Men foreløbig accepterer man i november 1936, at LRS Erik Pontoppidan kan ansættes på
prøve i et år fra 1. januar 1937. Så håber alle, at tingene vil
falde på plads. Men det gør de ikke.
Nøjagtig et år efter er Carl Jespersens opsigelse af sin stilling første punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmødet
den 16. december 1937.
Arsagen til denne opsigelse er naturligvis, at bestyrelsen
har nægtet at fastansætte Erik Pontoppidan, så længe Poul
Jespersen tillige skal bevare sin stilling. Carl Jespersen ønsker at fratræde i løbet af 1938 efter nærmere aftale. Han vil
ikke være den, der skal vælge mellem sin søn og sin svigersøn. En gang tidligere har han i anden anledning opsagt sin
stilling, men dengang forstod OskarJohansen at klare skærene. Sådan går det ikke denne gang.

1938
Carl Jespersen med personalets
afskedsgave i marts 1938. En
lyn-indsamling i huset har muliggjort de smukke sølvkandelabre, hvorimod liljekonvallerne er fra hans to grædende sekretærer, Julie Hansen og Betzy
Nielsen, som har arbejdet for
ham i en menneskealder. Efter
at han samme dag forlader bladet, sætter han aldrig nogen
sinde sine ben i huset, skønt
han først dør 18 år senere. (Se
også side 157) - Amatørfoto af
Bo Bramsen.

Mod Carl Jespersens forventning accepterer bestyrelsen
opsigelsen og ændrer Poul Jespersens stilling til at rangere
på lige fod med husets øvrige afdelingsledere. Man tilbyder
dog samtidig Jespersen at indtræde i Politikens bestyrelse
og beder ham forblive i bestyrelsen i Pressens Fællesindkøbsforening, som er hans værk. Få dage senere svarer Jespersen nej tak til begge dele. En efterfølgende samtale med
formanden fører ingen vegne, udover at Jespersens pension efter 32 års arbejde - under hensyn til hans hidtidige
høje gage- fastsættes til beskedne 10.000 kr. årligt. Samtidig beder man LRS Pontoppidan meddele, hvornår han
ønsker at afvikle sin stilling. Da Jespersen nu anmoder
HRS Oskar Fich om at varetage sine interesser, møder bestyrelsen med HRS Karsten Meyer. Og da Jespersen således

Det er Politikens bestyrelsesformand, fhv. udenrigsminister
Erik Scavenius, der har underskrevet Carl Jespersens afskedigelse. Den vækker forundring,
men ingen protesterer. Endnu i
1937 protesterer personalet aldrig mod nogetsomhelst. På
dette tidspunkt er Scavenius
endnu en ret ukendt person i
huset, som aldrig viser sig uden
for sit arbejdsværelse. -Karikatur af ukendt oprindelse.
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Den unge Piet Hein
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Sig mig, hvem du tror du er, og
jeg skal sige dig, hvem du er.
Værdighed er noget man bruger, når man ikke har det.
Man bør, hvad man burde.
Et kvindeideal:
En glad sjæl i et glat legeme.
Så længe folk tror, man tror,
de er engle, er de meget nærmere ved det end senere.
Kunsten at vinde består i at ha
råd til at tabe.
Der er præcis så megen mening
i livet, som der er i en selv. Og
der er naturligvis mange mennesker, som det ikke er nok
for.
Man skal tale så sagte, at ordet
ikke overdøver tanken.
Hvad gavnede det et menneske, om det bluffede alverden,
hvis det ikke bluffede sig selv!
Æren er det organ, hvori fornærmelsen sidder.
Den store erotiske oplevelse er
opdagelsen af, at man er et
halvt dobbeltmenneske.
Sundhed er dog en fæl sygdom,
sagde bakterien.
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har afbrudt den direkte kontakt med sin bestyrelse, henstiller Erik Scavenius i januar 1938 til ham, at tidspunktet
for hans fratræden fremskyndes mest muligt .
I løbet af februar 1938- mens Jespersen stadig varetager
bladets daglige drift - ordner de to sagførere de endelige
vilkår: Carl Jespersen får løn for hele 1938 og tantieme til1.
oktober: Pensionen forhøjes til 24.000 kr. årligt. Så går
han den dag, han har opnået denne afgørelse.
Jespersens fratrædelse viser sig at være en velbevaret bestyrelseshemmelighed, indtil den dag i begyndelsen af
marts, da nyheden pludselig breder sig som en steppebrand
over hele huset. - »Jespersen går af i dag!« -Man nægter at
tro, at det kan være rigtigt, at bestyrelsen mener, at de kan
undvære »C.J.«. Men det er alvor, og det betyder ikke
blot, at Carl Jespersen med- udadtil- dags varsel forsvinder ud af Politikens historie, men også, at Erik Pontoppidan samtidig fratræder, og at Poul Jespersen senere også
foretrækker at forlade huset for at oprette eget pressebureau.
De sidste 18 år af sit hidtil så virksomme liv, henlever
Carl Jespersen stille i sin store villa i Gentofte. Han sætter
aldrig sine ben i huset mere, men da han i 1948 fylder 75 år,
drager en deputation fra huset ud til den gamle kæmpe for
at opnå en gensidig forsoning efter 10 års forglemmelse. (Se
side 157).
For Erik Pontoppidan bliver oprejsningen ulige større.
Han bliver i 1945- på familien Jespersens aktiepost- indvalgt i Politikens bestyrelse og ender som Vilhelm Nielsens
afløser i formandsstolen fra 1960-64. (Se side 254).
Og Politikens fremtidige direktørstilling? Ja, bestyrelsen
er jo faktisk helt uforberedt på situationen. Derer-i hefenu"
set ingen naturlig arvtager, selv om regnskabschef Kaj Mogensen efter 28 års tjeneste nok må føle sig kvalificeret. Bestyrelsen konstituerer imidlertid den i forvejen stærkt bebyrdede Niels Hasager til en midlertidig kombineret
))direktør-redaktørstilling«. Han har været enechef i redaktionen siden Koppel gik af. Hasager klarer med vanlig
takt sit dobbelt-job i et år, men når professor Niels Thomsen i sin bog »Dagbladskonkurrencen 1870-1970« skriver,
at Politikens mageløse udvikling i 1930'rne stagnerer lidt i
årtiets slutning, kunne han have tilføjet, at man hurtigt
kom til at savne den jespersenske dynamik. Først i 1939 tiltræder Orla Rode.
En, der kommer til at savne Pontoppidan, er Bo Bramsen, som er ansat i% år før dynastiet Jespersens fald. Han
er tiltrådt i den tro, at han engang skulle være Pontoppi-
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Erik Pontoppidan (1894-1967).
Landsretssagfører. Student
1912. Forstkandidat 1920 og
beskæftiget med træhandel i
Danzig og Polen 1920-25. Da
han sidst i 1920'rne vil giftes
med Carl Jespersens yngste datter, Alice Jespersen (f. 1906),
ønsker svigerfaderen at se ham
som jurist. Parret bliver gift
1930 og han bliver cand. jur.
1933 og får landsretssagførerbestalling i 1936. Han er i disse
år en af fakultetets mest inspirerende manuduktører i offentlig ret med meget store hold.
Carl Jespersen vil gerne knytte
ham til Politiken, og fra 1936
bliver han direktionssekretær,
men ved paladsrevolutionen
1938 gør han fælles sag med
svigerfaderen og forlader huset. Dermed er hans rolle dog
ingenlunde udspillet. Han indtræder som velmeriteret advokat på de jespersenske aktier i
bestyrelsen i 1945 og bliver formand for Politikens bestyrelse i
1960 ved Vilh. Nielsens afgang.
Her forbliver han, til sygdom
rammer ham i 1964 og han dør,
73 år gammel, i 1967. -Pressefoto.

Fru Loulou
Efter sin ansættelse i Politikens
administration i 1937 bliver Bo
Bramsen sat til at redigere det
nye hus-organ >>IndendørsPolitiken«. I den forbindelse interview' er han gamle fru Loulou Lassen, der ved at høre
hans navn forbavset spørger,
om han er i familie med hendes
gamle veninde, fru overlæge
N.N.
Da dette bekæftes, udbryder
fru Loulou:
-Siden hvornår er Jespersen
begyndt at ansætte dannede
mennesker i administrationen?
Gå over og sig til ham, at det
skulle han gøre lidt oftere! De
kan altså ikke forestille Dem,
hvor rædsomme de er ovre på
den anden side af trappen!
4
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Gamle-Jensen, P<;Jlitikens redaktions-faktotum fra lntegade-dagene er født i 1858 og således jævnaldrende
med Henrik Cavling. Han er derfor fratrådt sammen med Cavling i 1927, men er så højt påskønnet af en række
medarbejdere, at de fejrede ham på hans SO-årsdag i april1938. Her står den trofaste gamle mand omgivet af
værtsfolkene: fra venstre Esther Gothe, Hakon Stephensen, Axel Breidahl, Holger Damgaard og Povl Sabroe.
På den anden side: Anker Kirkeby (med en piccolo), Th. Steinthal, Poul Graae og regnskabschef Kaj Magensen. -Pot. Tage Christensen.

Bernhard Nielsen i
aktion
Politikens kriminaJredaktion
beskæftiger i mange år en særpræget mand ved navn Bernhard Nielsen. Journalist er han
ikke, for han kan ikke sætte to
ord sammen. Men han er unik
til at indsamle baggrundsoplysninger og skaffe billeder
af efterladte ved ulykker eller
ofre for mord. Det påstås, at
når han ringer til et ulykkeramt
hus, kan han mildt og blidt sige
Politiken, så det lyder aldeles
som Politiet. Og når han kommer for at hente billederne,
møder han altid korrekt sørgeklædt. Det går så vidt, at en
ulykkeramt enke udtaler, at alle blade har været rædsomme
undtagen Politiken, som dog
har vist det hensyn at sende en
præst!
50

dans direktionssekretær. Nu bliver han i stedet formiddagssekretær hos Niels Hasager, når han virker som direktør til kl. 13 og derefter vandrer over til sin eftermiddagssekretær på redaktionen, den unge Henrik V. Ringsted. Da
Hasagers dobbeltstilling ophører, tumler Bramsen videre
til Propaganda-afdelingen og bliver her redaktionssekretær ved den fem år gamle årbog Hvem-Hvad-Hvor. Fra nu
af ønsker han kun at genoplive bladets gamle bogudgivervirksomhed. Da Politikens Forlag 24 år senere bliver selvstændigt aktieselskab med samme bestyrelse som Politiken, er det Erik Pontoppidan, der er formand, og Bramsen,
der bliver direktør.

Sportsfiasko på Østersøen
Efter Politikens svømmesucceser i 1937-38 skal der sættes
trumf på. En storslået Østersøsvømning løber af stabelen
sommeren 1939. 11 distance-svømmere med den svenske
stjerne Sally Bauer som favorit (se side 52) skal svømme
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Funktionær -Forening
Vi maa ikke slaa Kammeratskabet i Stykker. Og derfor foreslaar den nye Bestyrelse: Lad os omdanne ff til en kontingentfri, udelukkende kammeratlig Forening. ff skal forestaa Husets
festlige Arrangementer ved velvillige Tilskud fra Politiken.
ff skal gennemføre interessante Aftener, hvor de Medlemmer, der
vil, kan møde og betale en passende Entre. ff skal arrangere
Ferielotteri, billige Teateraftener o. s. v. samt vise Jubilarer en
Opmærksomhed. - ff er en kammeratlig Forening, hvor den
højeste Afdelingschef sidder Side om Side med yngste Elev.
Ingen Rangsforskel - ingen Mulighed for Splittelse.
Alle Bestyrelsens Medlemmer staar bag disse nye Love.

*)

De omfattende Arrangementer
med Fjernsynet har gjort, at vi
alligevel ikke kan faa Foredragssalen
den 28. Vi bliver nødt til at udskyde den ekstraordinære Generalforsamling til Mandag d. 31. Oktbr.

:LÆS:
Hvad det hele drejer sig om ...... Side
Den Undersøgelse, Medlemmerne forlangte, men ikke fik . . . . . . . . . . . . Side

Bestyrelsens Lovændringsforslag . . . . Side

2

4
6

Funktionærforeningen for Husets knap 500 funktionærer bliver først dannet i 1936-37. Altså meget senere end
Teknisk Klub (1907) og Medarbejderforeningen (1915). Funktionærerne føler ingen trang til at danne fagforening under Carl Jespersens oplyste enevælde og har kun behov for en selskabelig forening til at arrangere skovture, nytårsfest og anden underholdning. Først i 1973 får foreningen status som fagforening.
4"
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Topfavoriten Sally Bauer under
træningen til Østersøsvømningen 1939. -Svensk foto.

om kap fra Gedser til den nordtyske kyst. I Gedser samles
en hel flåde af ledsagebåde med journalister, læger og livreddere, klar til at følge svømmerne.
Kort efter svømmernes start bryder en voldsom storm
løs og gør det umuligt for samtlige deltagere at klare distacen. Bølgegangen og deraf følgende udmattelse og søsyge
både indenbords og udenbords medfører, at alle svømmerne lidt efter lidt må samles op i ledsagerbådene. Zonens
redningsbåd »Tertia«, der skal holde sammen på feltet,
strander på Rugen, men det ved de n ledsagebådes ledere
ikke. Yderst forkomne og gennemblødte af styrtsøer på de
åbne fiskerbåde vender besætningerne på den stolte flåde
tilbage til Gedser efter 8 timers karp.p. Hele arrangementet
er blevet en stor fiasko.
På Politiken er Niels Hasager fortvivlet, for kl. 4 om
morgenen er der endnu ikke hørt livstegn fra »Tertia«,
hvor hans 27-årige søn, Flemming, er om bord som leder af
hele arrangementet. Det letter meget på den trykkede
stemning på redaktionen, da Flemming omsider melder sig
på telefon fra Rugen kl. 5 om morgenen. Han har dog ikke
spildt tiden. Samme efterår bliver han gift med den smukke
livredderske på »T ertia «.

Med Orla Rode ved roret
Det bliver ingen taknemmelig opgave at afløse Carl Jespersen. Navnlig ikke efter en interregnumstid på et år,
hvor Hasager har været konstitueret som adm. direktør
ved siden af sit heldagsjob i redaktionen. I løbet af det ene
år er den gamle jespersenske disciplin i administrationen
gået op i sømmene.

Flemming Hasager (f.1913).
Chefredaktør. Ansat af sin fader, Niels H. i 1938 på Politikens Sportsredaktion. Udnævnt til afløser af Sten Gudme som redaktionssekretær efter dennes flugt til London
1941. Ved Politikens Londonredaktion 1950-52. Atter redaktionssekretær 1952-58. I
1958 overgået til Ekstrabladet
som chefredaktør indtil1982,
da han går af som 69-årig.
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Orla Rode tiltræder i 1939, få måneder før udbruddet af
2. verdenskrig. Han kanforeløbig se frem til krigens år med
papirrationering, oplagsnedgang og schalburgtagetrusler. Og efter krigen skal han opleve husets længste
strejke i 1947, som udmarver bladøkonomien yderligere.
Et af hans store problemer i 1950'erne (som falder uden for
denne bogs rammer) bliver kampen for at holde Ekstrabladet i live, en kamp som tærer på Politikens ressourcer, fordi man ikke- som mange mener, man bør- ligefrem vil
lukke bladet. Det er først efter Rodes død, at Ekstrabladet i
1960'erne oplever sin eksplosive fremgang.
Men Rode har heller ikke arvet sin far, Ove Rodes smidighed og lette omgangsform med sine medmennesker.
Han er den udprægede ingeniør, der helst vil kunne regne

1939

PHs afsked på
gråt papir
Hasager kan godt se PHs genialitet, men han forlanger samtidig loyalitet over for Politiken
af samtlige medarbejdere, store
som små. En artikel i »Kulturkampen<< fører i 1938 til dette
brev, og i en lang årrække er
PH i unåde:

Orla Rode (1893-1960) Politikens administrerende direktør 1939-60.
Cand. polyt. med udmærkelse 1916. Ingeniør ved Soyakagefabrikken
1917-31. Direktør for Bladkompagniet 1931-39. Hentet til Politiken i
1939 som Carl Jespersens efterfølger. Formand for Ingeniørforeningen
1954 til sin død. Hans 20-årige virke kan følges i bogens tekst. -Maleri af
Ivan Opffer 1959 i Ingeniørforeningen.

alt ud på sin regnestok. Hasager må ofte overbevise ham
om, at avisens daglige omfang og oplag er mere afhængig
af døgnets begivenheder end af annoncørernes millimetermængde. Det samme må gælde omfanget af den daglige returs størrelse. Hasager har ikke blot 20 års større erfaring,
men også den medfødte flair, som Rodes regnestok aldrig
kan erstatte. Men de to chefer- Hasager og Rode- som nu
får de følgende 20 arbejdsår sammen, opretholder altid en
gentleman-tone indbyrdes, både i det daglige arbejde og i
bestyrelsen, af hvilken de begge bliver medlemmer i 1941.

Kære hr. Poul Henningsen.
Efter vor telefonsamtale forleden har De ikke fundet anledning til at komme op på bladet
og give mig en forklaring. Det
er heller ikke nødvendigt. Når
De som redaktør af »Kulturkampen<< i bladet optager en
artikel, der indeholder et perfidt og bundfalsk angreb på
Politiken, så falder De dermed
det blad i ryggen, hvis medarbejder De er. Artiklen er i sig
selv mig ligegyldig, men Deres
optræden som medarbejder ved
Politiken er det ikke. Havde De
haft det synspunkt, at artiklen
var urigtig, måtte De have vist
det mod at afvise den, og jeg
kan kun i den omstændighed,
at De har optaget den, se en tilslutning fra Deres side, og udadtil må også den omstændighed, at De står som det pågældende nummers ansvarshavende redaktør, give det indtryk,
at De stiller Dem bag artiklen
med Deres navn. Det havde
været naturligt, synes det mig,
om De havde draget den konsekvens selv at opgive Deres
medarbejderskab ved Politiken, men jeg for min part kan
ikke tolerere, at en medarbejder viser en sådan mangel på
loyalitet over for sit blad, som
den, De har udvist - og det er
jo i øvrigt ikke første gang. Jeg
nødsages derfor, omend med
beklagelser, til at opsige vort
mangeårige samarbejde, og jeg
finder det rigtigst efter det foreliggende, at det ophører straks.
Deres Niels Hasager
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Kirkeby som shah
Anker Kirkeby skriver under
mange pseudonymer - af uoplyste grunde også under mærket »Shahen af Persien«. Det
skulle synes meget uskyldigt.
Men i 1938 henstiller civilingeniør Per Kampmann fra Kampsax til Politiken gennem den
nylig udnævnte eneredaktør,
Niels Hasager, at foranledige at
vedkommende journalist ikke
længere bruger dette pseudonym. Den i persiske anliggender stærkt engageret ingeniør
har nemlig fra den persiske ambassadør Bahador i Stockholm
fået en henstilling fra det persiske udenrigsministerium i Teheran om at udvirke, at brugen
af dette pseudonym - sidst anvendt i et referat i Politiken af
et rytter-stævne i Stockholm må ophøre.
Hasagers brev til Kirkeby i sagens anledning er så typisk for
Hasagers stilfærdige lune og alligevel myndige holdning, at
det fortjener at citeres:
>>De bedrøver Hans Majestæt
Mirza Reza, og hvor ked han er
af det, vil De se af hoslagte
henvendelse. Jeg beder Dem
derfor om at medvirke til at
genskabe et venskabeligt forhold mellem Danmark og Persien ved at begrave mærket.
Jeg har i forudfølelse af Deres
forstående indstilling svaret ingeniør Kampmann, at mærket
vil forsvinde, for ikke mere at
genopstå i bladet.
Venligst
Deres hengivne
Niels Hasager. »

Rode fordi han er aktionær, og Hasager fordi han bør ligestilles med direktøren. Det er første og eneste gang siden
Cavlings dage, at de udøvende chefer indvælges i bladets
bestyrelse, idet man efterhånden indser rigtigheden i en
skarp adskillelse mellem bestyrelse og daglig bladledelse.
Rodes familiemæssige placering i huset giver ham flere
gener end fordele. Den gamle formand, Vilhelm Nielsen,
der har kendt ham som dreng, er tilbøjelig til at behandle
ham som sådan i bestyrelsen (»Nej, Orla, det kan ikke være rigtigt«), og da hans idealistiske bror, Jørgen Rode i 1956
også bliver medlem af bestyrelsen som repræsentant for Ellen Hørup-fonden (se side 385), får han i denne bror det
vanskeligste og mest oppositionslystne medlem, hvis
stridslyst i hans sidste år gang på gang går hans familieære
nær.
Rodes største indsats i sine tyve, altid økonomisk besværlige år bliver købet af den nye, amerikanske Boepresse- Presse 8- som bestilles efter en USA-rejse i 1947,
og som tages i brug i 1952, efter en meget dygtigt tilrettelagt
opbygning i kælderen (se side 188). Presse 8 eksisterer stadig, men er i dag husets ældste presse (se side 189).

Ingen ny Grundlov
I maj 1939- med krigens trussel hængende over hovedethar den socialdemokratisk-radikale regering StauningMunch lagt op til den længe ventede grundlovsændring,
der omsider skal afskaffe Landstinget. Det er det første forsøg på en ændring siden Zahles Grundlov fra 1915 med
Sønderjyllands efterfølgende indlemmelse i 1920. Det nye
grundlovsforslag kræver ikke blot et flertal, men tillige, at
mindst 45% stemmer ja til forslaget. Politiken går helhjertet ind for det nye forslag sammen med de radikales regeringspartner, Socialdemokratiet, mens Venstre, der ikke
mener, at der eksisterer noget udbredt ønske om en ny
grundlov, saboterer ændringen. Der skal, som Politikens
forside fra 23. maj 1939 viser, afgives 978.039 stemmer for
at opnå de foreskrevne 45%. Da stemmetallene er opgjort
efter afstemningsdagen er der ganske vist opnået flertal for
ændringen, men der mangler 12.002 stemmer i at nå de
45%. Grundlovsændringen er således forkastet! Landstinget bliver ikke afskaffet før i 1953, da grundlovsrevisionen
gennemføres af Venstre med Erik Eriksen i spidsen!
Som det altså har vist sig, er der ingen appel i spørgsmålet om Landstingets afskaffelse, og derfor er Erik Eriksen
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Stem

Erik Petersen (f. 1914). Pressefotograf. Begynder som 15-årig
at fotografere de billeder til Politiken, som de store kanoner,
Damgaard og Tage Christensen, ikke interesserer sig for,
men bliver først ansat i 1939,
da han møder fuldt uddannet.
Nu selv grand-old-man blandt
bladets mange fotografer.
Kendt for sit mod, sin fysik og
sit dybe engagement. Aktiv
selv efter pensionering.

Lad Dagen blive det
demokratiske Danmarks Bekendelse til
det fulde Folkestyre.

Politikens forside fra 23. maj 1939 med opfordring til at stemme for
grundlovsændringen om Landstingets afskaffelse. Forsiden er et typisk
eksempel på Hasagers eminente bladtekniske flair. Flagene, der er trykt i
rødt, er tegnet af Axel Nygaard. Til den intenst udseende, men anonyme
indpisker på forsidebilledet har Politikens driftsinspektør, Sv. Nielsen,
stået model. Dagens kronik er af Sven Clausen og handler naturligvis
om Danmarks første Grundlov. Men det lykkes trods alt ikke at få
Landstinget afskaffet ved denne lejlighed.

snild nok til at flette tronfølgeændringen, der giver prinsesse Margrethe arvemæssig forret, med ind i ændringsforslaget. Det er noget, der får vælgerne til straks at rejse sig fra
sofaerne, og omsider er der stemmer nok til at gennemføre
grundlovsændringen.

Erik Petersen tegnet af Bendix
under aktion.
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Bombardement al Helsingfors
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9. april på Politiken
På Politikens redaktion er tirsdagsavisen for 9. april gjort
færdig sent om aftenen, den 8. april. Men de to redaktionssekretærer Ernst Frierne og Sten Gudme går ikke hjem; de
bliver på bladet sammen med ingeniør Herman Dedichenkorrespondent til New York Times og som dattersøn af
Edv. Brandes nylig indvalgt i Politikens bestyrelse. De venter alle tre på en telefonopringning fra Erik Seidenfaden,
der dagen i forvejen er fløjet til Oslo, som man aner kan
blive centrum for de nærmeste dages begivenheder. Både
Dedichen og Gu dm e står Seidenfaden meget nær og vil gerne følge hans færden.
Telefonsamtalen fra Oslo når aldrig igennem. Forbindelsen til både Norge og Sverige er blevet afbrudt ved 2-tiden
om morgenen. Så bestemmer de tre Politiken-folk sig til at
blive på bladet natten over for at følge begivenhederne.
Ved 3-tiden oplyser en anonym mand i telefonen, at tyskerne er ved at gå i land i Korsør! Det lykkes Prieme efter
meget besvær, at få denne oplysning bekræftet ved 4tiden. Efter forskellige opringninger får han Korsør jernbanestation: »]o, tyskerne er her.« Kl. 4.30 klarer Dedichen
at få et telegram til New York Times om landgangen i Korsør. En time senere kan han telegrafere, at tyskerne nu også
er gået i land flere andre steder.
Så er de tyske flyvere over København! Med en taxa tager Dedichen til Langelinje og kommer meget hurtigt tilbage. Så kan han diktere nattens tredie og sidste telegram:
»German troaps occupying Copenhagen. Goodbye«.
Damen på Statstelegrafen modtager diktatet roligt, sagligt og forretningsmæssigt, men da hun skallæse det op,
brister hun i gråd.
Det bliver det sidste telegram, der den nat når at komme
af sted fra København. Tre minutter efter er Hovedtelegrafstationen besat af tyskerne.
Så tager de alle tre hjem, bedøvet af den skæbnesvangre
nyhed. Dedichen ved overhovedet ikke, om hans budskab
er nået igennem, men da han samme morgen kl. 8 åbner for
BBC i radioen, starter speakeren med at meddele, »at ifølge
New York Times er Danmark i nattens løb blevet besat af
den tyske Værnemagt«.
Det er en journalistisk triumf midt i sorgen.
Til venstre:
Tyske flyvere nedkaster >>Oprop« over København tidligt om morgenen
den 9. april1940. Den tyske propaganda ligger spredt over kørebanen. Fot. Tage Christensen.
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Fremrykning i Danmark

Politikens forside den 9. aprill940. Det er tredie udgave.

Tysk censur før 29. august 1943
Den tyske censur over for den danske presse begynder ret
lempeligt straks efter 9. april. Man begærer i starten kun, at
Udenrigsministeriet giver aviserne visse direktiver angående behandlingen af stof, der vedrører krigen, besættelsen
og dermed forbundne forhold. Man overlader faktisk
Udenrigsministeriets Pressebureau, hvis chef er Karl J.
Eskelund, at forhandle med de enkelte blade. Det er alligeTil højre:
Herman Dedichen, som han så ud ved krigens begyndelse, kort efter han
havde arvet sin mors bestyrelsespost.- Pol. Pressefoto.

59

1940

Jens Gielstrup (1917-43). Journalist og forfatter. Ansat ved
Politiken 1940. Samme årkort før besættelsen - rejst til
London som Politikens korrespondent. Indtrådt i Royal AirForce i maj 1940 og dræbt tre
år senere i luftkamp. Hans bøger >>Kys til højre og venstre«
fra 1939 og >>Det gode hjerte«
fra 1940 læses s~adig.

Edward Clausen (1916-79).
Journalist og forfatter. Ansat
1941, cand. polit. 1942.
London-korrespondent 1946.
Udsendt til Palæstina 1947,
Østeuropa, Kina og Indonesien
1949. Opfindsom og dristig
journalist. Bedste scoop: Nægtelse af kropsvisitering hos
Toldvæsenet. Skrev bestselleren: >>Spis, drik og vær
slank<<. Pensioneret 1970.
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vel a dirty job, man pludselig overlader denne velanskrevne pressemand, der er tidligere medarbejder ved Politiken
og tillige tidligere formand for Journalistforbundet, men
han klarer opgaven taktfuldt, indtil han efter 29. august
1943 bliver sat mere eller mindre ud af spillet.
De første ofre for forbud mod at skrive i den danske
presse rammer Nicolai Blædel på Berlingske Tidende og
Franz von Jessen på National tidende. De har begge allerede
før besættelsen været på nazisternes sorte liste. Ritzau må
straks afbryde forbindelsen med alle udenlandske bureauer på allieret side, og ethvert telegram fra neutrale lande
skal nu censureres. I starten søger tyskerne »med det gode«
at etablere »forståelse« hos den danske presse, så at direkte
tysk indgriben fremdeles kan undgås.
Der udarbejdes et statsministerielt cirkulære af 6. maj
1940, i henhold til hvilket et nyt dansk pressenævn kan
idømme bøder på op til10.000 kr. til blade, der overtræder
reglerne. De klager, der rejses for nævnet, er næsten altid
provokeret af tyskerne. Enhver pressemand hader pr. definition enhver form for censur, men den danske presse er
dog enig om, at når man endelig skalleve med censur, er
det i alle fald en fordel, at der kun er en instans at holde sig
til, og at den er dansk.
Der indbringes i 1940-43 120 sager for nævnet, hvoraf de
102 kommer til behandling. Sagerne afgøres med 14 frifindelser, 24 advarsler og 64 bøder, hvoraf den højeste er på
3.000 kr. Den samlede bødesum andragerved krigens slutning 22.000 kr., som reduceret med omkostninger udgør
16.000 kr. Dette beløb henlægges efter befrielsen til et nyt
Dansk Pressebelønningsfond, som kan tildeles journalister, der har gjort standen ære.
Indskrænkninger i ytringsfriheden er forståelige, så længe det drejer sig om sikkerhed for den tyske krigsførelse,
men med tyndhudet, tysk pedanteri udvikles der efterhånden en egentlig censur. De danske journalister bliver drevne i at skrive mellem linjerne og det gør tyskerne usikre.
Der kommer sære forskrifter. Genforeningsdagen må
f.eks. ikke nævnes, Hitler og Mussolini må ikke kaldes diktatorer, intet tysk må kritiseres og der må ikke mæles et ord
om den begyndende danske sabotage. Bag om pressenævnets ryg får tyskerne afsat flere fremtrædende journalister,
hvis skriverier tirrer dem. Det gælder f.eks. H. P. Sørensen
fra Social-Demokraten, Aage Schoch fra Nationaltidende
og Gunnar Helweg-Larsen fra Kristeligt Dagblad. Kun fordi hele den danske presse gør effektiv indsigelse, undgår
Niels Hasager at blive fjernet fra Politiken, da Sten Gudme
i 1941 flygter til England. Til gengæld får Hasager besked
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på at vælge sig en acceptabel medredaktør, så at tyskerne
har to at holde sig til, hvis noget lignende skulle gentage
sig. (Se side 72).
Korrekturstrimler strømmer daglig ind til Pressebureauet og kommer tilbage med røde streger. Det er besværligt
og tidrøvende, men er et blad i tvivl, er det klogest at spørge. Pressebureauet gør, hvad de kan for at lette kollegerne
på bladene. Hastesager kan ekspederes på stedet, og budet
kan få strimlerne med tilbage efter endt læsning.
Da Christmas Møller i maj 1942 som fhv. handelsminister flygter til England, forlanger endog Scavenius, at bladene skal tage afstand fra dette dumdristige skridt, men
selv om mange redaktører misbilliger Christmas' flugt, er
der til tyskernes harme kun få, der overhovedet kommenterer hans rejse. Nu kan han jo tale for sig selv fra London.
I det hele taget er det, der kreperer den tyske pressechef,
Gustav Meissner, mest, at han kun kan fortælle de danske
pressefolk, hvad de ikke må skrive, men aldrig kan få danske aviser til at give tyskerne et lille skulderklap eller et anerkendende ord med på vejen. På dette punkt forbliver han
skuffet til krigens sidste dag.

Vilhelm Bergstrøms dagbøger 1940
Fra krigens allerførste dag og indtil S. maj 1945 gennemfører den mangeårige chef for Politikens kriminalredaktion,
Vilh. Bergstrøm, at føre en kombineret dag- og scrapbog,
hvori han med tekst, klip og billeder kommenterer, hvad
han oplever i besættelsesårene. Det bliver efterhånden et
gigantværk: 207 store bind på i alt 80.000 sider, som han i
maj 1945 overlader Det kgl. Bibliotek. Det store materiale
er så sent som i 1983 benyttet i en 21/z times radioudsendelse om besættelsens hverdag, og her i bogen har lektor Hans
Prieme foretaget uddrag af notaterne, hvori Bergstrøm fortæller om livet på Politiken.
Dagbøgerne giver tydeligere end nogen anden kilde indtryk af den konstante murren på redaktionen under Hasagers forsigtige navigeren. Det er denne kritiske kreds, der
giver ham tilnavnet »Der ]ah-sager«. Og Bergstrøm selv er
ikke blandt de mindst aggressive medarbejdere.

Nye vilkår

Politikens gamle medarbejdere
fra 1920'rne og senere formand
for Journalistforbundet, Karl J.
Eskelund er nu chef for Udenrigsministeriets Pressebureau
og får derfor det højst utaknemmelige job at blive mellemmand mellem den danske presse og den tyske censur. Han løser dog opgaven med fornøden
takt og bliver efter krigen udnævnt til ambassadør. - Pressefoto.

maj 1940:
Unge Steinthal kom ind og aflagde rapport fra sit felt. Det
angik ASA-film, det trediestørste filmselskab herhjemme,
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Politikens kriminalmedarbejder Vilhelm Bergstrøm skriver, klipper og klistrer under besættelsen en illegal
dagbog, som i løbet af de fem år andrager 80.000 sider, fordelt i 207bind. Straks efter 5. maj kan bøgerne afleveres til Det kgl. Bibliotek. Her ses Falck i arbejde under beskyttelse af en modstandsmand. Til højre står bibliotekar Svend Lunn og rigsbibliotekar Svend Dahl i selskab med Vilhelm Bergstrøm. - Fot. Tage Christensen.

Briketter
2. febr. 1940:
Ved Politikens medarbejderfest
for nylig blev der sunget et
temmelig respektløst vers om
Hasager. Sabroe, som havde
skrevet visen, havde fru Hasager til bords. I det nævnte vers
havde han skrevet noget, som
han mente var ganske usandsynligt og derfor skulle virke
morsomt. Han lod Hasager sidde hjemme og trille avisbriketter til kakkelovnen! Efter visen
sagde fru Hasager, at sangen
havde moret hende meget.
»Men hvordan har De dog fået
at vide, at min mand laver
avisbriketter?«- Tableau! Tanken var overdreven komisk. En
mand, der tjener over 100.000
kr. om året, sidder hjemme og
laver avisbriketter l
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som i den senere tid har bragt mange udmærkede film frem
bl.a. med Helmuth og Alstrup. ASA-film har nu forlangt
af sine skuespillere, at de skal fremskaffe stamtavle. Har de
jødeblod i årerne, må de ikke medvirke. Det er analogt
med arierbeviset. Kravet motiveres med, at filmene skal
fremvises i det sydlige udland, og det derfor gælder om ikke at genere den gældende opfattelse der. Sammenhængen
er dog nok noget mere kompliceret; der er tre indehavere af
selskabet, nemlig Henning Karmark, John Olsen og unge
Lau Lauritzen. Sidstnævnte skal have ganske særlige sympatier. Foreløbig er det forment Maria Gadand at spille.
Hun er arisk nok, men hun er gift med den jødiske Ernst
Harthern. Det er nok. Arne Weel har reageret. Han har opsagt sin kontrakt! Der er vistnok også nogle dråber jødeblod i ham, men så stærkt fortyndet, at man i Tyskland vil
bære over med ham. Men han vil ikke bære over med dem!
Det må siges, at vi er godt på vej til os hidtil fremmedartede
metoder. Carl Næsh Hendriksen fortalte for øvrigt, at der
også på Politigården skal være krævet tre fødselsattester
for en mand, der skulle ansættes.

1940
400 linjer enspaitet
8. juli 1940:
Næsh-Hendriksen ringede. Han havde vrøvl med censor
Eskelund om sit referat af den første luftalarm over København. Eskelund havde forlangt, at artiklen ikke måtte virke foruroligende på folk. Det måtte heller ikke sige noget
om flyvere og den slags. Det havde man rettet sig efter.
Men da han så også forlangte, at artiklen skulle være enspaltet, protesterede Prieme. 400 linjer enspaltet, det ville
se ud ad helvede til. Så bøjede censor sig. Jeg sagde til
Næsh: »Man skulle ikke tro, at Eskelund nogen sinde havde været journalist. I hvert fald havde han glemt det grundigt.«
Overskriften på Næsh's artikel blev: Den første luftalarm over København. Luftalarmen, der varede 16 minutter, forløb i den største ro. Kun få ulykkestilfælde, der oftest skyldtes hastværk med at komme i kældrene.

Falsk billede
Juli 1940:
Erik Petersen havde taget et billede af Rådhuspladsen under luftalarmen i nat. Man ser en vifte af lysende streger i
baggrunden. Han havde eksponeret i lO sekunder. Stregerne var fra de projektiler, der var affyret mod en engelsk
flyver, 50 skud i de 10 sek .. Kanonen stod et sted på Amager, men ikke der, hvor man kunne regne sig til efter billedet at dømme. De tyske myndigheder havde alligevel forlangt, at billedet blev retoucheret af sikkerhedsmæssige
grunde. Politikens tegner Alfred Olsen havde derfor klippet lysviften ud og anbragt den l Yz centimeter længere til
venstre i billedet. Samtidig havde han klippet den nederste
spids af ildviften af. Derved var »kanonens stilling« kommet længere mod nordøst.
Opringning fra politiinspektør Dahl-Jensen næste dag:
Folk synes ikke, at bladet skulle have lov til at bringe den
slags forfalskede billeder.

Det går godt
l. okt. 1940: På Politiken var der dækket chokoladebord;
det var bladets fødselsdag. Hasager holdt en tale, hvori
han fortalte om sine forskellige manøvrer og ind i mellem
bemærkede, at der ikke var tale om nogen form for opportunisme. Helt klart kildevand var det ikke! Men det vigtigste var, at bladets økonomiske stilling slet ikke var så gal
endda.

Tak for snakken
29. dec. 1939:
Ind i mellem fik jeg vekslet et
par ord med Henrik V. Ringsted, som har siddet i Berlin
som reservekorrespondent.
Han havde ikke haft det let
med Politikens faste mand,
svenskeren Jiiderlund, før de
havde været ude og drikke
sammen. Da han kom hjem,
havde han været hos bestyrelsens formand, Erik Scavenius.
Denne havde på sædvanlig vis
snakket om udenrigspolitik, så
Ringsted havde ikke fået et ord
indført. Scavenius havde bevæget sig fra Napoleonskrigene
op til vor tid, så han havde ikke manglet emner. Efter et par
timers forløb tog Ringsted afsked. Scavenius gav ham hånden og sagde: >>Tak, fordi De
kom. Jeg synes, vi har haft det
hyggeligt.<<

Vinterudstyr
25. febr. 1940:
Unge Eskelund -brodersøn af
pressecensoren - skulle foreløbig sendes til Finland som Politikens krigskorrespondent.
Han havde ekviperet sig med
polarforholdene for øje ved at
købe- to par svære underbukser. Hasager havde ikke gjort
indvendinger. Rar, billig mand!
Sandvad havde fået det at høre. Han var gået ind til Hasager
og spurgt om han ønskede at
skaffe sig af med sin udsendte
korrespondent så hurtigt som
muligt. Med det udstyr ville
Eskelund ganske simpelt fryse
ihjel ved først givne lejlighed.
Eller rettere, Politiken kunne
ikke være det bekendt. Til sidst
var Hasager blevet mør og havde sendt Sandvad, som var bekendt med fordringerne i forbindelse med almindelig vintersport, i byen med Eskelund for
at ekvipere ham på rette måde.
Og Sandvad sparede ikke på
skillingerne. Udrustningen kom
op på 700 kr.
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Til venstre:
8. juli 1940- tre måneder efter
besættelsen - danner Th. Stauning sit andet samlingsmi nisterium, og for tredie gang i sit liv
bliver den nu 62-årige Erik Scavenius udenrigsmin ister. Han
modtager ikke posten med let
sind; han skal faktisk presses
hårdt, før han siger ja.
Samme dag udsender han en
erklæring, som den øvrige regering knurrende bliver nødt til
at acceptere. I dette dokument
forekomme r de ofte citerede,
famøse linjer, som er et typisk
udtryk for hans mangeårige ,
psykologisk e spil med tyskerne: >>Ved de store tyske sejre,
der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny
tid oprundet i Europa, der vil
medføre en nyordning i politisk
og økonomisk henseende under
Tysklands førerskab. Det vil
være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt, aktivt
samarbejde med Stortysklan d.«
Efter at have læst denne erklæring, føler alle medarbejde re
ved Politiken uhyre lettelse ved
at erfare, at Erik Scavenius
samme dag har forladt formandsstole n i A/S Dagbladet
Politiken, hvor han har været
formand siden Oskar Jahansens afgang 1932. Han efterfølges nu af næstforman den, Vilhelm Nielsen. Efter 1945 vender Scavenius aldrig tilbage til
hverken aktiv politik eller Politikens bestyrelse. Han lever
stille og tilbagetrukk et de sidste
17 år af sit liv. Skønt der ikke
bliver krummet et hår på hans
hoved under efterkrigsop gøret,
er hans politik 1940-45 dog den
dag i dag genstand for diskussion. Men der er samtidig enighed om, at han altid har haft
sine meningers mod og at han
var imponerend e i sin urokkelige holdning i de vanskelige besættelsesår .- Fot. Tage Christensen.
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»Churchill er en farlig mand«
Politikens største - og i eftertiden mest omtalte dumhed i besættelsesårene er utvivlsomt offentliggørelsen af hosstående leder 28. april1940. Den bliver
til efter henstilling fra bestyrelsesformand en, Erik
Scavenius; hans forslag drøftes i hjørneværelset og
Einard Skov udses - som udenrigspolitisk lederskribent- til at føre pennen. Gunnar Nielsen har senere
oplyst, at Skov få timer efter afleverede lederen til
Hasager med ordene: »Sådan kan den skrives, men
jeg vil ikke anbefale, at den kommer på.« Men Hasager tager ansvaret for, at den går i bladet. (Først i 1956
opnår Politiken sit »Magna Carta«, der fritager chefredaktionen for bestyrelsespression ).
Reaktionen fra læsernes side bliver formidabel. I
de følgende to måneder mister Politiken ca. 15.000
abonnenter, hvoraf mindst halvdelen må tilskrives
lederen. De øvrige tab er udtryk for det hastige- fortsatte -fald i Politikens oplag, der er sat ind straks efter besættelsen, dels fordi avisen nu er censureret,
dels fordi nogle læsere vel også tillægger pacifist-avisen Politiken medansvar for forløbet af 9. april. -Når
husets egne folk føler den store oplagsnedgang særlig
forsmædelig, er det fordi den medfører, at Berlingske
Tidende i løbet af 1941 atter passerer Politikens oplag
for første gang i 7 år.

Bergstrøm 28. april1940:
Da jeg ved 15-tiden kom ind på bladet, var gryden ved at komme i
kog. Man talte kun om dagens Churchill-leder der opfattedes som
et uanstændigt kryberi. Hasager og Skov prøvede på at tage det
overlegent, men overalt løb de panden mod en mur. Efterhånden
steg heden i kuben. Ovre fra administrationenfik vi at vide, at det
raslede ind med abonnementopsigelser, og annonceagenterne
mødte en kold skulder ude hos mange af de store annoncører. Jeg
skulle til at læse Nationaltidende, da Frierne trådte ind. Spørgsmålet blev berørt. Jeg sagde: >>Med mild diplomati kan man sige,
at lederen er overflødig.« Han øjne gnistrede. Ja, det var sagen
udtrykt blidest. Jeg fik senere at vide, at redaktionssekretærerne
aftenen inden havde gjort forestillinger med hensyn til lederen,
men Hasager havde ladet den gå i bladet. Han havde altså et direkte ansvar. Fru Loulou Lassen sagde: >>Hvor idiotisk, hvor
upåkrævet.<< Medarbejderforeningen samledes til et bestyrelses-

Til højre:
Her er en gengivelse af den famøse >>Scavenius-leder<<, der stod i
Politiken den 28. april1940.
5
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Den tyske Hvidbog
Vi behøvede ikke her i Landet
den tyske Hvidbog til at fortælle os,
at det var Vestmagternes Holdning
og Handlinger, som satte Begivenhederne i Skred i Norden.
Det lykkedes, først og fremmest
ved Hjælp af den Tilbagehpldenhed,
Finland viste, at hindre, at den finskrussiske Konflikt bredte sig ud over
de nordiske Lande. Men der var skabt
en urolig Atmosfære. I denne Krig,
som søgte sin Valplads, havde man
fra Vestmagternes Side i visse Krese
sat sig fast i den Opfattelse, at de
skandinaviske Lande egnede sig som
en Operationsbasis imod Tyskland.
I Pressen og i Taler gjorde man fra
disse Krese den Betragtning gældende, at der var ingen Grund til, at
de nevtrale Lande ikke skulde tvinges til at tage Standpunkt for eller
imod.
Der er meget, som tyder p2a, at
Churchill delte disse Betragtninger.
De er i hvert Fald ikke uforenelige
med de Taler, "han har holdt om de
nevtrale Lande. Det var ogsaa ham,
der som Marineminister havde Ansvaret for de to alvorlige Krænkelser
af Norges Nevtralitet, Altmark-Affæren og Udlægningen af Miner i de
norske Farvande, som førte til den
Katastrofe, der overgik Danmark og
Norge.
Det har næppe været Churchills
eller i øvrigt den engelske Regerings
Ønske, at Begivenhederne skulde faa
den Gang, de fik. Man havde ikke
i London regnet med den Hurtighed
og Dristighed, hvormed Tyskland
handlede. Et Stykke Politik slog fejl
- men Fejlen gik i første Omgang
ud over to nevtrale Lande. Hvis den
italienske Presse har Ret i sin Bedømmelse af de engelske Modoperationer i. Norge, og den engelske Landgang viser sig at være Gallipoli-Eventyret om igen, vil England for anden Gang i en stor Krig høste den
Lære, at Winston Churchill er en
farlig Mand.
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Af Bergstrøms
dagbøger I 940

møde. Der blev brygget et brev sammen, hvori det i bestemte vendinger
betydedes Hasager, at han ikke skulle have fulgt Scavenius' linje.
Politikens bestyrelse havde forinden holdt møde og der er formentlig også faldet et par ord. Koppel deltog.

Stålhjelme
29. nov. 1940: Pressefotograf
Tage Christensen har rejst
spørgsmålet: Er vi forberedt til
at dække en katastrofe, hvis
den indtræffer under en luftalarm? Jeg har svaret, at jeg hellere ville tage chancen og stikke
af sted uden stålhjelm, fremfor
at gøre mig til grin hos Hasager. Tage Christensen gik så
til propagandachefen S. H.
Christiansen. Denne fremtryllede tre hjelme til reportageafdelingen. Vi prøvede dem. Næsh
så helt forsoren ud. Jeg foreslog, at vi skulle have en pose
at have dem i indtil vi skulle
bruge dem. Ingen fik mig til at
spadsere ud gennem redaktionen med jern om hovedet. Vi
lavede forskelligt slags sjov.
Hjelmene blev pr.øvet mod gulvet, men det lykkedes os ikke
at slå hverken buler eller lave
huller i dem. Reklamechefen
sagde: »Det ville være en glimrende nyhed, hvis en af de herrer blev slået ihjel.«

Scavenius bliver udenrigsminister
Straks efter besættelsen den 9. april tilbyder den dybt deprimerede P. Munch at træde tilbage som udenrigsminister, fordi det ikke lykkedes ham ved sin neutralitetspolitik
at holde Danmark uden for krigen. Dette skridt modsætter
alle hans kolleger sig dog. I stedet udvider Stauning regeringen med 6 konservative- og Venstre-ministre uden portefølje for at skabe et samlingsministerium. Blandt de nye
medlemmer er også Christmas Møller.
2Yz måned senere, den27. juni, foreslår Stauning at gøre
samlingsregeringen hurtigt arbejdende ved at reducere de
18 ministre til12, men til gengæld tildele dem hver sit fagministerium. Nu forlanger de konservative, at P. Munch
fjernes og at nogle praktiske erhvervsfolk kommer med.
Det vil Stauning ikke være med til, og han får da også sin
vilje i første omgang.
Den S. juli 1940 kan han møde på Amalienborg med en
ministerliste på 12 medlemmer, heraf 5 socialdemokrater,
3 venstrefolk, 2 konservative og fra radikalt hold nu kun
Jørgen Jørgensen og P. Munch.
'

Bøde fra censuren
30. sept. 1940: Prieme fortalte
mig, at bladet havde fået en
bøde på 2500 kr. for Andreas
Vindings kronik 25. sept. 1940
om >>Paris, nederlagets by<<.
Hasager havde brokket sig
meget over de mange penge.
Mon ikke på skrømt? Næsh bemærkede meget fornuftigt, at
Hasager tværtimod skulle være
glad. Det gavnede bladet for
mere end 50.000 kr. i annoncer. Det var en bekræftelse på,
at Politikens nationale linje af
ny dato var ærlig nok.

Erik Scavenius, tegnet af Herluf Bidstrup. Den ypperlige kommunistiske kunstner er bestemt ingen beundrer af udenrigsministeren.
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Men også Christian 10. vil have P. Munch byttet ud, og
det skal være med Scavenius. Denne overraskende reaktion fra kongens side vækker naturligvis den samlede regerings irritation. 8. juli vender Stauning dog tilbage med en
liste over det ministerium, som ses på billedet ovenfor. Her
erstatter Politikens bestyrelsesformand , Erik Scavenius,
nu P. Munch, og samtidig har man fra Venstre fået Knud
Kristensen med som minister for første gang. Også Gunnar
Larsen er kommet med som resultatet af de konservatives
ønske om en mand fra det praktiske liv.
Scavenius har til det sidste vægret sig mod at tage posten
som Danmarks udenrigsminister for tredie gang (1909-10,
dernæst 1913-20 og nu 3. gang i 1940). Han er ingenlunde
uenig med Munch om kapitulationen den 9. april, men synes nok at hans forgænger har været for usmidig og passiv
over for det endnu i foråret 1940 meget overmodige Tyskland. Scavenius er endt med at sige ja, og Stauning får nu i
sine to sidste leveår en udenrigsminister, der trods sin begavelse og store diplomatiske evner, aldrig taler samme sprog
som sine regeringskolleger og aldrig tillægger den offentlige mening ringeste vægt; en udenrigsminister som totalt
mangler sans for de folkelige og nationale kræfters værdi,
og som kun har spot og sarkasme til overs for et begreb som
folkestemninger. Det er fra den tid, at Staunings bemærkning om Scavenius' manglende venlighed stammer. (»Man
kan ikke sige at han er tysk-venlig, den mand er overhovedet ikke venlig«.)

Den 8. juli 1940 etablerer Th.
Stauning sin nye samlingsregering. P. Munch har omsider
måttet vige for Erik Scavenius,
og desuden tæller ministeriet
tre andre, nye navne. Det er ingeniør Gunnar Larsen fra erhvervslivet som trafikminister,
statsadvokat Harald Petersen
som justitsminister og endelig
Venstremanden Knud Kristensen som indenrigsminister.
Her er ministeriet samlet straks
efter udnævnelserne: i forreste
række ses landbrugsminister
Kristen Bording, statsminister
Th. Stauning og udenrigsminister Erik Scavenius.
Bag ved justitsminister Harald
Petersen, arbejds- og socialminister Johs. Kjærbøl, finansminister Vilh. Buh!, undervisningsminister Jørgen Jørgensen
(eneste radikale medlem), forsvarsminister Søren Brorson,
trafikminister Gunnar Larsen,
handelsminister John Christmas Møller, kirkeminister Vilh.
Fibiger og endelig indenrigsminister Knud Kristensen. Det
bliver Staunings sidste ministerium. Han dør i 1942 og afløses
af Vilh. Buh!. -Pol. Pressefoto.

Men til Politiken siger han altså farvel den 7. juli 1940 efter
otte års formandsskab, heraf de sidste tre måneder efter at
Danmark er blevet besat. Han går faktisk for aldrig mere at
vende tilbage!
s·
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Vaarlig Vemod
Dagene
længes,

længes,
længes.
Hvad længes
de mod?

Dagene
længeø,
længes.
længes
imod St.

-

GRUK

Han.'~.

Kumbel KumbeU.

Efter at vi forleden bragte
det smukke, men vemodige
Vaardigt af Kumbel Kumbell,
har vore Telefoner været blokeret fra Morgen til Aften.
Ikke mindst vore Læserinder
forlanger bestemt, at Kumbel
Kumbell knyttes fast til .,At
tænke sig -". Han er saa
prudential, hævdes der fra
flere Sider. Han ejer Tidens
Rytme, den haarfine sitrende
Streng, som kan lokke de
skæreste Toner frem gennem
Hverdagens graa Lyssluse.

PÆDAGOGISK GRUK

SVAR·GRUK

til Mogens Lorentzen med Tak for laan
af hans Pegepind.

PAA MAANENS VEGNE
til Hulda LGtken l Anledning af et Spergsmaal.

Den, som kun
tar Spøg for Spøg
og Alvor
kun alvorlig\,
han og hun
har faktisk fattet
begge Dele
daarligt.
KUMBEL KUMBELL
Svar mig Hulde., dunkle Hulda,
blege Lys i Jammerdelen:
Tror du, Maanen svarer 7 Ellers
svarer j e g paa Meanens Vegne.

-

O m jeg vil - j a jeg vil lande
dM, hvor al din Længsel IeveriNaar min Hastighed er bremset
af mit Slid med Flod og Ebbe,

vil jeg nærme mig til Jorden,
sprænges og l Smaasten sp.redes
som en lys Saturnrino. D u skal
ogsaa fa a en Sten i Hadet l

KUMBEL KUMBEL

Den,
som taber

sin ene Handske
er heldig

1 Forhold t1l den,
!iiom taber

-

NOVEMBERKULDEN
Jeg·ser·alt-Gruk.

ODE TIL BESKEDENHEDEN

den ene,
kasserer

Gruk.

den anden ..•
og finder

den første
igen.

Kumbel Kumbell.
Saa kom den næsekolde Tid hvor alle, som har Underbid,
i Smug gaar rundt og blæser
lun Luft paa frostb!aa Næser.

FORAARS-PROMENADE

KUMBEL

Gruk.

f:f{

--~~-----

Lad os vandre sammen J Ræk
mig din Haand, min Skat! men stræk
Armen ud, thi husk, min Snut,
Sammenstimlen er forbudt!

KUMBEL KUMBELL.

-

OM DADLER
Forhastet psykologisk Gruk.
At ha' en Æske Dadler
er et helt lille Spil.
Først spiser man saa ma.nca
som man bør.
Og kan.
Og vil.
Saa gaar man ud og vask~r elg. Og ta'r ~n til.

-

KUMBEL .• , , , , ,
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SAMTALE
Gruk.
Beskedenheden er en lilrog altsaa et solidt Papir.
Et Udraabstegn i' Parentes
er altid sikker paa at ses.

-

KUMBEL

HUSRAAD l.
Gruk.

Fornuften er
en sjælden Vare,
enhver, ~om ejer den,
bør spare.
KUMBEL KUMBELL

......

Lillekat,
Lillekat,
lille Kat paa Vejen,
hvis er du,
hvis er du?
-

Jeg er saagu min egen.
KUMBEL

1940

Det første Gruk
Fem dage efter besættelsen - den 15. april1940- står Kurnbels første Gruk i »At tænke sig« i Politiken. Digteren Piet
Hein fortæller selv om sit langvarige samarbejde med Stephensen og sine hyppige besøg efter krigen hos »ATS«'
fader:
»Der sidder Stephensen og Bo Bojesen lige over for hinanden og stirrer hinanden ind i øjnene. Der er fuldkomme n
tavshed. De er ved at føde ideen til Dagens tegning. Jeg
bliver stående lige inden for døren og venter i flere minutter, men da der intet sker, lægger jeg mine Gruk på Stephensens skrivebord og hvisker, inden jeg lister af: »Undskyld, jeg ser, her er humoristmø de -« Ja, på det kontor
bliver humoren minsandten taget alvorligt.«
Fra april1940 ses Piet Heins Gruk hyppigt i spalterne og i
løbet af et par måneder antager de deres typiske form, både
i typografi og illustratione r. Nu opstår den svævende
Kumbel med sit kuglerunde hoved, sin flade hat og sin lyre.
Læserne reagerer henrykt, og inden året er omme foreligger den første samling »Gruk« i bogform, illustreret af forfatteren.
Det kræver opfindsomh ed at udtrykke sig sådan, at
Grukkenes underfundi gheder kan forstås af danske læsere,
men ikke af censuren. Følgende Gruk slipper eksempelvi s
uskadt igennem Stephensen s nødvendige for-censur:

Piet Hein (f. 1905). Forfatter,
opfinder og filosof. Student
1924. Studier i filosofi og teoretisk fysik. Fast knyttet til Politiken fra 1940 til1962. Straks
efter 9. april1940 starter han
sin serie af højst særprægede,
små digte, som han kalder
Gruk (se forrige side). Æresdoktor ved Yale University
1972 og utallige andre internationale æresbevisning er.
Betydelig litterær produktion.

