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På bladets 25-årsdag den l. ok
tober 1909 udsendes en jubel
udgave i fire sektioner, og sam
me dag sendes tillige 
jubilæumsudgave af >>Politiken 
for danske i Udlandet« og af 
husets to distriktsblade i 
Lyngby-Gentofte-Søllerød og 
på Frederiksberg. På forsiden 
af Politikens sektion 2 bringer 
Cavling billeder af bladets tre 
grundlæggere, ledsaget af man
ge anerkendende ord. Af de tre 
er nu kun Brandes i live, men 
bladet trives godt under Cav
lings redaktion. Oplaget er nu 
oppe på 40.000 ekspl. daglig! 
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Politikens 25-års jubilæum 
Til bladets 25-års jubilæum l. oktober 1909 formår de to 
Marinoni-presser i Citygade at præstere en jubilæumsavis i 
ikke mindre end fire 16-sidede sektioner. Cavling lejer 
Odd Fellowpalæets store sal og den altid veloplagte arran
gør, den nylig ansatte, 25-årige Anker Kirkeby fortæller 
senere om den store aften: 

»Salen var klædt i rødt og hvidt. Der var samlet flere 
hundrede gæster. Under loftet kredsede et kæmpeluftskib, 
hvorfra sange dryssede ned over bordene. To lurblæsere 
førte gæsterne ind og 24 røde postbude fordelte breve med 
menuen. Ved alle kuverter var der anbragt en jubilæums
platte til herrerne og en vase til damerne. Platten var de
koreret af Marie Hyldahl og de var naturligvis udført hos 
bladets gamle velgører Bing & Grøndahl. Blandt deltager
ne kunne man tælle ikke mindre end fem ægte 25-års jubila-



rer, der alle havde været med fra starten og yderligere to af
gåede, som endnu stod huset nær. De fem var redaktions
sekretær Ole Gottfried, den juridiske medarbejder, ORS. 
Niels Petersen samt de tre sættere Carl Fr. Firring, Leopold 
Andersen og Peter Jensen. Dertil kom Edvard Brandes som 
fhv. chefredaktør, men højst nærværende aktionær og 
kronikør samt Peter Nansen, der fra sin direktørstol hos 
Gyldendal stadig fulgte sit gamle blad med usvækket inter
esse og skjult nostalgi. Alle syv bekransedes med røde ro
senguirlander. 

Henrik Cavling (der først var ansat i 1886) talte for jubi
larerne, Ove Rode talte for Edvard Brandes og i sin takke
tale sagde Brandes de ord, han ofte siden er citeret for: »Jeg 
har for c a. 40 år siden fået nogle meget ligefremme ideer om 
ret og retfærdighed, moral og politik ind i mit hoved, og 
det er dem, jeg aldrig siden har kunnet få ud igen.« 

En attrap af den ene Marinoni-presse var opstillet for en
den af salen og den formåede at udspy sangen til desserten. 
Derefter optrådte Palle Rosenkrantz og Stellan Rye som 
maltres de plaisirs for en af de muntreste forestillinger i b la-
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Johs. V. Jensen, tegnet i 1909 af 
Blix med sit ternede tøj, med 
sin abnormt høje flip, sit vand
kæmmede hår og sine uund
værlige lorgnetter. Hans be
undring for den moderne jour
nalistik har gjort ham til en be
undrer af Cavling, hvis presse
revolution han besynger i 25 års 
jubilæumsnummeret. 

Ved 25 års jubilæet 1909 får alle damerne ved festen i Odd Fellowpalæet en vase og alle herrerne en platte 
fra Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik til minde om dagen. Der bliver kun udført et par hundrede af hver 
slags, så de er faktisk sjældne i dag og ses næsten aldrig hos antikvitetshandlerne. 
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Efter at teknikken er flyttet ud 
fra Integade i 1906, har medar
bejderne fået tåleligere plads
forhold. Telegrafens tikken i 
hjørnet kan man jo vænne sig 
til. På væggen ses en tegning af 
Rasmus Christiansen fra Hø
rups bisættelse i 1901. - Fot. 
1910 af Holger Damgaard. 

Næste side: 
Kristian Dahl, skattet medar
bejder og tidligere skuespiller, 
poserer for fotografen og læser 
sit bidrag til dagens avis højt 
for en adspredt redaktionssek
retær, mens ORS Niels Peter
sen studerer lov og ret. - Fo
tografi fra 1910. - Fot. Holger 
Damgaard. 
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dets hidtidige historie, hvor revy vekslede med dans og an
den musikalsk underholdning. 

Politikens 129 bladkoner holdt samtidig middag i City
gade, og de to selskaber udvekslede deputationer i nattens 
løb. I Citygade fik hver af damerne en sølvpladebeslået pa
raply med indgraveret mindedato. « 

Dr. Cook-affæren 
Politiken har siden Mylius Erichsens første ekspedition i 
1902 følt sig stærkt knyttet til polarforskningen. Derfor re
agerer Cavling meget ekspres, da han den 2. september 
1909 modtager et sensationelt telegram fra Shetlandsøer
ne, underskrevet af den danske kolonibestyrer i Nord
grønland. Bestyreren meddeler i få ord ganske enkelt, at 
han er om bord på »Hans Egede« på vej mod København 
og har den i Danmark ukendte amerikanske grønlandsfor
sker, dr. Frederich A. Cook med sig på skibet. Så følger te
legrammets clou: 11Dr. Cook har nået Nordpolen den 25. 
april i fjor, og efter at han i maj i år er nået til Kap York, har 
man herfra over for Knud Rasmussen bekræftet hans 
rejse.« 
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Fra verdenspressens festbanket 
for dr. Frederich A. Cook den 
6. september 1909. Æresgæsten 
står bekranset med blomster 
flankeret af grønlandsfareren 
kaptajn Otto Sverdrup og 
grønlandslægen C.M. Norman
Hansen. De to gamle grøn
landseksperter har ledsaget dr. 
Cook til Danmark ombord på 
>>Hans Egede« og i København 
introduceret ham som >>en for
træffelig forsker«. Til højre sid
der festarrangøren Henrik Cav
ling med et endnu uanfægtet 
udtryk. De øvrige herrer er re
præsentanter for den store 
kreds af udenlandske journali
ster, som sensationen i løbet af 
to døgn har kaldt til Køben
havn. - Fot. H. Damgaard. 
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Det er en af de største nyheder, Cavling i sit hidtidige 
journalistliv har oplevet, og han sætter straks hele maski
neriet i gang. Nordpolen er jo dansk, og Cooksindsats er 
simpelt hen en verdenssensation. Det lykkes Politiken at få 
en telegrafisk solo-beretning fra Cook, endnu før ))Hans 
Egede« har rundet Skagen, og da Politikens unge udsendte 
medarbejder, Sten Drewsen, har held med at leje en åben 
båd i Skagen og borde ))Hans Egede« i Skagerrak, kan han 
levere Politiken et så detaljeret referat af Cooks nordpols
togt, at Cavling lader det udsende i et ekstra-nummer af 
Politiken. 

Næste dag lægger ))Hans Egede« ind ved Toldboden i 
Københavns Havn. Byen er på den anden ende. Cooks an
komst virker som en fuldstændig besættelse. Verdenspres
sen er hastigt stævnet til København fra alle verdenshjør
ner for at opleve denne dr. Cook, som man aldrig før har 
hørt om, og som af amerikanske fagfæller kun kendes som 
en flittig forsker og god ekspeditionslæge. Dr.Cook bliver 
næsten mast på sin vej fra havnen til byen. Alle vil se og hø
re ham. Sin første improviserede tale holder han fra balko
nen på Meteorologisk Institut. 

Cook bliver i København i en hel og meget begivenheds
rig uge. Han indbydes alle tænkelige steder, og stormagasi
nerne kappes om at få lov at ekvipere ham, da han kun 
medbringer sit daglige tøj og en slidt frakke. Københavns 
Rådhus arrangerer aftenfest, Frederik 8. modtager ham i 



audiens på Charlottenlund Slot, og den amerikanske am
bassadør arrangerer frokost for ham og overrækker ham et 
lykønskningstelegram fra den amerikanske præsident Taft. 

Så følger ugens største arrangement: Cavlings gallamid
dag 7. september på Nimb. Over 200 gæster- her i blandt 
alle verdenspressens repræsentanter- møder op for at hyl
de den store opdagelsesrejsende. 

Under denne middag indløber et telegram fra USA, der 
meddeler, at den unægtelig langt mere berømte polarfor
sker Robert Peary nu hævder at være den, der først har nå
et Nordpolen! Telegrammet synes ikke at gøre større ind
tryk på andre i selskabet end de amerikanske journalister, 
der begynder at ane ugler i mosen. Cavling selv fortrækker 
ikke en mine, men gennemfører sin storslåede fest. 

Det officielle København ønsker tilsyneladende heller 
ikke sin festuge forstyrret. Næste dag modtager Køben
havns Universitet dr. Cook med rektor magnificus, profes
sor Carl Torp i spidsen. Universitet udnævner Cook til 
æresdoktor og samme dag overrækker Geografisk Selskab 
ham sin fornemme guldmedalje. 

Ved alle modtagelser udtrykker Cook sig altid i forsigti
ge vendinger og taler med stor beskedenhed om sin bedrift, 
som han glæder sig til senere at dokumentere i detaljer. 
Derved lykkes det ham helt op til sin afrejse at holde den 
voksende mistanke til hans redelighed i ave. Han forlader 
København på ugedagen for sin ankomst under rungende 
hurraråb fra store menneskemængder. Han sejles hjem til 
USA som gæst om bord på DFDS' Amerikadamper »S/S 
Oscar 2«. Selskabets formand, admiral A. de Richelieu, 
takker ham ved afskeden for den ære, han gør rederiet ved 
at vælge netop et af dets skibe til sin hjemrejse. 

Hen under jul må Københavns Universitet efter alvorli
ge overvejelser og med bistand af Knud Rasmussen, lav
mælt og beskæmmet offentliggøre en erklæring om, at dr. 
Cooks dokumentation af sin tilstedeværelse på Nordpolen 
»i usædvanlig grad savner oplysninger, der blot kan sand
synliggøre, at han har været der!« 

Fra Cook selv høres ingen protester; han er ganske stille 
gledet helt ud af billedet. 

Hvad er Cook dog for et menneske? Noget taler for, at 
han ikke er nogen rigtig svindler, men blot har ladet sig 
hvirvle ind i den begejstring, han har mødt ved ankomsten 
til København og meget hurtigt har måttet erkende, at nu 
rullede lavinen, nu er der ingen vej tilbage. Der bliver da 
heller ikke fra nogen side anlagt sag mod ham. Men der er 
unægtelig mange, der har dummet sig på grund af Cavlings 
henrykkelse ved det formodede scoop. 
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Dette billede af Frederich A. 
Cook er taget lige da gæsten er 
gået i land i Københavns havn. 
Han er iført en ret derangeret 
påklædning, som stormagasi
nerne næste dag kappes om at 
måtte erstatte standsmæssig. 
Han forvirrer sine omgivelser, 
for han ligner hverken en op
dager, en verdensmand eller en 
rigtig svindler. - Fot. H. Dam
gaard. 

Senere på året observeres Cook 
i flere forskellige lande. Blæk
sprutten skriver 1909: >>Han er 
nu snart set overalt -undtagen 
på Nordpolen!« 
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Ellen Hørup (1871-1953). Jour
nalist og forfatter. Eneste dat
ter af Viggo Hørup. Gift 1896 
med Vilhelm Nielsen (se side 
119) fra hvem hun bliver skilt 
omkr. 1930. Student 1890, ud
dannet som tandlæge, men 
praktiserer aldrig. Demonstre
rer i sine unge år sit frisind ved 
at ryge, cykle og er tidligt dybt 
engageret i radikalismen og 
fredsbevægelsen. 

Lis Jacobsen (1882-1961). Dat
ter af Marcus Rubin. Nordisk 
filolog. 1907 Universitetets 
guldmedalje. 1908 magister. 
1910 dr.phil. 1911 formand for 
det nyoprettede Danske Sprog
og Litteratur Selskab og dets 
administrator til1951. Ho
vedkraft bag »Ordbog over det 
danske sprog«. For Politikens 
Forlag udformer hun i 1953 
»Nudansk ordbog 1-2«. 
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Cavling får dog ikke megen tid til at ærgre sig over sit 
klart erkendte fejlgreb. Allerede tre uger efter gallamidda
gen beslaglægger Politikens 25-års jubilæum l. oktober 
1909 alle hans kræfter, og da Cook endelig afsløres, er Cav
ling i gang med Politikens næste julekoncert. 

Damefrokostens forarger 
Redaktør Tage Taaning (f. 1897) har i Publistklubbens 100 
årsbog fra 1981 givet følgende billede af Andreas Vinding, 
der er veteran fra Cavlings nye hær i 1905, men som under 
l. verdenskrig bliver Politikens korrespondent i Paris og 
efterhånden udvikler sig til at blive en af bladets dygtigste, 
seriøse medarbejdere: 

»Hvem var den konfirmand? spurgte Edvard Brandes, 
da den 21-årige redaktionssekretær ved »Demokraten« i 
Arhus forgæves havde søgt den store mand om at blive 
medarbejder ved Politiken. Den 21-årige Andreas Win
ding (V kom senere) havde for nylig giftet sig med den seks 
år ældre skuespillerinde Antoinette Nielsen, som blev Agis 
Winding ved Dagmarteatret. Unge Vinding ville erobre 
København, og det gjorde han, da Henrik Cavling i 1905 
ansatte ham som blænker i det københavnske selskabsliv 
og forlystelsesverden. 

Cavling fik overordentlig indflydelse på den unge jour
nalist, en naturbegavelse, som kappedes med Julius Mag
nussen og Carl Th. Dreyer i det nystartede Ekstrabladet 
om at føre an i de småfrække løjer. Vinding vandt. Han 
kendte det lettere borgerskab og kunne spille på det indfor
ståede, brede smil og den lille sentimentale tåre. Under 
mærket Per Pryd blev han de glade københavneres og de 
unge studenters yndling, »en Pryd, en Vinding for et mo
derne Blad«, skrev Blæksprutten. Han indførte den cause
rende petit »Fra Parkettet«, der fulgte efter Sven Langes an
meldelser, men blev læst først. Den vakte frydefuld forar
gelse ved enhver damefrokost. 

I 1942 udsendte Vinding et bind erindringer, Sorgløse Ti
der. Han tilstod samtidig: »Tiderne var ikke sorgløse, men 
titlen var god.« Vindings causerier var som perlende cham
pagne. Boblerne var der altid, selv når vinen manglede. 
Han var en fremragende reporter og interviewer, hvis refe
rater, om det var bryllup eller begravelse, kongerejser eller 
karneval, altid var festreferater. Man kunne få det indtryk, 
at mange foranstaltninger var sat i værk, for at han kunne 
skrive om dem. 



Han havde forbillede i to andre præstesønner i datiden, 
Herman Bang og Peter Nansen, men han blev snart artist i 
egen ret. 

De sorgløse tider varede fra 1905 til1911, da Vinding ud
vandrede for som udlandskorrespondent at vokse til den 
Europareporter, der åbnede vinduer mod det store udland. 
Stilen er manden, og Vinding var barn af den helle epoque, 
der dominerede fra dronning Victorias død 1901 til frem 
mod det store syndefald i 1914. Man forgudede elegancen 
og dekorererede med roser og flyvende eroter. Beundring 
for ånd blev de skødesløse kunstnere til elegante modejo
ner. Paul Valery advarede: >>Vi skal være lette som fuglen, 
men ikke som fjeren.« I den københavnske lilleverden fik 
den lille fjer særlig indflydelse. »Den glade Enke« og »Gre
ven af Luxembourg« dominerede. Men den unge præste
søn fra Se em skrev også politisk historie. Reporter Vinding 
bragte den dødbringende nyhed til Politikens redaktion, at 
I.C. Christensen havde lånt Alberti 1,5 mill. kr. af stats
kassen. Det var »en nat i en hyrdetime hos en smuk og be
gavet dame med forbindelser i højfinansen«, Vinding fik 
tilhvisket »det lille ord«, der bekræftede en mistanke. 

I Sorgløse Tider møder man ikke blot byens muntre 
overflade, men også indtagende portrætter af tidens stor
folk. Og det første portræt af »min franske profil« var 
Isak Dinesen fra Rungsted som brudepige ved et mon
dænt bryllup i Holmens. Kendte navne var afgørende i alle 
festreferater. Men, skriver Vinding: »Det er journalistens 
forbandelse. Alt det ydre kan journalisten beskrive, skil
dre, det indre liv magter han ikke. Derfor manøvrerer han 
med kendte personer eller mennesker, som forudsættes be
kendte.« 

Vinding havde det tilfældes med mange præstesønner i 
dansk presse at være uden egentlig hjemstavn. Præstens 
børn blev tilskuere til omverdenen. Mange af dem voksede 
op som iagttagere og fik let ved at gå ind i journalistik. I 
årevis havde Vinding ladet sig rive med i hovedstadens gla
de hvirvel, men en dag standsede han op i erkendelse af den 
letkøbte succes. »Succesen balsamerer talentet. Kommer 
den for hurtigt, gør den manden til en skoledreng, der har 
taget lærerens plads, men ikke længere gider lære noget-.« 
Han fik mange efterlignere blandt de Fritfluer og Peter Pan'
er, der ikke forstod, at verden længst var ændret. Da han 
forlod Danmark, blev hele Danmark hans hjemstavn. Kø
benhavneriets Prins Karneval skrev en af de smukkeste og 
gladeste kærlighedserklæringer til hjemlandet vor littera
tur ejer. 
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Axel Linvald (1886-1965). 
Historiker. Magister 1910. Elev 
af Fridericia. Radikal studen
terpolitiker ved partiets start i 
1905. Lige som Aage Friis spe
cielt interesseret i Sønderjyl
lands historie og derfor som 
denne, hyppig bidragyder til 
Politiken, særlig i årene om
kring Genforeningen. Rigsar
kivar 1934. Politiken er altid 
den avis, han foretrækker. 

Kaj Magensen (1889-1965). Po
litikens første regnskabschef 
1936-59. Ansat allerede i 1910 
som 21-årig bogholder i 
Citygade-tiden og med ved 
flytningen til Rådhuspladsen 
1912. Rolig, ligevægtig, næsten 
flegmatisk under alle livets til
skikkelser, men højt respekte
ret for dygtighed og gammel
dags kontordyder. Typisk elev 
af Carl Jespersen. 
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Alfred Nervø med små engle
vinger på ryggen, anbragt i sin 
hjemmelavede maskine blev 
naturligvis et oplagt emne for 
en tegner i Klods-Hans allerede 
ugen efter >> Wampa «S histori
ske flyvning i 1910. 

Aldrig nervøs 
Har du nogen sinde set en for
revet skotøjsæske med propel
ler i rumpen? lyder kommenta
ren fra en djærv københavner, 
der i 1910 har set Alfred Nervø 
i sit hjemmelavede fly >>Wam
pa« kredse omkring Rådhustår
net. Alfred Nervø vinder der
ved 500 kr., som filmkongen 
Ole Olsen har udsat i præmie 
for den første flyvning omkring 
Rådhustårnet. 
En af Nervø's kolleger priser 
hans vovemod i disse enkle li
nier: 
Sæt Nervø ombord i sit spinkle 
stativ l men sæt ham aldrig i 
genitiv. 
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))Glæde over Danmark« er spillende af liv, men også af 
bevægende oplevelse. »Al frodig ironi er omsat lyrik, men 
da først idyllen kom på afstand, fik vi mod til at sige, hvor 
højt vi elskede den.« 

Arene i Paris under første verdenskrig modnede Vin
ding, og uden at miste det latterkrogede og tåredøbte i 
sproget bragte han bud om tyvernes og tredivernes truende 
vulkaner, om borgerkrige og menneskeforagt, om det poli
tiske drømmeslot i Geneve, men også om forår i Rom og 
ånden fra Akropolis. Han sendte sine korrespondancer pr. 
brev. Kun når det gjaldt sensationer, sendte han telegram. 
))Ellers tror redaktionen, det er løgn.« 

Han telegraferede fra den finske borgerkrig, da Man
nerheim lod kommunisten Sidenius henrette. Samme dag 
var journalister gæster i officersmessen, hvor der i det kød
fattige Finland blev serveret en kødret. 11Det er Sidenius, « 
hviskede Vinding til en ven.« 

Wampa passerer Rådhustårnet 
Alfred Nervø er en meget særpræget sportsmedarbejder, 
som Cavling har ansat i 1905 og som han sætter megen pris 
på, fordi han er en utrættelig igangsætter af sportsstævner 
og sportskonkurrencer af enhver art, skønt flyvning og 
motorsport er hans største hobby. 

Tidlig på året har Robert Svendsen forsøgt sig med at 
flyve på Amager, men har kun kunne holde sin maskine i 
luften i nogle få minutter, og endda flere gange rørt jorden. 
Han har ovenikøbet lidt havari ved landingen. Endnu står 
J. C. Ellehammers rekord fra 12. november 1906 stadig 
urørt. Hans maskine er den første i Europa, der har løftet 
sig fra jorden og har fløjet 42 meter i P/z fods højde. 

Men den 4. juni 1910 overraskes hele København af N er
vø; fra gader og vinduer rettes alles øjne i vejret for at se et 
helt utroligt syn: en flyvemaskine, der rolig og støt sejler 
forbi oppe i luften, tilsyneladende ført af en meget sikker 
hånd. 

Det er Nervø, der uden varsel til andre end sin svoger, er 
gået i luften med sin »Wampa« fra flyvepladsen på Kløver
marken på Amager, og som efter en opvarmningsrunde el
ler to har sat kursen ud over Refshaleøen og Langelinje og 
nu bevæger sig hurtigt ind over byen, langs Grønningen 
for derefter at følge Vester Boulevard og passere Rådhus
pladsen. Derfra ud over Langebro og tilbage til flyveplad
sen på Amager. 

Da han lander, har han været 17 minutter i luften! 



1910 

Politikens motor-medarbejder Alfred Nervø -svoger til Robert Storm Petersen- fotograferet 1910 ved rattet 

på sin hjemmebyggede flyvemaskine >>Wampa« på Kløvermarkens flyveplads på Amager. Han bliver ofte 
drillet med, at han ikke kan få den til at lette. - Fot. H. Damgaard. 

Fotografi taget den 4. juni 1910 kl. 20.40, da det undrende København for første gang oplever en dansk flyver 
runde byen og passere Rådhustårnet. Nervø er i luften i 17 minutter og bliver modtaget ved landingen af Ro
bert Storm Petersen, der har hjulpet ham med forberedelserne. - Fot. H. Damgaard. 
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Politikens medarbejdere fejrer Nervø i Korups have efter hans historiske flyvning i 1910. For bordenden ses 
Nervø, derefter Kristian Dahl, Sorterup og Axel Andreasen, Aumont og >>Gamle Jensen«. På modsat side 
Hiorth-Clausen, Carl Christensen, Viggo Cavling, Henrik Cavling, Valdemar Hermansen, Valdemar Koppel, 
inspektør Clausen og Andreas Vinding. - Fot. H. Damgaard. 
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Hans biltur tilbage til byen bliver et triumftog, for jung
letrommen fungerer upåklageligt i København, også før 
radio- og TV-alderen. Folk står langs gaderne og hænger 
ud ad vinduerne for at se dagens helt og give ham deres hyl
dest. 

Ingen har ventet denne bedrift fra Nervøs side. Hans 
gamle maskine ))Wampa« er forlængst af kolleger blevet 
døbt ))Muddermaskinen«. Menden rute, hanharfulgt, har 
han nøje afstukket på forhånd sammen med sin svoger for 
at markere mulige nødlandingspladser. Fra kirketårne har 
han og svogeren studeret byen i fugleperspektiv. Lad os ba
re til slut blot glæde os over den trofaste svogers utrættelige 
opmuntringer. Den flinke fyr er nemlig Robert Storm 
Petersen. 

Nervø bliver først fejret i lntegade og senere på natten i 
sin lille lejlighed i Jernbanegade, hvor der står blomster og 
champagne langt ned ad trappen fra ukendte beundrere. 

Til venstre: 
Den danske billedhugger Georg Ulmer udfører i 1913 denne statuette af 
Nervø i flyverantræk. Den står fremdeles i Politikens hus. 



Hans bedrift sætter fornyet fart i den danske flyvesport. 
Politiken udskriver straks en konkurrence om at krydse 
Øresund i flyvemaskine, en tur man anslår til30 minutter. 

Øresund besejres 
Kun 14 dage efter Nervøs københavnske rundtur, klarer 
Robert Svendsen Øresund. Han gennemfører turen 17. ju
ni 1910. Efter et kort mislykket forsøg ved 3.30 tiden om 
morgenen, starter han på ny kl. 4 og lader maskinen gå i 
vejret på Amager efter et kort tilløb på 15 meter. Derefter 
glider han lige ud over Øresund, idet han samtidig lader 
maskinen stige mere brat end han plejer. På flyvepladsen 
står Ellehammer og Nervø i tavs beundring. Fra Amager 
forsvinder han hurtigt som en prik i luften, men klokken 5 
morgen kommer der telefon fra Malmø, som meddeler, at 
Svendsen er lykkeligt landet nær Limhamn kl. 4.35 efter 31 
minutters flyvning. Hans svenske kollega, konkurrenten 
Cederstrom, møder ham med følgende bemærkning: 
»Goddag din javel, det gør mig ondt, at du kom først, men 
du skal nu alligevel have tak og ros for din dåd.« Robert 
Svendsen fejres også på Politiken ved pokaloverrækkel
sen, som det vil ses på billedet. 

1910 

I 33 år er Charles Kjerulf Politi
kens ankermand i musiklivet 
og på grund af sit vægtige kor
pus tillige et kært offer for teg
nerne. -Tegning af Sophus 
Ji.irgensen. 

Den 26-årige flyver Robert 
Svendsen takker for Politikens 
Øresundspokal ved en impro
viseret sammenkomst i Intega
de den 17. juni 1910, da han li
ge har krydset Øresund fra Kø
benhavn til Malmø. Deltagerne 
er Axel Andreasen, R. V. Jør
gensen, Viggo Cavling samt til 
højre kaptajn H.C. Ullidtz og 
Henrik Cavling. 
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Sahn-anekdoter 
Sigurd Sahn, medarbejder ved 
Politiken under første ver
denskrig, har et alkoholpro
blem, der er noget større end 
hans talent. Han møder tit 
meget beruset. Netop på Politi
kens fødselsdag den l. oktober 
har han en mægtig blæser på, 
da han passerer medarbejder
nes chokoladebord ved æres
søjlen, midt under Koppels 
fødseldagstale. 
Da hans medarbejderværelse 
støder ud til søjlegangen, bliver 
han lodset varsomt derind af et 
par behjertede kolleger. 
Et øjeblik efter åbnes hans dør 
på klem indefra, og alle fød
selsdagsgæsterne ser nu, at 
Sahn pænt og ordentlig sætter 
sine sko ud, før han går til ro. 

Sigurd Sahn hører til de medar
bejdere, der ofte har et alvor
ligt behov for løn-forskud. Så
danne forskud sorterer under 
Carl Jespersen, og da Sahn har 
trukket stærkt på ham i længe
re tid, får han denne gang af
slag. Sahns hævn er raffineret. 
Med kendskab til Jespersens 
fortid som vaskeriejer, går han 
tilbage til sit kontor, aftager sin 
snavsede flip, lægger den i en 
kuvert til Jespersen og skriver 
på et lille ledsagekort: 
»]eg forstår så vel Deres afslag 
på et forskud i dag, men måske 
ville De i stedet have den god
hed at vaske min flip på kredit. 
Deres forbundne S. Sahn.« 

Cavlingigen 
Cavling hader ældre journali
sters floromvundne indlednin
ger på artikler. Selv springer 
han altid lige ind i historien og 
lærer sine elever at gøre det 
samme. 
Da han en gang modtager en 
kronik og begynder at læse: 
- Allerede da Adam og Eva 
vandrede i Edens have - udbry
der han: 
-Nej, det er s' gu for længe si
den -papirkurven! 
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Forsideillustration til Politikens Illustrerede Søndag Tillæg fra 1910. Det 
er en tegning fra Wesselsminde, som lige har overtaget Politikens pavil
lon fra Landsudstillingen i Arhus 1909. Dette blad, der er forløber for 
Politikens Magasin, udkommer kun i syv måneder. Politiken lader det 
smukt trykke hos Egmont H. Petersen, men bestyrelsen finder det for 
dyrt i det lange løb. Først 12 år efter- i 1922- starter Magasinet. 

Tilløb til Magasinet 
Cavling bliver tidligt optaget af tanken om at udgive et 
kulørt søndags-magasin, men Politiken råder endnu ikke 
over fornøden trykteknik. Farver kan hans to Marinoni
presser trods alt ikke klare. Politiken har omkring år
hundredskiftet udsendt nogle fint trykte, litterære jule
numre, som er blevet inddraget, fordi Cavling synes, at 
avisen i forvejen bringer så meget litteraturstof i bogsæso
nen. Han vil hellere have et søndagstillæg, selv om det må 



trykkes ude i byen. På et bestyrelsesmøde i august 1910 
får han og Carl Jespersen lov til at lave et prøvenummer 
på et sådant tillæg, som kan trykkes hver uge hos Egmont 
H. Petersen for 1.450 kr. pr. nummer. Ved at forhøje søn
dagsprisen med 10 øre og ved et rimeligt annoncebidrag 
skal økonomien kunne løbe rundt. 

I september 1910 udkommer det første nummer, som både 
redaktionelt og teknisk er af høj kvalitet. Alfred Nervø 
lægger for i første nummer med en artikel om Rådhusplad
sen i luftfartens fremtid. Hans bidrag er både i tekst og illu
stration stærkt påvirket af hans nylige præstation med 
»Wampa«. Men den landingsplads, han spår i Tivoli 1960, 
har man dog endnu ikke oplevet. 

Modestoffet kæles der meget for, illustreret med foto
grafier »tagne privat for Politiken«. Her lover man, at 
))aftenkåberne i år bliver pragtfulde, fremstillede af fløjl, 
liberty eller charmeuse. De sys i cerisefarvet stof, besat 
med sorte kniplinger eller i bronzefarvet stof, besat med 
hvide kniplinger, skind og soutache eller i sort fløjl, foret 
med lysegrønt liberty. Besætning: guldbroderi«. 

I første nummer har Nervø også trukket sin svoger, 
Robert Storm P. ind i arbejdet. Storm kommer med en 
tegneserie, der naturligvis handler om en flyvetur. Des
værre bliver dette bidrag det eneste, Politiken nogen sin
de får fra den senere berømte tegner. Han bliver B. T. s 
mand fra 1916. 

Cavling får alle Politikens kendteste signaturer anno 
1910 med i ilden: Andreas Vinding, Axel Breidahl, Anker 
Kirkeby, Helge Wamberg, Emma Gad og den nyansatte 
Loulou Lassen. Den 29-årige levemand Andreas Vinding 
skriver om, hvor svært det er at sammensætte en rigtig dyr 
middag i København, men det lykkes ham dog at kompo
nere en menu på 11 retter og 4 slags vine til167 kr. pr. ku
vert. I samme artikel oplyser den kræsne forfatter: »]eg 
sætter pris på at lade min Havanna-cigar stå 13 minutter i et 
glas meget tør Champagne for at den kan få den rette aro
matiske smag!« 

Egmont H. Petersen trykker bladet i 3-4 farver på godt pa
pir, og Cavling gør meget ud af illustrationerne, der som of
test kredser om København. Rasmus Christianse'n og den 
nu glemte tegner Th. Iversen præsterer uge efter uge en 
række meget personligt udformede bidrag. Men bladet 
bliver for dyrt. Efter 25-26 numre ophører det. Alligevel 
har det gjort sin nytte. Det har sået spiren til Magasinet, 
som man dog må vente på i endnu 12 år. 
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Telefon-kludder 

Det er i de rigtig gode gamle 
dage, Hiorth-Clausen, kaldet 
Hjorten sidder på sit værelse og 
mugger over, at hans telefon er 
utydelig. Lidt efter bliver han 
ringet op af Paul Sarauw fra 
naboværelset. >>Det er fra tele
fonselskabet, der er vist noget i 
vejen med Deres telefon.<< >>Ja,« 
svarer Hjorten, >>der var lidt 
knas med den.« >>Drej tragten 
lidt til højre,« siger stemmen, 
>>er det bedre nu?« Hjorten 
drejer til højre, han drejer til 
venstre, men stemmen bekla
ger, at det er ikke rigtig godt 
endnu. >>Næh, der er noget 
galt; det må være rosetten. Sid
der der ikke en roset oppe på 
væggen lige foran Deres bord. 
Prøv at stå op på bordet og 
hold den højre tommelfinger på 
rosetten.« Hjorten følger skik
keligt alle anvisninger, han står 
op på bordet og klemmer på 
rosetten. >>Har det hjulpet?« 
spørger stemmen. >>Nej,« siger 
Hjorten. >>Så stå du bare ned 
igen, din gamle idiot,« siger 
stemmen. 
Hjorten står ned, men han siger 
ingenting. Det skuffer Sarauw, 
og nu kommer Jul. Magnussen 
til hjælp. Han ringer telefonsel
skabet op og meddeler at der er 
noget i vejen med Hiorth-Clau
sens teleton og beder selskabet 
foretage en kontrolopringning. 
Da fejlkontoret ringer op, får 
de sådan en vals af Clausen, at 
det er nær ved at medføre di
plomatiske forviklinger for bla
det. Hiorth-Clausen klager al
drig mere over sin telefon. 
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Friluftsteatret i Dyrehaven med Willumsens to kobberbeslåede ravne som scenedekoration har urpremiere 4. 
juni 1910 med Hagbarth og Signe, som Cavling selv har valgt som åbningsforestilling. Oehlenshlagers gamle 
tragedie opnår stor succes i Adam Poulsens regie. - Fot. H. Damgaard. 

Således tager den første friluftskomedie i Dyrehaven sig ud, set med Axel Nygaards øjne. Han er kort forinden 
blevet ansat på Politiken og lægger nu sin streg om til det, der senere bliver så typisk »nygaardsk«. 
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Friluftsteatret 
Da Henrik Cavling og hans velgører, konsul P. Nørgaard, i 

1906 har skabt Wesselsminde Børnekoloni, drøfter de ofte 

nye veje til at skaffe penge til koloniens drift. En forårssøn

dag i 1908, da Cavling og Nørgaard skrår tværs over Dyre

haven, standser Cavling pludselig op i Ulvedalen og ud

bryder - ifølge Anker Kirkeby: nHer laver vi det teater, 

som børnene skalleve af.« 
Men planen om et friluftsteater møder naturligvis mod

stand. Landbrugsminister Ole Hansen har kun et svar: 

»Der er s'gu gøgl nok i Dyrehaven i forvejen.« Overførste

ren, kammerherre, dr.phil. P.E. Muller, betragter heller 

ikke ideen som gennemførlig; billetsystemet forudsætter 

en afspærring af tilskuerpladsen med risiko for forstlig 

vandalisme. Men da Muller en søndag har oplevet at høre 
unge Adam Poulsen deklamere på den skråning, der er ud

set til teatret, overgiver han sig, og inden længe har Cav

ling og Nørgaard fået etableret en uofficiel komite af tea

terfolk og andre kunstnere medNørgaard, ORS Johs. Wer

ner og Cavling selv som arbejdsudvalg. 

Nu opnår Politiken alle de fornødne tilladelser og C.F. 
Willumsen, som nylig er blevet færdig med Hørups statue, 

skaber de to Odin-ravne, der gennem mange år kommer til 

at flankere friluftsteatrets proscenium. De anbringes sene

re foran Den frie Udstillingsbygning, som også er Willum

sens værk. Konsul Nørgaard tager sig af økonomien, Jo
hannes Nielsen bliver scenens kunstneriske leder. Teatret 

har åbningsforestilling 4. juni 1910 og spiller Hagbarth og 
Signe. Vejrguderne står arrangørerne bi og successen fast

slås dagen efter: 
»Det blev en uforglemmelig aften, gribende ved den 

mægtige naturstemning, der beherskede alle sind, ind

holdsrig ved den unge stærke kunst, der syntes skabt ud af 
selve stemningen, født under de grønne bøge og den natblå 

sommerhimmel, der hvælvede sig over Dyrehavens bak

ker og dale. Den danske digtnings muser og gratier vågede 

over friluftsscenen, og tilskuerne vandrede hjem gennem 

den danske skov med et eventyr i hjertet.« 
Samme sæson opføres En skærsommernats drøm med 

Clara Wieth som Puk, og det følgende år opføres Sofokles' 

Antigone med en noget malplaceret græsk marmorkulisse 

af Carl Lund, anbragt midt i den danske grønne bøgeskov. 

Røverne, der spilles 1911, bliver en stor succes. Her ople

ver man unge Poul Reumert. I 1912 holdes der pause, men 

så følger Recensenten og Dyret, Skt. Hans Aftenspil, og 

15' 

1910 

L.C. Nielsen (1871-1930). For
fatter, digter og journalist. Stu
dent 1894. Redaktør af Illustre
ret Tidende 1899-1900. Senere 
medredaktør af Riget og Vort 
Land. Højt påskønnet anmel
der ved Politiken i en årrække 
omkring 1910. Ligeledes værd
sat konsulent på Gyldendal. 
Selv en fin lyriker med et skrø
beligt helbred, nervøst sind og 
en anstrengt økonomi. 

L. C. Nielsen tegnet af Alfred 
Schmidt. 
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Da Politiken starter i 1884, er Bjørnstjerne Bjørnson 52 år gammel og allerede en af Nordens berømteste forfat
tere. Med Frederik Hegel på Gyldendal i Klareboderne som sin dansk-norske forlægger betragter han Køben
havn som sin reserve-hovedstad og kommer her ofte. Tidligt får han nær forbindelse med den ni år yngre Ed
vard Brandes, og han bliver snart en flittig bidragyder og kronikør ved Politiken. Det gode forhold varer til 
hans død 1910. Her er den store nordmand, tegnet af Axel Nygaard til Klods-Hans 1907, kort før Nygaard 
kommer til Politiken. 
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den pragtfulde forestilling, Dansen på Koldinghus, med 
ballet, fakler og fyrværkeri. I 1914 og 15 er Elverhøj sæso
nens store forestilling og i 1915 forsøger man sig tillige med 
en opera og opfører Liden Kirsten. I 1916 og 1917lammes 
teaterdriften af krigen, men i 1918 genåbner scenen med 
opførelsen af Gurre. 

Udover den ydede kunst i Politikens navn giver forestil
lingerne også det ønskede tilskud til børnene. Udgifterne er 
store, men en udsolgt aften giver 10.000 kr. i billetindtægt. 
I løbet de første 10 år får Wesselsminde 18.500 kr., Børne
nes Kontor 16.500 kr. og 3.000 kr. går til kommunelærer
nes feriebørn. I alt 34.400 kr.! 

Det værste ved friluftsteaterdrift er det danske klima. 
Det, der koster flest penge, er aflysninger på grund af vej
ret. 

Friluftskomedierne fortsætter endnu i 1920'rne og 
30-40'rne, men ikke længere kontinuerligt og heller ikke 
længere med Politiken som direkte ansvarlig. 

Kirkeby om Bjørnsans død 
Anker Kirkeby, der er en af Bjørnsans yngre venner fra In
tegade, opholder sig i Paris i 1910, da Bjørnson dør derne
de. Her følger nogle uddrag af hans reportager fra Paris til 
Politiken: 

»Hver dag i skumringen går jeg ned gennemRuede Rivoli. 
Drachmann har beskyldt gaden for at være et »et milelangt 
hus, trukket efter en lineal«. Han har ret. Ingen anden gade 
jeg kender, ejer en så voldsom massevirkning af huse, af fa
cader, af lejligheder, kort sagt en by. Og her, midt i sten
ørkenen, bag et af detitusind vinduer, der gennem de blå
violette tåger fra Seinen blinker i den matrøde aftensol, bor 
Bjørnstjerne Bjørnson. 

Paris aner det ikke. Bjørnstjerne Bjørnson er ikke popu
lær hernede. Alene hans navn er for vanskeligt. Og intelli
gensen glemmer ham ikke, at denne fremmede og uved
kommende var en af de første, der vovede at gå imod hæ
ren og holde på Dreyfus. Aviserne tier. Nej, ingen af de 
løbske bilister, ingen af de travle fodgængere i menneske
vrimlen aner, at her ved det gadehjørne, hvor Hotel W a
gram lyser i guldbogstaver på facaden, står en hel nations 
tanker på vagt. Når et fjernt land hver aften griber avisen 
med spænding, så er det for at se bulletinerne fra et hjørne
værelse her på fjerde sal. 
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Vilhelm Wanscher (1875-1961). 
Kunsthistoriker. Magisterkon
ferens i kunsthistorie 1898 og 
allerede ved århundredeskiftet 
en usædvanlig lovende bega
velse med forkærlighed til ver
denshistoriens største kunstner
skikkelser. Med sin store ar
bejdsevne og kritiske virksom
hed kærkommen skribent i 
mange blade. Ved Politiken al
lerede fra 1909. Indtil2. ver
denskrig skriver han over 200 
kronikker til Politiken, men 
hans beundring for det nye 
Tyskland bringer ham senere i 
unåde og glemsel. 

Vilhelm W anseher karikeret af 
Herluf Jensenius omkring 1925. 
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Loulou Lassen (1876-1947). 
Anden kvindelige journalist 
ved Politiken. Ansat 1910, da 
Albertis Dannebrog går ind. 
Arbejder derefter med lægestof 
og >>Dag til Dag«. Berømt for 
sin flid og eminente hukommel
se. Håndskriver alle sine ma
nuskripter, som kun en af sæt
terne kan læse. Afholdt og for
kælet af alle i 37 år. 

Paul Sarauw (1883-1959). For
fatter, journalist. Student 1901. 
1903-11 medarbejder ved 
EkstrabiadeL Knyttet til Politi
ken 1911-27, da han bliver di
rektør for Scala-Teatret. Bety
delig produktion af skuespil, 
lystspil og farcer. Flittig over
sætter af skuespil og folkeko- · 
medier. 1940 til B.T. Svigersøn 
af Loulou Lassen. 
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Her dør Nordens største digter. Og I, parisere, gir ham 
fanden! 

Det forfærdelige er, at Bjørnson vil ikke dø. De franske 
læger står ganske rådløse over for den viljestyrke, hvor
med han skyder det sidste møde ud i fremtiden. »]eg hører 
livet, og ikke døden til,<< siger han. »Der liggerendnu man
ge uløste opgaver og venter på mig.« 

Bjørnson - den norskeste af alle - er rejst ud for at dø. 
Han vil dø midt i kampen. Han har forladt sit hjem for at 
møde den sidste fjende stående. 

I går- den 27. april- døde Bjørnson, og i dag kommer jeg 
fra hans dødsseng. Fru Karoline, der bærer sorgen så rank, 

Udsnit af Bjørnsans sidste brev til Henrik Cavling. Det er skrevet fra dig
terens dødsleje i Paris i marts 1910. En efterskrift i brevet citeres dendag i 
dag i Politikens Hus, ofte med fuld rette. Der står nemlig: >>Læs god kor
rektur; det trænges!«- Politikens arkiv. 
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Politikens ven og kronikør gennem mange år, den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson dør i Paris den 26 april 

1910. Hans båre bliver bragt til København med tog, og herfra afhentes den af panserskibet »Norge« og brin

ges til Kristiania. På billedet passerer kisten Politikens sørgesmykkede hus på vej fra Hovedbanegården til Fri

havnen, hvor den nylig udnævnte, radikale statsminister Carl Th. Zahle taler, og hvor Edvard Brandes ledsa

ger de medlemmer af familien Bjørnson, der er taget fra Norge til København. Fra sit dødsleje har Bjørnson få 

uger forinden sendt et afskedsbrev med et profetisk ønske: »Lad Politiken blive et landsblad, altså mindre og 

mindre et bestemt partis tribune. Tak for bladets kærlige, uafladelige omsorg for de små i samfundet. Jeg har 

aldrig set magen i noget andet blad. Deres bestandig hengivne Bjørnstjerne Bjørnson«.- Fot. H. Damgaard. 

førte mig ind i Bjørnsans værelse. Aldrig er jeg trådt ind i så 

tavst et rum ... 

På den hvide seng midt i værelset hviler Bjørnson. En 

dyb ro præger det skønne ansigt. Han sover den trættes 

trygge søvn. Øjnene er fast lukkede under de stærke bryn, 

munden knebet bestemt sammen; de dybevige ejer endnu i 

døden ti mands vilje. Bøjet over tæppet holder de hvide 

hænder en la Franc h e rose. Aprilsolen faldJr indadvinduet 

og lægger en glorie om de hvide hår .... 
Børnebørnene kommer sagte ind ad døren. De har med 

sig en lille buket blåveis, som de har plukket i Boulogne

skoven. -»Den sidste hilsen til morfar,« siger fru Karoline 

og lægger dem på tæppet.« 
Politiken holdt samme efterår 
op under jul en smuk oplæs
ningsaften som mindefest for 
Bjørnson. Her er plakaten. 
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Velgørenheden før første ver
denskrig er anderledes end se
nere tiders offentlige forsorg. 
Det er Københavns borgme
sterinde Jensen, der optræder 
som værtinde. Her ses hun i 
gang med at fylde risengryn i 
poser. - Tegning af Rasmus 
Christiansen. 

Julekurvene granskes. Gæster
ne er hurtige til at konstatere, 
om der er noget at bytte med 
naboen. -Tegning af Rasmus 
Christiansen. 
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Juleløses Jul 
I sin Politikens Billedbog fra 1920 beretter Anker Kirkeby 
om sit initiativ i 1910 for- på en og samme gang- at øve en 
social og en journalistisk indsats. Han fortæller, at han ju
leaften 1910 forlader sit eget juletræ og - iført en arbejders 
påklædning- fordyber sig i det mørkeste København for at 
søge julens spor mellem storbyens hjemløse. Han begynder 
sin vandring i den længst forsvundne forbryderkælder 
Nordpolen i Brøndstræde og gennemkrydser Adel- og 
Borgergade-kvarteret. Her træffer han folk, der tilbringer 
juleaften i mørke portrum, i stinkende baggårde eller vand
rende i støvregnen op og ned ad fortovets blankvåde fliser. 
Han finder døddrukne mænd, frysende kvinder og små
børn, der græder af sult. Spor af jul finder han først i sø
mandsbeværtningen Holger Danske i Prinsessegade, hvor 
der er gratis æbleskiver og sød punch, og hvor en norsk sø
mand uden hyre spiller »Dejlig er den himmel blå« på 
mundharmonika. 

Det er derfor ham, der året efter skaber begrebet>> Julelø
ses Jul«. Han vælger koncertsalen i Odd Fellowpalæet som 
ramme om Politikens årlige julebespisning af ca. 600 af 
storbyens fattigste. Pengene til det store arrangement skaf
fer han ved indsamling hos Politikens læsere. De juleløse 
skal ikke bare have en god julemiddag, de skal også have en 
spånkurv med madvarer med sig hjem. Der serveres ri
sengrød med sødt øl, frikadeller med kartofler og kaffe 
med boller. I kurven er der brød, margarine, juleøl, pølser, 
sukker, chokolade, æbler og en kardus tobak. Senere også 
kaffe og julehæfter. Efter julemåltidet arrangerer Kirkeby 
hvert år en koncert på Palæets juletræspyntede scene. 

Al indsats er baseret på frivillig hjælp, både i køkken, sal 
og på tribunen. Politiken organiserer selv det store arran
gement med en trofast stab af egne folk, suppleret med 10 
gange så mange frivillige læsere, der hjælper med, år efter 
år. De sidste to døgn før juleaften får bladet overladt den 
store sal til forberedelserne. Blandt de første års faste ar
rangører er borgmesterinde Jensen, solodanserinde Elna 
Jørgen Jensen, fru teaterdirektør Frederik Jensen, dr.phil. 
Lis Jacobsen og fru ORS Anders Hvass. På scenen møder 
man i starten Fini Henriques, Oda Nielsen og Johannes 
Poulsen. 

Juleaften kl. 6 slås dørene op og de 1000 gæster, der på 
forhånd har afhentet deres billetter på Politiken, bliver 
budt indenfor og placeret ved de mange lange borde i salen. 
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De juleløses julebespisning i Odd Fellowpalæet. De lange, dækkede borde rummer plads til600 gæster. Således 
har salen set ud hver juleaften. Efter risengrøden og flæskestegen er sat til livs, underholdes gæsterne med 
orkestermusik og skuespilleroptræden fra tribunen. - Fot. H. Damgaard. 

De voksende indsamlinger muliggør, at man også kan forsyne hver af de 600 gæster med en julekurv med mad 
og julelæsning. Dette arrangement bliver efterhånden så pladskrævende, at det må overflyttes til Idrætshuset, 
hvor kurvene fyldes af en stab af frivillige. -F o t. H. Damgaard. 
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Hugo Seligmann (1877-1947). 
Musikkritiker. Ansat ved Poli
tiken 1912 og efter Charles 
Kjerulfs død 1919 bladets le
dende musikkritiker. En næsten 
chaplinsk skikkelse i krøllet tøj 
med cykleklemmer, musikalsk 
til fingerspidserne, men har 
samtidig så svært ved at skrive. 
En mærkelig lille mand med jø
disk humor, hadet og forgudet 
i 35 år. 

Axel Kjerulf (1884-1964). Ud
dannet i musikhistorie og teori 
samt klaver hos Angul Ham
merich, Leopold Rosenfeldt og 
Ulrik Andersen. Ansat 1912 
som musik- og teaterkritiker. 
Senere redaktionssekretær. Flit
tig oversætter af skuespil og 
operetter. Litterær hovedind
sats: >>Livet i Danmark« 1884-
1957 (6 bind). Søn af Charles 
Kjerulf (s.d.). 
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Når måltidet er til ende, begynder tuskhandelen om kur
venes indhold fra bord til bord. Det er jo ikke alle, der har 
brug for tobak eller juleøl, og inden længe er alle varer 
praktisk og hensigtsmæssigt fordelt. 

Efterhånden får Juleløses Jul nye ekstraindtægter, først 
fra Politikens årlige julekoncert, yderligere fra 1914 ved 
indsamlinger i »Pengekisten« under byens juletræ (se side 
276) og fra 30'rne tillige ved postgiroindsamlingen gennem 
radioen, hvor Kirkeby trofast år efter år indtrængende ap
pellerer til lytternes gode julesind. Hans mærkelige blan
ding af journalistisk flair og ægte engagement gør ham til 
en institution i den nye landsomfattende indsamlingsform, 
som radioen aldrig har været brugt til før. De øvrige kø
benhavnske dagblade tager naturligvis konkurrencen op 
ved mikrofonen, men ingen får så mange penge ind som 
Kirkeby. 

Men det lader sig ikke nægte, at i de 60 år, den smukke 
juletradition opretholdes, ændrer samfundets sociale 
struktur sig fuldstændig. Da vi når op i 1960'ernes vel
færdssamfund, eksisterer den socialgruppe, som Kirkeby 
har villet bistå, næppe mere. Læserne betragter heller ikke 
længere den private godgørenhed med samme øjne som 
før. Efter 60 år i træk- 1911-70- enes man i den lille juleko
mite på Rådhuspladsen om at slutte af. Kirkeby skånes for 
at se sin gode tradition overleve sig selv. Han er død i 1957. 
Men man kan i 1970 slutte af med at konstatere, at der i de 
60 år er holdt julefest for 40.000 juleløse l 

Til Rådhuspladsen 
Carl Jespersens indretning af administrations- og trykkeri
lokaler i Citygade i 1906 har naturligvis betydet en stort af
lastning i pladsmæssigt henseende; nu er Integadehjørnet 
blevet et rent redaktionshus fra l. sal og opefter; der er sta
dig konfektionsforretning i stuen. 

Alligevel bliver der hurtigt pladsmangel begge steder. 
Cavling har siden 1905 udvidet redaktionen betydeligt. 
Hvem den består af, kan man se på skiltet i trappeopgan
gen fra 1907, som er vist på side 170. Carl Jespersen har og
så i disse Cavlings pionerår med støt stigende oplag udvi
det sin stab i Citygade. Det store rum i stuen mod gården 
må nu om dagen tjene som budstue og kantine og om nat
ten benyttes til bladudlevering. 

Allerede på generalforsamlingen i 1906 er der fremsat 
forslag om at finde en egnet bygning, hvori hele bladvirk
somheden kan samles under et tag. Fra 1907-1910 overve-



Dette billede af Politikens gam
le Integadehjørne er taget i 
1977 og viser Strøget ved hjør
net af Magasin du Nords torv 
hvor pelsforretningen A. C. 
Bang ligger på den modsatte si
de. Pladsen er derfor ofte kal
det »Magabang-torvet«. Det er 
anlagt i 1930'rne da Bremer
holm bliver brudt igennem ned 
til Holmens Kanal. Det var ved 
denne lejlighed, at Integade 
forsvandt, fordi den forvandle
des til torv .I den viste hjørne
ejendom har Magasin dels sin 
reklameafdeling og dels vin
dueudstillinger i stueetagen. 
Men det er de færreste, der i 
dag tænker på, at huset stadig 
er identisk med Politikens hjør
ne, og at det var fra vinduet på 
første sal, Hørup talte på de 
store valgaftner i forrige år
hundrede.- Fot. Morten Lang
kilde. 

Til Politikens første julekoncert 
i 1909 tegner Valdemar Ander
sen denne program-forside, 
som år efter år blev anvendt 
helt op til den sidste julekon
cert i 1950'erne. 

1911 
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1875. Vestergadehjørnet på 
Halmtorvet med hotel >>Belle
vue<< som forpost mod den indre 
by. Hotellet kaldes med rette 
Bellevue, fordi det yder smuk 
udsigt mod den nye Industri
bygning, Tivoliterrænet og 
Stadsgraven. Billedet er tegnet 
ni år før Politiken starter i Inte
gade. 

1900. Hotel Bellevue er blevet 
moderniseret, for byens nye 
Rådhusplads er ved at tage 
form. Hotel Bristol (senere Ab
salon) opføres 1901-02 og står 
færdig 1903-04. Palace-Hotellet 
følger først i 1908-09. Husræk
ken i Vestervoldgade mod Nør
revold står nu også for fald. 

1903. Et jernindustrielt konsor
tium køber de to små ejendom
me til venstre for Bellevue for 
her - med Philip Smidth som 
arkitekt - at opføre en moder
ne forretningsejendom. Det 
nye hus, som skal stå færdig 
1904, skal have navnet >>Fer
rum«. 



1905. >>Ferrum« står færdig, og 
man genkender den nye byg
ning som venstre halvdel af Po
litikens nuværende hus. Hotel 
Bellevues dage er talte. Et stort 
skilt meddeler klart, at ejen
dommen skal nedrives. Samti
dig nedrives det første hus i Ve
stergade, hvis grund indgår i 
den planlagte hjørneejendom. 

1910. Bellevue er erstattet af en 
ny, udvidet hjørneejendom. 
Vore dages Vestergadehjørne er 
fuldført. Konsortiet bag >>Fer
rum« har også opført denne 
nye bygning med samme arki
tekt, og det er næsten lykkedes 
at smelte de to bygninger sam
men til et hele. Hestesporvog
nen fra Frederiksberg holder 
foran døren. 

1912. Politiken er flyttet ind på 
Rådhuspladsen. Foreløbig kun 
på l. og 4. sal; resten af huset 
er lejet ud til andre virksomhe
der, og i stuen ligger indtill919 
Landmandsbankens Rådhus
plads-afdeling. Cavling har fået 
hjørneværelse på l. sal og han 
har fået anbragt sin lysende blå 
globus på toppen af huset. 

1912 
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Allerede i 1915 sætter Alfred 
G. Hassing sin første beskedne 
kiosk op. Det er den, der i lø
bet af de følgende år bliver til 
Boghallen, som vokser eksplo
sivt, da Landmandsbanken i 
1919 forlader sit store hjørnelo
kale mod Rådhuspladsen (se si
de 314). -Tegning af Axel 
Nygaard. 

Alfred C. Hassing (1890-1939). 
Forlagsboghandler. Efter en al
sidig og grundig uddannelse i 
udlandet, vender han i 1915 
hjem og starter den beskedne 
kiosk - der ses overfor - i Poli
tikens indgangshaL Den udvik
ler sig i den følgende snes år til 
en førende bog- og kunst
handel, der tillige driver forlag 
(se side 354). Da virksomheden 
i 1933 omdannes til aktiesel
skab, bliver Alfred C. Hassing 
direktør. Han dør allerede i 
1939. 
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Dette billede er svært at genkende. Det er hverken indgangen til en tyr
kisk moske eller en kommunal badeanstalt, men derimod opgangen til 
No. 35 i Politikens Hus, som den ser ud i 1912, da man flytter ind i huset. 
De to tavler på væggen er ikke mindetavler, men vejvisere, der røber at 
Politiken endnu kun bor på l. og 4. sal. - Resten er fremmede lejere, 
hvoraf Sophus Berendsen A/S er den største, og den, der forbliver 
længst i huset. -Ukendt fotograf. 

jer bestyrelsen med diverse rådgivere derfor ikke mindre 
end 6 forskellige projekter, der omfatter ejendomme på 
Nytorv, Gammeltorv, Vesterbrogade, i ]ernbanegade, ja 
endog på Strøget i Petersens smukke Jomfrukloster (i dag 
Handels banken). Men et forslag om at overtage de to tem
melignye, sammenbyggede ejendomme »Ferrum« og »Bel
levue« på Rådhuspladsen (se opslag side 236-37) ender dog 
med at sejre. Næstformanden siden 1905, Vilhelm Nielsen, 
har fra starten lagt vægt på at man skal købe en stor,cen
tralt beliggende ejendom, hvor man straks kan få den 
plads, man har brug for og senere kan opsige de øvrige leje
re, efterhånden som man får brug for mere plads. Alle akti
er i de to ejendoms-aktieselskaber kan erhverves for 1,5 
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Politikens redaktionsvagt indrettes i 1912 på l. sal foran (avlings hjørneværelse, og den er aldrig flyttet i de si
den forløbne 72 år. Den har bare idelig ændret udseende. Her ses den i 1912-model. Dengang tog man mere 
hensyn til gæster end i dag. I baggrunden bladets første klichedarkiv. -Fat. H. Damgaard. 

>>Ekspeditionen« blev i 1912 indrettet på l. sal på den modsatte side af trappen og er heller aldrig siden flyttet, 
men er alligevel i dag ukendelig fra den jespersenske modell912. - Fot. H. Damgaard. 
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Samlermærker er 1912 den sto
re dille. Alle firmaer laver re
klamebetonede mærker; også 
Cavling, som er stolt af den 
nye adresse på Rådhuspladsen, 
og Carl Jespersen, som har an
noncer at tilbyde til 2 øre pr. 
ord! 
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mill. kr. og det tør man godt binde an med. De samlede år
lige huslejeindtægter er 102.000 kr. hvoraf Politiken kun 
skal beregne 11 S til egen husleje. Det svære er blot at få alle 
Politikens fremtidige lokaler gjort ledige fra oktober flytte
dag 1912. 

Ved en ekstraordinær generalforsamling 8. august 1911 
bemyndiges bestyrelsen til købet, som finder sted kort ef
ter. Det lykkedes omsider ved erstatningsbeløb at få lejere, 
hvis lejemål er i vejen for planen, til at fraflytte. Cavling 
meddeler stolt på et bestyrelsesmøde, at han personlig har 
charmeret en damefrisør til at flytte ved at stikke hende 
1.200 kr. som han gerne vil have refunderet. 

Huset skal i starten kun beslaglægge en del af kælderen 
til en planlagt ny rotationspresse og et nyt stereotypi; der
næst l. salen til redaktion og administration (præcis som i 
dag), og 4. sal til sætteri og ombryderi. Det sidste er ikke 
særlig praktisk, men det er den eneste etage, der kan gøres 
fri. Landmandsbanken forbliver i stuen lige som Linnets 
kaffebutik. Resten af huset er udlejet til forsikringsvirk
somheder, filmudlejningsbureauer og en række forskellige 
forretningsvirksomheder, hvoraf den største er Sophus Be
rendsen. 

Cavling er henrykt over tanken om at flytte til Rådhus
pladsen- nærmest lidt beæret. Han fantaserer allerede om 
»at tage Rådhuspladsen i vor besiddelse«, og »at få byens 
stolte hus som vor genbo« og »for vore fødder se alle byens 
sporvognslinjer løbe sammen som et symbol på, at på Råd
huspladsen brydes alle den moderne hovedstads strømnin
ger. ]o, det kan blive en adresse, der anstårsigforet moder
ne blad, der nu skal bo ved indgangen til den gamle by, vi 
alle elsker, men med blikket vendt ud mod det nye, som 
gror op og bringer fremtiden med sig«. 

Allerede før indflytningen må man erkende, at man ikke 
kan få plads til Ekstrabladet, for hverken Cavling eller Jes
persen vil afgive en eneste tomme af deres arealer på hver 
sin side af hovedtrappen i nr. 37. Så lejer man til Ekstrabla
det l. sal i den gamle 1798-nabo ejendom i Vestergade 28. 
Og her, hvor Adam Oehlenschlager i 1802 skrev »Guld
hornene« rykker Frejlif Olsen ind med sin stab, som for
bliver her, indtil huset erhverves i 1918, nedrives i 1919 og 
genopstår i 1920 med den senere Sikker Hansen-sal place
ret præcis hvor fordum skjalden higede og søgte. 

Det sidste år før flytningen bliver hektisk. Der skal kø
bes ny presse til opstilling på Rådhuspladsen, før indflyt
ningen finder sted, således at man den sidste nat i Citygade 



Ved indflytningen på Rådhus
pladsen i 1912 får Politiken nyt 
telefonnummer Central 8511 
med omstillingsbord til hele 
huset. Dette nummer har hidtil 
været Carl Jespersens i Cityga
de og det anvendes den dag i 
dag som 11 85 11. Omstillingen 
kan i starten betjenes af blot en 
enkelt dame. 25 år senere er der 
fire damer, men apparaturet 
forbliver uændret helt op til 2. 
verdenskrig. 

Kendsgerninger 

Henrik Cavling er i mange år 
blevet tilkendt faderværdighe
den til den friske sentens 
»Kendsgerningerne distrahe
rer«, men udgiveren af >>Bevin
gede ord« Vogel Jørgensen 
fremsætter i sit værk den næ
sten sikre formodning, at den 
fra Cavlings side kun har været 
ment spøgefuldt. Sammen med 
andre reportere står Cavling af
ventende uden for en bygning, 
i hvilken der er sket en kata
strofe, og mens de øvrige går 
indenfor, foretrækker han at 
blive ude - for som han med 
sin karakteristiske nonchalance 
bemærker: Kendsgerningerne 
distraherer f 
Adskillige år senere efterligner 
>>Den Gyldenblonde« Cavlings 
form for reportage, da Politi
ken har sendt ham til Sydfyn 
for at skildre strandingen af en 
kæmpehval ved Svendborg. 
Den får han aldrig set, for som 
han slutter sin telefonberetning 
til bladet: »I dette øjeblik 
strømmer samtlige verdensre
portere fra færgen ned til ky
sten for at indånde duften af 
den rådnende hval. Jeg går 
imens ned i 3. klasses passager
kahyt for at få frisk luft.« 

16 Politiken 100 år l 
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Ved 25-års jubilæet i Integade 1909 har bladet haft fem jubilarer, der harværet med fra første dag. I 1912 fejres 
det sjette 25-års jubilæum, men nu foregår det på Rådhuspladsen. Jubilaren, der sidder lige under N-P. Dorphs 
maleri af Cavling, er typograf L. Bjarnholt. De mange gratulanter er fra venstre Carl Jespersen, faktor Adolf 
Jensen, Henrik Cavling, typograf H. Sparvatter, Aage Juul, Valdemar Koppel og (siddende) typograf Alfred 
Winkelmann. Dernæst Nathalie Schou, Loulou Lassen, ORS Niels Petersen, redaktør Sorterup, redaktions
vagten fru Sevaldsen, inspektør Gustav Clausen, tegneren Axel Andreasen og endelig den aldrig svigtende 
Anker Kirkeby. Jubilæer fejres i de næste 30-40 år altid på dette sted. - Fot. H. Damgaard. 

Den syngende 
general 
En kendt og meget forfængelig 
generalmajor skriver til Cav
ling og klager over, at han er 
udeladt i fortegnelsen over føl
get ved en celeber begravelse. 
Cavling lader beskeden gå vi
dere til Politikens begravelses
medarbejder, Holm. 
I de følgende måneder optræ
der generalen nu uden undta
gelse ved hver eneste refereret 
begravelse, men da Holm til 
sidst lader ham gå forrest ved 
bisættelsen af en selvmorder, 
hvis familie Politiken har sam
let ind til, protesterer han dybt 
krænket til Cavling. 
Cavling reagerer stilfærdigt og 
loyalt over for Holm: 
- Holm, lad generalen bære ki
sten næste gang eller lad ham i 
det mindste synge i koret! 

242 

kan køre på Cavlings to Marinoni-presser og den første nat 
på Rådhuspladsen kan bruge den nye større Vo-mag
presse, som Carl Jespersen har bestilt efter en rejse til Miln
chen og Leipzig. Valget har stået mellem Marinoni, Hoe og 
Konig & Bauer, men resultatet bliver den presse, der ses på 
s. 246. Kun med opbud af alle kræfter når man at få pressen 
færdig med stereotypi, transportøranlæg m.v. til indflyt
ningen l. oktober 1912. Kort efter flytningen må Cavling 
tage sentimental afsked med sine to små Marinoni-presser, 
der har været forudsætningen for hans bladrnæssige revo
lution i Danmark. De er kun 5 og 7 år gamle, og det nye for
mat er nu blevet moderne over hele Norden. Derfor går 
den første til »Bergens Tidende« og den anden til »Eskilds
tuna-Kurieren« og de indbringer hver 14.000 kr. til det i 
1912 hårdt belastede budget. 

I øvrigt får Vilhelm Nielsen ret i sin forudseenhed: Ar ef
ter år overtager Politiken etage efter etage for til sidst i 1934 
- efter 22 år på Rådhuspladsen - at sige farvel til den sidste 
fremmede lejer, Sophus Berendsen, samme år som avisen 
kan fejre sit 50-års jubilæum. Men da er huset også udnyt-



tet til de sidste arkivrum, helt oppe under tagspærrene, og 

Ekstrabladets nye hus i Vestervoldgade allerede på tegne

brættet. 
Selve flytningen finder sted tidlig om morgenen den sid

ste søndag før flyttedag og forestås naturligvis af Carl Jes

persen, bistået af sin praktiske, unge bogholder, Kai Mo
gensen. Man læsser 12 enspændervogne med utrolig gam

melt og grimt kontorinventar fra både lntegade og Cityga

de. Vognlæssene demonstrerer med al tydelighed stor spar

sommelighed gennem bladets første 28 år. Hestevognene 

kører i kortege gennem Strøget, og bybudene følger trop 

med de sidste efterladenskaber på husets egne store træk
vogne. Optoget er ikke egnet til at fremkalde visioner om 

»det store blad« på Rådhuspladsen! 
Mandag morgen fungerer bladet på Rådhuspladsen og 

kun med ringe forsinkelse udkommer den første avis, trykt 

på den nye V o-mag-presse. 
Alle medarbejderne er nu på plads på Rådhuspladsen. 

Hvem er med fra Integade ud over Cavling? Hvem er »the 
mayflowers«, der har oplevet pioner-årene i lntegade? Det 

er Ove Rode, Andreas Vinding, Chr. Rimestad, Axel Brei
dahl, Charles Kjerulf, Sv. Lange, Christian Dahl, Anker 

Kirkeby, Edgar Aabye, Loulou Lassen, Alfred Nervø, 
C. C. Clausen, Viggo Cavling, R. V. Jørgensen, Helge 
Wamberg og P. C. V. Hansen, C hr. Hiorth-Clausen. Dertil 

tegnerne Axel Nygaard, Valdemar Andersen, Axel Andre

asen, Henrik Melchior, Rasmus Christiansen samt presse

fotografen Holger Damgaard. 
Bestyrelsesprotokollen, som aldrig henfalder til hverken 

lyrik eller sentimentalitet, omtaler kun flytningen i forbin

delse med et honorar på 3. 000 kr. til Carl J es persen for hans 

vellykkede indsats ved flytningens tilrettelægning og gen

nemførelse. Han har ikke haft en eneste fridag i de sidste 

uger før turen til Rådhuspladsen. 

Billedet til højre: 
Politikens æressøjle i huset på Rådhuspladsen med navne på 25-års jubi
larer startes af Cavling i 1912 og begynder med jubilarerne ved bladets 
25-års jubilæum i 1909. Søjlen >>fuldtegnes« på alle fire sider i 1942, da 
rengøringsassistent Petra Henriksen optages som den sidste. I dag er 
æressøjlen forsvundet bag et nyt panel efter ombygning af redaktions
gangen. Til gengæld males navnene på 25-års jubilarerne- og enkelte, 
sjældne 50-års jubilarer- nu smukt på træpanelet i hele den modernise
rede redaktionsgang. Fortegnelsen kan ikke længere klares på en søjle. 
Allerede i sommeren 1980 er der malet over 800 navne. Det kunne tyde 
på, at Politiken betragtes som et godt arbejdssted.- Pot. Tage Christen
sen. 
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Med vinduer mod Rådhuspladsen indrettes håndsætteri på fjerde sal efter flytningen i 1912. Håndsætteriet er 
forudsætningen for en høj standard på annoncerne. I midten ses faktor Adolf Jensen som er aktiv i husets tje
neste gennem mere end 40 år. - Fot. H. Damgaard. 

Maskinsætteriet med nu 12 Linotype-sættemaskiner, opstillet i to lange rækker på fjerde sal og forsynet med 
udsugningsrør og køleanlæg. Maskinerne arbejder med flydende bly, som støbes -linje for linje- ved hjælp af 
stedse roterende matricer. Denne teknik varer til1979. - Fot. H. Damgaard. 
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Ombryderiet på fjerde sal, hvor håndsats, maskinsats og klicheer mødes til færdiggørelse af hver enkelt avissi
de i bly. Sådan bliver avisen til, nat efter nat, fra 1912 og helt op til 1979, da man forlader blyet og går over til 
fotografiske sættemetoder. Hørup på væggen er flyttet med fra lntegade.- Fot. H. Damgaard. 

Ældste billede fra reproduktionsanstalten på Rådhuspladsen. En lærling udvalser sort farve for at tage et 
prøvetryk af den færdig-ætsede kliche, som kemigrafen til højre står med. Der benyttes gamle litografiske sten 
til underlag. - Fot. H. Damgaard. 
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Sterotypiet får 1912 gode forhold i kælderen på Rådhuspladsen ved siden af den nye, tyske rotationspresse. 
Også denne teknik, der hører nøje sammen med den blysalte avis, forbliver uændret i 65 år fra 1912 til1979. I 
dag er bly et ukendt metal i Politikens Hus. - Fot. H. Damgaard. 

Den første rotationpresse på Rådhuspladsen er en nyanskaffet tysk presse fra Vossicher Masehinfabrik AG, 
altid kaldet V o-mag-pressen. Den repræsenterer et vældigt fremskridt fra de små, franske Marinoni-presser 
både i kapacitet og hastighed. Den er i brug til1927. - Fot. H. Damgaard. 
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Lidt senere billede fra bladudleveringen på Rådhuspladsen, da damerne endnu foretrækker broderede forklæ

der frem for kitler. Der er et enormt leben i løbet af de få morgentimer, i hvilke nattens nye aviser bliver for
delt. - Fot. H. Damgaard. 

Direktør Carl Jespersen på sit nye kontor på Rådhuspladsen i 1912. Det er nøjagtig det samme rum- om end 

møbleringsmæssigt stærkt afvigende- som direktør Klæbe! sidder i 70 år senere. -Ukendt fotograf. 
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Anker Kirkeby, købmandssøn 
fra Århus, står i 1903 med sin 
studenterhue og drømmer om 
at blive missionær. Han vælger 
dog medicin-studiet, men i Kø
benhavn gribes han i den grad 
af litteratur og teater, at han en 
tid overvejer at gå til scenen. 
Han ender dog med at blive 
journalist. I 1906-11 bor han 
som nygift med den smukke 
skuespillerinde Betty Kirkeby, 
først i Oslo og senere i Stock
holm og Paris og skriver rejse
breve til Politiken. Først fra 
1912 bliver han fast ansat på 
Rådhuspladsen. Her udfolder 
han sig i de næste 45 år, kun af
brudt af et forunderligt, kort 
og mislykket gæstespil på nøj
agtig tre uger i 1915 i det fers
lewske hus på Ved Stranden, 
som chefredaktør for Dagens 
Nyheder. Som journalist og 
korrespondent repræsenterer 
han en direkte fortsættelse af 
traditionerne fra Cavling, som 
han fra starten omfatter med 
en sønlig hengivenhed og som 
bliver hans store læremester og 
inspirator. Han arver også 
Cavlings talent som arrangør 
og igangsætter. Han bliver bla
dets rejsende korrespondent i 
krig og fred, altid aktiv, altid 
veloplagt, omend egocentrisk 
og selvoptaget på en ofte meget 
indtagende måde. Politiken 
bliver hans liv, og når han er 
hjemme, kan man se ham i ak
tion på bladet både på hverda
ge og helligdage. Han er driv
kraften bag talrige arrangemen
ter, der er omtalt i denne bog, 
og hans interesser strækker sig 
fra det historiske stemmearkiv, 
mindeplader på københavnske 
huse til hofteaterforestillinger 
og Stjernehæfter. Hans varme 
hjerte og sociale sindelag gør 
ham til en vigtig skikkelse i den 
private godgørenheds sidste år
tier, da han står bag julekon
certer i radioen og andre ind
samlinger til samfundets sted
børn. Hans udpræget historiske 
interesse fører til oprettelsen af 
Pressemuseet, som nu findes i 
Ar hus. 
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Politikens varmestue i Københavns gamle banegård 1912. Kun indviede vil straks genkende Anker Kirkeby 
som Raphaels engel med cigaret i munden. Som arrangør ønsker han at tilbringe en nat på samme vilkår som 
sine mange hundrede gæster. - Fot. H. Damgaard. 

At skaffe børn fra de københavnske sidegader ud i naturen er et mål, Kirkeby deler med Ca v !ing. Her er et bil
lede fra en morgen på Hovedbanegården, hvor en togladning kække københavnerdrenge i 1915-antræk er 
samlet til afgang. - Fot. H. Damgaard. 
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Kai Friis Møller (1888-1960). 
Kritiker, forfatter og oversæt
ter med et uroligt ansættelses
forhold til Politiken som litte
raturkritiker 1913-18, 1925-31 
og endelig 1950-59. Berømt for 
sin følsomme gendigtning af 
udenlandsk lyrik og sine frem
ragende prosaoversættelser. 
Berygtet for sine maliciøse, 
men oftest kosteligt morsomme 
boganmeldelser. 

Johan Skjoldborg (1861-1936). 
Forfatter. Startet i handelslære, 
men kommer på seminarium 
1878. Lærer, forfatter og fore
dragsholder, optaget af al slags 
folkekulturelt arbejde. Allerede 
omkring 1900 husmændenes 
livsbekræftende forfatter. Med
arbejder ved Politiken 1914 
(Breve fra krigens Berlin) og si
den trofast skribent og kroni
kør til sin død. 
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Kai Friis Møller på Politiken 
I Kai Friis Møllers »Memoirer på høje tid« findes dette bille
de, taget fra artiklen »Mellem bladfolk«, der fortæller om 
hans første år på Politiken, hvor han bliver ansat 1913: 

»Ganske lige så liflig som forårsluften ude på den store 
plads fandt jeg arnosfæren oppe på bladet, som dets kon
kurrenter og politiske modstandere, efter at vitser om In te
gade ikke længere var anvendelige, havde valgt at smæde 
med øgenavnet »Rådhusplads-organet«. Ved at anvende 
denne titulering med et tilpas vrængende tonefald har de 
antagelig håbet at få godtfolk til at betragte »organet«s 
journalistik som et sidestyke til pøblens nytårsoptøjer i 
M uslingeskallen. 

Ligheden var dog ikke slående. Den tone, der herskede 
på redaktionen, var alt andet end rabulistisk, nemlig ud
søgt urban, hvad enten samtalen indledtes af cand.mag. 
Valdemar Kappe! med et subtilt ræsonnement angående 
politiske eller lingustiske finesser, eller af cand. theol. Ed
gar Aabye, Danmarks førende sportsjournalist, som-me
re end krumbøjet af den gigt, han havde pådraget sig ved at 
bivåne utallige landskampe på en forblæst estrade - trø
stigt missionerede for idrætten som en kilde til evig sund
hed. Hans nabo i kontorerne ud mod Vestergade var lige
som han selv en pioner, et af flyvningens første store navne 
i Danmark, Alfred Nervø, hvem jeg i sin tid på hjemvejen 
fra Det kgl. Bibliotek til min forbløffelse havde set kredse 
rundt om Rådhustårnet i en maskine, der mest af alt ligne
de en voldeligt flækket cigarkasse. Lidt længere nede ad 
gangen løb man på bladets udenrigspolitiske lederskriver, 
overretssagfører Niels Petersen, hvis apparition syntes me
re i pagt med fortidens fremskridtsmænd end med det unge 
flyvefærdige tyvende århundredes. Under arbejdet pulse
de han hyggeligt på en halvlang husmandspibe, som han 
dog altid var villig til at hale ud af skægget, hvis man gav 
ham et påskud til at citere en af de to mærkeligt forskellig
artede historiske personligheder, han beundrede frem for 
alle andre og af lutter ærefrygt aldrig nævnede ved navn, 
men kun betegnede ved et andægtigt udtalt han eller ham; 
af konteksten ville det så efterhånden fremgå, hvorvidt ta
len var om Napoleon eller blot om William Gladstone. 

Det nederste af værelserne til denne side havde et halv
anden fags vindue, som åbenbart forledte Cavling til at gø
re sig stærkt overdrevne forestillinger om dets omfang, si
den han gav enhver ny medarbejder anvisning på at instal
lere sig der. Da jeg troskyldigt parerede chefens ordre, viste 
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Den altid uanfægtede Alfred Nervø i sit ternede tøj og sin lange slaskefrakke, klar til at starte et af sine mange 

løb for motorcykler på Roskilde Landevejs gode, gamle brostensbelægning. Dengang havde man numrene an
bragt foran på motorcyklen. - Fot. H. Damgaard. 