'Vi menneskers moral
er slet ikke så trist.
Jeg, for exempel,
er idealist.
Jeg undværer gladeligt
ærter og flæsk,
hvis en, som jeg
under det,
får sine tæsk.

Men engang imellem får Stephensen sig en forskrække t latter, når han ser Kumbels galgenhumo ristiske bidrag, som
ingen vil slippe levende fra at trykke i bladet:

Forrige side:
En række udklip fra »At tænke sig« fra 1940. Det er i denne form, Kurnbels senere navnkundige Gruk første gang kommer frem i besættelsesårenes allerførste dage. Som man vil se, stammer nogle af de stadig oftest
citerede Gruk netop fra april1940.

Hans Bendix har tegnet tænksomme Piet Hein 1956.
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I 1940 trækker pressefotograf
Holger Damgaard sig tilbage
efter 32 års tjeneste ved Politiken. Alle hans kolleger på de
øvrige københavnske dagblade
hylder fagets nestor ved afskeden. På fotografiet hilser han
på sytten kolleger. Til venstre
set fra neden er Vittus Nielsen
(Berlingske), Walter Nielsen,
Liisberg (Ekstrabladet), Wilsum
(BT), Sengeløv (Kristelig Dagblad), Walther Månsson (Berlingske), Tage Christensen (Politiken), Sv. Gjørling (BT) og
Vagn Hansen (Berlingske). Til
højre for Damgaard står (set
fra venstre i bageste række) Lafontaine (Soc.-Dem.), H.
Lund-Hansen (Politiken), Muller (Soc.-Dem.), A. E. Andersen (Billedbladet), Winselmann
(Berlingske) og (i profil) unge
Erik Petersen (Politiken). Siddende er Holger Andersen og
Wissing (Aftenbladet).- Det er
en bureaufotograf, der har taget billedet, for ingen af festens
deltagere ville savnes på fotografiet.
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'Læg mærke til denne
hr. Hitler,
som styrter fra møde
til møde,
det er en skæbneskikkelse:
det er den evige jøde.

Hvad vil den geskæftige malersvend
i den desperate galop?
Han prøver at male
færdig,
før malingen slipper
op.

Mest berømt blandt de utrykte Gruk fra de første besættelsesår bliver dog følgende, inspireret af den tyske værnemagts militærorkester på Rådhuspladsen:
'Et venligtsindet
orkester
tar stade ved
Rådhusets fod
og samler andægtige
gæster,
som standser og tænker
på no'et.

For tonerne har denne
dragende,
ja, rent ud besættende
magt,
Og så er det særlig
betagende
med sådan et opbud
af takt.'

I løbet af 20 år skriver Piet et utal af Gruk. Mange af dem
oversætter han selv til både engelsk, tysk og fransk.
Niels Hasager er begejstret for dem fra starten og penge

1940

Boghallen udvikler sig i krigsårene til at blive en af byens førende boglader og chefen, Harry Scheike, er foregangsmand på alle områder. Her har han (der står i midten) gennemført det dristige skridt, at personalet på de
varmeste sommerdage må lægge jakken, såfremt man bærer stilig hvid skjorte og slips!- Ekstrabladsfoto.

Festlig sammenkomst for Reproduktionsanstaltens efterhånden imponerende store personale. Ved krigens
udbrud er denne afdeling, der i mange år har været forpagtet ud til direktør Buchtrup (den runde mand med
briller til højre), blevet en af Danmarks største repro-anstalter med en stor kundekreds landet over. -Pol. Reklamefoto.
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er formentlig endnu noget værd i krigsårene, for l. april
1941- efter et års grukkeri-dekreterer han, at Piet Hein nu
skal have 25 kr. »pr. Grukvers med tegning« og 50 kr. for
»øvrige digte, uanset størrelse«.
Piet Heins fortættede, fritsvævende Gruk fortsætter i Politiken til langt op i 1950'erne og senere i Berlingske
Aftenavis. Han har aldrig gjort antallet op, men det drejer sig om op imod 10.000 Gruk, skrevet gennem 40 år.·
Politiken udsender Gruk'enes bind 1-10 i årene 1940-49
og senere følger bind 11-20 hos Gyldendal i 1954-63. Aage Marcus udvælger allerede i 1950 de ypperste til en større samling under titlen »Kurnbels Lyre«.
Anders Georg (f. 1919). Ambassadør, udenrigsråd. Journalistuddannet ved en række
provinsaviser 1937-40. Ansat
ved reportagen på Politiken
som et af Hakon Stephensens
>>føl« 1940. Udsendt som
Stockholm-korrespondent
1945-46 og som assisterende
London-korrespondent 194650. Arbejdet på Berlingske Tidende 1950-70. Gjorde tjeneste
som presseattache på Jutlandia
1951-53. Berlingskes Washington-korrespondent fra 1957-66.
Presseråd ved ambassaden i
Washington 1970. Chef for
UMs presse-og kulturafdeling
1973. Udnævnt til udenrigsråd i
1974 og rejser til Malaysia 1981
som ambassadør.

Ikke igen
Hasager går stuegang på redaktionen og antræffer Carl Næsh
Hendriksen.
- Hvorfor bringer vi ikke den
anholdelse i mordsagen, som
Berlingske har på forsiden i dag,
spørger Hasager.
- Fordi vi havde den allerede
igår, kommer svaret prompte.
Hasager går videre, men standser pludselig, vender sig om til
Næsh og siger distræt:
-Ja, ja Næsh, men lad det ikke
gentage sig!
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Sten Gudmes flugt
I maj 1941 flygter Politikens redaktionssekretær Sten Gudme via Sverige til England for efter opfordring af Det danske Råd i London at deltage i de frie danskes arbejde. Det
sker præcis et år før Christmas Møllers tilsvarende flugt.
Begge flugtrejser er arrangeret i nøje kontakt med den nu i
stigende grad illegalt arbejdende Erik Seidenfaden. Gudroe, der er mangeårig korrespondent til» Times« er den første dansker, der organiserer en reel flugt til London fra København og han slutter sig straks til Det danske Råds arbejde, da han velbeholden er nået frem.
Fra tysk side hævder dr. Meissner, at Niels Hasager må
have været vidende om Gudroes flugtplan og erklærer, »at
et fremtidigt, tillidsfuldt samarbejde med Politiken vil forudsætte, at Hasager udskilles fra redaktionen«.
Hasager erklærer, at han intet har vidst om Gudroes
hemmelige planer, og han henviser endda frimodigt til Rudolph Hess' flugt til England, som næppe nogen heller ville
gøre Hitler ansvarlig for!
Først da hele den danske presse tager højrøstet affære
over for dr. Meissner, opnår man en ordning, hvorefter
Hasager kan forblive som chef, men skal optage en medredaktør i den redaktionelle topledelse, hvor han siden 1937
har siddet som eneredaktør. Han vælger efter megen omtanke en mangeårig, pæn og loyal medarbejder, som han
næppe selv kan få nogen problemer med. Den nye redaktør er den hidtidige leder af Politikens handelspolitiske afdeling, cand. polit. Poul Graae. Den noget usædvanlige årsag til forfremmelsen medfører dog ved ansættelsen ingen
tidsbegrænsning i udnævnelsen.
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Mere sne
Ved siden af Politikens juletræ
på Rådhuspladse n laver unge
kunstnere fra Charlottenbo rg
storartede sneskulpturer i de
kolde vintre i krigens år. Figurerne er tænkt som et incitament til juleindsamling en ved
træets fod og yndlingsmotiv et
er da også moder-og-bar n i
vekslende udformninger .
En læser ringer og spørger Redaktionsvagte n, om det er en
dreng eller pige, snemoderen
holder højt i sine hænder.
Vagten, gamle frøken Lehmann er forlegen. Hun ved ikke, hvad hun skal svare, men
det ved Den Gyldenblonde ,
der står ved skranken:
-Jo, ser De, det skulle faktisk
have været en dreng, men så
var der ikke sne nok!
Poul Graae som nyudnævnt
chefredaktør i sommeren 1941,
da tyskerne havde forlangt, at
Hasager får en sideordnet redaktør, efter at Gudme er flygtet til England. - Pol. Pressefoto.

Poul Graae er stolt af sin fortid
som fodboldspiller på landsholdet. Han har i 1920'rne været
en populær skikkelse i Idrætsparken.- Pot. Tage Christensen.
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Af Bergstrøms dagbog 1941
Bergstr øm fortsæt ter sin dagbog i 1941. Der er klart at
Gudme s flugt vækker stor opsigt på Politike ns redakti on
og i den tyske censur.

Gudm es flugt

Gustav Meissner (1910) Chef
for den tyske pressecen sur i
Danmark under besættels ens
tre første år. Startet som
dansktal ende presseatt ache på
den tyske gesandts kab i København 1939 (hans mor stammede fra Åbenrå-e gnen). Fra maj
1940 tillige tysk kontaktm and
til D SNAP. Som chef for pressecensur en får han l 1941 fjernet Aage Schoch fra National tidende, Gunnar Helweg-Larsen fra Kristelig Dagblad og H.
P. Sørensen fra SocialDemokra ten. Men det lykkes
ham ikke at få vippet Hasager i
anlednin g af Gudmes flugt til
England samme år.
Efter Bests ankomst 1942 aftager hans indflydelse hurtigt. I
1943 sendes han til fronten,
men overleve r krigens afslutning. Hans deltagelse i en TVudsendel se i 1960'erne vækker
megen kritik. Han arbejder i
dag som aktiv pressema nd i
Bonn.
Vilh. Bergstrø m fortæller i sin
dagbog 3. maj 1941:
Ved en af de >>festlige sammenkomster<<, Meissner arrangere de mellem tysk og dansk presse
mødtes fru Hasager og Meissner for første og eneste gang.
Som kun hun kunne kvidre,
udbrød hun: >>Tænk at De er
sådan et ungt mennesk e, og at
det er Dem, der sætter alle de
grå hår i hovedet på min mand.
Jeg havde troet, at De var en
ældre, streng herre.<<

74

28. maj 1941: Stribal t kom i eftermi ddags med en stor sensation. Gudme , der havde været på vinterfe rie i Sverige ,
var fløjet til England! Har han haft ild under føddern e? Har
hans engelsk e forbind elser været for gode til at ses i fuldt
lys? Eller er det bare, fordi han har været utilfred s med arbejdsfo rholden e på Politike n? Han har heller ikke haft det
nemt. Som engelsk -venlig skulle han lave tysk-ve nlige
overskr ifter. Ydermer e har han haft Hasage r på nakken af
sig. I adskillige år har han været» Times« 's korresp ondent .
Han skal være gået op i det engelsk e gesand tskab og fået
lov at flyve til Englan d i gesand tskabet s maskin e. Frierne
sagde: »]eg gad se det ansigt, Tillge-R asmuss en sætter op,
når han ser Gud m e.« Tillge komme r vel til at dele den danske radiose nder med ham. Der skal selvfølgelig laves propagand a på Gudme s rejse. Fra Stockh olm har han sendt
Hasager et brev om sin rejse. Han har sagt sin stilling op.
Hasage r har underre ttet det danske udenrig sminist erium
og derfra er sagen gået videre til det tyske ...
Dagens næste sensati on var, at Hasage r vil erstatte Gudmei redakti onssekr etariate t med sin egen søn Flemmi ng.

Hasager i knibe
21. juni 1941: Hasager indkald te i dag til medarb ejderm øde
om den forurol igende situatio n. Mødet blev afholdt i spisestuen, hvor der servere des kaffe under forvent ningsfu ld
stilhed.
Hasage r gav en redegør else om Gu dm es flugt. Tysker ne
lagde nu ansvare t på Hasage r. Han havde jo været vidend e
om Gudme s anglofil e indstilli ng. Man var misforn øjet med
både Hasage rs og bladets passivi tet i den sag. Hasage r oplyste, at tyskern e havde forlang t hans afgang, men fra forskellig side inden for bladver denen, var der gjort indsigelser, som var gået videre til udenrig sminist eriet, som havde overtag et de videre forhand linger med tyskern e. Hvad
der endelig ville ske, kunne først siges i løbet af en uges tid.
Hasage r lagde os på sinde at være meget forsigtige med,
hvad vi skrev. For alle tyskere heropp e var det danske
sprog mægtig t, men ikke altid tilstræk keligt til at forstå en-
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hver nuance og derfor tilbøjelige til at lægge mere mellem
linjerne, end der faktisk fandtes.
Efter talen rejste Poul Graae sig- som formand for Medarbejderforeningen - og sagde, at sagen ikke kunne gøres
til genstand for nogen diskussion. Han foreslog, at vi alle
rejste os og dermed tilkendegav, at vi sluttede op om Hasager, hvorpå vi skulle gå tilbage til vores arbejde. Alle som
en rejste vi os- også Einard Skov- og så gik vi nedenunder
på redaktionen.

Graaes udnævnelse
3.juli 1941: Der har været bestyrelsesmøde på bladet. Det
endte med, at Graae blev udnævnt til med-redaktør. Da jeg
traf ham ude i redaktionen, var man ved at lykønske ham.
»Har De fødselsdag?« spurgte jeg. Han svarede behersket,
at han var blevet chefredaktør. Jeg spurgte, om han skulle
anføres i bladet, hvortil han svarede ja. Der er to mænd,
der sikkert vil føle sig forbigået, nemlig Skov og Prieme ...
Aftenen gik med palaver om redaktørtiltrædelse n. Der var
nogenlunde enighed om, at det, der var sket, ikke var det
værste. Graae har jo indtil i eftermiddag været Medarbejderforeningens formand og som sådan indstillet på at se
velvilligt på medarbejdernes forhold.

Reaktionen
Dagen efter:
Jeg skulle tidligt på bladet, idet vi skulle have medarbejdermøde ....
Det var interessant at se fysiognomierne oppe i salen.
Stephensen viste nedstemt munterhed. Prieme bekæmpet
surmuleri, Skov var den eneste, der med mesterskab beherskede sig. Hasager holdt en tale, hvori han udtrykte sin
glæde over det kommende samarbejde med Graae, der jo
havde særlige forudsætninger i en tid som denne, hvor
meget kom til at dreje sig om en omlægning af handelen.
Graae takkede i staccato-vendinger . Han var endnu helt
forvirret siden i går. Stephensen udtalte som næstformand
i Medarbejderforeni ngen, at medarbejderne nærede tillid
til Graae, også som chefredaktør. Endelig tilføjede Hasager
en tak til Scavenius, som havde stillet sig så forstående i ministeriet, at Hasager kunne blive siddende. Den var lidt
svær at få til at glide ned! Men Skov fortrak ikke en mine.
Og så blev der naturligvis råbt de sædvanlige hurraer, dels
for den nye chefredaktør, dels for bladet.

Tak i lige måde
Af P. Munchs erindringer:
>>Forud for Hitlers fødselsdag,
den 21. april1941, havde Scavenius haft de københavnske
redaktører samlet for at opfordre dem til at skrive fødselsdagsartikler. De havde ikke villet. De havde spurgt, om det
var den samlede regerings ønske, hvortil Scavenius havde
svaret, at det kunne da ikke
falde ham ind at forelægge et
sådant spørgsmål for den vrøvleklub. Det var desuden kommet til et skarpt sammenstød
med Hasager, til hvem han
havde sagt, at han var glad
ved, at han ikke længere havde
med de umuligheder at gøre,
der redigerede Politiken, hvortil Hasager havde svaret at glæden var gensidig.«

Misunderstood
HRS Karsten Meyer, mangeårig, festlig og lunerig generalforsamlingsdirigent i Politikens
Hus, stammer på mødrenes side ned fra en broder til Politikens ene grundlægger, Herman
Bing. Af udseende ligner han
hele det gamle testamente, og
det ved han godt. Hans yndlingshistorie foregår derfor på
hjørnet af Købmagergade,
hvor han taber sin tunge dokumentmappe. Et cykelbud råber
til ham i samme sekund: >>Hov
Moses, der tabte du nok alle
tavlerne!<< Meyer er engelsk
gift, hvad der ikke gør hans
stilling mere betryggende under besættelsen. Derfor tegner
han en stor livsforsikring til
fordel for sin kone. Da han
glad meddeler denne foranstaltning, spørger hun:
-På hvis navn har du tegnet forsikringen?
-på mit eget selvfølgelig.
(fortsættes næste side)
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(fortsat)
- Ah Karsten, du tænker da
heller aldrig på andre end dig
selv!
Derefter beslutter Meyer, at
der på hans gravsten under
hans navn skal graveres ordet
>> Misunderstoo d. «

Af Bergstrøms
dagbøger 1941
»Det ser godt ud«
25. marts 1941: Fotograf Erik
Petersen kom på besøg. Han
havde den foregående dag fotograferet Gardens tur gennem
byen. Han fortalte, at det havde formet sig som en hyldest til
vort eget militær. Hundreder af
mennesker fulgte med, og tilskuerne klappede. Fru Loulou
Lassen, den gamle europæer og
anti-militarist , stod ved vinduet og nød synet. >>Det ser nu alligevel godt ud!<<

Engelsk radio
29. marts 1941: Hasagers sekretær, frk. Ingrid Strandin, mødte jeg ude i redaktionen. Hun
sagde, at Tillge lige havde talt i
den engelske radio. Hun tilføjede: >>Det er ikke noget, Hasager
kan lide.<< Hertil bemærkede
jeg, at Tillge jo nok kunne være tvungen til det.

Hasager navigerer
10. april1941: Hasager havde
indkaldt til medarbejderm øde.
Han tog sig til indtægt, at bladets linje var lagt om, så at den
store uvilje (efter Churchill-lederen) var væk. Han gjorde sig
ikke til talsmand for nogen ide:
han navigerede kun. Resultatet
af mødet var negativt, dvs. der
var måske nok et par stykker,
der havde lukreret ved at skråle op på den rigtige måde.
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19. januar 1941 slutter Politiken i samarbejde med Studenterfore ningen >>Den svenske uge<<, hvis officielle formål er at bibringe danskerne
større kendskab til broderlandets litteratur og forfattere. Initiativtageren er Jørgen Sandvad. Det kan den tyske besættelsesma gt vanskeligt
modsætte sig, skønt hverken danske eller svenske deltagere noget øjeblik kan være i tvivl om, at tanken med arrangemente t er en demonstration af det nordiske sammenhold.
Fot. Tage Christensen.

1941

Blandt de svenske gæster er Ragnar Josephson, Hjalmar Gullberg, Harry Martinson, Karin Boye, Anders
Osterling, Ivar Harrie og Sigfried Siewert. I spidsen for de mange gæster møder kong Christian 10, dronning
Alexandrine samt kronprins Frederik og den svenskfødte kronprinsesse Ingrid. Næppe før eller siden har den
store hal rummet så mange gæster. Gulvet, balkonen og galleriet er fyldt til bristepunktet. Gæsterne er hele det
officielle og litterære Danmark efter Politikens bedste traditioner. C. V. Bramsnæs, formand for Foreningen
Norden, byder velkommen. Bodil Ipsen læser prolog af Kjeld Abell. Unge Tonekunstnere, Studentersangerne, Aksel Schiøtz og Sven Olov Sandberg yder aftenens musikalske indslag. Festens hovedtale holdes af Vilhelm Andersen, og Hjalmar Gullbergs hyldest til kongen bliver aftenens dansk-svenske højdepunkt.
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Tillge-Rasmussen i Lond on
For den store stab af danske journalis ter i London har budskabet om Danmar ks besættel se om muligt virket mere lammende end i Danmar k, for det betyder, at alle korrespo ndenterne i nattens løb er blevet arbejdsl øse på ubestem t tid.

Knud Sønderby (1909-66). Forfatter. cand. jur. 1935. Ved Nationaltiden de 1933-37. Derefter
knyttet til Berlingske Tidende.
Allerede i studietide n skriver
han i 1931 >>Midt i en Jazztid«
og i 1932 følger >>To menneske r
mødes«. Mest kendt bliver »En
kvinde er overflødig « 1936.
Under besættelse n kronikør
ved Politiken og blandt 42 bidrag huskes særlig >>Hvidtjørnen«.

Frede Madsen (f. 1913). Udenrigspolitis k medarbejd er. Uddannet i Odense 1932-43. Ansat ved Politiken 1943 som leder af udenlands redaktion en. l
1966 udenrigsp olitisk lederskribent og anmelder af politiske
bøger. Fra 1974 korrespon dent
i Bonn. Kendt for sit sikre jugement og urokkelige ro.
Pensioner et 1980.
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Politiken s faste korrespo ndent i London siden 1938, Sven
Tillge-R asmusse n, er den, der reagerer hurtigst på situationen. Hans kollega Terkel M. Terkelse n fra Berlings ke Tidende beretter i sin bog» Særmeld ing fra London« , at Tillge bliver den første som taler til Danmar k i BBC efter besættelsen . Det gør han faktisk allerede den 9. april kl. 18 i
BBC' s Home Service. Af hensyn til program met taler han
på engelsk, men i oversætt else lyder hans melding således:
»For anden gang er Danmar k blevet brutalt invadere t af
Tyskland . Den britiske nation har modtage t meddele lsen
med dyb indignat ion og ønsker at bringe det danske folk en
hilsen med udtryk for den varmest e sympati . Denne begivenhed har styrket englænd erne i deres beslutni ng om at
fortsætte krigen, indtil de europæi ske nationer er befriet
fra den prøjsiske angrebsl yst.«
Terkelse n siger, at ordvalge t næppe harvære t Tillges egethans stil var normalt mere præget af det dramatis ke. Hans
fortjenes te er i højere grad, at han straks har set værdien af
at bevare en kontinui tet i forholde t mellem BBC og danske
lyttere. Derfor har han i samarbe jde med det engelske Informatio nsminist erium hurtigt skrevet et udkast til den citerede radiome ddelelse , som omgåen de er blevet bearbejdet af udenrigs minister Lord Halifax. Og ordlyden er god
nok. Danmar k er ikke glemt! Allerede næste dag kommer
opfordri ngen til danske handelss kibe på verdensh avene
om at gå til allierede havne. Men radiomæ ssigt er situationen i øvrigt nok så alvorligt . Straks efter 9. april overveje r
BBC at standse de danske udsende lser, som startede i 1939,
fordi sendeka pacitete n er begræns et og Danmar k i virkeligheden nu betragte s som »tabt land« med en regering , der
ser ud til at støtte tyskerne . Men så bliver den danske stemme alligevel oprethol dt. Man »låner« 5 minutter af den
daglige tyske sendetid .
Tillge vil ikke med i den daglige oplæsnin g af danske nyheder, men kommen terer ofte større begiven heder i de
danske udsende lser fra London. Det egnede hans trodsige
stemme sig udmærk et til, siger Erling Bjøl i »Dansk biografisk Leksikon «. Den skrappes te tale han holder, er i 1941
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Der er mange danske journalister og informationsfolk i London ved krigens begyndelse, og tallet vokser, da
flere efterhånden når frem. Her er de fleste af dem samlet i 1943 ved ambassadens presseattache, Chr. Aagaards 25-års jubilæum. I forreste række W.R. Prior, Robert Jørgensen, ægteparret Aagaard og fru Ester Bannister. Bagved de egentlige journalister: fra venstre Paul Palmer (D.D.L's presseafdeling), P. Vejlby Johansen
(Venstres Pressebureau), Harry Agerbak (kommet illegalt til London via Sverige 1943 som Soc.-Dem.'s
korrespondent), Flemming Barfoed (kommet illegalt til London via Sverige 1943 som dansk medarbejder ved
BBC), Terkel M. Terkelsen (Berlingske Tidende), Sten Gudme (kommet illegalt fra Politiken via Sverige til
London som første danske journalist allerede i 1941), Holger Hørsholt (ankommet 1943, ansat ved BBC), Sven
Tillge-Rasmussen (Politiken), Emil Blytgen-Petersen (Nationaltidende /Dagens Nyheder), Ole Kiilerich (flygtet modstandsmand, tilknyttet Christmas Møller og Danske Råd), Sv. Ebbesen (Berlingske Tidende). Alle disse pressefolk får- under højst forskellige former- til opgave at holde hjemmefronten informeret. På billedet
savnes i øvrigt Erling Bjøl (via Dansk Pressetjeneste i Stockholm til London 1944 og fortsat til Paris året efter).
Endvidere Jens Gi elstrup (Politiken), der som pilot allerede har mistet livet i slaget over Kanalen; Leif Gundel
(BBC-speaker) og endelig den i Danmark bedst kendte, Johs. G. Sørensen (kommet til London fra Danmarks
Radio via Sverige december 1944, og således den første, professionelle speaker i BBCs danske udsendelser).
Det er ham, der bringer frihedsbudskabet 4. maj 1945 kl. 20.36). -Pot. Keystone Press Agency.

ved Scavenius' underskrift på Ikke-Angrebspagten. Da får
Politikens tidligere bestyrelsesfor mand læst og påskrevet,
så æteren gløder.
Tillge bliver dog ikke arbejdsløs. Han bliver korrespondent til Stockholms- Tidningen, men opgiver, da bladet efterhånden forekommer ham for tyskvenligt. Efter en kortere tid i engelsk informationstj eneste bliver han ansat på
den danske ambassade som rådgiver for gesandten, Eduard Reventlow, der i mellemtiden har brudt med det officielle Danmark.
Sten Gudme, som kommer via Stockholm til London i
1941, går ind i informationsa rbejdet omkring Det danske
Råd i London i nøje samarbejde med Christmas Møller.

Falsk alarm
22. sept. 1942: Bernhard Nielsen har oplyst, at Prieme har
sagt, at vi kun må skrive om ildebrande, hvis vi er sikre på, at
de ikke skyldes sabotage.
Da jeg ringede til Bernhard
idag, sagde hans kone, at han
var gået til en sabotagebrand,
for når Bernhard vil ud på viften, siger han bare, at han skal
til sabotagebrand. Sådan er der
så meget!
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Skydning
30. dec. 1942: Prieme fortæller,
at udenrigsm inister Scavenius
har ringet til Hasager i anledning af Politikens leder om politiets bevæbnin g. Han var
brøsthold en over, at Politiken
tog blank afstand fra politiets
skyderi. Scavenius skal have
sagt: »Der burde skydes meget
mere!<< Også justitsmin ister
Thune Jacobsen har ringet,
men til Gunnar Nielsen. Han
havde ligeledes været forarget
over lederen. Da jeg senere selv
talte med Thune gjorde jeg
ham opmærkso m på, at
skræmme skuddene blev misbrugt i ganske almindelig e tyverisager. Det havde han ikke
hørt noget om. Jeg sagde, at
det ikke kunne nytte, at politiet
gjorde propagand a mod en politistat og samtidig ved skydning identificer ede sig med en
politistat.

Preben Henriksen (f. 1927) Politikens tekniske chef.
Kemigrafe lev i Politikens Hus
1942. Færdigudd annet 1948.
Værneplig tig ved Livgarden
1949-50 og derefter faktor i husets repro-anst alt. 1959 overfaktor. 1960 reprodukt ionschef. 1973 sætteri- og reprochef. 1982 teknisk chef. En af
de få i huset, der har gjort hele
turen fra yngste elev til chef.
Men det har også taget 40 år!
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Han vender dog tilbage til Stockho lm omkring julen 1944,
for at bistå Erik Seidenfa den på »Dansk Pressetje neste.«

Erik Seidenfaden i Stockholm
I Stockho lm sidder Erik Seidenfa den i 1943 som Politiken s
korrespo ndent og kæmper i det stille med Berlingskes Ebbe
Munck om at være modstan dsbevæg elsens førstema nd i
den neutrale svenske hovedst ad. Seidenfa den har ført en
afveksle nde tilværelse, siden man her i bogen sidst har hørt
om ham, nemlig da han fløj til Oslo den 8. april194 0, fordi
han ventede, at noget var i gære. (Se side 58).
Først en uge senere erfarer hans kone, og dermed Politiken, at han fra Oslo er nået til Stockho lm, hvor han har taget job som korrespo ndent for News Chronid e. Han siger
samtidig sin stilling op på Politiken og nægter at komme
hjem. Det irriterer Niels Hasager grænselø st; at have en redaktions sekretær , der rejser til Norge og bare bliver borte
uden at meddele sig, og som derefter siger sin stilling op og
meddele r, at han overhov edet ikke agter at komme hjem,
er ikke en situation der passer Hasager . Han forudser en
masse vrøvl med tyskerne , når de erfarer, at en af Politikens folk er stukket af. (Dette sker et år før Seidenfa dens
bedste ven, Sten Gudme, gør nøjagtig det samme, og ovenikøbet fortsætt er til London (se side 72)).
Med Politiken s bestyrel sesforma nd, Erik Scavenius,
som mellemm and, bliver enden på historien , at Seidenfa den trækker sin opsigelse tilbage og bliver korrespo ndent i
det endnu ikke krigsfør ende Italien med Rom som bopæl.
Der sidder han en måned. Da Mussolin i den 10. juni 1940
indtræd er i krigen, er der ikke mere for en dansk korresponden t at gøre i den italiensk e hovedst ad. Nu er det i Berlin, det foregår, og derfor foreslår Scaveniu s da også, at Seidenfade n skal tage til Berlin. Det nægter han. Så vender
han tilbage til Politiken og arbejder på Rådhusp ladsen i de
næste 21/z år, i starten side om side med sin nære ven Sten
Gudmei redaktio nssekret ariatet. Men Gudme stikker af til
London i maj 1941- med Seidenfa dens viden- hvad der
nær kommer til at koste Hasager hans stilling. (Se side
72). Det medføre r samtidig , at tyskerne standser alle udrejsetillade lser til Sverige for danske journalis ter.
Ved juletid 1942 involver es Seidenfa den ved et tilfælde i
modstan dsbevæg elsen. En faldskæ rmsman d fra London
har fået hans adresse. Seidenfa dens gode ven fra Politiken s
bestyrel se, ingeniør Herman Dedichen, træder hjælpen de
til og kommer nu ligeledes med i modstan dsbevæg elsen.
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Dedichen, som både er modig og dristig, er dog - som det
senere skal vise sig - en farlig mand at alliere sig med i
karrierernæssig henseende. Man er nemlig i Politikens bestyrelse ofte meget skeptisk over for denne charmerende,
fabulerende, norsktalende ætling af Edvard Brandes på
grund af hans ofte meget impulsive foretagsomhed. For
Dedichen, der kun har sin beskedne diplomingeniøruddannelse og aldrig har udført noget seriøst arbejde udover bridgespil og madlavning giver modstandskampen
pludselig fornyet mening med tilværelsen.
Den l. januar 1943 bliver Seidenfaden pludselig gjort til
Politikens korrespondent i Stockholm, hvor han hurtigt
falder til og knytter mange værdifulde forbindelser. Efter
ni måneders ophold i Sverige erfarer han om begivenhederne i Danmark den 29. august 1943.
Nu kan han ikke længere være til direkte nytte for Politiken, for den skærpede tyske censur vil kvæle alle nyheder, som han kan bringe fra England. Han opretter derfor
straks Dansk Pressetjeneste, som fra september 1943 til S.
maj 1945 bliver en vigtig formidlingscentral for illegale nyheder til Danmark fra London og illegale nyheder fra modstandskampen i Danmark til den frie verden. Seidenfaden
medvirker derved til at give Danmark et bedre omdømme
udadtil, end det, der var skabt af begivenhederne omkring
den 9. april og senere ved Scavenius' virksomhed som
udenrigsminister. Også Sveriges Radio bliver en flittig benytter af bureauets nyhedstjeneste. Dansk Pressetjeneste
beskæftiger ved krigens slutning ca. 30 danske journalister, der alle er kommet til Sverige som flygtninge.
Der er regelmæssig, illegal forbindelse over Øresund
begge veje. I Malmø er Ekstrabladets redaktør Leif Hendil
en frygtesløs »reder« for den illegale flåde, og i London sidder Sten Gudme og Tillge-Rasmussen som gode makkere.
Seidenfadens personlige mod er der ingen grund til at betvivle, selv om han sidder i salveten i det neutrale Sverige.
To gange under krigen er han illegalt i København, første
gang med farvet hår, anden gang med solbriller. Han forhandler dog hellere med Herman Dedichen end med Hasager, som er godt irriteret på tvillingeparret SeidenfadenGudme for alt det besvær, de har skaffet ham på halsen under besættelsen.
Endnu en af efterkrigstidens Politiken-folk gør et godt
job i Sverige. Det er Svenn Seehusen, der i dag er Politikens
oplagsdirektør, men som i flygtningetiden i Sverige bl.a.
starter og driver bladet »Danskeren«, som bindeled mellem de ca. 14.000 danske, der i krigens sidste år befinder sig
i Sverige som flygtninge.
6
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Carl Johan Elmquist (f. 1911).
Mag. art. i litteraturhistorie
1941 efter ophold i Paris. Medarbejder ved Politiken 1942-71
som boganmelder. Korrespondent til Bonniers Litterara Magasin og samtidig flittig forfatter af bøger, der afspejler hans
kærlighed til Frankrig og Italien. Tillige flittig leverandør af
litterære betragtninger til kronikken. Fratrådt 1971.

Hal Koch (1904-63). Kirkehistoriker. Cand. theol. 1926.
Dr. theol. 1932. Professor ved
Kbhs. Universitet 1936. Meget
aktiv både som videnskabsmand og som folkelig oplysningsformidler, præget af sin
fordringsløse oprigtighed og
urokkelige kristentro. Redaktør af Politikens Danmarkshistorie 1-12. Flittig leverandør til
kronikken.
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Natten til den 29. august 1943
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Er vi pludselig blevet et nomadefolk? Nej, sandheden er, at
teltdug i 1943 er blevet en meget efterspurgt vare til regnfrakkeproduktion i det textilfattige Danmark.
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Ernst Prieme har i »>ndendørs-Politiken« i 1963 givet dette
billede af begivenhederne i Politikens Hus, da tyskerne
overtog magten i Danmark, natten til den 29. august:
»Det var en lun, lidt fugtig sommeraften, den 28. august
1943. Men hvor mange havde mon denne lørdag aften sans
for vejret? De københavnere, hvis vej faldt over Rådhuspladsen, standsede for at kikke på de tyske tanks, der var
kørt frem mellem sporvognsskinnern e. Fra Politikens vinduer kunne vi aftenen igennem følge, hvordan disse tanks
blev midtpunkt for københavnernes nysgerrighed.
Hastigt var budskabet gået fra mand til mand om, at regering og rigsdag samme eftermiddag havde afvist et tysk
ultimatum, men ingen vidste, hvad der nu skulle ske. Det
eneste sikre var, at tyskerne ville slå hårdt igen, og tank' ene
foran Rådhuset understregede øjeblikkets alvor. Det var
også et dystert forvarsel, at telefonforbindelsen med Sverige var afbrudt.
Aftentimerne bragte ingen klaring, og den avis, der ved
midnatstid gik i trykken, kunne intet fortælle om dagens
alvorsfulde hændelser. Det var påbudt af Udenrigsministeriets Pressebureau, at »der ikke i bladene måtte bringes nogen som helst omtale af lørdagens ministermøder, møder
med nimandsudvalget eller dagens andre overvejelser«.
Derfor var forsidens vigtigste nyhed et telegram om den
bulgarske konges død, mens den spændte hjemlige situation kun åbenbaredes i en resolution fra De Samvirkende
Fagforbund og Socialdemokratisk Forbund om at »vise besindighed, fasthed og sammenhold«.
Tidlig søndag morgen gik tyskerne til aktion. 10 minutter over 4 proklamerede general Hanneken militær undtagelsestilstand. Over Ritzaus Bureau udsendte den tyske
øverstkommandere nde sin kundgørelse om, at »sammenstimlen og ansamlinger af mere end fem personer på gaden
og på offentlige steder er forbudt«. Det samme gjaldt «enhver brug af post, telegraf og telefon«. Overtrædelse af disse forbud ville blive straffet ved de tyske standretter og
»mod voldshandlinger, sammenstimlen o.s. v. vil der hensynsløst blive gjort brug af våben«.
Denne proklamation var kl. 3.45 blevet overrakt chefen
for Udenrigsministerie ts Pressebureau, Karl J. Eskelund af
Hauptmann Daub, der var knyttet til det tyske gesandtskab som værnemagtens presseofficer. Eskelund havde
straks efter adviseret Niels Hasager om den situation, der
var under udvikling, og omkring kl. 4 blev jeg ringet op af

1943
Hasager, der også havde erfaret, at tyskerne allerede havde
indledt et angreb mod Sorgenfri Slot, hvor kongen opholdt
sig. Vi aftalte at mødes på bladet så hurtigt som overhovedet muligt. Det tog lidt tid at få fat i en taxa, og da det endelig lykkedes - minutterne føles lange i en sådan situation erklærede chaufføren, at det skulle være hans sidste tur den
nat, for han havde på vej over Valby Bakke netop været
ude i et vældigt skyderi. Men på den lille frederiksbergske
vej, hvor jeg boede, var det eneste tegn på søndagsufred en
prærievogn, der afhentede en genbo ...
Da Hasager og jeg sad over for hinanden i redaktionssekretariatet for at tilrettelægge en ny og bedre underrettet
udgave af Søndags-Politiken, opstod den kætterske tanke,
om man ikke, når nu tyskerne brutalt greb ind i alle danske
samfundsfunktioner, også burde overlade til dem selv at
publicere deres undtagelsestilstand. Men hensynet til den
danske befolkning måtte ved nøgtern vurdering kræve, at
pressen ydede sit bidrag til at gøre de mange nye forbud bekendt i videst muligt omfang, da der var fastsat strenge
straffe og truet med skydning i tilfælde af overtrædelse.
General Hannekens proklamation blev derfor sat op
med en iøjnefaldende typografi, og den fortrængte naturligvis afdøde Kong Boris fra førstesidens forreste spalter.
Samtidig blev den nederste linje i indholdsfortegnelsen
»Hvad man taler om i dag« ændret fra »Kong Boris' død«
som næppe nogen af Politikens læsere ville tale ret meget
om, til »Situationen«, som naturligvis var hele landets emne. Denne lille daglige linje, der havde næsten 40 års hævd,
blev i øvrigt afskaffet den 5. oktober samme år, fordi det
var uden for enhver rimelighed at angive, at »man taler
om« sommertidens ophør netop i de dage, da tyskernes aktion mod de danske jøder fyldte alle sind.
Da det ordinære oplag i de tidlige morgentimer var ved
at være udtrykt, blev den nye udgave betegnet som
»Ekstra-udgave«, således at den kunne sendes til salg på
gaden uden at være ledsaget af søndagstillægget Magasinet, der var trykt på forhånd i et oplag af normal størrelse
og derfor ikke ville strække til over for det ekstrasalg, som
måtte forudses.
Hasager og jeg gik, da den nye forside og side 2 var gjort
færdig i sætteriet, ned til distributionschef Hans Pedersen,
for at drøfte de problemer, som udsendelsen af »Ekstraudgaven« kunne rejse. Mens vi sad og ventede utålmodigt
på, at trykkeriet skulle begynde at levere den nye avis,
kom Carl Næsh Hendriksen til.
Næsh Hendriksen var ved S-tiden blevet ringet op af en
6'

Jeg staar og tamker paa -

LJ
om De støtter det illegale Arbejde økonomisk,.

Carlo Cartophelmoos,
Crmentkoger

Vor Læ:ser: Jamen det er jo ingen Vittighed.
Vi: Nej, men det er en Nødvendighed

I besættelsens sidste år dukker
der illegale >>At tænke sig«-udgaver op på >>Danskerens« undergrunds-forlag. V aldernar
Møllers Carlo Cartophelmoos
fremsætter heri betragtninger,
som ville bringe ATS' redaktør
direkte i koncentrationslejr,
hvis de stod i Politiken.

.At tænke Jig -

:t>Oanskeren>-s Forlag

1944
Pris Kr. 2.00

Som det vil fremgå af billedteksten side 112 dukker de illegale
forfattere op på Politiken efter
befrielsen med et eksemplar til
Valdemar Møller og med tak
for god inspiration. Den lille
bog når et oplag på 20.000
ekspl. og pengene er brugt til
undergrundsarbejde.
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Besøg det arbejdende

VÆRKSTED
l Midlerhallen. - Aabenl
daglig Kl. 13,30-16,30.

Alagasifb,

;·v

VESTERBRO

UnderløJ af Trikotage eller Charmeuse repareres og forandres eller omsys til Børn

Manchetsk)orler repareres
Sokker og Strømper forføddes og
Damestrømper opmaskes

ll>omeoverl011) og KJoler forandres

og omsys

Habiller og Frakker vendes, forandres og repareres

-

Og al llleklædnlng III Voksne
omsys til Børn
Damehane moderniseres

Herrehalte og H•ndsker renses
Gardiner moderniseres

Møbler, Modra<Ser, etc.
omsloppes

Ali Sengeudslyr renses og
repareres

Sengelinned og Dækkel"l
repareres og omsys

Selv Havernanns stormagasin
på Vesterbrogade går nu ind
for at hjælpe kunderne med at
reparere, forfødde, opmaske,
forandre og vende garderoben.
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Falck-forbindelse, som havde fortalt, at der blev skudt
rundt om i byens gader. Da han telefonisk spurgte, om han
skulle komme ind på bladet, fik han til svar, at der er »ikke
nogen grund til, at De sidder hjemme, når vi andre er her.
Der kunne blive noget at bestille, så kom De bare«.
Carl Næsh nåede derved at blive øjenvidne til nattens
dramatiske klimaks: Gestapos arrestation af Hasager. Jeg
havde nemlig på det tidspunkt et ærinde i ombryderiet, og
da jeg kom derop, så jeg hvorledes sættere og ombrydere
flokkedes foran vinduerne mod Vestervoldgade. »Nu er
tyskerne her, « lød det fra alle sider.
Tyskerne havde først forgæves aflagt besøg i Hasagers
hjem på Bregnegårdsvej i Charlottenlund, og nu rullede de
frem foran Politikens Hus, hvor alle udgange blev spærret
af militære vagtposter.
I en hilsen til Niels Hasagers 70 års-dag i 1958 har Næsh
Hendriksen skildret arrestationen:
»Jeg så en mand komme op ad jerntrappen fra Vestergade-gården. Jeg kendte typen, en pæn mand i 40 års alderen med cottoncoat. Han havde begge hænder i frakkens
lommer. Den højre bulede lidt ud - det var ganske afgjort
ikke en pibe ...
- Træffer jeg redaktør Niels Hasager her?
Det kom stødvis på ikke alt for godt dansk - men dansk
kunne han. Jeg fik senere at vide, at han var et af de wienerbørn, som havde været i Danmark efter første verdenskrig
... Hasager lagde den halvt udbrændte cigar i askebægret
midt på bordet. Så vendte han sig, så på manden og sagde:
-Ja, ja, det er mig.
-Det er det tyske politi. De er arresteret!
Den mand havde de koldeste øjne, jeg nogen sinde havde set, har Hasager senere fortalt.
Gestapomanden - han hed Huf og omkom i marts 1945
ved bombardementet af Shellhuset - fulgte med Hasager
op på redaktionen for at hente den arresteredes hat og frakke, og derefter vendte de til almindelig overraskelse tilbage
til bladudleveringen. Under påskud af, at han havde glemt
sin cigar fik Hasager lejlighed til at bede Næsh Hendriksen
ringe hjem til fru Kate og fortælle, hvad der var sket.
Uden for Vestergade-porten ventede prærievognen, og
så gik turen til Alsgades skole, hvor tyskerne samlede morgentimernes arrestanter.
Et forsøg på telefonisk at underrette bestyrelsens formand, direktør Vilhelm Nielsen, om at tyskerne havde arresteret Politikens ansvarshavende redaktør, mislykkedes,
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Politikens meget tamme forside tirsdag den 31. august 1943, efter at tyskerne har frabedt sig aviser dagen efter den 29. august.

og en telefonsamtale med chefredaktør Poul Graae blev
omgående afbrudt.
Derimod gik der trods telefonerings-forbudet adskillige
opringninger igennem til redaktionen i de følgende timer.
Foruden Hasager var der i nattens løb arresteret 8-10 personer fra Politikens Hus. (Se næste afsnit).
Nu blev der ringet rundt om fra hjemmene, hvor Gestapo var trængt ind under nattens razzia. For hver opringning øgedes uhyggen hos os, der sad tilbage, for ingen kunne vide, hvad disse arrestationer var optakten til. Politiken
var langt det hårdest ramte blad, for ved de andre blade
havde den tyske aktion i almindelighed indskrænket sig til
en enkelt arrestation blandt medarbejderne.

Advarsel til Husets

folk
Dagen efter 29. august 1943
udsender Orla Rode følgende
brev til Husets funktionærer.
Det fremgår af skrivelsen, at
Orla Rode ikke havde arvet
sin faders evne til at udtrykke
sig præcist og pleje sit sprog: I
anledning af den ny situation
er der særlig grund til at bede
Dem vise agtpågivenhed.
Det er i en højst alvorlig situation, Danmark i dag befinder
sig, og derfor må De forstå, at
ethvert ord, der skal stå i en
annonce, skal vejes og vurderes, og at alt, som eventuelt
kan opfattes som drilleri eller
uvenlighed, ikke kan tolereres.
Nogle af vort eget personale,
som jeg har særlig tillid til,
skal censurere vore annoncer.
Alle annonce-ordrer skal passere denne censur, men jeg
indskærper, at hver enkelt er
personlig ansvarlig for den annonce, han videregiver.
I øvrigt indskærper jeg ubetinget nødvendigheden af ro og
besindighed, og pålægger Dem
derfor at undlade at videregive
rygter eller andet, De hører i
Huset.
De må ikke tro, at De ved noget, fordi De er ansat her, og
De må erindre, at andre sandsynligvis tillægger Deres oplysninger større nøjagtighed, end
De selv har sikret Dem. Det er
derfor også ubetinget nødvendigt, at enhver forespørgelse af
ikke-forretningsmæssig karakter besvares med >>Det ved jeg
ikke«.
Lad være at tale privat over
Husets telefoner og undlad at
besvare telefoniske forespørgeiser af ikke forretningsmæssig karakter.
Orla Rode.
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»Jeg flygter«
Blandt de jødiske medarbejdere
fra Politiken, som må tage til
Sverige i dagene omkring 2.
oktober 1943, er også den 76årige Valdemar Koppel, pensioneret som chefredaktør i
1937. Hans flugt bliver urimelig anstrengende, for da han tidligt advaret - efter 10 dages
omflakken hos venner og bekendte endelig den 4. oktober
er nået til Humlebæk med sin
kone Elise, sin ene søn Nils
samt svigerdatter og 3-årige
barnebarn, er havnen under
tysk observation. Derfor bliver
alle flygtningene af fiskeskipperen henvist til Sletten Havn
og begiver sig afsted ad Strandvejen i ly af mørke og ruskregn. En tysk militærbil opdager dog disse nattevandrere,
men alle, undtagen den 76årige Koppel og en ung student, der vil hjælpe ham, når
at slippe væk gennem en tjørnehæk, som Koppel ikke kan
klare. Han og studenten bliver
et let bytte for Gestapo. De
øvrige når alle til Sverige.
I eftertiden har det heddet sig,
at Koppel på tysk forespørgsel om, hvad han foretog sig,
skulle have svaret >> Jeg flygter<<, men det har han selv senere smilende dementeret, men
erindrer dog at have sagt noget
i den retning. Derimod husker
han at Gestapo-manden,
spurgte ham >>Sind Sie Jude?<<
hvortil han svarede >>Gewiss,
sind Sie?«
Den tyske officer i bilen fortæller ham iøvrigt, at det er tåbeligt af ham at flygte, når hans
kone ikke er jødisk. Efter nogle
døgn i Dagmarhus, hvor han
bliver meget dårligt behandlet
og sat i den jødiske del af
Horserød-lejren bliver han den
7. oktober løsladt som arisk
gift.
Men afsted ville han. Han forsøger påny fra Bispebjerg Hospital via Sydsjælland, men det
skib, der nær Gjorslev skal af(fortsættes næste side)
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Søndag formiddag samledes Politikens medarbejdere på
redaktionen, stærkt grebet af usikkerheden for kammeraterne og for fremtiden. De behøvede ikke at anstrenge sig.
Tyskerne ønskede ingen avis udsendt dagen efter 29. august. Først tirsdag kom den avis, der ses på side 85.«

Horserød
Som allerede nævnt går den tyskeVærnemagt natten til29.
august 1943 til angreb. Tyskerne overfalder den danske
hær og flåde og besætter Sorgenfri, hvor Christian 10. opholder sig. Hær og marine afvæbnes, men flåden når at
sænke sine skibe. Den næste dag er landet uden regering.
Samme nat arresterer tyskerne tillige nogle hundrede
fremtrædende danske, som de af den ene eller den anden
grund har et godt øje til. Det er faktisk en terror-aktion, og
de arresterede er at betragte som gidsler for opretholdelse
af ro og orden. Alene i København arresteres ca. 130, som
afhentes på deres bopæl mellem kl. 4 og S om morgenen i
tyske prærievogne med sejldugsovertræk. De føres alle til
Alsgades Skole på Vesterbro, hvor de i de første par døgn
indkvarteres i to gymnastiksale. På trediedagen sendes 121
af fangerne til Horserød-lejren vest for Helsingør. Lejren
består af gamle russiske krigsfange-barakke r fra 1918 og
har omkring 1920 været anvendt af Henrik Cavling som feriekoloni for københavnske baggårdsbørn (se bind l side
329).
Kredsen af arresterede er meget udsøgt. Universiteterne
er repræsenteret med 10 professorer, Folke- og landsting
med en snes - fortrinsvis konservative rigsdagsmedlemmer. Dertil en lang række forfattere, skuespillere, kunstnere og folk fra ungdoms- og studenterorganisat ioner. Også
pressen er vel repræsenteret, blandt disse som nævnt i forrige afsnit også den danske presses formand, Niels Hasager, som endda med tilfredshed kan konstatere, at Politikens medarbejdere helt dominerer billedet på Berlingske
Tidendes bekostning.
Ud over Hasager selv, som tyskerne har haft et horn i siden på lige siden Sten Gudmes flugt til England, har man
ydeligere afhentet Merete Bonnesen, som i mange år har
været jødernes talsmand i Politiken, endvidere Gunnar
Nielsen som er Journalistforbunde ts myndige, men lidet
tyskvenlige formand, Povl Sabroe, hvis frikvarter i radioen som »Den Gyldenblonde« længe har tirret tyskerne ved
sit dobbeltbundede vid, Hakon Stephensen, som foreløbig
kun har optrådt som nålestikker i »At tænke sig«, men som
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Horserødlejren ved Helsingør, da den i september-november 1943 huser godt 100mand-heraf ni fra Politiken
-som tyskerne har interneret som gidsler til sikring af opretholdelse af ro og orden. De er alle arresteret natten
til29. august 1943. Fangerne har det held, at september og det meste af oktober byder på strålende godt vejr. Illegalt fotografi. - N o r disk Pressefoto.

efter løsladelsen bliver aktiv modstandsmand. Dernæst
Jørgen Sandvad, hvis intentioner med den store »Svenske
aften« på Rådhuset tyskerne synes at have opfattet helt rigtigt, og den stilfærdige Frederik Schyberg, som formentlig
er taget alene for sin store anseelses skyld. De to yngste fra
Politikens Hus er Bo Bramsen, der figurerer på tyskernes liste som formand for Den danske Studenterpresse, og Gladys Hammer, (nu fru Gladys Rosenstand, direktionssekretær hos Ernst Klæbel på Politiken), der ikke med urette er
mistænkt for illegalt bladarbejde, og som senere bliver
overført til Vestre Fængsel. Desuden rummer lejren Politikens mangeårige juridiske konsulent, HRS Karsten Meyer,
og hans bror Ove Meyer, der er kritisk revisor på bladet.
De to damer kommer ikke med til Horserød, som alene er
forbeholdt mandlige fanger.
Der opstår et meget kammeratligt forhold i Horserød
mellem alle de højst forskellige fanger, som af den tyske
lejrkommandant Jager får lov at organisere deres daglige
styre på egen hånd, idet han indrømmer, at han ikke rigtig
ved, hvad han skal stille op med denne forsamling, som
han kalder »Die Kopfe Diinemarks«.
Også blandt Horserødfangerne gør Hasagers stilfærdige

(fortsat)
hente ca. 200 flygtninge, udebliver og så orker han ikke at
fortsætte men tager tilbage til
København.
Den 16. oktober- efter næsten
3 uger i stadig angst og uro sejler Valdernar Koppel til Malmø med den ordinære færge
for her at mødes med sin familie. I nogle få døgn tillader tyskerne nemlig arisk-gifte jøder
at »udvandre« til Sverige.
Koppel er en af dem, der således pludselig kommer let afsted. En anden er Politikens
mangeårige generalforsarnlingsdirigent, HRS. Karsten
Meyer.
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Annonce-censur
Også Politikens annonceafdeling er underkastet den tyske
censur:

Til redaktionerne. Fortroligt:
Der må indtil videre ikke i annoncer bringes meddelelse om
RAP-mærker, huer eller lignende, hvor RAP-farver forekommer. Ej heller må strafbarheden
for at bære sådanne omtales.
(1943).

Personlige annoncer er fremdeles kun tilladt, når det drejer
sig om taksigelser eller lykønskninger. Efter lysninger må
kun bringes, hvis de indeholder
fuld adresse på annoncen. Foreningsannoncer er kun tilladt,
hvis de i klart sprog retter henvendelse til foreningens medlemmer. (1943).

Uskyldig spiseseddel

myndighed et godt indtryk. Han indvælges straks i lejrledelsen, og da lejrens første præsident, professor dr. phil.
Niels Nielsen, løslades, afløser Hasager ham i embedet. Efter en måneds forløb er henved halvdelen af fangerne successivt sluppet ud. Midt i september indfører tyskerne en
»loyalitetserklæring« før løsladelse. Horserødfangerne
skal skrive under på, at »de aldrig vil foretage nogen handling eller fremkomme med nogen udtalelse, som på nogen
som helst måde er rettet mod »Det tyske Rige«. I flere døgn
giver lejren genlyd af den diskussion, der opstår om, hvorvidt man med bevarelse af sin selvrespekt kan afgive sin
underskrift, og hvorvidt man overhovedet er juridisk eller
moralsk bundet af et sådant løfte.
Det bliver netop Hasager, der først af alle konfronteres
med det nye, tyske krav, da han som løsladt 23. september
under tysk ledsagelse ankommer til Dagmarhus. Her nægter han på sin sædvanlige stilfærdige måde at skrive under
på noget som helst, og tyskerne lader ham omgående bringe tilbage til Horserød samme dag. Men hans protest viser
sig effektiv. På Dagmarhus opgiver man nu at forlange den
naive erklæring, og Hasager bliver kort efter løsladt på ny.
Han har lettet de resterende fangers moralske sjælekvaler
ved at få afskaffet den famøse erklæring.
Efter to måneders forløb tømmes lejren for 29. augustfolk. De sidste løslades 2. november. Ove Meyer er 2. oktober fejlagtigt sendt til Theresienstadt, men vender
uskadt hjem i 1945. Hans bror Karsten Meyer slipper til
Sverige. I de sidste 14 dage er der kun tilbage otte, som tyskerne har set sig gale på. Deriblandt er professor dr. phil.
Hal Koch og Bo Bramsen, som i disse sidste uger sammen
planlægger, at de sammen engang vil udgive en Politikens
Danmarkshistorie. Den udkommer da også, men det varer
19 år! Den startes på Politikens Forlag i 1962 og med sit 14.
og sidste bind afsluttes den i 1966.

Den skærpede censur
Politiken benytter ovenstående
>>spiseseddel<< 9. nov. 1943.
Skønt tyskerne ikke i dette kritiske år er oplagt til spøgefuldheder, bliver sedlen dog ikke
konfiskeret. Tyskerne kan jo
dårligt protestere mod dobbelttydeligheden uden at blamere
sig selv. For så må de rent faktisk identificere den sindssyge
med der Fiihrer.
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De 20 måneder, der går fra 29. august 1943 til5. maj 1945
bliver drøje for hele den danske presse. Den nye tone er anslået allerede den 29. august om eftermiddagen, da dr.
Werner Best kalder repræsentanter for pressen sammen på
Dagmarhus. Det var her han udtaler et af sine ofte senere
citerede ord: »I dette latterlig lille land har pressen i befolkningen indpodet den opfattelse, at Tyskland skulle være svagt. Man har ment at kunne byde os alt, fra bomber til
gift. Kvitteringen har De fået i nat. Pressen vil nu komme
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Hasagers velkomst i redaktionsvagten, da han kommer hjem fra Horserød i oktober 1943. Fra venstre ses arkivar Børs ting, redaktionsvagt Nora Jørgensen, Ingrid Strandin, Esther Gi:ithe, Knud Gantzel, Herbert S teinthai, Einar Christiansen, Niels Hasager, Verner Forchhammer, Ernst Prieme, Esther Noach og Viggo Ca v !ing.
- Fot. Erik Petersen.