Her er et andet 1913-billede fra et af Nervøs vel-arrangerede motorløb for motorcyklister. Det er taget på Ros
kilde Bakke en tidlig morgen, da alle rytterne er på vej ud mod startfeltet. Formelt er det nemt at arrangere så
danne løb, for politiet blander sig ikke i det. - Fot. H. Damgaard. 
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Nervø overlader aldrig noget til tilfældighederne. Sine motorløb følger han nidkært med sin kontrolvogn, 
som nu ville være en lækkerbisken for et veteranbil-museum. - Fot. H. Damgaard. 

Per Pryd 
Andreas Vinding skriver i sine 
unge år under mærket >>Per 
Pryd«, og han når som 
københavner-journalist et så
dant renomme, at Frederik Jen
sen synger om ham: 

Han ved præcis, hvornår 
Grevinden 
af Bagsværd går i bad. 
Han er en Pryd, en Vinding 
for et moderne blad. 

Vinding scorer i sine yngre år 
to kolossale sejre, den første, 
da han ved en velberegnet visit 
i et boudoir på Vesterbro hen
ter de første sikre beviser på ju
stitsminister Albertis dobbeltliv 
og bringer sin viden til redak
tionen, den anden, da da han 
beskriver hvordan Nina Bang 
haler Borgbjerg i skøderne, da 
han vil rejse sig, under >>Kong 
Christian<<. 
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det sig, at den lille belægningsstue i forvejen var dobbelt 
belagt. Foruden l. C. Jørgensen, ekspert i trav og galop og 
tillige redaktør af det såkaldte listestof, d. v.s. blandt andet 
den daglige notits om solens, månens og cykellygtens op
gang og nedgang, husede værelset således hele tre tegnere. 
Disses doyen var Rasmus Christiansen, der illustrerede 
bladets teateranmeldelser, men hvis speciale ellers var jy
ske hingste, så han havde en vis affinitet med Galop
Jørgensen. Det havde den elskværdige Axel Andreasen al
deles ikke, men da han jo var tegner ligesom Rasmus Chri
stiansen, gav det af sig selv, at han skulle hensættes ved 
hans side for her at udføre sit omfattende dagværk: por
trættere et mylder af berømte eller dog dags-aktuelle per
sonligheder samt garnere Holger Damgaards forsidefoto
grafier med de rammer i jugend-stil, som redaktøren satte 
overordentlig pris på, navnlig når sujettet gav anledning til 
at live lidt op på krimskramset med et eller andet letfatteligt 
symbolsk motiv, såsom- alt efter årstiden- nogle påskelil
jer, kornaks, eller grangrene og, dersom en eller anden 
storpolitisk begivenhed afgav påskud dertil, en hel sværm 
af fredsduer, lige så buttede som de dorske mæfikker, man 



allerede dengang gik og trådte i overalt ude på Rådhus
pladsen. 

Og siden der nu var placeret to tegnere derinde, var det 
kun logisk, at de fik tilforordnet en tredie senere opdukket, 
den spidsskæggede Mefisto Axel Nygaard, hvis ironiske 
streg på dette tidlige trin af hans udvikling endnu ikke hav
de den enkelthed og lethed, der senere skulle blive dens 
kendetegn, men var lidt tyk i det og rent ud sagt en lille 
smule germansk: den naturlige følge af, at han havde til
bragt sine lære- og vandreår som malersvend på valsen i 
Sydtyskland og Schweiz. 

Hvor der således efterhånden var hele tre kunstnere 
samlet, måtte selvfølgelig også bladets kunstanmelder, Ni
colaus Liitzhoft, være glad for at sidde, og hvor kunne vel 
den nye litteraturanmelder føle sig mere hjemme end ved 
siden af kunstanmelderen? Således blev jeg sjette mand i en 
stue, der nu anses for fuldt besat med en eneste, Dag til 
Dags redaktør. 

Trods den utålelige sammenstuvning forstod vi seks dog 
at omgås i største fordragelighed. Men ske kunne det, at 
man fra tid til anden uforvarende kom til at forstyrre sin si
demand i hans arbejde, og et par gange satte det spor i avi
sen. Som følge af I.C. Jørgensens oprømte vrinsken i den 
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Politikens vandrepokal til 
Grand-prix' et i 1913-15, som 
krigens benzinmangel sætter en 
stopper for. Den findes nu på 
Politiken, som oprigtig talt har 
fundet den hos en marskandi
ser. 

Deltagerne i Politikens Grand-Prix- København-Skagen og retur- samles ved Frederiksberg Bakke i slotsgår
den på Frederiksberg Slot. I løbet deltager både bilister og motorcyklister. Se nærmere i næste billedtekst.
Fot. H. Damgaard. 
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fælles telefon kom således Liitzhoft en dag for skade at af
fyre et sandt fyrværkeri af blandede metaforer til ære for 
en Charlottenborg-udstiller. »I dette billede,« skrev han, 
»vil selv et kritisk øje have svært ved at finde en knage at 
hænge sin hat på«- hvad der inspirerede Klods-Hans til det 
første surrealistiske skilderi, der har set lyset her i Dan
mark, og som sagtens kunne mistænkes for at være et værk 
af den da niårige og formodentlig endnu skægløse Salva
dor Dali. 

Også redaktøren af listestoffet havde uheldet med sig. 
En vinterdag, da jeg tilfældigvis kom til at følges med Cav
ling ned ad trappen, mødte vi der I. C. Jørgensen for opad
gående, iført et pragtstykke af en pels, som stammede fra et 
sælsomt mellemspil i hans lange journalistliv, hans kortva
rige storhedstid som direktør for noget, der kaldte sig »As
faltkompagniet«. Uimponeret af pelsen tildelte Cavling 
ham i forbigående følgende røffel: »Det er lidet heldigt, hr. 
Jørgensen, at De i notitsen i »Dag til Dag« har skrevet: » Ju
leaften den 25. december«. 

Jeg fandt det lidt småligt af netop Cavling at hæfte sig 
ved så lille en fejl, der endda kunne være en trykfejl. Neme
sis fik da også ram på ham et par vintre senere, da han i en 
følsom billedtekst om det store juletræ, han havde taget 
initiativet til at rejse i Muslingeskallen, sluttede af med at se 
for sig, hvor smukt det ville tage sig ud om aftenen- »når 
lysene tændes i dets løv«.« 

Politiken og sporten 
Politiken bliver det første dagblad i Danmark, der gør 
sport til bladstof. Allerede i 1892 har bladet knyttet Edgar 
Aabye til sig som sportsjournalist (se side 85). Han bliver 
den, der arrangerer Politikens første svømmekonkurren
cer. I 1905 kommer AlfredNervø til bladet sommotormed
arbejder. Han arrangerer ikke blot alle de foran omtalte 
motorløb, men bliver på Cavlings opfordring også cykle
sportens foregangsmand. Cavling, der livet igennem selv 
er en passioneret cyklist, sætter gang i tanken cykleløb for 

Forrige side: 
Alfred Nervøs motorløb for bilister og motorcykler lanceres i sommeren 
1913 som >>Danmarks Grand Prix« og er et 1000 km-løb fra København 
til Skagen og retur. Af 72 deltagere gennemfører de 41 turen til Skagen, 
men af disse når kun 21 tilbage til København inden 48-timers-fristen 
udløb. Her er en række af deltagerne ved at køre fra borde i Nyborg fra 
en af løbets talrige ekstrafærger. - Fot. H. Damgaard. 
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Anker Kirkeby, der kendte og 
beundrede Nervø, har sagt om 
ham: »Nervø var typen på den 
moderne sportsmand. Han pra
lede ikke af et overmål af fysi
ske kræfter; han havde ingen 
muskler at lade spille. Han var 
bygget af knogler, der holdtes 
sammen af sener, seje som tov
værk, og som sattes i gang af et 
nervesystem, ufølsomt som 
ståltråd. Han var motorsports
manden. Maskinen gav kræf
terne, Nervø mødte med ner
verne. Tilsyneladende gjorde 
han med sin duknakkede skik
kelse et indolent indtryk, og 
københavnerviddet hævdede, 
at når han hin berømte aften 
var kommet til at flyve over 
København, var det fordi han 
ikke havde gidet stille højdero
ret om til landing. Tegning af 
Carl Jensen i Klods-Hans 1910. 
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Cavling elsker at cykle. Han er 
siden 1907 formand for redak
tionens egen Cykleclub og føl
ger med interesse dette demo
kratiske befordringsmiddels ha
stige udbredelse i årene før l. 
verdenskrig. I 1913 arrangerer 
han Politikens første cykleløb. 
Det har karakter af et stafetløb 
for bybude, og det er henlagt 
til den indre by med start på 
Christiansborg Ridebane. Bille
det her er fra dette løb, efter at 
startfløjten lige har lydt. Be
mærk i baggrunden begyndel
sen til det tredie Christians
borgs nye tårn, som først bliver 
fuldført fem år senere. -
Fot. Holger Damgaard. 

256 

ungdommen. Cavling betragter motorsporten som lovlig 
eksklusiv og vil hellere gøre noget for alle de unge, der cyk
ler enten som by- og telegrafbude eller som gør det for de
res fornøjelses skyld. 

Der opstår fra 1913 en mangfoldighed af seriøse og spø
gefulde cyklekonkurrencer. »Hvem når først til toppen af 
Rundetårn af samme bane som Peter den Store kørte i 
1700-tallet ?« Det bliver en konkurrence, der vækker den af 
Cavling ønskede opmærksomhed. Samme år starter Politi
ken stafetløb for 150 bybude som vist på billedet øverst på 
denne side. Eneste uheld er, at en af drengene kører en hø
ne ihjel i en stille sidegade. 

Men de øvrige sportsgrene forsømmes ikke. Politiken 
arrangerer vandcykleløb på Søerne (se side 289). Distance
stafetløb på landevejen Vordingborg-København, kap
svømning fra Langelinje til Klampenborg og Øresundskap
svømning Landskrona-Skodsborg, kælkekonkurrencer i 



Ar ud og år ind mødes delta
gerne i »De unges Cycleløb« 
tidligt om morgenen foran Po
litikens Hus for samlet at køre 
ud til den udvalgte vejstræk
ning uden for byen, hvor løbet 
skal finde sted. Dette billede 
stammer fra et af de første år. -
Fot. H. Damgaard. 

Her er deltagerne i >>De unges 
Cycleløb« ved at starte fra 
Rådhuspladsen. Billedet stam
mer fra 1920'rne, da alle raske 
drenge bærer sixpence, hvis de 
overhovedet bruger hat. - F o t. 
H. Damgaard. 

Politikens cykleløb for de unge 
klar til start mod Holte, hvor 
løbet i 1938 bliver afholdt. Kø
en når helt ned til Strøget. Bil
ledet er let at datere, for Eks
trabladets nye hus er lige blevet 
færdigbygget.- Fot. Tage 
Christensen. 

17 Politiken 100 år l 
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Ved »De unges Cycleløb« i 
1922 blev vinderen af junior
klassen den her spejderklædte 
Willy Falck Hansen (som der
for i mange år kaldtes >>Spejde
ren«) . Her er den senere lands
kendte cyklerytter fotograferet 
med sin præmie. - Fot. H. 
Damgaard. 

Søde frøken 
Lehmann 
Redaktionsvagtens gode fe i en 
menneskealder, frøken Leh
mann, nærer en ubegrænset til
lid til Politikens ufejlbarlighed i 
redaktionel henseende. 
En vred læser udøser sin harme 
over Politiken i telefonen: 
-Er der dog ingen grænser for, 
hvad det blad tror, det kan til
lade sig. Nu står der den onde
lyne'me i dag, at jeg er død: 
Frøken Lehmann bestyrtet: 
-Jamen, hvor ringer De så fra? 
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Hareskoven, skøjtevæddeløb på Furesøen, bilvæddeløb 
på isen på Bagsværd Sø og endelig de store motorløb på Fa
nø Strand (se side 313). Naturligvis altid med stort publi
kum og megen- fordelagtig- omtale i spalterne. 

Men det største og varigste sportsarrangement fra de tid
lige år bliver dog »De unges Cycleløb« som første gang af
vikles 8. juni 1913. Oprindelig er der kun en aldersklasse
drenge fra 14-18 år - som skal køre om kap på en 10 km 
lang landevejsrute. 

Politiken udsætter sølvbægre til de tre, der opnår de bed
ste tider. Det første år er ruten henlagt til landevejen mel
lem Rudersdal og Lundehuset. Den 17-årige dreng, der 
bliver nol. er den senere landskendte mesterrytter Henry 
Brask-Andersen, som i 1913 endnu kun er telegrafbud. 
Han kører strækningen på 22 minutter og 15 sekunder, 
men efterhånden som cyklerne forbedres og træningen 
sætter ind, kommer man ned på omkring 15-16 minutter. 

Ved den årlig hastigt øgede tilslutning - man arbejder 
inden længe med over 500 deltagere - bliver det et voksen
de problem at finde egnede ruter for løbene, som af trafik
hensyn må afvikles tidligere og tidligere om morgenen. I en 
årrække er de fredelige veje omkring Søllerød og Holte det 
foretrukne område. Fra 1927 deles løbet op i to aldersklas
ser for at give de mange, helt unge deltagere en ekstra chan
ce over for de større og stærkere klepperter. 

Med fortrinlig bistand fra cyklesport, politi og Falcks 
Redningskorps afvikles de årlige løb uden større uheld helt 
op til1959, da en ung deltager kører ind i en parkeret lastbil 
og bliver dræbt på stedet. Det gør så stort et indtryk på 
sportsredaktionen, at man i en årrække afstår fra at afhol
de løbet. Men da man i 1965 får lov til at benytte Dyreha
ven, går man i gang igen ad en ny og malerisk, velegnet og 
naturligvis aldeles trafikløs rute. Det bliver en meget vel
lykket fornyelse af løbet. 

På baggrund af cyklesportens forståelige interesse i De 
unges Cycleløb, bliver det i en årrække fast skik, at præ
mieuddelingen finder sted på Cyklebanen i Ordrup, og at 
vinderen får lov til at køre æresrunde på den bane, der el
lers er forbeholdt »rigtige cykleryttere«. 

Men sidst i 1960' erne begynder tilslutningen at tage af. 
Knallerterne har afløst trædecyklerne for en længere perio
de, og Politiken beslutter sig til at indstille De unges Cycle
løb efter mere end 50 års forløb. Sportsredaktionen regner 
med, at i denne periode har mellem 15- og 20.000 drenge 
deltaget i løbene der år efter år har udklækket en række sto
re navne inden for cyklesporten. Blandt andre i 1922 Willy 
Falck Hansen som ses ovenfor. 



1913 

I de første år efter 1913 kunne» De unges Cycleløb« køres om søndagen, tidligt om morgenen på Roskilde Lan

devej. Først fra 1919 blev denne hovedfærdselsåre for stærkt trafikeret. Her ses opløbet i 1915; de modgående 

cyklister er almindelige trafikanter. Bilen er Politikens kontrolvogn. -Pot. H. Damgaard. 

Her er en tilsvarende scene fra 1918, hvor dagens senior-vinder er ved at nå målstregen, fulgt af en kontrollant 

på motorcykle. »De unges Cycleløb« er en begivenhed også for morgenduelige, sportsin tresserede københav

nere, der kanter vejen den sidste kilometer før opløbet. -Pot. H. Damgaard. 
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Det andet og mere levedygtige 
ministerium Zahle udnævnes 
sommeren 1913, og denne gang 
har fire af ministrene et nært 
forhold til Politiken. Zahle har 
nemlig nu ikke blot på ny sik
ret sig Edvard Brandes og P. 
Munch, men også Ove Rode. 
Her er ministeriet kort efter ud
nævnelsen samlet ved have
trappen til Brandes' villa i 
Skjoldsgade på Østerbro. De er 
der alle undtagen udenrigsmini
ster Erik Scavenius, der er på 
vej hjem fra sin gesandtpost i 
Wien. Fra venstre ses land
brugsminister, gårdejer Kri
stian Petersen, indenrigsmini
ster, redaktør Ove Rode, stats
og justitsminister, borgmester 
Carl Th. Zahle, kirke- og un
dervisningsminister, sogne
præst Søren Keiser-Nielsen, fi
nansminister, landstingsmand, 
dr. phil. Edv. Brandes, for
svarsminister, dr.phil. P. 
Munch og endelig trafikmini
ster, bankdirektør J. Hassing
Jørgensen. - Fot. H. Dam
gaard. 
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Carl Th. Zahles 2. regering 
Ved valget 1913 opnår radikale og socialdemokrater for 
første gang et samlet flertal i Folketinget. Det kommer fak
tisk bag på Carl Th. Zahle, som siden 1911 har været borg
mester i Stege, hvor han har befundet sig udmærket. Da so
cialdemokraterne fortsat gerne vil støtte de radikale, men 
ikke selv ønsker at overtage regeringsansvaret, bliver det 
Zahle, der den 23. juni 1913 kommer til at danne sit andet 
ministerium. Det bliver således en ren radikal regering. 
Sammensætningen kan ses på billedet ovenfor. Af Politi
kens folk er Edvard Brandes med på ny som finansmini
ster, og denne gang er der enighed om, at også Rode skal 
være med. Han får tildelt stillingen som indenrigsminister. 
Det er en opgave, der i 1913 betragtes som en sinecure
post, men som gennem de fire krigsår skal vise sig at blive 
en af regeringens mest udsatte. Pacifisten P. Munch bliver 
forsvarsminister uden at ane, hvad han 13 måneder senere 
skal opleve. Og Erik Scavenius kaldes hjem fra Wien, hvor 
han i kortere tid har siddet som dansk gesandt. 

I juni 1913 er der dog endnu ingen, der tænker på krig. 
Ingen i ministeriet forestiller sig, at de skal komme til at sid
de i syv år og- med Scavenius som udenrigsminister- fak
tiske klare opretholdelsen af Danmarks neutralitet over for 



begge de to mere og mere forbitrede, krigsførende parter. 
Der er kort efter krigsudbruddet tale om at danne en sam
lingsregering, men Zahle får ikke tilslutning til tanken. Det 
er I. C. Christensen, der spænder ben for ideen. 

Derfor må Zahle, som har troet at den nye Grundlov 
skulle være hans første mærkesag (se s. 262), i stedet kaste 
sig over de mange problemer, krigen medfører, uden direk
te bistand fra de øvrige partier. Og derfor får P. Munch den 
overraskende opgave at blive ansvarlig for mineudlægnin
gen i Bælterne og indkaldelse af sikringsstyrken, foran
staltning af rasering i forskellige områder i Nordsjælland 
med træfældning og gravning af skyttegrave og opstilling 
af pigtrådsspærringer. 

I betragtning af, at al kritik mod regeringen i de følgende 
syv år øjeblikkelig vil falde tilbage på Politiken, hvor parti
ets vugge har stået, kan Henrik C avling på Rådhuspladsen 
i disse år efter behag enten glæde sig eller græmme sig over 
de mange radikale aktiviteter, vel vidende, at han ingen ros 
vil få for regeringens gode gerninger, men at han til gen
gæld vil blive gjort ansvarlig for alt, hvad der ikke passer i 
oppositionens kram. 

Udlægningen af miner bliver da også straks udskreget 
som scaveniusk tyskvenlighed, og da tyskerne i 1915 kla
ger over, at den danske presse altid er uvenlig over for 
Tyskland, pålægger Scavenius bladene at udvise finere ba
lance. Også det udlægges af mange som tyskvenlighed. Da 
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Afskedsfest med damer for 
Ove Rode på Skodsborg Bade
hotel, da Rode er blevet inden
rigsminister i 1913. Ikke alle 
deltagere kan identificeres, 
navnlig ikke damerne. Men i 
første række ses i alle fald Vig
go Cavling, Charles Kjerulf, 
fru Line Rode med Ove Rode. 
Yderst Helge Wamberg. I an
den række står bl.a. Carl Jes
persen, kronikfaktoren, Henrik 
Cavling, Julius Magnussen 
(som et kort tid var medarbej
der ved Politiken), ORS Niels 
Petersen, C. C. Clausen og I. C. 
Jørgensen. Længere tilbage ses 
Axel Andreasen, Axel Holm, 
faktor Petersen og bladhusets 
inspektør Clausen. Man drøfter 
denne aften, hvor længe Zahles 
nye ministerium vil kunne hol
de, men man har ikke fantasi 
til at tro, at ministeriet skal 
komme til at sidde i syv år 
og føre landet frelst gennem 
en verdenskrig. - Fot. H. 
Damgaard. 
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Zahle har lidt for optimistisk 
regnet med, at den nye grund
lov kan gøres færdig i løbet af 
1913. Det har Alfred Schmidt 
også, og i Blæksprutten samme 
år offentliggør han denne lidt 
premature travesti på Constan
tin Hansens berømte billede af 
den grundlovgivende forsam
ling i 1849. Man vil genkende 
I.C. Christensen, Brandes, 
Munch og Zahle som cen
trumsfigurerne og i gruppen til 
højre ses Borgbjerg, Neergaard, 
Emil Pi per og Ove Rode. Klaus 
Berntsen har overtaget Carl 
Plougs heroiske holdning 
længst til højre på billedet. 
Men først i 1915 kan det store 
besværlige lovgivningsarbejde 
afsluttes, yderligere forsinket af 
verdenskrigens mange tid
røvende ekstraordinære foran
staltninger. 
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Witzanskys »København« og det konservative »Vort 
Land« ikke vil parere ordre, og på tryk kalder regeringen 
for »tyskvenlig«, får Zahle skabt en mundkurv for pressen 
i form af et straffelovstillæg i 1915, der stiller fængsel og 
bøder i udsigt til dem, der beskylder offentlige myndighe
der for partiskhed. Så er det jo helt klart for oppositionen, 
at også Zahle må være tyskvenlig. 

Men også nationalt lægges regeringen for had. I to særli
ge afsnit, (side 298 og 308), er regeringens indstilling til sal
get af De dansk-vestindiske Øer og til grænsespørgsmålet 
ved den forestående Genforening i 1920 omtalt. Begge 
spørgsmål medfører beskyldninger fra de konservative 
kredse for mangel på fædrelandsfølelse. Specielt når det 
gælder salget af øerne bliver Scavenius og »den pengegri
ske finansminister« Ed v. Brandes hængt ud som folk, der 
»handler med mennesker«. 

Men regeringens Benjamin, den unge og utroligt char
merende indenrigsminister Ove Rode, der har ændret sig 
fra skønånd til myndig minister, er nok den, der når at 
blive mest forhadt. Ikke for hverken manglende national
følelse eller for tyskvenlighed, men udelukkende for sit ar
bejde på at skaffe den danske befolkning ikke blot det dag-



lige brød, men også brændsel og rimelig husleje i krigsåre
ne, hvor forsyningerne stadig bliver knappere. Hans regu
lering af priser og husleje bliver af erhvervslivet opfattet 
som hensynsløs »socialisme«. Desværre bliver hans mange 
indgreb også i de liberale kredse opfattet som et upåkrævet 

udslag af herskesyge, som må hævnes, den dag krigen er 
slut. 

Heller ikke Brandes får det nemt som finansminister. Ri
get fattes konstant mønt til dyrtidstillæg og til sikringsstyr

kens opretholdelse. Hans gamle konservative kolleger i 

Landstinget gør ethvert forsøg på at oprette lån i udlandet 
besværligt eller endog umuligt. 

Men både i 1913 og i årene lige efter krigen får regeringen 

dog opfyldt forbavsende mange af partiets programpunk
ter fra 1905. Som både stats- og justitsminister har Zahle 

nøje kontakt med lovgivningsapparatet. I 1914 ordnes em

bedslægevæsnet og kontrollen med lensgodser. I 1915 føl
ger Grundloven med kvindelig stemmeret og i 1916 den 
store retsplejelov samt nyordningen ved alle sindsygeho
spitalerne. I 1917 kommer afbetalingsloven, aftaleloven og 
naturfredningsloven. I 1918 motorloven og tuberkulose

loven, i 1919loven om oprettelsen af Statspolitiet samt den 

i konservative kredse særligt forhadte lens-afløsningslov. 
Endelig følger i 1920 både den nye fælles-nordiske ægte
skabslov og den nye myndighedslov. 

Men i de første efterkrigsår får ministeriet stigende van

skeligheder at slås med. I 1918 optages Th. Stauning, Chr. 
Rottbøl og I. C. Christensen som kontrolministre og året 

efter optages H. P. Hanssen med henblik på den foreståen
de Genforening. Hvordan regeringen afslutter de syv an
strengende år, er fortalt på side 318. 

Stemmearkivet 
Anker Kirkeby overtaler i 1913 overbibliotekar H. O. Lan

ge på Det kgl. Bibliotek til at oprette et nyt »kinematogra
fisk og fonografisk arkiv« på Det kgl. Bibliotek. Generaldi
rektør Ole Olsen skænker biblioteket 31 historiske film, og 
hoffotograf Peter Elfelt stiller med 18 film. Kirkeby bliver 

dog selv den største bidragyder. Han kommer med 19 film 
og ikke mindre end 132 fonogrammer som han i de følgen
de år lader optage af nulevende fremtrædende mænd og 
kvinder. Af økonomiske grunde må H.O. Lange dog til

føje, at hverken film eller fonogrammer kan betragtes som 
offentlig tilgængelige. I 1935 overføres samlingen til Natio
nalmuseet. (Se bind 2 side 20). 
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Strøtanker af 
Georg Brandes 
Opgaven er at tale sandhed og 
derved lide for sandhed. 

Der er intet, der erstatter eller 
overtræffer den tid, hvor intet 
blad på livets træ endnu er bidt 
af nogen orm, den første ung
dom med dens friskhed, inder
lighed, åbenhed, varme og 
meddelelsestrang. 

Der behøves kun en halv snes 
middelmådigheder, anbragt på 
rette sted som ministre i Euro
pa, til at gøre to hundrede mil
lioner mennesker ulykkelige. 

Geniet er naivt, fordi det er 
den højeste kraft. 

Retten er det godes udvortes 
åbenbarelse i et samfund. 

Han følte sig som en, der får 
sin skål drukket af et tomt glas. 

Hans forsøg på at smile minde
de om afstrygningen af en 
tændstik, der ikke fænger. 

Bøger, der er alt for skattede af 
samtiden, er som de begavede 
børn. De dør unge. 
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illa)edkr a l Kr. 5lfiD~ ni forafl for 
POLITIKENS JUlEIND~AMIING 

Axel Nygaard udvikler sig til 
en fortrinlig plakatkunstner, 
der år efter år tegner plakaterne 
for indsamlingerne til De jule
løses Jul. 
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En aften i Hofteatret 
28. april1914, få måneder før den første verdenskrig bry
der ud, lykkes det Kirkeby at gennemføre en gallaforestil
ling i Det gamle Hofteater over buegangene og staldene 
langs Christiansborgs Ridebane. Teatret har på grund af 
brandfare og anden elendighed været lukket siden 1883 og 
ligner nu fuldstændigt et pulterkammer, dækket med støv 
og spindelvæv. Brandvæsenet har først sagt nej til en fore
stilling, men har under Kirkebys fortsatte bombardement 
omsider givet sig på hårde betingelser. Der skal opføres en 
ekstra trappe til 2000 kr. Alle dekorationer skal males på 
asbest; der skal endvidere indlægges elektrisk lys og der 
skal tegnes en brandforsikring, der koster 1700 kr. Under 
hele ombygningen skal staldpersonalet, der bor her, flyttes 
på hotel for Politikens regning, og endelig: Der må kun 
spilles en aften. Kirkeby accepterer ubekymret alle betin
gelser i samråd med Cavling. 

Så kan festforestillingen løbe af stabelen med det program, 
der ses på næste side. Et udsøgt 500-talligt publikum har 
bortrevet alle billetterne, der koster det hidtil uhørte be
løb: op til25 kr. stykket. Alt er holdt i 1700-tals stil, plaka
ter, billetter og annoncer; 1700-tals vægtere med fakler 
holder orden på Ridebanen, kongelige livgardister i krap
røde uniformer viser vej op ad den sandstrøede trappe. 
Foyeren og teatersalen er ikke til at kende igen efter rengø
ring, maling og forgyldning, Orkestret med rokokoklædte 
musikere med hvide parykker spiller op med vokslys på 
nodestativerne under Fini Henriques' ledelse. De fem ho
vedkræfter i aftenens forestilling er Peter Jerndorff, Betty 
Hennings, Anna Bloch og Poul Reumert og endelig Olaf 
Poulsens datter Karen Lind. De to sidste spiller Henrik og 
Pernille. Hovedforestillingen er Marivaux' 3-akters lystspil 
»Kærlighed og Lykketræf«. I aftenens sidste afdeling op
træder Den kgl. Ballet. 

Aftenen bliver en mageløs succes, og da alt er gået godt, 
tillader Brandvæsenet to gentagelser af forestillingen for at 
dække Kirkebys alt for store omkostninger, som længst 

Næste side: 
Plakaten til Hofteatrets enestående forestilling i 1914 bliver udført som 
en tro kopi af 1700-tallets teaterplakater. Berlingske Tidendes trykkeri 
er det eneste, der endnu råder over det fornødne skriftmateriel, og Kir
keby lader derfor med en flot håndbevægelse ordren gå til konkurrenten 
i Pilestræde. Plakaten bliver til gengæld hurtigt en lækkerbisken for 
bibliofiler. 
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Cavlingigen 
Cavling har bedt redaktions
vagten om ikke at blive for
styrret, men kort efter insiste
rer en dame stærkt på at blive 
sluppet ind: -Jeg har vasket 
for redaktøren i 30 år og jeg 
plejer at få 10 kr. på min fød
selsdag! 
Vagten går ind og sætter Cav
ling ind i situationen. 
-Det er fjerde gang i år, men 
lad hende komme, sukker Cav
ling. 
Han går hen i døren, hvor va
skedamen bestormer ham: 
-Ah, redaktør Cavling, nu må 
De altså ikke svigte mig. Jeg er 
gammel og dør snart. 
Cavling trækker resigneret 10 
kr. op af lommen og mumler: 
-Ja, hvis man endda bare var 
sikker på det! 

Kirsten Pils Kilde 
Cavling skriver engang om Dy
rehavens meget myndige skov
ridder Westergaard, at han er 
så frygtet, at selv Kirsten Pil 
holder vandet tilbage, når han 
går forbi. 

Journalister 
Det er Cavling der accepterer, 
at medarbejdere af en vis 
anciennitet på hans avis skal 
have lov at kalde sig redaktø
rer. Der kommer derfor efter
hånden porcelænsskilte på dø
rene med >>red.<< foran de fleste 
navne. 
En kreds af provinsredaktører 
på besøg bliver ført rundt af 
bladets faktotum, >>Gamle Jen
sen<<. og mens de morer sig 
over de mange redaktører, 
spørger en af dem: 
- Har I da slet ingen journali
ster mere? 
Gamle Jensen fører stolt gæ
sterne hen til Cavlings dør. Der 
står helt enkelt: Henrik Cav
ling. 
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har sprængt ethvert budget. Ved næste forestilling ses 
Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine i kongelo
gen. 

Skønt hele arrangementet kun er gennemført for at red
de Hofteatret fra total undergang, ender de tre forestillin
ger med et lille overskud, der anvendes til velgørende for
mål ved en af Cavlings talløse andre indsamlinger. Men 
Hofteatret bliver aldrig rigtig teater påny, skønt flere for
gæves forsøg siden har været gjort. I 1922 bliver det Teater
museum under Robert Neiiendams ledelse. I nyere tid er 
dog enkelte, små lukkede forestillinger blevet gennemført. 

Sommeren 1914 
I sin erindringsbog »Memoirer på høje tid« fortæller Kai 
Friis Møller om optakten til l. Verdenskrig: 

»Det var fra først af en ganske dejlig sommer af den slags, 
som alle lande, den vandrer henover, kappes om at tage 
eneret på. I Danmark, hvor man dengang endnu var mest 
tilbøjelig til at følge den vise inskription på fortidens solu
re: »Jeg tæller kun de klare timer«, så man bort fra, at så 
smuk en sommer som denne jo langtfra var normen på vo
re breddegrader, og følte det smukke og konstante 
solskinsvejr som noget inderligt hjemligt. Den almindelige 
lyse og blide stemning fik sin poetiske udløsning i Thøger 
Larsens digt fra dette år - »Den danske sommer«: 

Danmark, nu blunder den lyse nat 
bag ved din seng, når du sover. 

En midsommervise af en egen hedensk andægtighed og 
samtidig en så ømt og lykkeligforelsket hyldest til naturen i 
Danmark og den danske menneskenatur, at ingen officiel 
fædrelandssang har sagt os tilnærmelsesvis så meget om 
den inderlige samhørighed mellem Danmark og dansker
ne. De husker sikkert disse saligt solberuste strofer: 

Lærker, som hoppe d af æg i år, 
svinder i himlens stråler; 
tonerne ned med lyset går, 
samme sang som i tusind år. 
Lykke fra glemte gruber 
klinger af unge struber. 
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Carl Jensen tegner på festaftnen selve Hofteatret, der for første gang i årevis atter er oplyst. Man skimter dro
skerne, der ruller frem til indgangen, hen over slotsgårdens gamle brolægning, oplyst af et studenteroptog 

med fakler. -Anker Kirkebys arkiv. 

Rasmus Christiansen tegner Caroline Mathildes møde med Struense i prologen til aftenes forestilling, som den 
alsidige Emma Gad har forfattet. Prologens hovedpersoner er i øvrigt skuespiller Rose, fremstillet af Peter 
Jerndorff, og Jomfru Bottger, spillet af fru Betty Hennings. 
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Alfred Nervø og den senere kendte motormand CaiCaspersen når i sommeren 1914- få måneder før krigen 
lukker alle grænser- at køre fra Paris til København på tre døgn (30. maj -l. juni) med deres 10 HK Wanderer. 
Her ankommer de to sportsmænd til Rådhuspladsen. - Fot. H. Damgaard. 

På den baltiske udstilling i Malmø i sommeren 1914 deltager Politiken og lader i >>Bladenes gade<< opføre eget 
hus, tegnet af direktør Arne Petersen. Politiken udgiver her daglig egen udstillingsavis og får i sommerens løb 
besøg af over 50.000 gæster. Men verdenskrigens udbrud i august fører til en brat lukning af udstillingen. Her 
ses Politikens hus kort før udstillingens åbning. -Svensk foto. 
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LØBESEDDEL 
FRA 

POLITIKEN 
Kjøbenhavn d. 1. August 1914. 

t! 
Tyskland overrækker Rusland 

Krigserklæringe n. 
St. Petersborg, Kl. 10,21! 

Utelegram 

Den herværende tyske Gesandt 
har ii siin Regerings Navn Klokken 
7,30 overrakt Udenriigsministe .. 
ren Tysldands Krigserklæring tiil 
Rusland. 

Pigernes latter og lyse hår, 
leg, som får aldrig ende, 
øjnene blå som vand i vår 
mildt om et evigt Danmark spår, 
sol over grønne sletter, 
lykke og lyse nætter. 

Det var den 13. juli, dette digt for første gang offentliggjor
des i Politikens spalter, kronet med en frise af Axel Ny
gaard, der i sin lige så luftige som faste streg havde indfan
get hele atmosfæren i dette sommerfortryllede Danmark. 

Godt fjorten dage forinden var den østrigske tronfølger 
blevet dræbt i Serajevo, og selv om avisernes telegrammer 
var fulde af forudsigelser om de følger, dette fyrstemord 
kunne medføre, anfægtede det aldeles ikke den danske 
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Løbeseddel fra Politiken, date
ret l. august 1914, som medde
ler, at en verdenskrig er indledt 
af tyskerne ved overrækkelsen 
af en krigserklæring til det rus
siske udenrigsministerium. Få 
dage efter er også Østrig, Eng
land, Frankrig involveret, og 
nu står fire års verdenskrig for 
døren. Det lykkes den radikale 
regering med sin koldblodige 
udenrigsruinster Erik Scavenius 
at bevare Danmarks neutrali
tet. -Politikens samling. 

+=:r-
-J-:~. 

i 

Her er Henrik Cavling tegnet 
ved krigens udbrud af Frejlif 
Olsens første-tegner ved >>Eks
trabladet«, den meget produk
tive Eigil Petersen - Politikens 
arkiv. 
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Oplæsningskonkurrence på 
Nimb mellem danske forfatte
re. Når Cavling og hans ypper
ste elev, Anker Kirkeby, arbej
der sammen, er resultatet altid 
et godt arrangement med en 
god reportage. I februar 1913 
lader Politiken 13 yngre forfat
tere konkurrere som oplæsere 
af egne værker. På billedet ses 
på første række fra venstre 
konkurrencens fornemme dom
merkomit!~: forfatteren Sophus 
Claussen, Gyldendal-direktø
ren Peter Nansen, kgl. skue
spiller Peter Jerndorff, skue
spillerinden, fru Betty Hen
nings, den altid uundværlige 
admiralinde Emma Gad, de
partmentchef i kulturministeri
et P .A Weiss og endelig forfat
teren Julius Magnussen, som en 
kort tid under første verdens
krig var litteraturkritiker ved 
Politiken. På anden række ses 
fra venstre Anker Kirkeby, sce
neinstruktør Poul Nielsen, 
skuespilleren Johs. Ring og 
Henrik Cavling. Bagest står af
tenens fire vindere: Niels Hoff
meyer (nr. 4), Poul Wester
gaard (nr. 3), Christian Engels
toft (nr. l) og Thøger Larsen 
(nr. 2). 
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avislæser. Endnu på dette tidspunkt var der næppe mange 
her i landet, der ikke ville have forsvoret, at det om andre 
fjorten dage skulle se ud til, at legen trods alt kunne få ende 
-endda med forskrækkelse, at en skønne morgen hver en
kelt af os i sit stille sind ængsteligt skulle gentage udgangs
ordene i det kongelige budskab af den 2. august: 

»Gud bevare Danmark«. 
De fromme ord gav genlyd i hele befolkningen, der pludse
lig havde set rampen imellem sig og den store europæiske 
scene bryde sammen og synke i jorden. De lyse nætter, som 
Thøger Larsen besang, var nu omme.« 

Verdenskrigen set fra Rådhuspladsen 
Kai Friis Mø Iler mindes på sin vanlige maliciøse måde i sine 
»Memoirer på høje tid« også krigsudbrudet: 

»August 1914 ... Den ulidelige sommerhede udløst i en drø
nende torden i syd og vest. Luften over Danmark dirrende 
af resonnanserne ... Langs Øresunds kyst svingende stråle
knipper fra forternes søgelys, der uafladeligt pejler høst
nætternes sorte bundløshed . . . en frygtelig kornmods
glans, bebudende den store høstmands komme ... 

»Ja, Friis Møller, det var der jo ingen af os, der havde tro
et, nogen sinde skulle ske« ... Således talte Valdemar Kap
pe l, standsende i døren til det redaktionelle herretoilet med 



en mine af tænksom undren, idet han knappede en sidste 
knap. 

Ingen af os? Hvilke os? I et helt år havde det dog trukket 
åbenlyst sammen til uvejr! Havde ikke forrige sommer ge
neralstaberne i alle europæiske lande ladet afholde de stør
ste militærmanøvrer, man havde oplevet i moderne tid? 
Havde ikke selv Danmark efter ringe evne fulgt stormag
ternes eksempel? Havde ikke den danske presse igen disku
teret værdien af Københavns befæstning med en sær ny li
denskabelighed, der gav sig markant udtryk i avisprosa 
som denne overskrift i »Hovedstaden«: »En af dem, der 
skal bløde på Nordfronten« og i vers som Helge Rodes 
»Rejs dig, Danmark«, hvis mening dog ikke udelukkende 
kunne være den, at vi skulle rejse os op for Helge Rode. 

Nu, efter at katastrofen var indtrådt, blev alverden pro
feter: De, som hidtil daglig havde ført beviser for, at en eu
ropæisk krig var en umulighed, forsøgte at trøste deres 
vildledte auditorium ved nu at bevise, at krigen kun kunne 
blive yderst kortvarig. Tanken om det store løssalg, som 
»Aften-Berlingeren«s nyoprettede midnats-udgave kunne 
glæde sig ved i disse bange døgn, da gaderne til henad mor
genstunden var fulde af ængsteligt nyhedshungrende kø-
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Ved brygger Carl Jacobsens 
død 11. januar 1914 bliver hans 
far, brygger J. C. Jacobsens be
rømte villa på Gl. Carlsberg 
iflg. fundats gjort til æresbolig 
for en fremtrædende dansk vi
denskabsmand. Mange har 
ventet, at den nu 72-årige 
Georg Brandes vil være selv
skreven som første kandidat til 
æresboligen, men de bliver 
skuffede. Brandes er- selv på 
højdepunktet af sin internatio
nale anseelse - ikke rigtig com
me il faut på det gamle konser
vative bryggeri. Komiteen til
byder boligen til professor Vil
helm Thomsen, som takker 
nej, og derefter accepteres den 
af professor Harald Høffding. I 
Blæksprutten 1914 trøster Axel 
Thiess den tilsidesatte Brandes 
ved at foreslå, at landets andet 
store bryggeri Tuborg stiller en 
æresbolig til rådighed. 
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Politiken har kun haft domicil på Rådhuspladsen i to år, da l. verdenskrig bryder ud. Den 3. august 1914 bli
ver en ilddåb for det senere velkendte gadehjørne: københavnerne iler til Rådhuspladsen for at læse de talrige 
nye, håndskrevne telegrammer i redaktionens vinduer. -Pot. H. Damgaard. 

Vinduerne på Rådhuspladsen slår ikke til. Kort efter krigsudbruddet lejer Politiken den store butik på hjørnet 
af Højbro Plads og Østergade. Her opstilles »Krigskort« i stort format, på hvilke hærens bevægelser daglig no
teres.- Pot. H. Damgaard. 
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benhavnere, inspirerede Cavling til at udsende en Aften
Politiken under redaktion af sin alsidige søn, den elskvær
dige Viggo; beslutningen herom kundgjordes på hovedbla
dets forside i en tospaltet artikel, hvori det betonedes, at 
denne nye avis var en rent midlertidig foranstaltning, der 
ikke skulle vare længere end krigenud-altså antagelig blot 
et par måneder ... 

En forudsigelse, der kun for så vidt holdt stik, som 
Aften-Politiken- i modsætning til verdenskrigen- ganske 
rigtigt gik i sig selv igen efter et par måneders forløb. 

Så længe den eksisterede, havde jeg det hverv at redigere 
dens kronik, hvad der bestod i at udklippe og oversætte 
hvilke som helst avisartikler på fremmede sprog, jeg fandt 
særligt behag i. 

En dag spurgte jeg i min uerfarenhed Cavling, om vi nu 
også havde ret til at gengive disse artikler ganske veder
lagsfrit; med en hånlig trækning om læberne og en affejen
de håndbevægelse svarede han til beroligelse for min sam
vittighed: »]a, det er bare at ta'; der er krig i Europa« ... 

Således lettet for enhver moralsk bekymring stjal jeg 
som en ravn hele serier af udenlandske betragtninger over 
krigen- dog kun fra den franske og engelske presse, da jeg 
følte mig overtydet om, at de tyske synspunkter sikkert ad 
andre veje skulle få frit indpas i bladets spalter: en tillid, der 
heller aldrig blev skuffet. 

Endskønt der var krig i Europa, eller velsagtens netop af 
den grund, forblev min oversættelses-virksomhed ikke i 
længden nogen hemmelighed for de oversatte forfattere. 
Conan Doyle, fra hvem jeg havde neglet en hel brochure, 
sendte i den anledning redaktionen et brev, der- højst be
tegnende for hans patriotisme- formede sig som en hjerte
lig tak, fordi vi havde bragt hans message videre. Knap så 
rundhåndet var en ellers ukendt ung fransk forfatter til en 
velskrevet opsats om sandsynligheden af, at Nietzsche, 
hvis han havde levet, ville have sympatiseret med Frank
rig. Skønt jeg havde tonet artiklens overskrift ned og sætte
riet forvansket underskriften til ukendelighed, havde det 
parisiske »Argus de la Presse« skarpsindigt konstateret 
identiteten, hvorfor den franske Nietzschedyrker nu høf
ligst anmodede om at få tilsendt 100 frcs., helst omgående, 
da han med det alleførste skulle mobiliseres - og i øvrigt 
bad os være forvisset om sine sentiments tres distingues. 
Jeg forelagde brevet for Cavling, der efter at have kigget 
det flygtigt igennem lod det flagre ned i papirkurven, idet 
han i en fortrædelig tone bedyrede: »]eg skal give ham sen
timents« ... 

18 Politiken 100 år l 
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Zahle har dannet sin regering i 
1913 for at gennemføre den nye 
grundlov, der skal give kvinder 
valgret. Han og hans to nære 
medarbejdere fra Det radikale 
Venstre, forsvarsminister P. 
Munch og indenrigsminister 
Ove Rode, har ikke kunnet ane, 
at ansvaret for en fireårig krigs
periode nu skallægges på deres 
skuldre. -Tegning af Alfred 
Schmidt i Blæksprutten. 
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Eftersom den unge franskmand aldrig senere rykkede os 
for sine hundrede frcs., må han formodes at være faldet al
lerede under sin ilddåb; det var da et held i uheld, at Cav
ling havde afholdt sig fra at stikke penge i så uholdbart et 
foretagende. 

Efter aftenavisens hedengang koncentrerede jeg mig på 
ny om mit egentlige hverv som litterær redaktør- en gan
ske upolitisk gerning, hvorunder jeg dog fra tid til anden 
fik lejlighed til at modarbejde den tyske agitation, når jeg 
inden for mit domæne greb den i særligt grove sandheds
fordrejelser. 

Efter at have udgivet værket om Belgien blev jeg natur
ligvis fra nu af almindelig stemplet som »ententevenlig« i 
de kredse, hvor dette stempel var sort. Skønt jeg i virkelig
heden kun yderst sjældent havde lejlighed til at ytre mine 
politiske sympatier og antipatier i Politikens spalter, blev 
mine spredte og ret spagfærdige bemærkninger af denne 
art af modparten fremstillet som en konsekvent agitation, 
der indebar en frygtelig fare for bladets, ja for Danmarks 
eksistens ... Gang på gang trak den velvise (om ikke frem
synede) Koppel mig afsides for at foreholde mig, at jeg nu 
igen havde slået en lille krussedulle på bladets neutrale lin
je: »Her kæmper Niels Petersen og jeg daglig for at opret
holde den absolutte neutralitet til alle sider, og så går De 
hen og vælter det hele for os på den måde« ... 

Når han nævnede Niels Petersen som sin kampfælle, 
måtte det nærmest være af høflighed, hvis det da ikke var 
for at bibringe mig indtrykket af, at jeg stod alene over for 
en kompakt majoritet; thi denne inderlig rare lille mand, 
der var blevet sat til at skrive om udenrigspolitik i en perio
de, da bladet endnu kunne foregive at dele hans tro på ver
densfredens snarlige komme, havde krigsudbruddet i den 
grad forskrækket, at han rystede over hele kroppen, blot 
tobakken i hans halvlange husmandspibe gav sig til at fæn
ge lidt stærkt. Til gengæld kæmpede Koppel for to, væbnet 
med tvende frygtelige våben: telefonen, igennem hvilken 

Forrige side: 
Under det andet radikale ministerium må Zahle pålægge pressen en del 
bånd af hensyn til Danmarks neutralitet under verdenskrigen. Cavling 
søger at efterleve reglerne, men må dog undertiden stille til klø hos sin 
gamle medarbejder, statsministeren. Derimod er det umuligt at styre 
Cavlings yngre bror, Frejlif Olsen på Ekstrabladet. Zahle henstiller til 
Cavling at påvirke ham, og denne situation er foreviget af Alfred 
Schmidt i Klods-Hans, der betragter Ekstrabladet som >>Politikens ho
reunge« og lader Cavling råbe: »Hold mund din tossede unge, du for
styrrer jo hele huset!<< 

18' 
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Karin Michaelis (1872-1950). 
Forfatter. Gift med Sophus Mi
chaelis 1895-1911. Skønt hun 
vil uddannes til pianist, bringer 
hendes første ægteskab hende i 
kontakt med litteraturen, og 
snart er hun etableret forfatter 
af internationalt snit. Hendes 
andet ægteskab bringer hende 
til USA. Hendes litterære pro
duktion er stor og alsidig. Fra 
1913 optræder hun ofte i Politi
kens kronik. 

Axel Thiess tegner Karin 
Michaelis i »Vort Land<< i 1915. 
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Det første juletræ rejses på Rådhuspladsen i december 1914, fem måneder efter udbruddet af første verdens
krig. Det bliver en af Cavlings mest levedygtige traditioner, for i de siden forløbne 70 år er byens træ blevet 
tændt hvert år, med undtagelse af de fem mørklagte besættelsesår og det første oliekriseår 1973. Træet har al
tid samtidig været et effektivt centrum for indsamlingen til De juleløses Jul. - Fot. H. Damgaard. 

Kirkeby vil stedse indleve sig i 
de fattige miljøer, som han med 
Politikens indsamlinger ønsker 
at komme til hjælp. Forud for 
sine berømte radio-juletaler 
henter han inspiration i byens 
fattig-kvarterer og optræder 
ved sådanne lejligheder gerne 
forklædt. - Fot. H. Damgaard. 
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han indhentede udenrigsministerens ordrer, og pennen, 
hvormed han parerede dem i såkaldte ledende artikler, der 
alle var byggede over skabelonen: på den ene side- men på 
den anden side- man bør erindre- men man må heller ikke 
glemme ... 

En aften jeg stod og læste nogle korrekturstrimler igen
nem, stødte Koppel til, netop som jeg havde sat hans leder 
til livs; jeg komplimenterede ham til, at det nu igen var lyk
kedes ham at skrive halvfjerds linjer sammen uden at sige 
hverken det ene eller det andet. »]a, ikke sandt,« sagde han 
smigret, »det er jo det, der er kunsten.« Hvis hans præstati
oner af denne art næppe blev stærkt bemærket af publi
kum, som med et sikkert instinkt afholdt sig fra læse artik
lerne til venstre for »Dag til Dag«, så var de til gengæld et 
kært samtaleemne imellem hans kolleger i huset. At man 

Næste side: 
Dette billede viser Politikens juletræ i 1953, da træet tager sig særlig godt 
ud. Siden 1965 er træets opstilling overtaget af Københavns kommune 
på lige linje med ordningen i en række provinsbyer, hvormanhar kopie
ret Cavlings ide.- Fot. Tage Christensen. 
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Nicolai Blædel (1882-1943). 
Journalist. Cand.theol. i 1906, 
men uden overbevisende tro. 
Lærer på Nørrebro til1917 og 
samtidig kronikredaktør på Po
litiken 1915-17. 1917-27bladets 
udenrigspolitiske medarbejder, 
men søger bort, da han ikke 
kan anerkende Politikens hold
ning til forsvarsspørgsmålet. 
Anti-nazistiske artikler i Ber
lingske Tidende i 1934. Tysk 
skriveforbud 1940. Kortvarigt 
anholdt 1943 og død samme år. 

I 1916- midt under krigen
opliver Politiken svundne ti
ders karnevalstradition og ind
byder for 6 kr. pro persona kø
benhavnerne til karneval. Afte
nen blev dog næppe rigtig vel
lykket, for forsøget bliver al
drig gentaget. 
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dog ikke behøvede nogen faglig uddannelse for at påskøn
ne dem efter fortjeneste, fremgik af en pudsig bemærkning, 
som redaktionens bud, min kære ven Hans Jensen, lod fal
de en aften, da jeg passerede det hjørne af »søjlehallen«, 
populært kaldet mellemdækket, hvor han var beskæftiget 
med at klistre korsbånd om aviserne til abonnenter i pro
vinsen. Da han stod og småbandede over denne trivielle 
syssel, sagde jeg et par deltagende ord om, at det selvfølge
lig ikke måtte være lige morsomt at stå der og klistre kors
bånd hver evige aften. »Nej,« sagde Hans og klaskede ko
sten ned i limkrukken med et svup, »men hvad nytter det. 
Som nu i går, da var det en aftale mellem K oppe l og mig, at 
han skulle klistre og jeg skulle skrive lederen. Og så stran
dede det selvfølgelig på, at Koppel kunne ikke klistre« ... 

Så vidt jeg mindes, er det kun en gang hændt, at den 
kammeratlige drøftelse af de redaktionelle lilliput-betragt
ninger over verdenskrigen antog en alvorlig karakter. Det 
var den dag, vi modtog telegrammet om Lusitania's sænk
ning. Begivenheden vakte imellem Politikens medarbejde
re samme bestyrtelse som i hver familie jorden over. »Nu 
skal I se,« sagde pludselig en eller anden, »i morgen hedder 
det her i bladet, at »ganske vist«, men »man bør erindre« 
og »krig er krig« ... Alle så vi med et artiklen for os og gy
ste. En behjertet mand påtog sig som medarbejdernes de
legerede at råde den lille lederskriver til for en gangs skyld 
at forsøge sig i en større stil. Han gik til Koppel og forklare
de ham, at han kom på en hel del medarbejderes vegne for 
at spørge, hvad han mente om Lusitania's sænkning. 

>!]a, det er naturligvis beklageligt,« lød svaret, »men krig 
er krig, og man må erindre« ... 

>!Koppel, «sagde den delegerede, lidt lav i mælet, »er det 
Deres hensigt at skrive Deres leder i den tone?« 

»]a, hvad i alverden skulle jeg ellers skrive?« 
»Kan De ikke gøre os den tjeneste atvente en times tid el

ler to med at skrive Deres artikel og i mellemtiden gå lidt ud 
i byen og tale med hvem De træffer af Deres bekendte på 
gader og kafeer. Så vil De selv se, hvor isoleret vi vil kom
me til at stå i morgen med en ledende artikel i den koldsin
dige genre« ... 

Koppel må have mærket, hvor alvorligt dette gode råd var 
ment. Et par timer senere kom han igen op på redaktio
nen. !>Nå?« spurgte man. »]a,« svarede han køligt, »det la
der jo virkelig til, at folk er indignerede.« Til ære for hans 
journalistiske talent taler det, at han nu var i stand til at 
skrive en dybt indigneret artikel.« 



1915 

Under første verdenskrig må læserne underholdes og aktiveres. Søndag den 30. maj 1915 kan man få gratis bil

letter til Tivoli, hvis man standser en nærmere beskrevet sportsvogn på Roskildevej. Det er det, der sker her. 
Alfred N ervø må af med en del billetter. Damgaard har fotograferet således, at også Politikens gavlreklame er 
kommet med på billedet. 

I vintere 1915 erobrer motorsportsfolkene lidt pietetsløst Tivoli og arrangerer vilde motorløb haven rundt i 
sne og slud. Løbene samler utrolig mange tilskuere. - Fot. H. Damgaard. 
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1914 

Valdemar Koppel er udsendt korrespondent ved den tyske front omkring nytår 1915 og skriver i Politiken: 
»Når jeg tænker på disse rejsedage, defilerer mit blik forbi en række af høje, statelige officersskikkelser, der 
sporeklingede slår hælene sammen med et skarpt smæld, mens jeg i ørene fornemmer deres stereotype sæt
ning: >>Darf ich mich bekannt mach en?« efterfulgt af et i reglen ubekendt navn.« TegnerenAxel Thiesshari det 
konservative >>Vort Land« ikke kunnet modstå fristelsen til at gengive et sådant gribende møde mellem Politi
kens lille Koppel og de imposante tyskere. -Det Kgl. Bibliotek. 

Koppels atlas 
Valdemar Koppel er bror til 
forlæggeren Henrik Koppel, 
som i 1920'rne udgiver det stor
artede atlas, der bliver lands
kendt som >> Koppels Atlas«. 
Udlandsredaktionen tilkalder 
en dag redaktionsbudet Max 
Ellesøe og beder ham om at 
hente Koppels Atlas. 
Max kom tilbage fem minutter 
senere og siger: 
- Redaktør Koppel havde ikke 
noget atlas, men jeg har lånt 
hans globus i stedet for! 
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Krigskorrespondenter 
Man kan ikke ligefrem påstå, der blandt Politikens mange 
talentfulde medarbejdere i 1914 befinder sig udpræget em
ner som krigskorrespondenter. Og der skal bruges flere, 
for de neutrale, danske aviser skal jo gerne dække begge de 
krigsførende parters militære aktiviteter. Og hvad der end 
skrives, vil det kunne opfattes som ensidigt. Politiken får 
da også efter krigen heftige beskyldninger for at have bragt 
for mange tyske synspunkter til torvs. Hvorvidt dette er 
rigtigt, vil der altid være uenighed om. Nårman netop her i 
bogen har set Kai Friis Møllers dom over Valdemar Koppel 
som upolitisk og neutral lederskribent, kan man tro, at der 
var noget om snakken, men man må ikke glemme, at Kop
pel og Friis Møller ikke kunne udstå hinanden. 

Cavlings utrolige evne til at improvisere giver sig storarte
de udtryk i de hektiske dage omkring krigsudbruddet. 



Hans mest rejsevante medarbejder er naturligvis hans egen 
yndlingselev, Anker Kirkeby, som allerede søndag den 26. 
juli afrejser til Belgrad. Det er dagen efter Østrigs krigser
klæring til Serbien. Han bliver standset af myndighederne i 
Wien, men melder sig i stedet som officiel krigskorrespon
dent ved den østrigske hær. I starten får han de fleste af sine 
telegrammer stoppet af den østrigske krigscensur, men en 
del får han dog smuglet hjem med landsmænd, der haster 
til Danmark, før det rigtig brænder løs. En af hans bedste 
krigskronikker »Verdenspanik« kommer faktisk til Råd
huspladsen med illegal kurer. Men Cavlings tre næste kor
respondenter har hidtil tilhørt bladets »lettere kavaleri«,. 
Det er den sorgløse Andreas Vinding, som tager til Rom og 
senere til Paris og faktisk forbliver korrespondent, ikke 
alene under hele krigen, men gennem det meste af sit liv. 
Unge Helge Wamberg, der tidligere har signeret sig »den 
yngste«, bliver sendt til Paris i begyndelsen af august og be
retter om tyskernes bombardement af den franske ho
vedstad. Han bliver mange år senere danskernes meget ro
ste presseattache i Paris, som han under krigen har tabt sit 
hjerte til. 

Den elskelige, udprægede københavner, Axel Breidahl, 
som altid har haft en vits på læben, forlader sin teaterru
brik og overrasker alle kollegerne på Rådhuspladsen med 
en realistisk beskrivelse fra Antwerpen af det tyske bom
bardement og befolkningens vilde flugt fra byen. 

Endnu to korrespondenter har Cavling flottet sig med, 
men de er hentet udefra. Forfatteren Sven Elvestad bliver 
via London sendt til Calais og skriver reportager fra begge 
steder, og endelig sender han Einar Thomasen-kendt for 
sine russiske oversættelser - til Haparanda for fra dette 
»Europas nåleøje« at rapportere om den dramatiske ud
veksling af folk, der enten vil mod øst eller vest, og som 
kun har dette ene sted tilbage i Europa, hvorfra trafikken 
endnu kan finde sted begge veje. 

Ja, endog den 47-årige Valdemar Koppel - siden Rodes 
ministerudnævnelse politisk chefredaktør og civilist i ren
kultur- drager af sted som korrespondent. Naturligvis »på 
l. klasse«. Han møder nemlig op i Berlin i december 1914 
som den tyske generalstabs gæst for at foretage en længere 
rejse ind i de erobrede dele af Belgien og Frankrig, helt ud til 
skyttegravene, hvorfra franskmændene kan iagttages i 
kikkert. Da Koppel i en af sine fem kronikker fra rejsen be
retter om de tyske officerers høflighed over for ham, kan 
Axel Thiess i »Vort Land« ikke dy sig for at gengive civili
sten i det udsøgte selskab. (Se illustrationen). 
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Karl J. Eskelund (1890-1966). 
Journalist, ambassadør. 
Cand.jur. 1915. Medarbejder 
ved Politiken 1915-30. For
mand for Journalistforbundet 
1930-38. Chef for U.M.'s pres
sebureau 1938-45 og derved 
ufrivilligt kontaktled med den 
tyske bladcensur under besæt
telsen. Generalkonsul i New 
Zealand 1945 og sluttelig am
bassadør i Prag og i Beograd. 

Knud Pontoppidan (1878-
1963). Kunstmedarbejder og 
maler. Søn af højskoleforstan
der Morten Pontoppidan. Ima
lerlære og efter svendeprøve. 
1898 elev hos Zarthmann på 
Kunstakademiet. Ophold i 
USA 1905-09. Lever derefter 
som maler. 1915 ansat på Poli
tiken som fast kunstanmelder 
og flittig bidragyder til >>Dag til 
Dag«. Afgået 1944. 
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Det ultra-konservative dagblad>> Vort Land«, der eksisterer 1896-1920 (se side 29) engagerer i 1915 den gamle 
Blækspruttetegner Axel Thiess til hver mandag at bringe en politisk tegning. Krigsårenes radikale regerings
medlemmer bliver naturligt Thiess' foretrukne skydeskive og de er taknemmelige ofre, for den anerkendelse, 
som senere historikere har ydet Carl Th. Zahles krigsministerium, nyder medlemmerne bestemt ikke godt af 
under krigen. Thiess elsker at fremstille den lille statsminister som enehersker. Her har Zahle, der tillige er ju
stitsminister, rejst tiltale mod >>Vort Land<< for overtrædelse af neutralitets-reglerne og fører de øvrige blades 
redaktører frem som vidner. Flankeret af indenrigsminister Ove Rode og forsvarsminister P. Munch trækkes 
pressens slaver, Gulmann, Cavling og Borgbjerg frem. -Det Kgl. Bibliotek. 

En akkvisition 

Kirkeby står en søndag efter
middag på redaktionen og for
tæller sprudlende den ene hi
storie efter den anden. Der er 
stof nok til at fylde to numre af 
Politiken. 

Pludselig bemærker Valde
mar Kappe!, der ligesom de 
øvrige tilstedeværende har mo
ret sig over det fortalte: -Ved 
De hvad, Kirkeby, De kunne 
blive en udmærket akkvisition 
for et blad! 
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Alle korrespondenterne vender hjem efter nogle ugers 
indsats. Kun Vinding fortsætter ude. Derefter klarer Cav
ling sig stort set med de fællesnordiske korrespondenter i 
Berlin og London, samt Vinding i Paris. 

Foruden en del løbende reportage præsterer de syv 
nævnte korrespondenter en lang række velskrevne, op
sigtsvækkende kronikker, som Koppel omhyggeligt ud
sender i bogform i 1915 under titlen Verdenskrigen på nært 
hold. 

I krigens sidste år debuterer endnu en krigskorrespon
dent fra Politiken. Det er Henrik Cavlings 30-årige søn 
Viggo, der i oktober via Berlin drager til Verdun og til val
pladsen i Picardiet. Også hans reportager er bevaret i bog
form under titlen På valpladsen, som han udsender ved 
krigens slutning 1918. 



Teksten til denne tegning af 
Axel Thiess fra efteråret 1915 
lyder: »Regeringen truer jævn
ligt med at gå og kræver hver 
gang visse ønsker opfyldt for at 
blive. Dens ønsker og krav er 
snart så mangfoldige som den 
lille drengs i eventyret.« Mund
kurven sigter til Zahles stadige 
hys med at få pressen til at for
holde sig neutral. At >>Berliner 
Tageblatt<< ligger på bordet er 
ingen tilfældighed. Det er altid 
Tyskland, der beklager sig 
mest. -Det Kgl. Bibliotek. 

Den konservative folketings
mand E. G. Piper udtaler i Fol
ketinget i februar 1915: >>Som 
et hjælpeløst vrag driver Mini
steriet om for tilfældige strøm
kæntringer!<< Atter må Jean 
Gericaults berømte maleri 
>>Medusas skibbrudne<< holde 
for (se side 84). Hassing
Jørgensen er ved at glide over 
bord trods Brandes' beskytten
de arm, Rode vinker efter 
hjælp, landbrugsminister Kri
stian Petersen sidder også med 
benene i vand. Scavenius hol
der den lille Zahle oppe og 
kirke- og undervisningsminister 
Keiser-Nielsen samt P. Munch 
sidder i forstavnen. -Det Kgl. 
Bibliotek. 

Da oppositonspressen håner 
regeringen for at optræde på 
det ene møde efter det andet 
landet over for at styrke sin fal
mede anseelse, tegner Axel 
Thiess Zahle og Rode som om
rejsende markeds-gøglere og 
anbringer landbrugsministeren 
Kristian Petersen som Dumme
peter. -Det Kgl. Bibliotek. 

1915 
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I Politikens Foredragssal, som 
åbner kort efter overflytningen 
til Rådhuspladsen i 1912, hol
des der under l. verdenskrig en 
lang række foredrag, der sam
ler mange tilhørere. Georg 
Brandes er ikke nogen hyppig 
gæst, men når den billedskønne 
revolutionære Mme Gorki, den 
store russiske digter Maxim 
G orkis kone, er på program
met, dukker han op og intro
ducerer hende. Måske er det 
ekstra pikant, at Gorki ikke er 
lovformelig gift med hende, og 
at parret i samme anledning 
tidligere er blevet udvist fra et 
hotel i New York. Billedet er 
taget i 1915, to år før den russi
ske revolution. Fot. H. Dam
gaard. 

Ove Rode har som indenrigs
minister tilbudt Politikens be
styrelsesformand, Oskar Jo
hansen, at blive amtmand i 
Holbæk. Han siger først ja, 
men får - naturligvis - skrupler 
og siger nej så sent, at udnæv
nelsen må annulleres. - >>Skal
skal ikke.« - Tegning af Axel 
Thiess i >>Vort Land« i 1915. 
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Foredragssalen 
Langs den brede gang på husets 2. sal, der fører fra besty
relsesværelserne til kantinen, ligger der medarbejderværel
ser på begge sider. Store Hermandsrum til højre mod Ve
stergade, små munkeceller til venstre mod gården. Det er 
hvad der i dag kan spores af det eneste, store lokale i huset, 
nemlig Politikens Foredragssal, der eksisterer i næsten 36 
år, fra starten i 1914- til» udstykningen« på grund af plads
mangel i huset 1960. »Det er kun en midlertid nedlæg
gelse,« forsikrer Orla Rode i 1959, vel vidende, at salen al
drig vil vende tilbage, så lidt som nogen af byens gammel
dags biografer, der samtidig begynder at bukke under i 
konkurrencen med fjernsynet. 

Men i sin 36-årige eksistens kommer denne sal til at spille 
en betydelig rolle- ikke bare i Politikens historie, men også 
i det københavnske kulturliv. 



I 1914 viser Cavling sig som sædvanlig hurtig og beslut
som, da han erfarer, at en del af etagen på 2. sal bliver le
dig. Han lejer rummet og sætter fru Emma Gad i gang; det 

store lokale skal udnyttes effektivt: Læsesal og te-salon om 
eftermiddagen og foredragssal med 200 pladser om afte
nen. Inden længe trænger også Politikens Bibliotek sig på. 

Huset har allerede før 1914 traditioner for foredrags
virksomhed. I Integadetiden har P. Munch- penneføreren 
fra 1905 for det radikales partis programudformning -
skabt en institution, som han fra 1908 kalder» Højskole for 
samfundsvidenskab og politik«. Den har han skaffet loka

ler til i kælderen på det nye rådhus og der arrangeret under

visningsprogrammer. Læsset er hidtil trukket af en række 
Politiken-kronikører, som f.eks. Marcus Rubin, Kristian 

Erslev, Aage Friis, Oskar Johansen og Viggo Bentzon. I 
1910 har den store tilslutning sprængt Rådhuskælderens 
rammer, og man er tyet til Odd Fellow-palæet, hvor man 

samtidig er i gang med julekoncerter og Juleløses Jul. Det er 
af den grund, at det i 1914 er så fristende for Cavling at 
trække hele dette eksisterende apparat ind under eget tag, 
og derfor får man da også en flyvende start inden for de nye 
rammer. Samtidig har P. Munch fået andet at tænke på, da 

han i 1913 er blevet Carl Th. Zahles forsvarsminister. 

Fru Emma Gad driver salen dygtigt og det foregår med ma

ner; den unge studentersanger Christian Gottschalck syn
ger hver eftermiddag for gæsterne i te-salonen. Fra 1920 

må aktiviteten nedsættes under den store boycott mod Po
litiken (se s. 322), men i 1922 er der fuld aktivitet igen. Nu 

er det Viggo Cavling, der sideordnet med det nye Magasi
net (som får kontorer for enden af salen), tilrettelægger den 
endeløse kæde af arrangementer. 

Besættelsestiden under 2. verdenskrig medfører natur

ligvis også alvorlige brud i salens kontinuerlige drift. 
Mørklægning og udgangsforbud virker ikke fremmende 
for aftenudflugter til Rådhuspladsen. I besættelsens sidste 
år omformes salen til sovesal for teknikere, der vil undgå at 

færdes ude i nattemørket eller er forhindret deri af ud
gangsforbudet. 

Men efter krigen og efter Viggo Cavlings død i 1946 får 
Foredragssalen sin sidste 14-årige renæssance under Axel 
Kjerulfs kyndige ledelse. 

Viggo Cavling fortæller i 1937 til Indendørs-Politiken 
om de første år, da foredragsholderne dels var husets egne, 
Alfred Nervø, Sv. Lange, L. C. Nielsen, Anker Kirkeby og 
Emma Gad selv, dels nærtstående som Kr. Nyrop, Anders 
Hvass og Karl Larsen. Og enkelte skuespilleraftener med 

1915 

Thit Jensen (1876-1957). Forfat
terinde, søster til Johs. V. Jen
sen. Debut 1903 og efter sin 
skilsmisse 1918 utrættelig for
kæmper for kvindens styrkede 
stilling i samfundet. Som fore
dragsholder i Politikens Fore
dragssal sætter hun i 1920'rne 
rekord ved at fylde salen 25 
gange med sit foredrag »Frivil
ligt moderskab« og skriver 
samtidig glødende indlæg i 
debatten om »Forstandige æg
teskaber<<. 

Thit Jensen bliver tidligt et af 
blad-tegnernes foretrukne ofre. 
Det skyldtes ikke mindst hen
des forkærlighed for smykker. 
Elskværdig karikatur fra 
1930'rne af Viggo Thomsen i 
Magasinet. 
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Kammermusikaften i Fore
dragssalen under første ver
denskrig. Den lille scene kan 
også fungere som musiktribu
ne. Også Charles Kjerulfs vise
aftner samler fulde huse i krigs
årene. 

Overborgmester H.P. Sørensen 
åbner en Esperantoudstilling i 
Foredragssalen i 1949. Når sto
lerækkerne fjernes, er den store 
sal et udmærket udstillingslo
kale. 

Søndageftermiddags-forestil
lingen - spillet for børn og op
ført af børn - hører i en lang 
årrække til de mest vellykkede 
arrangementer. Her spilles 
»Snehvide«. 



Foredragsaftner dominerer sa
lens programmer gennem de 
godt 40 år, den fungerer. Her 
er det justitsminister K. K. 
Steincke, der er aftenens ho
vedtaler ved en diskussionom 
borgerlige rettigheder. 

Endnu et scenebillede fra en af 
de talrige børneforestillinger, 
denne gang fra efterkrigsårene. 
Her opfører børnene »Aladdin«. 

Grønlænderkoret under en op
træden i Foredragssalen i 
1950' erne. Indtil fjernsynets 
gennembrud var salen en lille 
avantgarde-scene for talenter af 
alle slags. 
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E_Mr-oA GAD 

Karikaturtegnerne er sjældent 
galante over for Emma Gad. 
Her er hun tegnet på sine ældre 
dage af Blix. 

Klasse
mrk. 

UDLAANET 
DEPOSITUM•KORTET 

maa medbringes ved Afhentning og N
levering. 

BOOENS TILBAOELEVERINO 

maa ske senest den sidst stemplede Dato. 
Ønskes Bogen ud over denne Tid kan 
Hjemlaanet event. fornyes pr. Telefon 8511. 

FREMLAAN 

af Bogen er ikke tilladt. 

BOOLISTE 

udleveres gratis l Ekspeditionen. 

BESKYT BOGEN! 

POLITIKENS BIBLIOTEK 
R!IADHVSPLADSEN 37, 1 

KJOBB:"iHAVN B. 

TBLBF. 21111 (BIBLIOTBKBT) 

En sådan seddel var indklæbet i 
hver bog i Politikens lejebiblio
tek. - Boghallens antikvariat. 
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Elith Reumert og Ella Ungermann. Under l. verdenskrig 
bliver de to største successer - over 25 aftner hver - Thit 
Jensen om »Frivilligt moderskab« og Charles Kjerulf med 
»Gadesange og glade sange« til eget flygelakkompagne
ment. Viggo Cavling er kosmopolit ligesom sin far og præ
senterer en mageløs række på over 100 internationale nav
ne fra Maxim Gorkis kone, introduceret af Georg Brandes, 
til den engelske teaterkritiker Hannen Swaffer, og fra Max 
Reinhardt til Arthur Schnitzler, Herman Wildenvey til 
Bjørn Bjørnson. Men også hjemlige kræfter kommer i il
den. Jeppe Aakjær bliver en hyppig og yndet gæst, side 
om sidemed Johan Skjoldborg, EmilBønnelycke, dervæk
ker opsigt ved at affyre en revolver under sin oplæsning. 
Man kan også opleve I. P. Mullerag kaptajnfespersen som 
demonstrerer legemskultur. 

Sprogkurserne fortsætter samt kurser i stenografi, 
radio teknik, bogholderi og endelig en foredragsserie af Elis 
Strømgren om stjernehimlens vidundere. 

Også teaterstykker spilles på salens scene. Der opføres 
stykker af Bjørnson, Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Hjal
mar Bergman, Maliere, Karl Larsen, Gustav Wied, Edvard 
Brandes, Ove Rode og Sven Clausen. Blandt de skuespile
re, der debuterer på denne scene er Liva Weel (dengang 
Liva Olsen). Senere har Kirkeby præsenteret professor La
bri, og Poul Reumert har- med monokel i øjet - tolket Kaj 
Munk. Man må sige, at spændvidden i programmet er op
retholdt smukt i den lange årrække. 

Teaterdriften får en meget populær udbygning i Børne
forestillingerne søndag eftermiddage. Tusinder af børn får 
i 1920'rne deres første indvielse i teaterlivets eventyrver
den. Blandt de sidste arrangementer i salen kan noteres 
boghandleraftener for fulde huse i efteråret 1958, da Politi
ken præsenterer » Grimbergs Verdenshistorie« som i de føl
gende år når 100.000 subskribenter. 

Det er nok bladet selv, der i sidste ende er kommet til at 
savne salen mest, for her har husets egne fester været af
holdt gennem en menneskealder. Man har ganske vist Sik
ker Hansen-Salen tilbage, men den er jo ikke engang halvt 
så stor. 

Foredragssalens nedlæggelse betyder i realiteten, at de 
store medarbejder- og funktionærfester og revyers tid er 
forbi i Politikens Hus. Hvis der nu skal festes, må det ske 
ude i byen, og det kan aldrig blive det samme. Nu står den i 
bedste fald på pindemadder i Sikker Hansen-Salen eller i 
bestyrelsesværelset. 
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Nervø arrangerer i 1915 vandcykleløb på Sortedamssøen, som samler 50.000 tilskuer langs bredden. Det er en 
god avishistorie, som selv New York Herald bringer billeder fra. Løbet gentages i 1916 og endnu en gang fra 
Langebro til Lystbådehavnen i 1917. - Fot. H. Damgaard. 

Her er et billede fra Nervøs fornyede vandcykleløb i 1916. Stævnet opfattes vel nok af publikum som sport, 
men det, der morer folk, er den utrolige variation, der lægges for dagen i de hjemmebyggede vandcykler. -
Fot. H. Damgaard. 
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POLITIKENS 

BIBLIOTEKSTIDENDE 
JUNI-DECEMBIER 191'1 

POLITIKENS BIBLIOTEK 

RAADHUSPLADSEN 37, J. 
TELEFON 8511 (B!BL!OTEKETJ 

AABENT DAGLIG J0-7 OG DESUDEN 

TJRSDAG OG FREDAG AFTEN 8-!0 

... 

Bibliotekets succes i krigsårene 
skyldes ikke mindst de fortrin
lige halvårskataloger, som de 
3000 abonnenter regelmæssigt 
modtager. 

Admiralinde Gads te-salon 
vækker naturligvis opsigt i 
Klods-Hans, som altid under
streger Fru Emmas slankhed på 
en lidet flatterende måde. 
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Forfatteren Karl Larsen, Georg Brandes og Johs. V. Jensen, alle tre i top
pen blandt Politikens kronikører, er i krigsårene bestemt ikke populære 
i den konservative presse. Her tegner Axel Thiess dem i »Vort Land« i 
1915 under overskriften: >>Landsmænd vi er stolte af.<< 

Politikens Bibliotek 
Det er Cavlings ældste søn Viggo Cavling, der stifter Politi
kens Bibliotek. Det sker 1915. Unge 26-årige Cavling, der 
under et studieophold i London har tilbragt aften efter af
ten på Carnegie Library i High Holbarn har her set møn
stret for alle offentlige biblioteker. 

Men en dag opdager han tilfældigt Mudies Circulating 
Library i Oxford Street og inden for denne 100-årige virk
somheds rammer oplever han verdens største og mest for
billedlige private lejebibliotek, som råder over l million 
bind. Viggo Cavling bliver ganske betaget af denne institu
tion, som han aldrig har set mage til. Man må erindre, at i 
1915 har de senere så berømte danske folkebiblioteker end
nu ikke fået etableret sig for alvor. De lever endnu - som 
det senere er sagt- af» gratis udlån af snavsede b ø ger til fat
tige folk«. Men her hos Mudie kan man gå lige ind fra ga
den og for et beskedent beløb låne præcis den bog, man øn
sker i et pænt rent eksemplar fra de mange åbne hylder. 

På anden sal på Rådhuspladsen- oven over redaktionen 
-åbner »Politikens Bibliotek« i efteråret 1915. I starten rå
der man kun over 500 bind, men kun fire år senere er der 
15.000. Meget efterspurgte bøger indkøbes i indtil 50 eks
emplarer for at kunne klare efterspørgslen. I 1919 er man 



1915 

Politikens Bibliotek åbnes i 1915 på 2. sal i huset på Rådhuspladsen foran det nuværende bestyrelsesværelse. 
Man betaler kun 15 øre for hver bog, man låner og takket være effektive, stadige ajourførte kataloger når man 
hurtigt op på 3000 medlemmer. Folkebibliotekernes gratis udlån, der aktiveres omkring 1920, kvæler Politi
kens Bibliotek i 1923. 