Hasager beretter om Horserød. Medarbejderne lytter til hans oplevelser. Fra venstre vil man bl.a. se Carl Jensen, Walther Schwartz, Valdemar Møller, Frede Madsen, Frederik Schyberg (som selv havde været interneret), Viggo A. Christensen, Einard Skov, Gunnar Nielsen, Knud Pontoppidan, Vilh. Bergstrøm, Axel Nygaard, Carl Ettrup m.fl. I forgrunden med ryggen til står Hasagers søn, Flemming, og Povl Sabroe.- Fo t. Erik
Petersen.
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Werner Best (f. 1904), Hitlers
befuldmægtigede i Danmark i
årene 1942-4S. Han kommer til
Danmark S. nov. 1942- 38 år
gammel. Hans rygte er ikke
godt. Han møder med tilnavnet
>>Blodhunden fra Paris<<. De
første ni måneder formår Scavenius at holde ham i skak,
men efter 29. aug. 1943, da den
danske regering er ophørt med
at fungere, indfører han omgående krigsretstilstand. Det er
under disse skærpede forhold,
han samler den danske presse,
som omtalt i teksten.
Den sidste tid før befrielsen
præges af voksende sabotage
og tilsvarende øget tysk terror.
Dr. Bests stilling til jødeforfølgelserne i Danmark synes at
være tvetydig. De bringer i alle
tilfælde uorden i hans mønsterprotektorat.
Han dømmes til døden i 1948
ved Københavns Byret, men
får året efter ved Østre Landsret nedsat straffen til S års
fængsel. I 19SO giver Højesteret
ham 12 år, men allerede året efter udvises han efter knap 6 års
fængselsophold. At løsladelsen
sker den 29. august er muligvis
et tilfælde, men det vækker raseri hos gamle frihedskæmpere.
Best bor i dag i sin hjemby
Mi.ilheim i Ruhr-distriktet. I
Politikens jubilæumsår fylder
han 80.

90

under skarp lov ... Hver redaktør vil med sit hoved hæfte
for, at folket ikke længere forgiftes. Husk dette, når De nu
forlader dette rum.«
Fra nu af går tyskerne aktivt ind i censurarbejdet, men
Eskelund fortsætter på linje med landets øvrige embedsmænd. Nu er han nærmest den danske presses repræsentant i den tyske censur. Nu retter den tyske militærcensor
med grønt blæk, den politiske med rødt, og hvis Eskelund
og hans folk har et godt råd at give, er det med blå blyant.
Det er nogle kønne korrektionsstrimle r, Politikens redaktionssekretariat får retur fra censuren. I øvrigt flytter
Udenrigsministerie ts Pressebureau ind i det nu længst nedrevne »Hotel Kongen af Danmark« over for ØK, dels af
pladshensyn, dels for at undgå, at tyskerne skal få adgang
til Christiansborg, hvor bureauet altid har haft til huse.
Situationen er lige vanskelig, for såvel Best som for pressens folk. Best tør ikke - af hensyn til ro og orden - smide
de toneangivende blades redaktører ud, skønt han ved, at
han ikke kan få dem til at danse efter sin pibe. Folk som
Hasager ved på den anden side, at den danske dagspresses
selvstændighed og selvrespekt nu hænger i en meget tynd
tråd. Politiken og den øvrige presse afstår nu fra at skrive
daglige ledere om andet end ligegyldigheder.
Efterhånden opgiver Best at få bladene til at skrive, hvad
man fra tysk side måtte ønske, men forlanger i stedet, at de
skal offentliggøre stof, de modtager fra Værnemagten. Bladene accepterer, såfremt det tydeligt fremgår af en manchet, at bladet er anmodet om at bringe artiklen. Samtidig
forlanger pressen, at stoffet ikke må indeholde angreb på
hverken regering eller rigsdag eller jøder. Fra december
1943 forekommer sådanne tvangsindlagte udgydelser omtrent en gang om ugen. Læserne er fra første dag i stand til
at ignorere sådant stof, der bærer den advarende manchet.
At ikke et eneste dansk blad ud over de få rent nazistiske
nogen sinde kapitulerer over for det tyske pres og går tyskernes ærinde er årsagen til, at den danske presse bliver
sparet for den udrensning, man oplever i andre lande.

Fra Bergstrøms dagbøger 1943
Julestemning
3. jan.l943: Næshringede. Hanhavde vagten. Hanfortalte noget, som tydede på uoverensstemmels er mellem
Graae og Hasager. Sidste år skrev de to chefredaktører julekort sammen til medarbejderne. Her til jul stod der kun
Hasagers navn på kortet. Graae havde også forlangt kort,
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Løsladelse af danske
Soldater paabegyndes
i de nærmeste Dage
En officiel Meddelelse udsendt
oFFICIELT meddeles:
Eftel' at Jøderne, som nd deres tyskfjendtlige Op.
hi4sel.w:svlrk!omhed or deres moralske og materielle
Støtte W Terror- og Sabotageha.ndl.inger, hvilket t væsentlig Grad har bidraget til Skærpelsen af SltuaUonen
i Danmark., ved de fra tysk Side trufne Forboldsreglel'
er blevet udskilt af det offentlige Liv og hindret i fortsat
at forgifte Atmosfæren, vU der som Opfylde~e af det
Ønske, der næres i ...tdere Krese al den danske Befolk·
nmg, i de nærmeste Dage blln~ pa.abegyndt Løsladelse af
mtnnerede danske Soldater, og ~Alsladel.sen vil finde Sted
i det Tempo, der bestemmes al de tekniske Muligheder.

Jens Otto Krag (1914-78).
Statsminister. Ansat af Niels
Hasager på Politikens Handelsredaktion omkring 1942 som
ung cand. polit. før hans politiske karriere som socialdemokrat. Skriver derefter til Politiken og til Aktuelt og bevarer et
nært forhold til Rådhuspladsen
i sin statsministertid. Efter at
han i 1972 har forladt politik,
skriver han i to år som freelance i Politiken.

Politikens læsere lærer hurtigt efter 9. april at læse den tysk censurerede
avis. Så snart der står »Officiel meddelelse« foran en nyhed, ved man, at
det er en tysk redigeret oplysning, som trods alt er bedre end ingenting.
Men i udlandet kan man let få det indtryk, at Politiken er kommet på det
gale hold. - Forsidemeddelelse i november 1943.

men Hasager havde brugt dem alle. Hasager regner måske
med, at tyskerne taber krigen i år, og så skulle Graaes rolle
som forbindelsesofficer jo samtidig være udspillet. Det kan
dog være, at Hasager har stukket hoven lovlig tidlig frem.

Fødselsdag på bladet
1. okt. 1943: Til Politikens 59-års fødselsdag. Der var dækket op i kantinen; vi fik kafk for den traditionelle chokolade er naturligvis sluppet op. Graae holdt en god tale. Han
gik forsigtigt uden om Hasagers internering i Horserød, eller rettere holdt sig lige i udkanten. Om bladet oplyste han,
at det var i glimrende fremgang. Derefter talte Sabroe, som
nylig er løsladt fra Horserød. Han var ganske vittig. Han
fortalte træk fra lejren. Hasager gik en dag og spekulerede
på Politikens oplag. Pludselig sagde han: »Nå, jeg har forresten ikke tid nu. Jeg skal ind og vaske lokummer.«

Unge Jens Otto Krag tegnet af
Hans Bendix i 1949; det sidste
år, Bendix arbejdede på SocialDemokraten.
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Ingen rigelighed
Dansk Reklame-Forening og
Københavnske Dagblades reklamekomite søger at drage
omsorg for, at varerigelighed i
Danmark under besættelsen ikke fremgår af annoncerne.
Man skal ikke i udlandet tro, at
Danmark på visse områder har
det for godt:
I pølseannoncer må der højst
bringes illustrationer af 2 pølser. (1943).
Illums annonce i Berlingske Tidende i dag (om nye, smukke
glas) er i strid med de gældende
regler for annoncering.
Tilbudenes mængde giver indtryk af varerigelighed. (1943).
P. Baunsgaards store annonce
af 10. jan. 1944 om lovlig hamstring af æg til præservering er
ulovlig efter gældende regler.
Den giver indtryk af varerigelighed.
Det er ikke tilladt i en annonce
at anføre, at salg af mere end et
par sko til hver kunde er tilladt. Det giver indtryk af varerigelighed.

Be careful
Instruktion fra
Udenrigsministeriet
30. august 1943:
Enhver hentydning til »engelsk« som kvalitetsbetegnelse
for varer må ikke finde sted.
Eksempel: >>Prima engelsk cykle« bør hedde >>prima original
cykle«, eller angivelse af fabrikatets navn uden nationalitetsangivelse.
I sprogundervisnings-annoncer
må både ordene >>engelsk« og
»fransk<< anvendes. Hvis annoncen omhandler flere sprog
skal dog et af dem være tysk og
ingen af sprogene må fremhæves i forhold til hinanden.
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Den tyske pressechef Gustav Meissner betror den danske censor, Karl J.
Eskelund, at han er meget forarget over >>Kristeligt Dagblad<<. Det synes
dog at være en oplysning, der forbløffer den hårdt prøvede Eskelund.Anonymt pressefoto.

Hasagers hjemkomst
5. okt. 1943: Fik at vide, at Hasager var på trapperne. Vi

samledes alle i redaktionsvagten. Hasager blev hilst med
klapsalver, da han viste sig. På sin arrogante måde dinglede han ind i lokalet. Man omringede ham og han holdt en
tale om sine oplevelser i lejren, udtrykt i meget rolige vendinger. Han havde underskrevet en modificeret erklæring
om, at han var indforstået med hvad han udsatte sig for,
hvis han ikke holdt tungen lige i munden. Ind imellem
tændte han en cigar. Det var meget teater, men ganske
godt. Der kom også blomster til ham. Graae indfandt sig,
men Hasager lod sig ikke forstyrre i sin samtale med medarbejderne, og han trak sig derfor tilbage.

Af Vilh. Bergstrøms dagbøger 1944
Dagens arbejdsvilkår
10. jan. 1944: Unge Næsh kom og jeg var netop blevet færdig, da der lød et brag. Der blev sagt, at det var fra Bing &
Grøndahl på Vesterbrogade ved hjørnet af Rahbeks Alle,
men det viste sig at være en tank foran, der havde fået et
knald. Lidt efter kom der et brag til. Politiet mente, at det
var fra Enghavevej 24, men fra Taxa var der blevet ringet,
at det nok var i Rosenørns Alle. Vi lod bilen standse ud for
Radiofonien, hvor der altid står et par betjente på vagt ved
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indgangen. Da vi sprang ud af vognen, greb betjentene til
deres revolvere. Vi blev i første omgang antaget for sabotører eller i alle tilfælde ildesindede personer. Der var intet!
Videre til Vesterbrogade. Der gik vi rundt om tanken. Der
var stadig 3000 l benzin i den, og hvem sagde, at der ikke
kunne ligge en bombe til, som måske fik fat i benzinen?
Men vi skulle jo samle oplysninger. Videre til Enghavevej.
Det var også en sprængt tank. Her traf jeg det tyske politi.
Ind til bladet, hvor vi blev mødt med besked fra censuren,
at der intetmåtte skrives. Ved22-tidenny besked: Nu måtte vi skrive! I flyvende fart skrev jeg 100 linier, som blev
sendt af sted til censuren, og så kom der- Gud hjælpe migbesked om, at der ikke måtte skrives andet end det, der
blev udsendt over Ritzau. Man følte, at at man blev holdt
for nar. Rende ud og være i livsfare og så ikke få noget ud af
det, det var en streng snaps at tage. Unge Næsh og jeg fik en
bajer til at trøste os på. Præcis kl. 24 marcherede vi ud ad
døren. Redaktionssekretærerne og Einard Skov stod i en
klump. Prieme sagde ironisk: »Der kan ske mere endnu!«
Hertil svarede jeg arrigt, at jeg var komplet ligeglad. Vi tog
vore cykler. Det var måneskin og frost. Vi mødte flere politivogne med grønt lys, også en patrulje på Christianshavns
Torv, men den brød sig pokker om os, måske fordi den fra
tidligere aftner kendte konstellationen Næsh med den hvide skindhue og så mig. Familien sov. Jeg sad oppe og læste
til kl. 2.
Næste morgen stod nyheden i avisen. Men ikke i min
version, men i Ritza u' s!!!

J. C.

Lauritzen (f. 1916). Redaktionssekretær på Magasinet
1944-59, efter at han netop
har taget magisterkonferens i
litteraturhistorie. I en årrække
altmuligmand først hos Esther
Noach og derefter hos Jørgen
Rode og Arne Ungermann. Fra
1961-66 filmanmelder i TV og
siden da kendt over det ganske
land for sine fortrinlige kommentarer til nye film. Fra 196669 rektor for Den danske Filmskole.

Cavlingprisen
Journalistforbundets 40-års jubilæum falder i det næstsidste besættelsesår og man opretter ved denne lejlighed
»Henrik Cavlings Mindefond« til ihukommelse af forbundets stifter og første formand i 1904. Legatformuen på
30.000 kr. er diplomatisk tilvejebragt med 15.000 kr. fra
Forbundet, 10.000 kr. fra Politiken og 5.000 kr. fra Berlingske Tidende. Renten skal anvendes til et legat på 2.000 kr.
og det skal årlig tildeles en yngre journalist, der i særlig
grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år. En
dommer-komite, valgt inden for forbundet skal fungere tre
år ad gangen.
Politikens Jørgen Rode, Ove Rodes yngste søn, får den
ide at lade det beskedne beløb ledsage af en statuette af den
aldrende Henrik Cavling, som Rode selv modellerer med
stort talent. Takket være denne »Pressens Bodil« og Cav-

Sådan har Erik W em er mishandlet J. C. Lauritzen i en
>>Blå-bog«-artikel i Blæksprutten.
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Politialarm efter telefonbombe mod Politikens Hus: Man venter hærværk. De mange sprængte bladhuse i
provinsen har gjort huset følsomt. Billedet er taget i september 1944, en uge før politiet bliver sendt til Neuengamme. - Fot. Tage Christensen.

De store spejlglasruder til Politikens rotationspresser, som altid har været et blikfang i Vester Voldgade, mures
til med beskyttende beton. Det sker efter at en række provinsaviser er blevet bombet af Schalburgfolk. -Pol.
·
Reklamefoto.
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lings navn bliver prisen i de følgende, foreløbig 40 år fagets
fornemste pris. Den er siden 1946 uddelt i alt 35 gange, idet
den ikke kom i brug i 1956 og 1959.
Ni af Politikens medarbejdere har indtil1984 modtaget
prisen:
1946: Henrik V. Ringsted (for bl.a. Istedløve-sagen.)
1952: Niels Blædel (for sin kamp for bedre vilkår for dansk videnskab.)
1958: Ole Hansen (for sine artikler om det europæiske fællesmarked.)
1963: Jørgen Hartmann-Petersen (Habakuk) (for sin helt nye form for
satire.)
1965: Knud Poulsen (for sine talentfulde og fornemme interviews.)
1967: Herbert Pundik (for sine fremragende Afrika- og Asienreportager.)
1969: Erik Nørgaard (for sine dybtgående, humane reportager.)
1975: Anne Wolden-Ræthinge (Ninka) (for sine interviews og hverdagsskildringer.)
1983: J, B. Holmgaard (for sine citater og kommentarer.)

På side 284 ses Habakuk, på side 302 Knud Poulsen, på side
423 Ninka, på side 311 Herbert Pundik og endelig på side
524 J. B. Holmgaard med hver sit eksemplar af den attråede
pris.

Fæstningen Politiken
Tiden fra 29. aug. 1943 til5. maj 1945 bliver streng for hele
landet, men ikke mindst for bladhusene, som med katastrofale følger ved blot en enkelt bemærkning kan tirre tyskerne eller deres danske håndlangere og medløbere. I løbet af 1944 bombesprænger terrorister helt eller delvis Aalborg Stiftstidende, Kolding Folkeblad, Dannevirke og Demokraten i Århus og i foråret 1945 går det ud over Fyns Tidende, Fyns Venstreblad, Randers Socialdemokrat,
Svendborg Amtstidende samt yderligere et par fynske og
jyske dagblade.
Lykkeligvis slipper Politikens Hus for overlast. I begyndelsen af september 1944 går der rygter om forestående
bombning og politiet tilkaldes, men heldigvis er det falsk
alarm.
Efter politiets deportation 19. september 1944 tør Orla
Rode med tyndslidte nerver ikke længere undlade at befæste huset effektivt. Rotationskældernes store spejlglasruder mures til, og der gennemføres effektiv adgangskontrol
på hovedtrappen ved hjælp af identitetskort til hver enkelt
ansat. Der laves ekstra gitterdøre i portene og der trækkes
pigtråd på tagene for at hindre uvedkommende adgang til
huset ad denne vej.

Annonce-censur
31. oktober 1944
Til Udenrigsministeriets Pressebureau
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Sådanne passersedler udstyres
Politikens tekniske personale
med i 1944, når de skal på arbejde efter mørkets frembrud.
Kun sådanne >>Passierschein«
kan overbevise tyske politisoldater, når der er >>Sperrzeit«. Kortet tilhører den længst pensionerede stereotypør Johannes
Petersen Husum.
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Envoi

Det tyske udgangsforbu d om natten og usikkerheden på
de politiløse, mørklagte gader giver navnlig trykkeriets
folk problemer med hensyn til at komme hjem efter tryktid. Det løser Rode ved at ombygge Foredragssalen til en
stor, fælles sovesal, hvor alle, der vil overnatte på bladet,
kan få en seng. Af alt, hvad Foredragssalen har budt på af
afvekslende indslag i 30 år, er denne udnyttelse nok den
mest overraskende.
Med Hotel Kong Frederik står man på god fod. Via Politikens bagbygning kan man uset komme enten ind på hotellet eller ud i Studiestræde. Stephensen og Rode er flinke
til at sikre husets ræve ekstra udgange.

Sabroe tolker Kirkebys tanker

Nu

rækker J ens en

de s>ale Hænder
mod Nobelprisen.

Den gaar paa Clearing,
og Vekselkursen
er fin. Yeninde.

Og

*

Skattevæsnet

faar lange Næser.
Til Lykke, Jensen.

I 1944 modtager Politikens vel
mest berømte medarbejder gennem en menneskealder Johannes V. Jensen omsider Nobelprisen. Samme år hylder Blæksprutten påny sit gamle offer
ved en travesti på et af hans
egne mest berømte digte.
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Ved Anker Kirkebys storslåede 60 års fødselsdagsfes t på
Angleterre i september 1944 aflastes han af sin kollega Po v l
Sabroe, der holder følgende festtale i en form, som Kirkeby
selv kunne have holdt. Da talen er lige typisk for begge Politikens to store talenter, bør den ikke savnes i en jubilæumsbog som et bevis på at man på bladet i 1944 ingenlunde
har tabt humøret:
»Kammerater!
Shakespeare er død, Gorki er død. Jeg befinder mig heller ikke så godt. Jeg har prædiket Juleevangeliet for utalte
skarer af lyttere, men jeg er nervøs ved at stå over for en så
lille forsamling.
Jeg ved, at mange har været forhindret i at komme i dag:
Foruden Breidahl, Goethe og Bernhard Shaw og min gamle
ven fra de russiske slagmarker Sjukof. Vi spiste kaviar
sammen, da han var underkorporaL Han boede ved Volga, og jeg havde netop fået floden renset for dynd, så jeg
kunne ro i kano op til ham. Den russer, jeg står i størst gæld
til, er dog Potemkin. Jeg siger ikke hvorfor. De vil forstå
det.
Når jeg ser tilbage på mit liv, føler jeg trang til at udbryde: Hvad har jeg ikke opnået! Det er i dag nøjagtig 60 år siden jeg fødtes i Århus. Min slægt går tilbage til før verdens
skabelse. Jeg husker min ankomst til denne verden som var
det i går. De havde bygget domkirken for at jeg kunne blive
døbt. Orglet spillede Internationale, og mens biskoppen
udtalte navnet Anker, iagttog byen to minutters stilhed.
Jeg overvejede, inden jeg gik herhen, om jeg skulle trække i min islandske trøje eller matrosblusen eller mit
senneps-Home spun fra kgl. hofskrædderm ester Rasmus-
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Luftangreb og schalburgtage omdanner i 1944 Politikens ellers så gæstfri hus til en fæstning. Ingen kan længere
slippe ind uden at gøre rede for sit ærinde. Husets egne folk får legitimationskort. -Pol. Reklamefoto.

Politikens gamle foredragssal med Sikker Hansens jyske hingste og den store slange på bagvæggen omdannes
til sovesal, der hyppigt anvendes af det tekniske personale, når natlige luftalarmer eller udgangsforbud kræver
overnatning. -Pol. Reklamefoto.
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Til højre:
Baggangen på 2. sal, hvor Anker Kirkebys værelse ligger,
kaldes endnu under anden verdenskrig >>Kirkeby-gangen«,
fordi han stadig udsmykker
den med flere og flere billeder,
breve og blade af Politikens historie. Da han tillige har forsynet så mange huse i København
med historiske mindeplade r,
sidder der længe en papplade
over hans dør, som kollegerne i
1934 synes, han har fortjent:
"Her fyldte Anker Kirkeby 50
år<<. Hans værelse, der til hans
død i 1957 er et fuldkomme t
museum, er her tegnet i
1950'erne til Politikens husorgan, ledsaget af hans egen forklaring. På sidevæggen hænger
plakaten for Anna Pavlava-forestillingen i København 1927.
Under den står en buste af Peter Nansen, som Kirkeby betragter som en af bladets fornemste medarbejde re. I hjørnet
en buste af hans hjemby, Arhus' førende pressemand , Harald Elmquist og på endevæggen Opffers karikatur af Georg
Brandes, portrætter af Henrik
Pontoppida n, Sven Lange, fru
Maxim Gorki og en selv-karikatur af Sjaljapin. Endvidere
signerede fotos af hans idoler
Viggo Hørup, Henrik Cavling
og Fridtjof Nansen. I hjørnet
på en lille hylde hans svigersøn, Jørgen Rodes statuette af
"Gamle Cavling<<, som senere
bliver Cavlingpris ens håndgribelige symbol. Yderst til højre
fire livsmasker af Bjørnstjerne
Bjørnson, Th. Stauning, Johs.
V. Jensen og Ulla Poulsen.
Hans egen beskrivelse slutter:
»> otte skabe opbevares 40.000
scraps og dokumente r, som
danner basis for min uhyre sagkundskab på alle livets områder<<.
Næste side yderst:
Kirkeby tegnet af Robert Storm
Petersen omkring 1918. Dernæst karikeret af Valdemar
Møller i 1950'erne og endelig
Kirkeby tegnet af Carl Jensen,
ligeledes i 1950'erne.
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Bendix har her tegnet den aldrende Kirkeby i 1956, året før hans død.
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sen, eller om jeg skulle møde i min enkle, jævne arbejdsdragt med ridesporerne. Jeg tog en tung beslutning. Jeg
købte en flip.
Jeg havde helst set, at denne fest var blevet holdt i en
kælder i V esterbros sidegader eller i en baggård i saneringskvarteret. Men under dette tag, hvor vi i aften er samlet til
et beskedent måltid - jeg havde håbet, at det kunne være
holdt under en pris af 2,50 kr. -har jeg i mange år tilbragt
min juleaften- den eneste aften i året, hvor jeg har sovet i
en seng med lagner. Jeg har tilbragt den i det bedste intellektuelle selskab. Jeg var alene. Jeg har sovet under mange
himmelstrøg, i herberger på Vesterbro og på Marienlyst.
Og jeg har oplevet vidunderlige nætter i telte og i tønder.
Diogenes lånte mig sin, mens han gik ud for at søge efter
mennesker, og Niels med sækken overlod mig også en nu
og da. Gennem ham fornam jeg en duft af den fine hjertelighed. Jeg har spist på slotte og i asyler- til ublu priser og
mad, der ikke var egnet til menneskeføde, i Politikens marketenderi.
Jeg har oplevet et liv på højderne, men i forsagelse. Jeg
har danset med Pavlova gennem tolv verdensdele, jeg har
drukket gedemælk med Gandhi, jeg har soldet med Albert
Engstrøm, vi sejlede i dagevis igennem et hav af whisky og
sodavand. Han drak whiskyen, jeg tog mig af sodavandet.
Hvor jeg kom, skabte jeg verdenshistorie. Uden at det
egentlig stod mig klart. Jeg besøgte Einstein. Dagen efter
opfandt han relativitetsteorien. Jeg har plukket bøgegrene
i Dyrehaven til Karoline Bjørnson, og jeg har lært Politikens læsere norsk. Før mig vidste de ikke, at det på norsk
hedder Lillebil, men på dansk solodanserinde. Lysholmer
har jeg oversat ved drikkevand, og mens nordmændene siger Aulestad, siger vi fødeby.
Jeg har spillet tennis med kongen af Sverige. Jo, jeg spillede med en fin, ældre og gråsprængt herre i Båstad, og da
vi havde spillet et kvarter, sagde han: Hvis det, De spiller er
tennis, så er jeg konge af Sverige.
Når jeg ser ud over denne forsamling, øjner jeg repræsentanter for kapitalen, blodsugere og udbyttere, chefredaktører, der ikke kender livet og ikke ved, hvad det koster, og som tror, at det kan forene proletarer i alle lande at
anlægge et udemokratisk overskæg. Jeg ser et par formænd
for et Journalistforbund, der har forvandlet pressens åndskæmper til kulier, hvis sved udnyttes af slavepiskende og
udbyttehungrende aktionærer.
Jeg takker også den enlige herre, der repræsenterer den
niende stormagt, redaktionssekretariatet, over hvis dør
7'
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Kirkeby forelægger i marts
1944 sin ide om >>Politikens
Stjernehæfter« med verdenslitteraturens store navne i rotationstryk. Forslaget bliver vedtaget i bestyrelsen med følgende
protokolat: >>Politiken bestemte sig for at udgive en serie
hæfter a 60 øre med spændende, men ordentlig litteratur for
derved at demonstrere, at man
ikke behøver at levere slibrig
eller sadistisk litteratur til den
interesserede ungdom.«

Plakat for Kirkebys Stjernehæfter, som fra hans side er
tænkt som et modtræk over for
ugebladenes tiltagende pornografi. Stjernehæfterne bliver
Kirkebys sidste store triumf,
men hans drøm om, at de skulle standse den gryende porno,
går ikke i opfyldelse.
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man kunne sætte min ven Dantes ord: Her lades alt håb
ude! Disse mennesker, der aldrig kommer på gaden, aldrig
har bygget en barrikade eller rejst en revolution, de ser med
hånligt blik på en kæmpende, der foran dem lægger en artikel om fredningen af stinkende kloakudløb i Nordsjælland
-skønt det er ufødte slægters krav at ro i kajak ad livets kilder, flyve på hesteryg over Eremitagen og at læse verdenslitteraturens mesterværker til stjernepris.
Jeg ser min gamle ven Vinding, misbrugt af sit blad til at
sidde på kontoret og skrive om ting, han har oplevet, mens
livet leves af os andre på sportspladser, på den jyske hede,
på badehoteller og på frilandsmuseet. Jeg siger det, skønt
jeg har sagt det før: Forlad dem. De vide ikke hvad de gøre.
Desværre var krudtet opfundet, inden jeg blev født. Ellers havde jeg forhindret det. Hvis mine »evige tanker« det tager en evighed at komme igennem dem - var blevet
oversat til andre sprog, var krigen aldrig brudt ud, og havde de radikales forsvarsprogram, som er mit, været gennemført i alle lande, havde den i hvert fald været forbi hurtigere. Jeg har altid sagt til de unge: Vær klar over inden I
skriver, hvordan begyndelsen og slutningen skal være, og
sørg for, at der bliver så langt imellem dem som muligt.
Jeg har løftet ungdommen op i solen og lyset, jeg har
hvælvet en himmel over Niels med sækken, jeg har altid
været der, hvor lokummet brændte. Jeg vil vedblive at være en sirene, der vækker slumrende reaktionære, redaktører og regnskabschefer. Min brave ven Buffalo Bill, som
gav mig ideen til stjernehæfterne, red usadiet hest, da han
var 71. Jeg mødte i New York Vanderbilt, da han var 75.
Han havde lige friet til en ung pige. Jeg opsøgte hende.
Marskal BlUcher var 73, da han besejrede Napoleon ved
Waterloo. Jegvar selv til stede. Varjeg kommet ti minutter
senere, havde Napoleon vundet. Jeg har fået Hamlet til at
vende sig i alle de grave, hvor jeg har dokumenteret, at han
ligger.
Sandheden er ilde hørt. Mine artikler har alle læst med
glæde. I alle omskiftelser er jeg forblevet hjemmets mand.
Det var min lykke, da jeg traf Maja. Når en mand føler, at
intet er for godt til en ung pige, skænker han sig selv.
Min græske ven Philippos befalede efter sejren over
athenerne en slave at sige til ham tre gange daglig: Philippos, du er et menneske! På samme måde har jeg fra i morgen bedt min kone sige til mig hver dag: Anker, du er tres!
Jeg beder Dem alle undskylde, hvis resultatet udebliver.«
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Politikens kunstnerpris
I november 1944, da man begynder at ane, at krigen bærer
mod afslutningen, fremsætter Viggo Cavling forslag i bestyrelsen om, at Politiken skal oprette en årlig kunstnerpris. Det er faktisk den omstændighed, at Politikens gamle
kronikør Johs. V. Jensen har måttet vente hele sit liv på
omsider at få Nobelprisen, der giver Viggo Cavling den
ide, at man skal opmuntre de talentfulde unge, mens de har
behov for både anerkendelse og penge. Viggo Cavling
foreslår 10.000 kr. om året, uddelt som en nytårspris hver
l. januar.
Forslaget vedtages, idet bestyrelsesformanden - den nu
75-årige Vilhelm Nielsen - dog straks understreger, at det
skal være bestyrelsens pris, og at det er ham, der skal uddele den. Han vil gerne have indstillingen fra Politikens kulturmedarbejdere og fra Viggo Cavling selv, men bestyrelsen skal ikke være bundet af forslagene. Man vedtager, at
pristageren enten i det sidste eller i de seneste år skal have
gjort sig særligt gældende inden for sit område, og at han
eller hun principielt bør være under 30 år. Prisen skal være
en belønning og kan ikke søges.
Kunstnerprisen bliver opretholdt i 11 år, men i 1955 bliver den et taknemligt offer for husets generelle spareplaner. Sandheden er vel, at festlighederne i forbindelse med

Kirkeby mener, at ved et interview er resultatet altid afhængigt af et fint
samspil mellem de to parter. Er de lige intelligente og lige veloplagte, må
resultatet blive helt sublimt. Det er den situation, Hans Bendix søger at
fastholde ved Kirkebys 70-års dag i 1954.

Kirkeby og Conan
·
Doyle
En af hemmelighederne ved
den forbavsende litterære bredde i Anker Kirkebys berømte
Stjernehæfte-serie, som Politiken udsender 1943-46, er at
den startes under besættelsen,
da al kontakt med udenlandske
forlag og forfattere vedr. copyright er afskåret. Kirkeby anvender nemlig af samme grund
den praktiske trafik at trykke,
hvad han vil, men deponerer
hver gang samtidig et passende
honorar i banken, som vil kunne udbetales forfatteren efter
krigen.
Systemet fungerer så godt, at
Kirkeby desværre fortsætter
trafikken en rum stund efter S.
maj 1945 og bl.a. udsender et
Sherlock Holmes-hæfte uden
tilladelse fra Conan Doyles arvinger. Det resulterer i et telegram i 1946 fra den afdøde forfatters søn, Sir Adrian Conan
Doyle til Politikens nyoprettede forlag.
"As representative for the estate of the late Sir Conan Doyle I
have instructed my lawyer to
sue you f 2000 for damages of
copyright and immediate
withdrawal of all books by Sir
Conan Doyle. Adrian Conan
Doyle.«
Kirkeby bliver lidt hed om
ørerne, men får dog beroligende oplysninger fra en dansk
forlægger om, at den danskfødte Sir Adrian med mellemrum
udsender den slags telegrafiske
bandbuller, men kun sjældent
følger sagerne op. Kirkeby sender ham omgående en check
for beløbet og for at formilde
den fortørnede englænder vedlægger han Storm-P .s højst originale farvelagte forsidetegning
til det nævnte Sherlock
Holmes-hæfte med den berømte ternede opdager på cykle
med lup i hånden i Storm P.
udgave. Sir Adrian svareryderst opbragt - at hans be(fortsættes)
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(fortsat)
rømte faders endnu mere berømte opdagerskikkelse efterhånden er udødeliggjort verden
over i tegninger, i film og på teater, men ingen har til dato dristet sig til at fremstille Sherlock
Holmes som åndssvag på cykle
og med stor sikkerhedsnål i
bukserne!
Efter personlig at have tilintetgjort tegningen har han nu instrueret sin advokat om at fordoble erstatningskravet .
Det formildende ved historien
er dog, at efter dette forbitrede
vredesudbrud hører hverken
Kirkeby eller forlaget mere fra
Sir Adrian. Kirkeby har fået
sin velfortjente forskrækkelse
og det må være nok.

uddelingen efterhånden er nået op på samme beløb som
prisens størrelse.
Den gamle formand får som sædvanlig sin vilje. Det er
ham, der i alle årene overrækker checken.
Her er listen over de 11, der ifølge formandens særlige
sprogbrug er udnævnt til årets vindere:
1945:
1946:
1947:
1948:
1949:
1950:

Sonja Hauberg
Arne Hammelboe
Martin A. Hansen
John Frandsen
Lily Broberg
Wandy Tworek

1951:
1952:
1953:
1954:
1955:

Inge Sand
Robert Jacobsen
Viggo Clausen
Halfdan Rasmussen
Kirsten Rolffes

Af Bergstrøms dagbøger 1945
De bare vægge

Befrielsen står
for døren
Midt i min Haves runde Bed
fandt jeg et Skud at glædes ved.
Jeg følger spændt det lille Kræ.
Jeg tror det blir et Flagstangtræ,
O vox med Vaarens Grøntomkap
og løft i Lys din gyldne Knap
og lad os se den Knop en Dag,
som foldes ud og b lir et Flag.
Kumbel

»Le gros Robert<<, billedhuggeren Robert Jacobsen, stikker
checken på Politikens kunstnerpris på 10.000 kr. i lommen
i 1952. »Den reddede simpelthen min eksistens<< har Jacobsen sagt. Prisen overrækkes
ham af formanden Vilhelm
Nielsen, medens Henrik Cavlings gamle bror konsul Olsen
fra Ålborg ser til. Konsulen er
Cavlings og Frejlif Olsens
længstlevende broder, som udtræder af bestyrelsen 1955, efter at have været medlem siden
1933.
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24. februar 1945: Væggene i redaktionsvag ten er bare. Billeder, gamle betydningsfuld e breve og telegrammer i ramme er blevet pillet ned og gemt hen på et sikkert sted. Man
forbereder sig på bombning. Ikke meget at bestille. Nogle
enkelte bemærkninger om bomberiet i Jylland, men vi er
blevet hårdkogte. Unge Walther N æsh gik rundt og pillede
skod sammen til sin pibe .... Jeg fulgtes fra bladet sammen
med ham. Han sagde, at der var en vis uhygge ved de nøg-
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I 1944 er alle privatbiler opklodsede og kun få firmabiler holdes i gang på gengas. Foran Politikens Hus er taxierne afløst af hestetrukne droskevogne. - Fot. Erik Petersen.

nevægge på Politiken. Man havde ligesom fornemmelsen
at nu kom der lige straks en bombe. Han mente, at det var
begyndelsen til »den afbrændte jords politik«. Jeg bemærkede, at det troede jeg nu ikke. Tyskerne kunne ikke brænde alting af, når de vedblev at føre flygtningene og sårede
herop. Det kunne kun blive til pletvise ødelæggelser. På en
måde var non-kombattantern e et skjold ligesom tyskerne
mente, at de danske fanger på Politigården og på Shell-huset var et skjold for dem.

Ah, så nationalt
9. april 1945: På bladet havde direktør Orla Rode talt i
højttalerne lige før kl. 12. Han havde sagt, at alt arbejde
skulle hvile i to minutter, og vi skulle alle rejse os og mindes
9. april. Satans så nationale vi er bleven på det gamle radikale grinebiderorgan. - Svend Heltberg kom ind og fortalte mig, at Hasager havde haft fat i ham for at få ham til at
skrive sine fængselserindringe r i bladet. Det gælder om at
vise, at også Politiken har gjort en indsats i frihedskampen!
Ak ja, det sindelag og de snavsede beregninger.

Erik Møller (1917-64). Teknisk
direktør ved Politiken 1960-64.
Elektroingeniør 1942. Ansat på
Politiken 1944 og udnævnt til
driftsingeniør 1957. Efter valget
af Jokum Smith til adm. direktør gøres Erik Møller til tekniske direktør, men dør uventet,
kun 47 år gammel.
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Befrielsen
Denne anonyme beretning om 4.-5. maj 1945 i Politikens
Hus fremkommer først på lO-års dagen for befrielsen og er
hentet fra majnummeret af »Indendørs-Politiken« i 1955:

Johan Borgen (1902-79). Norsk
forfatter. Uddannet som journalist og først kendt under
pseudonymet >>Mumle
Gåsegg«. Hans romaner før
1940 er samfundskritisk vendt
mod borgerskab og konvention. Arresteret 1941. Efter krigen succes med sin store roman, "Lillelord«. Fra 1945 kronikør ved Politiken.

»Ingen kan tegne et total-billede af Politikens Hus hin fredag den 4. maj 1945. Dertil var indtrykkene for overvældende, for forvirrede, for usædvanlige.
Vi, der oplevede den vidunderlige aften i huset, vil altid
huske stemningen, men når vi ti år efter skal fortælle, hvordan den var, kommer vi til kort.
Ord kan ikke udtrykke den jubel og glæde, den altomfattende fællesfølelse, der greb os alle, da befrielsen komman kan dog efter samtale med mange af dem, der var herinde, forsøge at hæfte brudstykker sammen for i hvert fald
at tegne en skitse.

Fredsannoncerne gøres klar ...
Selve dagen den 4. maj gik som de foregående dage. Alle i
»Fæstningen Politiken« var klar over, at befrielsen var
nær, men ikke hvor nær. Vi viste vore legitimationskort,
da vi kom, forcerede jern- og gitterporte, nikkede til vagterne bag skydeskår og gik til arbejdet. I dagens løb blev
mange af de »freds-annoncer«, der var tegnet med befrielsen for øje, gjort klar. Det kunne jo være, at de allerede
skulle bruges i aften.
Jørgen Rode arbejdede hektisk med sin redaktion af det
billedhæfte, som skulle komme efter befrielsen- og på reproduktionsanstalten kørte man »illegale« billeder igennem. Overalt blev der produceret legalt og illegalt.
De, der var på dagarbejde, hastede ved fyraften hjem til
højttalerne- og de, der kom på aftenarbejde, ville gerne
være i nærheden af et radioapparat.

Det frydefulde øjeblik
Finn Gerdes (f. 1914). Forfatter. Student 1933. Opgiver hurtigt et lægestudium og begynder under krigen at skrive noveller og romaner. Flittig kronikør til Politiken i 1940-50'erne
og tillige en meget produktiv
medarbejderved "Attænke sig«.
I pionerårene i 1930'rne er han
blandt rubrikkens mest opfindsomme bidragydere. Nu bosat i
Tyskland.
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Kl. 20.36 kom budskabet! Den, der ikke hørte stemmen,
fornemmede suset, der gik gennem huset.- Det forunderlige var sket! Særlig mange var samlet om højttaleren i Politikens redaktionssekretariat og alle faldt alle om halsen.
Ib Svend Olsen og frk. Ingrid Strandin greb hinanden i
hånden og løb, løb ned ad trapperne ud på gaden, ned ad
Næste side:
Sådan ser Rådhuspladsen ud fra Politikens hjørneværelse kort før midnat den 4. maj 1945. -Pot. Erik Petersen.
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POLITIKEN
DEN 4. MAJ 1945

Tove Ditlevsen (1918-76). Forfatter. Første digte i »Vild
Hvede<< i 1937. Da hun i 1939
har udsendt >>Pigesind<< begynder Politiken at interessere sig
for hende. Fra 1940 er hun hyppig bidragyder og kronikør. Da
hendes litterære produktion
har slået hendes navn fast, påtager hun sig i 1973-75 at redigere egen fast rubrik i SøndagsPolitiken, 1976 dør hun for
egen hånd.

Det meddele s nu, at Qe..
neral Montgom ery har erklæret, at al tysk Modstan d
ophører i Holland, Nordves t..
tyskland og Danmar k..

Læs ,,POLITIKEN" i Morgen
Politikens løbeseddel den 4. maj 1945. Den bringer radiomeddelelsen fra
den danske speaker i London kl. 20.36 og er på gaden et kvarter efter
budskabets fremkomst. En time senere ser Rådhuspladsen ud som vist
på forrige side.

Hans Bendix tegner Tove Ditlevsen i hendes bedste år.
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Strøget, løb til Sankt Annæ Plads og tilbage igen- af lutter
fryd.
Hvad husker De fra dette øjeblik spørger vi en af dem,
der var til stede, redaktør Edvard Andersen:
-Ja, jeg husker naturligvis øjeblikket ... men søger jeg i
øvrigt at genkalde mindet om livet på redaktionen den aften for ti år siden, fortaber detaljerne sig. Det hele står for
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mig som en stor, lykkelig forvirring. Jeg husker, hvordan
husets og medarbejderne s gode venner strømmede til, og
hvordan alle talte med alle, talte og talte. I et glimt ser jeg
for mig et par maskinpistole r, som var blevet hentet frem
fra gemmerne, og jeg husker telefonopringn ingen fra en
kollega, der længe havde levet »under jorden«. Trods forvirringen var alle på bladet ivrige efter at yde bidrag til S.
maj-nummere t og til de følgende dages aviser, men det var
svært at få samling på tingene.
Medarbejdern e fik tildelt opgaver, som lå uden for deres
sædvanlige stofområde. Selv tilbragte jeg en stor del af den
historiske aften på Christiansborg . Viggo A. Christensen
var dengang redaktionssek retær på Politiken, og han bad
mig sporenstregs gå i udenrigsminis teriet. Her opholdt Vilhelm Buhl, Ole Bjørn Kraft, Hedtoft og et par andre politikere sig, og her afgav Buhl sin erklæring om, at kongen
havde bedt ham danne det frie Danmarks første regering.
Der kom rapport om, at københavnern e i titusindvis
strømmede mod Amalienborg, men Vilhelm Buhl fortalte,
at kong Christian ikke ville holde tale, før den officielle
meddelelse om kapitulationen forelå. Buhl var også selv af
den opfattelse, at kongen burde vente med at træde frem til
næste dag, hvilket de øvrige tilstedeværend e fandt mærkeligt. Et par journalister blandede sig frimodigt ind i sagen
og sagde, at på denne historiske aften måtte kongen tale til
folket, og da man samtidig hørte menneskemæn gdens jubelråb og sange skylle op mod Christiansborg , gik Vilhelm
Buhl - noget modstræbende - med til at tale med kongen
endnu en gang. Beslutningen blev dog ikke ændret. Amalienborg lå afspærret, og de 100.000, som havde samlet sig
foran slottet, fik af kongens adjudant besked om, at afspærringen ikke ville blive fjernet før næste dag.
Turen tilbage til bladet med mit stof blev en fantastisk
oplevelse. Gadens bølgende menneskehav var næsten
umuligt at forcere, og jubelscenerne står brændt ind i erindringen - også den livsfarlige sporvognskørs el, hvor københavnerne entrede vogntagene og holdt fast i ledningsstængerne.

Våben og besvimelser
Lykkerusen var altovervælden de - men i Politikens Hus
meldte sig straks mangfoldige opgaver. Vi spørger den ene
af de tre vagtchefer i huset, der havde tjeneste umiddelbart

Året før befrielsen er Politikens
»Per Pryd« alias Andreas Vinding hjemme på besøg. Han
har siddet i Paris fra krigens
begyndelse. Mange af de yngre
på bladet kender slet ikke den
beundrede veteran fra den cavlingske bladrevolution i 1905.
Den tidligere så sprælske medarbejder, er blevet en seriøs,
højt dekoreret journalist og
forfatter, her tegnet af Hans
Bendix. At han dog ikke har
mistet sin bittersøde ironi fremgår af et brev han i 1946 sender
Indendørs-Politik en. Bladet har
bedt ham om et bidrag til sin
navnkundige serie »Min største
journalistiske bedrift«.
I brevet står der kun:

Min største journalistiske
bedrift:
At jeg efter befrielsen i over et
år har kunnet leve i Paris af
min gage.
Paris 4. september 1946
Andreas Vinding
Vinding dør 65 år gammel i
1950.
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Dan ark a rfrit

Montgomery meddelte Kl. 20,30 i Aftes, at de tyske
Tropper i Danmark har kapituleret fra i Dag Kl. 8

Endeløs .Jubel hilste Budskabet fra Hundredtusinder,
der drog gennnem Københavns Gader

A

l

Merlde-Idsen blev gentaget senere i Udsendelsen, derefter spilledes »Kong ~rist.ian« og »Der .er et yn~igt Lan.d«. Senere meddeltes at Kapitulationen tt·aadte 1 Kraft 1 Dag td Morgen Kl. 8,
og Kl. 8-9 vilde Kirkeklokkern e ringe over hele Danmar k.
Den store og længe ventede Nyhed var i samme Øjeblik k endt
over hele Byen. Som efter en fælles Indskydelse drog~Folkemassen
til Amalienborg for at hylde Kongen.
l M'ten{!ns Jubelfest -var Raadhuspladsen Samlingsstedet. Politikens
Lysavis kom i Gang efter at have staaet stille i over fem Aar, paa
Raadhuset tændtes Lys i alle Vinduer og paa Rich's HUs blev Lysen første Meddelels~, om at Danmark atter v~r fnt, ~om reklamerne tændt. En Skov af smaa Dannebrogsflag dukkede frem.
over den ~anske RadiO fra London Kl. 20,30 1 Aftes, 1det En dyb Skuflelse var d et, at Norge ikke var mellem de Om·
raader, hvor Tysk erne havde kapituleret, og flere Gange i Mte·
Speakeren l Begyndelsen af Udsendelsen udtalte :
Montgomery har i dette Øjeblik meddelt, at nens Løb blev "Ja, vi elsker - " istemt af Folkemængden, som
Tyskerne i Holland, Nordvesttyskland og Danmark var den største, der nogen Sinde har været samlet paa Raad·
huspladsen.
h ar overgivet

l ty.sb: l\lodstand i ·Nordvesttyskland er ophørt.
Feltmarskal Montgon1ery har meddelt General Eisenhower,
k
D
tt kl d
· H U d N d
t !:it k
t all
0 an '
or . ves :'8 ~n og ~nmar '
~ tys "-C •• ~r er 1
~
inklusiVe de fristske Øer, havde overg1vet stg til 21. Armegruppe
med Virkning fra Kl. 8.00 dobbelt britisk Sommertid.
Denne Overgivelse paa Slagmarken omfatter de Styrker, der
nu staar overfor 21. Armegruppe paa den nordvestlige Flanke.

.

D

sig.

Montgomery til \Vilh. Buhl
Danmarks Grænse dann~r
i Dag_!l. 10 ~ ~~~!~~~.~~.
Han modtages i Krusaa af danske Embeds·
mænd med A m.tmand R.efslund Thomsen
i Spidsen
Kru~aa, Fredag N a t.

J\ MTMAND Retslund Thomsen vil i Morgen tidf i lig samtmen med Afdelingschef Hvass og Sekretær Bjarne Paulsson komme til Kl'usaa for som

l' Regering. 9 fra Frihedsraadet
KoSGEN bar 1 Aflu o11tordret n.v.

dm•s~:::::lo~::~:~~:: ::.h~u~~~ 1,:;
modlald Kon1e..,. Opfordtln; . u~ den
oU!rielle uotøævael'"' ar mnt>terlel vil
t<>rellu•

o., Ul

an n•. 1
bem• M .'s

Mor;rn. Pen

,,,;~, • it ~omme

w

at

1

Repræsentanter for de danske Myndigheder at ::·~~·;~m::~.,::"~:=:~::::. ~~~:~::1
ellor l:dna:vnel>n •ll den 111, Ru•·
modtage Englænderne.
Man venter, at de første af Montgcmerys rlnr træde u mmen IIl sit Ion.! e M~de.
" Ørkenrott er" vil være paa dans k Jor d omkring o., er Muttr hod tor. at Rl~odo;rnl
Kl. 1 O, forudsat at de sætter s ig i Bevægelse fra vu tr,.,de ...,...... a llered o 1 oo~. P el
R ands borg Kl. 8, n aar Kapitulationen er en bllvu dd for.te Mpde 1 du danske
Ri,•d• l >idu ~~. AHu~t l 'IJ.
Kendsgernin g,
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jubl~d••. "''on'"'u• 111~01 u.um~urucsl.~~ ~~ s•ud, Tusmnn~ o•n~rm~ .,l'ull·
tikrn"s Uu•. Indtil de p!udsclit m~atle !lyr!~ M Slrd, Jarel pn fluti ar tyske Soldat~n Skud.

t ' ra lba<lh u.<1otads.,n ••·:. L Ml~. folk
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.Jffl~~~~~~4~~l"tl~~~1'~1'H'+:
Axel Nygaards årlige julekort
fra chefredaktionen er i 1945
stadig inspireret af 5. majdagen, hvor flagene nu flyver
om kap med aviserne fra det
befriede bladhus.

Forrige side :
Politikens befrielsesudgave 5.
maj 1945 bringer en af de typografisk smukkeste forsider,
bladet endnu har præsteret og
er resultatet af et lykkeligt samarbejde mellem på den ene side
Niels Hasager og Axel Nygaard
og p å den anden side Politikens
tekniske afdelinger, der opretholder arbejdsdisciplinen i den
ubeskrivelige frydefulde nat.
Forsiden er gengivet i Politikens Danmarkshistorie som
symbol på hele landets befrielsesglæde.

efter befrielsesbudskabets fremkomst, nuværende indkøbschef Børge Christoffersen:
-Jeg oplevede budskabet i en linje 10 på vej ind til tjeneste på bladet. Pludselig i sporvognen føler vi, at befrielsen
er kommet. I løbet af få sekunder er alle klar over det- hele
byen ved det. Jeg oplever den strålende jubel i Politikens
Hus, hvor alle er i samme glædesrus. Men jeg fik ikke lang
tid til blot at juble. Der var arbejde. Ingen vidste jo, hvad
der trods alt kunne ske, og vi måtte være på vagt.
Direktør Orla Rode og ingeniør Herman Dedichen havde for længst skaffet huset fem maskingeværer, som var
gemt i boksen- samt pistoler og ammunition. Disse våben
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blev for alle tilfældes skyld uddelt til vagterne og anbragt i
vore skydetårne. Og inden længe var der samlet så mange
mennesker på Rådhuspladse n, at damer besvimede og blev
båret ind til Politiken, hvor vi i hast indrettede sanitetsstuer i solistværelset og på nogle kontorer.
Vor næste opgave var at passe på, at folk ikke stormede
Politikens Hus. Trængslen var stor, der var pres på portene
- og vi måtte lade nogle slippe ind gennem første port. Vi
havde jo to sæt jerndøre ved hver port.
Hen på aftenen kørte en vogn med Hipoer fra Dagmarhus over Rådhuspladse n og ned ad Vestergade. Der løsnedes skud- og udbrød panik på Rådhuspladse n. Vi fik endnu flere folk ind gennem portene og ind i gårdene - og endnu flere besvimede.

Den første avis

Karl J. Eskelund er sluppet helskindet fra sin Uriaspost som
pressecensor og ender sine dage
som ambassadør i flere forskellige lande. -Tegning af Herluf
Jensenius.

Næste side:
Samariterkolonne med en af
Politikens biler i funktion i befrielsesdagene. Modstandsfolkene får lov at låne bilen om
dagen, men om natten skal den
bruges til avisdistribution. Bagest til venstre ses stereotypør
Johs. Petersen Husum og i midten - med Røde Korsbind trykkeriarbejder Erik Petersen.
Vognen bringer døde og sårede
til hospitaler den 5.-9. maj
1945. - Amatørfoto.
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I lange, lange tider havde Politiken kun kunnet udkomme
med 12-14 sider, men nu tilkalder redaktør Hasager inspektør Svend Nielsen og faktor Knudsen og drøfter mulighederne for at udsende en stor avis- helst på 40 sider. Direktør Rode er med på tanken og kan med sindsro være
det. Man har længe sparet på papiret netop med denne si tuation for øje. Vi kan lave stor avis uden at komme uden for
papirrationeri ngens rammer.
Men kan det teknisk gøres? Faktor Knudsen klør sig bag
øret. Trykkerne er jo kommet ud af rutinen med de store
aviser. De papir-påtrækn inger, der skal til, har de ikke
foretaget i årevis, men det skal gøres.
Faktor Svensson sendes i byen for at skaffe flere faktorer
frem. Alt disponibelt mandskab indkaldes, hvad der nok
kan gøres nødvendigt i betragtning af, at mange af dem,
der skulle møde på arbejde, må forsvinde for at melde sig til
deres frihedskæmpe r-afdelinger.
Aldrig nogen sinde før og aldrig siden er der blevet arbejdet i huset med sådan iver, jubel og fart- på redaktionen, i
teknikken og bladudlevering en.

Fredsduer over Rådhuspladse n
Ude på Rådhuspladse n er trængslen enorm. Vi har tændt
lys i alle vinduer. De forhadte mørkelægning sgardiner er
revet itu. Oppe på taget oven over lysavisen anbringer vi
alle reklame-fotos projektører- hele lampeparken er slæbt
ud og et øjeblik efter kastes lyskeglerne ned over menneskemængden.
Ned gennem lyskeglerne sejler ti tusinde hvide karton-

1945

En af dem, der vender hjem fra udlandet er Bo Bramsen, der via Horserød og Sverige er sendt til London af Ebbe Munck for at uddannes til engelsk pressecensor. Han ankommer kl. 4 om morgenen den 5. maj med en fiskekutter fra Malmø i spidsen for repræsentanter for hele den internationale presse. Her er han fotograferet på
vej fra Toldboden med Christiansborg som måt.- Ukendt amatørfotograf.
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Den danske speaker i London, Johs. G. Sørensen, som illegalt er draget til England i 1944for at gøremere nytte
ved BBCs mikrofon end ved den danske, er her fotograferet i Boghallen i Politikens Hus i befrielsesdagene,
hvor han signerer den efterspurgte grammofonplade med glædesbudskabet om befrielsen den 4. maj om aftenen. -Pol. Reklamefoto.

Under besættelsen er der udsendt flere >>illegale<< og meget tyskfjendtlige udgaver af >>At tænke sig<<. Navnlig
har Valdemar Møllers tegning af Carlo Cartophelmoos været lagt mange dristige udtalelser i munden. Derfor
møder de kreative modstandsfolk kort efter 5. maj med en samlet udgave til Carlos skaber, Valdemar Møller.
- Pol. Pressefoto.
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fredsduer, som gennem lange tider har ligget klar til dette
øjeblik.
I den sagte aftenvind flyver de fint afbalancerede duer i
smukke kurver langt ud over pladsen under folkets jubel.
Ovre på Richshuset prøver man at tænde neon-anlægget.
Det lykkes kun delvis, for fem års hvile har tæret på rørene
-men hvert farvet rør, der tændes, modtages med hurraråb på pladsen.
Igen skydes der på Rådhuspladsen. Hipo-folk vender hjem
eller drager ud. Folk styrter til alle sider ned ad sidegaderne. Endnu flere søger læ bag Politikens mure- deriblandt
en sabotørgruppe, der havde været på »Operation« ved
tysker-restauranten »Tosca«.
Der skydes i Vestergade. I Foredragssalen råbes: »Sluk
lysene«. Og lysene slukkes- ikke alle. Der er to, der stadig
brænder. Men en dame er hurtig. Med en eller anden genstand knalder hun de to kupler. Mørkel
Jubel veksler med panik

Ustandselig skifter billedet. Snart jubles, snart lyder advarende ord. Snart hurra på Rådhuspladsen som f .eks. da linje 13 af glade mennesker skubbes over pladsen, snart: Pas
på, gå ikke ud på balkonen! De skyder! De skyder fra Dagmarhus på vore projektører på taget! De skyder fra
Grundtvigshus l
Ingeniør Erik Møller og elektriker Larsen arbejder febrilsk for at rigge et højttaler-anlæg til. Alle husets forstærkere bliver forbundet med ledninger. Højttalerne anbringes ud mod Rådhuspladsen. Kontakten sættes til. Nu kan
Politiken atter frit tale ud over pladsen.
Projektørerne fra taget flyttes ned. Ud på balkonen går
redaktør Hasager og taler til de tusinder af tilhørere og giver ordet til medlem af Frihedsrådet, redaktør Aage
Schoch.
Filmfotograferne Annelise Reenberg og instruktør Torben Anton Svendsen kommer og filmer på og fra balkonen. Bunker af husets ansatte, der hjemme har hørt budskabet, er taget ind til deres blad for også der at fornemme
stemningen. Huset er fyldt med folk- af dem, der arbejder
så hårdt som de aldrig før har gjort det, og af dem, der bare
er med for at være glade med de glade. Der er kaos og virvar.
I spisestuen arbejdes med tilfældig arbejdskraft. Store
fade med smørrebrød og tunge kasser med øl går over disken. Ingen taler om regnskab. Politiken er vært.
B Politiken 100 år 2

Det siger Orla Rode
Festsang fra medarbejderfest kort efter
befrielsen 1945
Mel.: Oh, Alte Burschenherlichkeit
Der stjæles vældigt på vort blad,
der stjæles alle vegne.
Har en brugt knive til sin mad,
så er de straks hans egne.
Hver dag forsvinder dyrt bestik
af garanteret ægte blik.
Det er en grim metode.
Det siger Orla Rode.
Der stjæles både dag og nat
i køkken og i kælder.
Der stjæles både dit og dat,
fra ost til frikadeller.
Det siges, en har set sit snit
at stjæle et glas akvavit.
Utrolig episode!
Det siger Orla Rode.

Står den på bøf en enkelt dag,
har tyve stjålet løget,
og den cigar, man skulle ha',
den har de også røget.
De øller, som ej hugget bli'r,
af redaktionen drukket bli'r.
De stjæler fem pr hode.
Det siger Orla Rode.
For ærlighed vort gamle ry
det er desværre dalet.
Der stjæles fra den årle gry
af hele personalet.
Der stjæles faktisk af enhver,
fra bydreng op til aktionær.
Det er den store inode.
Det siger Orla Rode.
Man stjæler, hvor man stjæle kan.
Man stjæler abonnenter.
No' en stjæler bare løvetand
og andre dividender.
Men det er sjældent man kan se,
man stjålet har en god ide.
Man har en del til gode.
Det siger Orla Rode.

Der stjæles tykt ved hver avis
af kroner og af ører.
Der stjæles også læssevis
af dyre redaktører.
I Pilestræde hugges de,
på Rådhuspladsen plukkes vi
langt mere end vi tro' de.
Det siger Orla Rode.
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Så er det nok

Den første frie avis

Politikens redaktionsvagt gennem mange år. frk. Grethe
Ventegodt, rækker en dag en
telefon hen til unge førstebud
Max Ellesøe, og siger: Det er
Niels!
Ellesøe er med rette vred. Hans
4-årige Niels har ordre til at
blive i sin seng, fordi han er
grusomt forkølet.
Ellesøe svarer derfor: >>Far og
mor har jo sagt, at du skulle
blive i sengen, men nu står du
alligevel der på dine bare fødder . . . osv .... osv.
Ellesøe er faktisk så opbragt, at
der går nogen tid, før Niels
Hasager får indført, at det er
ham, der er i den anden
ende ...
Siden får Ellesøe ros for den
omsorg, han viste for sin søn,
og Hasager bliver helt rørt over
at vide, at han selv bliver kaldt
Niels, når han ikke er i nærheden.

Først noget hen på natten gives der tegn til trykstart og
først om formiddagen kl. 10 er alle blade ude. Den første
avis med det frie ord efter fem lange år modtages med andægtighed i huset. Vi føler, at det er en vidunderlig smuk
avis med røde flag på forsiden og det ucensurerede indhold.
Og mon ikke mange af os, der var herinde den nat har
gemt et eksemplar netop af denne avis?
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Pressecensuren
Den tyske censur har fortsat helt til befrielsesdagen. Den
har hver lørdag udsendt en oversigt over den forløbne uges
påbud og forbud. Den sidste oversigt, der kommer - lidt
forsinket -lørdag den 5. maj, indeholder et par hundrede
påbud, udstedt i krigens sidste uge af de stedse mere og mere desperate, tyske censorer. Det slutter på bureaukratisk
maner med en tilføjelse i sidste øjeblik: »Og hermed ophører dette værk«. Allerede om morgenen den 4. maj har man
mærket den stigende nervøsitet på »Hotel Kongen af Danmark« og den øges i dagens løb. Kl. 20.36 er budskabet om
Tysklands kapitulation sendt over den frie danske radio i
London. Kl. 20.56 tikker samme budskab fra Ritzaus Bureau på alle landets fjernskrivere, efterfulgt af en meddele!-

1945
se kl. 21.40 om »at al censur, der har været en følge af besættelsen, er ophævet straks«.
Men på dette tidspunkt er Politikens medarbejdere allerede for længst gået i gang med den store befrielsesavis,
som Axel Nygaard har tegnet Dannebrogsflag til hele eftermiddagen.«

Farvel til Scavenius
Der findes en beskrivelse af Erik Scavenius, der viser ham
den 5. maj 1945 og på ny bekræfter, hvor uanfægtet han
var af det liv, han havde levet i fem år. Sådan fortjener han
også at huskes. Beretningen findes tillige i Hakon Stephensens erindringsbog: »Sådan var det«.
Fortælleren er Hugo Horwitz - i 1983 landskendt fra
fjernsynets første udsendelse i serien »Her er dit liv«. -På
daværende tidspunkt, 5. maj 1945, er han blot en medicinsk student, der med ildhu har deltaget i den illegale organisation BOPAs mangeartede aktioner og herunder ledet flere store sabotager i virksomheder, der tjente tyskerne. Nu er det hele slut, men BOPA er anmodet om at deltage aktivt i de første »fredsdages« oprydningsarbejde og
vagttjeneste. Som en særlig æresbevisning har man overladt gruppen beskyttelsen af Hotel d'Angleterre, hvor de
fineste englændere om få timer skal indkvarteres, samt det
omliggende Kongens Nytorv. Horwitz er, trods sin ungdom, sat til at lede BOPA-holdet. Gruppen er ikke særlig
interesseret i retsopgøret, som de hævder vil blive noget
pjat, hvor man kun jager små fisk. Men så fortæller han i
sin bog følgende episode, som giver et ret ukendt billede af
Scavenius:
»Der havde været jævn skydning på Kongens Nytarv i
flere timer. Nu var der ved indkørslen til Strøget et opløb af
nysgerrige. I mængden af ret lurvet klædte mennesker stod
en ældre mand, hvis ansigt jeg nok mente at kende. Han
var meget velklædt og yderst rolig og distingveret i sin optræden. Han havde anmodet om lov til at gå over Kgs. Nytorv. Jeg sagde, at han godt måtte passere igennem afspærringen og komme ind og tale med mig, og da vi fulgtes et
stykke hen ad gaden, sagde han: »Undskyld, jeg ved ikke,

Erik Scavenius, Politikens bestyrelsesformand 1932-40, fotograferet på gaden under udøvelse af sin udsatte post som
besættelsestidens ganske usentimentale og tillige aldeles frygtløse udenrigsminister. - Pol.
Pressefoto.

Forrige side:
Amerikanske soldater har skruet !sted-løven af fundamentet og bastet
og bundet den på en af US Army's enorme transportlastbiler, der kan
sikre dens hjemrejse til Danmark efter 80 års eksil. - US pressefoto, Kgl.
Biblioteks Billedsamling.
B'
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POLITIKEN
En By i Jubel ior Montgomery
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Politikens forside den 13. maj
1945 med Erik Petersens
billede.
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Kontortid

om De kan genkende mig?« Hans ansigt forekom mig som
nævnt bekendt, men i forvirringen kunne jeg ikke føre det
nogen steder hen, og det sagde jeg til ham på en høflig måde, og han svarede: ))De behøver sandelig ikke at undskylde, men jeg er forhenværende stats- og udenrigsminister
Erik Scavenius. «
Dertil svarede jeg med et ))Nå«, men tilføjede dog hurtigt
et spørgsmål til om, hvad jeg kunne tjene kammerherren
med.
Scavenius forklarede mig så, at han skulle i afskedsaudiens hos Hans Majestæt Kongen kl. 17, og han ville bede
mig om tilladelse til at passere Kongens Nytorv, således at
han kunne nå frem til Amalienborg til fastsat tid.
Da jeg tilbød at følge ham, sagde han, at det var alt for
megen ulejlighed, men jeg er nu ikke ked af, at jeg gjorde
det.
Man må huske, at det var temmelig modigt gjort af Scavenius at gå ud i fuldt diplomatisk antræk fra sin bopæl jeg tror, han boede i Vester Voldgade- og tværs gennem en
sydende og hujende by, hvor skuddene knaldede tæt. Enhver kunne have skudt ham ned, uden at nogen ville have
taget anstød af det. Det indgød mig respekt for manden.
Efter at jeg havde givet mine kammerater besked, gik
Scavenius og jeg over Kongens Nytorv. Den fåmælte konversation, hvis man kan kalde det sådan, var vist lidt anstrengt. Han skottede lidt til mig, og jeg skævede til ham. I
min brogede karriere var det kun sjældent faldet i min lod
at følges med forhenværende statsministre.
Der blev nu igen noget uroligt på torvet, og da vi nåede
ud for Charlottenborg, blev der skudt ret voldsomt. Jeg
syntes, at jeg havde et vist ansvar for den ældre herre og
bad ham derfor gå ind i porten.
Og mens jeg sonderede terrænet lidt, stod ministeren så
der, uden at der var en trækning at spore i høgeansigtet under bowleren, mens det knaldede og bragede omkring
ham. Og selv om manden havde været udsat for meget og i
Danmarks navn har vist sig i det sletteste selskab, tror jeg
ikke, han havde været ude for skudsalver før.
Da skydningen var stilnet af, fortsatte vi op ad Store

8-1'7 .

.. COMA", H. C. ØntedøveJ 22 A. Eva 8068.

Det kniber også med at holde
varmen i besættelsesårene.
Gamle kakkelovne oplever en
renaissance og brænde bliver
efterspurgt, når kul og koks rationeres. Samtidig gør benzinmanglen brugte cykler til efterspurgt handelsvare.
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Næste side:
Erik Petersens mesterlige pressefoto af general Montgomery på Rådhuspladsen få dage efter befrielsen. Erik Petersen er trængt helt frem til
generalens vogn trods motorordonnanserne på begge sider og har råbt
den berømte feltherre an for at få ham til at vende sig. Billedet indbringer
omgående den snarrådige fotograf en af Hasagers 100-kroners cigarer,
og det går samtidig hele verdenspressen rundt.

1945
Hennrik V. Ringsted på besøg
fra Berlin i befrielsesdagene
som uniformeret krigskorrespondent. Han er iført battledress med Danske Brigades
mærke på brystlommen. Han
har siddet i Berlin som Politikens korrespondent med korte
afbrydelser fra 1939-45 og udført sit arbejde under særdeles
vanskelige forhold. Men trods
dobbeltcensur i både Berlin og
København har han med underfundighed ofte fået smuglet
vigtige oplysninger ind i sine
telegrammer.
Politikens tidligere korrespondent Th. Steinthal er fire år før
krigen blevet udvist af Tyskland som jøde, så det er blevet
Ringsted, der har måttet tage
de fem skrappe år. I 1939 har
han faktisk været den eneste af
bladets stab, der har været villig til at tage denne Uriaspost.
Den kunne nemlig legalisere
ham som journalist, hvad han
aldrig har været i sine første 8
år på bladet. Også efter befrielsen vender Ringsted en kort tid
tilbage som korrespondent i
Tyskland.

Efter sin berømte bog >>En have
i London« fra 1949 skriver
Ringsted i 1958 sine barndomserindringer fra Østerbro med
omslag af Ib Andersen.
118

1945
Strandstræde, og her var så roligt, at vi kunne tale lidt sammen. Scavenius spurgte mig i meget diplomatiske vendinger, om jeg havde været med i længere tid, eller om jeg måske først på et senere tidspunkt var blevet tilknyttet modstandsbevægelsen. Jeg svarede ham. Scavenius gik et øjeblik tavs. Så sagde han: »Når De harværet med i så meget,
må De vel omfatte mig med en betydelig afsky?«
Jeg svarede ham noget pænt om, at enhver vel havde lov
til at kæmpe for sin overbevisning på en ærlig måde, og at
jeg ikke afskyede ham.
Scavenius sagde, at det glædede ham at høre, og vi kom i
en helt hyggelig snak.
Da vi drejede ned ad Amaliegade, skiftede billedet. Her
var en tæt garniture af spanske ryttere og pigtrådshegn sat
frem, og fra alle kældre og porte stak sorte hjelme, bøssepiber og rødmossede politiansigter frem. Geværer pegede på
os fra alle verdenshjørner.
Jeg travede ned midt ad gaden med min maskinpistol og
min minister, og bedst som vi gik og snakkede, blev vi råbt
an af hæse stemmer: »Hov, stands- hvem der, giv agt.« En
meget stor og rund overbetjent galoperede mig ophidset i
møde med vilde fagter og snerrende kommandoråb. Jeg
spurgte ham, hvad han ville, og på hans forespørgsel om,
hvem jeg kom med, svarede jeg ham, at det var forhenværende stats- og udenrigsminister Scavenius.
Denne oplysning fik overbetjenten til at rette sig op,
smække hælene sammen og gøre honnør, idet han råbte:
»Javel, er han under arrest?«
Jeg måtte bedrøve overbetjenten: »Nej, nej, lille mand,«
Nedenfor:
I 1946 fantaserer man på Rådhuspladsen om at skilte med alle sine aktiviteter i neonlys på facaden med blinkende figurer mellem vinduerne.
Projektet bliver dog for dyrt at gennemføre.

Da samarbejdspolitikernes ansvar for deres gerninger i besættelsesårene skal pådømmes
efter befrielsen, nedsætter Rigsdagen >>Den parlamentariske
Kommission«. Kommissionens
sammensætning giver anledning til beskyldninger om, at
politikerne således skal granske, påkende og frikende sig
selv. Politikens gamle bestyrelsesformand fra årene 1932-40,
Erik Scavenius, er naturligvis
som statsminister under besættelsen særlig i søgelyset, men
der krummes ikke et hår på
hans hoved. Herluf Bidstrup
udlægger situationen som vist
på denne bidende tegning af
Scavenius med englevinger.
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Den festlige dag i efteråret
1945, dalstedløven er hjemkommet og opstillet i Tøjhusgården. Udenrigsminister
Christrnas Møller har lige holdt
sin takketale, og nu overdrager
den arnerikanske general Ray
W. Barker det store monument
til Kong Christian 10., som syg
og skrøbelig sidder i sin store,
åbne bil ved siden af Dronning
Alexandrine.
Kongen takker dybt bevæget
på både engelsk og dansk. Det
er en stor dag i Henrik Ringsteds journalistliv, yderligere
værd at huske, fordi han i forbindelse med denne indsats
bliver den første, der får tildelt
Journalistforbundets nyindstiftede Cavlingpris. - Fot. Tage
Christensen.
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sagde jeg, »det er han slet ikke. Han skal i afskedsaudiens
hos Hans Majestæt Kongen.« Da jeg sagde det, så jeg et lille
sarkastisk smil på Scavenius' læber.
Da vi nåede frem til afspærringen henne ved kolonnaden, overlod jeg Scavenius til politiet. Han tog sin bowler
af for mig, trykkede min hånd på det hjerteligste og takkede mig mange gange.
For mig står denne spadseretur og samtalen mellem den
faldne statsminister og den trætte partisan som den egentlige afslutning på, hvad jeg oplevede under krigen.«

Henrik V Ringsted og hans løve
I sommeren 1945 genkender Politikens korrespondent
Henrik V. Ringsted i det slagne Berlin Bissens store granitløve, som tyskerne har taget som krigsbytte i 1864. Han

1945

Jensenius kan i Blæksprutten
1945 ikke dy sig for at gengive
Istedløven med Bertel Dahlgaards radikale smil og Hørups
gamle - altid fejlciteret - udtalelse i Folketinget fra 1883. Det
er naturligvis lidt overraskende
at se en uniformklædt krigskorrespondent fra Politiken
hjembringe et gammelt krigssymbol; men Ringsteds indsats
opfattes alligevel overalt som
en smuk, national oprejsning
for et 80 år gammelt, tysk
overgreb.

finder den uskadt stående ved det tyske militærmuseum i
den amerikanske sektor af Berlin. Ringsted kan sin Danmarkshistorie; han ved, at løven blev udført af H. V. Bissen
i 1860 og opstillet på den gamle kirkegård i Flensborg i 1862
til minde om Slaget ved !sted under tre-årskrigen og derfor
altid siden har været kendt som Isted-løven.
Hvad gør man så? Ringsted henvender sig straks til den
øverstkommanderende for de amerikanske besættelsestropper i Berlin, generalmajor Floyd L. Parks, som med
ægte amerikansk storslået gestus hurtigst muligt lader det
mægtige monument transportere til København, hvor
Løven opstilles i T øj husgården som en gave til den danske
konge. Her bliver den i efteråret 1945 overdraget til kongen
(se billedet) og her har den siden haft sin faste plads, uden
at sagen nogen sinde er blevet kommenteret fra tysk side.
Det kan næppe undre, at Is ted-løven i Politikens Hus siden
altid har heddet Ringsted-løven.
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»Polemikken«
Niels Hasagers opgave under besættelsen har ikke været
nem med Scavenius som overordentlig aktiv bestyrelsesformand til6. juli 1940. I 1941 har tyskerne som nævnt været nær ved at afsætte ham på grund af Sten Gudmes flugt
til England. Efter sin løsladelse fra Horserød i oktober 1943
er han vendt tilbage til en redaktion, som nu hyppigt modtager officielle meddelelser fra Værnemagten, som skal
trykkes i bladet. Men Hasager har fået det hele til at gå på
sin velkendte, stilfærdige, passivt trodsige facon og med
udfoldelse af sine store, diplomatiske evner.
Kort før befrielsen erfarer danske flygtninge i Stockholm, at Erik Seidenfaden skal hjem og være Politikens
chefredaktør.
Rygterne svirrer. Det lyder ikke rimeligt! Det kan næppe
være med Hasagers billigelse. Snarere skal Seidenfaden
hjem og afløse Poul Graae, som må forventes at gå tilbage
til handelsredaktionen, som den pæne mohr, der nu har
gjort sin pligt?
Jo- siger man i Stockholm- Seidenfaden skal sandelig
hjem og afløse Hasager! Det har bestyrelsen vedtaget efter
forslag fra Herman Dedichen, der ikke alene sidder i bestyrelsen, men også er involveret i modstandsbevægelsen. Politiken må nu have friske, yngre kræfter i ledelsen med forbindelse til frihedskampen, og Seidenfaden har gjort et
godt arbejde i Stockholm.
I København kender Hasager endnu ikke det ringeste til
sådanne planer. Dem har ingen drøftet med ham, skønt
han siden 1941 har været medlem af Politikens bestyrelse.
Da han på befrielsesdagen 5. maj møder den just hjemvendte Erik Seidenfaden på trappen i Politikens Hus, hilser
han venligt på ham, ønsker ham velkommen hjem efter 9
mdrs. fravær og beder ham tage til Oslo samme aften.
»Norge kan blive befriet når som helst. Vi må have en første klasses reportage til bladet,« siger Hasager elskværdigt.
Seidenfaden ser forbløffet på ham, men nikker. Det virker unægtelig lidt mærkeligt at blive sendt ud af landet af
Hasager, når man er kommet hjem for at afløse ham.
Senere på eftermiddagen kommer der telefonbesked fra
Seidenfaden, at han desværre ikke kan tage til Oslo. Merete Bonnesen bliver sendt af sted over hals og hoved, skriver

Til venstre:
Nutidigt foto (1980) af Erik Seidenfaden under et besøg på Politiken.Fot. Ebbe Andersen
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en uforglemmelig reportage om den 8. maj i Oslo og elsker
Norge resten af sit liv.
Først den 11. maj genoptager Seidenfaden forbindelsen
med Hasager, idet han i et brev undskylder, at han ikke rejste til N arge den 5. maj. Han forklarer, at der var for mange ting, han skulle tage stilling til. »Hele situationen giver
anledning til overvejelser« og han beder derfor om orlov
resten af måneden. Tjenesten i Stockholm er jo ikke så vigtig nu efter krigens slut.
Siden 5. maj har nu også bladet svirret med rygter. Medarbejderne er dybt forarget over Politikens bestyrelses besynderlige mumme-spil. De vil ikke se Hasager »kasseret«,
og de ønsker bestemt ikke den arrogante Seidenfaden som
chef. »De, der har siddet i første parket i det neutrale udland, skal ikke komme hjem og spille Kong Gulerod« er det
almindelige omkvæd over for alle, der har været borte i det
fremmede. Alle Politikens journalister har stor respekt for
Hasagers afbalancerede holdning under besættelsen.
Ved det første bestyrelsesmøde efter befrielsen, som afholdes den 18. maj 1945, oplæser formanden, Vilhelm
Nielsen, en resolution afll. maj, somhan harmodtagetfra
formanden for Politikens medarbejderforening Povl Sabroe. Heri fremsættes tre principielle synspunkter:
l. Medarbejderne ønsker for fremtiden fast, stemmeberettiget sæde i bestyrelsen!
2. Medarbejderne kan ikke acceptere, at der udnævne s »en
med-chefredaktør, der ikke har delt befolkningens kår
under besættelsen«.
3. Fremtidige ændringer i chefredaktionen kan ikke ske
uden Medarbejderforeningens samtykke.
Resolutionen, hvori medarbejderne udtrykker deres tillid til Hasager, slutter med en indtrængende appel til bestyrelsen om »ikke at tvinge os til med de yderste lovlige midler at gennemføre vore krav«.
Vilhelm Nielsen, der omtrent samtidig har fremsat forslag om en deling af selskabet (se s. 130), foreslår omgående, at Medarbejderforeningens krav henvises til det nye
bladseJskabs bestyrelse. Han er ilde til mode, for spørgsmålet om Seidenfaden har faktisk aldrig været drøftet i bestyrelsen. Det viser sig nu, at hverken Hasager, Koppel eller Ellen Hørup har hørt noget om sagen. Det er Herman
Dedichen og formanden, der bag kulisserne har ført denne
sag lidt længere frem end god parlamentarisk bestyrelsesskik tilsiger. Og Vilhelm Nielsen får sin sag for.
Hasager bemærker nemlig, at han af medarbejdernes resolution med overraskelse erfarer, at der ikke blot har væ-

Den anden part i
sagen
Fru Jytte Bonnier beskæftiger
sig i sin selvbiografi fra 1979
>>Jeg gik mig over tid og sted«
med sin daværende mand, Erik
Seidenfadens forhold til Politiken og skriver bl.a.:
>>Vores tilbagevenden til hverdagen kom i form af kampen
om magten på Politiken. Ingen
i vores kreds regnede med andet, end at nu skulle der laves
en god avis. Der skulle gøres en
ende på den danske provinsialisme. Vi skulle høre til iverden og tage vort ansvar i
udviklingen. Det måtte da både
chefredaktører og politikere
have lært af årene inden og under krigen. At >>de lunkne« ville stå op og forsvare deres
holdning, samtidig med at de
ville gøre krav på at have været med i modstanden faldt os
ikke ind. At blæse og have mel
i munden er en kunst, danskerne sætter højt - som små fattige
folk er nødt til det. Sjældent
har vist så mange været ved at
præstere dette kunststykke,
som de danske ansvarlige
mænd år 1945.
Man ønskede at bevise over for
Frihedsrådet og de kendte modstandsfolk, at holdningen i
1940 og fremover var rigtigden eneste mulige - at man var
vidende om, hvad man gjorde,
samtidig med at man ville understrege, at man havde været
på den rigtige side og hele tiden
havde syntes, at tyskerne var
nogle svin. At man meget mod
sin vilje havde gjort >>the dirty
job<<, og nu skulle modstandsfolkene ikke komme og tro, at
de skulle komme og løbe med
kagen og æren. De havde
handlet, som det var naturligt
og ligetil for dem, mens de andre havde haft det tunge læs at
trække, det store ansvar for
landet og folket.
(fortsættes side 126)
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ret drøftet udnævnelse af en medredaktør uden at tale med
ham, men at man endog har udset en bestemt medarbejder
og truffet en aftale med ham. Han vægrer sig ved at tro, at
dette virkelig kan være sket. For at der dog ikke skal opstå
misforståelser, fortsætter Hasager, ønsker han at tilføje, at
han ikke vil kunne indtræde i samarbejde med den pågældende, da han ikke tror på hans loyalitet.
På ny søger formanden at henvise sagen til det planlagte,
nye bladseJskabs bestyrelse, mens Dedichen foretager en
afledningsmanøvre og spørger Hasager, om han billiger
medarbejdernes to andre krav.
Hasager svarer, at han ikke finder Sabroes brev helt heldigt formuleret, men at en repræsentant i bestyrelsen kun
kan styrke båndet mellem blad og medarbejdere. Godkendelsen af nye chefredaktører kan han ikke acceptere, men
det kan måske ordnes på anden måde. Formanden afslutter
debatten ved for tredie gang at foreslå sagen oversendt til
den nye bestyrelse for bladselskabet. Og dermed er mødet
forbi!
Da planen om delingen af Politiken allerede bliver opgivet den 30. maj, må den siddende bestyrelse altså svare
medarbejderne, men først 14. juli lader bestyrelsen høre fra
sig. Svaret bliver et blankt afslag på de to punkter der vedrører bestyrelsesplads og samtykke ved redaktørvalg.
Spørgsmålet om Seidenfaden berøres overhovedet ikke.
Det er i øvrigt raffineret, at hans navn ikke hidtil er nævnt
en eneste gang under drøftelserne.
14 dage efter afslaget har Sabroe taget sagen i sin egen
hånd og er nu gået til »de yderste lovlige midler til at gennemtvinge medarbejdernes krav«.
Forsynet med de 64 medarbejdernavne, (se næste side)
sender Sabroe den 31. juli- med tre måneders varsel- en
kollektiv opsigelse fra hele medarbejderstaben- med undtagelse af dr. Frederik Schyberg, der aldrig deltager i aktioner. Opsigelsernevil træde i kraft l. november, hvis derikke træffes en tilfredsstillende løsning forinden.
I Sabroes brev nævnes Seidenfadens navn for første
gang, og Politikens bestyrelse erfarernu-med større eller
mindre forbavselse- at Seidenfaden over for Medarbejder-

Næste side:
Her er første side af de 64 medarbejderes underskrevne resolution- vedtaget kort efter befrielsen. Resolutionen meddeler ganske enkelt, at
samtlige medarbejdere kollektivt agter at forlade bladet pr. l. november
1945, hvis ikke der træffes en tilfredsstillende løsning på den fremtidige
repræsentation ved bestyrelsesmøderne og en redaktionelledelse uden
Erik Seidenfadens medvirken.- Bestyrelsens arkiv.
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Den paa Politikens Medarbejderforbunds extraordinære Medarbejdermøde vedtagne Resolution af 11. Maj 1945 t i l A/S Dagbladet Politikens Bestyrelse tiltrædes af nedenstaaende Medarbejdere:
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(fortsat fra side 123)
Allerede omkring S. maj havde
Erik modtaget et brev fra Vilhelm Nielsen, Politikens dengang 76-årige bestyrelsesformand, om, at man ønskede
Erik som chefredaktør. Det
brev medførte, at Erik snublede
i starten ved sin hjemkomst.
Det kom til en medarbejderreaktion, og denne fulgtes af en
bagvaskelseskampagne mod
Erik, som vi fik referat af i vort
ufrivillige eksil efter hjemkomsten. Af den fremgik det med al
ønskelig tydelighed, at Erik ikke var populær hos flertallet af
medarbejderne - ikke nu og ikke før krigen. Egentlig var det
ikke nogen nyhed for os. Erik
var intellektuel, han var >>vigtig«, sagde meget lidt og var ikke særlig åben over for folk.
Folkelig var han langtfra. En
dag fortalte Sten Gudme, som
helt stod på Eriks side og derfor
også blev ramt af medarbejdernes modstand, at Erik manglede >>sind«, det var det nyeste.
Det betyder vist på dansk at
have evne til at omgås folk.
Fronten hjemme var således
klart imod de hjemvendende.
Både de, der kom hjem udefra,
og de, der vendte tilbage efter
at have været under jorden. Ingen af dem skulle tro, at det, de
havde præsteret, var bedre end
det, de, der havde holdt masken i den danske hverdag,
havde udrettet. Det var lidt
uventet, skønt forhandlingerne
mellem modstandsbevægelsen
og politikerne om den nye regering havde afsløret indstillingen, vel særligt fordi alle havde
været så ivrige efter at vise, at
de havde været med i modstandsbevægelsen. Det var jo
vigtigt, at englænderne troede
det, for det var, hvad udefronten havde arbejdet på at forklare de allierede for derved at
undgå at blive betragtet som
fjendeland ved befrielsen. Jeg
tror i øvrigt, at politikerne
mente, at modstandsbevægelsen overdrev denne risiko og
(fortsættes side 127)
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forbundet har udtalt, at Politikens bestyrelse både moralsk
og juridisk har bundet sig til at udnævne ham til chefredaktør. Sabroe har i den anledning meddelt ham, at medarbejderne modsætter sig hans ansættelse.
I august og september svirrer rygterne på ny i det store
bladhus. Man vil vide, at Hakon Stephensen, hvis navn
står øverst på opsigelsesfortegnelsen, allerede er i gang
med at planlægge medarbejdernes nye blad, og at det skal
hedde »Polemikken«.
Det bliver en drøj sommer, ikke bare for bestyrelsen,
men også for Seidenfaden, der flere gange må bede om forlænget orlov. Hasager skriver så sent som i juli til ham og
skælder ham ud for at forsømme sine opgaver. Hasager
foretrækker som dreven diplomat ikke at kende noget til
formandens og Herman De dichens uofficielle planer.
Kort før udløbet af Sabroes ultimatum giver bestyrelsen
køb på et af de tre krav. De inviterer Sabroe +formanden
for henholdsvis Teknisk Klub og Funktionærforeningen til
at overvære bestyrelsesmødet 2. november med løfte om
indkaldelse, når der er ting på dagsordenen, der kan være
af interesse. Dermed lykkes det at afværge den kollektive
opsigelse fra Medarbejderforeningen, og selv om det senere kniber med at huske sådanne indkaldelser, er der dog
slået en breche i forbindelse med »Familien i elfenbenstårnet.«
Om Seidenfaden bliver der til gengæld stille. Ved bestyrelsesmødet kort før jul spørger Hasager, om Politikens administration har planer om at udsende et politisk ugeblad?
Han har nemlig hørt, at Seidenfaden og Sten Gudme er
rejst til USA for at se på dybtrykspresser til Politiken. Hasager får et positivt svar. Den gamle formand har givet Seidenfaden denne rejse som et plaster på såret efter det nederlag, som de formentlig nu begge har erkendt. Gudme skal
være hans følgesvend og Politiken trænger til nye trykkeopgaver. Både Seidenfaden og Gu dm e har så god forstand
på presser og trykketeknik, og de skal afgive rapport, når
de kommer hjem.
Først i løbet af maj 1946 fremkommer rapporten, der naturligvis aldrig fører til noget som helst. Dermed er den seidenfadenske krig næsten til ende. Kun endnu en gang i februar 1946 er hans navn dukket op- foreslået af den gamle
formand- som muligt emne, da Magasinet skal have ny redaktør efter Viggo Cavlings død. Seidenfaden foretrækker
at gå til »Information« sammen med Gudme.
Hasager fortsætter derefter ufortrødent og uantastet
som chefredaktør, men ganske grundigt belært om, hvad
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(fortsat fra side 126)
brugte den som en klemme på
politikerne. Hvordan det end
forholder sig med den sag, så
tiltog jalousien mod dem, der
havde været med.
Erik blev ramt af den og med
ham Sten Gudme. Engang, når
Politikens historie skal skrives,
bliver det, vi havnede i, da vi
kom hjem, vel underkastet en
nøjere granskning. Resultatet
afhænger af, hvem der skriver
historien. Bliver det en af dem,
der var med dengang, kommer
den ikke til at se ud, som den
så ud med vore øjne. Det eneste >>bevis« vi har er da, at det
varede nøjagtig femogtyve år,
før Politikens ledelse indså, at
den var nødt til at handle, sådan som Herman Dedichen ville have haft den til i 1945. Først
i 1970 fik Politiken nemlig den
mand, der er levende, moderne
og dristig nok og tilstrækkelig
meget idealist til at kunne give
bladet den injektion og retning,
som det kunne have fået, hvis
ikke niende-aprilerne ved hjælp
af demagogi havde spændt ben
for udviklingen dengang i efteråret 1945, da samtlige på nær
Frederik Schyberg sagde nej til
at få Erik som chefredaktør.
I 1945 genopstår som ventelig den århundrede gamle diskussion om
grænsen til Tyskland. Englænderne bliver i 1946 trætte af den endeløse
danske polemik omkring Sydslesvig og åbner i en note i september 1946
muligheden for grænseflytning. Dette tilbud har Arne Ungermann foreviget i ovenstående tegning, hvor han lader John Bull sige >>Say w hen?«
til Mor Danmark. Politiken fastholder- som i 1920- at den gamle afstemningsgrænse skalligge fast og får dennegang ingen ubehageligheder
for sit standpunkt.

man kan opleve i huset efter 26 års trofast tjeneste. Han får
endnu 14 gode år, indtil han i 1959 falder for aldersgrænsen. To år forinden får han fortjenstmedaljen i guld.
Men i de bevægede majdage kvier han sig ved at sende
Graae tilbage til handelsredaktionen. Den undladelse skal
14 år senere skabe nye problemer.
35 år efter - i 1980 - begynder Seidenfaden at skrive
kommentarer til Politiken fra Paris, hvor han er blevet direktør for Det danske Studenterhus. Alle sår læges- også i
Politikens Hus - når der bare går tilstrækkelig mange år.

Der var mange gode grunde til
det. Den, som nu siges at have
været den afgørende, var, at
Dedichen, samtidig med Eriks
eventuelle udnævnelse til redaktør, havde en aktion i gang
for at få ændret Politikens statutter. Det drejede sig om en
adskillelse af blad og trykkeri,
noget, som vist indebar nogle
skattefiduser, der blev betragtet som umoralske.
Det er forståeligt nok, at
Niels Hasager ikke ville have
Erik. De havde næppe passet
sammen, det ville snart være
blevet den ene eller den anden.
At medarbejderne heller ikke
ville, viser, at de instinktivt
forstod, at de i ham ville få en
fjende af det >>slappe frisind.«
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Husker De Loulou Lassen?
Erik Olaf-Hansen har givet dette portræt af fru Loulou
Lassen: i Publicistklubbens jubilæumsbog 1980:

Erik Olaf-Hansen (f. 1914).
(>>Erol«) Journalist. Student
1933. Ved Randers Dagblad
1933-36. Demokraten 1936-42
og Social-Demokraten 1942-45.
Kommer 1945 til Politiken,
hvor han gennem snart 40 år
har udviklet sig til en af bladets
mest alsidige journalister med
sundheds- og lægestof samt vin
som speciale og tillige en flittig
lederskribent. Pensioneret
1981, men fremdeles aktiv som
vinskribent.

Erol udvikler sig senere til at
blive Politikens bedste vinkender og dyrker i en fast spalte denne sin hobby med læserne.- Tegning Bo Bojesen.
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»Da Niels Hasager, efter den nølen, der var så karakteristisk for ham, endelig havde bekvemruet sig til at ansætte
mig i 1945 sagde han: »Husk nu en ting, det allervigtigste.
De må aldrig gøre fru Loulou imod.«
Loulou Lassen (se bind l side 230) var den første kvindelige journalist i Danmark og den første, der skrev lægestof. Jeg var kommet til Politiken i krigens sidste dage for
efterhånden at overtage hendes område. Jeg syntes dengang, hun med sine 69 år var en oldgammel dame. Skønt
jeg nu har samme alder husker jeg tydeligt det øjeblik, jeg
stod foran hende første gang. En lille dame med et gråt,
vel viltert hår, altid med stanglorgnetterne klar for at afhjælpe sin nærsynethed. Hun sad bag et kæmpemæssigt
skrivebord på »Dag til Dag«s kontor. Dengang det fineste
næst efter hjørneværelset. Bag Loulou var væggen dækket af en boghylde, fyldt med doktordisputatser, som
hun havde vundet berømmelse på at skrive om. Hun sad i
auditoriet, fyldte ark efter ark med en håndskrift, som
kun en sætter kunne tyde. Bude afhentede referatet så det
kunne blive sat stump for stump. Sådan var man journalist dengang. Loulou fik aldrig lært at skrive på maskine.
Jeg var en opkomling på lægestoffet Alt var nyt for mig.
Alt var derfor også nyheder. Men jeg rettede mig efter Hasager og passede på med ikke at genere Loulou. Men hun
dræbte aldrig en historie, skønt hun sikkert havde hørt
dem allesammen i forvejen. Det er måske flovt at sige det.
Men jeg betragtede hende lidt som en mor. Jeg kørte hende
ture i min nyerhvervede bil.
Loulou var født ind i et skrivende og kunstnerisk miljø.
Hendes far Paul Marcussen skrev bl.a. sammen med Robert Watt revy- og operettetekster, hendes onkel var Georg Carstensen, Tivolis berømte fader, i hendes hjem kom
masser af de mennesker, der dengang var København. Da
moderen døde, var Loulou 20 år. Hun mente, at det var
bedst, at hun tog sig af sine to yngre søskende, som hun
begge sikrede en uddannelse efter at de først en tid havde
boet hos deres farmor.
Loulou selv var en kvinde, man så efter. Der stod Paris
skrevet på hendes elegante fremtoning. Hun tog til Frankrig for at lære sproget (og oversatte senere bl.a. Maupassant). Mens hun var i Paris, skete der en mineulykke i
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Nordfrankrig. Hun ringede til sit daværende blad »Dannebrog«, spurgte om man ønskede reportager og på den
måde skrev hun sig ind i bladverdenen.
Loulou var gift med og blev skilt fra en anden af datidens
journalister, Alf Lassen. I 1910 kom hun til Politiken, da
»Dannebrog« gik ind. C avling sad på spring for at få hende
til Politiken, hvor Cavling hurtigt fandt ud af, at hun skulle
gøre lægestoffet til sit felt.
I starten var det alt andet end let for hende. Lægestoffet
havde ikke eksisteret tidligere. Havde der stået noget i aviserne om sundhed og sygdom var det en læge, der udtrykte
sig. Ingen mente, at en almindelig journalist med præliminæreksamen ville kunne fatte, hvad mænd i hvide kitler
befattede sig med. Og så tilmed en kvinde!
Men tingene forandrede sig. Loulou fulgte med i lægelitteraturen, hun orienterede sig hos sine lægeforbindelser,
hun gjorde lægestof til læsestof, også fordi hun altid skrev
klart og tydeligt. Læger i hele Norden brugte Politiken, når
det gjaldt om at være orienteret uden for deres egentlige
specialområder. Loulou betragtede sig som en formidler af
lægelig viden, vurderede måske mindre sundhedsvæsenet
med samfundets øjne, sådan som det sker i dag. Men hun
engagerede sig, når der nu og da opstod lægefejder. Hun
var elsket og respekteret, men også frygtet.
Loulou levede for sit blad. Det var mandsdomineret,
men uanset det var Loulou også stærk på de indre linjer.
Hun bestemte meget i Politikens Hus. Hun var beskeden,
brød sig ikke meget om at optræde i offentlige forsamlinger, men hun var dog en tid i Journalistforeningens (den
nuværende Publicistklub) ledelse. Hun var formand for
Politikens Medarbejderforening, da Henrik V. Ringsted i
1932 blev ansat. Hun gik ind for Ringsteds ansættelse og
derfor måtte hun gå af sammen med Ernst Frierne, der også
havde støttet Ringsted.
Ringsted var cand. mag. og man var bange for akademikervælde i redaktionen. Loulou blev beskyldt for at ville
favorisere Ringsted, fordi han var gift med hendes niece.
Loulou døde af kræft. Til det sidste blev hun ved med at
komme på sit blad. Var der en ledende artikel eller en nekrolog man mente, at kun hun kunne skrive, formede hun
artiklen let og ubesværet, selv om hun var pint af træthed
og smerte. Hun vidste, hvad hun fejlede og hvad vej det
bar. Men hun bagatelliserede sin sygdom. Det var ikke noget, man talte om.
Da jeg gik ned i Politikens arkiv for at få, hvad vi havde
om Loulou, spurgte en af de yngre arkivarer:
- Hvem er det?
9
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Mogens Kaarøe (f. 1908) Vicedirektør på Politiken. Student
1927, HA 1929. På Gutenberghus og hos Fonnesbech som
tekstforfatter 1929-40. Prokurist hos Harlang og T oksvig
1940-46. I 1946 til Politiken
som reklamechef og udnævnt
til annoncedirektør i 1950, efter
Erik Weilskov. Vicedirektør
1956. Pensioneret 1973 og siden
savnet som et af administrationens mest alsidige talenter.
Som pensionist bliver han en
meget læst bidragyder i >>Dag
til Dag«.

Denne karikatur af Kaarøe er
ikke smigrende, men den er
tegnet af ham selv med hans
vanlige beskedenhed.
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Sådan går det. Alle bliver glemt. Men Loulou var altså
den store dame på Politiken i 35 år.«

Skal Politiken deles?

Harald Engberg (1910-71). Teaterkritiker. Chefredaktør.
Cand. mag. 1934. Lærergerning indtil1945. Samtidig kulturmedarbejder ved Den socialdem. Provinspresse 1942-45.
Til Politiken 1945 som
litteratur- teater- og filmkritiker. Opnår en sådan position,
at han i 1963 udnævnestil chefredaktør med Bramsen og Prieme. Dør kun 61 år gammel.

Johannes Allen (1916-73). Journalist og forfatter. På Berlingske 1937-45; derefter ansat på
Politiken 1945-49, da han beslutter at blive freelance forfatter. Konsulent ved TV s underholdningsafdeling fra 1965 og
tillige forfatter af talrige TVskuespil, hørespil, film og romaner i næsten 25 år. »Ung
leg« bliver hans kendteste film.
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14 dage efter befrielsen drøfter bestyrelsen indgående en
plan om at dele Dagbladet Politiken AIS i to selskaber, et
der ejer ejendommen, maskinparken og alt inventar og et,
der ejer de to dagblade. Det anføres, at en sådan deling har
til formål »at sikre værdierne i Politikens Hus i en vanskelig
tid.« Ikke mindre end tre advokater - Hermod Lannung,
Erik Pontoppidan og Karsten Meyer- har tumlet med planer som - fuldt udarbejdet i alle detaljer - skal forelægges
aktionærerne ved en ekstraordinær generalforsamling.
Den finder faktisk sted endnu i befrielsesmåneden den 31.
maj for at man kan gennemføre delingen straks.
Niels Hasager har allerede i bestyrelsen talt stærkt imod
planen. Ellen Hørup er heller ikke rigtig glad for tanken.
»At det er til fordel for pengene, forstår jeg klart, men hvis
det er til skade for bladene, vil jeg ikke være med, for pengene interesserer mig ikke,« siger Viggo Hørups myndige
datter. Både hun og Hasager synes begge, at projektet lugter langt væk af storaktionærers kapitalistiske ønske om at
sikre produktionsapparatet, hvis der skulle hænde noget
med bladene. Juristerne forsikrer imidlertid, at begge selskaber skal have samme bestyrelse, og at alle aktionærer
skal have aktier i begge selskaber, men det er klart at kapitalen søges koncentreret i ejendomsselskabet.
På den ekstraordinære generalforsamling den 31. maj
1945 får forslaget en meget ilde medfart. Ved ingen tidligere af Politikens små, lukkede årsmøder er der blevet hujet,
piftet og klappet som ved denne lejlighed. Formanden, Vilhelm Nielsen, må suspendere generalforsamlingen, men
selv efter pausen kan man ingen vegne komme og det ender
med, at forslaget tages af bordet for aldrig senere at blive
genfremsat. Det tjener til aktionærernes ros, at de således
viser, at de selv kan holde justits ved at nægte at oprette et
trykkeriselskab, der ville være intakt, hvis Politiken og
Ekstrabladet skulle gå ned, og som derefter vil være rede til
at trykke en hvilken som helst anden avis.

Korrespondentens genvordigheder
Det er den almindelige opfattelse blandt yngre journalister,
at udenrigskorrespondentens tilværelse i Europas førende
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»Dag bladet<<
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Det er denne tegning af den ukendte unge tegner Bo Bojesen, der kort efter befrielsen bringer Hakon Stephensen på den tanke, at her er måske en ny bladtegner i svøb.

hovedstæder må være meget attraktiv. Som en korrektion
til sådanne forestillinger, følger her et brev fra Henrik V.
Ringsted, da han i 1946lige er begyndt på sin 14 år lange tilværelse som Politikens ankermand i London:
«Kære redaktør Hasager!
Der er meget at gøre for bladet, men endnu har arbejdet
ikke bragt mig nogen rigtig tilfredsstillelse. Men det kommer nu nok. Jeg kan lide at være herovre, og engang kommer jeg nok ind i det. Men det er frygteligt svært, og jeg er
sikkert begyndt2om ikke 3 uger for tidligt. Jeg har stadig
for meget ved siden af at passe, og det går ikke, navnlig ikke så længe jobbet er så nyt, og englænderne er vanskelige
folk at have med at gøre.
Men da jeg syntes at spore nogen utålmodighed på bladet, så begyndte jeg. Det var sikkert en forkert disposition,
og jeg føler mig ofte helt sneet ned. Jeg har bjerge af morsomme og interessante udklip liggende, men får aldrig tid
til at skrive artikler.
Det lemper sig nu nok efterhånden, men bladet er, synes
jeg, noget inkonsekvent i sine dispositioner. F.eks. var det
da oplagt idioti, at jeg absolut skulle passe handelsfor9'

Den engelske tegner, Eric
Stemp, tegner Henrik Ringsteds
100-årige London-hus, 27 Argyll Road, som Stephensen og
Ringsted sammen har købt til
bladet i 1946 og som i mange år
bliver Politikens korrespondentbolig.
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Arne Byskov (f. 1909). Teknisk
direktør ved Politiken 1953-59.
Efter 10 år hos Siernens kommer Byskov i 1945 til Politiken,
bliver driftschef 1951 og teknisk direktør i 1953. Da bestyrelsen ikke vil beslutte sig til at
gøre ham til Orla Rodes afløser, taber han i 1959 tålmodigheden og går til Gutenberghus,
hvor han slutter sin karriere i
1973 som adm. direktør for
Fondens virksomheder.

FRIKVARTER

I 1946-47 forsøger Politiken at
skabe et børne- og ungdomsblad >>Frikvarter«, men bladet
må opgives efter et års forløb.
Det viser sig for svært at skyde
sig ind på den rigtige aldersgruppe.
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handlingerne, som jeg hverken har forstand på eller interesse for. Hvorfor sender man dog ikke en handelsekspert
herover, når vi har et hold forhandlere i London? Med 11
fodboldspillere følger der jo uvægerligt en sportsredaktør.
Og en mand som Hjelm-Hansen kender jo de folk og bruger nogle af dem som sine kilder til daglig. Nu springer han
rundt i telefonen om aftenen og siger, at jeg skal købe øl til

NG AF

RIC ER

denne eller hin forhandler. Det var dog nemmere, om han
selv kom herover og gjorde det.
I øvrigt er det jo principielt en ganske uværdig forestilling, sådan noget. Forhandlerne gør alt, hvad de kan for at
undgå pressen, og f.eks. Wærum var allerede den første
dag så uartig, at det eneste fornuftige havde været at svare
ham, som han havde fortjent og meddele i bladet, at man

Denne tegning af den daglige
fremstilling af aviser stammer
fra bogen »Sådan laves det«,
som Politikens Forlag udsender
i 1946. Den viser >>den gode
garnmeldags teknik«, hvor man
sætter med bly og trykker med
støbte stereotypiplader på højtryks-rotation.
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Hakon Stephensen, af kolleger
kaldet >>Giganten i småtingsafdelingen«, er her tegnet af Ekstrabladets tegner Erik Stender
1950.

afstod fra at bringe noget om delegationen. Men nej- man
må stikke uforskammethederne i sig og stå med hatten i
hånden, for i morgen skal man jo igen prøve at få et par
usammenhængende tågebemærkninger ud af excellensen.
Er der virkelig nogen fornuftig mening i at spilde en medarbejder, der vitterlig ikke har anelse om disse ting, men dog
om enkelte andre, på en uværdig jagen rundt efter en indbilskog uforskammet delegat, som søger at undgå at komme i berøring med journalister- som ikke siger andet end
almindeligheder?
Der er naturligvis også andre trakasserier. Telegramredaktionen og redaktionssekretærerne er for tiden ikke
sammensat på en sådan måde, at det just fremmer bladets
stil og velskrevethed. Pointer bør man åbenbart for enhver
pris undgå. De bliver uvægerligt fjernet, og tilbage bliver
de mærkeligste skeletter, som man må blues over at se med
sit mærke under. Og så er redaktionen blevet så dødsens alvorlig og forsigtig. Ikke engang kongefamilien må man gøre lidt godartet, uskyldigt grin med, selv om det sker under
kildeangivelse. Det ser ud til, at smilet i bladet nu ikke længere har nogen eksistensberettigelse uden for de dertil indrettede rubrikker. Det er næsten efter det tyske system:
»Zwei Minuten Lachen!«
Deres hengivne
Henrik V. Ringsted«

Hakon Stephensen bliver chef

Jeg kender et Dagblad, som har
3 Redaktører: en Chef-Redaktør, en
Træf-Redaktør og en Steph-Redaktør.

Træf-Redaktøren er saa konservativ, at de maa binde ham hver
Dag for at kunne forandre Datoen
paa Bladet. Og Steph-Redaktøren
er saa foretagsom, at de maa binde
ham, for at han ikke skal forandre
Notarius Jubeko.
Navnet.
Prof.
Vor Læser: Og Chefredaktøren da?
Vi: Ja, han var i. Grunden enig med
dem begge to.

Det er kun Piet Hein, der kan
beskrive træf-redaktør Poul
Graae, steph-redaktør Hakon
Stephensen og chef-redaktør
Niels Hasager så udmærket
som her.
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Op imod jul1945 føler den 46-årige Hakon Stephensen sig
aldeles udmattet på sjæl og legeme. Hans helbred har aldrig
være proportionelt med hans korpus. Hans hørelse er
svækket, og hans ordblindhed har altid været en vis hæmsko for hurtig journalistisk udfoldelse, selv om hans sekretær, Melukka, er husets hurtigste og diskreteste. Steph har
i slutningen af krigen blandet sig op i meget tidsrøvende
understøttelsesarbejde vedrørende interneredes familier.
Det er dette arbejde, der senere gør ham til medlem af Frihedsfonden og impliceret i Frihedskollegiet. Den langstrakte sag med Erik Seidenfaden, som han sammen med
Povl Sabroe har kørt med fast hånd, har også slidt på ham.

Næste side:
Hakon Stephensen, chefredaktøren med det festlige sind og den
utrættelige sans for bladets talrige arrangementer, er her om bord på
dommerbåden før starten på Politikens optimistjolle-stævne i 1961. Fot. Tage Christensen.
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Pludselig kan han ikke mere. 20 år som journalist forekommer ham nu at være nok for en fuldt uddannet arkitekt. Nu
vil han skabe en kreditforening for mindre husejere!
I januar 1946 siger han sin stilling op med 4 måneders
varsel. Han vil gerne gå l. maj 1946. For Niels Hasager er
hans beslutning en stor skuffelse. At Stephensen kan foretrække at lave en kreditforening forekommer ham ufatteligt, når han har opnået det privilegium at blive en påskønnet medarbejder ved et blad som Politiken. Hasager prøver
et par gange i forårets løb at snakke Steph til fornuft, men
han kommer ingen vegne.

Jonna Dwinger (f. 1924). Journalist. Student 1943. Ved Vestlollands Avis og Morgenbladet
1944-45. Til Politiken 1946 for
at blive redaktionssekretær ved
det kortlevende børneblad
>>Frikvarter<<. 1951-60 ved Politikens Londonredaktion. Siden
meget aktiv medarbejder på
diplomat- og kongestof, kunstauktioner og antikviteter.

Gudrun Matthiessen, (f. 1911).
Realeksamen. Et år på skole i
Frankrig. Studier på Translatørskolen og samtidig korrespondent. Har skrevet talrige
noveller, essays, børnefortællinger og en ungdomsbog,
>>Klosterpensionen«. Til Politikens børneblad >>Frikvarter«
1946, og derfra til Politikens
bagside 1950. Derpå ud i bladet
til almen reportage og A TSredaktion. Pensioneret 1971.
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Den 8. maj 1946 har Politiken påtaget sig at holde en stor
aftenfest ved det internationale journaliststævne, som med
deltagelse af flere hundrede journalister med damer, har
valgt København til at mødes i. Det er den første store
kongres i Danmark efter krigen og gamle kong Christian lO
skal- i rullestol- modtage alle gæsterne på Christiansborg
den dag, Politiken har inviteret dem til at komme om aftenen. Hasager ved, at Berlingske Tidende også skal være
vært en aften, og at det rige hus i Pilestræde forbereder en
havefest på bladhusets tag med festfyrværkeri, der kan ses
over hele byen. Han ved derfor, at Politiken skal strenge
sig vældig an, hvis man på Rådhuspladsen skal konkurrere
med dr. Vincent Næsers berømte gæstfrihed.
Skønt festen ligger otte dage efter Stephensens bebudede
fratræden, beder Hasager ham alligevel blive de otte dage
længere. Stepher simpelt hen den eneste i huset, der kan
klare en sådan fest. Og Steph siger ja!
Mens han går med snedkerholdet og tryller den slidte
foredragssal- det sidste besættelsesårs store, fælles sovesal
- om til den forestående festaften, inspicerer den nu 77årige formand Vilhelm Nielsen slagmarken. Han har lige
været til bestyrelsesmøde i de tilstødende lokaler. Samtalen med Steph bliver overraskende, for pludselig spørger
formanden, der nu omsider har opgivet Seidenfadenplanen - om Steph ikke vil være chefredaktør sammen med
Hasager og Graae?
Til sin egen forbavselse svarer Step h: »Jo tak«.
Og da Steph har klaret en storartet nattefest for 200 gæster, sender Hasager ham en rundelig »cigar« som tak for
hans indsats. Politikens fest har utvivlsom været den mest
harmoniske af de to bladhuses arrangementer, for det
overdådige fyrværkeris rakethvislen fra Berlingskes tag
har i den grad vakt krigsminder hos de engelske gæster om
blitzens tid, så at talrige besvimede deltagere har måttet
bæres ned ad bladhusets stejle loftstrappe.

1946
Helt fra kongehuset og regeringen til Københavns borgerrepræsentation er man i foråret
1946 glad og smigret over, at
>>International Congress of
Journalists« har valgt det befri'ede Danmark som værtsland
for det første efterkrigsmøde
den 3.-8. juni. Det drejer sig
om journalister fra 19 frie og
befriede lande. Med danske
deltagere og ind. damer i alt
ca. 200 personer. Fra Politiken
er Gunnar Nielsen som formand for Journalistforbundet
en af kongressens værter.
Danmark giver kongressen hele
armen med Rådhuspandekager, tredie akt af >>Napoli«,
Tivoli-illumination og regeringsmiddag for 400 på National Se al a. Man stiller tillige folketingssalen til kongressens rådighed. Med kronprins Frederik (9.) som protektor kan man
yderligere byde på en reception
hos kongehuset. Gamle Christian 10. modtager de udenlandske gæster på Christiansborg.
To meget festlige aftner arrangeres af henholdsvis Politiken
og Berlingske Tidende, som
søger at overgå hinanden med
hensyn til gæstfrihed.

På billederne til højre ses det
flagsmykkede Folketing, kronprins Frederik og universitetets
rektor og nedenunder prins
Axel omgivet af to af Knud
Kristensens Venstre-ministre,
Gustav Rasmussen og Erik
Eriksen, som er med i kongressens komite.
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I juli 1946 kan man på lederside læse, at Hakon Stephensen, »hvis indsats på en lang række områder vil være velkendt og værdsat af bladets læsere, er indtrådt i bladets
chefredaktion.«
Og uanset sære tildragelser 17 år senere har han til dato
aldrig skrevet i andre aviser end Politiken.

Lokal berømmelse

Knud Poulsen (f. 1920). Som
20-årig journalist på Aftenbladet og Nationaltidende. Til Politiken i 1946, hvor han i
1950'erne bliver bladets eleganteste pen, dels som »Dråben«,
der er en pryd for >>Dag til
Dag«, dels som underfundig interviewer. Forlader Politiken i
1963 i forargelse over behandlingen af Hakon Stephensen.
Cavlingprisen i 1965 og 1969-85
direktør for Det ny Teater.

I 1946 foranstalter Indendørs-Politiken en »gallup-undersøgelse« om, hvilke 15 af Politikens medarbejdere, der er
bedst kendt inden for huset. På dette tidspunkt er der 110
medarbejder-navne at vælge mellem og i galluppen deltager et udvalg af 1100 ansatte. Her er resultatet:
PovlSabroe
Anker Kirkeby
Hakon Stephensen
Frederik Schyberg
Magnus Simonsen
Finn Hoffmann
Axel Kjerulf
EinardSkov

Points:
41
38
37
30
19
19
17
17

Points:
Henrik V. Ringsted
16
Carl Næsh Hendriksen 15
Gunnar Nielsen
15
Sven Tillge-Rasmussen 14
Loulou Lassen
13
Ib Sv.Olsen
13
Walter Schwartz
11

Gallup-komiteen tilføjer, at det nok er en lidt uretfærdig
afgørelse over for de mange, der foretrækker at skrive under pseudonym og derfor ikke er så kendte som dem, der
skriver under eget navn.