Ved siden af Biblioteket indretter flittige admiralinde Emma Gad og Henrik Cavling en foredragssal, der om 
eftermiddagen benyttes af Emma Gad til avislæsestue med teservering. Her kommer mange damer i løbet af 
dagen og holder sig ajour med både blade og bøger. Men i det lange løb bliver pladsen for kostbar. - Fot. H. 
Damgaard. 
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Ved folkeafstemningen for og 
imod den nye Grundlov 1915 
lader Cavling for første gang 
opsætte valgbarometre på Poli
tikens hjørne, hvor man kan 
følge slagets gang i 24 timer. 
Det er første gang, Politiken 
søger at gøre Rådhuspladsen til 
centrum for større politiske be
givenheder, og det lykkes i en 
sådan grad, at Politikens valg
aftener bliver et begreb helt op 
til omkring 1960, da TV over
tager opgaven på landsbasis. -
Fat. H. Damgaard. 
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nået op på 3000 abonnenter og der er nu ansat to bibliote
karer og fem assistenter. Den ene af bibliotekarerne er 
dr.phil. Emil Fog, som er kommet fra Ar hus og har fået sat 
skik på hele organisationen. Som nabo til Emma Gads te
og læsestue på samme etage er der nu skabt en lille kultur
oase midt i Politikens hus. 

Biblioteket går udmærket indtil sommeren 1920. Så op
lever Politiken den store boycott fra mange sider (se side 
322). Biblioteket bliver offer for nødvendige sparebestræ
belser. Det må være en trøst, at det sker samme år som de 
gratis kommunale Folkebiblioteker for alvor lægger ud. 
Dem er der jo ingen, der i det lange løb kan konkurrere 
med. Aret før har Politiken overtaget husets stuelokaler ef
ter Landmandsbankens filial til brug for Boghallen. Nu 
flytter man nådesløst biblioteket ned i det forhenværende 
bank-box-anlæg i kælderen under Boghallens nye fløj. I 
Politiken må Cavling lidt krampagtig forklare, at bibliote
ket nu ligger meget lettere tilgængeligt for lånerne, men i re
aliteten stranguleres institutionen stilfærdigt i løbet af et 
par år, hvorefter Boghallen opretter »Kunstafdeling« i den
ne samme kælder, som i dag rummer Politikens Antikvari
at. Personalet forsvinder lidt efter lidt og som vi senere skal 
se, bliver dr. Emil Fog udnævnt til redaktionssekretær. 

Grundloven 1915 
Det er Carl Th. Zahles navn, der står under 1915-Grund
loven, men dens udformning og kampen om at få den halet 
igennem er først og fremmest Ove Rodes værk. I de radika
les 1905-program er mange vigtige punkters gennemførelse 
nøje forbundet med en grundlovsændring, og den gamle, 
reaktionære 1866-Grundlov indebærer meget sprængstof, 
hvis fire partier skal enes. 

I en demokratisk grundlov skal alle grundliggende prin
cipper for borgernes frihed og sikkerhed fastslås, og ret
ningslinjer angives for regeringsform, lovgivningsapparat 
samt domstolenes, kirkevæsnets og undervisningens ram
mer. En revision af en grundlov er en af de vanskeligste op
gaver at løse i et demokratisk samfund, fordi så at sige alt, 
hvad der skiller partierne, nødvendigvis må afspejle sig 
inden for de områder, loven nødvendigvis må tage stilling 
til. 

I 1909 har Rode som ordfører fremsat sit første forslag, 
men er ikke kommet igennem med det. Under Klaus Bernt
sens regering 1910-13 er det gået langsomt med sagen, 
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fordi I. C. Christensen simpelt hen boyeotter den. Men 
med tålmodige underhåndsforhandlinger bringer det ud
valg, der ses på næste opslag, omsider den nye grundlov 
frelst igennem, så at kongen kan underskrive den den 5. ju
ni 1915. 

Og den nye grundlov er klart præget af det radikale par
tis synspunkter. Ikke blot fastslår loven den kvindelige 
valgret, adgang til folkeafstemninger, 25 års valgretsalder, 
4-årig valgperiode i Folketinget og 8 år i Landstinget, begge 
tings opløselighed, men tillige også fælles møder mellem 
tingene i tilfælde af uenighed om finansloven. Med den 
nødvendige ændring i 1920 for at få Sønderjylland indlem
met står Zahles Grundlov ved magt helt til Venstres 1953-
udgave, der omsider gennemfører Landstingets afskaffelse 
og indfører kvindelig arveret i Kongehuset. 

1915 

Politikens forside på festnum
meret lørdag den 5. juni 1915; 
den dag, da det lykkes at gen
nemføre den nye grundlov, der 
giver kvinderne valgret. Politi
ken vrager for en gangs skyld 
ikke de stærke, nationale sym
boler. Her står den brynje
klædte >>Mor Danmark<< med 
krans om hår og bøgeløv i 
hånd og med trende løver, der 
springer om kap i hendes 
skjold! Ove Rode har skrevet 
den store forsideartikel. 

Zahle møder med den færdige 
1915-Grundlov hos 
Christian 10. -Tegning i Blæk
sprutten af Alfred Schmidt. 

293 



1915 
Et af de bedst kendte, politiske 
malerier fra nyere tid er Her
man Vedels store Grundlovs
billede fra 191S, som viser 
grundlovsudvalgets medlem
mer fra samtlige partier med de 
vigtigste >>fædre« i midten. Til 
højre statsminister Carl Th. 
Zahle og indenrigsminister Ove 
Rode og til venstre Klaus 
Berntsen og Niels Neergaard. 
De øvrige navne vil fremgå af 
nøglen nedenfor. Her skal blot 
bemærkes, at P.Munch og Ed
vard Brandes står foran maleri
et til venstre. Herman Vedel 
(187S-1948) udfører det store 
maleri i 1918 efter at have ma
let en lang række portrætstu
dier af de centrale figurer på 
billedet. Maleriets officielle be
tegnelse er ,,fra forhandlingen 
om Grundloven af S. juni 
191S«, og det hænger nu i Fol
ketinget. Det store og kræven
de arbejde indbringer Vedel 
Thorvaldsen-medaljen. 

Personerne er følgende: 

l. Christian Rottbøll (K) 
2. I. C. Christensen (V) 
3. Jens Hassing-Jørgensen (R) 
4. E. G. Piper (K) 
S. Thorvald Stauning (S) 
6. Rasmus Andersen (V) 
7. H. M. Slebsager (V) 
8. P. Munch (R) 
9. Eduard Larsen (R) 

10. Poul Rasmussen (K) 
11. Albert Abrahamsen (K) 
12. Edv. Brandes (R) 
13. Klaus Berntsen (V) 
14. Niels Neergaard (V) 
lS. Carl Th. Zahle (R) 
16. Ove Rode (R) 
17. H. Hammerich (K) 
18. Oscar Eliinger (K) 
19. Jørgen Pedersen (V) 
20. Carl Slengerik (R) 
21. K. M. Klausen (S) 
22. Niels Andreasen (S) 
23. Harald Jensen (S) 
24. Poul Christensen (V) 
2S. Carl Goos (K) 
26. Herman Trier (S) 
27. Alfred Christensen (V) 
28. Thorvald Povlsen (R) 
29. Jens Jensen-Sønderup (V) 
30. Fr. Borgbjerg (S) 
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1916 

Kejserlig audiens 

Fru Oda Nielsen skal medvirke 
ved Politikens Julekoncert, 
men netop samme søndag skal 
hun også optræde på Casino i 
»Madame Sans-Gene«. Hun er
klærer derfor, at hvis hendes 
julemedvirken kan lægges mel
lem komediens l. og 2. akt -
mellem selskabet hos marskal 
Lefevre og scenen i Napoleons 
arbejdsværelse - så har hun 20 
minutter til rådighed og er vil
lig til at komme. 

Ved koncerten træder hun 
derfor ind i stort hof-toilette og 
giver straks akkompagnatøren 
ved flyglet sit lille brillantbesat
te ur og siger så højt, så hele sa
len kan høre det: 

-Jeg har kun 20 minutter -
jeg er tilsagt til privataudiens 
hos kejser Napoleon kl. 17.15. 

Efter sangen brager bifaldet 
ned over hende, men bliver 
stærkere, da hun til slut løber 
ud af scenen med ordene: 

-Nu kan jeg ikke mere -jeg 
tør ikke lade kejseren vente! 

En bagatel 

Da Koppel i 1917 fylder 50 år, 
fejrer hans kolleger ham ved en 
middag på den gamle Langelin
jepavillon. 
Axel Breidahl tolker de menige 
journalisters taknemmelighed: 
- Vi har alle noget at takke 
Valdemar Koppel for. Jeg per
sonlig må takke ham for alt, 
hvad jeg har lært, for alt, hvad 
jeg kan ... 
Her afbryder Anker Kirkeby 
spontant: 
- Ah, tal dog ikke om den ba
gatel! 
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Arkitektkonkurrencen 1916 
Politiken har afholdt sin første sommerhuskonkurrence i 
1912 i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Den 
blev afsluttet med en udstilling af tegningerne i Kunstindu
strimuseet og en bog med tegninger af de 92 huse. I 1916 
gentages successen med en sagkyndig dommerkomite be
stående af arkitekterne L. S. Lauritzen og Louis Hygom, og 
som særlig havekyndig - alle planer omfatter haveanlæg -
indtræder havearkitekt Erstad-]ørgensen. Fra Politikens 
redaktion møder redaktørerne Valdemar Koppel og Helge 
Wamberg. 

Konkurrencen byder på 4 opgaver: 

A. Sommerhus med byggesum under 4.000 kr. 
B. Sommerhus med byggesum på 4.000-6.000 kr. 
C. Villa med byggesum på under 8.000 kr. 
D. Villa med byggesum på 8.000-12.000 kr. 

Der udsættes tre præmier i hver klasse med 300 kr. som før
ste præmie, 200 kr. som anden og 100 kr. som tredie præ
mie. Desuden er der mindre præmier for haveanlæggene 
separat. Politiken har flottet sig; de 16 præmier andrager i 
alt 2. 700 kr.! 

Motiveringen for at gentage konkurrencen efter 4 års 
forløb er værd at erindre. Alle byggematerialer er steget 
betydeligt; det er blevet meget dyrere at bygge. Men det er 
blevet vigtigt at man stadig kan, for huslejerne stiger og der 
er urolige forhold mellem husejere og lejere. Derfor er der 
allerede en voldsom aktivitet med at bygge i Københavns 
omegn. Politiken vil gerne række en hjælpende hånd til 
dem, der ønsker et kunstnerisk, smukt og praktisk indret
tet hus. Dog har man i 1916 heller ikke glemt feriehuse for 
folk, »der for en billig penge ønsker at bygge hus til den 
korte sommertid«. 

Der indkommer flere hundrede forslag, fordelt på de fire 
grupper samt haveanlæggene. Der er adskillige velkendte 
navne blandt arkitekterne, f.eks. Ejnar Dyggve, Kay Fi
sker, Viggo Sten Møller og]. Hartmann-Petersen. 

Dommerkomiteen ender med at kåre de fire huse, der er 
vist på næste side som vindere af l. præmie i hver af de fire 
klasser. Byggebudgettet er anført ved hver af tegningerne. 
Politiken gør dog opmærksom på, at ingen uden aftale med 
arkitekten har lov at anvende den. 

Priserne på næste side virker i 1984 ufattelig lave, men 
man bør erindre, at kravene til komfort i køkken og bad 
endnu er meget beskedne, og at der ikke er kælder under 
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De fire vindere 
Gruppe A: 
Sommerhus ti/2.600 kr. 
i byggeomkostninger. 
Arkitekt: Edv. Thomsen 
Fuld stueetage 
42m2 a32kr. 1.344kr. 
Tag (u. værelser) 
42m2 al8kr. 
Udbygning 

Samlet byggesum 

Gruppe B: 
Sommerhus til 5. 865 kr. 
i byggeomkostninger. 
Arkitekt: Tage Rue 
Fuld stueetage 
95m2 55 kr. 
Udbygning 

Samlet byggesum 

Gruppe C: 
Lille villa på Amager 
til 7. 990 kr. i bygge
omkostninger. 
Arkitekt: Ingrid Møller 
Fuld stueetage 
240m2 a20kr. 
Første sal 
230m2 a 13.85 kr. 
Ingen kælder 

Samlet byggesum 

Gruppe D: 

756kr. 
SOOkr.. 

2.600kr. 

5.265kr. 
600kr. 

5.865kr. 

4.800kr. 

3.190kr. 

7.990kr. 

Større villa ved provinsby 
til12.000 i bygge
omkostninger. 
Arkitekt: Chr. Kampmann 
Fuld stueetage 
lllm2 a52kr. 
Fuld første sal 
111m2 a 42 kr. 
Udbygning 

Samlet byggesum 

5.772kr. 

4.728kr. 
l.SOOkr. 

12.000kr. 
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»De ulykkelige negre« 
Da snakken om salg af Øerne 
sidst har været fremme- i 1902 
- har Cavling betragtet en af
hændelse som rigtig, (se side 
129). Han mener ligesom Hø
rup, at Danmark overhovedet 
ikke magter at administrere de 
fjerne, tabgivende besiddelser. 

Da de konservative i 1916 
begynder at tale om menneske
handel bag de ulykkelige nege
res ryg. telegraferer Cavling til 
en af sine negervenner fra Set. 
Croix, negerføreren Hamilton 
Jackson, som nylig har besøgt 
København. Han beder ham 
om at foranstalte en prø
veafstemning blandt ca. 5000 
negre. Resultatet bliver 4700 
stemmer for salget og 7 imod. 
Så er det slut med propagan
dasnakken om moderne men
neskehandel. 
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selv den største af villaerne, som til gengæld har kobbertag 
på det dekorative, men upraktiske, smalle trappetårn. 

Efter konkurrencen udsender Politiken en statelig bog 
»Villa og feriehuse med tegninger«, som bliver så stor en 
succes, at nyt oplag følger i 1919. Men Politiken behøver 
ikke at opføre husene. Mange af dem er faktisk bygget før 
konkurrencen, og adskillige er på vej til opførelse i 1917. 

Dansk-Vestineliens salg 
En af de tildragelser, der øger uviljen mod den zahleske reg
ering og dermed også mod Politiken er salget af De dansk
vestindiske Øer. Spørgsmålet har været fremme allerede i 
1902, men da blev det stemt ned. Nu kommer USA i 1915 
og tilbyder at købe øerne for 25 mill. dollars og er samtidig 
villig til at anerkende Danmarks overhøjhedsret over hele 
Grønland. Øerne har længe været en dårlig forretning for 
Danmark, og den sorte befolkning vil gerne være ameri
kansk. Scavenius og Brandes er interesseret. Forhandlin
ger foregår hemmeligt; man befrygter, at Tyskland skal 
okkupere øerne og bruge Charlotte Amalie som krigshavn. 
USAs deltagelse i krigen er lige om hjørnet. Sagen haster; 
Danmark kan som neutralt land ikke sælge øerne til en af 
Tysklands fjender. 

Men sagen siver ud. Den konservative presse udspørger 
Scavenius og Brandes. De benægter og beskyldes senere 
for at lyve. »Finansministeren har løjet, Udenrigsministe
ren har løjet«. I. C. Christensen hæver, at ministeriet har 
sat en plet på sig selv. Brandes betegner i Rigsdagen det hele 
røre som» enten skaberi eller vås«. Statshemmeligheder rø
ber man ikke til journalister! 

Fra national-betonet side opstår protester »mod at gøre 
Danmark mindre«. I. C. Christensen vil hellere gemme øer
ne til bytteobjekt med Sønderjylland efter krigen. Der op
står et nationalt uvejr, der varer i to måneder. De konser
vative er ude af sig selv af vrede over planen, Venstre står 
usikker, de radikale og socialdemokraterne er stemt for 
salg. 

Til venstre: 
Cavling har besøgt De dansk-vestindiske Øer i 1897 og skrevet en stor
artet bog om sine indtryk. Han har ovenikøbet bragt negerdrengen Se
bastian med sig hjem til København. Illustrationerne her er hentet fra 
den nævnte bog, tegnet af Alfred Schmidt, mens han endnu var seriøs il
lustrator. 



Politikens nye hjørne på Råd
huspladsen bliver fra 1916 og 
helt op til radioens og fjernsy
nets dage et centrum i bylivet, 
når vigtige begivenheder, som 
kan aflæses time for time på 
opslag i alle vinduer, er i vente. 
Dette billede er taget om afte
nen 14. december 1916, da re
sultatet af afstemningen om 
salget af De dansk-vestindiske 
Øer holder københavnerne 
længe oppe. >>Kviksølvsøjler
ne<< for >>ja« og >>nej«-stemmer i 
de to termometre viser time for 
time resultatet, som ender med 
283.694 ja-stemmer mod 
157.596 nej-stemmer. Det er 
første gang kvinderne kan an
vende den stemmeret, de har 
erhvervet to år forinden. - Fot. 
H. Damgaard. 

Cavlingigen 
Arkivar Chr. Stampen beder 
Cavling om gageforhøjelse. 
Cavling viser sig charmant: 
Han ville gerne, men det ligger 
bare sådan, at Jespersen ikke 
vil. 
Stampen går til Jespersen, der 
svarer, at det er (avling der 
bestemmer medarbejdernes 
lønforhøjelser, men Stampens 
løn har aldrig været på tale. 
Gram i hu går Stampen tilbage 
til Cavling: -Jespersen siger, at 
han aldrig har drøftet mine løn
forhold med Dem! 
- Såh -siger han det, svarer 
Cavling -Ja, De må da ind
rømme, kære Stampen, at den 
mand mangler meget i selska
belig henseende! 
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1917 

Den lysende blå globus på taget øverst på Politikens hjørne er Cavlings stolthed og han lader den gerne og ofte 
fotografere. Her er den taget en sommerdag i 1916, da trafikken på pladsen ikke ligefrem er generende. I bag
grunden til højre ses >>Restaurant Paraplyen«, Globus' en bliver taget ned omkring 1930, da fundamentets tæ
ring gør den farlig. - Fot. H. Damgaard. 

Krigens tredie år 1916. Da man endnu hverken har radio eller fjernsyn og behovet for hurtig nyhedsformidling 
fra krigsskuepladserne er meget udbredt, supplerer Cavling sine faste vinduesopslag på Rådhuspladsen, 
Østergade og i Westend med en hestetrukket nyhedsvogn, som hele dagen bevæger sig gennem byen. Vognen 
reklamerer også for >>Sidste Nyt«, en trykt løbeseddel, der i starten sælges for 2 øre, men prisen må dog snart 
forhøjes til 3 øre! Her er vognen på vej over Kul torvet. - Fot. H. Damgaard. 
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Regeringen foreslår en folkeafstemning her i landet, i 
henhold til den nye grundlov, (på øerne er en afstemning 
overflødig, da der ingen stemning er for at forblive under 
dansk flag.) Det ender med, at salget vedtages mod at tre 
kontrolministre fra de andre partier optages i regeringen 
for at gøre den bredere under de vanskelige krigsforhold. 
Partierne vælger selv I. C. Christensen fra Venstre (som ik
ke er videre velkommen), fra Socialdemokratiet kommer 
Th. Stauning, som dermed bliver den første socialdemo
krat, der nogen sinde optages i en dansk regering, og den 
første, som de radikale kommer til at arbejde direkte sam
men med. Fra de konservative kommer Chr. Rotbøll. 

Med megen forsinkelse kan man 14. december 1916 af
holde den bebudede folkeafstemning med en forbavsende 
ringe tilslutning, skønt kvinderne er med for første gang. 
283.000 stemmer ja til salget mod 158.000 nej-stemmer. 
»Det unge Danmark« med Ole Bjørn Kraft og Christen 
Amby fra konservativ side og Vagn Bro fra Venstre har 
agiteret voldsomt mod salget helt op til afstemningsdagen. 

l. april1917 finder den formelle overdragelse af øerne sted. 
Det er 5 dage før USA erklærer Tyskland krig. 

På afstemningsdagen indleder Politiken den lange række 
af »valgaftner«, der finder sted på Rådhuspladsen helt op 
til 1960'erne, da fjernsynet efterhånden overtager denne 
politiske folkeforlystelse. På billedet ses de to termometre, 
der time for time vokser i takt med stemmeafgivningen for 
og imod salget. 

Den Gyldenblonde stikker 
næsen frem 
I 1913 er den 16-årige Povl Sabroe blevet anbragt på 
»Lolland-Falster Venstreblad« som sommervikar. Det er 
hans far, socialdemokraten Peter Sabroe, der har truffet 
ordningen med redaktøren på det radikale sydhavsblad ud 
fra den sunde betragtning at »Radikalismen er gødning på 
socialismens sag«. Hernedefra oplever han både sin fars 
død ved Brammingeulykken i 1913 og udbruddet af l. Ver
denskrig 1914. Med sin senere velkendte alsidighed gør han 
sig hurtig gældende i Nykøbing F. I sin erindringsbog »Mit 
gyldenblonde liv« fortæller han om sin første kontakt i 
1916 med den 29-årige Niels Hasager. Beretningen stam
mer altså fra en tid, da ingen af dem endnu havde haft lej
lighed til at udfolde deres talent i Politiken. 

1917 

Tage Halberstadt (1891-1930). 
Journalist. Ansat ved Politiken 
1916 som sportsmedarbejder, 
men dækker tillige retsager og 
en del af lægestoffet. Fra 1927 
bliver han en meget effektiv og 
afholdt redaktionssekretær. I 
radioens barndom i 1920'rne 
tillige Danmarks første speaker 
ved fodbold-transmissionerne. 
Død kun 39 år gammel. 

Johannes Jacobsen (1885-1953). 
Medarbejder ved Politiken fra 
1917-27 og på ny fra 1934 til 
sin død. På Cavlings foranled
ning overtager han jernbane
stoffet efter C. C. Clausen og 
udvikler sig til en meget habil 
journalist på trafikområdet, 
men er som medarbejder af den 
gamle skole i øvrigt i stand til 
at skrive om næsten alt. Kendt 
i 30 år under mærket >>Vidi<<. 
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Niels Hasager (1888-1969). Po
litikens chefredaktør 1931-59. 
Som 18-årig i 1906 free-lance 
medarbejder ved den nyopret
tede institution >>Den radikale 
Presses Korrespondance«, altså 
året efter Det radikale Venstre 
er grundlagt. 1908 knyttet til 
det nye radikale Nordsjællands 
Venstreblad, som Herman 
Heilbuths »Frie Presse« har sat 
gang i. Allerede i 1909 er han at 
finde som redaktionssekretær 
på det større, radikale Fyns 
Venstreblad. Han bliver nu
sammen med Bertel Dahlgaard 
- medstifter og bestyrelsesmed
lem af >>Den radikale ungdoms 
Landsforbund« og redaktør af 
forbundets blad >>Fremtiden«. 
Det er i årene på Fyns Venstre
blad, at han under første ver
denskrig indleder det her i bo
gen skildrede samarbejde med 
Povl Sabroe. I 1918 er han ra
dikal korrespondent i Finland 
under borgerkrigen. Hans vel
formulerede reportager herfra 
får Cavling til at sende bud ef
ter ham. Han kommer samme 
år til Politiken som redaktions
sekretær og bliver hurtigt både 
Cavling og Koppel en god støt
te. I 1931 bliver han chefredak
tør, og hans senere karriere kan 
følges her i bogen. Det skal 
blot tilføjes, at han i en menne
skealder betragtes som Den 
danske Presses grand o/d man 
i hård konkurrence med 
Sv. Aage Lund på Berlingske 
Tidende. 
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»Krigen greb mig mere og mere, og ved et pludseligt og 
personligt initiativ etablerede jeg mig som verdenskorres
pondent. Det lyder som et journalistisk eventyr, og det var 
det. Jeg havde gennem nogen tid bemærket, at de køben
havnske aviser fra deres korrespondenter i Berlin og Lon
don bragte nyheder, som jeg et par dage før havde læst i 
Berlinerbladene. Dem kunne jeg hente på banegården i Ny
købing om aftenen. 

De store københavnerblade havde korrespondenter i 
Berlin, Paris og London, men det radikale »Fyns Venstre
blad« der netop under krigen havde slået sig op i Odense 
som morgenblad og af den grund blev solgt meget i Jylland, 
havde ikke. Jeg ringede derfor en aften i begyndelsen af 
1916 til »Fyns Venstreblad«s meget initiativrige redak
tionssekretær Niels Hasager og spurgte, om bladet var 
interesseret i en nyhedstjeneste, der var hurtigere end 
københavnerbladenes. 

»Vi starter med det samme,« sagde Hasager. »Vi har en 
rask mand ved diktafonen, Adamsen. Ring til ham med, 
hvad De har!«. Næste morgen var halvdelen af »Fyns Ven
streblad«s forside fyldt med telegrammer fra bladets nye 
korrespondent til 4 øre pr. linje, og et par dage efter kom 
der til at stå øverst på Venstrebladets forside: »Eftertryk af 
Fyns Venstreblads privattelegrammer ikke tilladt.« 

Således som begivenhederne udviklede sig i slutningen 
af 1917, havde jeg stadig Hasager i telefonen i Odense. Vi 
mangler en god overskrift. Jeg kunne fortælle ham at den 
tyske centrumpolitiker Erzberger i rigsdagen havde taget 
til orde for en forståelsesfred. I dagene derefter bragte det 
socialdemokratiske Vorwarts nogle opsigtsvækkende le
dere, der fortalte om arbejdernes længsel efter fred, og for 
en udenlandsk læser var det fast utroligt, hvad der stod i 
aviserne om stigende tegn på krigstræthed. For en korres
pondent var det »gefundenes fressen«, og stadig lå jeg og 
»Fyns Venstreblad« i spidsen. 

Næsten gemt i Berlinerbladene kunne man finde notitser 
om kæmpestrejker i Berlin. Liebknecht havde givet signa
let, og byen blev erklæret i belejringstilstand. Midt i denne 
proces af begivenheder henimod Tysklands nederlag, 
skildret dag for dag af en medlevende korrespondent, ind
traf en katastrofe. Iltoget med de tyske morgenaviser 
standsede ikke mere i Nykøbing F., men først i Orehoved, 
og jeg var uden mulighed for at fortsætte mine korrespon
dancer. Heldigvis var min redaktør Johannes Fog Petersen 
god ven af den radikale trafikminister, og der blev gennem
ført en ordning, hvorefter Berlinerbladene til mig blev ka-



stet ud fra toget i en postsæk, der havnede på perronen i 
Nykøbing. Statsbanerne protesterede voldsomt mod den
ne helt utilladelige praksis, da postsækken kunne ramme 
mennesker, der tilfældigt befandt sig på perronen. Men 
selvfølgelig måtte en radikal minister kræve fri bane for det 
frie ord, navnlig når det for en ung radikaler blev vurderet 
til 4 øre linjen. 

Jeg havde foruden »Fyns Venstreblad« erhvervet mig et 
Stockholmsblad som aftager af telegrammer. Det gav mig 
store indtægter, og det gik uvægerligt ud over mit arbejde 
ved Nykøbing-bladet.« 

Sabroes voksende korrespondentvirksomhed medfører, 
at han får kritik for sit mindre grundige arbejde på bladet i 
Nykøbing F. Han får udlængsler og overvejer at gå til» Da
gens Ekko« i København. Han ringer omsider til Hasager i 
Odense og fortæller om sine planer »om at ophæve ver
densbureauet i Nykøbing«. 

»Plager fanden Dem?« spurgte Hasager. »Nej, men jeg er 
træt,« sagde jeg. 

Da han hørte, at jeg skulle til »Dagens Ekko«, spåede 
han dette blads undergang i en meget nær fremtid. 

»Jeg har ingen anden udvej,« erklærede jeg. 
»Jo,« sagde Hasager, »det har De. Herovre i Odense har 

vi altid brug for en rask mand.« 

1917 

Krigsårenes næstsidste skovtur 
for Politikens redaktion og eks
pedition i forening går i 1917 til 
det gamle, træbyggede badeho
tel i Klampenborg. I forreste 
række er det blandt herrerne 
kun muligt at identificere Tage 
Halberstadt, Axel Moos og 
Johs. Jacobsen. De to midterste 
damer er Carl Jespersens sekre
tærer, Julie Hansen og Betty 
Nielsen. I næste damerække 
genkendes redaktionsvagten, 
frøken Lehmann med stor hat; 
skråt foran Koppel ses husets 
elskede Malle (frøken Molle
rup). Den lyshårede dame med 
det sorte slips er Oline Jørgen
sen. Og dernæst herrerækken, 
bagest fra venstre: Helge Wam
berg, Jespersen, P.C.V. Han
sen, en uidentificeret, Anker 
Kirkeby, Aage Juul, en faktor, 
Henrik Cavling, Sigurd Sahn, 
Valdemar Koppel, Johs. Fønss, 
faktor Petersen, Alfred Nervø 
-en uidentificeret -Kristian 
Dahl, Nicolai Blædel, Axel 
Kjerulf, Jens Risom, C. C. 
Clausen og R. V. Jørgensen.
Billede i Henrik C avlings arkiv. 
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Johannes V. Jensen tegnet af Blix 
ca. 1930. 

Jeg opgav »Dagens Ekko«, der holdt sig oven vande i to 
år, og lod mig knytte til »Fyns Venstreblad«. 

Så længe Hasager var ved »Fyns Venstreblad«, var det 
ham, der ildnede medarbejderne op. Han flammede af 
energi. Nyhedsfeberen var for ham den normale tempera
tur. Han veg ikke tilbage for at ringe Ove Rode eller en af 
ministrene op midt om natten for at få dem til at brænde en 
nyhed af, som han vidste var på trapperne. Det morede 
ham også at instruere politimester Seldorf om det rette tids
punkt for at pågribe en morder. 

Ud på natten smed han jakken, drog en dyb indånding 
for at blive opstrammet af duften fra N. C. Rasmussens vin
handel, der havde til huse i kælderen, og styrtede så over i 
trykkeriet i baggården for at knalde en sidste sensation på 
forsiden, helst så mange minutter efter klokken 4 morgen, 
at det var svært at nå til morgentogene med avispakkerne. 
Så ringede han til den vagthavende chef på banegården, 
fortalte om den store nyhed, der havde sinket bladet, og 
bad ham holde Jyllandsekspressen tilbage bare to minut-

Henrik Cavling beundrer Johs. V. Jensen for hans temperamentfulde talent, hans energi og hans utrolige stæ
dighed, og selv om Johs. V. dyrker andre presseguder end Politiken og endog forsøger sig med sin egen mislyk
kede og kortlivede avis >>Pressen«, vender han dog altid tilbage til Rådhuspladsen. Her besøger Cavling Johs. 
V. og hans kone i lejligheden på Frederiksberg i 1916- Fot. H. Damgaard. 
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Georg Brandes fejrer sin 75-års fødselsdag i 1917 hos Peter Nansen, i hans hjem i Kronprinsessegade. Nansen 
har været Politikens første medarbejder i 1884, men siden 1895 direktør for Gyldendal. Nansens bedstefar, 
den gamle bankier og redaktør af Berlingske Tidende, MendelLevin Nathanson, smiler ned fra væggen. Gæ
sterne i første række fra venstre er Esther Nansen (N ansens 20-årige datter med Betty Nansen og senere gift 
med Jørgen Bagge), skuespillerinden, den 25-årige fru Betty Kirkeby, hædersgæsten, som er laurbærkranset af 
Marcus Rubins 35-årige datter, dr.phil. Lis Jacobsen (der hellere vil se på Brandes end på fotografen) og ende
lig den efterhånden skuffede og livstrætte Peter Nansen, der forlader Gyldendal året efter og dør 1920. I ræk
ken bagved ses den 33-årige Anker Kirkeby (gift med Betty, som han bliver skilt fra samme år), den 49-årige 
forfatter Otto Rung, fru Talita Hoelfeldt Lund fra Norge, Henrik Cavling, fru Gertrud Rung, Lis Jacobsens 
mand, den 48-årige historiker, Jacob PeterJacobsen (som dør året efter). Derpå den lidet kendte forfatter J ose f 
Melnik og endelig vekselerer Johan Levin og hans broder, forfatteren Poul Levin, der har været litteraturmed
arbejder ved Politiken omkring århundredeskiftet og nu er forfatter til Gyldedals best-seller-romaner. Lis Ja
cobsen skaber som ældre, lærd dame Politikens Forlags velkendte Nudanske Ordbog så sent som i 1954. - Fot. 
H. Damgaard. 

ter, så han personlig kunne nå frem på cykel med det første 
bundt aviser. 

Med stor grandezza overlod han mig sin cykel allerede 
den første morgen efter min tiltræden. Hvis jeg blot kunne 
spurte lidt hurtigere end en bil, ville jeg kunne nå at smide 
avispakken om bord i Sydfynskes tog til Svendborg. Den 
ideale journalist har sin seng stående på bladet og ser kun 
sin kone juleaften, var Hasagers livsmotto. 

Han forsvandt desværre til Politiken det U-herrens år 
1918. Men P. V. Elmholt, der var redaktør, havde lært så 

20 Politiken 100 år 1 

Georg Brandes 

Fædrelanderi: den nationalind
bildskhed, der kun fordummer. 
(1888) 

Skadefryd, den nationale dan
ske form for livsglæde. (1909) 

Gamle kællinger af begge køn. 
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Takt og Tone 
I 1918 udkommer Emma Gads 
berømte bog >>Takt og Tone«. 
Her er et par citater fra bogen: 

Et par gode råd til selskabelig
heden, når familien er på lan
det: >>Sommer-selskabelighed 
på landet bør have en anden 
karakter end vintersammen
komster. Man skal lade dem 
forme sig mere tarveligt og 
landligt og undlade at lægge 
vægt på et pompøst anstrøg.<< 
Skulle man være i den lidt 
uheldige situation ikke selv at 
have en sommerresidens, så 
kan man trække på den lokale 
befolkning: 
>>Hele landets jævne befolkning 
har, i det mindste på natur
skønne egne, nær skov og 
strand, som det hedder, indret
tet sig på at leje sit hus ud om 
sommeren til hovedstadsbeboe
re og i den tid selv kampere en
ten på loftet med et 
petroleumsapparat eller i et 
skur i havens udkant, hvor der 
indrettes en interimistisk bolig 
under højst primitive 
forhold.<< 
»Betal på forhånd, vær venlig 
imod børnene og giv dem en el
ler anden lille gave. Vis så me
gen omhu som mulig for inven
taret. Lad ikke noget, der kan 
falme, stå ude i solen. Spot ik
ke over lokale forhold i deres 
påhør. Giv gris og høne affal
det fra Deres husholdning. Vis 
deltagelse i sygdomtilfælde. << 

Og endelig et råd til damer
ne: 
»Det er heldigt, når cyklisters 
påklædning er afpasset nogen
ledes efter befordringsmidlet. 
For damer egner flagrende slør 
og langsjaler sig dårligt til den 
hastige fart, cyklesporten med
fører, og store hatte med blom
ster og fjer tager sig ikke ud på 
en cykle. En glat nederdel, en 
bluse og en lille klædelig 
sportshat eller hue er den mest 
passende påklædning til cykle
brug. Høje støvler egner sig 
bedre til cykleridt end sko.« 
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meget af Hasager, at vi endnu en tid var i stand til at lave et 
godt blad.« 

Så får Sabroe omsider chancen for - ligesom Hasager - at 
komme til København og han fortsætter: 

»Jeg fik et tilbud fra »B.T.« og tog til København for at 
snakke med bladet, men gik dog først op på Politiken for at 
høre Hasager, om der ikke var en chance for mig på Råd
huspladsen? Det var der ikke i øjeblikket, men det kan jo 
komme, mente Hasager, og da jeg spurgte ham, hvad jeg 
kunne forlange ved B. T., sagde han:» Tjah, når De ikke er 
særlig vild for at komme dertil, så forlang 15.000 kr.« 

Jeg fik 15.000. Jeg havde haft 7.000 ved »Fyns Venstre
blad«. 

Halvtredie år efter ringede Hasager til mig og spurgte, 
om jeg nu ville til Politiken. »Ja, tak,« sagde jeg. 

»Hvad får De ved B. T.?« spurgte Hasager. 
» 15.000, « svarede jeg. 
»Det siger De ikke,« udbrød Hasager, »det er jo en van

vittig gage.« 
»Muligvis,« sagde jeg, »men De har selv sat den, og jeg 

skal have lidt mere for at gå derfra.« 
Det fik jeg.« 
Her skriver vi 1929. Sabroe bliver på Politiken, indtil 

han i 1960 overtager direktionen for Cirkusrevyen. Det er 
året efter, at Hasager er afgået som 70-årig. 

Pressens Fællesindkøb 
Da de begrænsede kultilførsler i 1917 er begyndt at true 
fremstillingen af dansk avispapir, finder de større dagblade 
sammen for at sikre sig indkøb af udenlandsk papir til 
mindst et år ad gangen. Det er provinsredaktøren, Sigurd 
Berg, der er primus motor, men han bliver fra starten bak
ket stærkt op af Carl Jespersen fra Politiken. 

I 1917 betragtes initiativet som en typisk krigsforanstalt
ning, men det viser sig hurtigt, at det nu oprettede »Fælles
indkøb« fungerer så godt, at det allerede ved krigens afslut
ning og overgangen til mere normale forhold er blevet 
uundværlig. Ikke mindst fordi De forenede Papirfabrikker 
kort efter krigen opgiver at fremstille avispapir. 

I de siden forløbne godt 60 år er »Den danske Presses 
Fællesindkøbsforening« blevet en central institution for så 
at sige hele den danske presse, som den ikke alene forsyner 
med avispapir og andet trykpapir, men tillige med trykfar-
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Ude på Christiansholm Ø, med kaj for direkte losning til det store pakhus, modtages avispapir til københavn
ske, sjællandske og lolland-falsterske aviser med alle fornødnetruckstil forsvarlig losning. -Nyere fotografi 
fra Pressens Fællesindkøb. 

Dette billede viser faktisk et af de specialbyggede papirtransportskibe fra omkring 1970, som er resultatet af 
initiativet fra 1917 til oprettelse af Pressens Fællesindkøb. Et sådant skib kan rumme over 1000 ruller a 7-10 
km avispapir i forskellige bredder, alt efter avisens eller trykpressens specielle krav. - Pressefoto. 
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Det er Ove Rode, der som ny 
politisk redaktør på Politiken i 
1905 er rejst til Jebjærg i Nord
jylland for at opmuntre den 39-
årige digter, Jeppe Aakjær, til 
at skrive i Politiken efter sin 
succes med digtsamlingen 
>>Derude bag kjærene« og ro
manen >>Bondens søn«. Resul
tatet bliver digtet om Jens 
(Nielsen) Vejmand, der er død 
midt under sit arbejde i 1901. 
Politiken offentliggør samtlige 
vers under >>Dag til dag« man
dag den 22. juni 1905, men da 
avisen netop den dag helt do
mineres af 22 omkomne ved 
skoleskibet >>Georg Stage«s for
lis, vækker digtet ikke megen 
opmærksomhed, og Aakjær får 
i øvrigt kun 20 kr. for det. I 
1907 skriver Carl Nielsen- ef
ter mange mislykkede tilløb -
den velkendte melodi, men 
Charles Kjerulf jorder den i sin 
anmeldelse ved førsteopførel
sen ved en Carl Nielsen
koncert samme år. Først da Vil
helm Herold får fat på visen, 
bliver den berømt. Allerede i 
1909 travesteres den i revyer og 
synges hele landet over. Ved 
Carl Nielsens 60~årsdag i 1925 
digter >>Ærbødigst«: 

Carl Nielsens symfonier 
er kendt fra syd til nord, 
men hvilke af hans værker 
har sat sig dybest spor? 
Det har såmænd Jens Vejmand; 
hans kære melodi, 
der var en landeplage 
i 1909 
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ver og helt op til nyeste tid også med metal og matricer til 
de blade, der endnu ikke har svigtet den gutenbergske 
trykteknik. I 1961 hentede foreningen sit samlede avisind
køb fra 11 udenlandske fabrikker i Finland, Norge, Sverige 
og Canada. 

Foreningen, der har en bestyrelse, bestående af en række 
af de større bladhuses chefer, er blevet en ret betydelig for
retning. Det samlede avispapirforbrug i Danmark andra
ger - selv efter bladdødens store indhug - endnu ca. 
125.000 tons årlig svarende til 490.000 rulle-kilometer og 
det er mere end afstanden til månen. Politikens forbrug på 
et år kan derimod kun nå rundt om ækvator fire gange. En 
hverdags-Politikensavispapir kan dække en bane fra Kø
benhavn ad landevejen til Nykøbing Mors. En søndagsavis 
kan derimod dække strækningen København-Bruxelles. 

Under anden verdenskrig, hvor en rationering af papir
forbruget bliver nødvendigt, viser foreningen sig også i 
stand til at rådgive og praktisk gennemføre denne delikate 
foranstaltning, hvor enhver kunde på forhånd ville føle, at 
netop han blev uretfærdigt hårdt nedskåret. 

Fra en primitiv begyndelse har Foreningen i dag centralt 
beliggende lagre flere steder i landet med den største på 
Christiansholm-øen i Københavns havn. De rederier, der 
fragter papir til Danmark har efterhånden ladet bygge spe
cialskibe, indrettet alene på at laste, fragte og losse desto
re, 600 kg tunge og sårbare ruller på en sådan måde, at de 
kommer ubeskadiget- og første og fremmest uden ændret 
8 o/o fugtighed- frem til Danmark og derpå med lastbiler vi
dere ud til alle danske bladhuse. 

Politiken bruger for omkring 82 mill. kr. avispapir om 
året. Dertil kommer sværte for omkring 2 mill. kr. årlig. 
Det forbavser mange at høre, at en hverdags-Politiken slu
ger 550 kg sort farve. 

Sønderjylland efter krigen? 
Det bliver Valdemar Koppel, der som den første journalist 
17. oktober 1918 fremsætte krav om en snarlig dansk-tysk 
grænseregulering efter Nationalitetsprincippet. Det sker i 

Næste side: 
13 år efter »Jens Vejmand« mødes Ove Rode og Jeppe Aakjær igen. Den 
nu 51-årige indenrigsminister og den landskendte hjemstavsdigter sid
der her sammen på trappestenen på Aakjærs ejendom »Jenle« 1918. 
Aakjærs kontakt med Politiken er usvækket; i 1923 arrangerer Politiken 
fakkeltog for ham. 
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Cavling fotograferet under et 
ophold i London 1918. Han var 
altid velklædt uden at være 
lapset. Man sagde, at hans idol 
på modeområdet var etatsråd 
H.N. Andersen, som han hav
de haft et venskabeligt forhold 
til siden 1897, da han lærte 
ham at kende på rejsen til 
Østen ombord på det Ø.K.
skib, som fulgte efter Prins Val
demars »Valkyrien«.- Ukendt 
fotograf. 

Leverandør 

Mogens Dam er lige blevet 
knyttet til Politiken og har 
samtidig skrevet sin første vise 
til Scala-Teatret. Den hedder 
>>Jeg vil se giraffen<<. Hans far, 
Johannes Dam, går til Scalas 
generalprøve og møder her Po
litikens daværende first lady, 
admiralinde Emma Gad. 
-Goddag, goddag hr. Dam. 
Kommer De også her, De har 
måske leveret noget til revyen? 
spørger admiralinden. 

-Ja, svarede Johannes Dam 
tørt, den ene af forfatterne. 



en leder i Politiken, der faktisk bringes allerede tre uger før 
1. verdenskrig afsluttes. 

Koppel har længe fundet det påfaldende - da man nu ser 
hvor krigen bærer hen - at ingen offentlig rejser dette 
spørgsmål, som man dog ofte drøfter mand og mand imel
lem. Med sin gode kontakt til statsministeren, Carl Th. 

Zahle, har han naturligvis på forhånd drøftet sagen, og 

Zahle har ladet ham forstå, at en adresse om spørgsmålet er 
på trapperne med netop dette krav, underskrevet af en 
række fremtrædende mænd. Men da Flensborg-tilhænger
ne allerede på dette tidspunkt er bange for at anvende nati
onalitetsprincippet, bliver adressen aldrig gennemført. Til 

gengæld går Koppels leder i bladet! 

Nationalitetsprincippet 
. . . Hvis de øvrige landegrænser i Europa skal drages i 

overensstemmelse med nationernes eget ønske, kan der ik

ke mellem Danmark og Tyskland fastholdes en grænse, 
hvorved en del af den danske nation forbliver i et statssam
fund, som den ikke ønsker at tilhøre. Skal præsident Wil
sons krav opfyldes, må resultatet bliver, at det danske 
Nordslesvig vender tilbage til Danmark i det omfang, i 
hvilket befolkningen ved afstemning udtaler sig derfor. 

Og videre: 
... Vi føler os overbevist om, at opfyldelsen af den dan

ske nations berettigede, nationale forhåbninger kan finde 

1918 

Politikens festlige musikanmel
der siden 1886, Charles Kjerulf, 
fylder 60 år i 1918 og fejres af 
sine kolleger omkring stambor
det ved æressøjlen i Politikens 
redaktion. Man samles under 
Dorphs portræt af Cavling fra 
hans 50-årsdag i 1909, skænket 
af medarbejderne. Siddende på 
forreste række fødselsdagsbar
nets søn, Axel Kjerulf, fru 
Charles Kjerulf, den 60-årige 
Charles Kjerulf, fru Loulou 
Lassen, frøken Karen Lehmann 
fra redaktionsvagten og Karl J. 
Eskelund. I mellemste række 
fra venstre: Johannes Jacobsen, 
Axel Moos, Helge Wamberg, 
Tage Halberstadt, Kristian 
Dahl (i statelig profil), R. V . 
Jørgensen, J.C. Jørgensen, C.C. 
Clausen, »Gamle Jensen<<, Axel 
Nygaard og to uidentificerede 
medarbejdere. Bagest til ven
stre står Axel Holm, Sigurd 
Sahn og Viggo Cavling. Til 
højre bagest bl.a. Carl Jesper
sen. Det bliver sidste fest for 
Charles Kjerulf; han dør året 
efter. - Fot. H. Damgaard. 
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1918 

Danmarks neutrale tilskuerrol
le under den afsluttede ver
denskrig lyser ud af forsiden 
12. november 1918. Den er kø
ligt refererende; repaktionsse
kretæren røber ingen følelser. 
Hvor forskellig fra forsiden fra 
5. maj 1945, blot 27 år senere 
(se bind 2 1945). Men nyheds
formidlingen er til gengæld sik
ker og hurtig. Fjendtlighederne 
er indstillede, Tyskland antager 
betingelserne for våbenstil
stand, Kejser Wilhelm er nået 
til Dorn og den østriske kejser 
har abdiceret. 

Nedenfor: 
Det morer bestemt ikke Cav
ling at lade Politiken optræde 
som regeringsblad i syv år fra 
1913-20. Det lægger en dæmper 
på hans udfoldelsestrang, og 
samtidig smitter ministeriets 
dalende popularitet af på bla
dets oplagstal. Normalt beher
sker Cavling sig, men da det 
den 28. februar 1919 ser ud til, 
at ministeriet Zahle vil blive 
styrtet på en lov om nyt stats
lån, kan han ikke længere un
dertrykke sin glæde og lader i 
>>Dag til Dag« en lille friheds
fugl flagre ud af buret. Men der 
skal faktisk gå 14 måneder end
nu, før ministeriet går af. -
Vignet af Axel Andreasen. 

Den 28de februa~ 

Frihed. 
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sted i forståelse med vor nabo mod syd; vi ser ikke, at der er 
nogen hindring for, at Tyskland genafstår et land, hvis be
folkning ikke er og aldrig har været tysk, og hvis tilknyt
ning til det tyske rige så langt fra har været nogen styrkelse 
af dette, at det tværtimod har været et arnested for idelig 
uro og har forårsaget gensidig mistro og bitterhed mellem 
de to folk, der har så mange betingelser for at leve i et frede
ligt og godt naboskab. 

Vi tilføjer, at ingen fornuftig dansker ønsker eller kan 
ønske en afgørelse, hvorved den uret, der tidligere er sket 
mod den danske nationalitet, vendes om til uret mod den 
tyske. Folkets store flertal vil være enigt om, at vi ikke øn
sker at modtage områder, hvis befolkning ønsker at for
blive, hvor dener-selv om disse egne tidligere har været 
under dansk herredømme. Efter at have påberåbt os natio-



1919 

Efter krigens afbrydelse af alle motorsportsstævnerne på grund af benzinmange l, gennemføres i august 1919 
en ny form for motorløb under Politikens auspicier. Det er væddeløbene på Fanø strand. Sensationen er den 
italienske kører Minoia, som i sin Fiat-racer sætter officiel rekord på 142 km i timen og derved vinder den af 
Politiken udsane pokal. - Fot. H. Damgaard. 

Politiken fortsætter motorløbene på Fanø hver sommer, indtil der i 1924 sker en tragisk ulykke. Den verdens
berømte væddeløbskører Campbells højre fordæk springer af fælgen, få meter fra målstregen. Man ser på bil
ledet det løbske gummihjul bevæge sig i rasende fart over sandet. Men man ser ikke, at hjulet få sekunder efter 
rammer en lille Fanø-dreng og slår ham ihjel. - Fot. H. Damgaard. 
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I 1919 lykkes det Politiken at få Landmandsbankens Vesterbroafdeling til at flytte over i Absalon-bygningen 
på den modsatte side af Vestergade, (hvor den store fillial i øvrigt stadig ligger). Her ses interiøret kort før flyt
ningen. Døren i baggrunden fører ned til bankens store box-anlæg. -Ukendt fotograf. 

Kort efter flytningen rykker Alfred G. Hassing ind og kalder nu sin forretning >> Boghallen <<. Døren i baggrun
den fører nu ned til Boghallens antikvariat og kunstafdeling. Søjlerne og rummets dimensioner er det eneste di
rekte genkendelige. -Pot. Holger Damgaard. 

314 



nalitetsprincippet vil vi ikke bagefter forsynde os imod det. 
Vi ønsker det danske Nordslesvig, men kun dette og intet 
derudover. 

Artiklen slutter således: 
»Vi føler os overbevist om, at den danske regering vil vi

de, i fuldt overensstemmelse med folkerepræsentationen, 
at tage sagen op og rejse vort store nationale krav i det 
øjeblik, da det med virkning kan føres frem.« 

Den leder står i Politiken seks dage før H.P. Hanssen i 
den tyske rigsdag rejser samme krav. Samme dag vedtager 
den danske rigsdag en udtalelse, formet efter samme linjer. 
Der skulle således ikke være nogen, der i det næste 1 1/z års 
bevægede diskussioner kan være i tvivl om, hvor Politiken 
står i Genforeningsspørgsmålet. Og alligevel bliver Politi
ken i sidste ende lagt for had, da Flensborg forbliver tysk! 

Bladkompagniet starter 
Lige såsnart de ferslewske blade i 1870' erne er begyndt at 
sætte deres præg på hovedstadspressen, og jagten på faste 
abonnenter er indledt, opstår automatisk problemet med 
at forsyne abonnenterne med den daglige avis. 

I 1920 viser billedet, at hvert enkelt blad nu inden for de 
sidste 50 år for egen regning har forestået sin abonnement
betjening og i kraft af tidens sociale vilkår altid har haft let 
ved at skaffe bladkoner, der er villige til enten at stå tidligt 
op og klare morgenaviserne eller møde om eftermiddagen 
og fordele aftenaviserne. Konerne har anvendt enten sæk
ke eller aflagte barnevogne, når de har taget turen gennem 
deres distrikt og fordelt deres aviser. 

Der har nærmest hersket matriarkalske forhold på hvert 
enkelt blad, idet arbejdet som avisbud tit er gået i arv fra 
mor til datter, og på mange af bladene er bladkonerne ofte 
mødt i god tid med strikketøj for at få en sludder og spare 
brændsel derhjemme. 

Først i 1913 er der oprettet overenskomster med Kvinde
ligt Arbejderforbund og Bladbudenes Forbund. Betalingen 
har ligget på 8-10 kr. pr. 100 uddelte aviser med »slæbetil
læg« på aviser på over 18 sider og »ventepenge«, når avi
serne er forsinket. 

Det er ingen hemmelighed, at en del af bladkonerne fra 
de forskellige aviser har mødtes på små morgenbeværtnin
ger og udvekslet deres blade, så at de har fået færre gader at 
betjene, men nu også går med konkurrenternes aviser! Det 

1919 

Sven Carstensen (1898-1977). 
Redaktør. Student 1916. At 
være brorsøn af Tivoli
Carstensen viser sig uforenligt 
med et planlagt medicinsk stu
dium. Til Politiken 1919 hvor 
han dyrker det nye trådløse 
medium og i juni 1923 starter 
Radioens nyhedstjeneste. 1926-
39 første chef for Pressens Ra
dioavis, hvorefter han går til 
Berlingske. 

Emil Fog (1873-1925). Biblio
teksmand, journalist. Magister 
i litteraturhistorie 1900. 
Dr.phil. 1905. Derefter biblio
tekar på Statsbiblioteket i Ar
hus. I 1919 til Politiken som le
der af Politikens Bibliotek, som 
han -før folkebibliotekernes 
gennembrud venter sig meget 
af. Da biblioteket afvikles, 
bliver han redaktionssekretær. 
Far til professor Mogens Fog. 

315 



1919 

A 

VedJournalistforbundets 15-års jubilæum 11. december 1919 præsenterer hvert enkelt københavnsk dagblad 
sine mere prominente medarbejdere i karikaturer i "Journalisten«s julenummer. Axel Andreasen leverer den
ne tegning af 21 af Politikens i alt 36 medarbejdere. Man må erindre første efterkrigsårs politisk spændte situa
tion. Alle medarbejdere står foran C avlings dør og venter på ham. Følger man den bageste række fra venstre 
ser man: Viggo Cavling, Anker Kirkeby, Helge Wamberg (der råber), Aage Juul, Chr. Hiorth-Clausen (der rå
ber), Julius Magnussen, C. C. Clausen, ORS Niels Petersen (der råber). Foran ham J. C. Jørgensen (med cerut), 
Alfred Nervø og Andreas Vinding i samtale med Loulou Lassen. I mellemste række ses Axel Holm og bag ham 
R. V. Jørgensen, Hugo Seligmann, Tage Halberstadt, Valdemar Koppel og endelig formanden for det jubile
rende forbund, Kristian Dahl. 
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1920 

Bladkompagniet startes i 1920 på initiativ fra de store københavnske dagblade. Fra Politikens side er det Carl 
Jespersen, der er drivkraften. Kompagniet starter med 12 Ford Ter samt et cykle- og et motorcyklebud. I 1983 

distribuerer b ladkompagniet 240 mil!. dagblade samt bøger over 7 pakkecentraler. Det sker ved hjælp af 100 
egne last- og varevogne, suppleret med fremmede vognmænd. Her henter Bladkompagniet Politiken ved nat
tetide på Rådhuspladsen i 1920'rne. - Fot. Holger Damgaard. 

er ikke regelmenteret, men det er uhyre praktisk og sparer 
hver enkelt for mange trapper. 

Men i 1919-20 kniber det for de større blade at få budko
ner, og nu bliver de tre store bladhuse, Ferslew & C o., Ber
lingske Tidende og Dagbladet Politiken enige om at gå 
sammen om at oprette en fælles abonnementsdistribution 
under navnet, Bladkompagniet. Carl Jespersen er en af de 
drivende kræfter, og den 8. november 1920 kan man un
derskrive stiftelsesdokumentet. Aktiekapitalen er 30.000 
kr. og det er bemærkelsesværdigt, at den Socialdemokrati
ske Presse ikke ønsker at være med i starten; det gør de 
først fra 1944. 

I forbindelse med Politikens historie er det værd at note
re, at en af Bladkompagniets første direktører bliver Ove 
Rodes ældste søn, civilingeniør Orla Rode, som overtager 
den krævende stilling i 1927. Det er herfra han hentes til 
Rådhuspladsen, da Politiken pludselig i 1938 står uden ad
ministrerende direktør. (Se bind 2, side 53). 

I de siden forløbne 64 år er Bladkompagniet blevet en al
deles uundværlig faktor i den københavnske presses distri~ 
butionsapparat. Det har ikke altid været nogen taknem-

Gunnar Elley (1892-1934). Poli
tikens første akkvisitionschef. I 
13 år korrespondent og steve
dore i Kronstadt indtil den rus
siske revolution og derefter -
1917-21- korrespondent i 
Riga og hos Kulkompagniet. I 
1921 ansat af Carl Jespersen på 
Politiken for at oparbejde bla
dets annoncemarked efter den 
store boycott i 1920. 
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I 1919 har formanden for Poli
tikens bestyrelse, ORS Oskar 
Johansen i >>Tilskueren<< skrevet 
en artikeL hvori det hedder: 
>>Den radikale regering synger 
på sit sidste vers.<< I ,, Vort 
Land<< tager tegneren Axel 
Thiess tanken op og bringer 
ovenstående tegning under 
ovrskriften ,, Taburetklæbernes 
Sangforening«. Ministeriet har 
i sin syvårige levetid suppleret 
sig med flere nye medlemmer 
og er vokset fra 8 til 12 mini
stre. Her ses de i forreste række 
fra venstre: Edvard Brandes, 
den ekstra-ordinære minster 
Christopher Hage, Erik Scave
nius, P. Munch, Hassing
Jørgensen, den nye kirkemini
ster Thorvald Poulsen og Carl 
Th. Zahle. I rækken bagved fra 
venstre den socialdemokratiske 
kontrolminister Th. Stauning, 
Ove Rode, Keiser-Nielsen, 
Sønderjyllandsminister (1919) 
H.P. Hanssen og Kristian Pe
tersen. Det omdømme, at det 
var >>Ministeriet, der ikke ville 
gå«, blev belastende for Politi
ken efter ministerskiftet i 1920. 
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melig opgave at være direktør for den stadigt voksende di
stributionscentral. I 1984 bliver over 200 mill. aviser for
delt i løbet af 300 hverdage. 

Påskekrisen 
I 1920 oplever Danmark den såkaldte Påskekrise, som 
kommer til at berøre Politiken stærkt. (Se side 322). 

Arsagen til krisen har sin rod i erhvervslivets årelange 
misfornøjelse med den kurs, Carl Th. Zahles radikale rege
ring har ført under de fire krigsår. Regeringen får skylden 
for både uheldige følger af restriktioner og rationeringer og 
for indgriben i den frie omsætning og for prisreguleringer
ne. Det nære samarbejde med socialdemokraterne i krigså
rene er heller ikke glemt. Der er mange, der gerne vil af med 
den regering! 

Afstemningsresultatet i 2. zone den 14. marts 1920, der 
med knusende flertal fastslår, at Flensborg skal forblive 
tysk, bliver dråben, der får bægeret til at flyde over. Zahle 
tilkendegiver klart og tydeligt, at afstemningsresultatet må 
ligge fast, og at al ny snak om en internationalisering af 
Flensborg er en umulig tanke. Politiken støtter ham som 
venteligt. 

Kong Christian lO., nu 50 år og konge på ottende år, be
gynder at røre på sig. Han er under stærk påvirkning af 



POLITIKEN 
Nr. ss)/ 29. Marts. 

Løbeseddel. 

Ministeriet Zahle 
afskediget. 

Et i vor forfatningshistorie en estaaende Kup. 

Kongen har i Dag meddelt Statsminister· 
:Zahle og hans Kolleger Afsked. Umiddel· 
bart derefter blev Hr. Neergaard kaldt till 
Kongen, og det maa derfor antages, at. han 
staar bag dette i vor forfatningshistorie ene
staaende Kup. 

Da Ministeriet ikke er anmodet om at 
fungere, indtil et nyt Ministerium er dannet, 
maa det formodes, at Hr. Neergaard har sin 
Ministerliste i Orden, saaledes at det nye 
Ministerium ojeblikkelig kan overtage For
valtningen. 

etatsråd H. N. Andersen fra ØK, som under hele krigen har 
været kongens personlige kurer mellem familiemedlem
merne i England, Rusland og Tyskland. Så sent som i 1919 
er Andersen som eneste borgerlige dansker blevet udnævnt 
til Elefantridder. Nu anbefaler han kongen at skille sig af 
med det radikale ministerium! 

Det sker faktisk den 29. marts 1920, efter en hidsig dis
kussion mellem kongen og Zahle, som kongen giver skyl
den for den tabte Flensborg by. Da Zahle lægger kongen i 
munden, at han jo bare kan afskedige ham, tager han sin 
statsminister på ordet. Zahle nægter dog straks at fungere, 
til kongen har fundet et nyt ministerium. I 24 timer er lan
det faktisk uden lovlig regering, for det går ikke så let under 
disse omstændigheder at finde en ny og villig parlamentari
ker. 

1920 

Til venstre: 
Christian 10.'s afskedigelse af 
ministeriet Zahle den 29. marts 
1920 har siden givet anledning 
til mange parlamentariske be
tragtninger. Det er den almin
delige opfattelse, at kongen ved 
denne lejlighed overtrådte sine 
beføjelser, da det ikke er en 
kongelig rettighed på egen 
hånd at sætte et ministerium på 
porten. Da det viser sig, at 
Neergaard ikke har nogen mi
nisterliste klar, og Zahle kræn
ket nægter at fortsætte indtil 
videre, foretager Kongen sit 
næste, endnu mere letsindige 
skridt ved at udnævne et fore
løbigt forretningsministerium 
under ledelse af sin egen advo
kat, højsteretssagfører Otto 
Liebe. -Politikens samling. 

Ingen af de radikale ministre er 
rigtig kede af at skulle gå. Det 
er mere Christian 10~s behand
ling af dem, der forbitrer dem. 
Men Zahle, Rode, Brandes og 
Scavenius holder dog masken 
til det sidste. -Tegning af Al
fred Schmidt, der altid har 
svært ved at tegne Scavenius 
og derfor oftest udelader ham. 
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Peschske Koedt (1845-1929). 
Grosserer, politiker. 
Købmandsuddannet i Flens
borg. Etablerer i 1875 to engros 
manufakturfirmaer, som i 1881 
knyttes til det nye stormagasin 
»Messen<< i Købmagergade. I 
1884 er han at finde i kredsen 
af forretningsfolk, der tegner 
andele i Politiken og i 1880'erne 
udsender han en række 
økonomisk-betonede skrifter 
og er hyppig skribent i Politi
ken. Men i 1919-20 bryder han 
- som 75-årig - med sine gamle 
liberale venner i protest imod 
den radikale regerings >>fri
hedsfjendske tvangsstyre<< un
der krigen. Han er i 1919 blevet 
dømt efter kædehandelsforord
ningen af 1917 for ulovlig kæ
dehandel, og Højsteret er endt 
med at stadfæste bøden på 
200.000 kr. Han reagerer ved at 
anmelde Politiken for vareåger, 
fordi bladet har forhøjet prisen 
på nogle billige krigskort tillæ
serne. Koppel skriver i sin bog 
>>Af Politikens Historie<<, at det 
ikke formindsker Koedts irrita
tion, at han intet får ud af den
ne anmeldelse. Men under 
generalstrejke-truslen i marts 
1920 fremstår Koedt pludselig 
som Politikens fjende nr. l. 
Han sælger sine aktier i bladet 
og udtaler senere, at den boy
cott, Politiken har oplevet i an
det halvår af 1920, har været 
en straf for ministeriet Zahles 
(forts. side 322) 
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Resultatet af kongens overvejelser bliver et forretnings
ministerium af 30. marts 1920, under ledelse af kongens 
personlige sagfører, HRS Otto Liebe. Da kirkeministeren 
bliver rektor Edv. Hass fra Stenhus Kostskole ved Hol
bæk, går det kun ugelange ministerium over i historien 
som Liebe-Hass-ministeriet. Handelsministeren, professor 
Kristian Sindballe, udnævnes først et par dage senere og 
når ikke at være minister mere end en enkelt dag. (»Mini
steren, der aldrig sov«). 

Virkningen af kongens egenmægtige handling (som 
mange senere har betragtet som et statskup) udebliver da 
heller ikke. Socialdemokratiet reagerer nemlig langt vold
sommere end ventet. Den endnu lidet kendte Th. Stauning 
er bortrejst, men Borgbjerg lader straks »Social
Demokraten« udsende et ekstranummer under overskrif
ten »Kongen begår et statskup«. Socialdemokraterne gør 
klar til generalstrejke fra 6. april, såfremt Zahle ikke gen
indsættes forinden. Dette krav frabeder han sig dog opret
holdt. Han ønsker kun genindsættelse i kraft af valg, men 
hans personlige vrede er ikke mindre end social
demokraternes: »Det er folkets frie selvstyre, det i aller
egentligste forstand drejer sig om. Hvis det skete kan gen
tages, kan vi den ene dag få kongens sagfører og den næste 
dag hans lakaj til minister!« 

Der råder nærmest revolutionsstemning i København i 
dagene omkring l. aprill920. Der samles masser af menne
sker med røde faner på Slotspladsen fra om eftermiddagen 
og til hen under aften. Kongen modtager besøg af Køben
havns Borgerrepræsentation og af Stauning personlig. Lie
be afviser dem, men da råbene »Ned med Christian« og 
»Leve republikken« høres foran slottet, begynder kongen 
at blive bekymret og føler sig mindre sikker end sin 
sagfører-minister. Planen om en generalstrejke fra 6. april 
1920 virker også truende. De borgerliges aviser, der har 
støttet kongen, er nemlig allerede ramt af strejke fra l. 
april. 

Denne typografstrejke kommer Politiken selv i klemme 
på. Fordi den borgerlige avis, Politiken, har bekæmpet 
statskuppet, vil Typografforbundet ikke ramme dette 
blad, men hvis Cavling benytter sig af dette tilbud, er Poli
tiken i den offentliges mening slået i hartkorn med social
demokraterne og dermed medansvarlig for arbejdernes 
trussel om generalstrejke. Det er ikke godt for den 
annonce-boycott (se nedenfor), som Politiken allerede har 
mødt. Hvis Politiken ikke udkommer, vil man fra social
demokraternes side betragte bladet som en overløber til 



1920 

Fra de bevægede martsdage 1920, da Zahle og hans ministre adskillige gange bliver tilsagt til forhandling med 
Christian 10. for at drøfte ministeriets afgang. Her er Zahle og Rode i galla på vej gennem Amaliegade til Ama
lienborg. -Pot. H. Damgaard. 

Resultatet af det sidste møde med kongen i marts 1920 fører til det overraskende resultat, at kongen anmoder 
Zahle om at trække sig tilbage. Her er den afsatte statsminister med fire af sine kolleger i Kolonnaden. Med 
ryggen til ses Keiser-Nielsen, dernæst Edvard Brandes, Ove Rode og Kristian Petersen. -Pot. H. Damgaard. 
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(forts. fra side 320) 
prisregulerende foranstaltnin
ger, for Politikens flirten med 
det nye Rusland (>>Den røde al
liance«) og for bladets optræ
den i det sønderjyske spørgs
mål (Koedt er som nævnt op
vokset i Flensborg). Og endelig 
for at have befordret den tru
ende generalstrejke. Kappe! be
tragter Peschske Koedt som 
hovedmand bag hele annonce
og abonnements-boycatten 
mod Politiken i 1920. 

Farvel og tak! Zahle, Munch 
og Rode trækker sig tilbage ef
ter syv års uafbrudt minister
gerning. For Rodes vedkom
mende bliver det hans første og 
sidste ministerindsats, men 
Zahle og Munch bliver senere 
flere gange ministre i koali
tions-regeringer med Stauning. 
-Tegning af Alfred Schmidt i 
Blæksprutten. 
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borgerlig side. Cavling vælger at udsende en nødavis og 
bliver derefter skældt ud af begge parter. Nu får Politiken 
tilnavnet »Generalstrejkebladet« i den øvrige borgerlige 
presse. Y deriigere medfører de natlige drøftelser på Råd
huspladsen et voksende modsætningsforhold mellem Ove 
Rode og Cavling. 

Enden på den enerverende påske-uge indtræffer Påske
morgen den 4. april, da kongen omsider indvilliger i at tage 
et nyt forretningsministerium, sammensat efter aftale med 
partierne. Overformynder M.P. Friis afløser Otto Liebe, 
og en måned efter afholdes der valg. Zahle kommer dog ik
ke tilbage. De radikale bliver nemlig ved valget halveret i 
Folketinget. Danmark får nu et Venstreministerium med 
Niels Neergaard som statsminister. I løbet af 4. april1920 
er Påskekrisen overstået. Generalstrejken afblæses. Hele 
intermezzoet får ingen konsekvenser for kongen, fordi 
Stauning ikke er revolutionær, men tilhænger af forhand
lingens vej. Til gengæld opstår Kommunistpartiet. Påske
krisen styrker parlamentarismen, fordi alle pludselig kan 
se, hvor let denne sag kunne have kostet kongen tronen, 
hvad enten man så mener, at hans handling har været et 
statskup eller ej. 

Men er der således bragt orden i landet, giver Påskekri
sen alvorligt bagslag på Politiken i form af den nedenfor 
omtalte boycott, som for første gang i bladets 36 årige leve
tid i månedsvis får både bestyrelse og bladledelse til at tviv
le på, om man overhovedet kan overleve. 

Boycott mod Politiken 
1920 bliver et hæsligt år for Politiken, selv om det økono
misk er startet lovende. Nu lægges bladet for had. Nu skal 
regningen betales for ministeriets øgede upopularitet i er
hvervskredse og hos super-nationalister. De første er vrede 
over det »frihedsfjendtlige tvangsstyre«, som navnlig Ro
de som indenrigsminister har ført for at sikre retfærdig for
deling af forsyninger tillandet. De sidste er vrede over den 
»radikale, fædrelandsløse bande«s unationale holdning til 
deres bestræbelser for at få lagt den nye danske grænse syd 
for Flensborg, trods de klare afstemningsresultater. Og da 
begge parter har et godt øje til Politiken for både bladets 
holdning i 1917 til salget af Dansk Vestindien og til »den rø
de alliance«, som bliver betegnelsen for Politikens hold
ning til det nye, kommunistiske Rusland, og da man yderli
gere betragter Politiken som forlovet med Socialdemokra-
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tiet og som tilhænger af den gudskelov aldrig iværksatte 
generalstrejke i april1920, er det naturligt, at det nu er Poli
tiken, der skal undgælde for alle de nævnte forsyndelser. 

Industri og Handel på højeste plan rotter sig i løbet af 
april1920 sammen med skuffede nationalister i en regulær 
boycott mod bladet. Politiken har to indtægtskilder, an
noncesalg og bladsalg, og begge vil man søge at ødelægge. 
Boycatten varer i over to år, men kulminerer allerede i ef
teråret 1920. Annonceindtægterne halveres på få måneder, 
og avisoplaget falder om hverdagen med 10.000 og om 
søndag med 15.000. Kampagnen er anonym, men forbav
sende effektiv; en for en falder de store annoncører fra, 
industri, søfart, banker og stormagasiner. I kystbanetog 
og i sporvogne får Politikens læsere gratis tilbudt »mere an
stændige«, konservative aviser, og på restauranter, cafeer 

21. 

1920 

Da kongen 4. april1920 af fol
kestemningen er blevet tvunget 
til at afskedige sit irregulære, S
dage gamle og temmelig reakti
onært sammensatte ministeri
um Liebe, udpeger han under 
mere parlamentariske former 
ministeriet M.P. Friis, som 
kommer til at fungere stilfær
digt i en måneds tid. Da der så 
er afholdt folketingsvalg, er det 
klart, at Venstre må komme til
bage og for anden gang danne 
en ren Venstreregering under 
Niels Neergaard. Derefter sid
der der ingen radikale ministre 
i nogen regering, før Stauning i 
1929 tager P. Munch til uden
rigsminister, Z ah le til justitsmi
nister og Bertel Dahlgaard til 
indenrigsminister. Det radikale 
indslag hos Stauning og senere 
Buh! varer derefter helt op til 
1943, da regeringen ophører 
den 29. august under den tyske 
besættelse. -Løbeseddel i Poli
tikens samling. 

Arets Blæksprutte glemmer ik
ke højesteretssagfører Liebes 
korte og enerverende statsmini
ster-periode, der kun varer en 
lille uge, lige efter påsken 1920. 
Sprutten skriver: >>Højsterets
sagfører Liebe fylder 60 i Pin
sen. Man må håbe, at hans Pin
se bliver morsommere end hans 
Påske kan have været.« 
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Anker Kirkebys reportage fra 
Flensborg i 1920 gør ham til en 
af landets mest forhadte mænd 
blandt de mange supernationa
le danske, der ikke som han 
ville give sig tilfreds med, at 
folkeafstemningen har gjort 
Flensborg tysk. Han har nu 
heller ikke optrådt diploma
tisk. Han har udmalet de man
ge dannebrogsflag i Flensborgs 
berygtede bordelgadel Han 
bliver udsat for, at man spytter 
på ham på gaden, og han fore
trækker at forlade Flensborg 
tidligere end beregnet. Raffine
mentet i Jensenius' tegning i 
Blæksprutten samme år er det 
beroligende skilt i kupeen. 

A visen gav overskud 
Anker Kirkeby er dybt interes
seret i pressehistorie og holder i 
trediverne ofte foredrag om 
pressen. En aften taler han i 
Studentersamfundet, hvor han 
fremdrager et eksempel på 
pressens vidtrækkende betyd
ning. Han har netop været i 
Norge og har der erfaret, at en 
mand i T røndelagen har brugt 
en del af sin fattighjælp fra 
kommunen til at holde en avis. 
Kommunen hævder, at et avis
abonnement er en luksus, men 
manden svarede iflg. Kirkeby: 
- A visen koster mig tre kr. 
kvartalet. Jeg kan om somme
ren ikke undvære avisen som 
bund i fugleburet, og hele vin
teren bruger jeg bladene til at 
dække sprækker i gulv og ved 
vinduer. Derved sparer jeg syv 
kroner til brændsel i syv måne
der. Desuden gør papiret tjene
ste som dug på bordet, nu og 
da som håndklæde og som kar
klud. Besparelse tre kr. om 
året. Brugte aviser lægger jeg 
på ildstedet. To eksemplarer er 
nok til at bringe en halv liter 
vand i kog. Det er tre kroners 
besparelse. I alt sparer jeg 13 
kr. pr. år, og avisen koster mig 
kun 12 kr. Jeg får med andre 
ord en krone om året bare for 
at læse den. 
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SPYTNING
fORBUDT 

og barberstuer forsvinder Politiken helt. Vil man absolut 
have den, får man den diskret overrakt i en serviet. På sto
rebæltsfærgen oplever man, at fanatikere opkøber hele da
gens oplag og demonstrativt smider aviserne over bord. 

Formanden, Oskar Johansen, bliver panikslagen, Carl 
Jespersen rasende og Henrik Cavling melankolsk. Han fø
ler, at det er de radikale politiske gerninger, der nu er ved at 
knuse hans liberale avis. Men boycatten er ikke til at be
kæmpe, fordi man på Rådhuspladsen ikke ved, hvem fjen
den er. Oftest nævnes grossererne Petscke Kø ed t og C hr. 
Sørensen, ovenikøbet begge gamle venner og kronikører i 
Politiken. Længere tilbage i baggrunden lurer muligvis 
H. N. Andersen, som endda er personlig ven af Cavling. 
Endelig synes også Magasin du Nords og DFDSs direktio
ner at være blandt de mere aktive modstandere af Politi
ken. 

Omkring l. juli 1920- efter tre måneders boycott- be
gynder Oskar J oh an sen og C avling at rebe sejlene. Bladets 
likviditet er nu smuldrende. Også Landmandsbanken har 
svigtet Politiken. Et tilsagn om et lån på 200.000 kr. og en 
omprioritering af hovedejendommen annulleres. Cavling 
afbestiller derfor den nye, moderne Hoe-presse til600.000 
kr. Det nye hus i Vestergade 28, hvor pressen skulle have 
været anbragt i kælder og stue, skal nu lejes ud til biograf 
og danseskole m.v. Man overvejer også at lave restaurant i 
stueetagen mod Vestervoldgade. Redaktionen tvinges til at 
producere nedskårne aviser, baseret på stadigt skærpede 
spareprogrammer. For Cavling er det smerteligt at erstatte 
dyre, telegrafiske nyheder fra udlandet med indtelefoneret 
provinsnyt. Carl Jespersen lader annonceafdelingen kaste 



sig over småannoncer, provinsannoncer og annoncer fra 
udlandet. 

I løbet af sommeren bliver situationen på bladet så kri
tisk, at der kun synes tre muligheder tilbage: 

at sælge bladet, 
at skaffe udvidet kapital eller 
at lukke butikken. 

Med læsernes beroligende viden om, at Politiken ikke bli
ver solgt og endnu eksisterer, skal vi på nærmere hold føl
ge, hvordan boycatten forløber. 

Det er under disse trykkende alternativer, man en smuk 
sommeraften kan opleve at se Carl Jespersen og C avling stå 
ved vinduet i hjørneværelset og kigge over mod Tivolis 
indgang, hvor folk trænges for at komme ind. Cavlings 
eneste melankolske kommentar er: »Hvornår får vi dog 
igen den samme trængsel ved aviskioskerne?« 

For at forstå reaktionerne inden for aktionærkredsen i 
sommeren 1920 er det værd at erindre professor Tage 
Kaarsteds rammende karakteristik af situationen i en arti
kel, skrevet 60 år senere: »Krisen afdækkede de vanskelig
heder, der kan opstå, når der findes en mindre gruppe ho
vedaktionærer, for hvem aktiernes afkast har stor betyd
ning.« -Det er nemlig nøjagtig, hvad man oplever i 1920, 
da der melder sig en køber til det hårdt betrængte blad. 

1920 

Storm i et glas vand 
Peter Freuchen har på foranled
ning af magister Axel Broe 
skrevet en novelle, som Broe 
vil udgive i et selvstændigt jule
hæfte. Peter har fået sin gode 
betaling og alt er i den bedste 
orden, men julehæftet går i va
sken, og Broe sælger artiklen til 
»Nationaltidende«, hvori den 
til Peters rædsel blev offentlig
gjort. Fuld af bange anelser går 
han til Henrik Cavling for at 
forklare sin uskyld. 

-Hvad er De ked af, siger 
Cavling. Har De ikke fået De
res penge? 

-Joh, svarede Peter, men 
artiklen står altså i >>Nationalti
dende«. 

-Ah hvad, svarede Cavling, 
spiller det nogen rolle? Den 
avis er der alligevel ingen, der 
læser. Var det en god novelle? 
Kan vi selv bruge den til næste 
år? 

Boycatten mod Politiken fra danske storannoncører får Carl Jespersen til at finansiere store og dyre fremstød 
for at skaffe udenlandske annoncer. Flinke annonceakvisitører drager optimistisk ud, men kommer oftest 
skuffede hjem. Jespersen overvurderer udlandets interesse i det danske annoncemarked. Situationen er her 
foreviget i to akter af tegneren Robert Nielsen. ~ 
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Zahle i uniform 

Da Zahle fylder 70, bringer Po
litiken selvfølgelig en stor arti
kel om ham. Redaktør Koppel 
ringer ned i arkivet og beder 
om et billede af fødselaren. 

- Men, siger Koppel, jeg er 
træt af at se det gamle billede 
af Zahle med høj hat på Amali
enborg - har vi ikke et af ham 
som soldat? 

Frøken Hansen står på hove
det for at finde et billede, men 
må give op, og da hun søger 
råd hos bladets militære medar
bejder oberstløjtnant Johansen, 
erfarer hun: 

- Zahle har aldrig været sol
dat. 