Den ensomme Schyberg
Knud Poulsen, der er en af de få kolleger der havde rimelig
kontakt med Frederik Schyberg, har givet dette portræt af
den store teaterskribent i Publicistklubbens Jubilæumsbog, 1980:

Knud Poulsen tegnet til >>Blæksprutten« af Erik Werner fra
Berlingske Tidende.
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»Det var året efter krigen. Jeg havde fået et tilbud fra Politiken og var svimmel af salighed. Der var jo -næsten - alle
dem, der var værd at regne med. Frederik Schyberg lod sig
ganske vist gennem trediemand forlyde med, at jeg udmærket kunne vente yderligere et år eller to, så jeg var sikker på at kunne manifestere mig, når jeg satte min fod på
Rådhuspladsen. Men uagtet den respekt, jeg følte for ham
og hans domæne, og min benovelse over, at han overhovedet gad beskæftige sig med mig, fulgte jeg ham ikke. Jeg
sagde ja og tak til. Jeg ville gerne væk fra Nationaltidende.

1946
Jeg delte ikke bladets politiske og kulturelle syn, og jeg
fandt det nedværdigende, at dette ludfattiges blad, som
var pisket til at fægte for de riges interesser, selv gik med
noksagten ud af bukserne og pålagde arbejderne ikke blot
at spare på manuskript- men også på toiletpapiret.
På Politiken traf jeg dem alle, Andreas Vinding, Anker
Kirkeby, Piet Hein, Tom Kristensen, Kai Friis Møller, Merete Bonnesen, Povl Sabroe, og jeg kom i begyndelsen til at
sidde i et lille kontor, som lå klos op af Frederik Schybergs
store, det andet af husets berømte hjørnekontorer med udsigt over hele verden, dvs. Rådhuspladsen.
Dr. Schyberg- det kaldte vi alle ham, også Hasager, thi
efter Erik Seidenfadens afgang var der ingen i huset, der
var dus med ham - kom som regel om eftermiddagen, hvis
han overhovedet viste sig på bladet den dag. Han var urimelig køn, urimelig alvorlig og urimelig ensom. Han nikkede kort som hilsen, smilte let, tømte sin boks og gik op på
sit kontor. Hvis der ikke var faglige problemer- en anmeldelse under optakt- talte han ikke med nogen. Han havde
altid en tung, tæt stoppet mappe i hånden, han gik med
blød hat og frakke- også om sommeren. Når han gik i teatret for at skrive om en forestilling, var han også ensom,
selv når han havde en ledsager med. De andre kritikere
fulgte ham med øjnene og gav sig til at passiare i mellemakten for at finde ud af, hvad han mente. Jeg var et par gange
med ham til premierer, og jeg tror nok, at den dybere mening hermed var, at så slap han for at snakke med de andre
- det plagede ham, at de foruden at skrive deres egen mening også ville udtrykke hans.
Selvfølgelig var hans ensomhed ikke bare urimelig, men
også umenneskelig og på en vis måde uundgåelig. Som kritiker var han højesteret, hans kendelser var inappellable.
Han afgjorde ikke blot en forestillings skæbne, en forfatters lykke og en skuespillers fremtid, men også sine kritiker-kollegers reputation. Han lagde niveau.
Hans anmeldelser var oftest meget lange, men de kom i
avisen, som de var. Ingen turde skære i dem. Der var respekt fra alle sider, men også afstand og kulde. Ingen vovede at sige noget til ham, men mange talte bag hans ryg. Han
skulle kanøfles. Han fik ikke nogen lærestol ved universitetet, og han blev ikke chef for Det kgl. Teater. Det kunne
han måske have sagt sig selv. En Schyberg kan ikke forvente bedre skæbne end en Brandes.
Men han var den fødte pædagog. Der gik en pilgrimsstrøm til hans dør, især af teaterfolk, som søgte råd og dåd
hos ham- formentlig ofte med den fordækte tanke, at hvad
han mundligt havde sagt god for, kunne han ikke senere

Teatrene sørger dybt over tabet
af deres fremragende anmelder.
Her er en mindeudstilling på
Folketeatret.
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Schyberg-problem
Politikens kolportører, der tegner nye abonnementer ved dørene i 1930'rne, fristes ofte til
at skilte med en lidt nærmere
kontakt med Politikens redaktion end deres faktiske stilling
giver baggrund for.
Da en dame begrunder sit opsagte abonnement med, at hun
synes, at Frederik Schybergs teateranmeldelser er for lange,
udbryder kolportøren begejstret:
- Morsomt, at De netop skulle
nævne det. Det er såmænd ikke
mange dage siden, at jeg traf
Schyberg og sagde til ham: >>Hør, Frederik, dine anmeldelser er for lange«.- Og han endte med at give mig ret.

Mere Schyberg
Det er sen aften p~ bladet. Redaktionchef Ernst Frierne har
lige modtaget besked fra Stockholm om, at den store svenske
skuespiller Costa Ekmans død
kan indtræffe nårsomhelst. Frederik Schyberg bliver omgående alarmeret, men kvier sig
med vanlig beskedenhed. Han
synes ikke han er den rette til
at skrive nekrologen, da han
ikke mener, at han kender den
berømte svensker godt nok. Senere på aftenen dukker han op
i redaktionssekretariatet med
en grundig artikel på 31fz spalte. Da han er gået, sukker Frierne: -Det var nu alligevel godt,
at han ikke kendte ham bedre!
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undlive skriftligt. Også det plagede ham. Han ville ikke tages i ed på sine meninger.
En dag bad han mig kigge ind. Han sad med en artikel,
jeg havde skrevet, og sagde et par venlige ord om den, men
havde også et par kritiske anmærkninger, over i købet tilføjet med rød blyant. »Se,« sagde han. »Hvis De nu havde
lavet en udgang her, så havde De haft et dobbelt pojæng«
Det var teatersprog. Pojængerne skal falde præcist.
Selv skrev han med besvær, og altid i hånden med en lille
og sirlig skrift. En anmeldelse tog mange, mange timer, det
var ofte lys morgen, før han tog mappen i hånden og satte
hatten på hovedet og gik hjem. Mens han skrev, røg han cigarer af paphylster, og i askebægeret lå der et bjerg af udbrændt ammunition, når han forlod kontoret.
Han var som oftest lidt ironisk med en stemning af komisk fortvivlelse, når han fortalte om sig selv eller andre.
»Hvad stiller vi op medførgen (Budtz-Jørgensen)?« »Hvad
skal vi sige til Knud (Sønderby)?« Han sagde »Vi« for at vise venlighed, som om vi var fælles om fortvivlelsen, men
den var helt hans egen.
Om sig selv sagde han: »Jeg er ikke nogen født skribent.
Jeg bruger for mange adjektiver. De sidder lige omkring
pletten, men de rammer den ikke. Tværtimod, jo flere der
er, afslører de kun fraværet af le mat juste«.
Og et halvt år før sin død, stadig med samme komiske
fortvivlelse og den lille, tonløse latter, som fulgte efter.
»Jeg har skrevet i fire stilarter. Jeg er nu på den fjerde, og
det bliver den sidste«.
En af sine yngre kritiker-kolleger kaldte han Den canadiske Fyr. Hvorfor spurgte jeg?
»Ved De ikke det?« sagde han, »høj vækst, lidet ved«
Når han gik i kantinen for at spise, forstummede snakken og latteren ved de andre borde. Han satte sig altid for
sig selv. Og ingen satte sig hvor han først sad.
En dag sad han og spiste grød med sukker, kanel og
smørhul. »Nå, De skal nok være mæt,« sagde jeg, for hvad
siger man?
»Jeg er inviteret til middag hos en familie, jeg ikke har
spist hos før, så jeg lægger bund. «
Han var i sine daglige vaner lige så almindelig, som han i
sine åndelige var speciel. Og når han ikke rejste mere, så
beroede det sikkert også på, at man hverken i Paris eller
London kan få frikadeller og rødgrød.
Da han skulle holde sine tre berømte forelæsninger om
skuespillerens kunst, tog verden igen afstand fra ham. Der
var typografstrejke, den første store, det var i 1947, så ingen kunne skrive om begivenheden. Og Christian 10. var
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død, og klokkerne i Vor Frue kirke bimlede af sorg en hel
uge i træk. »Gider De gå med?« sagde han dagen før. Jeg
skulle med ham i annekset for at sige, om 'Stemmen kunne
høres gennem klokkerne.
Og næste dag stod han så på katederet og talte om den
Johanne Louise Heiberg'ske fantasifølelse, om skuespillerens erotik, forfængelighed og ensomhed og om »Hvad er
Hecuba for dig?« Han drak lidt af et glas vand og duppede
mundvigene med sit hvide pyntelommetørklæde. Jeg var
ikke i tvivl om, at det var firned- sætning for sætning og
vanddrikning og dupning.
Et par år efter meldte dr. Schyberg sig syg. Man vidste,
det var alvorligt, men ikke hvad det var, og man ringede
ikke hjem til ham. Det vil sige jeg gjorde nu alligevel; for jeg
havde fået bevilget nogle måneders orlov og skulle rejse til
udlandet, og det ville jeg gerne sige til ham.
Overraskende sagde han: »Skal De være væk så længe,
så må De hellere komme ud og spise middag, så vi kan sige
ordentlig farvel.«
Han havde et hus på Schimmelmannsvej i Ordrup. Foruden mig havde han også inviteret Holger Gabrielsen og
Ove Brusendorff, og det blev en fortryllende aften- så let
og munter og fri som nogen, jeg kan mindes. Og den uforlignelige Valborg sørgede for middagen.
Skulle det kaldes depression, så velkommen mismod!
Det var sidste gang, jeg så ham. Jeg fik et par breve fra
ham- et som svar på en opfordring til at rejse væk fra de
mørke tanker. Det troede jeg måske endnu dengang, man
kunne. En dag fik jeg øje på en dansk avis i en kiosk på en af
Paris' boulevarder. Det var Politiken, og der var et stort
billede af dr. Schyberg på forsiden. Der stod, at han var
død.«

Svend Erik Møller (f. 1918).
Journalist. Student 1937 og
derefter i tømrerlære. Afgang
fra Kunstakademiets arkitektskole 1944. Hentet til Politiken
af Stephensen i 1946 med arkitektur og kunsthåndværk som
arbejdsområde. Danner i 1962
et Pressebureau sammen med
Knud Bidstrup (se denne).

Brauers 18 ugers strejke
I 1947 oplever Politiken sammen med den øvrige københavnske, borgerlige presse- den første egentlige typografstrejke siden den lille lO-dages strejke i 1908. Men 1947strejken bliver en alvorlig sag, som strækker sig over mere
end 4 måneder fra l. marts til S. juli 1947.
Det københavnske Typograf-Forbund, der tæller 4000
medlemmer- heraf 700 ved dagbladene - har i årets første
måneder ikke kunnet løse en sag om løn og arbejdstid med
Københavns Bogtrykkerforening. Da de borgerlige aviser i
hovedstaden er medlemmer af denne arbejdsgiverfore-

Ole Hansen (f. 1919). Økonomisk medarbejder ved Politiken 1946-63. Cand. polit. 1945.
Medarbejder ved Finanstidende
1940-46. Ansat på Politiken
1946 som økonomisk lederskribent. Får Cavling-prisen 1958
for sin reportage om EF' s tilblivelse og ide. Direktør for
EFTA' s informationskontor
1964-66. Kontorchef i Statsministeriet 1966-72. Vicedirektør i
industrirådet 1977.
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De kolde dage
En lille cirkulæreskrivelse af 24.
februar 1947 fra Politiken til
personalet. Skrivelsen siger lidt
om den første efterkrigstids
fortsatte problemer i dagligdagen.
Her er brevet:
Da det har vist sig, at adskillige
af husets tekniske personale,
funktionærer og medarbejdere
lider under brændselsmangelen
og ikke har varme i deres hjem,
åbnes fra i morgen aften den
25. februar Sikker Hansen Salen som »dagligstue« for alle i
huset ansatte.
Ordningen gælder foreløbig
indeværende uge ud, hvor det
har været muligt at holde Foredragssalen fri, således at garderoberne er til rådighed og adgangen bekvem. Dagligstuen er
åben fra kl. 16-21, og der vil i
betragtning af de ekstraordinære forhold i begrænset omfang
være mulighed for en meget enkel servering - en kop kaffe eller te med franskbrød eller kager (ikke wienerbrød) og forsåvidt beholdningerne strækker
til øl eller sodavand. Serveringen betales med Husets normale priser.
For at have en oversigt over
pladsforholdene er det nødvendigt at rekvirere et adgangskort
hos N. C. Hartelius, kassererkontoret, lokal 365.
I det omfang, det kan lade sig
gøre, kan de til de pågældendes
husstand hørende medlemmer
medtages.
Tilbudet blev modtaget med
taknemmelighed af funktionærerne, men teknikken fik ikke
så megen fornøjelse af den venlige tanke. Typograferne indledte nemlig deres 31fz måneders strejke fire dage efter brevets fremkomst.
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ning, bliver de automatisk inddraget i sagen. De københavnske typografers formand er den 31-årige kommunist,
Willy Brauer, der stiller kravene så hårdt op, at forligsmanden afstår fra at mægle. Da alt er formelt i orden til en lovlig
strejke, kan intet standse Brauer. Dog henstille LO, at man
holder de københavnske aviser uden for bogtrykkeristrejken, fordi et landstingsvalg står for døren i april.
Svaret bliver dog et blankt nej, og strejken starter på dag
og time den l. marts. Social-Demokraten og Brauers eget
Land og Folk kan dog fortsat udkomme, da de ikke er medlemmer af Bogtrykkerforeningen. Heller ikke provinspressen berøres.
Bogtrykkerforeningens formand udtaler sin glæde over,
at den borgerlige presse er med blandt de strejkeramte virksomheder, for han regner med, at offentlighedens modvilje
over at se ytringsfriheden knægtet vil afkorte strejken.
Men når strejken alligevel trækker i langdrag, er det ikke
bare, fordi det er en faglig kamp, men også fordi det er en
politisk magtkamp mellem det københavnske TypografForbunds social-demokratiske og kommunistiske medlemmer. Strejken rammer hårdt og bredt. Såvel Statstidende,
som Lovtidende, Ministerialtidende og Rigsdagstidende,
der alle trykkes af privatvirksomheder, standses og medfører et alvorligt afbræk i det offentliges kundgørelsesvæsen.
Gamle Christian 10. dør uden afskedsord fra den borgerlige presse til stor skuffelse for dronning Alexandrine, der
havde håbet, at typograferne havde været i gang igen på
dette tidspunkt.
Pressehistorikeren Svend Thorsen mener, at når offentligheden ikke reagerer så stærkt som ventet, skyldes det en
vis avistræthed fra krigsårene og de mange opgør i de første
efterkrigsår.
Den 21. maj finder forligsmanden, at tiden nu er inde til
at fremsætte et mæglingsforslag. Bogtrykkerne antager
det, men typograferne siger blankt nej. Så sender de strejkeramte blade- deriblandt Politiken- deres medarbejdere
på sommerferie. Tiden går og nu begynder i alle fald de
social-demokratiske typografer på byens mange bogtrykkerier at tabe både modet og tålmodigheden. De 4000 strejkende typografer hæver % mill. kr. i understøttelse i Forbundet hver uge, og Arbejdsgiverforeningen må også støtte sine medlemmer. I Staunings tid ville regeringen utvivlsomt have ophøjet forligsmandens forslag til lov, ud fra
den betragtning, at det ikke kan være meningen, at et så lille udsnit af befolkningen i et demokratisk samfund skal have lov at bringe så megen forstyrrelse i dagligdagen, men
den siddende Venstre-regering under Knud Kristensen øn-
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Det ligner et spøgelseshus, men forestiller faktisk maskinsætteriet på 4. sal i Politikens Hus, under den 3'/z måneder lange typografstrejke marts-maj 1947. Det er den første strejke siden 1908. - Fot. Erik Petersen.

Der så omtrent ligesådan ud i ombryderiet gennem de lange måneder, hvor huset fik store beskæftigelsesproblemer i redaktion og administration. - Fot. Erik Petersen.
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Aage Hjelm-Hansen (f. 1913).
Journalist, cand. polit. Ansat
ved Finanstidende 1934-38,
Berlingske Tidende 1935-45.
Derefter til Politiken. Fungerer
i en lang årrække som formiddagsredaktionssekretær, indtil
han i 1970 overtager skole- og
undervisningsområdet, som
han med stor færdighed siden
har plejet. Pensioneret 1980.

Adolph Rast€m (f. 1913). Uddannet ved Roskilde Dagblad.
Ved Holbæk Amtstidende
1935-43 og derefter som flygtning i Sverige ansat ved
>>Dansk Pressetjeneste« 194445. I 1947 bliver han Politikens
korrespondent i Stockholm,
indtil han i 1949 får en tilsvarende stilling for Politiken i
Bonn 1949-59. Siden ved DR
med reportager fra bl.a. Israel
og USA.
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sker ikke at stikke fingeren i den kommunistiske hvepserede.
Først den 21. juni 1947 tager formanden for Kø benhavns
Borgerrepræsentation et helhjertet initiativ. Det er Sigvald
Hellberg, som selv er gammel typografformand. Det lykkes ham - aldeles selvbestaltet - at fremsætte et forslag,
som begge trætte og udmattede parter nu antager, skønt
det i påfaldende grad ligner forligsmandens månedgamle,
forkastede forslag. Hos typograferne opnår det da også
kun et knebent flertal, men så går arbejdet omsider i gang
igen.
LOs formand, socialdemokraten Eiler Jensen siger bagefter rent ud, at strejken kunne have været afsluttet tidligere, hvis ikke kommunisterne på trods af al fornuft havde
hindret det.
For alle funktionærer, der møder daglig under den lange
strejke, er det svært at slå dagen ihjel, selv om der arrangeres foredrag, konkurrencer og anden opfindsom terapi.
For Politiken har strejken betydet et alvorligt økonomisk smæk og for bladets journalister og funktionærer en
ulidelig, endeløs ventetid. Politiken, hvis totalomsætning
omkring 1947ligger på ca. 17 mill. kr. årlig, har tabt alle sine indtægter i V3 af driftsåret, mens man samtidig har måttet opretholde størstedelen af sine udgifter. Det regnskabsmæssige tab for driftsåret 1945-46 andrager 3,5 mill. kr.
Med fradrag af Arbejdsgiverforeningens erstatning på l, 9
mill. kr. kan tabet bringesned på 1,6 mill. kr. og så kan der
-selv ved hjælp af reguleringsfond m.v. ikke præsteres mere end ca. 25.000 kr. til afskrivning, udbytte og tantieme.
Men så er der gudskelov et lyst hoved i regnskabsafdelingen, der foreslår, at driftsåret forlænges til15 måneder således at Politiken omsider får sit driftsår til at følge
kalenderåret, hvad der ikke har været muligt tidligere, fordi Hørup startede l. oktober 1884.
Denne ændring vedtages faktisk, og ved at få de tre store
»julemåneder« med i strejkeåret forbedres resultatet med

Næste opslag:
Dette er Bo Bojesens debuttegning i Magasinet. Den forestiller den billige langside ved landskampen mod Norge i efteråret 1946 og bringes som
kæmpemæssig dobbeltside i Magasinet.ugen efter. Bo Bojesen fortæller
selv: >> Ungermann, der var blevet den ene af Magasinets redaktører samme år, bad mig om en sådan fodboldtegning. Jeg var ung og uprøvet og
meget glad og beæret over at få lov til at slå mine streger i Politikens berømte tillæg, ovenikøbet på en dobbeltside. Jeg har aldrig talt op, hvor
mange personer, jeg nåede at få med på tegningen, inden redaktørens
fløjte lød, men jeg kan på bedste sportsmandsvis give det klassiske svar:
»Det var en hård kamp<<.
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Blandt dem, der lider mest under en bladstrejke, er altid forlystelsesbranchen. Her ses Politikens >>Teatervogn« med reklamer for teatrene på vej gennem byens gader. - Fot. Tage Christensen.

I 1947 overbeviser husets nye tekniske direktør, Arne Byskov, den adm. direktør Orla Rode om, at en ny Boerotationspresse til supplering af 1937-pressen er fornøden. Den engelske Hoe-fabrik er i mellemtiden blevet til
Hoe-Crabtree i USA, og Rode med fru Ellinor, samt Byskov og Erik Weilskov sejler til USA for at se på pressen. Bestyrelsesmedlem Herman Dedichen - Edvard Brandes dattersøn - med fru Rona - drager med som
uundværlig maitre de plaisir. Her er ægteparrene Dedichen og Rode fotograferet på Amerika-båden af Byskov
og Weilskov. Resultatet af turen kan ses på side 189.- Amatørfoto.
10
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Bo Bojesen (f. 1923). Tegner.
Student 1942. Forgæves søgt
optagelse på Akademiets Arkitektskole 1942 og 1943. Derefter på Kunsthåndværkerskolen. Ansat på Politiken som tegner af Hakon Stephensen i
1947, og derefter- gennem
snart 40 år- Danmarks førende, satiriske bladtegner. Hans
>>Dagens tegning« er et af bladets populæreste indslag.

Hakon Stephensen udtænker Dagens tegning på sit kontor. Det er den
nyansatte Bo Bojesen (til venstre) der har foreviget situationen. I forgrunden sidder Carl Jensen, der i mange år har været alene om dette dagens vigtige bidrag. Til højre sidder Stephensens sekretær Finn Carlsen,
som bekymret ser til. Han er ansat til at afbøde chefens ordblindhed. Fra Indendørs-Politiken, 1950.

Bo Bojesen ved også godt,
hvordan han selv ser ud. Han
optræder nemlig i egen person
på titelbladet af de fleste af sine
årbøger, udgivet siden 1950'erne.
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ca. 900.000 kr. som det kan ses af regnskaberne bagest i
dette bind. Dermed ender man med at kunne give det vanlige - om end tre måneder forsinkede - udbytte på 25%
(510.000 kr.)
Den øvrige københavnske presses og de højst forskellige
samfundsmæssige tab lader sig vanskeligt opgøre, men
hårdt ramt er dels bladforhandlerne og dels alle de annoncører, der bygger på direkte kontakt med publikum, først
og fremmest forlystelsesbranchen.
Strejken giver anledning til en lang, efterfølgende debat
om, hvordan noget sådant kan undgås i fremtiden. At denne diskussion ikke bliver ført til noget endegyldigt resultat,
vil de store bladstrejker i 1970'erne i bogens sidste kapitler
bære nok så nedslående vidnesbyrd om.
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Tungen på vægtskålen
De radikales fortræffelige samarbejde med Socialdemokratiet, som er startet i 1929, er ophørt, da undtagelsestilstanden den 29. august 1943 har sat den danske regering ud
af spillet. Det er sket året efter Staunings død.
Det varer 14 år, før de radikale igen er med i en regeringskoalition. De er ikke med i Vilh. Buhls kortvarige, upolitiske samlingsregering i 1945 og naturligvis heller ikke i
Knud Kristensens Venstre-regering 1945-47.
Men efter valget i oktober 1947 oplever det lille parti sin
besøgelsestid, som støtteparti.
Socialdemokratiets nye, ungdommelige fører, Hans
Hedtoft danner regering. Hans mandattal er steget fra 48 til
57, men da Venstre er gået lige så stærkt frem, har de ikkesocialistiske partier fremdeles flertal i Folketinget. Den regering, Hedtoft nu danner, bliver derfor en mindretalsregering, men han får tilsagn om støtte og samarbejde fra sag
til sag fra de radikale, der nu har 10 mandater at tilbyde. De
to radikale førere, Jørgen Jørgensen og Bertel Dahlgaard,
er ikke til sinds at genoptage det faste bloksamarbejde fra
Staunings og Munchs dage. Det radikale parti har omsider
måttet erkende, at det slider for meget på partiets anseelse
og integritet at gøre sig alt for afhængig af den store, socialdemokratiske partner; herom vidner det radikale partis
stagnerende mandattal.
Til gengæld har socialdemokraterne lagt deres socialiseringsprogram på hylden og lovet, at der ikke skal føres demonstrationspolitik for rent socialdemokratiske tanker.
Det er en ret solid regering, Hedtoft her kan opstille. De
mest bemærkelsesværdige navne er H. C. Hansen som finansminister, den 33-årige Jens Otto Krag som handelsminister og endelig Hartvig Frisch som undervisningsminister.
I tre år -fra 1947 til 1950 -bliver det radikale parti tungen på vægtskålen, og de to partiledere udnytter denne
centrale stilling med en sådan dygtighed, at det må undre
den hele befolkning, at man kan få så stor indflydelse med
bare 10 mandater ud af samtlige 149. Men Hedtoft evner
også at arbejde bredt; han har de borgerlige partier med sig
bag en lang række love. Vigtigst er jordlovene fra 1948,
som giver staten forkøbsret til alle større gårde, hvis jord
behøves til udstykning og lignende. En anden lov, som har
præget Politikens udseende hver dag lige siden, er Hartvig
Frisch' retskrivningsreform, der afskaffer de store bogstaver.

Lise Nørgaard (f. 1917). Journalist og forfatter. Arbejder
som purung på Roskilde Dagblad og kommer 1947 til Politiken på damestoffet, som hun
moderniserede med stor dygtighed. Går 1968 med Paul Hammerich til >>Hjemmet« hvor hun
bliver chefredaktør 1975-77.
Har siden vundet sig et sikkert
navn som TV-forfatter. (Huset
på Christianshavn og
Matador).

Bo Bojesen har tegnet Lise Nørgaard, mens hun endnu er
medarbejder på kvindestoffet
på Politiken, altså længe før de
store TV -successer.
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Efter valget i 1950, der præsenterer >>dødt løb<< mellem på den
ene side socialdemokraterne og
på den anden side V-Kons. og
Retsforbundet, bliver de radikale atter tungen på vægtskålen. Men Bertel Dahlgaard og
Jørgen Jørgensen vil ikke med i
regeringen, kun støtte fra sag
til sag. Hedtofts regering møder med H.C. Hansen som
udenrigsminister og med 32årige Jens Otto Krag som handelsminister. De radikales behagelige, trygge ønskeposition
har Jensenius -inspireret af
Morten Korchs »De røde heste« - foreviget i denne tegning, hvor de to radikale førere
bruger Hans Hedtoft og H.C.
Hansen som forspand. Teksten
lyder: »Giv den fjermer et lille
tjat til, Bertel!«
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Men vigtigst i perioden 1947-50 er naturligvis Danmarks
optagelse i Atlantpagten, som har fået sit eget kapitel her i
bogen side 162. Ved denne lejlighed viser det sig yderst
praktisk, at de radikale ikke er direkte regeringspartnere,
for ved denne lejlighed stemmer partiet imod Danmarks
optagelse og går således mod alle de øvrige større partier og
skaber samtidig et skisma mellem sig og Politiken, fordi
bladet efter opslidende overvejelser ender med at sige ja til
NATO.
Hasager erfarer i disse år, at det trods alt giver større frihed for avisen, når de radikale blot optræder som støtteparti, end når de er regeringspartner, men bedst har man
det selvfølgelig som oppositionsavis. Det har både Brandes
og Cavling følt før ham.
Aret efter Atlantpagten- i 1950- må Hans Hedtoft give
op; landets økonomiske problemer er blevet oppositionen
for brogede. Et udskrevet valg i september 1950 viser »dødt
løb«. Socialdemokraterne får samme mandattal som de to
store borgerlige partier, og de radikale har ved deres nega-
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tive holdning til Atlantpagten i nogen grad sat sig selv i
skyggen. Hedtoft søger nu at styrke sit ministerium med
bl.a. Bodil Koch, Viggo Kampmann og Julius Bomholt.
Men da en dagsorden om ophævelse af smørrationeringen
næsten straks går Hedtoft imod i oktober 1950, foretrækker han at smide tøjlerne og uden nyt valg overlade styret
til Danmarks førsteVK-regering med Venstremanden Erik
Eriksen som statsminister.
Erik Eriksen- med Ole Bjørn Kraft som udenrigsminister- klarer regeringen i tre år, 1950-53, og får gennemført
den reviderede grundlov med ophævelse af Landstinget og
indførelse af kvindelig tronfølge i kongehuset. I Politiken
afspejler Eriksens tre år sig i den bedste serie, Bo Bojesen
nogen sinde har skabt, nemlig» Venstrevikingernes Saga«,
som den stadig tilbagevendende »Dagens tegning«.
Men i 1953 kommer Hedtoft igen for at blive statsminister i de to sidste år af sit liv. Selv om beretningen her foregriber bogens kronologi en smule, kan det vel allerede nu

I 1954 i Blæksprutten muntrer
Jensenius sig - inspireret af maleren Carl Bloch - over den position, det radikale parti fortsat
har sikret sig over for Hans
Hedtofts svage socialdemokratiske regering, uden at de dog
ønsker sig egne taburetter. Her
sidder Bertel Dahlgaard som
radikal støtte og driver Hedtoft
frem, mens hans kollega, J ørgen Jørgensen, og den ligeledes
støtteydende dr. Viggo Starcke
fra Retsforbundet ser til. Det
store Socialdemokrati må se i
øjnene, at det lille radikale parti siger nej til en lang række
forhøjede afgifter og skatter.
Tegningen kalder Jensenius for
>>Samson hos filistrene«. Hans
Hedtoft dør i Stockholm i januar 1955.
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konstateres, at Bertel Dahlgaard og Jørgen Jørgensen i disse to år -1953-55- atter indtager deres vante pladser som
regeringens uofficielle partnere.
H. C. Hansen griber straks roret ved Hans Hedtofts død,
og forestår - som den mest helstøbte socialdemokratiske
leder siden Stauning- regeringen til valgperiodens udløb i
1957. Det er således ham, vi møder som ny og resolut statsminister under den store arbejdskonflikt i 1956 (se side
226). Han opnår et så fortrinligt samarbejde med Dahlgaard & Jørgensen, at det kan danne grundlag for trekantsregeringen i 1957. (Se side 230).

Jacob Maarbjerg (f. 1921).
Pressefotograf. Uddannet 193639. Ansat ved forskellige blade
1939-44. Flygtning i Sverige
1945. Ansat ved Politiken siden
1947. Formand for Pressefotografforbundet 1954-67. Ved
Pressefotografernes sammenslutning med Journalistforbundet blev han æresmedlem af
Pressefotografsektionen P .F .I.

Det er vistnok Maarbjergs
mange sygemeldinger, der har
fået Bo Bojesen til at tegne ham
som førtids-invalid.
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Fra seks til otte spalter
Politiken opstår i 1884 som en B-spaltet avis, men ved Cavlings format-reduktion i 1905 nedsættes antallet til 6 spalter. Den 6-spaltede avis bliver efterhånden et så fast begreb, at det forekommer urørligt. Men efterhånden som
overskrifter, tegninger og fotografier optager ca. 20% af
avisens tekstplads, kan kætterske sjæle -på Politiken er
det Poul Graae - med rette i besættelsestiden påvise, at
man ved at anvende 7 spalter reelt kan spare 15% plads,
fordi billeder og overskrifter automatisk bliver mindre.
Under krigens papirrationering virker sådanne tanker
yderst konstruktive. Men skønt Graae i 1944 laver hele
prøveaviser på 7 spalter som klart viser, at han har ret, må
han give op i første omgang, fordi huset ikke har sættekapacitet til a.t udnytte pladsbesparelsen. Da sagen atter tages
op efter krigen, må den på ny opgives, fordi ideen faktisk
forudsætter, at hele den toneangivende københavnske
presse er enig af hensyn til de større annoncer, der leveres
fra blad til blad i matricer eller stereos i vante 6-spaltede
formater. Først i 1948lykkes det Politiken at gøre det store
spring, som vel kun de færreste af læserne hæfter sig ved udover at f.eks. Bo Bojesens tegning nu pludselig bliver lav
3-spaltet mod tidligere høj 2-spaltet, fordi tegningen jo skal
stå midt i spalterne. Men med en sådan spareforanstaltning
er det jo heller ikke meningen at vække opsigt.
Siden 1972 er Politiken imidlertid blevet 8-spaltet. Det
sidste skridt skyldes annonceafdelingens udsp~kulerethed.
Annoncerne betales nemlig pr. spalte-millimeter- »og
en spalte er altid en spalte« hævder annonceafdelingen- og
lusker derfor endnu en spalte ind på siden for at undgå prisforhøjelser! Siden har Politiken været S-spaltet, men det er
atter et af de små raffinementer, som de fleste læsere er tilbøjelige til at overse.

1948

Søndagsvagten
En anonym redaktionsvagt, som får 50 kr. for at ofre en
søndag i den gode sags tjeneste, fortæller om sine vilkår i
efterkrigsårene. Det bør nok tilføjes, at forholdene om
søndagen er stærkt forbedrede 35 år senere:
»Har De nogen sinde prøvet en sur efterårsdag ved aftenskumringen at stå på en afsides vestjysk kirkegård, alene
og med udsigt til at skulle bliver der nogle timer ... ?
Nej, det ved jeg nok, De ikke har! Men prøv at sætte
Dem ind i stemningen, og De har redaktionsvagten i de første eftermiddagstimer.
Allerede ved morgenbordet begynder man - blot for at
komme i træning - at repetere dagens stående svar på alle
forespørgsler: >>Det ved jeg ikke!«
I det store bladhus, som det vist kaldes, er der ikke en
medarbejder, der så konsekvent holdes i uvidenhed om,
hvad han burde være kendt med, som redaktionsvagten.
Det ringer på telefonen ...
-Træffer jeg redaktør Erik Olaf-Hansen?
-Næ, han er ikke til stede i øjeblikket.
- N år kommer han da?
-Jeg ved slet ikke, om han kommer.
-Men hvis han kommer, hvomår bliver det da?
- Det kan jeg ikke sige .
. . . Man ser for sig den opgivende armbevægelse, med
hvilken modparten lægger sit telefonrør.
En teatermand ringer:
-Kommer HerbertSteinthal i aften?
-Det ved jeg ikke.
-Hvis han ikke kommer, hvem har da teaterstoffet?
-Det ved jeg ikke- men prøv at spørge redaktionssekretæren i aften.
En medarbejder ringer op:
-Hvem er redaktionssekretær i aften?
- Er det din mening at insinuere at redaktionsvagten
skulle vide det?
Røret på! - medarbejderne burde dog kende huset så
godt, at de skånede vagten for dumme spørgsmål.
- Hvem er på »Dag til Dag« i aften? spørger en pressesekretær for en kunstudstilling. -Ud til højre!
Kun to ting ved vagten med sikkerhed: at politiredaktionen melder sig kort efter vagtens begyndelse for at sige,
hvem der har tøm- og at den vagthavende dagen igennem
holder redaktionsvagten underrettet om sine bevægelser
. . . han går end ikke til bageren efter brød til eftermiddags-

Kaare Toftkær (f. 1915). Journalist. Student 1935. 1936landarbejder i England, Frankrig,
Holland og Schweiz. Ansat ved
forskellige blade 1936-47. Til
Politiken som redaktionssekretær 1947-60. Londonkorrespondent 1960-64. Gæsteoptræden på Jyllands-Posten
1964-70. Atter til Politiken som
EF-medarbejder. Fra 1974 nordisk stof.

Søren Hansen (f. 1905). Journalist. Korrespondent til provinsaviser i 1925-28. Ved Børsen 1928-36 og på Nationaltidende 1936-47. Til Politiken
1947 på erhvervs- og handelsredaktionen. Næstformand i
Journalistforbundet 1953-59.
Formand for Rundskuedagen
1963-76. Effektiv medarbejderformand på Politiken 1960-64 .
Tilbage til Børsen 1970.
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kaffen uden at holde redaktionen a jour. Jeg kender ikke i
dette hus nogen, der viser deres arbejde større respekt (og
redaktionsvagten større hensyn) end politiredaktionen.
End ikke pressefotograferne gør dem rangen stridig.

Fregne Levy (f. 1911). Bibliotekar. Ansat på Politiken 1947 og
med sin polyhistorviden, parret
med en enestående elskværdighed, i en menneskealder leder
af Politikens Oplysning på forbilledlig vis. Ophavsmand til
talrige opgaver og konkurrencer i bladet, og tillige redaktør
af en af bladets mindste, men
mest læste rubrikker, >>Sproghjørnet<<. Pensioneret 1980.

Poul Holck har tegnet Fregne
Levy ved kroketspil i den levyske have bag Lodsoldermandsgården ved Rørvig havn.
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Men nu kommer redaktør Anker Kirkeby ned fra anden
sal. Han har som så ofte tilbragt en flittig formiddag på sit
kontor og viser som resultat en nævefuld breve, som han
gerne selv vil bringe til et tidligt tog - der kommer jo ikke
bude før om aftenen.
-Frimærker? l -men kære redaktør Kirkeby, De er da ikke så naiv og tro, at redaktionsvagten skal være betroet til
at gå i skuffen med frimærker.
Kirkeby går med sine breve for selv at købe frimærker i
en kiosk- i døren møder han Knud Poulsen, der er i sit bedste tøj (og det er pænt!).
Knud Poulsen har glemt sine nøgler i lommen på lørdagsbukserne og henvender sig nu til redaktionsvagten for
at låne reservenøglen fra nøgleskabeL -Hæl Som om redaktionsvagten kunne betros til at gå i nøgleskabeL - Jamen han skal ind, for han skal skrive anmeldelse på en bog,
der ligger på værelset sammen med nogle foreløbige notater. Bare ud med ham!
Så kommer Walter Næsh med friske runde kinder fra
motorløb ... nu skal der skrives.
- En blok papir?! - Tror du virkelig, at vagten ... næ,
men se i skabet her: du kan få en stak af redaktionens pæne
brevpapir med hoved og det hele- det kan du bruge i stedet
for .
. . . Frimærker- nøgler -papir - farvebånd - blyanter viskelæder - kom igen efter kl. 19, så er Dion eller Juul
kommet.
Det hændte en søndag, at redaktør Stephensen bad vagten om et par småting- og vagten måtte nøjes med at trække på skulderen og slå ud med armene.
- Sig mig engang, spurgte så Stephensen, hvad sidder De
her til?
- Til grin! lød svaret.

Næste side:
Politikens medarbejdere har det nemmere end senere tiders journalister
med hensyn til manuskriptskrivning og læselighed (se side 409). Fire
medarbejdere skriver i 1940'rne altid i hånden og den femte- Poul Graae
-har flere håndskrevne rettelser end maskinskrevne ord! Men sætterne
kan sandelig læse dem! -Fra Indendørs-Politiken 1947.
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En dråbe
Typisk >>Dråbe<< fra Knud
Poulsen i hans sidste år på Politiken:
Megen medfølelse samler sig i
disse dage om direktør Aage
Dyssegaard, som for nylig solgte sin kunstsamling for en lille
million kroner og desuden har
realiseret forretning og ejendomme for at rejse til Schweiz,
hvor han kun behøver at betale
10 pct. i skat af sine samlede
indtægter.
Grunden til, at vi ynker ham,
er, han selv gør det. >>Der er ikke noget ved noget,<< udtaler
han i en samtale med Berlingske Tidende, >>folk vil ikke
arbejde, de er sure og tvære,
selv om de lige har fået lagt på
lønnen, staten er den store malkeko, derfor er det næsten uudholdeligt for ordentlige mennesker at leve i velfærdsstaten
Danmark.<<
Sidst i samtalen lægger han
hånden på hjertet, dels for at
prøve om det er der endnu,
dels for at udtale: >>Jeg vil ikke
savne noget i dette land.<<
Han havde ikke behøvet at
sværge på hjertet for at få os til
at tro ham. Vi tvivler ikke på
hans ord. Hvordan skulle han
savne noget i landet, når han
tager alt, hvad der har værdi
for ham, med til Schweiz?
Hvorfor skulle han nære ømme
følelser for et land, som forlanger SO pct. i skat af formuens
afkast, når Schweiz lader sig
nøje med 10 pct.? Det er et tal,
der taler, om ikke til hjertet, så
til den sunde fornuft. Spørgsmålet om, hvor man har rod,
hvorfra ens verden går, er jo i
virkeligheden et meget simpelt
regnestykke, når man befrier
det for poetisk føleri.
I sorgen over at skulle tage afsked med den dybt deprimerede hædersmand blander sig et
par glædesglimt over, at vi ikke
behøver at sende ham tomhændet ud i den store verden, men i
(fortsættes side 158)
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Første vagt ankommer en søndag morgen kl. 9. Hans første
skridt gælder fjernskriveren, der netop har meldt den gamle svenskekonges død. Opringning til redaktionssekretær
Stubkjær- og kort efter glider flaget på halv og løbesedlerne spredes over byen.
En vågen københavner gør opmærksom på, at facadeskiltet fortæller, at kong Gustavs kræfter er aftagende.
Skiltet må rettes - hvorledes få fat på en dekoratør, og
hvorledes komme ind på anden sal, når hverken redaktionssekretæren eller vagten i hallen har nøgler?
Det første problem løses via Jørgen Møller (men hvis han
nu ikke havde været hjemme?)- det andet (en lys ide!) gennem vagtselskabet.
Faktisk lykkes det, mindre end halvanden time efter at
Berlingske hjørne havde meddelt det kongelige dødsfald på
sin tavle, at få et nyt skilt hængt ud:
Jalousimord i Odense

Kong Gustav er død
Fjernskriveren - eller en opringning - giver meddelelse om
et prominent dødsfald. Redaktionsvagten ringer til en redaktionssekretær- intet svar- derpå til en anden, som svarer, at en fjerde har vagt. Endelig får man afleveret sin besked for en halv time senere at blive ringet op af en chefredaktør, der fortæller, at han hos en kollega har bestilt en
nekrolog om den store afdøde, som skal afhentes om halvanden time, da manden tager hjemmefra, når han er færdig
med at skrive.
Tableau!- det store bladhus råder hele søndag eftermiddag ikke over et bud!
Bevares, der er selvfølgelig også »professionelle« lyspunkter i redaktionsvagtens dont, lejligheder, hvor han dog får
lejlighed til at markere sin eksistensberettigelse.
Telefonen melder en samtale fra en landsby på Stevnsen sjællandsk stemme meddeler, at man har set en flyver
styrte ned- det må være ovre ved Holtug omtrent ...
Vagten ringer til omstillingsbordet: ingen samtale må
stilles ind til mig, før jeg har haft nogle udgående!
Næste side nederst:
I 1948 er >>Magasinets<< gamle hjørneværelse på 2. sal blevet nedlagt til
fordel for et nyt bestyrelsesværelse, som faktisk kommer til at eksistere
helt op til1977 (se side 430). Det ser lidt sterilt ud, men er dog større og
lysere end det gamle (se Bind l, side 385). Det er Politikens formand fra
1905-32, ORS Oskar Johansen, der hænger på væggen. -Pol. Reklamefoto.

1948

I 1948 fylder CarlJespersen 75 år. Det er nu 10årsiden, at han med få timers varsel i vrede forlod Politiken efter
32 års enestående indsats. Siden har han nægtet at sætte sine ben i huset. Nu repræsenterer hans svigersøn, LRS
Erik Pontoppidan de jespersenske aktier fra Vennelånet i 1920. I 1940 har Vilhelm Nielsen afløst Erik Scavenius som formand, og Orla Rode er næsten samtidig blevet Jespersens afløser som administrerende direktør.
Begge føler de, at der er noget der bør glattes ud. Her drikker de en forsoningsskål med den gamle Carl Jespersen i hans hjem i Gentofte for at dementere hans påstand om, at han >>har været død siden 1938«.- Fot. Tage
Christensen.
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(fortsat fra side 156)
al ydmyghed tør rose os af, at
også han har haft en malkeko
at malke her i landet, og at han
ikke har haft grund til at klage
over fedtindholdet.

En medarbejder og en fotograf må alarmeres- ved denne
lejlighed var Carl Næsh Hendriksen og Tage Christensen
på ulykkesstedet ca. 70 km fra København, før Falck nåede
derud- fra Køge! -Fransk maskine- ca. 25 dræbt.
Det er- gudskelov- sjældent, at så nervepirrende begivenheder forstyrrer søndagsstilheden i redaktionsvagten
... men der er dog inden for de sidste fem år sket fem danske
flyveulykker på søndagseftermiddage.
Af og til kommer der besøgende »fra gaden«- det kan være
en mand, der på en eller anden måde er blevet trådt over
tæerne og nu ønsker, at Politiken skal antage sig hans sag i
bladets spalter. Et skøn må afgøre, om man skal sætte manden i forbindelse med en journalist, eller om han på en elskværdig måde skal gøres begribeligt, at vi ikke kan hjælpe
ham. Særdeles ofte gælder det blot om at lade folk få lov til
at tale ud; mens man sympatisk lytter til, svinder problemerne ind til ganske minimale proportioner.
Skal en række bemærkninger som disse udmunde i en
slags konklusion, må det blive denne: redaktionsvagterne
om søndagen søger- uden nogen art af støtte fra bladets side- at gøre det bedste ud af en dårlig situation.«

Politikens Filmjournal
Politikens Film journal, startet af Politikens to reklamefolk
Mogens Kaarøe og A. W. Andersen, har premiere den 29.
aug. 1949 på 48 - fortrinsvis københavnske -biografer.
Den første journal byder på en jordskælvskatastrofe i Equador, Trumans underskrivning af Atlantpagten, glimt af
Carl Brisson i K. B.-Hallen, tun-ugen på Øresund og endelig »Kokken«s triumf ved verdensmesterskaberne i cykling. Journalerne bliver fra starten en succes hos biografgængerne, som hurtigt forventer både en forfilm og en ugerevy, hvis en tur i »biffen« skal være pengene værd. Allerede i 1951 kan Filmjournalens nr. 100 udsendes. Nu er man
oppe på 72 biograf-kunder og hver ugerevy ses af ca.
300.000 mennesker.
Orla Rode er meget stolt af at Politikens administration
har skabt et nyt medium, som kan præsteres på hans side af
Til venstre:
Under den franske udstilling i Forum sommeren 1950 sender udstillingskomiteen den parisiske betjent Pierre Barbier med til København. Han
placeres hele sommeren på Politikens hjørne og han overdrager Boghallens francpfile Harry Scheike sin hvide stav før hjemrejsen. -Pol. Pressefoto.
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trappen uden redaktionel medvirken, og han er overbærende med det voksende underskud. Men 30. juni 1954under en af de efterhånden hyppige sparerunder-må Filmjournalen indstilles efter at have præsteret 257 ugeprogrammer. Man har forgæves søgt offentlig støtte, men har
overalt mødt afslag. Derefter er det uigenkaldeligt slut med
den første og sidste danske filmrevy. I 1980'erne vises Politikens gamle filmjournaler i en periode på TV hver lørdag
eftermiddag.
Mogens Kaarøe -nu bedaget pensionist- husker stadig i
sit otium Filmjournalens tilblivelse. Den følgende beretning bygger på hans erindringer om starten på journalens
største nyhedskup.

Politikens bureaukonsulent, A. W. Andersen, og Mogens
Kaarøe snakker sammen over en kop kaffe og råber og diskuterer og får ideer og forkaster dem- og så -lige med eter den der! Den store ide! Politiken bør lave en filmjournal!
Det vil være et glimrende fremstød for det gamle blad, og
der må være behov for den, nu da Paramounts er nedlagt
( »- Ser alt, hører alt -«). De ser på hinanden med strålende
øjne og fabulerer løs. NU-Hansen skal være speaker, journalen skal bookes ind i biograferne sammen med spillefilmene, som et program, der skal ikke tjenes på den, den skal
leveres til cost-pris ...
Kaarøe går til Gunnar NU i Radiohuset og forelægger sagen. Gunnar griner bredt og siger: »Ideen er glimrende,
hvis den bliver til noget, er jeg med -men den bliver aldrig
til noget. Hvis I får Politikens ledelse til at gå med, giver jeg
en kasse øl!«
Politikens ledelse går med. Det bliver til noget. Gunnar
giver øl. Og Politikens Filmjournal kører i biograferne i
næsten S år. Det er et ræs at få dem ud, uge efter uge. Stoffet skal være så aktuelt som muligt. Det danske klarer vore
egne filmfotografer, de udenlandske indslag kommer pr.
fly - altid i sidste øjeblik. Journalen laves natten mellem
onsdag og torsdag, kopieres om torsdagen i det nødvendige antal kopier og rundsendes til biografernes premiere om
fredagen.
Nerverne er konstant på højkant, men hver uge lykkes
det, som ved et mirakel, og staben kommer sjældent i seng
før ved 4-5-tiden om morgenen.
Filmjournalens største kup bliver afsløringen af dr. Lazarus omkring 1950. Der er på den tid en vis fru Melloni,
som har vakt opsigt med sine spiritistiske seancer. I trance
får hun kontakt med de tilstedeværendes afdøde slægtninge. Det foregår via dr. Lazarus, som påstås af være en

Høflighed
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Hasager og Kirkeby er to af husets høfligste personer. Det kan
godt virke lidt besværligt. Tegning 1949 af Robert Nielsen.
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egyptisk læge, der har levet på Ramses den 2.s tid. Dr. Lazarus gør alle de tåbelige ting, som åbenbart er sådanne ånders speciale: banke i bordet, fremkalde savelyde, få elektriske pærer til at blinke, fremkalde toner på en citar, der
ligger frit på gulvet, o.s.v. -og når fru Melloni tager ham
med i et mørkekammer og holder en fotografisk plade mellem sine hænder, viser den eksponerede plade senere tågede, spøgelsesagtige skikkelser. Jo, Lazarus er altid til tjeneste for fru Melloni, snart her, snart der.
På den tid er der stor interesse for okkulte fænomener.
Irlænderen Dunne, russeren Guspensky og vor egen Jacob
Paludanskriver bøger, hvori de såkaldt oversanselige fænomener tages alvorligt, og film som »Mysteriet på Berkley Square«, og skuespil som »Johnson over Jordan« er
succeser. Det er derfor ikke så mærkeligt, at folk som professor Winther fra Polyteknisk Læreanstalt og lægen, professor Preben Plum samt Erik Olaf-Hansen på Politiken
bliver seriøst interesseret i fru Melloni og dr. Lazarus.
Filmjournalen får i dybeste hemmelighed, efter en aftale
med professor Plum, lov til at filme en af fru Mellonis
»forestillinger« (- som skal blive hendes sidste-) i hans hus
nord for København. Den skal foregå i et kælderlokale, og
Journalen får anbragt kameraet i en lyskasse ved et af vinduerne, hvor der er lavet et hensigtsmæssigt hul i gardinet.
Derfra retter fotografen objektivet mod gulvet under bordet og filmer løs.
Filmen viser ganske tydeligt, at når fru Melloni er i trance over bordet, er hun lysvågen under bordet, hvor hendes
benarbejde og trækken i »usynlige« tråde fårdr.Lazarus til
at gå til makronerne.
Den uges Filmjournal samler fulde huse i biograferne,
bladene skriver spalte op og spalte ned om sagen, og Ib
Schønberg synger i Cirkusrevyen årets vise: »Det er mig og
Melloni og Lazarus ... «.
Fra Pilestræde ringer man og meddeler til filmredaktionen, at i Berlingske Tidendes biografannoncer må der for
fremtiden kun stå »Filmjournalen«, ikke længere »Politikens Film journal«.
Til venstre:
Hakon Stephensen udtænker helt logisk »Far til fire«-serien i 1948 i samarbejde med Hast & Engstrøm. Der skal være en skikkelig far uden kone,
en flot, voksen datter, et par tvillinger og en lille, snusfornuftig efternøler, Lille-Per, der efterhånden bliver det daglige centrum. Serien opnår
at komme i bogform og at blive filmet. En urimelig kontrovers om dens
udnyttelse til annoncebrug bevirker, at forfatter og tegner ønsker den
overført til Berlingske Tidende. Ja, det er jo den slags, der kan ske! Og
Berlingske tager den naturligvis med kyshånd.
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Her er alle deltagerne i den afslørende radioudsendelse af seancen med murermester Melloni og frue. Fra venstre Karl Bjarnhof, radioredaktør Aksel Dahlerup, ægteparret Melloni, aftenens vært professor Preben Plum,
direktør Lindholt Nielsen. I forgrunden forfatterne Jacob Paludan og Aage Marcus. Radioudsendelsen blev
filmet af Politikens FilmjournaL Billedet er taget lige inden fru Melloni må vedstå, at seancen er fup.

Radioredaktøren Aksel Dahlerup rækker mikrofonen frem, mens herr Melloni læser, hvad ånden Lazarus har
skrevet med spejlskrift. Fru Melloni foregiver at lytte forbavset. (Hun har selv skrevet det!) -Fotografi til Politiken under Filmjournalens optagelse af seancen.
11
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Forskud
Forskud til medarbejderne er et
evigt motiv i Politikens historie. I 1950'erne er det hovedbogholder Arne Brodersen, der
sidder på pengekassen.

(Melodi: Menuetten af "Elverhøj«)
Når Fanden holder fødselsdag
når kongens foged venter,
når ubetalte afbedrag
og skat og renters renter
sig tårner op som et Mont
Blanc,
og der bli'r luk' t for gassenså styrer alle deres gang
til Brodersen ved kassen.
Hver dag han trofast høre må
de mange triste klager
om løn, der aldrig kan forslå,
om ubetalte sager,
om børnebidrag, gråd og snot,
om småbørn uden senge,
om hustruer, der bort er gå' t,
fordi de mangled' penge.
Han sidder som et afløbsrør
for denne verdens jammer,
en vagt ved den forgyldte dør
til bladets pengekammer.
Han hører sjældent munter snak,
kun grådbelagte stemmer,
som mumler et farvel og tak,
såfremt han gi'r en femmer.
Han gør det hele med et smil,
er altid vaks og vågen.
Med optimisme og med stil
han fører hovedbogen.
Han løser uden no't besvær
hver talkolonnes gåder.
Hil Brodersen, som altid er
kontant på alle måder!
5-øren.

Niels Hasager var mærkelig.
Han var så hjælpsom, at han
gerne spændte ben for folk for
at komme til at rejse dem op
igen. Dog rejste han dem kun
halvt op. Når de selv skulle rejse sig den sidste halvdel, var
hjælpsomheden borte.
Poul Graae
(efter sin afgang 1959)
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Atlantpagten
Der er rettroende radikale, der vil hævde, at Politiken ophørte med at være radikal, da Hørup fratrådte i 1901, men
der er mange bedre informerede, der vil erindre, at Ove
Rode genoplivede den rendyrkede radikalisme efter stiftelsen af Det radikale Venstre i 1905, og atCavling uden begejstring støttede de to radikale regeringer 1909-10 og
1913-20. Rode levede og døde som rettroende radikaler,
der ovenikøbet kunne sin trosbekendelse udenad, fordi
han selv havde formuleret parti-programmet med P. Munch
og fået det strammet op af Oskar Johansen. Cavling, der
som nævnt havde oplevet den frustrerende situation for
en kreativ og oppositionslysten redaktør at agere regeringsblad under l. verdenskrig, og som skulle bakke mange af regeringens nødvendige, men upopulære foranstaltninger op, havde fået nok af radikalismen allerede inden
krigen var forbi.
Da så boycatten fulgte efter som erhvervslivets tak-forsidst til regeringsbladet Politiken, gik C avling i baglås: »De
radikale har gjort bladet megen skade.«
Ove Rodes tilbagekomst i 1927 kom ikke til at sætte nye
radikale spor i bladet. Ikke blot fordi Rode var syg og træt,
men fordi Valdemar Koppel, der nu i mange år havde været politisk redaktør nægtede at afgive denne post. Rode
blev aldrig på ny politisk ansvarlig i de sidste år af sit liv,
selv om mange læsere troede, han var det. Og Koppel blev
aldrig så bibelstærk som Rode udi det radikale.
Fra 1937 sidder Hasager med hele ansvaret, simpelt hen
fordi han er blevet eneredaktør. Alt ansvar er samlet i hans
person. Han er vokset op som medlem af »Radikal Ungdom«, hvor han har mødt Bertel Dahlgaard lige efter l.
verdenskrig, da de begge er purunge. Hasager er radikal af
sind og opdragelse, men han er tillige pragmatiker, og hos
ham må Politikens interesser altid gå forud for partiet. I de
følgende år, mens Dahlgaard endnu er Staunings radikale
indenrigsminister, ringede Hasagers telefon næsten daglig
og en stemme meddeler: »Det er indenrigsministeren, træffer jeg chefredaktør Hasage r?« N år Hasager så har lagt telefonen, har han i alle tilfælde et godt oplæg til den ene af dagens ledere. Han er formentlig den sidste redaktør på Politiken, som opretholder en varm ledning til Det radikale
Venstre.
Men nu er vi nået til1949, da spørgsmålet om Danmarks
tilslutning til Atlant-pagten- Den Nordatlantiske Forsvarspagt- eller mere enkelt NATO, skal afgøres i Folketinget.
Det sker ovenikøbet på et tidspunkt, da man har måttet
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opgive at skabe en nordisk alliancefri forsvarspagt. Yderligere er enhver tænkende dansker for længst blevet tydelig
belært om, at der ikke længere er noget der hedder neutralitet. Og skelsættende er yderligere det faktum, at Hedtofts
socialdemokrater uforbeholdent er gået ind for tilslutning.
Det radikale parti tager derimod afstand fra pagten. Det
gør kommunisterne naturligvis også, og det er jo ikke noget morsomt selskab for de radikale at komme i. Alle andre
partier støtter tanken.
Hvad gør Politiken? Stakkels Hasager, til hvis dyder
som chefredaktør hører, at han meget sjældent selv sætter
pen til papiret. Det bliver han nødt til denne gang. Foreløbig trækker han dog bladets klare ja eller nej ud så længe
som muligt, men 13. marts 1949- dagen efter Det radikale
Venstre har bekendt kulør og en uge før den stærkt diskuterede sag skal for i Folketinget- må han ud med sproget. Eftertiden fastslår, at Politiken faktisk tiltrådte Danmarks
tilslutning til pagten den nævnte dato, men kun i en bisætning. Og det er rigtigt, for i Politikens gustne leder står der
den dag- med bisætningen fremhævet her:
11'

I >>Land og Folk«, hvor kommunisterne har bekæmpet medlemskabet af det USA-inspirerede NATO, gengiver Herluf
Bidstrup i 1949 alle de aviser,
der har støttet medlemstanken.
Det er gamle Tante Berling i
trit med det kapitalistiske Politiken, det militære Nationaltidende og det klerikale Kristeligt Dagblad og ved siden
vandrer abekatten Information.
Foran løber den social-demokratiske moppe med mundkurv. Alle er underkastet general Ebbe Gørtz' eksercits.
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Paul Hammerich (f. 1927).
Journalist. Student i 1947. Frie
studier i København og USA
1947-49. Til Politiken 1949. Redaktør af >>Lyt<< 1952-54. Rejsende journalist 1954-60. Redaktør af søndags-avisen 196067. Chefredaktør for >>Hjemmet<< 1968-69 og af »NB<< 1970.
Videokonsulent hos Gyldendal
1971-77. Derefter'meget produktiv free-lance TV-forfatter.
Kronikredaktør ved Politiken
fra 1983. Største bogværk:
Danmarks Krønike 1-3, som
yderligere bliver TV -serie i
1984.

Poul Holck har tegnet den flittige Hammerich, mens han var
Søndags-Politikens inspirerende redaktør og endnu ikke opdaget af hverken Gyldendal eller TV-byen.
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»Det er ikke nogen forbavsende hemmelighed, at det
forholder sig med de radikale i dette svære problem som
med de andre partier, at synspunkterne ikke er skåret over
en kam. Der er absolutte modstandere af Danmarks tiltræden af Atlantpagten, det gælder utvivlsomt langt de fleste
blandt de radikale vælgere, og der er A-pagttilhængere,
hvortil vi for vort vedkommende slutter os, og endnu er
der mange, der står usikre over for den ansvarstunge beslutning«.
Bisætningen er faktisk skrevet af Hasager selv. Politikens økonomiske medarbejder på det tidspunkt Ole Hansen har senere hævdet, at dette var ganske mod sædvane;
Hasager plejede aldrig at skrive selv. Det har muligvis været fordi Hasagers nære ven og eneste dus-broder Einard
Skov havde sagt nej til at indtage dette standpunkt, der gik
mod partiets.
Men så kommer sidste akt. 21. marts 1949, aftenen før
Gustav Rasmussen skal forelægge Atlantpagten i Folketinget, skal Politiken gerne bekende kulør i en hovedsætning.
Men sagen volder stadig Hasager store formuleringsproblemeL
Paul Hammeric h har givet følgende situationsbillede fra
21. marts 1949 i bind l. af sin Danmarks Krønike:
»Intet sted blev afgørelsen mere kvalfuld end på Rådhuspladsen- det radikale hovedorgan Politikens chefredaktion våndede sig som sårede i et
vejkryds. De triste kendsgerninger var, at partiet sagde kontra, men de
fleste læsere og især annoncørerne sagde pro. Den 21. marts- aftenen
før Gustav Rasmussen i Folketinget skulle fremlægge forslaget om Danmarks tilslutning til Atlantpagten -bølgede redaktionen af stærkt uenige politiske kommentatorer, bestyrelsesmedlemmer og tilløbende radikale politikere. Jeg var nyansat yngste journalist, klokken var 23, og jeg
havde et i denne forbindelse totalt uvedkommende ærinde ind til den ansvarlige chefredaktør Niels Hasager. Jeg bankede forsigtigt på døren til
hjørneværelset. Der sad den gamle redaktør med askebægeret fyldt med
cerutstumper, mens han med en lille sølvpencil filede på et langt spalteaftryk. Så indførte han omhyggeligt en rettelse og så tomt på mig: >>Tak
Hammerich, vil De gøre mig den tjeneste at sende det her op med rørposten<<. På vejen ud læste jeg aftrykket. Det stod» Rigsdagens beslutning6. korrektur<<. Det var morgendagens ledende artikel, en alenlang klamamse om fordele og farer og betænkeligheder, der påvirkede sindene
etc.<<

Ja, det var en fuld, tospaltet leder, der konstaterede, at
Danmark ved at tilslutte sig pagten, ikke på nogen måde
afskrev sin egen udenrigspolitik, eller gav sig stormagterne
i vold. Man måtte også- trods den voldsomme kommunistiske aktion imod pagten- erkende dens defensive karakter. Og så lidt dristigere: »Vi mener heller ikke, at der er n o-
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gen anden vej efter den nordiske tankes forlis. Vi må erkende, at vi har mistet troen på de isolerede neutralitetsmuligheder, og at vi i den styrke, som samles i Atlantpagten, ser
en sikring mod aggressive brud på freden.«
Men Hasager er ikke rigtig rolig, for det lader sig ikke
nægte, at det at være deltager i denne pagt byder på problemer, som har en anden og farligere karakter, end en
nordisk pagt. Derfor konkluderer han: »Når dette skridt,
som er det mest vidtrækkende i vores lands historie, nu
træffes, bør den sluttelige afgørelse lægges i en folkeafstemnings hånd.«
Efter to dages debat vedtages tilslutningen til Atlantpagten- onsdag den 24. marts 1949- efter kommunistiske optøjer i tinget. Der afgives 123 stemmer for og 23 imod (de
radikale og kommunisterne).
Hasagers foreslåede folkeafstemning bliver der således
ikke noget af. Det er der simpelhen ikke tid til, da de 11 an-

I 1949 har Anker Kirkeby været i Oslo for at referere Nobelkomiteens overrækkelse af
Fredsprisen til indstifteren af
>>Een verden« og >>Verdens
levnedsmiddel-Organisation<<Lord Boyd Orr. På lordens europæiske foredragsrejse indfanger Kirkeby ham i København
og arrangerer festmiddag på
Politiken med samme begejstring som kong Haakon har
gjort i Oslo aftenen forinden.
Her fører hædersgæsten fru Kate Hasager til bords, mens Kirkebys kone, tegneren Maja, f.
Sanne, ser til. Kirkeby ses til
højre. Kirkeby minder gerne
om at han er født 18 dage før
Politikens start; hans 100-års
dag er derfor passeret umiddelbart før bladets 100 års jubilæum. -Foto i Kirkebys arkiv.
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dre lande er langt fremme. På Rådhuspladsen føler alle sig
vel tilpas ved ikke at være kommet i selskab med »Land og
Folk«. Den 29. marts slutter Norge sig til pagten, og i begyndelsen af april undertegner alle 12 tilmeldte lande Atlantpagten i Washington.

Svend Thorsen (1895-1971).
Redaktør, forfatter. Student
1914. Journalist ved forskellige
provinsblade 1917-33, derefter
protokolsekretær i Folketinget
og 1935-39 tillige pressekonsulent for Valutacentralen. Fast
politisk kronikør ved Politiken
1950-65. I de 15 år præsterer
han 142 kronikker, hvad der
gør ham til No. 8 på kroniklistens >>Top-20« i 100 år.

Jens Nørgaard (f. 1918). Informationschef hos F.L. Smidth.
Uddannet i Randers og Holbæk; til Politiken 1949 med politisk reportage, arbejdsmarkedet og det sociale stof som speciale. Talrige studierejser i de
nordiske lande, øvrige Europa
og Canada. Går i 1971 til F.L.
Smidth. Gift med Lise Nørgaard.
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Politiken - og dermed Hasager - bliver bagefter hånet
for vankelmod og opportunisme, fordi afgørelsen menes
stærkt påvirket af hensyntagen til bladets mange socialdemokratiske læsere og konservative annoncører.
Ingen synes derimod at antyde, at afgørelsen også kan
skyldes Hasagers sunde fornuft, der som sædvanlig i sidste
ende har sejret.
Men afgørelsen slår unægtelig den første, iøjnefaldende
breche i samarbejdet mellem blad og parti. En breche, som
i den følgende snes år til slut får samarbejdet til at revne
helt.

Atlantpagten og annoncørerne
Radikal politik har aldrig været erhvervslivets livret; dertil
har partiet for længe og for effektivt støttet den socialdemokratiske stræben efter lighed og social udligning. Forretningsfolk er - næsten pr. definition - konservative, og
deres hoforgan er i 1950' erne så ubestridt Berlingske Tidende. Som Mogens Kaarøe engang har bemærket i en hed diskussion: »Berlingske Tidende læses af højfinansen, forretningsfolk og teknokrater. Derimod læses Politiken kun af
teaterdirektører, højskoleforstandere, forfattere og skolelærere. Dem er der ikke ret meget at hente hos til annoncespalterne.«
Stort set har annoncørerne meget lidt sympati for Politiken, men det er en stor avis, der når langt ud, og annoncering i den giver altid resultater. Mere fanatisk er en forretningsmand jo ikke, end at han handler, hvor fortjenesten
er at hente.
Da Politiken i Hasagers leder nu er gået ind for Danmarks tilslutning til Atlantpagten, laver annonceafdelingen et særtryk af lederen og sender hver af de store annoncører et eksemplar. I annonceafdelingen har man erfaring
for, at disse annoncørers daglige avis er Berlingske Tidende, hvor man kun kan læse om Det radikale Venstres modstand mod at tiltræde Atlantpagten og man kan regne med,
at læseren så uden videre tror, at Politiken har taget partiets standpunkt. Derfor, sort på hvidt, værsgo'- Politiken
følger ikke i tykt og tyndt de radikale politikere!

1950

I 1950'erne bliver knallerten den store fornyelse i trafikken. Politiken arrangerer allerede i 1950 et godt 500 km
langt knallertløb fra København til Skagen og retur. 16 deltagere gennemfører løbet uden uheld. Her ses starten. - Fot. Jacob Maarbjerg.

Her er deltagerne omtrent halvvejs. Billedet er fra Frederikshavn. Der køres både med danske knallerter (BFC,
Disella, Bantam og VAP) og tyske (Victoria og Lohmann). Benzinblandingen koster 34 øre pr. liter og turen
kan gennemføres for ca. 4 kr. - Fot. Jacob Maarbjerg.
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Niels Blædel (f. 1917). Journalist og forlægger. Ansat 1949
som videnskabelig medarbejder
ved Politiken og dækker dette
nye og vanskelige stof med stor
dygtighed til1970. Med sit indgående kendskab til videnskabelige kredse starter han allerede i 1960'erne >>Rhodas», hvor
han siden har skabt en imponerende række illustrerede værker.

Der bliver ballade på Politikens næste bestyrelsesmøde.
Et par af medlemmerne mener, at det er uanstændigt, at annonceafdelingen har brugt en leder i annonce-akkvisitionen. Heroverfor må Kaarøe hævde, at annonceafdelingen
ikke har haft nogen indflydelse på, hvad der står i samme
leder og at han først kendte Politikens standpunkt, da det
kunne læses i avisen. Endvidere at man ved, hvor få af vore
annoncører, der dagligt læser bladet, fordi de er konservative og derfor forsvarsvenlige, og man har derfor ment, at
de med egne øjne bør se, at Politiken m.h.t. Atlantpagten
er enig med dem.
Der bliver alligevel fra opbragte bestyrelsesmedlemmers
side formuleret en skriftlig påtale af det skete, som skal tilføres bestyrelsesprotokollen. Altså en »næse« til Kaarøe!
Den nægter han at modtage. Så siger Hakon Stephensen de
forløsende ord: »Er det ikke ubehageligt at tænke på, hvad
der vil ske, hvis det kommer ud, at bestyrelsen modarbejder bestræbelser på at delagtiggøre en større kreds i,
hvad der har stået i bladets ledere?«
Så bliver der ikke talt mere om den sag!

Den kære familie
Efterkommere af de tre grundlæggere af Politiken udviser
fremdeles stor veneration for det gamle blad. De har bevaret deres aktier i både anden og tredie generation og er flinke til at købe småaktieposter op for at sikre, at de ikke
kommer på gale hænder. Når udenforstående en sjælden
gang erhverver en nok så lille, stemmeberettiget aktiepost,
skal han eller hun fremdeles godkendes af generalforsamlingen som værende »en god og frisindet aktionær med et
livssyn, der svarede til bladets«. Det sker, at man nægter
ansøgeren godkendelse.
Venerationen skyldtes ikke at Politiken er nogen særlig

Gert Munch (1924-66). Arbejder 1945-50 på en række provinsaviser. Ansat på Politiken
1950-61 med radiobladet >>Lyt«
som arbejdsområde. Genial
som layout-mand og suveræn
som billedredaktør. Tilbringer
de sidste 5 år af sit alt for korte
og lidet harmoniske liv på
B-T., hvis 50-års jubilæumsbog
blev hans sidste, imponerende
indsats.
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Næste side nederst:
Fredag den 21. september 1951 spiller Politikens Idrætsforening (PIF)
mod besætningen på den engelske u-båd >>Tally Ho« på opvisningsbanen på Jens Jessensvej. Tre år tidligere er de to hold mødtes for første
gang, og dengang vandt PIF. Englænderne får revanche, idet kampen
ender S-3. PIFs hold er stående fra venstre: Johs. Husum fra Stereotypiet, Poul Hansen fra Elektrikerværkstedet, Heine Halberg fra Hovedkontoret, Sv. Aa. Bjørn fra Reproduktionsanstalten, T. Sarby fra Sætteriet,
Sv. Christensen og Willy Nielsen fra Rotationen, Erik Nielsen fra Snedkerværkstedet, Mogens Juul fra Arkivet, John Johansen fra Blad udleveringen, Werner Hansen fra Annonceafdelingen og Erling Madsen fra
Bladudleveringen. - Ukendt fotograf.
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Inspireret af amerikanske konkurrencer afholder Politiken sit første »Sæbekasseløb« søndag 10. sept. 1950.
Det foregår med 15.000 tilskuere på en afspærret vej ved Bellahøj, og der deltager 250 vogne. 6-årige Erik Pettersen får tillægspræmie for den morsommeste, hjemmebyggede vogn.- Pol. Pressefoto.
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Elias Bredsdorff (f. 1912). Dr.
phil. Student 1930. cand. mag.
1938. I Cambridge i 30 år, først
som dansk lektor, senere som
chef for de skandinaviske studier 1949-79. Ud over sin egen
store litterære produktion har
han været en flittig leverandør
af indlæg til Politiken, hvor
han bl.a. har præsteret 38 kronikker siden krigen. Farbror til
Thomas Bredsdorff jun.

Aage Marcus (f. 1888). Bibliotekar. Nu ældste bidragyder
ved Politiken. cand. jur. 1914.
Bibliotekar på Kunstakademiets bibliotek 1915-58, men arbejder samtidig som forlægger,
og forlagsredaktør med en stor
egenproduktion, der har nær
tilknytning til det kunsthistoriske. Skriver henved 100 kronikker, heraf størstedelen til
Politiken. Zeuthens pris 1978.
170

god forretning. Aktiekapitalen er 1936-43 ved fondsaktier
firedoblet til2.040.000 kr., men kun den oprindelige fjerdedel er stemmeberettiget. Skønt det årlige udbytte siden
krigen på 510.000 kr. ganske udgør 25 o/o af aktiekapitalen,
er det alligevel et beskedent resultat af en virksomhed, som
i 19 50 omsætter over 100 mill. kr. Men man kan - hvis man
vil- naturligvis også hævde, at udbyttet er fem gange det
beløb, der ved starten blev indbetalt af de oprindelige aktionærer.
Kan der således kun tales godt om de interne motiver for
at opretholde bladet som familieaktieselskab, må mange
udenforstående - ikke mindst efter at Politiken er blevet
landets største avis- føle, at det nok er tvivlsomt, om en så
central del af »den offentlige mening« i det lange løb kan
ejes og kontrolleres af en snæver kreds af ret tilfældige borgere, hvis tilknytning til bladet alene bygger på arvede aktier. I Sverige går udviklingen i retning af at omdanne store
og toneangivende aviser til selvejende institutioner.
Den, der i efterkrigsårene klarest og mest besindigt udtrykker sådanne tanker, er Politikens egen, højtrespekterede, indenrigspolitiske medarbejder Gunnar Nielsen, der
tillige i disse år er formand for Journalistforbundet. Han
skriver:
»Bladene er en så mægtig faktor i det moderne samfund, at
det ikke er uforståeligt, at man i England er begyndt at
spørge, hvem det er, der råder over dem. Herhjemme har
vi to store bladhuse, Berlingske Tidende og Politiken, af
hvilke det første ejes af efterkommere af familien Berling,
det andet af Hørups, Brandes', Bings og Henrik Cavlings
efterkommere og desuden en forholdsvis begrænset kreds
af aktionærer.
Set fra et samfundssynspunkt ville det være mest tiltalende, hvis disse to store bladkoncerner engang ville blive
omdannet til selvejende institutioner, ledet af en bestyrelse
af repræsentanter for dem, der skriver og fremstiller bladene samt uvildige og højt ansete personer som repræsentanter for samfundet. Det kommer nok engang, og den dag,
det sker, vil der for disse to blades vedkommende ikke længere være anledning til at diskutere forholdet mellem journalister og bladejere.«
På side 173 viser Bo Bojesen bestyrelsen som ved et bestyrelsesmøde den 18. marts 1950 endnu helt domineres af
den gamle og i bladhuset ret populære familiekreds. Øverst
til venstre ses bestyrelsesformanden, direktør Vilhelm
Nielsen. Han bliver sagfører før århundredskiftet, men det
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I 1951 fejrer Medarbejderforeningen under udfoldelse af megen opfindsomhed deres afholdte kollega, Magnus
Simonsens 50 års fødselsdag på bladet. Hans fornavn Magnus har inspireret til et heltekvad og en runesten,
frembåret af kolleger, formummet som Venstrevikinger. - Fot. Tage Christensen.

Her er den laurbærkransede Simon anbragt mellem to berømte damer fra Politikens redaktion. N alle Schou, i
en menneskealder leder af telegramredaktionen, og Paula Eskelund (Karl Jesus' søster), som lever sit liv i Politikens Hus som korrespondent til en engelsk avis. - Fot. Tage Christensen.
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Erik Gleie (f. 1928). Begynder
sin karriere som pressefotograf
som 17-årig i befrielsesåret
1945. Det sker på Fyns Tidende, hvorfra han i 1950 kommer
til Politiken og hurtig evner at
gøre sig gældende. Medlem af
Pressefotografforbundets bestyrelse 1957-62 og 1967-71.
Medlem af Forbundets efteruddannelsesudvalg 1971-80.

er hans ægteskab, der bliver afgørende for hans karriere.
I 1896 gifter han sig med Hørups datter, Ellen (1871-1953),
bliver husmandspolitiker og direktør for Husmandsbrandkassen. Han indtræder i Politikens bestyrelse i
1905, og skønt han tidligt bliver skilt fra Ellen Hørup, bevarer han sin stilling i bestyrelsen til få år før sin død som
95-årig. Han bliver dog i stigende grad et problem, hvad
denne bogs mange anekdoter om ham vil bekræfte. Øverst
i midten ses ORS Ludvig Bing, repræsentant for slægten
Bing. Ganske vist havde Herman Bing ved sin tidlige død i
1896 ikke egentlige livsarvinger, men Ludvig Bings far havde overtaget Bing-aktierne, som altså nu bestyres af tredie
generation. Bing er i øvrigt lige indvalgt i 1949. Øverst til
højre ses ingeniør Herman Dedichen, norskfødt skribent,
livskunstner og modstandsmand, dattersøn af Edvard
Brandes, hvis datter Hetna omkring 1890 har giftet sig i
Norge med dr.phil. Georg Dedichen. Hermanhar arvet bestyrelsespladsen efter sin mor. I midten professor dr.phil.
Poul Brandt Rehberg, som er den eneste i bestyrelsen, der
er indvalgt på grundlag af mere tidssvarende kriterier.
Dernæst i midten til venstre civilingeniør Orla Rode, administrerende direktør i Politikens Hus siden 1939, og i
øvrigt ældste søn af Ove Rode. Han er den første og sidste
direktør, der er bestyrelsesvalgt medlem af bestyrelsen.
Under ham LRS Erik Pontoppidan, som i 1930 har giftet sig
med Carl fespersens datter Alice og senere har overtaget
familiens betydelige aktiepost, som Carl Jespersen sikrede
sig under bladets vanskelige forhold i 1920. Ved hans side
chefredaktør Niels Hasager, som dog ikke kan komme »familien« nærmere end at have været Ove Rodes dygtige redaktionssekretær i 1920'rne og siden 1937 bladets ansvarshavende redaktør. Den sidste, ældre herre er Henrik Cavlings halvbror, vicekonsul A.F. Olsen fra Ålborg, som i
mange år har repræsenteret de efterladte aktier fra Ekstrabladets første chefredaktør, hans tvillingebror Frejlif Olsen. »Den kære familie« holder skansen helt op til1973, da
Gunnar Nielsens visioner om Politiken som en fond omsider bliver til virkelighed. (Se side 385).
Næste side:
Det er Bo Bojesen, der er mand for >>Den kære familie« som ses her, og
som er nærmere beskrevet i teksten. De er oprindelig tegnet til
>>Indendørs-Politiken<<.

Erik Gleie er et kendt ansigt
blandt pressefotografer både i
hverdagen og ved fester. Her
har Hans Bendix fanget ham.
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Da Vilhelm Nielsen ser tegningen i husorganet skriver han til bladets redaktør: >>Hils tegneren og fortæl ham, at jeg aldrig går med gamacher,
men at jeg finder det rigtigt, at en kapitalist ikke må mangle dem!<<

1950

»Den kære familie« 1950

Ludvig Bing
(1892-1963)
Medlem 1949-63
Herman Dedichen
(1896-1958)
Medlem 1940-58

Vilhelm Nielsen
(1869-1964)
Næstformand
1903-32
Formand
1940-60

P. Brandt Rehberg
(f. 1895)
Medlem 1948-75

Orla Rode
(1893-1960)
Medlem 1941-60

Erik Pontoppidan
(1894-196 7)
Medlem 1946-67
Formand 1960-63

Niels Hasager
(1888-1969)
Medlem 1941-69

A. F. Olsen
(1868-1960)
Medlem 1933-55
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Hans Bendix (f. 1898). Tegner
og skribent. Ved SocialDemokraten 1922-50, afbrudt
af USA-ophold under besættelsen. Til Politiken 1950 hvor
han siden har tegnet tusinder af
sine teater- og portrættegninger
og udviklet sig til en såre underholdende skribent. Modtaget så at sige alle tænkelige
æresbevisninger ind. Ingenia et
Arti.
Jubilæumsbogen skylder ham
stor tak for det rige udbud af
tegninger, som han har stillet
til rådighed og for den ligeså
righoldige flora af anekdoter
om hans person, som han selv
holder god orden på.
~--~---------------~-------------

------=

Et af de punkter, hvor Politiken længe harværet bagefter, er manglen af
en underholdende bagside. Indtil 31. december 1949 har bladet altid
bragt annoncer og annonce-snak på sidste side med en tegneserie som
eneste redaktionelle bidrag.

Bagsiden

Kollega Erik Werner på Berlingske Tidende har foreviet
Hans Bendix på hans uundværlige cykle.
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På et punkt har Politiken gennem adskillige år været alvorligt bagefter. Bladet har ingen bagside sådan som både Berlingske Tidende og Dagens Nyheder. Som første illustration på næste side vil vise, har man helt op til nytårsaftensdag 1949 kun en rodet annonce-bagside, hvor »Hygiejniske Artikler« endda ofte nyder en lovlig fornem placering
og ofte har været bragt sammen med »Personlige annoncer« af meget broget indhold. Tidligere har Cavlings navn
som redaktør for hele bladet været anbragt direkte under
de personlige annoncer. Det har Hasager dog for længst
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Kamma Svensson (f. 1908)
Tegner. Student 1927. Tegneundervisning 1930-33 i København, Paris og Berlin. Derefter knyttet til Den ferslewske
Presse 1933-50. Fra 1950-71 ved
Politiken, hvor hendes orientalsk påvirkede tegninger opnår stor yndest hos læserne.
Hendes arbejder er udstillet i
både ind- og udland.

Nytårsdag 1950 springer »Se og Hør«s senere navnkundige redaktør,
Thomas Rosenberg, ud med en let bagside, hvor bl.a. >>At tænke sig« får
sit fremtidige hjemsted, og hvor der kun må være en spalte annoncer.

sikret sig imod ved at bringe sit navn i salveten på ledersiden. Stephensen har for nylig fået placeret sin nye danske
tegneserie »Far til Fire« nederst på siden til afløsning af en
lille, humørforladt fransk strip om professor Nimbus. Men
nu får man altså en bagside, der i starten højst må have en
spalte annoncer ude til højre på siden.
l. januar 1950 tiltræder den endnu lidet kendte provinsjournalist, Thomas Rosenberg, som bagsideredaktør. Han
laver her sine første eksperimenter, der senere skal gøre
ham landskendt som redaktør af »Se og Hør«. Men hans
samarbejde med Politiken bliver hverken langvarigt eller
vellykket. Han trives ganske enkelt ikke i Politikens Hus.

Typisk yndefuld tegning til Politiken, udført af Kamma
Svensson.
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Han turde ikke
Der har været bestyrelsesmøde
og Orla Rode har givet oplysninger om husets drift. Det koster nu :Yz mil!. årlig at gøre
rent.
- Det er dog fantastisk, - har et
af bestyrelsesmedlemmerne bemærket. Det er jo et beløb der
svarer til hele bladets udbytte.
På vejen ned ad trapperne efter
mødet bemærker direktør Mogens Kaarøe til en direktørkollega:
-Jeg turde altså ikke sige det!
-Sige hvad?
-At de skulle prøve at bytte
rollerne mellem aktionærer og
rengøringskoner bare et års tid.

Politikens vandrepokal fra
1950, udsat som præmie i de
årlige kaproninger mellem Arhus og Københavns studenterroklubber. Den er formet som
en fakkel og kan faktisk også
brænde. Det må være forklaringen på, at den er så grim.
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Siden har bagsiden været redigeret af mange og udformet
på lige så mange måder. Nogle medarbejdere har betragtet
jobbet som en fornem opgave, andre som rent slavearbejde. Af fast stof har bagsiden altid haft et stort aktiv i »At
tænke sig«, og siden 1971 har Gantriis' højtelskede tegneserie »Livets gang i Lidenlund« været et af de få øvrige, faste
indslag. Desuden har bagsiden altid siden William Cauchis
dage i 1960'erne været »Efterretnings-og opklaringsdepartementet« for alle besynderlige problemer, som læserne
stiller med.

Politikens retskrivning
Politikens retskrivning må nødvendigvis blive et kapitel
for sig, fordi Hørup allerede ved bladets navngivning i
1884 fraviger den gængse skrivemåde. Bladet skulle naturligvis have heddet Politikken, selv om alle læsere idag nok
vil holde på, at de to »k«er ville se dumme ud.
I 1905 har Henrik Cavling gerne villet gå i sin læremesters fodspor og skrive »kroniken« med et »k«, men her
kniber det allerede for ham. Rigtig skik på sin retskrivning
får bladet faktisk aldrig før fremkomsten af »Nudansk
Ordbog«. Dette værk bliver skabt 1950-54 af en 68-årig,
gammel beundrerinde af Politiken. Hun har ovenikøbet
nylig med held overstået en operation for grå stær. Det er
Marcus Rubins lærde datter, dr.phil. Lis Jacobsen (se bind
l side 218 og 305), som nylig har afsluttet redaktionen af sit
livs indsats, »Store Danske Ordbog 1-26«. Det er hende,
som nu tilbyder Politiken at lade udarbejde et koncentrat
af dette kæmpeværk. Politiken slår naturligvis straks til.
Resultatet bliver »Nudansk Ordbog 1-2«, som med sine
kæmpeoplag ikke bare bliver Politikens, men hele Danmarks mest udbredte ordbog, som samtidig gør ordet »Nudansk« til et alment begreb.
Samtlige Politikens medarbejdere og korrekturlæsere
retter sig fra nu af blindt efter Lis Jacobsen, og Harald Mogensen og hans efterfølgere på Politikens kronik er ikke
længere i tvivl om nødvendigheden af to »k«er. Kun bladets eget navn forbliver urokket forkert stavet.

Næste side:
Søndag 21. september 1947 er de årlige studentermatcher mellem universiteterne i København og Århus startet, inspireret af de tilsvarende
kaproninger mellem Oxford og Cambridge. De afholdes i Politikens regi
i de følgende 28 år. I 1975 har hvert af de deltagende hold tegnet sig for 12
sejre, idet enkelte matcher har måttet aflyses.
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Roernes opløb i Københavns havn ved en af de årlige ro-matcher mellem Københavns og Arhus' universiteter.
I forgrunden dommerkomiteen på den flagsmykkede tribune. -Pol. Pressefoto.

Hvert andet år afholdes kaproning i Arhusbugten. Her er de to hold på vej ud mod startstedet.- Pol. Pressefoto.
12
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Da »Den optiske læser« holder sit indtog på bladet i
1974, programmeres den til at ord-dele efter Nudansk Ordbog, og efter nogle fæle børnesygdomsår i 1970'ernes begyndelse, lærer den genstridige datamat og dens afløsere
omsider at dele ordene rigtigt.

Forsideannoncen

Lorentz Albeck-Larsen (f.
1916). Annoncechef. Efter
typografuddannelse annoncechef på Soc. Dem. 1940-49.
Annoncechef på Politiken
1949-67. 1968-76 direktør for
Distriktsbladenes Sammenslutning. 1971-72 underdirektør på
Gutenberghus. 1972-73 vicedirektør for A-pressen i Danmark. 1974-79 administrationschef for Politikens lokalaviser.
1979-82 redaktør af >>Villabyernes Blad«. Pensioneret 1982.

Serien >>Livets gang i Lidenlun d«
starter i Magasinet i 1950, men
bliver senere overflyttet til den
daglige avis. Den her gengivne
strip er tegnet specielt til jubilæumsbogen.

Når annoncedirektør Mogens Kaarøe kommer ind til Hasager er han en lille smule kampberedt og lidt opstemt af det,
han har besluttet at sige til ham. Hankommer jo fra den anden side af trappen, hvor de også laver avis, d.v.s. den del
af den, som af redaktionen bliver betragtet som den sure
nødvendighed: Annoncerne.
Og Kaarøe skal altid hos redaktionen have godkendt,
hvad han har af ideer med annoncerne, hvis det er noget,
der ændrer avisens opbygning, sidernes rækkefølge eller
på en eller anden måde ligger uden for det sædvanlige.
Som regel står Hasager henne ved vinduet og ser tænksomt ud over Rådhuspladsen. Mellem sine smalle frøkenfingre har han en af de cigarillos, som han ynder. Han køber 10 ad gangen pr. redaktionsbud.
Hasager residerer i det hjørneværelse, som Politikens
journalister er ene om at kalde »det berømte«. Der er ikke
et menneske i landet, endsige i verden, der anser det for berømt, men det hører med til de faste myter i huset, at det
altså er »det berømte hjørneværelse«.
Hasager vender sig: »Ja, Kaarøe, er der noget?« Og det
er der! Noget, som Kaarøe skal ha' »solgt« ham ved hjælp
af en i forvejen tilrettelagt salgstale. Den bliver bare ikke
brugt, for da Kaarøe har afleveret de tre første indstuderede ord, siger Hasager: »Den helside fra Aulin, der var i Berlingeren i dag, den får vi vel ... ?«

Livets gang i LIDENLUND
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Og det gør man nok ikke, hvem kan vide det, her kl. 10
om formiddagen? Kaarøe har endnu ikke kunnet få fat i
KurtAulin og hans venskab med Berlingerens Sv.A. Munk
kender alle og enhver og- åh, Kaarøe begynder at forklare, men Hasager har allerede fået ham til at føle sig brødebetynget. »Kig på det, kig på det,« siger han tonløst, uendelig ligeglad med, om bladet får den annonce. »Er der ellers noget?« Ja, der er altså det, at hvis annonceafdelingen
kan få 2 X 150 mm på forsiden forneden i hjørnet, så kan
man sælge den til en høj pris. Bare halvdelen sælges, giver
det 180.000 om året (og det er mange penge i 1960'erne).
Absolut nej! Forsiden er avisens ansigt og den vil Kaarøe
vansire. Ikke tale om. Hasager hæver ikke stemmen, kigger nu og da igen ud på Rådhuspladsen, og tager så Politiken fra bordet og ser længe og forelsket på den. »Det kan
ikke køres, Kaarøe- men De kan få et hjørne på bagsiden.«
Kaarøe svarer, at det er hvad »Manchester Guardian« har
på forsiden hver dag. »Manchester Guardian« er et af idolerne, ligesom »Washington Post« og »Le Mande«. »Det
passer ikke,« siger Hasager opskræmt. Kaarøe må fortælle
ham, at det passer, og at det i hvert fald har passet de sidste
10 år, men Hasager ser bebrejdende på ham, at han kan
binde ham sådan en skrøne på ærmet. Han lægger sin udbrændte cerut i askebægeret, tager sin cerut-æske op af
lommen. Den er tom. Hen til døren. »Ellesøe,« råber han i
et fortrædeligt, lidt jamrende tonefald. Ellesøe kommer
ind. »Hent mig lige 10 cigarer- de sædvanlige.« Ellesøe står
afventende, ærbødigt. Hasager ser forbavset på ham og får
så pengene frem. Ellesøe forsvinder.
»180.000 kr.,« siger Hasager. »Ja,« siger Kaarøe, »hvis
vi sælger de halve af pladserne. 360.000 hvis vi får udsolgt«
- og så bruger han en stump af sin skamferede salgstale »Det bliver det højeste betalte avispapir i Danmark, de der
300 mm.« Hasager åbner døren ind til redaktionssekretariatet og råber: »Åh, Prieme, kig lige ind«. Prieme kommer
ind og bliver udspurgt om »Manchester Guardian«s forside, men husker ikke noget bestemt, går for at hente et eksemplar, kommer tilbage og lægger den foran Hasager, der
træt er sunket ned i en stol, hvorfra han ikke kan undgå at
se annoncen på forsiden. »Ja, ja, ja,« siger Hasager og får
pludselig et snu blik i øjet. »Hvad med det halve, altså
2 X 75 mm, så sælger De dem alle, det er jo billigere pr. stk.,
og så er det alligevel180.000 kr. pr. år ... «
Sådan ender kampen. Og som Politikens læsere vil vide,
findes den annonceplads endnu, uden at have givet anledning til så meget som en eneste nervøs trækning i bladets
ansigt.
12'

Henning Gantriis (f. 1918).
Tegner ved Politiken. Oprindelig læreruddannet, men foretrækker fra 1944 at tegne ved
>>Mandens Blad« og fortsætter
ved dag- og ugeblade. Ungermann trækker ham i 1950 til
Magasinet og tilskyndet af Jørgen Rode starter han i 1953
»Livet i Lidenlund«, som fra l.
januar 1971 bliver til daglig
bagsidestribe i Politiken. Siden
1955 medarbejder ved Svikmøllen og leverandør til
Punch. Modtaget Storm P.'s,
Laurids Tetens' og Alfred
Schmidts humoristlegater.

Således tager Gantriis sig ud,
når han tegner sig selv med
blyanten bag øret og den uundværlige cigaret i munden.
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At tænke sig genvordigheder
I 1950 kryber den kolde krigs
gus ind over bagsiden. København boblede af borgerlig forargelse over, at de kommunistiske kammerater Aksel Larsen
og advokat Carl Madsen har
misbrugt oplysninger fra et
privat besøg hos den socialdemokratiske justitsminister Niels
Busch-Jensen til en politisk aktion. A TS blander sig i koret
med denne annonce.

PERSONLIGT
Må jeg ad denne vej bringe en
tak til alle, der gennem årene
har vist mig gæstfrihed og
interesse.
Jeg håber senere at kunne ramme hver enkelt personligt.
C. Madsen
pens. middagsherre
Madsen, der som tidligere
statsadvokat er ~ant til at se
bjælker i andres øjne, bliver så
formørket, at han anlægger sag
for æreskrænkelse. Landsretten
giver ham medhold og takserer
forbrydelsen til en bøde på 500
kr. Reklameværdien er langt
større, og Den gl. Redacteur
forsøger sig med følgende kvittering:

At onkel Ib Schønberg hver dag læser højt for de små gæster er naturligvis et vældigt trækplaster.

»At tænke sig beklager den 21.
februar at have bragt en urigtig
meddelelse om hr. C. Madsen,
der var nævnt som pens. middagsherre. Efter hvad vi senere
har fået oplyst, er hr. Madsen
aldeles ikke pensioneret."
En ængstelig redaktionssekretær og en træt juridisk rådgiver
sørger i fællesskab for, at berigtigelsen aldrig kommer i avisen. A ja!

Skoven har sin egen jernbane, der fører gæsterne rundt i hele Forum.
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Eventyrskoven i Forum
I 1950 er det begyndt at knibe med at skaffe penge til feriekolonien Wesselsminde. Så dukker den myreflittige idemand, Asger ]errild, op på Politiken og foreslår at lave en
eventyrskov i Forum. Ideen accepteres som et velegnet velgørenhedsarrangement til fordel for feriekolonien, og man
allierer sig yderligere med arkitekt ]ens Jørgen lngwersen
og anlægsgartner Brorson for at skabe en enestående have
som alle københavnerbørn vil kappes om at komme ind at
se omkring julen 1950 og med deres entrebillet bidrage til
feriekoloniens trivsel.
Det er faktisk en kolossalt krævende opgave, man her
indlader sig på, for Forums bygning er særdeles rummelig,
og der skal meget til for at gøre den til et eventyrligt vintertivoli for børn.
Fra hele Sjælland ankommer lastvogne til Forum med
rødgran, sitkagran, douglas, bjergfyr, skovfyr, birk, buske, mos, jord, trærødder, stubbe, stød, svampe og blade.
Med alt dette materiale skabes skoven, der skal være rammen om eventyret. Samtidig arbejder Jerrild utrætteligt
med de mange arrangementer, der skal underholde børnene. Ib Schønberg bliver udpeget til »stemningsmester« og
Axel Kjerulf skriver en børnekomedie, som opføres af en
gruppe børn. Også Else Jarlbak og Arthur Jensen medvirker. Der er masser af reklame-shows fraRich's, Schou, English House, Toms fabrikker og Oliemøllen m.v. De yder ikke bare underholdning, men skæpper godt i kassen. Sadolin og H o lmb lad har non-stop film (forbudt for voksne!) og
Steffensens pølsefabrik holder grisesti, hvor der løber
levende pattegrise rundt. Oma bager æbleskiver og indretter sig på at levere 150.000 stykker. Om aftenen er der optræden af danske og udenlandske artister, arrangeret af
Dansk Artistforbund. Et jernbanetog kører skoven rundt,
og oppe under taget kører At Tænke Sigs linje 8 rundt som
hængebane. Lucia-flickorna fra Gateborg aflægger visit og
synger julesange. Der er tombola med gode præmier og en
politistation, hvor bortkomne forældre kan afhentes af deres børn.

Politikens propaganda-afdeling har herset med arrangementet i flere måneder, da skoven åbnes for publikum den
24. november 1950. Men anstrengelserne lønner sig. Over
100.000 børn besøger skoven, før den lukker 17. december, og et nettooverskud på over 50.000 kr. kan indbetales
på Wesselsminde-koloniens konto.

Asger Jerrilds plakat for Eventyrskoven.

Mickey Mouses telefon er stor
og den når hele verden rundt.

Bortkomne forældre indbringes
af ungdommelig betjent på
skovens politistation.
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Hvor sødt at vende hjem ...
Peter Freuchens tilknytning til Politiken strækker sig over
næsten 50 år, men der går ofte år imellem, at han besøger
bladet, og der kan også gå lang tid mellem hans bidrag. Alligevel elsker han at komme hjem til sit gamle blad, hvortil
han knyttedes i 1909. Her beskriver han selv et besøg på
Rådhuspladsen i 1951, hvor man ikke har set ham i de sidste tre år:

Elsa Gress (f. 1919). Forfatter.
Student 1937. Rejser i Europa
1937-39. Guldmedalje 1942.
mag. art. 1944. Senere studieophold i USA og Tunis. Medlem af Det danske Akademi
1975. Modtager af 10 litterære
priser og udnævnt til >>Årets
Radise<< 1969. Hendes særprægede, stærke standpunkter har i
årevis præget den litterære debat i Politiken.

Sv.Heinild (f. 1907). Overlæge. dr. med. Student 1925.
cand. med. 1932. Doktordisputats 1942. Overlæge ved Rigshospitalet 1967-77. I sin stærkt
udadvendte aktivitet som forfatter, skribent, boganmelder
og foredragsholder har han tillige været en af Politikens meget trofaste kronikører, som
har skrevet et halvt hundrede
kronikker siden 2. verdenskrig.
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»Jeg følte mig som en stor mand. Jeg var igen i København,
og her havde jeg mit faste støttepunkt, her var Politiken,
hvor jeg kunne føle mig hjemme. Derfor skred jeg straks til
Rådhuspladsen.
Ind gennem svingdøren og videre på langs ad Boghallen.
En ung mand trådte frem. Elskværdig, det er sandt, men
dog med den tynge, et ansvar giver. »Cerberus« hedder det
vist.
»Hvor højt skal De op?«, spurgte han og lignede en detektiv.
»Jeg skal op til redaktionen«, sae jeg ydmygt.
»Det er en trappe op og så døren til venstre f«. Der fik jeg
den, og det tæmmede mig lidt. Længe har man faret i det
fremmede; ukendt kommer man tilbage.
Op ad trappen gik jeg og så, at botanik og høje vækster
havde sat skud i vinduerne siden sidst; de var nået nogle
meter.
Og nye anvisninger i arkitektoniske vidunderbogstaver
(men dog læselige) førte mig til bestemmelsesstedet.
Der sad Grethe Ventegodt. (Jeg vil ikke sige en simpel
vittighed om Godt og Vente. Det er jo sagt altsammen).
Men Grethe sad der og lignede bare Grethe. Det kvikkede
op. Men Grethe kan ikke aflede opmærksomheden fra alt
andet. Rundt om dukkede fremmede skikkelser op. De så
alle dyre ud og alvorsfulde ansigter tydede på, at Politiken
nu havde fået masseinvasion af pressefotografer; det viste
sig dog senere, at sådan ser journalister ud i dag. Jeg er allerede begyndt at øve mig foran spejlet. Politiken har fået et
lag fernis over sig, men jeg fandt dog frem tillidt dybere
lag. Hermed menes intet stygt, men Friis Møller har opnået
en meget nøje gengivelse af Vilhelm Andersen i statur, tale
og venlige smil. Og dog havde jeg på Færøerne læst en artikel af ham om den nye salmebog, der viste, at han også kan
skrive. Altså set fra Færøerne.
Kirkeby afbrød jeg i 1948, fordi jeg rejste midt under en
udredning af Een Verdens problemer. Han nåede dog kun
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dengang at få fremstillet sin egen betydning for verdensorganisationen. Nu tog han tråden op for at gå videre, men
begyndte dog med en gentagelse af det tidligere indprentede. Kirkeby taler glimrende. Dog havde jeg ikke ret mange
timer til rådighed, så vi nåede ikke ind på nye felter - mon
sådanne findes i Een Verden?
Frem kom gamle kammerater. Kære og søde. De nye
folk så til, men med miner af 1951. Vi hædersgubber føler
vanskeligheden ved at imponere dem.
Esther Cathe, Schwartz, Sabroe, Paula Eskelund og kære navne i hobetal.
Redaktionens helligste stod åbent. Ingrid Strandin lagde
ansigtet i folder og meddelte, at chefredaktøren var til møde. Strandinkanlægge vægt på »møde«, så det siger alt!
Dog kom Hasager senere. Venlig mand. Han bød mig
ind og opfordrede mig til at være velkommen og fremsætte, hvad jeg havde på hjerte og bare tale frit fra leveren.
Straks efter gik han og gav sig til at konferere med Hans
Bendix og Max Ellesøe og Nora Jørgensen. Af og til kiggede
han ind for at se, om jeg var færdig. Det viser dog, at der
bliver taget hensyn til mig fra højeste sted.
Jeg husker ikke, hvor langt jeg var kommet. Det er også
ligegyldigt, for chefredaktøren meddelte mig, at den slags
kunne vi ikke optage i bladet.
»Næh, nej, det er jeg heller ikke vant til,« sagde jeg. Og
så var audiensen til ende. Men jeg var dog blevet modtaget.
Poul Graae havde lugtet, hvad der var i vente og meldte
fravær hele dagen. Men der var jo Stephensen igen. Jeg
vandrede ind til den tredie overanfører. Også der var intet
sket af forandring. Stephensen hørte lidt på mig, tog derefter en lineal og regnestok frem. Endelig en passer og nedfældede mine ord i grafisk translation.
»Det er løgn, Freuchen, « sagde han derefter, »for det er
umuligt; den slags kan vi ikke trykke. Og nu må De gå!«
Der er altså en del, der er uforandret ved bladet. Jeg er
hjemme.
Men endnu fandtes der redaktører at få i tale. Op til
»Magasinet«. Jørgen Rode modtog mig i alvor og halvt
rejst fra sin stol.
»Goddag, hr. (!) Freuchen, kommer De med et manuskript?.«
»Næh, nej, jeg har ikke noget at aflevere«. Da bredte det
sande velkomstsmil sig på magasinredaktørens gesicht.
»Velkommen, kære ven! Sid dog endelig ned og lad os
tale sammen. Tænk, har De virkelig ikke en historie til mig.
Det var da glimrende, bliv ved med det.« Mærkelige ord

Godfred Hartmann (f. 1913).
Forfatter og forlægger. Student
1933, men forlader hurtig juraen til fordel for Gyldendal,
hvor han opnår en grundig uddannelse. Selvstændig forlægger (Thaning & Appel) 194168 og derefter tilbage til Gyldendal. Flittig forfatter, hvis
velskrevne og underholdende
kronikker i de sidste 30 år har
frydet Politikens læsere. Han
står på listen med 71 kronikker
siden 1950.

Hans Bendix tegner Godfred
Hartmann i 1962, mens han
endnu er chef for Thaning &
Appels Forlag.
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Preben Skaaning (f. 1917).
Journalist. Startet ved Jyllandsposten 1935-37. På Vejle Amtsavis 1937-41 og redaktør af
samme 1943-47 efter et par
free-lance år. Til Politiken 1950
som søfartsmedarbejder, der
tillige dækker havebrug, sejlsport og meteorologi. En af de
lykkelige medarbejdere, der
evner at gøre sine hobbies til
vellønnet levevej. Pensioneret
1984, men fremdeles aktiv i
bladets spalter.

Skaaning tegnet af Bo Bojesen
med søfartsmedarbejderen i lun
rullekrave.
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blev indtalt i en telefon og straks kom Lis Dupont ind og
deltog i den almindelige glæde.
Politiken har sine faste uforanderlige former og mænd.
Og kvinder naturligvis. Jeg drog til spisestuen. Fru Jensen , min fordums elskede, viste sit smil og kendte mig ved
navn.
»Frikadeller, nej, dem har vi ikke flere af. Jeg har lige givet fru Eskelund de sidste.« Løgnens væsen luede ud af fru
Jensens fjæs og jeg gik direkte til Jacob i køkkenet. Det
hjalp. Jacob havde et par mislykkede, (som han alle dage
har i baghånden i slige tilfælde). Dem fik jeg. Derefter forsikrede fru Jensen mig om, at yoghurt bestemt var udsolgt.
Xmas havde fået den sidste. Det lille vævre puslespil morede fru Jensen naturligvis, og jeg fik min yoghurt og kaffe og
wienerbrød.
Hvor er der hyggeligt i spisestuen. Jeg kender ingen
plads, hvor man æder med et velvære som der. Og nu er
der lige overfor malet en lang ormeagtig reklame på væggen, der fremhæver og anbefaler det bedste blad. Det menes altså nu af værdi at søge at få nogen af medarbejderne
til at holde af bladet, måske endog læse det. Udvidelser!
Fornyelse i tankegang og id€d
Og det hele er virkelig dejligt. Jeg ser, at æressøjlen er
blevet en jungle af navne. Tungt stirrer jeg efter de hædrede
25 års jubilarer. Lad mig dog atter fortælle, at mit eget navn
savnes. Jeg er medarbejder her siden 1909, men har aldrig
fået min u opnåelige ønskedrøm opfyldt. Offer for redaktionens rænker og had? Ikke værdig, og ingen ved hvorfor.
Men hvor er Frierne? Redaktionssekretærerne ser underernærede ud, Friernes fede smil mangler. Hans glæde ved
at kassere mine manuskripter lyste op i stuen i gamle dage.
Kære Prieme, vær der snart igen. Vær der, inden jeg rejser.
Billedrækken af afdøde medarbejdere på væggen er forlænget. Kære navne, folk, der betød noget for bladet, mennesker og journalister. Deres øjne lyser, og jeg mindes glade dage, interessante aftener, vi har været sammen om
meget, og vi, der endnu sidder derhenne ved vinduet, føler
deres ånd i nakken, når vi sidder og siger det samme, som
de sagde, og som vil blive sagt i årene, der kommer.
Hver og en er jo overbevist om, at det er forkert, at ikke
netop han er chefredaktør, hver og en savner for dagen den

Næste side:
Den svenske tegner Birger Lundquist fra >>Dagens Nyheter« gæstetegner
på Politikens bagside i sommeren 1951 og benyttede samtidig lejligheden til at indfange redaktionelle kolleger på Rådhuspladsen.

1951

l
Harald Engberg
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Agnete Bødker (f. 1925). Ansat
på Politiken 1952. Startet i
telegramredaktionen, senere redaktør af rubrikken >>Kik-lyt«
og derefter meget alsidig, almen reporter, kendt for sin villighed til at løse både store og
små opgaver med samme omhu. Siden 1978 redaktionssekretær i det udvidede sekretariat.

helt rammende artikel. Den ramte i min tid Priemes papirkurv i stedet for, om den nåede så langt.
Men hvor er billedet af Borchsenius? Den kære Kaj med
det milde sind, ham savner jeg. Det tager for lang tid med at
få det billedgalleri i orden. Her bør en reform til.
Endnu er der nogen, jeg ikke har set, endnu er der mange, jeg ikke kender ved navn. Unge medarbejdere går ikke
mere rundt og hilser på de gamle stødere, som de skal til at
skubbe ud. Det gjorde vi dog i vor tid. Næ, skidt med det,
hver tid har sine skikke.
Politiken er, hvor den var, da jeg rejste. Vi er nu kun så
få tilbage fra Integade. Men vi tolereres lidt endnu. Og det
er jeg glad for.
Det er dejligt at komme tilbage.«

Rich's annullerer
Det er i 1952, da Magasinet under Jørgen Rodes fortsatte
ene-redaktion endnu følger med Politikens søndagsavis, at
man i et af numrene bringer en dobbeltside med farveillustrationer, der »anmelder« en billedserie fra Brugsforeningen. Billederne er beregnet til at indlægges i - vistnok -

Politikens tegnere tegner hinanden i 1952: Holger W orm tegner Hans Bendix, Bo Bojesen tegner W orm. Arne
Ungermann tegner sig selv med signatur-næse og typisk bon-mot. Robert Nielsen tegner Palle Lunøe og Bendix præsterer en Carl Jensen.
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Davregrynspakker. Børnene skal samle på dem, klæbe
dem ind i album og præmieres, når album' et er fuldt. Det er
set før, og er altså bestemt ingen nyhed. Men Magasinets
redaktion har fundet sagen interessant, og altså en farvetrykt dobbeltside værd. Måske fordi tegneren Høyrup står
for tegningerne, og Høyrup hører til den kreds af kunstnere, der fylkes omkring Magasinet.
Straks får annoncedirektør Kaarøe den harmdirrende
Rich's direktør, Starck-Sørensen, i telefonen. Hvad er meningen? Rich's har i mere end 20 år udsendt sådanne billedserier. Deres kunstneriske og tekniske kvalitet er aldrig blevet anfægtet af nogen. Rich's der i årene har været storannoncør i Magasinet, har hvert år sendt sine billedserier
til anmeldelse, og bladet har aldrig skrevet så meget som en
eneste linje om dem. Det har man affundet sig med, fordi
man har betragtet det som et princip hos bladet. Men det
gør Rich's ikke mere - nu da Brugsen, værsgo, får to sider
med ros og firmanavns nævnelse i hveranden linje o.s.v.,
o.s.v.
Kaarøe forstår ham. Han ved bare ikke, hvad han skal
svare. Han har intet kendskab til sagen, før han havde set
den i bladet, og han må nu gribe til den ikke usædvanlige
udvej: at foreslå et møde.
Mødet foregår på højeste plan. Hos direktør Orla Rode,
og Magasinets redaktør deltager. Starck-Sørensen gentager stort set, hvad han har sagt til Kaarøe og slutter med at
forlange en anmeldelse, der svarer til den, som Brugsen har
fået. Så siger Magasinets redaktør: »Det kan vi ikke.«
Starck-Sørensen farer op: »Når De kan for Brugsen,
hvorfor så ikke for Rich' s?«
Redaktøren- Orla Rodes yngre bror, Jørgen Rode -læner sig frem og siger belærende og indtrængende de bevingede ord, der for ham rummer den elementæreste viden,
som Starck-Sørensen da for pokker må kunne forstå: !!]amen, det er da klart nok, De er annoncør, det er Brugsen ikke- hvis vi skriver om Deres billeder, ser det ud som om, vi
er købt, det risikerer vi ikke med Brugsen ... «
Kaarøe har senere sagt, at han ikke tror, at han nogensinde har hørt noget, der var så nær ved at få hans øren til
at falde af. Efter at have glippet lidt med øjnene, siger
Starck-Sørensen naturligvis: »Tak for belæringen, jeg annullerer herved mine annoncer for resten af året og sender
vor næste billedserie til anmeldelse.«
Rich's-manden slutter med denne knaldperle: »Deres annonceafdeling siger, at teksten i avisen skrives uafhængigt
af, om den vedrører annoncører eller ikke-annoncører. Nu
har jeg altså en redaktørs ord for, at dette ikke er sandt!«

Henning Rohde (f. 1910). Teaterdirektør. cand. jur. 1935. På
sin alsidige karrierevej fra sekretær i Undervisningsministeriet via Danmarks Radio til departementchef i Kulturministeriet og til slut chef for Det kgl.
Teater (1975-80) standser han i
to år- 1953-55- på orlov i Politikens Hus. Bestyrelsen tror at
have fundet et chefredaktøremne, men Hasager deler ikke troen, og Julius Bomholt forlanger
Rohde retur til Det kgl. Teater i
1955, inden sagen er afgjort i
Politikens Hus. Der bliver ingen bukser af det skind.

Henning Rohde karikeret i Politiken af Poul Holck omkring
1960.
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Tage Voss (f. 1918). Læge og
forfatter. Medicinsk eksamen,
1946-67læge på Christiansø,
derefter skolelæge i København. Det er årene på Christiansø, der bliver udgangspunkt
for hans store og meget alsidige
forfatterskab. Han bliver fast
og meget produktiv kronikør
ved Politiken 1950-58, men
foretrækker derefter Berlingske
Tidende og EkstrabiadeL

Forberedelserne til at skaffe plads til den nye Hoe-presse 8 i 1952 strækker sig over flere år. Den nye presse er nemlig så høj, at kældergulvet må
sænkes ved udgravning. Samtidig må der afskærmes til højre, hvor den
anden presse 5-6-7 skal holdes intakt, for det er den der skal klare avisens
trykning, mens der gøres klar til den nye presse.- Tegning af Sv. Aa.
Voigt Andersen i I.P. 1950.