-Jo, indvender frøken Han
sen, det siger redaktør Koppel. 

-Nej, svarer oberstløjtnan
ten, han har været sygepasser, 
og det er noget helt andet! 

Salgsplaner og en redningsmand 
Det er Partiet Venstre, der er på krigsstien for at købe Poli
tiken! 

Partiet har ganske vist aldrig haft nogen lykkelig hånd til 
at oprette hovedstadsaviser. Siden Hørups første arbejds
plads, »Morgenbladet« er standset i 1892, har partiet haft 
»Dannebrog« 1892-1910. I 1920 vil Venstre derfor meget 
gerne købe det boycottede, udmarvede Politiken og byder 
en fristende kurs på 300. De store aktionærer- Hørups enke 
og hans svigersøn, Vilhelm Nielsen, Bingerne og Brandes, 
der frygter ruinering - er meget fristede. Carl J es persen vil 
også godt sælge sin mindre post. Cavling er i syv sind, for 
han har aldrig været rigtig radikaler, og Venstre er villig til 
at overtage ham. Idealisterne med de små aktieposter -
Oskar Johansen, Ove Rode og Herman Heilbuth-vil ikke 
drømme om at sælge og vil hellere lukke bladet end at svig
te den radikale sag. Bølgerne går højt i nogle måneder. 
Oskar Johansen må kæmpe hårdt mod et salg. Heilbuther 
dog langt mere realistisk; han ved, at bladet er en sund 
virksomhed og at boycatten ikke kan vare evigt, fordi an-

Aften på Rådhuspladsen under Påskekrisen, set fra Politikens hjørneværelse, da bladets løbeseddel med nyhe
den om Zahles afgang kastes ned over pladsen og gribes af den spændte forsamling, der vil vide besked med, 
hvad det er, kongen på egen hånd foretager sig. - Fot. H. Damgaard. 
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Herman Heilbuth (1861-1945). 
Medgrundlægger af partiet 
>>Det radikale Venstre« i 1905. 
Her fotograferet med sin man
geårige ven og partifælle Vil
helm Nielsen, bestyrelsesfor
mand for Politiken 1940-60. 

Heilbuth er en af de ikke så 
få, dygtige og driftige forret
ningsmænd, der tidligt søger 
kontakt med den hørupske fløj 
inden for Venstre. Allerede i 
1901 er den 40-årige forret
ningsmand et førende navn i 
gødningsindustrien i Danmark, 
idet han nu er meddirektør for 
>>Dansk Svovlsyre- og Super
fosfat-Fabrik«. I 1913 udtræder 
han på grund af uoverensstem
melse med sin meddirektør, 
men kaldes tilbage i 1921 for at 
rekonstruere den store virk
somhed. I 1914-22 er han med
lem af Landmandsbankens 
bankråd og bestyrelse, men 
mister hele sin betydelige for
mue ved bankens sammenbrud 
og må i den anledning realisere 
sin store, franske malerisamling 
med betydeligt tab. Han går 
dog uplettet ud af retssagen ef
ter bankens sammenbrud. Han 
dør som delvis lam i 1945. Men 
op til1922 er han Det radika-
le Venstres altid opofrende, ak
tive mæcen og organisator, ven 
fra ungdommen, som han er, 
med sine jævnaldrende parti
fæller, Carl Th. Zahle og Ove 
Rode. Fra 1905-22leder han 
partiets kontor som medlem af 
Landsforbundets hovedbesty
relse. I 1909 ønsker han for
gæves, at Zahle skal gøre ham 
til minister, men Brandes tør 
ikke anbefale to jøder i ministe
riet. Ikke mindst under Politi
kens krise i 1920- kun to år før 
sit eget økonomiske sammen
brud - er han drivkraften i det 
>> Vennelån «, der oprettes for at 
klare bladets truede likviditet, 
og han overtager også for egen 
regning en større aktiepost på 
dette økonomisk lidet fristende 
tidspunkt. Fot. H. Damgaard. 
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Eigil Jørgensen (1900-36). 
Ansat ved Politiken 1919 og 
virksom som telegramredaktør 
1920-22. London korrespon
dent 1922-23. Men helbredet 
svigter og han dør - kun 36 år 
gammel- i 1936. Niels Hasager 
fremhæver ham altid senere 
som en forbilledlig og stærkt 
savnet redaktionssekretær. 

Esther Gøthe (1887-1974). Jour
nalist. Ansættes af Cavling 
1921 som redaktør af "Kvinde
siden<<, som hun overtager ved 
Emma Gads død. Skønt hun af 
ydre er meget fjern fra senere 
tiders >>Dameredaktører<<, bli
ver hun gennem 36 år en alsidig 
og velorienteret medarbejder, 
altid veloplagt og åben for den 
voksende kvindefrigørelse. 
Pensioneret 1957. 
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noneørerne faktisk lider under ikke at kunne avertere i 
Danmarks - trods alt - største avis. Samtidig føler han, at 
det er forræderi at tænke på at sælge avisen til Venstre, og 
han tror ikke det mindste på muligheden i at slå Venstre og 
radikale sammen til et parti. Han arbejder derfor i juli
august på at skaffe Politiken nye penge, mens Venstres for
handlere presser på den salgsvenlige del af aktionærerne. 

Da der endelig synes at være faldet ro over de salgsvillige 
storaktionærer, fordi august-regnskaberne viser over
skud, sætter Venstre trumf på og byder nu kurs 500 = 

2.560.000 kr. for 510.000 kr. aktier i et blad på fallittens 
rand. Nu er H. N. Andersen også med i finansieringen af kø
bet, og nu bliver alle de større aktionærer endnu engang 
helt perplekse. Ved valget i april er Det radikale Venstre al
lerede halveret, og i juli er partiet atter reduceret en smule. 
-»Hvad er de radikale dog for et parti, som nu skal føre Po
litiken i fordærv?« sukker Cavling. Med kurs 500 er han 
villig til at sælge. Det er Vilhelm Nielsen også, for han har 
længe følt sig forbigået af partiet. Gustav Philipsen, som 
har været i Politikens bestyrelse siden 1907 som en af de 
mindre aktionærer, har direkte tilskyndet salg. Den hold
ning koster ham senere hans bestyrelsespost. 

Det lykkes den praktiske Heilbuth endnu en gang at be
sværge alle kapitalistiske kræfter, der vil sælge. Han, som 
endnu er en velhavende mand - men kun et par år endnu 
indtil Landmandsbankens krak i 1923- tegner af egen lom
me 100.000 kr. og får Landmandsbankens pæne direktør 
P. Schack Eyber til at gøre det samme, ligeledes for egen 
regning. Schack Eyber synes nemlig, at hans bank har be
handlet Politiken unfair ved at annullere det nævnt lån. 
Heilbuth har oprindelig - meget naturligt - villet fordoble 
aktiekapitalens 510.000 kr., men de gamle aktionærer har 
ment, at det er urimeligt, at nye aktionærer skal have sam
me rettigheder som de gamle, hvis Politiken kommer sig 
igen. Det ender med, at man opgiver at udvide aktiekapita
len og i stedet udformer hjælpeaktionen som et 10-årigt 
» Vennelån« på max. 600.000 kr. Lånet bliver ret hurtigt 
tegnet af folk som Wilhelm Weimann, Hassing Jørgensen, 
brødrene Karsten og T o r ben Meyer, Ludvig Elsass og Lou
is Meyer. Også Edv. Brandes, Carl Jespersen, Vilhelm 
Nielsen, Oskar Johansen og Henrik C avling kommer på ny 
ud af busken med til sammen en trediedel af beløbet. Det 
lykkes således Heilbuth med Edv. Brandes og Zahle som 
mellemmænd at tilvejebringe 400.000 kr. ud over hans 
egne og Schack Eybers 200.000 kr. Efter afbestillingen af 
den nye presse og påbegyndt udlejning af Vestergade 28 



1920 

Horserødlejren opføres som en række træbarakker til indkvartering af russiske krigsfanger, som Danmark har 
påtaget sig at få sendt tilbage til Sovjet. Politiken låner senere nogle af de tomme barakker til feriekoloni for 
børn. Her bader børnene i søen ved lejren. - Fot. H. Damgaard. 

Politikens feriebørn i Horserødlejrens spisesal1920. 23 år senere kommer ni af Politikens medarbejdere til at 
spise her daglig, da de arresteres af tyskerne sammen med 100 andre. Tyskerne anvender nemlig den gamle lejr 
til internering af gidslerne fra den 29. august 1943. - Fot. H. Damgaard. 
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1920 

Valdemar Møller (1885-1947). 
Skuespiller og bladtegner. An
sat ved Det kgl. Teater fra 1906 
til sin død, som en af national
scenens populæreste kræfter. 
Bror til Petrine Sanne. Fast 
knyttet til Politiken fra 1920, 
hvor hans runde og godmodige 
lune kommer til udtryk i hans 
teatertegninger. Stor kunst er 
hans bidrag næppe i sammen
ligning med Rasmus Christian
sens, men >>Onkel Valdemar« 
er en højst elsket institution på 
bladet, indtil han kort før sin 
død 1947 trækker sig tilbage på 
grund af svigtende helbred. 

Valdemar Møller som Gert 
Buntmager i en Holberg
forestilling på Det kgl. Teater. 
Tegning af en svensk kunstner. 
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samt de mange interne spareforanstaltninger lykkedes det 
at ride den økonomiske storm af. Det hjælper godt, at de 
øvrige københavnske blade samtidig accepterer, at avis
prisen hæves med 1 kr. pr. kvartal. I øvrigt bliver lånet 
programmæssigt afviklet i løbet af de aftalte 10 år. 

Da Heilbuths plan er realiseret, og der er sagt endeligt nej 
tak til Venstre, er krisen faktisk overvundet. Den har ko
stet enerverende måneder. Politiken klarer sig pænt med de 
lånte penge, men sparebestræbelserne præger huset i læn
gere tid. Foredragssalen indskrænkes, Politikens Bibliotek 
rykker som tidligere nævnt ned i kælderen under Boghal
len og kvæles langsomt. Bibliotekaren dr. Emil Fog bliver 
redaktionssekretær og slider sig til døde i sit nye, uvante 
fag. 

Annonce-boycatten ophører ikke straks, men de store 
annoncører vender langsomt tilbage - en for en. Hårdt 
presset af Cavling averterer H. N. Andersen atter ØK. De 
sidste annoncører kommer dog først tilbage i 1923. Efter at 
salgsplanerne er strandet, er det dog som om man har op
givet at kvæle Politiken. 

Og hvad gør Venstre? 
De køber i 1922 Ove Rodes gamle »København« af Poli

tikens tidligere bogholder, nu den lille bladkonge Harald 
Witzansky. Venstre poster en masse penge i dette blad fra 
1923-31. Det tager- som tidligere nævnt- ni år at ødelægge 
»København«, ganske som »Morgenposten« blev ødelagt 
på ni år efter Hørups afgang 1883. 

Politiken kan stadig 
Den 14. september 1920 er der rejsegilde på det nye hus i 
Vestergade 28, hvis facade helt indgår i den 16 år ældre 
hjørneejendom. Sammensmeltningen er lykkedes så godt, 
at den nye, 30 meter brede og meget dybe tilbygning næ
sten ikke markerer sig som en selvstændig ejendom, hver
ken ude- eller indefra. Det er den første store udvidelse af 
Politikens ejendom siden indflytningen på Rådhuspladsen 
1912, og arbejdet er gennemført under både Påskekrisen og 
den forretningsmæssige boycott af Politiken. Henrik Cav
ling benytter lejligheden til at sende sine fjender en salut og 
dvæler i sin rejsegildetale ved den krig, der i det sidste halve 
år har været ført mod bladet, men som lederne og husets 
venner har taget med sindsro. Og han fortsætter: »Politi
ken har for en gangs skyld haft lejlighed til at måle sine 
kræfter, og bladets fjender må have forregnet sig, når de 
har troet, at de kunne vælte husets mure med usandhed og 



1920 

I 1919 nedriver man det gamle hus i Vestergade 28. Det gør lidt ondt, for på l. sal har unge Oehlenschlager i 
1803 skrevet Guldhornene. Under pressestrejken i 1920 tager Carl Jespersen fat på at rydde byggepladsen, bi
stået af bl.a. reklamefolkene Bøge og Ipsen. - Fot. H. Damgaard. 

Sent i 1920 står det nye hus næsten færdigopført, og der holdes rejsegilde. I forgrunden sidder Carl Jespersen, 
Axel Breidahl, regnskabschef Kai Mogensen, Anker Kirkeby og en murer. Længere tilbage står Henrik Cav
ling og Oskar Johansen, begge iført bowler.- Fot. H. Damgaard. 
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Journalistforbundets højt deko
rerede formand og tillige med
arbejder ved Politiken siden 
1888, Kristian Dahl, lykønsker 
i 1920 sin kollega på Politiken, 
Axel Breidahl med hans nyer
hvervede ridderkors. Cavling, 
som livet igennem aldrig lader 
sig dekorere, ser overbærende 
til, mens Hørups buste synes at 
udtrykke stærk, radikal misbil
ligelse med hædersbevisningen. 
Det har aldrig hørt til rigtig 
god tone i Politikens Hus at 
modtage ordner. Da Niels Has
ager i 1958 modtager fortjenst
medaljen i guld (som bladets 
bestyrelsesformand Vilhelm 
Nielsen også har fået ved en 
tidligere lejlighed) opstår den 
devise på Rådhuspladsen, >>at 
man gerne må sige ja til de run
de, men ikke til de korsforme
de udmærkelser<<. -Tegning af 
Alfred Schmidt til Dagens Digt 
i BT. 
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rygter. Svaret er den krans, der nu vajer over denne store 
tilbygning til det i forvejen omfangsrige kompleks. Nu sti
ger oplaget igen i størrelse fra dag til dag. Krigen, der fra 
modstandernes side er ført med konsekvent og smålig ond
skab, har kostet meget, men det kan nu siges, at Politikens 
modstandere ikke behersker den offentlige mening, og at 
det borgerlige frisind i de kommende tider vil samle sig om 
det blad, der ikke gav op i kampen for det frie ord.« 

Talen er refereret i Politiken dagen efter, men en lille 
kreds af folk i huset ved, at der endnu midt i september 
1920 er stor uro i bestyrelsen over den spændte økonomi, 
og at partiet Venstre nylig har søgt at købe bladet. 

Det nye hus smelter også indvendigt fuldstændig sammen 
med Politikens hjørneejendom. Da de to bygninger er 
opført i niveau og uden branddøre, er der ingen, der færdes 
i huset, der tænker på, at det er to forskellige bygninger. På 
facaden sidder dog en mindeplade, der gør opmærksom 
på, at det var i det nedrevne hus, Adam Oehlenschlager 
skrev Guldhornene. 

l 
,, 
l 



T om Kristensen som reporter 
Selv om Tom Kristensen først bliver fast knyttet til Politi
ken fra 1924, har han god kontakt med C avling allerede fra 
1920, da han er 27 år. Herom fortæller han på sine ældre 
dage i »Indendørs-Politiken« med samme venlige overbæ
renhed over for Cavling, som han også lægger for dagen i 
sin roman »Hærværk«: 

»Omkring 1920 var det god skik, at unge, debuterende dig
tere aflagde et besøg hos Henrik Cavling i hjørneværelset 
og afleverede et eksemplar af den nyeste bog, og derfor 
måtte jeg jo derop med min »Fribytterdrømme«. Skæbnen 
ville, atCavling straks fandt frem til digtet »Landet Atlan
tis«, noget af det rødeste, jeg har skrevet, og med den slet
test mulige skandering læste han første strofe højt for sig 
selv, >> Tjah, formen er i orden, ((sagde han med drømmen
de øjne; »men indholdet- tjah?(( Og uden overgang gled 
han ind i omtalen af min ven, Emil Bønnelyckes skuespil 
»Den troskyldige«, som lige var blevet opført ude i Char-

1920 

Politiken fejrer Max Reinhardt 
i Foredragssalen på Rådhus
pladsen i anledning af den store 
tyske teaterinstruktørs gæste
spil i København i november 
1920. Axel Andreasen, der nu 
kun sjældent optræder som il
lustrator i Politiken, har endnu 
engang ageret hurtigt
arbejdende reportagetegner. I 
midten underholder Georg 
Brandes sig med hædersgæsten. 
Til venstre ses Poul Wegener, 
overlæge Johan P. Hartmann 
og den tyske skuespillerinde 
Helene Thieming. Til højre står 
Sven Lange, Bjørn Bjørnson og 
Sophus Bauditz. Skråt bagved 
ses teaterdirektør Frede Skaa
rup fra Scala-Teatret. Når 
Foredragssalen anvendes til hu
sets større fester er den altid 
udsmykket med dekorationer, 
guirlander og bånd. Snedker 
Hansen kan det! 

333 



1920 

Carl Jensen (1887-1961). 
Tegner. Starter med sociale 
tendens-skildringer under på
virkning af Axel Jørgensen, 
men bliver efter sin tilknytning 
til Politiken fra 1921 i stigende 
grad tværpolitisk satiretegner 
og tillige seriøs portrætkunst
ner. I samarbejde med Valde
mar Koppel og senere Hakon 
Stephensen leverer han i mange 
år »Dagens Tegning« og skaber 
dermed en instution, som sene
re føres videre af Bo Bojesen. 

Tegneren Carl Jensens aristo
kratiske profil fastholdt af 
Hans Bendix i 1950'erne. 
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lottenlund. Stykket foregik på et stillads mellem murere og 
handlede om, hvor skæbnesvangert det er ikke at have en 
fagforeningsbog. Bønnelycke selv spillede en af biperso
nerne, en murersvend Hadsk. Han lignede en pariser
apache og var hvid i ansigtet af indædt ondskab. Det var 
overbevisende skuespilkunst, syntes jeg, indtil jeg opdage
de, at han hadede den »frikadelle«, der spillede hovedrol
len, og hver aften for åbent tæppe smak han ham ikke vir
kelighestro, men virkelige øretæver. Det snakkede Cav
ling og jeg jo ret hyggeligt om. Men så siger C avling pludse
lig filosofisk: »Bønnelyckes stykke ender nu forkert. Hel
ten skulle til slut være steget til himmels i en apoteose.«» Ja
men, hr. redaktør, den oprindelige mening var også, at han 
skulle være styrtet ned.« »]a, eller styrtet ned--- i en apo
teose.« 

Det var måske erindringen om denne samtale, der fik 
Cavling til nogle år efter at foreslå mig, jeg skulle gå ud og 
anmelde »Kaptajn Grants børn« på Sønderbro, og han 
blev oprigtigt bedrøvet, da jeg svarede, det ville være synd 
for skuespillerne, for jeg havde ikke forstand på teater. »Ja
men, var det ikke morsomt at prøve. En gang skal jo være 
den første.« »Nej, det ville være uretfærdigt.« »Det var el
lers en god ide.« Ja, det var det da. Cavling smilte polisk 
bag sit berømte overskæg. 

Da kronikken naturligvis straks var blevet åbnet for 
mig, - det blev den for alle penneknægte - var jeg et par 
måneder efter oppe i hjørneværelset igen og fortalte, at jeg 
agtede mig til Miinchen, fordi Kurt E isner, Gustav Landau
er og en tredie kommunist lige var blevet skudt ned på åben 
gade, og det så ud til revolution. Forskud vovede jeg ikke 
at snakke om, så samtalen blev venlig, ja næsten profetisk, 
for Cavling bemærkede blandt andet: »Der er bare det ke
delige ved at komme til en by, hvor der er revolution, at re
volutionen altid foregår i en anden gade end den, man går 
i.« Og hvor fik han ret! Jeg var til mange politiske møder og 
lærte at sige »Generalstrojk« med bayrisk tonefald, men 
den aften, da der i et lokale tæt op til »Roter Hahn«, hvor 
jeg boede, fandt et politisk rabaldermøde sted, gad jeg ikke 
gå derhen, fordi jeg af en katolsk professor havde fået at vi
de, at det bare var »die Hitlerknaben«, og at der ingen 
fremtid var i dem. Min første kronik» Tre skud« blev der
for ret fredelig, for revolutionen var ved at foregå i et loka
le, så at sige ved siden af. 

Det varede nogle år, inden jeg begyndte som anmelder; 
men selv om det efterhånden blev klart, at det var litterær 
medarbejder, jeg skulle være, kunne Cavling godt lide at 
bryde ind i rutinen. Det var ikke alene tilfældet med mig, 



men med alle. Således skete det en aften på et ubelejligt sent 
tidspunkt, at et fyrværkerilager på Nørrebro eksplodere
de, og en hel tagetage stod i lys lue. Hele Politikens mand
skab måtte rykke ud. Selv vor musikanmelder, Hugo Se
ligmann, der trådte ind i redaktionen med cyklespænder på 
bukserne og musik i ørerne og skulle anmelde aftenens 
koncert, blev omgående ekspederet ned i en taxa og sendt 
ud for at skrive reportage om ildebrand, for næste morgen 
gav Politikens læsere pokker i både Beethoven og Chopin. 

Sådanne lynnedslag ramte også mig. Jeg husker ikke, 
hvilken anmeldelse jeg sad og nørklede med den aften, da 
Cavling stemme pludselig engang i 1925lød gennem loka
lerne: »Er der nogen til stede, der taler udenlandsk?« og jeg 
måtte jo melde mig. Sagen var den, at der nede på »Cosmo
polite« sad en tysk professor fra Tjekkoslovakiet, specia
list i dyndbade og basedowsk syge, og han skulle fotogra
feres af Damgaard og interviewes af mig; men jeg måtte ik
ke komme ind på politik. Da Damgaard og jeg arriverede, 
stod professoren i fin, hvid skjorte og havde lige bundet en 
fin, hvid sløjfe: han skulle i selskab. Damgaard havde 
travlt og bad ham tage kjole og vest på, og så blev professo
ren fotograferet i kjole og hvidt foroven og bar skjorte for
neden og sokkeholdere. Damgaard forsvandt, og billedet i 
bladet dagen efter var comme il faut. Imidlertid var en ven 
af professoren mødt op; men jeg fik da begyndt, og hvor 
gik det let. Jeg fyldte flere ark papir med basedowsk syge 
og dyndbad. Jeg lagde grunden til et af verdens kedeligste 
interviews og blev derfor godt gal i hovedet og spurgte 
pludselig om hr. professorens mening om præsident Masa
ryk. Jo, han var en glimrende bjergbestiger- begge herrer
ne slog en skraldende latterop-og det var nu godt gjort af 
Masaryk i hans høje alder- og han løb endnu bedre på ski
fabelhaft- og til herrernes forbavselse skrev jeg hvert ord 
omhyggeligt ned. Mit basedowske interview blev skyld i, 
at den tjekkiske gesandt nægtede professoren hjemrejsevi
sum på grund af præsidentfornærmelse, og det tog C avling 
en uge at få de to herrer forsonede ved at forsikre, at jeg var 
en ung uskyldig journalist. Men vor udenrigsmedarbejder, 
Nic. Blædel, spurgte mig en dag, om jeg havde været i Tjek
koslovakiet, og da jeg jo måtte indrømme, at jeg havde væ
ret gæst i et jesuiterkloster i Prag, blev det mig forbudt for 
fremtiden at berøre tjekkiske emner i Politiken. Moralen 
er, at man aldrig skal give en journalist et kedeligt inter
view!! 

1920 

Knud Poulsen d. æ. (1881-1946). 
Forfatter, journalist. Student 
1900. Efter opgivet juridisk stu
dium rejser han jorden rundt 
1907-12. I 1915 kommer hans 
bog >>Breve fra det fjerne«. I 
1921 opdager Friis Møller og 
Cavling ham, og han knyttes til 
kronikken, hvor hans poetiske 
natur-essays danner et helt nyt 
indslag. Han bor i eksil i 
Djursland, hvorfra han skriver 
til Politiken. Hans egen familie 
er ikke imponeret af ham. 

Hvem skrev hvad 

Cavling lader sig aldrig bringe 
ud af fatning, selv om han har 
sagt noget forkert. Einar Black 
har fået ordre til at tage et in
terview med Harry Søiberg. 
Cavling tilføjer: -Er det forre
sten ikke ham, der har skrevet 
>>De dødes Rige«? Black svarer 
overbærende: -Nej, der tager 
De fejl, redaktør Cavling, det 
er Henrik Pontoppidan. Søi
bergs bog hedder >>De levendes 
land«. Cavling stryger sig i 
skægget og afslutter eftertænk
somt diskussionen med ordene: 
-Ja, det synes jeg jo nok. 
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Poul Henningsen »PH« (1894-
1967). Arkitekt, forfatter og 
kritiker. Knyttet til Politiken 
allerede som 27-årig i 1921 med 
byggestof som speciale. Funk
tionalismens første forkæmper 
i Danmark. PH-lampens debut 
i Paris 1925. 30'rnes samfunds
kritiker i bredeste forstand gen
nem indlæg og kronikker. Fra 
1964 til sin død Politikens dag
lige anmelder af TV, da dette 
stof for alvor bliver vigtigt. 

PH tegnet i 1930'rne af Carl 
Jensen. 
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Den uberegnelige PH 
I Publicistklubbens 100-års jubelbog giver Robert Naur et 
portræt af sin onkel, Poul Henningsen, som debuterer som 
medarbejder ved Politiken i 1921. Her er hans bidrag som 
han i udvidet form har overladt redaktionen af denne bog: 

»Poul Henningsen havde fået optaget kroniker i Politi
ken, inden han var fyldt tyve år. Fra 1921 finder vi ham 
som fast medarbejder hos Cavling med ansvar for arkitek
turstoffet, et nyt journalistisk område. I en kronik om Kri
tikkens hensigt fremføres hans program for arkitektursi
derne, der senere får endnu en medarbejder, den unge Ha
kon Stephensen. 

PH skriver: Det er ikke kritikkens opgave at beskæftige 
sig med petitesser, som hvorvidt Politigårdens søjler er 
bedre kopieret efter Domhusets end Posthusets efter Slots
kirkens. Det er opgaven at påvise, at de to bygninger stort 
set beror på samme misforståelser ... Og videre: Det er ikke 
kritikkens hensigt at beskæftige sig med æstetik, så længe 
den samfundsmæssige side af arkitekturen ligger upåagtet 
hen. 

Det var de menneskelige levevilkår, der optog ham i 
denne væsentlige bølge af tidlig journalistik i Politiken. 
PHs første medarbejderskab strakte sig til1938. Tre år tid
ligere havde han været blandt initiativtagerne til forenin
gen Frisindet Kulturkamp, hvis ansigt udadtil blev tids
skriftet Kulturkampen (1935-39). Poul Henningsen stod i 
1938 som ansvarshavende redaktør for et dobbeltnummer 
om kulturpolitik. En artikel heri, forfattet af en anden bi
dragyder, beskæftigede sig kritisk med Politikens forhold 
under Påskekrisen i 1920. Den faldt Niels Hasager for bry
stet, og han benyttede lejligheden til at fyre sin begavede og 
kontroversielle medarbejder. 

Først i 1960 blev PH atter fast knyttet til Politiken som 
kronikør og anmelder. De sidste ti år af hans skribentvirk
somhed kredsede oftest om kulturkløften, underhold
ningsindustrien og forbrugerismen; desuden skrev han 
TV -anmeldelser. 

Han står så levende som kun meget få af den generation. 
- Man hører stadig: som PH sagde ... eller som PH ville 
have sagt . . . Gang på gang møder vi ham som en dansk 
åndstradition. 

Han havde hoved og hænder fulde af alverden, var så 
usædvanlig talentfuld i en sammenfatning af praktiske og 
intellektuelle egenskaber, som det kunstneriske i hans sind 
hindrede i nogen sinde at blive pedantisk, tørt, ulideligt. Få 



irriterede sin samtid så meget som PH, og mest irriterende 

forekom det nok konservative sind, at han næsten altid 

kunne få latteren på sin side. Som da han for længe siden 

diskuterede naturfredning og pludselig udsendte dette 

uforlignelige spørgsmål: Hvor sidder i grunden gusen på en 
mosekone? 

Livet faldt ham så let, men han opfattede det som et dybt 
moralsk anliggende. Mest misundelsesværdig blandt hans 

rige egenskaber var nok den, at han behændig som en kat 

flyttede sig for ærgrelser; de bed ikke på ham. 
Han arbejdede altid på de mest forskellige sager, og altid 

på samme måde: åbent, udogmatisk, søgende og ledet af et 

instinkt, som kunstneren deler med opfinderen. 
Mange ting var han af og til. Journalist var han altid. 

Han publicerede gennem et halvt århundrede, og i Det kgl. 

Biblioteks samlinger ligger langt over 3000 foredragsma

nuskripter, anmeldelser og artikler fra PHs hånd. Mønstret 

fortsættes- hans held, som var hans livsbetingelse, var, at 

PH-lampen sikrede ham det nødvendigste. Som journalist 

var han free-lance, ingen kunne købe ham til at holde kæft 

eller ændre kurs. 
Særligt husker jeg ham fra somrene midt i trediverne. Vi 

var en flok fætre og kusiner, som så frem til onkel Palle 

kom og sluttede sig til sin familie. Der var et eventyr om
kring ham. Han var ingeniøren, når unge og gamle samle

des nede ved Løkken strand for at omlægge Furreby bæks 

udløb i Skagerrak. Han var så utroligt nærværende, den 

mand. En sommer, det må haveværet i 1935, havde hanin

stalleret et stort lad på sin totakters D KW-bil, en type han 

trofast holdt sig til til trods for dens baggrund i Nazitysk
land. Fra ladet opererede »fotografen«, som sammen med 

PH skabte Danmarksfilmen. Vi børn blev hyret til at sprin

ge ud over klitten i tæt strøm. Filmen fik en krank skæbne, 

umiddelbart. Først efter verdenskrigen kom det eneste 

overlevende eksemplar til at dokumentere et stykke dansk 

filmhistorie. Jeg husker min forbavselse, da det efter pre
mieren viste sig, at produktet blev udskældt som en for

nærmende fiasko. Vi, som i det beskedne plan havde været 

onkel Polles små medarbejdere, vidste jo, at det var hans 

glæde ved landet, ved sommeren, som filmen skulle handle 

om. 
Somme tider gik han op i klitten med sin transportable 

radiomodtager, en af de allerførste af slagsen, tyve år før 

transistoren. Det var, når han skulle anmelde radio. Hans 

indsats her, beskeden som den var i PHs helhed, blev skel

sættende. Han var den første, der lyttede sig ind i radioens 

egenart som medie, og han var den første, som konfronte-

22 Pl~litiken 100 ar 1 
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Kritiske ord fra PH 

Henningsen helliger midlet. 

Pyjamasen er opfundet, fordi 
ord ingen vægt har i natskjorte. 

Vigtige spørgsmål hører altid 
under et andet kontor. 

Dannet kunst har aldrig eksi
steret, undtagen porcelænsma
leri og pudebroderi. 

Det er Ibsen, der har opfundet 
den form for drama, at den ene 
væg er fjernet for noget, som 
aldrig burde komme uden for 
hjemmets fire vægge. 

Pissoiret på Trianglen er ikke 
slottet i Versailles, Fælledpar
ken er ikke det dertil hørende 
franske anlæg. Det er en åben 
park, som aldeles ikke kræver 
nogen indgang. 

Søjler, palmetter og friser er 
frit tilgængelige til privatbrug 
ligesom Moses og Goethe og 
Kant til citatbrug. 

Se ikke på mig som om jeg var 
kommunist. Det er jeg ikke! Jeg 
tilhører en sekt, der var ud
bredt i halvfemserne, Brandes
tiden. Nu er vi ikke så mange 
mere, men når vore anskuelser 
virker så opsigtsvækkende, er 
det ikke vor skyld. Det er ti
den, der er forandret. 

Det kan have sin interesse at 
se, hvad der engang bliver til
bage af den demokratiske peri
ode; hvad der i bedste fald vil 
overleve den som kultur-vær
dier. Det bliver funktionalis
men, jazzen, dansen, friluftsli
vet og den deraf flydende el
skov. 

Frihed i kønslivet er den største 
gave, ungdommen har fået un
der demokratiet - større end 
den almindelige valgret. Og i 
hvert fald noget større end 
Landstingets afskaffelse. 
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PH i Kritisk Revy 

Der findes kun en smag, nemlig 
den gode - og den er altid dår
lig! 

Vær lidt mere utilfreds og lidt 
mindre misfornøjet. 

Monokel kan skyldes et dårligt 
øje- men nakkeskilling? 

Drøm mætter! 

Synes De selv, De er køn? 

Selv kopisten narres ikke for 
skaberglæden. 

Hvo, som bygger et hus for an
dre, skulle bare selv bo der! 

Forargelse er den billigste og 
mest vellystige form for usæde
lighed. 

I nødden skal man knalde sine 
fjender. 

Øl er også mad. 

Idioter anser fornuften for en 
slags teori. 

Samfundet uskadeliggør indivi
dets farlige retfærdighedstrang 
gennem vand, brød og ridder
kors. 

Kritisk Revy-brevkasse: 
-Hvem var Farimax? - Svar: 
Det danske Socialdemokratis 
grundlægger. 

- Herr. Red. P. Hønissen! Sta
ves paradox med Ph? - Svar: 
Snoph! 

Hvis vi fornærmer uden at væ
re morsomme, så var det mod
satte dog værre. 

Livet er farligere end døden. 

Den hule alvor fortrænger det 
ægte gøgl. 

De er alle latterlige - i hin an
dens øjne. 
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rede Danmarks Radio med det tunge ansvar som folkelig, 
demokratisk kulturformidler. 

Han havde så mange forskellige talenter, at det kunne 
have gjort ham til en splittet mand. Og dog var han fuld
kommen sammenhængende. Hele hans journalistik, alle 
hans foredrag, al hans polemik, alle hans revyviser, hvoraf 
mange er blevet stedsegrønne, havde mening. Og det var 
friheden til stadig at skærpe og tydeliggøre denne mening, 
der i alle sammenhæng gjorde ham til den evige fast-løse 
medarbejder i hovedstadspressen. Han måtte reservere sig 
en udgang. 

Hans journalistik udviklede sig i vældige bølgebevægel
ser. Tyvernes tema blev anslået i kritik. Den unge maler
kunst fascinerede ham. Han var i øvrigt selv begavet på 
området, som maleri og tegning fra de unge år viser os. 
Han jagtede de nye udtryksformers samfundsrelevans -
kubisme og politik. Han følte sig som viderefører af ånds
traditionen fra Brandes og Hørup, og hans an ti
victorianisme gjorde ham til en naturlig talsmand for en fri
ere omgang med sexualitet. 

I trediverne finder vi ham modigt placeret mellem to gi
ganter, som han aldrig blev partigænger hos - kommuni
sterne og socialdemokraterne. ))Hva mæ kulturen?«, slog 
tillyd for den ægte arbejderkultur, som muligvis aldrig er 
opstået. Hans synspunkter dengang ekko' er stadig gennem 
nyere socialdemokratisk kulturdebat. Det var vel mere en 
gennemført anti-kommercialistisk holdning end egentlig 
tro på Stalin-kommunismen, der i de år jog ham i bås med 
salon-kommunisterne. Politik opfattede han som et 
kultur- eller ukulturfænomen, og det var der mange politi
kere, der aldrig begreb. Det muliges kunst var ham for 
småt. Kunst sætter ind med det umulige. 

Selvfølgelig var han tidligt ude som anti-fascist, da mør
ket sænkede sig over Tyskland, og under besættelsen måt
te han af sted til Sverige. Han vendte tilbage til en massiv 
upopularitet. I hele fredsrusen, hvor det yderste højre og 
det yderste venstre for en kort stund forenedes i en som
merlig lancier, var der forbavsende enighed om, at »trediv-

Næste side: 
Som Koppel siger i sin ældre Politikens Historie: >>Poul Henningsen kom 
til bladet omgivet af sin friske berømmelse fra >>Kritisk revy« og over
vældede nu læserne med sine paradoksalt formede anskuelser, hvad en
ten han gjorde sig til Josephine Bakers ridder eller anbragte klovnen 
Grock i centrum for den store kunst.<< I mange år er han et af bladtegner
nes foretrukne ofre, hvad næste side vil bekræfte. Her er han tegnet af 
Carl Jensen i talrige udgaver, af Herluf Bidstrup yderst til højre og ende
lig nederst af Hans Bendix. 
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1922 

Bertil Ohlin (1899-1978) Svensk 
nationaløkonom, professor og 
politiker. 1924-29 professor i 
København og i denne periode 
nært knyttet til Politiken som 
kronikør og kommentator til 
den økonomiske udvikling. 
Selv efter sin tilbagevenden til 
Stockholm opgiver han ikke 
forbindelsen med Politiken. Fra 
1938-44 medlem af Riksdagen. 
1944-45 handelsminister. 

Henning Kehler (1891-1979). 
Kritiker, journalist, dramati
ker. Student 1909. Guldme
dalje 1915. Magister i fransk 
1916. I udenrigstjeneste i Rus
land 1917-19. Ved siden af sin 
alsidige litterære produktion er 
han i 1920'rne en af Politikens 
flittigeste kronikører, som ved 
kronikkens 50-års jubilæum i 
1955 har skrevet over 100 kro
nikker. 
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ernes frisind«, som PH mere end nogen anden var en eks
ponent for, havde spillet totalfallit. 

Han havde troskyldighedens enestående mod, og stik 
mod en følelsestornado af hævn mod nazismens håndlan
gere, rejste PH en polemik af bidende skarphed. Han påvi
ste, at vi i de danske flygtningelejre tolererede forhold, der 
ikke gav nazisterne så forfærdelig meget efter. Og han på
viste, at der fra selve den nedkæmpede nazisme udgik en 
smitte, som kunne undergrave demokratiet. Han var hadet 
i disse år. Eftertiden gav ham medhold. 

Et sidste kapitel af sin journalistisk viede PH forbruger
tanken. Hans årgange af bladet »T æ:rrk « blev overrasken
de. Han skrev om livskvalitet på et tidspunkt, da nationen i 
nyrigdom kastede sig ud i hæmningsløst anskafferi. 

Han var så enkel og så uberegnelig. Modig, optimistisk, 
veloplagt. En af de store, radikale humanister. Da han 
fyldte halvfjerds og samlede sine venner omkring sig i 
Håndværkerforeningen, kom den ungdom, hvis liv i Dan
mark PH havde gjort lettere at leve, i fakkeltog til ham. 
Nogle ville udråbe ham til konge- ja, for en republik, sva
rede han. 

Og til sorgerne sagde han: levende får I mig ikke!« 

Første radiokoncert i Danmark 
Den 4. november 1922 er Foredragsalen i Politikens Hus 
fyldt til sidste plads. Alle vil gerne overvære Danmarks 
første »trådløse« radiokoncert, som sendes fra en lejlighed 
i Dronningensgade på Christianshavn og modtages i Politi
kens Hus via to kæmpeantenner af kobbertråd, udspændt 
på Politikens tag. Publikum bliver ikke skuffet. Pludselig 
hører man Axel Breidahls stemme i den store, sorte tragt på 
scenen: »Hallo! Er der nogen? Ja, undskyld, men når man 
taler i radio, har man en flov fornemmelse af at stå og tale 
ud i det blå«. - Derefter introducerer Breidahl vittigt og 
slagfærdigt sangerinden Ely Fischer Kjerulf (gift med Axel 
Kjerulf og i øvrigt datter af maleren Poul Fischer). 