Kjeld Philip (f. 1912). Professor
i nationaløkonomi. Student
1931. Cand. polit. 1937. dr.
oecon. 1942. Professor i Arhus
1943-48. Professor i Statsvidenskab i Kbh. 1951-68. Radikal
handelsminister, senere finansog økonomiminister 1957-64.
Siden krigen har han skrevet
langt over 100 kronikker i Politiken om økonomi og industrialisering.
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Næste side:
Anskaffelsen af Politikens Presse 8, som er Orla Rodes, Arne Byskovs
og Erik Møllers store indsats i 1952, kommer fra det nu engelskamerikanske firma Hoe & Crabtree efter at man i 1947har haft en delegation i USA for at finde den rigtige model til afløsning af Koenig &
Bauer-pressen fra 1927. Den ender i øvrigt sine dage på Holbæk Amts
Venstreblad. Samtidig nedbrydes kældermuren mod Ekstrabladets
Hus, således at presse 5-6-7 fra 1937 nu kommer til at stå side om side
med den nye presse 8. Den har 5 trykværker, dobbelt falseværk med
konvertibelt farveværk og automatisk rulleskrift på >>stjerner<< med tre
ruller. Den prøvekøres 4. december 1952, men gør en del knuder, før
den fungerer upåklageligt.
Den kan præstere 40-sidede aviser, heraf 12 sider med en ekstrafarve,
men antallet af farvesider kan øges, hvis avisen kun er på 32 sider.
Salgsbrochuren lover 50.000 i timen, men hvis den kører over 42.000,
viser papiret tilbøjelighed til sprængning. Den er dog betydelig hurtigere
end presse 5-6-7. Presse 8 reduceres i 1971 til reservepresse.- Fot. Jacob
Maarbjerg.

1952
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Magasinet kvæles langsomt

Her er to nye, ugentlige tillæg
til Politiken, som startes i 1952,
samtidig med at Magasinet flyttes fra søndag til lørdag. De
nye tillæg trykkes på det papir,
man sparer ved, at Magasinets
oplag ved flytningen halveres.
Skønt de to tillæg er af høj
kvalitet, må dispositionen betragtes som skæbnesvanger,
for nu starter det store, 22-år
lange fald i Søndags-Politikens
oplag, som fra 1953 falder fra
280.000 til bundrekorden
190.000 i 1975. Og de to nye
tillæg får ingen lang levetid. De
forsvinder begge igen i 1960'erne.
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Beretningen i bind l om Magasinets storhedstid (se side
411) slutter med, at de mange, uoverstigelige tryktekniske
og distributionsmæssi ge problemer kulminerer i 1952. Da
er det populære tillæg - og dermed hele søndagsavisen nemlig nået op på 316.000 eksemplarer om ugen.
En pudsig tildragelse har siden 1948 yderligere stimuleret
oplaget. Bladkompagniets bladbude har forlangt en ugentlig fridag, og man er endt med at give dem søndagen. De
store københavnske aviser har af samme grund imødeset
en betydelig nedgang i søndagsoplaget, men faktisk er det
modsatte sket. Flinke husfædre i tøfler og regnfrakker
vandrer nu selv ned efter søndagsavisen og morgenbrødet,
og mange køber nu to aviser, og da Politiken kan byde på
Magasinet, stiger søndagsoplaget med 26.000 ekspl. i de to
følgende år. Alle på Rådhuspladsen under derfor af hjertet
bladkonerne deres søndagsfrihed.
Men i 1952 sker den omlægning af Magasinet, der i løbet
af de følgende 11 år systematisk- skridt for skridt- skal tage livet af det storartede tillæg. I forbindelse med, at Ungermann efter eget ønske har trukket sig tilbage som redaktør i 1952, flytter man Magasinet fra søndag til lørdag. I
1952 betragtes denne flytning af Politikens ledelse som genial. Derved halveres oplaget fra 316.000 til150.000 og alle
produktions- og distributionsproble mer løses med et slag.
Med Orla Rodes nye Presse 8 kan man fra 4. marts 1952 på
det sparede papir nu trykke to nye, ugentlige tillæg »Lyt«
og »Nu«, så at læserne derefter får i alt tre tillæg om ugen.
Paul Hammerich får sit gennembrud med »Lyt« og Nelly
Backhausen udformer dametillægget »Nu« i samarbejde
med Herman Dedichen, der overraskende nedstiger fra bestyrelsens højder for at deltage som madekspert. Magasinet redigeres i de følgende fire år- indtil1956- af Jørgen
Rode alene og husets sarkastiske øgenavn »Sørgemagasinet« hænger stadig ved i denne periode.
I 1956 bliver Jørgen Rode formand for Ellen Hørup-fonden og på dette grundlag indvalgt i Politikens bestyrelse.
Derfor trækker han sig tilbage fra Magasinet, hvor han afløses af den unge, talentfulde Erik Dreyer, som Hasager
henter fra Politikens bagside.
Dreyers rolle bliver ikke langvarig. Allerede efter otte
måneder kører han træt og trækker sig med kort varsel tilbage til Politikens redaktion. I hast hentes den nyansatte
Peter Steen til undsætning, men kort efter hans ansættelse
gennemfører Politikens ledelse endnu en teknisk ændring,
der fremskynder Magasinets undergang.
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Nu slås »Lyt« nemlig sammen med Magasinet som samtidig opgiver tabloidformatet og trykkes i fuldt avisformat, fordi det nu kan trykkes mere økonomisk på de store
dagbladspresser, som til gengæld ikke kan præstere Magasinpressens raffinerede farveteknik. »Nu« fortsætter derimod en stund endnu, og rækken af tillæg suppleres med to
nye, »Trafik & Motor« og »Politiken Sport«. Reklamefanfarer gjalder påny: »Nu fire tillæg om ugen.«
For klart at sætte et punktum for Magasinets storhedstid
afhændes den 26-årige Magasinpresse i 1958. Den ene halvdel går til Holbæk Amts Venstreblad.
Peter Steen varetager sin efterhånden højst utaknemmelig opgave i syv år (se side 216). Han præsterer fra 1958 8
store sider hver lørdag med nødtørftig farvetryk ind. de
nævnte »Lyt«-sider. I 1963 opgiver man omsider helt at

Ungermann går fra Magasinet i 1952 og sender denne typiske, tvetydige
tegning til Indendørs-Politiken. Tegningen lader forstå, at med hans afgang er den sidste ægte gas gået af Magasinet. Det skulle i nogen grad vise sig at blive rigtigt.

Lars Hansen (f. 1931). Pressefotograf. Kommer til Politiken
som 21-årig i 1952 og harbortset fra et studieophold i
New York 1960-61- siden varetaget sit daglige arbejde med
største veloplagthed, flid og
påpasselighed. Medlem af Deltagruppen 1965-67. Strålende
medarrangør ved mange medarhej derfes ter.

Lars Hansen parat med apparatet. Tegning af Hans Bendix.
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Litterær aften i Politikens Foredragssal i 1953. De deltagende forfattere er fra venstre: Ralph Oppenhejm,
Robert Corydon, Hans Lyngby Jepsen, Agnes Henningsen, Finn Gerdes og H.J. Lembourn.- Fot. Erik Gleie.

Erik Dreyer (1923-78) . Journalist. Student 1942. På BT 194248. Derefter studieophold i
USA i to år. Til Politiken 1950
og af Hasager udsendt som rejsemedarbejder i USA. Redaktør af Magasinet i 1956. Fra
1958 fristet af Ekstrabladet som
korrespondent til Paris, hvor
de følgende år udgør hans journalistiske kulmination.
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skelne mellem lørdagsavisen Magasinet og nøjes med at lave en samlet lørdagsavis med en særlig - endnu eksisterende - » Lørdagsforside«. På dette tidspunkt er lørdagsavisens oplag faldet til137.000.
I foråret 1963 er Magasinet således totalt udslettet og Peter Steen overflyttes til Politikens bagside, som han redigerer indtil sin alt for tidlige død (se side 216). Fru Lis Dupont,
der har været Magasinets uopslidelige sekretær i 28 år, flyttes til redaktionsvagtens skranke. Magasinets tegnere, Arne Ungermann og Ib Andersen, overføres til kronikken,
som nu i øget grad illustreres. Sikker Hansen spares ved sin
død i 1955 for at opleve sit hjertebarns endeligt.
Og hvad med søndagsavisens rekordoplag fra 1952 på
316.000? Hvad er der sket med det, efter at Magasinet er
fjernet? Det er i 1963 faldet til247.000 og fortsætter med at
falde, indtil det når bundrekorden i 1975 med 190.000
ekspl. Søndagsoplagets svigten bliver i 1960'erne et evigt
tilbagevendende problem.
Næste side:
I de lidt grålige 1950'er i Rodes og Hasagers sidste år udgør annoncedirektør Mogens Kaarøe gang på gang et festligt indslag. Her optræder
han som lysespreder på Luciadagen ved en sammenkomst i huset.

1952
Hasager og Kaarøe
Kaarøe vil gerne sælge halvdelen af Magasinets sider til >> Magasin du Nord«. Fin ide, Magasinet på normal vis fra forsiden
og ind til midten. Så vender vi
madam Svendsen og ser på
bagsiden en ny forside: Magasin, der har sit annoncestof
herfra og ind til midten. (Systemet praktiseres nu af Se & Hør
med TV-programmer).
Hasager er forarget. Det er
blodskam. At maltraktere det
dejlige tillæg på den måde. Ikke
tale om. -Nej, siger han. -Jamen ... siger Kaarøe.- Uhørt,
siger han, at blande tekst og
annoncer sammen på den måde.- De blir jo, tværtimod mere adskilt end normalt, stønner
Kaarøe, annoncer er læsestof. Nej, siger Hasager. - Ovenikøbet betalt læsestof, råber Kaarøe.
Hasager tænder en cigar og siger sin yndlingsreplik gennem
røgskyerne: >>Det kan ikke køres!« Så bliver Kaarøe meget
ophidset og råber:
- De følger ikke med tiden, redaktør Hasager, De er håbløs
gammeldags, så gammeldags,
at De ikke ved, hvad Hørup
ville have været, hvis han levede i dag!
-Jo, siger Hasager, han ville
have været chefredaktør.
Kaarøe smækker hånden i bordet og snærrer:
- Nej, han ville ha' været annoncedirektør.
Og så styrter Kaarøe ud og
knalder døren i efter sig.
Da han havde siddet og pustet
lidt oppe på sit kontor og er
ved at blive en smule skamfuld, ringer hustelefonen.
Det er Hasager. -Ja, ja, ja, siger han, -De blev så ophidset.
Jeg har bedt kantinen sende en
porter op til Dem.
Det beroliger. Hvad kan De i
øvrigt få Magasin til at gi'?
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Forkerte oplagstal

Harald Mogensen (f. 1912).
Kronik- og litteraturredaktør.
Cand. mag. 1937. Westermanns Forlag 1941-50. Ansat
1950 som kronikredaktør og
teateranmelder. 1958-63 gæsteoptræden som chefredaktør på
Ekstrabladet, hvor han gennemfører formatskiftet. Fra
1963-80 påny uovertruffen
kronik- og litteraturredaktør.
Pensioneret 1980, men er fortsat free-lance medarbejder.

Harald Mogensen antruffet af
Hans Bendix under fortæringen
af en kriminalroman.
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Da Magasinet i 1952 er blevet flyttet fra søndag til lørdag,
og man samtidig har startet Nu, som følger med Politiken
om tirsdagen, udsender annonceafdelingen et brev til annoncørerne, hvor de nye annoncemuligheder bliver lanceret og priserne anført. Desværre står der tydeligt, at de to
tillæg hver kommer i 200.000 eksemplarer. At det er det
dristigt budgetterede trykoplag, der er anført, fremgår ikke af brevet. Hvad bladenes konstaterede nettooplag vil
blive, kan oplagskontrollen først oplyse 2-3 måneder senere. Og da dette tal fremkommer, er det desværre nærmere
160.000 end de bebudede 200.000.
Dansk Annoncør-Forenings formand, Peter Heering, reagerer omgående- han forlanger, at de to tillægs annoncepriser for den forløbne tid skal reduceres med 20%. Det
nægter Politiken; annoncepriserne vil blive fastholdt som
de står i det famøse brev. Heering meddeler, at så vil han
opfordre Annnoneør-Foreningens medlemmer til at trække alle deres annoncebestillinger i de to tillæg tilbage og ikke indrykke nye, før priserne bliver nedsat eller nettooplaget når op på 200.000 eksemplarer. Annoncør-Foreningen
er nydannet og kampglad og har tillige overdrevne forestillinger om, hvor lukrativ en forretning Politiken er. Annoncerne forsvinder fra Magasinet og Nu i mere end et år. For
begge parter er det blevet en prestigesag ikke at bøje sig.
For Politiken og i øvrigt de andre danske dagblade er striden af vidtrækkende betydning, fordi det er den første
egentlige styrkeprøve mellem aviserne og AnnoncørForeningen. Den ender uafgjort, måske med et lille plus til
Politiken, for det er Peter Heering, der rækker hånd til forsoning ved at invitere Mogens Kaarøe til et møde, hvor han
meddeler, at nu er Annoncør-Foreningens medlemmer blevet frit stillet med hensyn til annoncering i de to blade.
Næste gang, der kommer et udspil fra Heering, er et par
år senere, hvor han inviterer en kreds af københavnske
bladfolk til at komme og se likørvirksomheden i Heerings
Gård. Det er jo venligt, og kredsen møderop-fra Politiken Hasager og Kaarøe- og bliver særdeles forbavsede, da
de i Heerings forkontor møder hele Annoncør-Foreningens
bestyrelse. Arrangementet har altså mere med annoncer
end med ))Cherry Heering« at gøre. P. Andersen, Berlingske Tidendes administrerende direktør, tager Kaarøe
hårdt i armen og hvisker: )) Vidste De noget om dette her?«
Kaarøe kan med sandhed bedyre, at han er lige så overrasket som resten af bladfolkene, men da de er velopdragne
mennesker~ går de en rundvisning og ser høfligt og interes-
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seret på de mange store likørfade, hvorefter der er frokost i
Heerings privatlejlighed. Her kommer så Heerings egentlige ærinde frem. Han foreslår i en tale, at den forsamlede
kreds mødes regelmæssigt hver kvartal til drøftelse af de
problemer, der må være. I sin svartale siger Hasager, at
man let arrangerer faste møder til drøftelse af problemer,
der ellers ikke vil opstå. Han mener derfor, at kredsen kun
bør mødes, når der er sager, som begge parter finder det
rigtigt at drøfte. Det bliver så resultatet. Lidt efter bryder
man op - og kredsen mødes aldrig mere.
På vejen ud fra frokostbordet bliver Kaarøe taget til side
af et af Annoncør-Foreningens mest celebre medlemmer,
som bedyrer, at hvis han kan få en særlig rabat på sine annoncer, vil han naturligvis under ingen omstændigheder sige det til de andre. Det kan være en hemmelighed mellem
dem alene. Kaarøes iskolde, indignerede afslag gør ham
heldigvis flov - i hvert fald et øjeblik!

En hat højere end hoben
I 1952 er to af Politikens meget unge medarbejdere sat til at
redigere det ene af de nye ugentlige tillæg. Det er Paul
Hammerich og Gert Munch, der skal tage sig af Radiotillægget »Lyt«. Hammerich er den mest radiokyndige af
de to. Han har lyttet til radio i USA i halvandet år og ved
nøjagtig, hvordan dansk radio bør være. Munch er endnu
ret ny i huset. Han er ansat i 1950 som »føl« på den nye bagside hos Thomas Rosenberg. Det er Hammerichs ide, at
Kai Friis Møller skal skrive et fast ugentlig causeri i tillægget, men at det ikke er nemt at holde Friis Møller til pennen
må også Hammerich hurtigt erkende. Han fortæller i 1980
om sit forunderlige samarbejde med den uforlignelige Friis
Møller i Publicistklubbens 100-års jubilæumsbog:
»Sommer må det have været. 1953 tror jeg. Meget årle.
Givetvis torsdag. Jeg var som sædvanlig blevet ringet op af
Cafe Hanegal s overtjener og havde været inde og udfri min
medredaktør ved Politikens radiotillægLYT, Gert Munch,
mod en løsesum på 48 kr., (netop her bør indføjes: Det var
mange penge dengang!) Ombrydningen var i gang på Rådhuspladsen, og vi var på den desperate, ugentlige jagt efter
vor columnist, Friis Møller, uden hvem vor avantgardistiske tryksag var u-udkommelig. Bedugget og forventningsfuld lod Gert sig lede til Mesterens lønkammer. Thi Mesteren var også mester i at dølge sit åsyn- hver torsdag et nyt
skjul.
13.

Svenn Seehusen (f. 1918). Direktør for Politikens oplagsafdeling siden 1960. Knyttet til
Politikens Hus (Ekstrabladets
salgsafdeling) fra 1949, men
overflyttet til Politiken 1952
som propagandachef, og har siden virket for Politikens effektive distribution landet over.
Før sin ansættelse har han gjort
en betydelig indsats i Frihedskampen 1940-45 og i sit virke
for Frihedsmuseets oprettelse.
Siden 1965 formand for
Frihedskampens veteraner.

Tegning fra Indendørs-Politiken af den travle Svenn Seehusen, der overvåger, at vi alle
får vores daglige avis.
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Litterat i 40 år
Kai Friis Møller, som har set
sin første artikel på tryk i 1912,
fejrer sit 40 års jubilæum som
skribent i 1952. I den anledning
giver Knud Poulsen den beundrede kollega følgende karakteristik, ledsaget af den sidste
tegning på næste side.
Kai Friis Møller har ikke blot
Politikens markanteste hoved,
han har også dets hidtil eneste
bowler. Han går med rundpuldet hat på sit rundhovede kranium, begge hvælver sig med
samme fornemhed og giver tilskueren en ærefrygtig fornemmelse af højenloft og katedralsk storhed. Videre er han i
stribet city-dress med lyseblå
vest, sorte sko, der er blanke
som skovsøer, paraply over armen og i knaphullet en højrød
nellike, som er den eneste rigtige ordensroset for en skøn-ånd.
Når han med en gravitetisk
værdighed promenerer ned ad
gaden og afmåler al gang til en
række af fald, føler jeg altid
trang til - om vi mødes - at
stille mig ud til kantstenen, gøre front og se lige ud, så det enlige optog uforstyrret kan glide
forbi mig. Hans Bendix har det
øjensynlig haft en lige så voldsom virkning på. Han har i
øjeblikkets betagelse på sin tegning ganske glemt de kupler for
og bag, der ellers så let falder i
hans hånd, for at tegne en af
dem, der gør sig bemærket ved
at sidde foroven.
Menig Knud P.

Næste side:
Kai Friis Møllers særprægede
udseende tiltrækker gennem
hele hans lange liv som litterat,
digter og anmelder bladtegnere
fra både egne og fremmede
græsgange. Her er han gengivet
af Erik Stender 1953, Ivan Opffer 1947, Carl Jensen 1948,
Holger W orm 1950, sin egen
søn, Ulrik Friis Møller 1958 og
endelig af Hans Bendix 1951.
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Ole Storm havde givet mig et spor. Vi bremsede op ved
Frederiksberg Have uden at vække Storm P. Finn Hoffmanns enlige måge over kirkens spir fulgte linje 18, der
skramlede forbi med bivognen fyldt af Nørrebros arbejdskraft til Carlsbergs tappehal og F. L. Smidths maskinfabrik. Vi glanede over gitteret til Haveselskabets Have.
Gennem et røgslør af virginia shag skimtede vi en bowler,
et par glacehandsker, en stok, en stabel bøger og en husholdningsæske tændstikker på et hvidt havebord. Mellem
syrenerne en smukt hvælvet og pudret isse. Vi var på skudhold.
Grusets knasen overdøvede Mont Blanc-pennens skratten, og Mesteren så på os med sine nøgne fiskeøjne. Så lavede mundvigen en smilekrølle. Uden anger eller forundring oplod han sin montone malmfulde baryton: »Mine
herrer, redaktionen er samlet. Jeg burde skænke champagne, hvis ikke det var så ordinært.« Han havde rejst sig,
rank, majestætisk, »en hat højere en hoben«, som Tom
Kristensen skrev om denne levende model til Vuldum i
»Hærværk«.
At Mesteren blev pågrebet i Haveselskabets Have kl.
9.15 var logisk. For han var en ynder af roser og katte, torne og kløer, parfume og enegang.
Gert og jeg spurtede ind med manuskriptet til hin eneste
maskinsætter, der kunne tyde Kongeørnens kragetæer. Ud
på formiddagen kom Mesteren skridende fra Fiolstrædes
bogkasser op i ombryderiet, beredt til kamp. Faktor Holm
fik hedeture blot ved synet af den ubarmhjertige. Redaktionssekretærerne bandede over hans arrogance, driftsingeniørerne over hans stejlhed, korrektørerne over hans pedanteri: »Min herre, De bør ikke dadle mig, men snarere
forældrene, at Maliere staves med accent grave.« Med list
og nederdrægtighed fik Mesteren både 1., 2. og 3. korrektur. Samt forsinkelser og forbandelser. Næste morgen
kunne det læsende Danmark nyde et formsikkert og knivskarpt tilslebet værk, rubriceret Lytterært og signeret
Bookman.
Træfningen gentog sig torsdag efter torsdag. Det var fin
ironi, at han, der virkede så aktivt for at opbygge legenden
om professionel upålidelighed, aldrig svigtede. Det gjaldt
den gode sag, som var identisk med den gode smag. Hans
smag! F.eks. Tagore, Baudelaire, jamber, Johannes Jørgensen, klassisk arkitektur, piberensere, Hellas, London,
Vestergade, Pilealle, Ezra Pound, T.S. Eliot, perfektionisme, sauterne og Times Literary Supplement. Mesterens
smag var ukrænkelig.
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1953
I 1953 fylder Orla Rode 60 år og har nu arbejdet som
husets øverste administrationschef i 14 år. Her har
Hans Bendix tegnet ham i hans foretrukne stilling med
brillerne i panden. Han når ikke at fejre sin 70-årsdag;
han dør under en rekreation i 1960.

l

l
l
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Derimod var der aldrig fredningstid for hans aversioner.
F.eks. Johannes V. Jensen, Jørgen Bukdahl, Julius Bomholt, tysk kultur i almindelighed , nazismen i særdeleshed,
psykoanalyse, tågetale, tanketorsk, Seedorff, gennemsnitsdanskeren s intellektuelle dvaskhed og ni ud af ti digtere. Om en af dem, Anders W. Holm, skrev han: »Kun
langt, langt ude i horisonten øjner man grænsen for hans
talentløshed.«
Når spalten var i hus, kom Mesterens blå time. Han gjorde sin entre i Politikens spisestue. Automatisk blev en kælderkold porter båret frem - det smagte da lidt af hans irske
pub i Fleet Street. Dertil to stykker med frugtsalat. Smørrebrødsjomfru en havde skåret skorpen af franskbrødet.
Det frygtede rovdyr havde tabt tænderne. Men ikke lysten
til at bide: Den karismatiske Kirkeby kommer bissende lige
ind i stilethælene på en laber sekretær. »Stakkels Anker,«
sukker Mesteren, så alle kan høre det, »han gik lige fra pueriliteten ind i seniliteten!«
Han indbød aldrig til kammerateri, sad næsten altid alene og skjulte sin glubende nyfigenhed bag en utilnærmelig
maske. Da en yngre digterkollega formastede sig til at dusse ham, slog han på sit glas og sagde: »Kære ven, må jeg ikke som den ældste foreslå, at vi drikker De's?« Vi unge fulgte ham med en blanding af stolthed og mindreværd. Han
var jo debuteret i huset i 1913 med at tildele den usårlige
Georg Brandes et snitsår i en anmeldelse. Og i vor tid var
han en af de få udvalgte, der turde tale den ansvarshavend e
midt imod. En dag kom Niels Hasager ud fra hjørneværelset, tynget under vægten af negative læserreaktione r på en
Kai Friis Møller-komm entar. »Det var en rigtig dum artikel, De skrev,« sagde han.
»Så gå derind og skriv et rigtig dumt svar,« råbte Mesteren.
En medvirkende årsag til hans frivillige isolation, var
kritikerens fortørnelse over at blive kritiseret. Det gik ham
på, at hans uforgængelige gendigtning af KipJings Mandalay blev en folkelig succes. Han affandt sig med Mogens
Wieths version. Men da Four Jacks bragte soldatersangen
på giro 413-toppen, sagde han: »Man bliver taknemmelig
over, at man ikke kan steppe.«
Mesteren ville ikke behage og var følgelig ikke behagelig. Som hans åndsbeslægted e ven, Chr. Elling, bemærkede, »gjorde han sig megen umage for at skjule sin mildhed«.
Det mislykkedes dog den fortryllende morgen, da han blev
taget på fersk gerning mellem blomster og bøger i Haveselskabets Have. Men som regellykkedes det at holde ma-

Frank Jæger (1926-77). Forfatter. Student 1945 og biblioteksuddannet, men foretrækker at
skrive og oversætte. Debut
1948 med >>Dydige digte<<. I de
følgende 25 år - til hans alt for
tidlige død - udgår en række
lyriske, livsbekræftende noveller, essays, digte og romaner
fra hans digterværksted på
Langeland. Som kronikør opnår han en kultisk læserkreds.

Hans Larsen (f. 1926). Journalist og redaktør. Realeksamen
1943. På jyske provinsaviser
1943-45 og derefter på det radikale Skive Folkeblad 1946-54.
Til Politiken 1954, hvor han
hurtigt bliver en velanskrevet
og respekteret folketingsmedarbejder og lederskribent. I 1966
modstår han dog ikke fristelsen
at vende tilbage til Skive Folkeblad som øverste chef.
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sken. Få timer før sin død ringede han til redaktionen for at
høre til en anmeldelse. »]eg har rejst mig fra mit dødsleje
for at tale med Dem,« sagde han til kronik-redaktøren.
Da blev Kai Friis Møllers morderiske vid indhentet af
virkeligheden.«

Sidste, store valgaften

Pierre Liibecker (f. 1921). Journalist og kunstkritiker. Student
1940. Frie kunsthistoriske studier 1940-43. Kunstkritiker ved
Aftenbladet 1943-52 og derefter
til Politiken. Her har han i over
30 år været førende kunstmedarbejder, der dækker dansk og
udenlandsk kunstliv. Tillige
flittig forfatter af monografier
samt tidsskrift- ~g leksikonartikler. Han er også drivkraften i udsendelsen af Politikens
mange kunsttryk i 1970'erne og
80'erne.

Det er kun fordi Pierre Liibecker selv holder så meget af dette portræt af ham - udført af
Niels Reumert - at det er kommet med i bogen.
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Ved valget i 1953 oplever Politikens Hus sin sidste, store
valgaften på Rådhuspladsen. På husets facade kan man aftenen igennem følge de syv opstillede partiers foreløbige
resultater, for så efter midnat at se de nogenlunde endelige
tal. Det er bladets trofaste snedkermester Erland Hansen,
der som sædvanlig har opsat det store stillads (som er arkitekttegnet af Stephensen!) og det er snedkermesterens
folk, der dristigt kravler rundt på pindeværket bag pappladerne, hver gang nye tal skal anbringes i hullerne. På tredie
sal i huset sidder Politikens statistikafdeling, som - kreds
for kreds- behandler de telefonisk indløbende valgresultater fra indenrigsministeriet.
Men 30.000 mennesker står ikke den halve nat på Rådhuspladsen alene for at 'kigge på tal. Den store menneskemængde er mest optaget af den lille, projektørbelyste og
højttalerforstærkede scene som er anbragt i et hul i facaden. Povl Sabroe, der allerede står med det ene ben i showbranchen, har hentet talrige af sine revykunstnervenner til
Rådhuspladsen med Ib Schønberg i spidsen. Selv leverer
han naturligvis et »Frikvarter«. I den milde septemberaften
synger Elga Olga under bragende bifald sin senere udødelige vise »Solitudevej«, skrevet af Politikens gamle medarbejder Poeten.
Den glade stemning på pladsen holder sig tillangt over
midnat. Men så er en knap 40-årig tradition også næsten afsluttet. Ved valget fire år senere har det nye medium TV ikke bare stjålet publikums opmærksomhed, men også Sabroes underholdningsform.

Næste side:
Der gøres klar til valgaften på Rådhuspladsen i 1953. Det lille >>bur« i
midten er scenen til aftenens optrædende med >>Den Gyldenblonde« som
konferencier. I de store huller til højre ophænges 1953-tallene med sammenlignende tal fra forrige valg. Hele det store circus, som TV gradvis
overtager for hele landet i 1960'em e, er oprindelig udformet på Politiken
med gloende telefon-linjer til Indenrigsministeriets valgkontor. - Pot.
T age Christensen.

1953

201

1954

Forbrugerstoffet rykker frem
Lise Nørgaard, Politikens første forbrugerjournalist, skriver i festskriftet til Niels Hasagers 70-årsdag i 1959 om sit
nye stof:

Jørgen Hartmann-Petersen
(»Habakuk«) (f.1920). Arkitekt, forfatter. Student 1940.
Arkitekt 1946. Medarbejder
ved Politiken 1954-65, heraf i
de sidste 8 år redaktør af >>At
tænke sig«, og i disse år bladets
morsomste mand. Fra 1975 atter knyttet til bladet som satirisk kolumnist om søndagen.
Hyppig gæst i radio og TV.
Hartmann-Petersen hører til
den lille elite af Politikens medarbejdere, der engang imellem
præsterer det geniale. Det sker
ofte under store fødselsvanskeligheder, men det kan aldrig ses
på hans produkter, der altid ser
ud, som han bare har rystet
dem ud af ærmerne. I 1963
modtager han Cavling-prisen
for >>sin nye form for satire<<.

Peder Nyman indtegner en forskrækket Habakuk i Cirklens
kvadratur.
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»Der skulle en krig og en efterkrigstid til, før det gik op for
en overvejende del af den danske presse, at der rundt om i
landet sad en million kvinder, som måske interesserede sig
for andet end franske modebilleder og løse ender om, hvor
yndigt det er at trylle lidt foran sit toiletbord eller i sit køkken.
Disse læsere kunne blandt andet tænke sig at høre, hvordan de skulle få en jordisk chance for at iklæde sig noget,
der tilnærmelsesvis lignede de modebilleder, bladene bragte, de ville gerne have besked om, hvorfor danske køkkener og vaskekældre så ud som på V aldernar Atterdags tid,
når der ellers både var opfundet atombomber og jetjagere,
de kunne lide at vide, om redskaber og andre huslige varer,
linned, børnetøj, konsumvarer til evig tid skulle laves, som
om der endnu var krig i verden. De ville have lov at klage,
de ville høres - og de ville have svar.
Flere og flere blade opdagede, at de måske med fordel
kunne henvende sig til disse læsere.
Og sådan stod kvinde-journalisterne pludselig over for
nye krav. Nu skulle de ikke blot være mode-eksperter og
hyggeligt passiarende skribenter, referere kvindemøder og
vide noget om børn, der også var blevet moderne. Nu skulle de i tilgift bestride et af de største områder, som overhovedet findes.
For forbrugsstoffet rækker fra den mindste duppedit til
den dyreste husholdnings-mekanisme, der strækker sig
over hele familien Danmarks bespisning og beklædning;
det når ind til husmoderens arbejdsplads i hjemmet og i
ude-erhvervet, det går fra produktions-processens begyndelse til dens fuldendelse, over alle handelens led ud til
kunden.
Forbruger-medarbejderen må kende fabrikations-metoder og beregnings-metoder, markedets vilkår og principper for handel - og hun må vide, hvordan varer kan forvanskes eller kvalitetsforbedres. Hun må følge med i forbrugernes ønsker og kende mulighederne for, om de kan
opfyldes. Hun må selv være kyndig i husførelse og
indkøbsvant - og hun må være i nøje kontakt med de neutrale forbruger-organer og følge al litteratur om vare-undersøgelser, kvalitets-mærkninger, vare-forbedringer og
om den rigtige behandling af varen, når den er i brug.

1954

I den hårde isvinter 1954 fryser de københavnske søer til. Politikens motorredaktion benytter lejligheden til at
arrangere testningsprøver for bilister med opbremsning på >>glat« vej. Det er jo temmelig risikofrit at snurre et
par omgange på isen. Prøverne møder stor tilslutning og tillige interesserede tilskuere langs hele Sortedamssøen.- Pol. Pressefoto.
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Sin bedste præmie-ide til den
årlige sommerkonkurrence får
Hakon Stephensen i 1954, da
han som l. præmie udsætter en
lille, dansk ø med eget, nyopført sommerhus. Politikens læserkreds bliver aldeles besat af
tanken om, >>at eje sin egen Ø«,
og ingen konkurrence har hverken før eller siden samlet så
mange deltagere. Her er den
lykkelige vinderfamilie.
Konkurrencen får dog et lille,
uofficielt efterspil. Det viser sig
desværre, at øen -der ligger i
Holbæk fjord -bliver oversvømmet om efteråret, hvilket
den lykkelige vinder besværer
sig en del over. Han truer bl.a.
med at opsige sit abonnement.
Da Stephensen får denne besked, siger han beroligende til
oplagschefen Svenn Seehusen:
>>Tag det roligt og vær glad for,
at der kun er en vinder!<<
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Det klassiske eksempel på forbruger-journalistens gavnlige indflydelse kan hentes i Hammerum Herred.
I Herning-messens seks første år blev stoffet dækket af
handelsmedarbejdere, der stævnede mod udstillingsbyen
et par uger før der overhovedet var nogen udstilling. Ved
festligt dækkede borde hørte disse udsendte medarbejdere
på formandens fag-politiske betragtninger, der med små
variationer gik ud på, at aldrig havde dansk tekstil-industri
stået så højt og aldrig før havde den samme tekstil-industri
haft det så svært. Og så fulgte en forjættelse af, at man på
messen, som medarbejderne altså ikke kunne se så meget
som et par trusser af endnu, ville vise varer, der var de fikseste og bedste i verden.
Det skrev bladene hvert år i seks år og så kunne læserne
undre sig over, hvorfor forbrugerne ikke gad købe disse
produkter. Men det syvende år kom man nærmest af vanvare til at invitere seks forbruger-journalister sammen med
de sædvanlige mandlige journalister.
Den lille kvindelige skare chokerede allerede ved ankomsten arrangørerne med et krav om at se varer. Det var
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I 1955 runder kronikken 50 år og det bliver fejret i bladet med maner af
Harald Mogensen, der fører Valdemar Koppels gamle statistik over »rekordskriverne« a jour. Det er gjort igen tillOO-års jubilæet og resultatet
ses i Bind l, side 146. >>Kronikskibet« ovenfor, der stævner gennem problemerne, er tegnet af Arne Ungermann.

Robert Naur (f. 1926). Journalist. Student 1946. Ansat ved
forskellige jyske aviser 1940-52.
Ved Information 1952-53 og
derefter musik-studier her og i
USA. Siden 1955 har han på
Politiken haft en ideel tumleplads for sin alsidige begavelse
som teater- musik- og kulturmedarbejder. Redaktionschef
for Søndags-Politiken 1969-71.

det, de var kommet for! Det havde messens ledende folk
aldrig oplevet før, der var overhovedet ikke sat plads af til
varebeskuelse på det store program ud over en
mannequinopvisning, der nærmest var en spøg. Hvordan
skulle man ellers få tid til flere store spisninger og en morsom udflugt og et fabriksbesøg under festlige former? Men
uldjyderne samlede alligevel i en sen aftentime et udvalg af
varer, som af hensyn til programmet måtte ses om natten.
Ingen af de tredive udsendte herrer fra de andre blade
var interesserede i at deltage i denne vare-gennemgang.
De seks forbruger-medarbejdere så på tøj til hen på morgenstunden. De undersøgte hvert enkelt stykke og udtalte
så, at de godt forstod, dansk tekstil havde det svært. For alt
for mange af modellerne var rædselsfulde, dårligt forarbejdede og uden modepræg.
Det natlige møde sluttede med, at presse-sekretæren fik
nervesammenbrud.
Han kom sig dog siden - og det gjorde Hammerum-fabrikanterne også. De huskede forløbet af denne vredens
nat og de artikler, der fulgte. Og næste år var alt bedre og
næste år igen var det gået endnu mere fremad. N år en del af
fabrikanterne i Hammerum Herred nu betragter deres

Den musikalske Robert Naur
med sit yndlingsinstrument klarinetten, tegnet af Poul Holck.
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Blæksprutten 1955
Politiken bebudede for nylig en
kronikserie om glæden ved slet
ingenting.
Det overraskede derfor ingen,
at bladet i dag bragte en kronik
af Bertel Dahlgaard som handler om Det radikale Venstre
gennem 50 år.

Krydsord
Ret skal være ret! Det er Berlingske Tidende, der har lanceret Kryds-og-T værs-dillen i
Danmark. Det er sket allerede i
1924, da Julius Magnussen har
overført de amerikanske
>>Crossword Puzzles« til dansk i
Berlingskes Søndags-tillæg.
Man gjorde dem lette i starten
(frosset vand på to bogstaver
osv.), men Politiken kommer
dog hurtigt med, og den ene
dygtigere krydsords-skaber har
afløst den anden i årenes løb i
bladets redaktion. Nedenfor en
af dem omtalt.

Carl-Otto Johansen (f. 1917).
Student fra Sorø Akademi og
derefter ansat ved forskellige
provinsblade. Under krigen
fast bidragyder til »At tænke
sig«, men bedst kendt som opfindsom og utrættelig leverandør af den store Søndagskrydsord 1953-83 under mærket (»lo t«). Forfatter af
»Hovedbryderen<<.
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salgskurver, går deres kærlige tanke ikke til handels-medarbejderne, der høfligt skrev alt, hvad formanden sagde,
men til forbruger-medarbejderne, der højst uhøfligt skrev
lige netop, hvad de selv mente.
Af hvem består så denne skare af furier, der stundom får
pressesekretærer til at bryde sammen og fabrikanter til at
komme på bedre produktions-tanker?
Besidder de virkelig alle de ovenfor nævnte forudsætninger - og hvordan er det kommet så vidt?
Til indledning skal siges, at flokken - selv når den er
fuldtallig - er ganske lille. Der findes i dag kun omkring en
halv snes kvalificerede forbruger-journalister i hovedstad
og provins tilsammen, og næppe nogen af dem er kvalificeret nok. Det sidste skyldes dels, at stoffet er så ungt, dels at
forbruger-medarbejderen i dag er henvist til at være selvlært.
Den almindelige journalistiske oplæring må for forbruger-medarbejderens vedkommende helst suppleres med
personlige husmor-erfaringer og en evne til altid at være
oplagt til at frydes eller harmes. Det nytter ikke at sætte sig
på en plads som ligegyldig tilskuer, man må selv leve med i
stoffet. Ellers dør det, inden det når frem til læserne.
Ingen i den bestående flok vil vist vove at kalde sig helbefaren- forbruger-medarbejderen af 1958 hører til det første
kuld. Hun må stadig søge sin oplæring, og hun må selv betale lærepengene, når hun dummer sig.
Så ungt er forbruger-området, at journalisternes egen
læreanstalt, Journalistkursus ved Arhus Universitet, endnu ikke har opdaget dets eksistens. Selv om et stigende antal piger deltager i kursus, gives der ikke nogen form for instruktion i dette stof, der ellers på den halve snes år, kursus
har eksisteret, er blevet et af journalistikkensvigtigste-o m
ikke andet, så fordi det henvender sig til over halvdelen af
alle læsere.
Man ville vel heller ikke spilde de mandlige kursusdeltageres tid med en eller flere forelæsninger om, hvordan
journalisten bedst når frem til en personlig vurdering af de
ting, han eller hun skriver om. Skulle nogle mene, en sådan
instruktion er overflødig, vil jeg - blot for at holde mig til
de allerede nævnte eksempler - minde om de mandlige
journalister, der i seks år følte sig kaldet til at fortælle læserne alt om Danmarks største tøjmesse uden nogen sinde
at få den tanke, at de muligvis burde se at få forstand på tøj
for at løse opgaven tilfredsstillende.
Journalisten har i dag i højere grad end nogen sinde før
brug for evnen til at anlægge en personlig vurdering. Efter-
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Politikens medarbejderforening udsteder nødpenge til en skovtur i august 1955. Det er en 3-krone, der kan anvendes »efter nærmere bekendtgørelse«. Sedlen er smykket med Vilhelm Nielsens portræt og med medarbejdernes kendskab til hans begejstring for det smukke køn holder Thorvaldsens tre gratier ham med selskab.Fra Lise Nørgaards scrapbog.

hånden er der nemlig alt for mange, der er parat til at hjælpe os med at fælde en dom, hvis det skal knibe. Så har hun
kun en ting at gøre. Det er at kæmpe sig fri - og det kan let
medføre en strid for den medarbejder, der har gjort det til
sin opgave at holde forbrugerne underrettet efter evne.

Pressemuseet
Det er naturligvis Anker Kirkeby, der bliver fader til Pressemuseet i Arhus. Det er en sag, han arbejder med i mange
år, og som skaffer ham mange bryderier. Museet er startet
på hans kontor (se side 98), og fortsat i hans hjem, indtil
pladsforholdene også sprænges her. Et pressemuseums
rammer er imidlertid vanskelige at afstikke, for pressebilleder hører til i et bladarkiv, gamle aviser på et statsbibliotek
og vigtige breve på Det kgl. Bibliotek eller i Rigsarkivet. Til
de ældre presser har vi yderligere Teknisk Museum.
Det første opråb om hjælp til starten fremkommer i
»Journalisten« i 1945, en måned før befrielsen! »Begynd
straks Pressemuseet«. I juli 1953 stiftes Dansk Pressemuseums Forening. Men Kirkeby råder stadig ikke over egnede lokaler. Muligheder i Statsbiblioteket i Ar hus (hvor alle

På den anden side
gaden
Et amerikansk reklamebureau,
som vil have autorisation i
Danmark, er en af HRS Helmer
Nielsens klienter. Der er noget
vedrørende amerikanernes
økonomiske forhold, Kaarøe
skal have klarlagt, så han ringer til sagførerkontoret, som
ligger vis a vis Politikens Hus
og beder om at tale med højesteretssagføreren.
Damen ved omstillingsbordet:
>>Højesteretssagføreren er ikke
på kontoret<<.
Kaarøe: >>Det passer ikke, frøken. Han sidder inde i kontoret
ved siden af Deres.«
Hun ser noget forvirret ud,
glor først på sin egen telefon og
så ud ad vinduet og får øje på
Kaarøe på den anden side af- - gaden. Han tilvinker hende
venligt. Så smiler hun tilbage
og stiller ham om.
Det er første gang Kaarøe kontakter den senere formand for
Politikens bestyrelse.
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Det radikale partiprogram er
blevet revideret flere gange siden 1905. I 1955 foretages en
større fornyelse. Her viser Jensenius i »Blæksprutten« Bertel
Dahlgaard, der som Moses
skrider ned ad bjerget med sin
nye Mosebog. Foran ham går
partifællerne Jørgen Jørgensen
og Oluf Steen. Lurblæserne,
der rekommanderer programmet, er Svend Thorsen og Chr.
Torpe. Til højre står de andre
partiers undrende talsmænd:
Erik Eriksen, Aksel Møller,
Thorkil Kristensen, H.C. Hansen og Viggo Starcke.
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landets aviser er samlet!) afviser han: »]eg kenderArhus
som en aktiv forretningsby, præget af merkantile, for ikke
at sige materialistiske interesser. Her vil et pressemuseum
blive et dødt museum, en blot og bar seværdighed, et kuriosum! Det er måske en fejl at vi overhovedet laver en journalistsko le, men det er i hvert fald en fejl, at man knytter
den til Arhus, bare fordi byens velhavende handelsstand
ofrer en del penge på at give dens Universitet denne fjer i
hatten«.
Sådan skriver købmandssønnen fra Arhus, efter at han
gennem næsten 50 år er blevet ærkekøbenhavner.
Nicolaj Kirke i hovedstaden forekommer ham for stor
og det er naturligvis kedeligt, for det er netop Kirkeby, der
har formuleret sentensen: »Journalister er vore dages præster<<.
Museet underbringes foreløbig i en villa på Asgårdsvej
bag Betty Nansen-Teateret. Det sker i Kirkebys sidste år.
Han lever således ikke længe nok til at se, at museet alligevel i det lange løb er dømt til at ende i Arhus. Via afdøde
chefredaktør Louis Schmidts store strandvejsvilla ved
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Den aldrende Anker Kirkeby
gennemfører oprettelsen af
Pressemuseet, som senere finder blivende plads på den nye
Journalisthøjskole i Århus. Her
er den utrættelige forkæmper
for ideen fotograferet ved en
barnevogn, der omkring århundred-skiftet har været anvendt til bladdistribution. -

De har jo sendt bud
25-års jubilarer møder altid hos
den administrerende direktør
for at få overrakt den faste gave: en ekstra månedsløn. Det
gælder naturligvis også inden
for den tekniske stab og en af
de trofaste, men tillige selvbevidste trykkere fra rotationen
stiller da også forventningsfuld
på dagen hos Orla Rode.
Rode vil gerne være lidt morsom og starter med at sige: >>Ja,
De kan jo godt hævde, at De
har været her i 25 år i dag, men
såvidt jeg husker, strejkede alle
teknikere i huset i fire måneder
i 1947, så De har vel ikke jubilæum før om fire måneder!«
>>Så kan jeg ikke forstå hvorfor
direktøren har sendt bud efter
mig i dag. Men så kan De jo
kalde på mig igen, når De synes, jeg har været her længe
nok.«
Med denne salve forlader trykkeren Rodes kontor.
Byskov, som også er til stede,
må løbe efter ham og forklare
ham, at dette er nu Rodes form
for humor. Det ender med at
jubilaren irriteret tager mod gavechecken.

Da Anker Kirkeby bekendtgør
oprettelsen af Dansk Pressemuseum i Århus, markerer Arne
Ungermann begivenheden i Politiken med denne tegning,
hvor Kirkeby lader en besøgende vide: >>Her, min herre, ser
De det mest oldnordiske på hele museet: avisen fra i går!<<
14
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Ikke sjuske
Bendix er kaldt ned til Hasager.
- Bendix. De er begyndt at tegne så sjusket. Det er noget kedeligt noget.
- De har jo selv ansat mig!
-Ja, Bendix, men dengang De
tegnede i Social-Demokraten
var Deres streg altid fast og bestemt.
- Det er fordi jeg nu tegner direkte fra tilskuerpladsen for at
vise læserne, hvad alle har set
og oplevet.
-Jamen det er synd for publikum. Men så kan folk selvfølgelig spare billetten, for det, de
ser på den måde, er ikke værd
at se.

Marselisborg, som testamentarisk er overdraget museet,
flyttes de stadig voksende samlinger omsider til Journalisthøjskolens nye bygning i Arhus. Her øges samlingerne
fortsat, og den konstante mangel på penge modvirkes af
langtidsledige akademikeres og journalisters indsats for at
holde museet levende. Der arrangeres 3-4 årlige udstillinger og besøgstallet er steget fra c a. 700 til ca. 2.500 om året.
Trods museets relative ubemærkethed kommer der stadigt
nyt til reolerne. I Politiken-sammen hæng er det værd at
notere, at Viggo Cavlings svigerdatter, Ulla Cavling, enke
efter Bengt Cavling, netop har overdraget museet en stor
samling breve, dokumenter, manuskripter etc., ikke
mindst vedrørende Politikens bestyrelse og redaktionen af
Magasinet.

En dobbelt succes
I 1956 beslutter Hakon Stephensen sig til på ny at udskrive
en arkitektkonkurrenc e og får grønt lys for ideen.

I 1950'erne er Stephensen jævnlig syg og ofte på hospitalet, men hans tre »hofchefer« gør alt, hvad de kanfor at
holde ham i humør. Her besøger de ham på Frederiksberg hospitallillejuleaften 1953. Fra venstre Luciabrudene Bo Bojesen og Knud Poulsen, og til højre ærkeenglen Ib Schønberg. Fru Victoria Stephensen er rædselsslagen over al den uro, Step h således forårsager på hospitalet, men han selv nyder det.- Fotografi fra Lise
Nørgaards scrapbog.
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Næppe har Step h rejst sig fra sit sidste årlige dødsleje i 1953, før han finder tiden inde til at lade sig male. Det er
tidrøvende, men for Stephensen er det nu blevet til en hastesag, som må kunne ordnes. Det tager kun halvt så
lang tid pr. billede, hvis der er to malere i arbejde ad gangen. Her slider Jensen & Jensen (Axel P. Jensen og Carl
Jensen) samtidig, mens Stephensen har anbragt sig på en in termistisk trone med himmelblå baggrund. Det er
intet pressebillede, men Stephs private julekort fra 1953. Det år fylder den sygdomsplagede redaktør 53 år. I
1980 har han også nået at fejre sin 80-års dag!

Men tiderne har ændret sig siden 1935, da man byggede
de tre moderne huse i Ordrup. Nu er opgaven at forme det
lille hus til en familie med børn.
Konkurrencen får en særlig karakter. Man udpeger ikke
blot tre arkitekter, som har vist interesse for »det lille hus«,
og beder dem om at udarbejde hvert sit forslag, men udskriver samtidig en konkurrence blandt kvindelige læsere
for at udvælge tre damer, der dels kan følge planlægningen
af det påtænkte hus og dels til sin tid kan udvælge det forslag, de finder bedst egnet.
Arkitekterne bliver Helge Foss, Per Christiansen og Karl
Bisgaard, og damerne Ulla Fuglsig Mogensen, Gertrud
Gregers Hansen og Lillian Holm Christensen.
Efter tre måneders forløb udpeger damerne Per Christiansens forslag og dette hus opføres straks på N ordtoftevej i
Gladsaxe. I september 1956 står det færdigt, og publikum
strømmer til.
14'

Typisk Politiken-plakat fra
1955, der reklamerer for de tillæg, bladet i disse år byder sine
læsere på.
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Allan Heering (f.1920). Ansat
ved forskellige provinsaviser
1941-43 og på Aftenbladet
1943-54. Kommer til Politiken i
1954, først i kriminalredaktionen, men derefter til den politiske reportage. I de senere år redaktør for de daglige debatindlæg og tillige ledende redaktionssekretær i det udvidede
sekretariat. I tidligere tid velkendt under mærket Mac.

Det er den særprægede tegner
Baro, der her har foreviget Allan Heering som debatredaktør.
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Da udstillingen slutter, står huset tomt. Det sker netop i
de dage, omvæltningen i Ungarn finder sted. Da Politiken
har sendt Paul Hammerich til Østrig, beder Stephensen
ham telefonisk om at finde en nødstedt ungarsk familie,
som foreløbig kan få tag over hovedet i præmiehuset.
Hammerich finder bogholder Johann Nemet h med kone og
fire børn. De vil ankomme om en uge. I mellemtiden får
Steph Paladshotellets direktør Valdemar Jensen til at levere fornødne møbler. Grosserer L. F. Foght sender tæpper
og gardiner. Der kommer ur på væggen og radio i stuen.
Alle er hjælpsomme.
Da familien ankommer, står der en gryde med ungarsk
gullasch på kogepladen. Steph synes gæsterne skal føle sig
hjemme fra starten.
Da Politikens hus omsider skal sælges, skaffer Step h den
ungarske familie et nyt hus i Birkerød. Familiefaderen får
arbejde i Skandinavisk T o bakskompagni og børnene kommer i gode, danske skoler.
Typisk Stephensen-sag: næsten altid et udtryk for hans
krøllede hjerne og gode hjerte.

Uafhængighedsmanifestet
Enhver chefredaktør, ansat ved et privatejet blad, har i tidens løb modtaget henstillinger fra bladets ejere om at
skrive et eller andet, eller undlade omtale af dette eller hint.
Tankegangen er jo nærliggende: »Herregud, på et privatejet blad må ejerne eller deres repræsentanter i bestyrelsen
vel også have noget at skulle have sagt«.
Politiken har på dette område næppe i sine 100 år dannet
nogen undtagelse; det berømteste tilfælde af bestyrelsespression er stadig Churchill-lederen af 28. april1940 (se side 65).
Men når en avis med stor udbredelse efterhånden opnår
at blive en samfundsinstitution, må enhver mistanke om
redaktionel afhængighed af bestyrelsen umuliggøres ved
gode og klare bestemmelser. Det sker omsider i Politikens
Hus i 1956 og den nedenstående erklæring (som faktisk er
et manifest, selv om bestyrelsen på generalforsamlingen
samme år blot kalder den »en udtalelse«) fremkommer i
forbindelse med Hasagers 25-års jubilæum som chefredaktør (1931-56) og må sikkert betragtes som den bedste jubilæumsgave, en chefredaktør kan få.
Det siger selv, at dette dokument ofte er blevet gransket i
de siden forløbne 28 år, ikke mindst i forbindelse med
bruddet med det radikale parti i 1970. (Se side 344).
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Politikens enfamiliehus på Nordtoftevej i Gladsaxe, opført af konkurrencens vinder, arkitekt Per Christiansen. Politikens byggekonkurrenc er er altid sikre på stor læserinteresse. - Fot. Jacob Maarbjerg.

Her er vinderhuset, som i opførelsesåret 1956 uventet bliver hjem for en ungarsk flygtningefamilie , Paul Hammerich har valgt i Wien.- Fot. Jacob Maarbjerg.
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Chefredaktionens Magna Charta
I overensstemmelse med forlængst fastslåede principper, der har
pressens frihed for øje, arbejder redaktionerne uafhængigt af
bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke give redaktionerne direktiver i
det daglige arbejde, og det er ikke bestyrelsens eller det enkelte
bestyrelsesmedlems opgave at blande sig i redaktionelle spørgsmål eller være mellemmand mellem henvendelser udefra
og redaktionerne.

Til manifestet slutter der sig en række praktiske forholdsregler vedrørende kontakten mellem bestyrelsen og redaktionen:
Børge Stjernø (1913-82).Økonomidirektør med revisoruddannelse. I 1955 til Politikens
Hus fra Aarhuus Stiftstidende
som kronprins hos Kaj Magensen. I 1959 regnskabsdirektør, i
1960 vicedirektør og medlem af
direktionen. I de 25 år, han er
på Politiken, opnår han en fornem position som langsigtet tilrettelægger af bladets økonomi. Pensioneret 1980 og død i
1982. I en nekrolog bliver han
med rette kaldt >>Erhvervslivets
menneskelige ansigt«.

Blæksprutten 1955
Lær nogd nyt!

Bliv ludturradikaler
Lynkurs•s pr. korrespondance
De kan pli 5 minutter lære:

at tænke som Ebbe ROO.e.,
at tale som Chrislian Torpe

Ethvert bestyrelsesmedlem kan selvsagt på et bestyrelsesmøde rejse
spørgsmål af redaktionel art, men dette bør ske i mindst mulig udstrækning for at give redaktionerne arbejdsro.
For at redaktionerne kan kende bestyrelsens syn på det redaktionelle arbejde afholdes, hvis et medlem ytrer ønske derom, halv- eller helårligeller når særlige forhold gør det ønskeligt - et møde, hvor bladenes redaktionelle sider kan tages op til generel drøftelse. Disse møder er kun til
orientering for redaktionerne. Kun hvor redaktionerne bryder en fastlagt linie af f.eks. politisk art eller på anden måde går ud over de retningslinier, der er fastlagt ved kontrakt eller tradition, skal bestyrelsen
skride ind.

I 1959 - da Tillge-Rasmussen og Stephensen og Prieme
afløser Hasager-bekræfte s erklæringen påny med flg. tilføjelse, der indskærper chefredaktionernes pligter i Politikens Hus:
Det er en selvfølge, at bladenes chefredaktioner vil overholde selskabets
vedtægter, og chefredaktionerne er enige med bestyrelsen i, at bladene
ledes som uafhængige, radikalt-socialt liberale blade og organer for
dansk frisind i overenstemmelse med Politikens hidtidige traditioner.
Det bør særlig ved ansættelse af politiske såvel som af kulturelle medarbejdere iagttages, at bladets linie- som det ovenfor er udtrykt- fastholdes.

Med disse bestemmelser, som er formuleret af Erik Pontoppidan, bliver der bragt varig klarhed om et af de centraleste spørgsmål i den frie presses stilling.

og at skrin prosa som Plet Behn
Indsend l kr. i frimærker, og De får tilsendt:

alle Ellas Bredsdoril's øommerkror:dkker
l PolUlken
Af et brev fra Peter P. Rohde: Jeg blev kullurradikal ef/er e~ enkelt korrespondance med
mig selv, og jeg har allerede [det nok

Med lidt og tit kan man &:omme vidt

Sådan kunne man se Politikens
mere yderliggående ensretning
kommenteret i Blæksprutten
1955.
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Næste side:
Hasagers 25 års-jubilæum som chefredaktør indtræffer sommeren 1956,
to år før hans afgang efter næsten 50 års tilknytning til Politiken. Derpå
fortsætter han endda i bestyrelsen til sin død. Næppe nogen anden har
ydet en så lang og aktiv tjeneste i Politikens Hus som han. Medarbejdernes hengivenhed bliver da også tydelig markeret på dagen. Her er hyldesten fra tre tegnere: Øverst Hans Bendix, der tegner den tænksomme
Hasager, Bo Bojesen, der viser os den målbevidste Hasager, og endelig
Arne Ungermann, der udlægger symbolet Politikens Globus på en hel
ny måde. Der er brygget særligt øl til dagen, og Bojesens etiketter er vist
øverst.

1956
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Chefredaktør i 25 år

Peter Steen (1923-65). Journalist. Opvokset i England, student i 1941. Som 18-årig optaget i RAF. Krigsflyver i Burma
1943-46. Luftcirkus-artist 194650. Ved Mandens Blad og
Nationaltidende 1950-56. Til
Magasinet 1956 og fra 1963 redaktør af Politikens bagside.
Død 1965 af en koldbrand, der
koster ham hans ene fod. Senedenfor.

14. juni 1956 fejrer Niels Hasager 25-års jubilæum (193156) som chefredaktør. Et sådant jubilæum er enestående i
bladets historie. Selv Henrik Cavling nåede ikke mere end
23 år (1905-27). Ikke mindre end 120 mand, medarbejdere
og »venner fra den anden side af trappen«, lister på festdagen tidligt om morgenen ind på græsplænen foran Hasagers villa i Skodsborg og vækker ham med morgensang, dirigeret af Habakuk. Hasager viser sig i slåbrok og modtager en hyldest af Carl Næsh Hendriksen, forklædt som
avisbud. Dernæst taler medarbejderforeningens formand,
Harald Magensen (dengang uden skæg), for fødselaren,
mens fru Kate viser sig på havetrappen. Politikens havemedarbejder, Bruun Møller, planter- til minde om dagenmedarbejdernes gave, en rødtjørn, som snedker Hansen
straks vander (da al behandling af træ er snedkerarbejde i
Politikens Hus!). Derefter er der skovtur til Landskrona for
hele selskabet med flere taler af Knud Poulsen og Povl Sabroe og en sang af Lise Nørgaard om» Lillefar i hjørneværelset, der har rundet et hjørne«. Visen, der går på melodien »Oppe på bjerget« ender således:
Lillefar, bliv ved dit hjørnebord
sid der og sig os et hjørneord,
Hjørnet, når ikke han sidder der,
er ikke et hjørne m er'!

Jo, på den nævnte sejltur til Sverige når dagen at blive en af
de uforglemmelige fester i redaktionen.

Magasinets sidste redaktør

Henning Nystad (f. 1925).
Journalist. Cand. jur. 1951 og
derefter kortfilmsinstruktør og
manuskriptforfatter. Kommer
til Politiken 1957, hvor hans
venstredrejede synspunkter i
kommentarer til dagen og vejen ofte virker forfriskende.
Mest markant tegner hans
>>Lørdagssider« sig dog med deres grafiske elegance. Forlader
bladet 1980.
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Lorentz Albeck-Larsen har skrevet om sin ven, Peter
Steen, (se ovenfor) i Publicistklubbens 100-års bog 1980.
Det var Peter Steen, som overtog redaktionen af Magasinet i 1956:
»Den mørke, regnfulde augustaften, da Peter Steen i
Nærum kørte ind i en mørklagt container, troede vi alle, at

Næste side:
120 medarbejdere tager Hasager på sengen på 25-års dagen 14. juni 1956.
Her står jubilaren i slåbrok på græsplænen i sin have i Skodsborg efter at
være vækket med kantate, dirigeret af Habakuk. På billedet ses medarbejdernes formand, Harald M o gensen (før han fik skipperskæg), midt i
sin dugfriske morgentale. Fru Kate Hasager holder sig endnu i baggrunden. - Fot. Jacob Maarbjerg.
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Fra frokosten om bord på båden til Sverige på Hasagers festdag 1956. Sab roe holder tale for den fornøjede jubilar i billedets midte. De øvrige deltagere ved bordet er Knud Poulsen, Tage Christensen og Sv. Erik Møller. I
baggrunden motormedarbejderen Storm. -Pol. Pressefoto.

Velankommet til Sverige med 120 af Politikens medarbejdere og enkelte administrationsfolk, der har været
tidligt oppe. I forgrunden Hasager og fru Kate Hasager. - Pol. Pressefoto.
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nu var det sket med ham. Men han krøb ud af sin totalt
ødelagte, pressede »Citron« og sagde med sit skæve, lidt
generte smil: »Herregud, det er jo ikke andet end sølvpapir
altsammen. « Samme ord som i Burma, når han ikke havde
bragt sin maskine sikkert hjem gennem japansk spærreild.
Af hans curriculum vitae fremstår kun rammen om hans
liv. Den rigdom og varme, ærlighed og ægthed, han udstrålede til Gudrun, hans dejlige, kontante kone og flokken
af ustyrlige unger, som fyldte resten af hans liv og som i Politiken blev til »Børnene fra Bagsiden« -en perlerække af
små forløb i stil og indhold.
Han dukkede op i spalterne, da han som »stjerne« i Sylvest Jensens Luftcirkus fik tusinder af tilskuere landet
rundt til gysende at tabe pusten. Men karakteristi sk nok
kom hans fine selvironi til udtryk i et Sandvad-in terview:
»Jeg vil bare skabe mig en lille borgerlig tilværelse med en
mening i. Hvad mening er der ellers i at flyve med hovedet
nedad og få folk til at gyse på markedsdag e ... I Burma havde vi alle en drøm om at vende tilbage til en familie og en
have at grave i. Tusinder af folk, der i virkelighed en ikke
var andet end et løst hængende sæt tøj, som det, jeg selv går
rundt i ... «
Jeg sidder med Peters gamle, svedpletted e logbog fra
1943-46, ført i Burma, hvor han hentede sårede hjem fra
junglen, landede i og startede fra rydninger, »mindre end et
frimærke«, og frelste liv, som af japanerne var overladt til
en pinefuld død. Her er ingen heroisme at hente. Kun nøgterne tal om starter og tilbagekom st. Peter var under krigen som senere en anti-helt, en pacifist.
Også derfor virkede han så stærkt.
Da han herhjemme begyndte at fylde »Mandens Blad«
med tegninger, vrimlende af mennesker og iagttagelser , begyndte man at lægge mærke til den genert-stille unge
mand, der lignede James Stewart og skrev som en Steinbeck.
Så kom han til Politiken i 1956, hvor han, da Magasinet
havde opgivet sin søndags-po pularitet og var blevet til
Lørdags Magasinet, med få midler formåede at tilføre det
eminente tillæg endnu en ny og sidste dimension.
Solidt, inspirerend e passede han sin afvekslende dont på
»den levende avis«. Da Magasinet i 1963 inkorporere des i
Lørdagsavi sen blev han redaktør af Bagsiden. Med vaklende helbred, men uden at give op. Ikke før han måtte indlægges med fremskrede n sukkersyge . Hans ene ben blev sat
af. Han, der havde fløjet luften tynd over et af krigens værste helveder, blev endelig invalid. Suzanne Brøgger har i

Bent Thorndahl, chefredaktør.
Journalist siden 1947, fra 1955
ved Politiken som redaktionssekretær, fra 1965 som redaktionschef. 1970-71 direktør for
Ritzaus Bureau, tilbage til Politiken som adm. chefredaktør
indtil1982. Derefter chefredaktør for Politikens Informationsvirksomhed, der omfatter Politikens Pressefoto, redaktionsarkivet med dertil hørende database og forskellige andre aktiviteter, der tilbydes både redaktionerne i Politikens Hus og
andre virksomheder såvel som
private. Formand for den danske nationalkomi te af Det Internationale Presse Institut.

En mindre veloplagt Bent
Thorndahl, tegnet af Bo Bojesen, på sin 50 års dag.
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I 1956 producerer og instruerer
Kirk Douglas en ret gyselig
Hollywood-film "The Vikings«
med sig selv i høvdingehovedrollen. Udendørs-scenerne skal
optages i Hardanger Fjorden
ved Bergen og en del medlemmer af Studenternes Roklub i
København er udset til at være
rorskarle på de til lejligheden
byggede vikingesnekker. Roerne får besked om at gro skæg.
Politikens rejsende medarbejder Paul Hammeric h får i god
tid nys om denne historie og
træffer aftale om at lave en reportage i den filmiske vikingelej r. Så kom der kontraordre
fra producenten, idet TimeLife-Inc. har købt alle rettigheder til forhåndsomtale af filmen. Hammerich synes dette
er et knæk af såvel ytringsfriheden som hans journalistiske
ære. Han og Politikens stjernefotograf Erik Petersen lader sig
indskrive på listen over roklubbens muskuløse statister, gror
deres egne skæg og slipper således illegalt ind i vikingelejren.
Ved ankomsten bliver norske
og danske statister stillet op i
en lang kø og besigtiget af en
kritisk instruktørassistent. Da
han når til Erik Petersen siger
han anerkendende: >>Viking«.
Så kommer turen til Hammerich, der efter gennemsyn bliver placeret i kategorien >>irsk
munk«. Begge slipper dog for
amerikanernes forsmædelige
tredie kategori: >>træl a. Men resultatet blev rent journalistisk
en søndags-reportage over forsiden og et dobbelt opslag inde
i bladet for næsen af såvel Time som Life og den øvrige
verdenspresse.

220

1956
Politiken har næppe nogen sinde haft en mere allround medarbejder end Povl Sabroe. Ham
kan man altid betro en hvilken
som helst opgave og være sikker på at han løser den eksem-·
plarisk. I sommeren 1956 sender man ham rundt med en
sejlkutter i de danske farvande
for at rapportere om den danske sommer. - Fot. Tage Christensen.

Den norske Konges

død
Somme tider kan Politiken være utrolig heldig på grund af
særlige gunstige omstændigheder. Det sker f.eks. ved Kong
Haakons død tidlig lørdag
morgen den 22. september
1957. Paul Hammericher meget belejligt i Oslo for at referere Agnar Mykle-retssagen om
>>Den røde rubin«, mens han
samtidig følger den syge konges kritiske tilstand.
Da lørdagsavisen sent fredag
nat er færdig, laver Thomdahl
kl. 4 om morgenen - i nøje
kontakt med Hammerich - en
ny forside for at være klar med
ekstraudgave. Kl. 5.30 kommer
det ventede budskab om kongens død. Da Ekstrabladet endnu i 1957 er et eftermiddagsblad, får Politiken -med sin
solonyhed - først et stort formiddagssalg i København og
når endda at få fløjet nogle tusinde aviser til Oslo, hvor de
rives væk. Endnu bedre går det
i Oslo om søndagen, hvor Politiken bringer omfattende reportage som Hammerich har samlet enkeltheder til i de seneste
dage, og et fint portræt på den
nye konge, Kong Olav. I Norge udkommer der nemlig aldrig
aviser om søndagen. (»En gang
om ugen skal man da have
fred«).
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En god historie
Natten tillørdag den 5. oktober 1957- omkring midnatmelder fjernskriveren, at russerne har sat en lille, kunstig
måne i kredsløb omkring jorden. På de fleste blade opfattes
denne sensation som ren science fiction, som man smider i
papirkurven eller bare ofrer
nogle få linjer på. Kun to blade
i Europa fatter perspektivet i
nyheden om den første sputnik
som rumalderens begyndelse.
Det er Daily Express i London
og Politiken i København. Fra
redaktionssekretariatet på Politiken får Frede Madsen med besvær vækket Niels Blædel, som
uheldigvis har taget en sovepille og ikke er meget for at vågne, men som naturligvis rammes af ildhuen, da han forstår,
hvad det drejer sig om.
Blædel skriver, og Frede Madsen sammenskriver hans stof
med telegrammerne; Jens Stubkjær rydder plads i avisens første udgave, og Bent Thomdahl
sætter den nye historie på.
Tværs over hele forsiden står
der med store bogstaver: >>Kunstig måne kredser om jorden«.
Niels Hasager belønner hver af
det årvågne team næste dag
med en af sine populære 100kroners cigarer.

Den store kunst
Hasager har atter Bendix i ørerne:
-Jo, Bendix, De skriver jo udmærket, men De er så overfladisk. Man kunne ikke danne
sig noget fuldstændigt billede
af den kunstbog, De anmeldte i
bladet i går.
-Kære redaktør Hasager, det
må være fordi De ikke respekterer min fornemste grundsætning som skribent!
- Og hvad siger den?
-Det er den, der siger: >>Kunsten at kede er at fortælle det
hele!«
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»CremeFraiche« en hjertevarm sekvens om ham. De var
langt ude i familie. Her er den:
»Jo, det var rigtignok. De havde skåret hans ben af. Han
sad ret op i sengen, smukke, smukke Peter, og det røde hospitalstæppe lavede en runding der, hvor det ene ben lå udstrakt, men lå helt fladt, helt glat, helt fortvivlende tomt
der, hvor benet manglede. Han havde haft lidt influenza,
men havde siddet inde på bladet om nætterne, måske fik
han lidt ondt i storetåen, men tænkte ikke videre over det,
han drak også for ikke at mærke noget. Da tåen var blevet
blå og han henvendte sig på hospitalet, var overlægen på
påskeferie og det ene med det andet ...
-Peter, skal du ikke have dig et nyt ben? spurgte jeg.
-Jeg vil ha' et træben, sagde han bittert. -Men det vil de
ikke gi' mig.«
Peter døde kort tid efter. Han kunne ikke affinde sig med
resten af livet. Ikke engang et træben ville de give ham.
Min gamle redacteur skrev i avisen:
»Det var så bittert, at han skulle dø, for han var ung endnu og af de ædles æt. En tapper skikkelse uden modets falske kokarde. Peter Steen havde prøvet mere mellem himmel og jord end de fleste, men han forholdt sig ironisk over
for sine bedrifter og vandt dermed kraft til at værne om den
jævne menneskelighed mod heroismens dæmoner. Mange
kom hjem fra striden og etablerede sig som orakler ... «
Mellem slagene på redaktionen kunne Peter Steen trylle
sin kæmpende fortid i Østen op af en sen bajer eller sjus. Vi
lyttede til pilotens rapporter om hasarderede togter bag japanernes linjer. Eventyr på eventyr, dog aldrig romantik,
men en realistisk mands bekendelser om andres bravour og
egen frygt. Forbløffende nok kunne han næste dag gå hen
og anmelde herremoder i pebret stil eller sætte sig ned og
turnere en kommentar af forbilledlig elegance om velfærdets trivia. «
Peter var en af »de unge døde« som Nordahl Grieg skrev
om. Man kan ikke tage de døde i ed, men jeg tror, at han i
dag ville have lagt en vis distance til tidens nedbrydende
egoisme. Han var i sandhed af ædel æt.«

Bjælkeby-affæren
Den 3. september 1956 bringer Harald Magensen som kronikkens redaktør en kronik af en hidtil ukendt skribent,
skovfoged Chr. Bjælkeby, hvis yderst tilforladelige portræt smykker bladets faste kronik-introduktion på forsiden.
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Under mystifikationen om skovfoged Bjælkebys identitet bringer Bo
Bojesen i 1956 denne tegning af boganmelderen med den plumrede oprindelse og de primitive synspunkter, som ingen af bladets >>spinatfugle«
vil indlade sig på at spilde deres krudt på.

I kronikken tolker den brave skovmand den såkaldte
»jævne danskers« harme over »den forfinede litteraturkritik, som kun beskæftiger sig med bøger, der går hen over
hovedet på almindelige mennesker«, og som skriver i et
sprog, som han ikke forstår. Skovfogeden er klart ude efter
det københavnske kritikerlaug - »spinatfuglene« kaldet og de plejer ellers at være fredet året rundt.
»Jeg synes ikke Politiken orienterer os almindelige mennesker om, hvad vi skal læse, skriver kronikøren. Jeg har
lånt flere af de bøger, bladet anbefaler, på biblioteket.
Nogle af dem kunne jeg egentlig godt lide, men jeg må indrømme at mange af dem har det været rigtig modbydeligt
at stifte bekendtskab med. Samtidig er der en masse gode
bøger, som min kone får fra læsekredsen. Dem står der
sjældent noget om i avisen, og sker det, er det ofte på en
temmelig nedladende måde ... Hvorfor gives der ikke visse
oplysninger om de bøger, der taler til mere almindelige
mennesker ... alle de lag, der ikke har gjort litteratur til et
speciale, men for hvem en god bog er et middel til at slå et
par timer ihjel, en flugt fra en sur vinterdag til en paradisisk

Et kors at bære
Ved Danske Bladtegneres 25års jubilæum i 1950'erne bliver
formanden Hans Bendix udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Det er han misfornøjet med,
for han har været indstillet til
>>Ingenio et Arti« og et ridderkors er ikke rigtig noget for den
gamle socialdemokrat. Han vil
sende det tilbage. Det fraråder
Tillge- Rasmussen, som har fået sit ridderkors samme dag:
-De kan jo bare putte det i
skuffen, det gør jeg.
Bendix vil dog straks sikre sig,
at det ikke kommer i avisen og
beder derfor redaktionen undlade at nævne ham.
Det får Hasager til at ringe:
-Det er jo en ære for både
Dem og bladet at De er ridder.
-Nej, jeg sender det tilbage.
-Nå ja, og så får De kun en
ting ud af det, Bendix, at alle
siger at nu vil Bendix have endnu mere reklame.
Så putter Hans Bendix ridderkorset i skuffen.
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Bendix og Mykle
l efteråret 1957 er Paul Hammerich sendt til Oslo for at referere retssagen mod den norske
forfatter Mykle, som er anklaget for pornografiske indslag i
sin bog >>Den røde rubin«. Hasager sender Hans Bendix med
for at han kan tegne den anklagede og alle sagens prominente
vidner, Harald Grieg, Arnulf
Øverland, Francis Bull og Sigurd Hoel.
Da journalisterne i en middagspause er færdige med at plage
Mykle med deres bombardement af spørgsmål, .lader Bendix sig præsentere for den anklagede forfatter, og får omsider lejlighed til at ytre sin forbavselse:
>>Sig mig en gang, bedste Mykle, hvordan i alverden har sådan en ung mand som De båret
Dem ad med at få appelsinen i
turbanen? -Nu har jeg i årevis
gjort mig de hæd~rligste anstrengelser for at provokere de
danske anklagemyndigheder til
at sigte mig for det, jeg er- en
idealistisk pornograf. Men det
er s' gu aldrig lykkedes mig at få
en retssag på halsen.
- Der er ingen retfærdighed til
.... «
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sydhavsø ... Jeg tror mindst 80 o/o af befolkningen har brug
for den spænding, hygge og kærlighed, der findes i disse
bøger, som litteraterne vil kaste i glemslens flod.«
Bjælkeby tager naturligvis også klar afstand fra den
krævende psykologiske roman, der med forfatteren Nis
Petersens ord skildrer »hvordan man kan blive ulykkelig
på den mest indviklede måde«. At han ikke kan være helt
analfabet ses af, at han citerer Georg Brandes som om vore
bedsteforældres morskabslæsning skal have sagt: »Sådanne bøger er ingenlunde at foragte, når blot de morer.«
Sjældent har nogen kronik fremkaldt så mange læserreaktioner som denne. Brevene deler sig skarpt mellem for og
imod. Tom Kristensen, Kai Friis Møller og Harald Engberg
ønsker dog ikke at kommentere den og Carl Johan Elmquist er så pikeret over, at Politiken overhovedet har kunnet optage den, at han overvejer at forlade »Bladet for den
højeste oplysning«. Kritikeren Volmer Dissing kalder
Bjælkeby for det seneste udslag af Velfærdsstaten, som nu
synes nær fuldstændiggørelse »for nu skal det også ved
flertalsafgørelse bestemmes, hvad er kultur«.
Enkelte andre, som for eksempel forfatteren Finn Gerdes
aner, at der kan være tale om et pseudonym. Han bestrider

Nedenfor:
Politiken har i 1957 succes på sit bytteregister med annoncer for folk, der
ønsker at flytte til en større eller mindre lejlighed og gerne vil bytte. Succes' en udbygges ved den her viste usædvanlige form for reklame. - Fot.
Jacob Maarbjerg .
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i et indlæg skovfogedens eksistens. Men det afficerer ikke

Mogensen, der lader Bjælkeby fremture ved nu endog at lade ham anmelde triviallitteratur i bladets spalter i en rum
tid, før han pensioneres.
Der går 20 år før Magensen i en radioudsendelse i 1976
afslører Bjælkebys identitet. Kronikken har på hans foranledning været skrevet af professor Franz From og det er Politikens alsidige medarbejder, Erik Olaf-Hansen, der har leveret hans trivialanmeldelser for at sætte lidt krudt i spinatfuglene.
Den bevidst provokatoriske aktion har været et led i en
længere debat i spalterne om kunsten og kritikken med deltagelse ikke alene af litteraturfolk, men også kronikskrivende repræsentanter for dengang såkaldte »nye videnskaber«: sociologi, psykologi, pædagogik og kriminologi
m.v. Diskussionen om Bjælkeby-hvis portræt er hentet
fra en russisk brochure -forfejler sin formidlende hensigt i
den forstand, at de skarpe kamplinjer mellem finkultur og
populærkultur forbliver uændrede i følgende årtier under
Rindals og Poulsgaards m .fl. kampagner mod kunststøtte.
15

Politiken 100 år 2

I juli 1956 har den 71-årige Peter Freuchen vundet 64.000
dollars i den store TV -quiz i
USA på syv spørgsmål om de
syv verdenshave. Under millioner af amerikanske seeres åndeløse spænding, har han klaret
alle svarene. I sommeren 1957
hyldes han i Tivoli, hvor direktørerne Inge Lise Boeck og
Henning Søager sammen med
chefredaktør Poul Graae modtager ham i Koncerthuset. Bag
ham ses hans datter Pipaluk af
et grønlandsk ægteskab. Hans
senere kone, modetegneren og
madskribenten Dagmar, f.
Cohn, har i sine yngre dage
været ansat i Politikens Reklameafdeling. Få måneder efter
dør Freuchen af et hjertestop på
vej til Grønland. Han dør et
par måneder efter Anker Kirkeby. Politiken mister således i
1957 to af sine ældste og mest
udadvendte medarbejdere.

225

1956

I 1955 fejrer redaktionen årsfest med revy i Foredragssalen. Her er finalen med Stephensen som Carl Brisson,
Lise Nørgaard som tækkelig syngepige, Den Gyldenblonde som pascha. Dernæst Ellen Munkgaard fra Handelsredaktionen og endelig Henning Rohde- under sit korte ophold i Politikens redaktion- som professor Tribini med rumsterstang og høj hat. Yderst til højre den utrættelige Lis Dupont, i mange år sekretær på Magasinet. Det er sidste gang, Foredragssalen er ramme om en så stor fest. Få år senere udstykkes den til medarbejderværelser.- Ukendt fotograf.

Hvor skal jeg skrive

Storkonflikten i 1956

Vilhelm Nielsen skal som formand underskrive et skøde, der
ligger fikst og færdigt, udformet af selskabets advokat. Direktør Orla Rode rækker ham
dokumentet.
- Hvad skal jeg med det, Orla?
- Det er et dokument, du skal
underskrive.
- Hvor skal jeg skrive, Orla?
-Der!
- Vis mig ganske nøjagtig,
hvor jeg skal skrive, Orla.
-Der!
Så skriver formanden omhyggelig under på dokumentet.
Han skriver tydeligt og klart på
det angivne sted med små, men
letlæselige bogstaver: ORLA!

25. marts 1956 standser avisproduktionen helt i Politikens
Hus. Dagen før er Ekstrabladet ikke udkommet, og i de følgende 21 døgn kommer der overhovedet ingen aviser. Det
er første gang i ni år at Politikens Hus atter rammes af en alvorlig konflikt. Det er ikke sket siden Willy Brauers 4måneders strejke i 1947. Men medens årsagen dengang var
en stædig, lokal københavnsk typografstrejke, der kun
ramte trykkerier og borgerlige dagblade, er der denne gang
tale om resultatet af et meget bredt sammenbrud i de normale, to-årige overenskomstforhandlinger for alle fag.
LO-formanden Eiler Jensen har krævet arbejdstiden nedsat
fra 48 til 44 timer, timelønsforhøjelse på 2 kr., forbedret
weekend-betaling, sygeløn og ulykkesbidrag m.v. Det har
arbejdsgiverne afvist det meste af og yderligere krævet den
automatiske dyrtidsregulering afskaffet.
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Forligsmanden Erik Dreyer har måttet give op. Konflikten er lovligt varslet og begynder den 19. marts, da de første 55.000 arbejdere går i strejke. I de næste 8-10 dage følger
flere efter og samtidig lock-outes ca. 50.000 mand. Dagbladene har været så heldige at få strejken over for dem udsat
til24. marts. Af andre ramte fag er bl.a. trafikken, olie og
benzin, landbrugseksporten og en række skibsruter.
H. C. Hansen har kun været statsminister i et års tid. Han
har afløst sin afdøde kollega Hans Hedtoft i 1955. Politiken
minder i en leder ved strejkens udbrud statsministeren om,
»at man før har set en social-demokratisk regering, der har
været rede til at blæse partidogmerne et langt stykke, når
det gælder landets interesser. H. C. Hansen kan nu få lejlighed til at vise, at han ikke bare er chef for en partiregering,
men også for landets regering!«
Men ligesom i 1947 har strejken sine tydelige kommunistiske undertoner. Aksel Larsen minder om, »at strejke er
de besiddelsesløses eneste våben i et kapitalistisk
samfund«. H.C. Hansen prøver nu at lempe konflikten på
de livsvigtigste og ømmeste punkter, men mødes af en kold
skulder fra sømændene vedrørende landbrugseksporten
og fra sit eget gamle fag, typograferne, vedrørende pressens fritagelse. Willy Brauer er nemlig stadig de københavnske typografers benhårde formand. Aksel Larsen giver Brauer yderligere sin fulde ideologiske støtte over for
H.C. Hansen: »Den borgerlige presse kan ikke være medlem af storkapitalismens kæmpende hær og samtidig forlange at blive holdt uden for kampen.« Kun olie- og benzinstrejken lykkes det H.C. Hansen at lempe lidt.
Strejken rammer meget bredt og afslører, at der i en storkonflikt faktisk nu er tre parter; ikke blot arbejdere og arbejdsgivere, men samtidig også forbrugerne, af hvilke
mange forulempes alvorligt: svigtende transport og sejlads, vanskeligheder med brød, mælk og varme. Forlystelsesbranchen og ejendomsmæglere foruden andre annoncører, der er afhængige af de daglige aviser, lammes fuldstændigt.
De to hovedparter i strejken og lock-outen er efterhånden selv lidt overraskede over konsekvenserne. Efterkrigstidens samfund er blevet så kompliceret, og alle er blevet
afhængige af hinanden. Det har man ikke rigtig forudset
fra starten.
Den første uge snakker de radikale om frivillig voldgift,
men den vej er ikke farbar. Så får H.C. Hansen et møde i
stand mellem LOs Eiler Jensen, DAs Ejnar Thorsen og forligsmanden Erik Dreyer. 31. marts- altså efter 14 døgns
15"

Ib Spang Olsen (f. 1921). Tegner, uddannet som lærer på
Blågårdsseminariet 1943, men
derefter gået til Kunstakademiet og Den grafiske skole. Lærer
1942-61, men tillige flittig illustrator ved dagbladenes søndagstillæg. Opnår stor læseryndest i >>Magasinet« i tillæggets
sidste år i 1960'erne. Kulturministeriets børnepris 1963, 1964
og 1967. Bogvennernes tegnerpris 1966. H.C. Andersen medaljen 1972. Kulturministeriets
illustratorpris 1980.

Ib Spang Olsens fine streg optræder i Magasinet i tillæggets
sidste periode. Her er et af hans
-formindskede bidrag.
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strejke - fremsætter Dreyer et forligsforslag. Det er uden
afkortning i arbejdstiden, men indeholder betydelige forbedringer på lavtlønsområdet samt en sygelønsordning.
Da Dreyer ved, at en afstemning hos 55 fagforbund vil
tage 10-12 dage, henstiller han indtrængende, at strejken
suspenderes under afstemningen, så at ikke flere kostbare
arbejdsdage end nødvendig skal gå tabt.
DA antager straks forslaget, men da fagforeningernes
afstemningstal foreligger den 13. april, viser den et knebent, men meget bredt fordelt nej fra alle større fagforbund
undtagen HK. Over 80% af de store forbund ønsker at
fortsætte strejken.
To timer efter at være gjort bekendt med afstemningstallene kræver H.C. Hansen i Folketinget, at mæglingsforslaget ophøjes til lov. Kl. S den næste morgen har et udmattet
Folketing vedtaget loven med 153 ja-stemmer. Kun de 8
kommunister og den stædige, stærke forbundssmed fra
»Jernet« Hans Rasmussen har stemt imod.
H.C. Hansen har for første gang oplevet det senere velkendte skisma mellem parti og fagbevægelse, men som den
praktiske realist, han altid har været, har han for landets
skyld villet se en ende på strejken. Populær er han ikke blevet. Den næste dag demonstrerer det største antal arbejdere, der til dato er set på slotspladsen - 150.000-200.000
mand- mod strejkens nu lovfæstede afbrydelse. Politikens
Paul Hammerich, som altid er på færde, hvor tingene sker,
er også til stede ved denne lejlighed og fortæller i sin Danmarks Krønike, at en betjent på pladsen bemærker: »Her er
s'gu flere, end da Frederik blev udråbt til konge i 1947. «Betjenten synes dog at glemme, at også den dag var der bladstrejke over hele København.
Ekstrabladet kommer igen 16. april og Politiken følger
efter 17. april. Ventetiden har været lang, kun telefondamerne har haft travlere end sædvanligt.
Strejken kommer netto - efter fradrag af Arbejdsgiverforeningens erstatningsbeløb -til at koste Politiken et meget betydeligt beløb. Men Orla Rode klarer dog de sædvanlige 25% til aktionærerne ved regnskabsårets afslutning
kort efter nytår.

Politiken er ofte stor i slaget, når bladet skal vurdere, hvor mange der er
til stede ved en demonstration foran Christiansborg, men rekorden fra
fredag den 13. april1956 er næppe nogen sinde slået, efter ovenstående
billede at dømme. Billedet viser kun et udsnit af de 200.000 strejkende og
demonstrerende arbejdere på pladsen. Det var i alle fald det tal, Politiken anslog. - Fot. Gunvor Jørgsholm.

»Den lille trafikfyr<< -tegnet af
Bo Bojesen efter ide af trafikjournalisten, Walther Næsh
Hendriksen-bliver i 1950'erne
et populært >>trafik-klagenævn<<
for Politikens læsere ved sine
korte, kritiske og snusfornuftige holdninger. Her hilser færdselspædagogen, politiassistent
Richard Lindebro på >>fyren<<
uden for Politikens Hus. - Fot.
Lars Hansen.

Tag piben ud
Vilhelm Nielsen er igennem 50
år stort aktiv for Politikens
Hus, takket være sin mageløse
suffisance i alle livets tilskikkelser. Men at han først går af
som bestyrelsesformand i 1960,
kort før han fylder 91 år, har
gjort hans oldingeår legendariske:
Da 1952-pressen skal bestilles,
gennemgår civilingeniør Arne
Byskov på et bestyrelsesmøde
den store plan meget omhyggeligt.
Pludselig snerrer den gamle formand for bordenden:
-Tag piben ud af munden, når
De taler, Kaarøe l
Kaarøe: (tager piben ud af
munden)- Jamen, det er ikke
mig, der taler, det er Byskov!
Byskov:- Og jeg har ingen pibe i munden!
Formanden: (banker med blyanten i bordet) -Fortsæt!
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John E. Rasmussen (f.
1934).Politikens økonomidirektør. Student 1952. Ansat
hos Glud & Marstrand 195657. Til Politikens statistiske afdeling 1957-59, til økonomiafdelingen 1959, kontorchef
1962, HD i regnskabsvæsen
1963, økonomichef 1971 og i
1980 udnævnes til økonomidirektør som afløser af Stjernø.
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FRIT EFTER TUR/STRJRE.NlNGENS PLAf<AT.

Om sin trekantregering 1957-60 udtaler H.C. Hansen, at den minder
om den grimme ælling, som er aparte, men som havde ligget i et svaneæg. Flokken trasker støt ind i velfærdsstaten, og dens forbavsende resultater får en svensk avis til at tale om» Trekantens lykkelige Danmark<<.
Men H.C. Hansen er ikke meget indtaget i Starcke, som da også glider
ud efter valget i 1960. »Han er en kedelig ka'l« er H.C.s dom allerede før
valget. Tegning af Bo Bojesen i Politiken, inspireret af Vagnbys turistplakat. Her ser man Jørgen Jørgensen, Viggo Starcke og J. O. Krag tillidsfuldt følge H.C. Hansen.

Trekantregeringen

Laust Jensen (f. 1914). Chefredaktør og adm. direktør for
Jyllands-Posten siden 1976. I
sin alsidige karriere i dansk
presse siden 1935, bliver han i
1958 leder af Politikens redaktionssekretariat Han trives aldrig rigtig på Politiken, >>hvor
man ikke vil give ham papir
nok til at lave en ordentlig
avis«. I 1967 går han til JyllandsPosten og bliver chef her i 1971.
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Forud for det ordinære valg i 1957 har H. C. Hansen i de to
seneste år fungeret som statsminister i sin afdøde kollega
Hans Hedtofts stol. H. C. Hansen vil gerne fortsætte med
sine allierede, de radikale, som har støttet ministeriet loyalt siden Hedtofts død.
Men 1957-valgets resultater giver svære problemer,
skønt forandringerne tilsyneladende er små. Socialdemokraterne har nemlig tabt 4 mandater og er faldet til70, og
selv om de radikale har bevaret deres 14 intakt, er balancen
kommet i uorden. For de 4 tabte socialdemokratiske mandater + 2 tabte kommunistmandat er har nemlig fordelt sig
ligeligt til Venstre og Retsforbundet med 3 til hver. Valgets
største overraskelse er, at den lille, demagogiske læge, dr.
Viggo Starcke, fra Retsforbundet har opnået i alt 9 mandater, som alle de fire gamle partier betragter som spildte, fordi ingen af dem har ringeste tillid eller interesse for Retsforbundets jordskat-fantasteri er. Men alle mangler de naturligvis disse 9 mandater! Erik Eriksen, der egentlig synes, at
han har gjort sit afsluttende mesterværk i 1953 med grund-

1957
lovsrevisionen, er ikke særlig ivrig, men de 3 mandater han
har vundet forpligter jo. Han vil ikke prøve nogen ren
mindretalsregering med sine 45 mandater, end ikke med
radikal støtte. Hvis han supplerer sig med de konservative
30 mandater kan han nå 75 VK-mandater, men det giver jo
heller ikke majoritet.
H. C. Hansens mulighed er at alliere sig med de radikale.
Det vil give 70 + 14 = 84 mandater. Det er bedre end VK,
men det giver ikke majoritet. Forhandlingerne i maj forsinkes af det engelske dronningebesøg. H. C. Hansen er i en
hel uge oftere i kjole og hvidt end i arbejdstøjet. Men den
29. maj - 14 dage efter valget- spiller H. C. efter svære
overvejelser pludselig ud, betvinger sin irritation over dr.
De borgerlige partier har i 1957 overvejet at danne regering, men H.C.
Hansen kommer dem i forkøbet med sin trekantsregering. Derfor kan
Jensenius i »Blæksprutten« samme år lade Bertel Dahlgaard række næse
ad Erik Eriksen og Aksel Møller, da >>trekanten<< forlader Amalienborg
28. maj 1957. Det er de to gamle radikalere, der bærer H.C., mens Viggo
Starcke og Oluf Pedersen fra Retsforbundet danner for- og bagtrop.

Bo Bojesen benytter også trekantsregeringen til en moderniseret a jourføring af Rigsvåbnets tre løver.
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Endnu i 1957 er der mange mennesker foran Politikens Hus på valgaftenen, men fjernsynet har for første gang
gjort indhug i den gamle tradition. Det bliver den trofast-radikale Hasagers sidste valgaften. - Fot. Erik Petersen.
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Starcke og får etableret en flertalsregering på 93 mandater
ved at optage Retsforbundet og lægge deres 9 mandater
oven på socialdemokraternes og de radikales 84.
Resultatet overrumpler de borgerlige partier, der midt i
deres trevne forhandlinger opdager, at toget er kørt.
Det som H. C. Hansen her- næsten lige så overraskende
for ham selv som for de andre - har startet med sin trekantsregering er (bortset fra det lille Retsforbundsindslag)
et fornyet socialdemokratisk-radikalt samarbejde på regeringsbasis. Det skal kommme til at fungere i de næste syv
år. Kun H. C. s tidlige død forhindrer ham i selv at følge resultaterne af hans meget levedygtige initiativ op.
De radikale får 4 taburetter ud af 16. Retsforbundet får 2
mindre betydelige poster, mens de øvrige 10 besættes af
H. C. Hansens bedste folk. (Se billedteksten). De fire radikale er økonomiminister Bertel Dahlgaard og undervisningsminister Jørgen Jørgensen, nu suppleret med to nye,
gårdejer Karl Skytte som landbrugsminister og professor
Kjeld Philip som industriminister.
H. C. Hansens trekantsregering bliver en succes, for den
opstår umiddelbart før Danmarks store, økonomiske opsving, som snart skal bane vej for velfærdsstaten. Arbejdsløsheden nedbringes fra knap 10 til 3%, den store omlægning fra landbrugsland til industriland fuldføres, byggeri
og energiforbrug øges med 50% og studenterantallet fordobles. Slutningen af 1950'erne bliver en mageløs fremgangsperiode, som også de radikale godt kan være stolte af
at lægge navn til.
H. C. Hansen opnår at blive en meget afholdt og respekteret, moderne socialdemokratisk leder, hvis regering Politiken i Hasagers sidste redaktørår med god samvittighed
kan støtte.

Forrige side:
Her er resultatet af H.C. Hansens djærve konstruktion af landets første
trekantregering af 28. maj 1957. Et ministerium på 16 medlemmer,
hvoraf 10 er socialdemokrater, 4 er radikale og 2 er fra Retsforbundet.
To af de radikale er gamle kendinge, nemlig Bertel Dahlgaard og Jørgen
Jørgensen, men to er nye, og det er Karl Skytte og Kjeld Philip. I første
række ses økonomiminister Bertel Dahlgaard, undervisningsminister
Jørgen Jørgensen, stats- og udenrigsminister H.C. Hansen, minister
u/port. Viggo Starcke (Retsforbundet) og finansminister Viggo Kampmann. Mellemste række: minister for off. arbejder Kai Lindberg, indenrigsminister Søren Olesen, kirkeminister Bodil Koch, fiskeriminister
Oluf Pedersen (Retsforbundet). I bageste række: forsvarsminister Poul
Hansen, landbrugsminister Karl Skytte, arbejds- og boligminister Kaj
Bundvad, minister for udenrigsøkonomi J. O. Krag og endelig handelsminister dr. oecon. Kjeld Philip. På billedet savnes justitsminister Hans
Hækkerup og socialminister Julius Bomholt. -Pol. Pressefoto.

Thorkil Kristensen (f. 1899).
Professor i driftsøkonomi. Finansminister i Venstreministerierne Kn. Kristensen og Erik
Eriksen. Fremtidsforsker, generalsekretær for OECD og formand for Udenrigspolitisk Selskab. På baggrund af sine mange hverv er de kronikker han i
1950'erne og 1960'erne leverer
Politiken altid blevet læst af en
meget stor kreds af læsere, der
beundrer den stille, asketiske
videnskabsmand. Siden krigen
har han skrevet ca. 60 kronikker til bladet.
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Den asketiske Thorkil Livrem i
Hans Bendix' streg.
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Men i januar 1960 dør H. C. af kræft, kun 53 år gammel.
Det sker fem år efter Hedtofts bortgang. På så kort tid falder to statsministre i deres funktionstid.
Det bliver H. C. s finansminister og nærmeste ven, Viggo
Kampmann, der må fungere som statsminister indtil valget
samme år. (Se side 249).

Hun erobrede mandestoffet
Henrik V. Ringsted har givet dette billede af Merete Bonnesen i Publicistklubbens 100 års bog, som udkom omkring
hendes død i 1980:
Ole Storm (f. 1918). Student
1937. Forlagsredaktør og
-konsulent til1949. Leksikonredaktør 1949-55. Litterær konsulent hos Gyldendal1954-58.
Ansat 1958 som kronikredaktør. Fra 1964 fast litteraturanmeldeL Har dels selv, dels med
Harald Engberg og Jens Kruuse
ydet en betydelig indsats i udgivelsen af en række novelleantologier og er også kendt på
skærmen. Har endog optrådt i
en Rifbjerg-film.

Ole Storm tegnet af Hans Bendix til et bogomslag i 1964.
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»Merete Bonnesen er en af de kolleger, der i mere end 40 år,
fra sin ansættelse ved Politiken i 1928, har været med til at
tegne Politikens ansigt.
Hun kom til bladet fire år før jeg, og jeg husker tydeligt,
at jeg som beskeden sekretær hos chefredaktør Valdemar
Koppel fra mit sølle skrivebord midt i forhallen beundrede
denne smukke, unge pige, der frit og uhæmmet diskuterede på livet løs med vore overvejende ældre mandlige kolleger og ikke veg tilbage for at tale Hasager midt imod.
Merete har aldrig ladet sig sætte i bås som »kvindelig
journalist«, i datidens forstand, men brød sig uforfærdet
vej til stofområder, der ellers dengang stiltiende betragtedes som »mandestof«. Hendes uddannelse og store viden
gjorde sammen med hendes fænomenale skrivekunst hendes artikler til en nydelse at læse, hvad enten det drejede sig
om boganmeldelse, interviews eller udenrigspolitik, som
hun i trediverne kastede sig over, især efter at Hitler var
kommet til magten i Tyskland.
Når Merete tog sig af en sag, inden- eller udenrigspolitisk, glødede hun så intenst for den, at det sved i læsernes
hjerter. Hun er vidt berejst, men tabte sit hjerte til Østrig,
hvis skæbne hun fulgte med ængstelse, sorg og en skærende indignation både før, efter og under krigen.
Hun kunne også være vittig og bidende satirisk. Jeg elskede hende, da hun skrev om en rektor-indsættelse på
Metropolitanskolen. Bemeldte rektor havde efterfulgt
hendes far som rektor på Østre Borgerdydskole og havde
ført professor Bonnesens humanistisk prægede, moderne
skole tilbage til den brøsige, prøjsiske latinskoles ånd. Merete, der dengang havde skolestoffet, sluttede sit referat af
højtideligheden således:
- Til sidst nedkommanderede den nye rektor himlens
velsignelse over skolen ...

1958
Bedre kunne det ikke siges.
Under besættelsen, hvor jeg var hjemme i nogle måneder, delte jeg kontor i redaktionssek retariatet med Merete,
og deraf udviklede sig et varmt venskab mellem os, og en
klike af ligesindede, der samledes for at spise natmad i kantinen, når første udgave var ekspederet, og vi ventede, til
vi skulle i gang med 2. udgave- de andre var Herman Dedichen, Ernst Prieme, Erik Seidenfaden, Sten Gudme, Viggo
A. Christensen og skiftende andre »pålidelige« gæster som
Verner Forchhammer og Carl Næsh Hendriksen, der som
politi-medarbe jder kom med de sidste nyheder fra modstandsfronten og de illegale blade. Kl.7 en morgen, da jeg
havde stået for ombrydningen af forsiden, ringede Hasager og gav mig alle tiders skideballe, fordi jeg efter hans mening havde negligeret en ny, tysk sejrsmelding. Den skulle
have været slået op som dagens hovedsensatio n. Det gik så
hårdt til, at jeg var helt knust og forudså, at jeg ville blive
afskediget, når jeg viste mig på bladet.
Lidt efter ringede telefonen igen. Det var Merete, som
ville spørge, om jeg også havde hørt fra Hasager.
- Nå, så trænger du til en opmuntring, sagde hun.
Ved frokosttid kom et bud med en pakke fra hende. Det
var en plade, hvor Gigli sang den store arie fra »Perlefiskerne«. Jeg har den stadig, og den spiller stadig glimrende- og
opmuntrende!

Aksel Sandemose (1899-1965).
Dansk-norsk forfatter, f. i Nykøbing Mors. Talrige rejser i
ungdommen bl.a. som sømand. Debuterer i 1923 med
>>Fortællinger fra Labrador«.
Fra 1930 fast bosat i Norge,
hvor han berømmes for romanen >>En flygtning krydser sit
spor«. Han angriber smålighed
og misundelse og opstiller >>J anteloven «. >>Tjærehandleren« filmes i Danmark. Ole Storm gør
ham til kronikør i 1958 og han
når at skrive 30 kronikker.

Endnu i 1957 er redaktionssekreta riatet ikke større end at 8 mand omkring et sekretariatsbord kan klare den
daglige avis. Her ses bagest fra venstre Ernst Frierne (to år senere chefredaktør), stående redaktør Jens Stubkjær, foran vinduet Bent Thomdahl og dernæst Aage Hjelm-Hansen. I forgrunden Flemming Hasager, H.
Hørsholt Hansen og Kaare Toftkær.- Pol. Pressefoto.
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Der er nøjagtig 21 slidsomme
år mellem disse to billeder af
Hasager i sin kontemplative
yndlingsposition i hjørneværelset foran vinduet mod Rådhuspladsen. Det er Erik Petersen, der er mand for begge billeder. Det første er taget i 1937,
da Hasager bliver eneredaktør ved Valdernar Koppels afgang. Det andet billede på næste side er taget samme sted l.
jan. 1959, da Hasager går af
som 70-årig. Sådan husker
medarbejderne ham, når han
stilfærdig-myndigt, men altid
venlig-interesseret har taget
imod dem i den uafbrudte
strøm af mennesker, der dagen
igennem søger hans råd og vejledning, bistand og afgørelser.

Til prinsens ære
>>Een gang til for Prins Knud«.
Landskendt refrain på en revyvise og varieret i det uendelige. -Hvorfra stammer det?
Det er Bent Thorndahl, der den
25. november 1958 på forsiden
af Politikens 2.den udgave lancerer sætningen.
I anledning af en premiere på
en fransk ballet i Falkoner-Centret overværer Prins Knud og
hans gemalinde forestillingen
fra en sideloge, der er så uheldig placeret, at begge går glip
af den i balletten meget centrale og meget omtalte badeværelsesscene. Da de efter forestillingen udtaler deres skuffelse til
direktør Blicher-Hansen, arrangerer han straks et da capo
nummer med den dejlige Noelle
Adam og partner i badeværelsesscenen med Prins Knud og
hans kone alene på første række. Det er Politikens pressefoto
af det enlige par, der skaber det
siden bevingede ord.
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Nu er det flere år siden hendes navn har stået under en
artikel i bladet, for sygdom afbrød hendes arbejde allerede
omkring 1975. Alle på arbejdet og ikke mindst hendes læsere i tusindtal har siden hendes død i 1980 savnet hende i
Politikens spalter«.

Graae går i vrede

Ove Martin (f. 1916) Chef for
Politikens Pressefoto 1959-82.
Student 1935. Ved Venstres
Pressebureau 1939. Roskilde
Dagblad 1940-42. Ved Dansk
Pressetjeneste i Stockholm
1944-45 og efter befrielsen i 14
år på Information. Kommer til
Politiken 1959 og har siden opbygget Politikens Pressefoto,
der ikke blot sikrer en god billedservice, men tillige drives
som forretning. Pensioneret
1983.

Svend Bergsøe (f. 1902). Fabrikant. Godsejer. Efter købmandsskole ansat 1920 på faderens metalfabrik. Det er Bergsøes motorinteresser, der gør
ham til en af Politikens »moderne<< kronikører, som stærkt
påvirker udviklingen af motorvejsnettet og farthastighederne.
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Da Niels Hasager falder for aldersgrænsen i 1958, skal hans
efterfølger udpeges. Siden 1941 har han haft Poul Graae
som sin medredaktør, og siden 1946 er tillige Hakon Stephensen optaget i chefredaktionen. Nu ønsker bestyrelsen
i marts 1958, at Sven Tillge-Rasmussen skal afløse Hasager
som ansvarshavende leder og dermed være førstemand i
triumvirat med Graae og Stephensen.
Poul Graae, der i sine 17 år som chefredaktør aldrig har
formået at markere sig særlig stærkt ved siden af Hasager
og Stephensen, giver straks udtryk for krænkelse over, at
man vil forbigå ham som Hasagers naturlige arvtager til
posten som ansvarshavende. Han siger rent ud, at en sådan
tilsidesættelse kan han ikke acceptere. Hans standpunkt
foranlediger en rækkke udtalelser både fra Medarbejderforeningen og bestyrelsen. Det gør ikke sagen lettere. Afgørelsen trækker i langdrag, hvad der ikke gør Graae mindre
forbitret. Bestyrelsen beder om diverse kompromisforslag
fra Graae, men efter hans mening behandler man dem ikke
seriøst. Nej, for afgørelsen er jo truffet.
Hasager, der altid har sat pris på den loyale Graae, kommer derved i en særlig prekær stilling. Han har jo selv valgt
ham i 1941 - under tysk pres - som sin på-oktroijerede
makker og ladet ham blive siddende i 1945, skønt forudsætningen for hans virke bortfaldt ved befrielsen. Hasager
synes inderst inde, at Graae må være godt tilfreds med på
ny at fortsætte i et triumvirat uden at blive ansvarshavende, for Hasager ved, at Graae mangler den dynamik, som
lederposten kræver.
Men Graae lader sig ikke rokke. »Hans stædighed blev
hans ulykke,« siger Stephensen senere om sin redaktørkollega. Da han må erkende, at bestyrelsen ikke vil give ham
den øverste ansvarlige post i redaktionen, siger han sin stilling op efter 31 år på bladet. Han trækker sig tilbage som en
bitter mand ved udgangen af 1958 i en alder af 59 år. I 1976
dør han som free-lance medarbejder og økonomisk kronikør ved en række blade. I stedet optages Politikens mangeårige redaktionschef, den 56-årige Ernst Prieme, i triumviratet.

1959

Jørgen Bøgh (f. 1917). Domprovst. Ved Kristeligt Dagblad
1940-43. cand. theol. 1943. Lærer ved forskellige højskoler til
1962. Med sin aktive fortid både som journalist og højskolemand og med stærke standpunkter og usædvanlig evne til
at formulere dem, har han siden 1958 været blandt bladets
flittigste kronikører.

I 1959 vælger bestyrelsen Sven Tillge-Rasmussen til at blive Hasagers efterfølger i hjørneværelset. Tillge er bladets højt ansete udlandskorrespondent, og valget modtages med glæde og tilfredshed hos medarbejderne. Her ses han tegnet af Hans Bendix i 1956.

Tillge-Rasmussen afløser Hasager
Sven Tillge-Rasmussen er som nævnt valgt af bestyrelsen til at være Hasagers efterfølger. Den eneste, der harvist
betænkeligheder ved valget, er Hasager selv, der har fremført den ofte oversete sandhed, at en fremragende journalist ikke altid er den bedst egnede bladadministrator; navnlig ikke når han har opholdt sig i udlandet i så mange år.
Medarbejderforeningen er for første gang - som bestyrelsen har lovet - taget med på råd, og herfra er fremkommet
ubetinget tilslutning. Siden sin hjemkomst i 1956 efter tre
år i Paris, har Tillge nemlig været næstformand for Medar-

Aksel Dreslov (f. 1918). Student 1935. Ved forskellige
provinsaviser 1942-45.
Stockholms-korrespondent til
»København« 1946 og på sammes redaktion 1948. Free-lance
1949-51 og ugepressearbejde
1951-54. Aftenbladet 1955-59.
Politikens Odense redaktion
1959. Herfra til Rådhuspladsen
1971 hvor han nu varetager
>>Dagens navne«.
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John Danstrup, (f. 1919). Redaktør. Universitetets guldmedalje 1938. Magister i historie
1944. Assistent ved Lunds
Universitet 1943-45. Universitetsadjunkt i København 194855. Kommentator i radio fra
1949 og ved TV 1956. Til Politiken 1959 som udenrigskommentator og lec;lerskribent. Har
siden delt sig mellem avis, TV
og foredragsvirksomhed.

bejderforeningen, og hans kolleger ser naturligvis gerne, at
man vælger en af »deres egne«, som forstår medarbejdernes tarv og kan tale deres sag! Der står vældig respekt om
Tillges person i hele huset, både som journalist, diplomat
og menneske.
Han bliver nu n o. l i triumviratet med Hakon Stephensen og Ernst Prieme. Stephensen har allerede cementeret
sin position som chef i de seneste 13 år og Prieme har skønt ny i chefstolen - i en menneskealder været sjælen,
hjernen og hukommelsen i redaktionssekretariatet, så Tillge er godt hjulpet med sine to, yderst loyale kolleger.
Men man kan ikke som menig medarbejder undgå at se,
at redaktionens centrum i den følgende tid flyttes over til
Stephensen, som elsker at agere magtmenneske på sin egen
fornøjelige, men undertiden lidt bryske facon. Stephensen
holder hof på sit smukke, isoleret beliggende kontor ved
hovedtrappen (det gamle bestyrelsesværelse), og her er det
et ridderslag for en medarbejder at blive bedt på en kop eftermiddagste, som hans elskelige sekretær Melukka tilbereder så fortrinligt. Samtidig garanterer Prieme for, at der
hvert døgn fremkommer »en frisk, firkantet avis med det
aftalte sidetal«. Tillge kommer derfor ikke til at sætte det
præg på bladet, som han tidligere har kunnet som korrespondent.
Erling Bjøl, som altid har været en stor beundrer af Tillge, skriver i Dansk biografisk Leksikon: »Han var meget
afholdt for sin hjælpsomhed, humør og charme, men hans
internationale baggrund lettede næppe tilpasningen til det
hjemlige miljø, hvor hans væsen ofte blev opfattet som reserveret.«
Men Tillges største problemer i de følgende år møder
han i bestyrelsen, fordi Politikens oplag begynder at sive
kort efter hans tiltræden (se side 272). Ved svigtende oplag
hviler der altid et meget stort ansvar på den adm. chefredaktør.

Den urokkelige Prieme

John Danstrups karakteristiske
profil- velkendt fra TV-aktuelt
-er her tegnet til >>Blæksprutten« af Berlingskes Erik Werner.
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Ernst Frierne, som er blevet chef sammen med Stephensen
og Tillge-Rasmussen i 1959, er den mindst udadvendte;
dels fordi han - ligesom Hasager - næsten aldrig har skrevet en linje, dels fordi der- som Robert Naur så træffende
har sagt: - »ingen grænser er for alt det, Frierne nok skal
have frabedt sig af offentlig bevågenhed«. Sine jubilæer og
runde fødselsdage betragter han som aldeles private anliggender, og han smiler overbærende af Stephensens jubel

1959
ved at boltre sig i bladets rampelys. Men i det daglige interne redaktionsapparat fremstår Prieme som en institution!
Gennem 40 år stiller Politiken uret efter ham, forlader sig
på ham, stoler på ham. Hans autoritet, først som redaktionssekretær, dernæst som redaktionschef og nu som chefredaktør, virker som noget selvfølgeligt. I 40 år passer han
urokkeligt sin vagt på broen med en stædighed, en stadighed og en loyalitet, som er ved at blive gammeldags begreber allerede i hans egen tid. Han er absolut ingen spøgefugl,
men har dog det stille lune, som ingen i Politikens Hus kan
være foruden. Det, der fra hans første år på bladet imponerer medarbejderne mest, er hans formidable hukommelse.
For at en avis skal kunne opretholde en holdning, kræves
der en god hukommelse! Den har Prieme.

»Holdt vi ham? spørger Robert Naur i en afskedsartikel
i 1969, Jeg tror ikke vi nogensinde stillede os det spørgsmål. Holder man af naturlovene, af klimaet? Det er ting,
man lever med, så godt man kan. De fleste af os trivedes og
blomstrede. Nogle fik sig en forkølelse. Hvordan ellers?«

Politikens 75-års jubilæum

Svend Aage Ringbæk (f. 1931).
Chef for den redaktionelle
regnskabsafdeling i Politikens
Hus. Uddannet på Niels Brock
1953 og på Købmandsskolen i
London 1955. H.D. i 1963. Siden 1959 effektiv administrator
af redaktionens løn- og honorarafdeling og højt respekteret
af medarbejderne for sin praktiske indstilling til problemerne
inden for dette ømfindtlige område.

l. oktober 1959 indtræffer Politikens 75-års jubilæum.

Økonomisk er tidspunktet så uheldigt, at man overvejer
om man ikke helt kan springe det over. Regnskabschef
Børge Stjernø lover det dårligste regnskab i de seneste 10
år. Det bliver Forlagets millionoverskud på »Grimbergs
Verdenshistorie«, der redder året. Men redaktionen vil
meget gerne fejre dagen. Og hvis man påny markerer et
skarpt hjørne med udsendelse af en avis i 5 sektioner, må
man nødvendigvis også afholde en eller anden form for reception. Men også lokalernæssigt er tidspunktet uheldigt,
for Foredragssalen er lige nedlagt.
Så gennemføres der en beskeden festlighed. Men netop
dette jubilæum kommer på mange måder til at markere et
vendepunkt i husets og det radikale partis historie. Det er
sidste gang man ser Niels Hasager blandt sine journalistkolleger, for han er lige gået af og optræder nu kun i bestyrelsen. Det er sidste gang, at den 89-årige Vilhelm Nielsen
optræder som formand, for han går af året efter. Det er første og eneste gang at H. C. Hansen besøger Politiken, for
han dør som chef for sin socialdemokratiske trekantsregering med de radikale knapt et halvt år senere.
Endelig er det også sidste gang, man på Politiken oplever
16
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Tegneren Holger W orm har
fastholdt indtrykket af bladhusets flagsmykkede facade den
l. oktober 1959, da Politiken
fylder 75 år.
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