Fru Fischer Kjerulf synger »Det var en lørdag aften«, ak
kampagneret af Jutta Jerndorff, og hvert ord og hver tone 
går klart igennem. Så spiller Fini Henriques på sin violin, 
og rent og skønt kommer tonerne atter fra den sorte tragt 
på tribunen. Resten af programmet veksler med mere sang 
og spil og grammofonmusik. Aftenen slutter med signaler 
fra æteren, der iflg. Politikens referat» lyder som fuglefløjt 
og ikke udgør den mindst interessante del af programmet«. 



1922 

Axel Breidahl- i midten- fotograferet i >>studiet<< i Dronningensgade på Christianshavn under udsendelsen af 
den første danske radio-koncert i november 1922. Det er sangerinden Ely Fischer Kjerulf, der synger i den ene 

af de store lydtragte. -Kgl. Biblioteks Billedsamling. 

Referenten gør også næste dag opmærksom på, at afte
nens solister intet honorar har fået, men at det ikke er 
usandsynligt, at det en skønne dag kan blive en levevej at 
optræde i radio, og at man til den tid bør forlange lige så so
lide honorarer som for at optræde i sal eller på scene. 

Magasinets start 
Da økonomien er faldet til ro oven på boycatten 1920-21, 
starter Henrik Cavling omsider det søndagstillæg, han si
den 1910 harpønset på. Men den i 1920 afbestilte presse har 
man dog ikke turdet genbestille. Det nye Magasinet må 
foreløbig trykkes i tabloidformat på den gamle Vo-mag
presse fra 1912, som indtil1927 er den eneste maskine hele 
huset råder over. Det betyder, at man må trykke i sort med 
kun en støttefarve på et begrænset antal sider. 

N år der fra 1932 skal være højde for at rose Magasinet til 

Kender du ham? 
Litteraten Kai Friis Møller er 
penneven og katteven, men ab
solut ikke kattevenlig. Tom 
Kristensen har sagt om ham, at 
man ikke kan beskylde ham for 
at fremsætte overilede giftighe
der. De er i høj grad gennem
tænkte. En dag kommer Friis 
Møller ind på et værtshus, sæt
ter sig hos Tom Kristensen og 
spørger: 

- Kender du Bønnelycke? 
-Ja, svarer Tom, jeg mødte 
ham for resten lige udenfor, og 
han spurgte mig, om jeg kunne 
låne ham ti kroner. 
-Lånte du ham dem? spørger 
Friis Møller. 
-Ja. 
- Så kender du ham ikke, fast-
slår Friis Møller. 
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I sine første år på Politiken op
retter annoncechefen Gunnar 
Elley også bladsalgsafdelingen. 
Her deltager han -forrest i ma
skinen- i 1922 i de første prø
veflyvninger med avisen til Jyl
land, men som det vil ses på si
de 379, bliver det først alvor i 
1927. - Fot. Holger Damgaard. 

Næste side: 
Når sandheden skal frem, giver 
det første nummer af Magasi
net, dateret søndag den 9. juli 
1922, faktisk ikke udtryk for 
det storartede kunstneriske ni
veau, der senere gør Søndags
tillægget til en unik tryksag i 
Europa. Badepigen med den 
brandrøde parasol er en tem
melig upretentiøs start - men 
tillægget slår ikke desto mindre 
an med det samme. 
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skyerne, kan man til gengæld i 1922 godt indrømme, at de 
første numre af bladet er forstemmende grimme at se på. Et 
eksempel på en af de første forsider ses på næste side. 

Henrik Cavling har gjort sin søn, den 35-årige Viggo 
Cavling til Magasinets redaktør. Det bør faktisk noteres, 
at Viggo Cavling, der er født i Paris i 1887 som Cavlings 
første søn, året efter hans ansættelse på Politiken, er et vir
keligt ))Politikens barn«. Han bliver nemlig i Paris navn
givet Viggo Georg Edvard Herman Cavling efter alle fade
rens velgørere i Integade. Unge Cavling er en mere filoso
fisk og kunstnerisk anlagt udgave af faderen. Han har si
den 1907været en alsidig medarbejder på bladet, med bl.a. 
ballet som speciale, men fra 1922 får han rige udfoldelses
muligheder, som han fuldt ud evner at tage op. Magasinet 
bliver et meget afvekslende søndagstillæg, redigeret og 
skrevet ret uafhængigt af den daglige avis, selv om flittige
re medarbejdere som Kirkeby, Friis Møller, Vinding og 
T om Kristensen ofte optræder i bladet. I Axel Nygaard og 
lidt senere Adolf Hallman får Viggo Cavling den hårdt til
trængte skoling i Magasinets ydre formgivning og allerede 
i slutningen af 1920'rne er alle friser af sen-jugend-stil samt 
bruskbarok og anden »dekorativ blæretang« udryddet. 
Det samme gælder også uheldig udnyttelse af støttefarve 



og fremfor alt er de grimme, udskrabede klicheers tid forbi. 

Selv med en ekstra farve- og senere to farver- kan man nu 

styre forside-illustrationerne (se senere). Magasinet brin

ger noveller, endog føjleton-romaner, sætter problemer 

under debat og følger med i kunst og litteratur, teater og 

film i både ind- og udland. 
Fra 1926 får Viggo Cavling en fremragende højre hånd i 

redaktionssekretær Esther Noach, hvis smag er sikrere end 

Cavlings. De supplerer dog hinanden fortrinligt, fordi 

Cavling har arvet sin faders fabulerende sind og elsker at 

overraske læserne med uventede indslag og fremfor alt 

med konkurrencer. I de første 10 år anlægger Viggo Cav

ling sammen med Esther Noach den linje for tillægget, som 

omsider kommer til at udfolde sig i fuld blomst, da man en
delig i 1932 anskaffer den firefarvede presse, som er betin

gelsen for at lave det perfekte tillæg (se side 411). 
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Aage Krarup Nielsen (1891-
1972) Forfatter. Student 1909. 
Cand. med. 1920 og læge i ark
tiske områder fra 1920. Således 
ved en hvalfangerekspedition i 
det sydlige ishav 1921. Cavling 
sætter ham i gang som rejse
skribent, og han debuterer i 
Politiken samme år. Derefter 
skriver han resten af livet bøger 
fra hele verden. Han svigter al
drig Politikens kronik. 

Holger Rasmussen (1898-1969). 
Maskinsætter. Ansat 1922. For
mand fra 1935 for Teknisk 
Klub i Politikens Hus og den af 
alle, der kommer til at sidde 
længst. Han går først af som 
formand i 1962, pensioneres 
som 70-årig i 1968 og dør året 
efter. I hans 27-årige formands
tid er der kun en regulær ar
bejdskonflikt, nemlig Brauer
strejken på 4 månder i 1947. 
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Skitse i Politiken 1923 af Politi
kens første reklametegner G. 
Zelius-Madsen til en stor 
fællesannonce for alle hånd
værkere og leverandører ved 
biografens indretning. 

CENTR_Al 
TEATRET 

Valdemar Andersens tegning af 
programmet til åbningsforestil
ling 17. marts 1923. 
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I disse 10 år samarbejdes der meget bevidst med danske 
tegnere om Magasinets ugentlige forsider, i starten med 
den nævnte ene støttefarve, men fra 1927 med de to støtte
farver, som Politikens nye Koenig & Bauer-presse kan 
præstere (se side 374). Ikke alle navne på de første tegnere 
huskes i dag, men mange af dem er dog fremdeles faste be
greber: Gerda Wegener, Børge Billmann Petersen, Sven 
Brasch, Kay Christensen, Otto Christensen, Ernst Clau
sen, Leo Estvad, Anton Hansen, Victor Isbrand, Gitz
]ohansen og Svend Johansen. 

Central-Teateret 
Først i 1923lykkes Politiken at få udlejet stueetagen i 1920-
huset i Vestergade nr. 28. Det er i denne etage, forbundet 
med kælderetagen, at den store, nye Hoe-presse skulle ha
ve stået, men den er som tidligere nævnt blevet afbestilt 
over hals og hoved under boycatten i 1920. 

Det store lokale med tilhørende store baglokaler inde i 
gården i den senere bladudlevering lejes nu ud til en bio
grafdrift under navnet »Central-Teatret«. Bevillingsha
verne hedder Marott og Sommerfelt, men den daglige drift 
bestrides af direktør H. C. Th. Ry have for en årsløn på 
12.500 kr. Indgangen til biografen er placeret midt i Vester
gade 28's bygningsfacade. Biografen bliver ganske net ud
styret. Der er 300 pladser og i premiereanmeldelsen står, at 
det er »hyggeligt, elegant og smagfuldt«. Marotter særlig 
stolt af den store, røde lysreklame, (se billedet næste side) 
selv om den skæmmer Politikens selvstændige image på fa
caden. ))Denne pragtfuldt arrangerede lysreklame skal 
drage Rådhuspladsens menneskevrimmel hen til vort tea
ter!« Tegneren Valdemar Andersen tegner biografens lo
go, den galoperende hest til programmet og 17. februar 
1923 er der premiere for en indbudt kreds. Næste dag åbnes 
biografen for publikum. Premierefilmen er ))Sandheden 
om ægtemænd« fra Officin Firs t Nation. Marott har endnu 
en trumf til premieren, som han understreger som noget 
nyt og forjættende: )) Vi har kvindelige kontrollører!« 

Beliggenheden er dog næppe ideel for en biograf. Da Ma
rott og Sommerfelt i 1926 får deres bevilling flyttet til 
Arena-Teateret ved Tivoli, slukkes den nervøst blinkende 
pil på facaden i nogle måneder, indtil fru Betty Hennings 
får bevillingen. 2. påskedag 1926 genåbnes teatret med 
First Nationals: ))Sheikens syv slavinder«. I 1929 lukkes 
biografen for stedse efter knap seks års virke. Så begynder 
Politiken at ombygge lokalerne til Magasinets nye presse. 



Her er Politikens hjørne foto
graferet en diset aften i marts 
1923, da den nye biograf i hu
set >>Central-Teatret« lige er åb
net. Når man erindrer, at loka
let skulle have været brugt til 
den afbestilte Magasin-presse, 
forstår man bedre, at Cavling 
må slå sig til tåls med at hans 
hus udefra - i de næste seks år 
- mere ligner en biograf end et 
dagblad. Men nogen rigtig suc
ces bliver biografen faktisk al
drig i sin korte levetid. - Fot. 
Holger Damgaard. 

Den kvindelige hovedkraft i 
premiere-forestillingen var Mae 
Murray. 

1923 

345 



1923 

Redaktør C. J. Sonning fra Ber
lingske Tidende, som i 1911 har 
udsendt sin smædebog »Politi
kens levnedsløb<<, kommer for 
skade at ramle sammen med 
Politiken påny i 1923 i anled
ning af den såkaldte »Luden
dorff-sag«, (se teksten). Son
ning opgiver senere journalistik 
og køber i stedet ejendomme. 
Hans navn lever stadig i 
>> Sonning-Fonden «. 

Povl Jespersen (1897-1962) Ak
kvisitionschef. Efter real
eksamen 1913 på Aftenbladets 
kontor og Hertz' Annoncebu
reau. 1919-21 i USA. Derefter 
annoncerepræsentant på Politi
ken. Fra 1923 akkvisitionschef 
med småannoncerne som spe
ciale. Som søn af Carl Jesper
sen er hans stilling ikke let, 
men han forbliver i huset til 
1948. 
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Sonrungsagen 
Den 5. februar 1923 bringer »Berlingske Tidende« et stort 
forsideinterview med general Erik Ludendorff i Miinchen. 
Interviewet er skrevet af bladets faste medarbejder C.J, 
Sonning, som giver en detaljeret skildring af sin ankomst 
til generalens villa på Prins Ludwigshohe og ledsager gene
ralens udtalelser med forskellige bemærkninger, som 
f.eks.: »Han skød de store hornbriller op på den kraftfulde 
pande« o.l. Det fremgår klart af interviewet, -som fylder 
tre spalter- at samtalen er blevet ført ansigt til ansigt med 
den tyske general. 

Henrik C avling bliver irriteret, da han ser interview' et 
hos konkurrenten. Han har et godt øje til C .J. Sonning, for 
det er ham, der skrev den- her i bogen under 1907 omtalte 
- ganske intelligente smædebog om Politiken under titlen 
»Politiken Levnedsløb«. Hvorfor har bladets egen, faste 
korrespondent i Berlin, Th. Steinthal, ikke fået dette inter
view, på hvilket Ludendorff ovenikøbet har tilbudt Politi
ken eneret mod betaling af et betydeligt beløb? 

Steinthal svarer telegrafisk: »Fordi interviewet er et fal
sum«, og fremsender kort efter et brev fra Ludendorff, der 
lyder således: »Berlingske Tidende har aldrig fået et inter
view med mig. ]eg afslog modtagelse af hensyn til Dem.« 

Næppe har Politiken indviet sine læsere i den forbløffen
de nyhed om Berlingskes falske interview, før Sonning 
lægger sag an mod Politiken for ærekrænkelse. Han kræ
ver dom, straf og 10.000 kr. i skadeserstatning! 

Selve vidneførelsen henlægges af Østre Landsret til ju
stitspaladset i Miinchen, for at Ludendorff kan afhøres 
der. Sagen kommer for i juli 1923, og Politiken repræsente
rers ved HRS Karsten Meyers fuldmægtig, dr.jur. ]. Clau
sen, ORS Axel Bang møder for Sonning. Ludendorff stiller 
som vidne og aflægger ed på, at han aldrig har givet Son
ning noget interview. Det er rigtigt, at Sonning har anmo
det om et interview, men da han på det tidspunkt forhand
ler med et andet dansk blad (Politiken), har han anset det 
som illoyalt at modtage Sonning, som derfor er blevet af
vist, uden at han hverken har set ham eller vekslet et eneste 
ord med ham. 

Ludendorff fastholder, at han aldrig har set Sonning før 
tre måneder efter det påståede interviews offentliggørelse. 
Ludendorff oplyser, at han 7. maj 1923 har fulgt en gæst til 
havelågen og der set sin kokkepige i samtale med en ham 
komplet ukendt herre. Kokkepigen oplyser, at den frem
mede ønsker at tale med generalen, og at han har et intro
duktionsbrev fra general Eisenhardt-Rothe. I dette brev 



anmodes Ludendorff om at »modtage herr Sonning, som 
De jo har set før«. Men ved havelågen skynder Ludendorff 
at fastslå over for Sonning: »Det er første gang jeg ser 
Dem.« I retsmødet fastholder Ludendorff, at han her i ret
ten genkender herr Sonning som den mand, han traf første 
gang ved havelågen i maj, tre måneder efter interviewet! 

Den arme Sonning henstiller nu til Ludendorff, om han 
ikke vil ændre sin forklaring til, at han ikke længere hu
sker, at han har givet dette interview. Men forgæves. Ge
neralen vil intet ændre i sin vidneforklaring! 

Under sagens pådømmelse i Østre Landsret i København 
fremgår det, at den nævnte kokkepige hos Ludendorff se
nere har haft kontakt med Sonning og tilbudt at overlade 
ham en erklæring om, at hun havde modtaget ham i Luden
dorffs villa, da han kom for at få interviewet. Denne erklæ
ring har hun afgivet, men i det følgende retsmøde, hvor 
den er fremlagt, kalder hun sit vidneudsagn tilbage. 

Dommen, som faldt der 22. december 1923, tyder indi
rekte på, at dommerne tvivler på Ludendorffs sanddruhed. 
Dommen fastslår nemlig, at over for Ludendorffs vidne
forklaring står den af Sonning under partsansvar afgivne 
meget detaljerede forklaring. Derfor må Cavlings ære
krænkende udsagn om falsum mortificeres, og han måbe
tale 600 kr. af de samlede sagsomkostninger. På den anden 
side får Sonning ingen erstatning for tort og svie. 

Cavling muntrer sig den næste dag i en leder om ytrings
friheden i Danmark og citerer Hørups gamle uskrevne 
straffelov: »Enhver, der her i landet siger noget om nogen 
eller noget, straffes med bøder eller fængsel.« Men så hol
der han inde. Selv om han ikke kan lide Sonning, som i 
1907 har ladet sin smædebog trykke i 6000 eksemplarer og 
udsendt til alle danske gesandter i udlandet og til Politikens 
annoncører, foruden til en lang række fremstående folk, 
har Cavling allerede under sagen tydeligt følt, at det er Lu
dendorff, der har løjet for ikke at miste det store honorar, 
der er stillet ham i udsigt fra Politiken. Det er nemlig ingen 
hemmelighed, at Ludendorffs økonomi er mere end an
strengt. I en senere kronik om sagen - undtagelsesvis skre
vet af Cavling selv- fastslås det, at der ikke kan sættes no
gen plet på Sonnings navn i denne sag. 

Skønt Sonning inden længe forlader sin journalistiske 
bane, som aldrig har ført ham særlig langt, er hans navn 
dog ikke glemt i vore dage. Han slår sig i 1920'rne på køb og 
administration af lejekaserner og ender med at tjene så 
mange penge, at fru Anne Leonie Sonning efter sin mands 
død i 1937 kan gennemføre Sonnings egen ide om Sonning
fonden på tre mill. kroner. Med universitetsindstilling kan 

1923 

Svend Borberg (1888-1947). 
Forfatter, teaterkritiker. Stu
dent 1907. Redaktør af »Vore 
Damer« 1922-24 og derefter til 
Politiken som meget aktiv 
teater- og litteraturmedarbej
der. I hans omfattende bog- og 
skuespil-produktion: »Circus 
juris « 1935 og >>Synder og Hel
gen« 1939. I 1937 bytter han 
plads med Frederik Schyberg 
og går til Berlingske. 

Hans Bendix karikerer omkring 
1930 Svend Borbjerg med hans 
berømte »præmiekranium«. 
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Hakon Stephensen (f. 1900). 
Dommersøn fra Middelfart. 
Uddannet som arkitekt på Tek
nisk skole og på Kunstakade
miet. Knyttet til PH's tegnestue 
i 1924 vinder han som 24-årig 
indpas i Politikens Hus for at 
passe PH' s byggesider under 
chefens fravær. Arkitekt
medarbejder 1925 og admini
strator af det daglige smil i bla
det. 1946-63 chefredaktør. 

Einar Christiansen (1900-57). 
Journalist, korrespondent og 
redaktør. Ansat på Politiken 
1923. Korrespondent i London 
1928-38. Fra 1938 og til sin død 
redaktør af Villabyernes Blad. 
Tillige korrespondent til en 
række amerikanske blade. En 
flittig, meget alsidig medarbej
der uden særlig stil, men udsty
ret med et sikkert jugement. 
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hun fra 1959 årligt uddele Sonningprisen på 100.000 kr. til 
en mand eller kvinde, dansk eller udenlandsk, som har 
gjort sig fortjent i det europæiske kulturarbejde. Senere 
følger hendes egen Musikpris. 

Efter at have tyvstartet med en personlig kåring af Win
ston Churchill under hans besøg i København i 1950, følger 
fra 1959 bl. a. Albert Schweitzer, Bertrand Russell, Niels 
Bohr, Halldor Laxness og Arthur Koestler. Lutter glæde får 
hun dog ikke af sit initiativ. Blæksprutten udtrykker det 
kortest: »Hun tager fra de fattige og giver til de rige.« 

Linjebetaling 

Hakon Stephensen får sine første honorarer allerede i 1924-
25. Han er den sidste nulevende, der har været henvist til 
ren linje- og referatbetaling i sine yngste dage. Her er hans 
egen beretning: 

»Jeg blev ikke ansat på Politiken, for der var ikke noget 
der hed fast gage for de mere inferiøre medarbejderes ved
kommende o Betalingen var pr. trykt linje i bladet med gan
ske specielle små ekstraydelser. 

Vigtig var »referatbetalingen« o Hvis man var blevet 
sendt til et møde, så fik man som minimum 3 kroner, selv 
om der kun kom til at stå to linjer eller slet ingenting- det 
sidste var svært at få håndhævet, for så skulle redaktions
sekretæren skriftlig bekræfte, at han havde brugt 3 kroner 
helt hen i vejret. Prisen blev senere forhøjet til 5 kroner. 

Jeg opnåede en linjebetaling på 10 øre; en påbegyndt lin
je var en hellinje o Derfor var der visse medarbejdere, som 
havde tillagt sig en stil, der bestod af ret kort sætninger, der 
hver gang sluttede med et nyt afsnit. Til deres harme sad 
nidkære redaktionssekretærer og satte en krølle i manu
skripterne, som nedsatte antallet af udgangslinjer. De rigti
ge eksperter havde også en evig kamp om referatbetalin
geno Ikke mindst under politiske møder skete det, at for
handlinger blev afbrudt og genoptaget efter en kortere eller 
længere pause. Det gjaldt om at forme sit manuskript, så 
der stod: Ved et nyt møde kl. ... og ikke: Da mødet blev 
genoptaget kl. .. o 

Også her kunne redaktionssekretærerne være frække 
nok til at ændre i ordvalget. Så blev der stort skænderi. 

Først ved udgangen af 1938 fikJournalistforbundet linje
betalingen afskaffet for faste medarbejdere ved alle kø ben
havns dagblade, og man indførte gager afpasset efter, hvad 
hver enkelt havde tjent i det foregående år. Men da var jeg 
for længst gammel i gårde og havde opnået særlige aftaler. 
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Det meste af det pæne mahogniudstyr fra Landmandsbankens tid 1912-19 bliver bevaret efter Politikens over
tagelse. Den pompøse skranke for telegramafsendelse fra Politikens telegrafstation stammer således fra ban
kens gamle hovedkasse. -Pot. H. Damgaard. 

Ved Politikens 40-års jubilæum fylder jubilæumsavisen i 5 sektioner så meget, at både Boghallen og Telegram
hallen må tages i brug af indkaldt mandskab ved pakningen natten til1. oktober 1924. Carl Jespersen overvå
ger slagets gang og Svend Carstensen skriver reportage. -Pot. H. Damgaard. 
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Tom Kristensen (1893-1974). 
Digter, forfatter og journalist. 
Cand.mag. og derefter ansat på 
Politiken fra 1924-27. Efter en 
>>Hærværk«s pause 1927-31, 
(bogen kom i 1930) atter på 
bladet til1970. Politikens be
rømteste boganmelder siden 
Brandes' dage. Tillige fremra
gende oversætter og forfatter af 
mageløse mindedigte. Mange 
digtsamlinger. Akademiets sto
re pris 1968 og utallige andre 
hædersbevisninger. 

Carl Jensen tegner Tom Kri
stensen i 1930'rne, da han nø
digt optrådte uden at have en 
øl inden for rækkevidde. 
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De vilkår, der før 1938 blev budt den unge, der gerne vil
le frem inden for journalistikken, var hårde. Syntes man 
ikke om en mand, kunne han sultes ud. Der behøvede ikke 
at være nogen opsigelse eller varsel. Stort set var det kun, 
hvad der blev trykt i bladet, der blev betalt. Man havde 
ganske vist en institution, der hed »Den sorte bog«. Denne 
bog, der var en samlemappe, indeholdt sider med opklæ
bede korrekturaftræk. Det var artikler, der var blevet sat, 
men ikke havde fundet plads i bladet den følgende dag. En 
del kunne bruges senere, og så var der ikke noget at sørge 
over, men en del blev naturligvis hurtigt forældet. Med 
mellemrum gennemgik redaktionssekretærerne den sorte 
bog og pillede alt det ud, der ikke havde nogen chance for 
at blive trykt. Disse korrekturer sendtes tilbage til sætteri
et, hvor satsen stod i bly. Nu kunne de styrtes, som det 
hed, hvilket betød, at blyet blev sendt til smelteriet og kogt 
op til genbrug i sættemaskinerne. 

Til gengæld herskede der en uhyre liberalisme med hen
syn til at få forskud. Reglerne sagde, at man hver måned 
skulle gøre regnskabet op. De mere pertentlige medarbej
dere mødte med deres egen liste hos fru Oline Jørgensen, 
der regererede over honorarregnskabet. Medarbejderne 
havde dag for dag talt linjer og noteret de øvrige ydelser og 
regnet det hele sammen. Så skulle det sammenlignes med 
fru Jørgensens tal. Det kunne give anledning til heftige dis
kussioner, men var man mindre pertentlig og mere letsin
dig, havde man ikke store beløb til gode den l. i en måned. 
Indtægten var trukket som forskud i månedens løb, 10-20-
30-50 kr. ad gangen, som den tålmodige fru Jørgensen hav
de indført i en lille brun bog med lærredsbind. Den lå altid 
ved siden af hende. 

Inden udbetalingen af forskud fulgte et traditionelt replik
skifte: 

- Kan jeg ikke få 25 kroner, -jeg har ikke en øre på mig! 
- Hm, nu har De vel tjent pengene. 
- Ork ja, mere end det! 
Så var den klaret. Med mellemrum blev systemet anfæg

tet. Så blev det meddelt, at man kun undtagelsesvis kunne 
få honorarforskud og kun efter påtegning af regnskabsche
fen. Det tog de fleste med fatning, for regnskabschef Kai 
Magensen var en storartet mand, der havde hørt til Politi
ken helt fra Integadetiden, og som virkelig holdt af medar
bejderne. Hans påtegning medførte en ekstra formaning, 
men pengene fik man! 

Han tilhørte en tid, da en regnskabschef endnu kunne til
lade sig devisen: »ingen penge har vi nok af!« 



I 1920'rne skaber Anker Kirkeby en række Valborg-aftener med fakkel
tog og båltaler for tidens førende digtere. 30. april1925 fejres Thøger 
Larsen på denne måde. Her ses han, da han selv tænder bålet i Dyreha
ven med sin fakkel. Kirkeby står bagest til venstre.- F o t. H. Damgaard. 

Set. Georg med og uden Dragen 
I jubilæumsåret 1984 er det 82 år siden, at Politikens første 
bladtegner, Rasmus Christiansen (ansat 1898), lancerede 
Set. Georg og Dragen som symbol for Politiken. Så langt 
tilbage kan mærket spores i husets tjeneste. Udgaven fra 
1902- med huset Politikens navn- har Rasmus Christian
sen sikkert tegnet til reklameafdelingen. Derefter benytter 
Edvard Brandes den som forlagsmærke 1903-05 på Politi
kens bogudgaver af Emile Zolas berømteste romaner. Nu 
er båndet om ridderen blevet længere for at kunne bære tit
len Politikens Bogsamling. 

1924 

Sådan husker den svenske teg
ner Adolf Hallman Tom Kri
stensen, da denne som ung 
journalist holder sit indtog i 
Politikens hus 1924. 

Tegning af Pedro af >>institutio
nen Tom Kristensen« som han 
tog sig ud i sine velmagtsdage 
omkring 1950. 
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Reklameafdelingen lægger for i 
1902. Tegning af Rasmus Chri
stiansen. 

Det er også Rasmus, der leverer 
bogsamlingsemblemet i 1903. 

Valdemar Andersen eksperi
menterer i 1907 med denne ver
sion. 

Og han udstyrer husets brevpa
pir med denne rytter 1912. 
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Hvorfor vælger man denne helgen- som ifølge græske 
beretninger fra 300-tallet blev dræbt for sin tro- til »firma
mærke«? Denne ridder Set. Georg, som i korsfarernes fol
kesagn »Den gyldne Legende« fra 1400-tallet beskrives 
som krigshelten, der befrier prinsessen fra dragens (symbo
let for det ondes) vold? Denne Set. Georg, som optræder i 
Englands hosebåndsorden og stadig dyrkes i Grækenland. 
Han har jo ingen forankring i dansk tradition. 

Jo, han har! Vi kalder ham bare Skt. Jørgen. Her i landet 
har han siden Middelalderen værnet mod pest og spedalsk
hed på alle landets Skt. Jørgenhospitaler. Vi kender ham 
endnu fra Skt. Jørgensbjerg kirke i Roskilde, hvor der var 
plads til de spedalske fra det nærliggede hospital, fra Skt. 
Jørgens hus i Svendborg, fra Skt. Jørgens alle ved Vester
brogade, der fører lige ud til Skt. Jørgens sø. Vi møder ham 
i Holstebros byvåben som byens og Skt. Jørgens kirkes be-

Ved 25-årsjubilæet 1908 har medarbejderne og funktionærerne skænket 
huset denne store bronzeplakette, udført efter Rasmus Christiansens 
tegning. Den bliver straks indmuret på Integade-hjørnet og kopieret til 
bladets nye brevpapir. Men efter flytningen til Rådhuspladsen i 1912 fin
der den ikke nåde for arkitektens kritiske blik. Så forsvinder den. Huset 
har aldrig passet godt på sin gamle skytshelgen. I nyere tid er den dog 
dukket op igen, og den gamle ridder har nu fundet et skyggefuldt hjørne 
i Preben Henriksens kontor i sætteriet på 4. sal. -Foto K.L. Reklame. 



skytter, og vi møder ham også som sadelmagerens skyts

helgen - (han sidder så fast i sin sadel). 
Men Brandes og efter ham Cavling accepterer altså den 

ædle ridder i kamp mod løgnens og ondskabens drage. 

Da Valdemar Andersen i 1907 knyttes til Politiken i In

tegade, moderniserer han Skt. Jørgen, som nu rider frem i 
den opgående sol. Ondskab og løgn synes mærkelig nok nu 

at være helt overvundet. Dragen er i alle fald forsvundet. 

I 1909 må den ædle ridder og hans genfundne drage be
tragtes som helt legaliseret, for til Politikens 25-års jubilæ
um dette år lader husets funktionærer ham støbe i bronze 

til opsætning på muren i Integade, og på den Bing & 

Grøndal-platte (se s. 213), som alle mandlige deltagere får 
som gave ved festen, rider han såmænd stolt frem foran hu

set på hjørnet af Østergade og Integade. 
Derfor er det naturligt, at han i 1912 også rider med til 

Rådhuspladsen og her afløser Cavlings telegraftråde på 
Politikens brevpapir. Nu bliver der plads til Politikens 

navn i selve cirklen. Dette brevpapir anvendes i forskellige 

udformninger helt op til1950, og ved Politikens 40-års ju
bilæum 1924 optræder han endog på en festlig plakat. (Se 

farveplanchen ved side 368). 
Under besættelsen har ridderen trange kår i sin kamp for 

sandhed i de tysk censurerede aviser, men motivet er stadig 
så velkendt i huset, at en flok skuffede modstandsfolk på 
Politiken i 1945 benytter motivet ved en fest for »De god

troende«. Her har motivets to hovedaktører bare byttet 

roller. 
I 1946 vil Politikens genoplivede forlagsvirksomhed ger

ne modernisere riddermotivet og får tegneren Henry The
lander til at udforme mærket på sort bund. Da det anmel
des til Varemærkedirektoratet, bliver det afvist, fordi det 

ligner et anmeldt mærke for en paraplymager i Skt. Jørgens 
alle, han har tegnet motivet i hvidt på en opslået, sort pa
raply! 

I sin nød går Forlaget til den aldrende Axel Nygaard, 
som tegner det her viste, helt drageløse mærke, som med 
få justeringer bliver Politikens Forlags mærke på titelbla
dene i årene 1947-77. Forlagets største problem med Ny

gaards udkast er Karlsvognen bag ridderen. Når motivet 

formindskes stærkt, ser det ud som Skt. Jørgen hugger ud 
efter en bisværm, der gør hans hest nervøs. Nygaard ac
cepterer, at stjernebilledet slettes og Hakon Stephensen 
konstaterer med »At tænke sig«-vid, at nu ligner mærket 
bare »et slag i luften«. 

I 1961 bliver den nyansatte direktør Jokum Smith så be
gejstret for Nygaards tegning, at han gør den tillogo for he-

23 Politiken 100 år l 
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I 1945 skaber en flok skuffede 
modstandsfolk denne variant. 

Henry Thelanders udgave til 
forlaget fra 1945. Direktoratet 
for varemærker afviser den. 
(Se teksten). 

Politikens Idræts-Forening lan
cerer i 1950'erne denne form. 

1947 tegner Axel Nygaard den
ne hest til forlaget. I 1960'erne 
bliver den hele husets symbol. 
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Knud Gantzel (1894-1971). 
Lægesøn. Student 1912 og der
efter ansat i et amerikansk eks
portfirma i St. Petersborg 1916-
18. Den russiske revolution får 
ham til at skrive sine første 
kronikker til Politiken. Korres
pondent til Venstres Presse
bureau 1923-24 og derefter til 
Politiken, hvor han udvikler 
sig til en utrolig flittig film
anmelder. Afgået 1959. 

Jørgen Bukdahl (1897-1982) 
Forfatter og eminent foredrags
holder, opvokset i Sønderjyl
land med stærk forankring i 
højskolevæsnet og dybt enga
geret i nordisk kultursamarbej
de og verdensborgerlige be
stræbelser. Hans kultur- og 
ideologikritiske analyser er af 
høj kvalitet. Han når fra året 
1925 og til sin død at skrive 
langt over 100 kronikker. 
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le huset, og i hans tid vajer ridderen i hvidt og blåt fra flag
stangen på Politikens hjørne. Yderligere døber han i 1963 
Politikens nye accidenstrykkeri i Kastrup til Skt. Jørgen 
Tryk, og her anvendes motivet naturligvis stadig. 

I 1978 erstatter Forlaget ridderen med tre skæve sorte stri
ber, og siden har ingen set Skt. Jørgen, før han nu dukker 
op igen på sin ganger på forsiden af jubilæumsbogens to 
bind. 

Boghallen 
Boghallens historie kan man fortælle her i bogen under et 
hvilket som helst årstal efter 1912. Den store boglade med 
tilhørende antikvariat har nemlig en historie, der er sidelø
bende med bladets, og den strækker sig fra indflytningen 
på Rådhuspladsen i 1912 og op til Politikens 100-års jubilæ
um 1984. 

Det hele begyndte med en meget beskeden kiosk i hallen 
til Politikens Hus (se side 238) som bliver drevet for Politi
kens regning fra den første dag. Boghallens egentlige ska
ber er Alfred G. Hassing (1890-1939), en fjern slægtning af 
Vilhelm Nielsen. Det er ham, der med stor dygtighed byg
ger forretningen op i 1920'rne og 30'rne. Hvis Edvard Bran
des i 1890 har kunnet prale af at være Danmarks bedst ha
dede mand, kan Alfred G. Hassing inden for en noget 
snævere ramme karakterisere sig selv på samme måde. 
Selv hans nærmeste medarbejdere kunne ikke lide ham. 

Gennem boghandel, papirhandel, kunsthandel, lejebib
liotek, læsekredse, kolportage og egen - i starten noget 
famlende - forlagsvirksomhed opbygger han den forret
ning, der under navnet Boghallen når at blive landskendt. 
For dog at lægge lidt luft mellem sig og Politiken foretræk
ker han at kalde sit forlag for Alfred G. Hassings Forlag, 
skønt han forlængst har sikret sig ret til at kalde virksom
heden for Politikens Forlag. Det viser sig senere at blive et 
for Politiken gunstigt udtryk for hans egocentri, for det åb
ner i 1946 mulighed for dagbladets bestyrelse til at starte et 
forlag endnu en gang under navnet Politikens Forlag, og 
det eksisterer fremdeles i bedste velgående, hvorimod Has
sin~s Forla~ er ophørt. 

I 1933 har Boghallens omsætning nået en sådan størrel
se, at det er upraktisk for Politiken at finansiere virksom
heden gennem konstante lån. Boghallen omdannes derfor 
til aktieselskab. Politikens aktiekapital er på dette tids
punkt endnu kun 510. ODD kr. Boghallens aktiekapital an
sættes til halvdelen, altså 255.000 kr., somA/S Dagbladet 
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Et led i kampen om stadigt øgede oplag er de små franske, trehjulede biler, der kan fylde kiosker og avisstader 
op i dagens løb, hvis nogen melder tidligt udsolgt. Bag den blanke rude på første salligger Henrik Cavlings ofte 
omtalte hjørneværelse. - Fot. H. Damgaard. 

Boghallen bliver efterhånden en højt estimeret boglade under (til venstre) Harry Scheikes ledelse. Billedet er let 
at datere, for i 1924 udsendte Henrik Koppel (bror til Valdemar) sit velkendte Koppels Atlas.- Fot. H. Dam
gaard. 
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Finn Hoffmann (1904-1964). 
Journalist. Tidligt uddannet i 
provinsen og efter et år i Paris 
som korrespondent til danske 
ognorske blade ansat 1925 af 
Cavling på Politiken, kun 21 år 
gammel. Han bliver en højt el
sket, men ikke altid stabil med
arbejder med speciale i begra
velsesreferater. Pensioneret 
allerede som 50-årig i 1954. 

Jørgen-Frantz Jacobsen (1900-
38). Færøsk forfatter. Medar
bejder og kronikør ved Politi
ken fra 1925 til sin altfor tidlige 
død. Tuberkulose afbryder 
hans karriere, men han når at 
fuldføre sin senere så velkendte 
bog >>Barbara«, som udspilles i 
hans hjemland, og som vil be
vare hans navn i litteratur
historien som en fremragende 
forfatter. 
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Politiken overtager og fuldt indbetaler, idet man anbringer 
samtlige aktier i bladets pengeskab. 

Men efter Hassings død i 1939 og besættelsen i 1940 gør 
man sig mange tanker på »det gamle jødiske blad« om 
eventuelle tyske overgreb på kapitalen. Formanden for 
Boghallen og Hassings Forlag er på dette tidspunkt civilin
geniør Ove Meyer (gennem sin mor en ætling af Herman 
Bings bror Harald Bing.) Han ser nødigt, at hele Boghallens 
kapital skalløbe nogen risiko for konfiskation. Mange be
tragter ham som professionel pessimist, men rent faktisk 
ender han selv i oktober 1943 i Theresienstadt, og skønt 
han vender uskadt hjem i 1945, og det ikke er gået så galt 
som han har frygtet, har hans forudseenhed ikke været 
spildt. Han har nemlig nået at få solgt alle Boghallens aktier 
til Politikens aktionærer med Vz aktie til hver for hver 
Politiken-aktie, de ejer. I en kort periode er Hassings For
lags aktionærkreds og Politikens aktionærkreds således 
klart identiske, men mange sælger senere deres Hassing
aktier, og derved får Hassings Forlag i 1950' erne og 60' erne 
efterhånden en stærkt afvigende aktionærkreds i forhold 
til det gamle moderselskab. 

I de store kolportageår omkring 1950 går forlaget så fint, 
at man erhverver den såkaldte Hassings Gård på Vodroffs
vej og her oprettes tillige den nye Globefabrik. Forlaget og 
den nævnte fabrik bliver efterhånden helt dominerende i 
forhold til Boghallen, hvor Harry Scheicke igennem det 
meste af en menneskealder har drevet den store butik un
der stadig fremgang. 

Men træerne vokser ikke ind i himmelen. Tiden løber fra 
de kostbare kolportageværker på afbetaling, da Lade
manns Forlag starter billige bogklubber. I 1973 må Has
sings Forlag afvikles, og Globefabrikken afhændes. Politi
ken overtager selv Boghallen på ny, nu som en integreret 
del af bladhuset. Det eneste der i dag minder om tidligere ti
ders indsats er Globefabrikken i Karlslunde, der under le
delse af den tidligere direktør på Hassings Forlag Willy 
Schmidt i dag er en af verdens tre største, men desværre nu 
uden Politiken som parthaver. 

Skønt Politiken i mange år har haft kik på Antikvaria
tets lange kælder langs Vestergade nedenunder Boghallen 
som velegnet lokale til opstilling af en ny rotationspresse, 
er man stadig veget tilbage for at ofre det gunstige image, 
som en levende boglade kan tilføre et levende bladhus. 

Og lykken har stået den kække bi. Både bogladen under 
ledelse af Stolpe og antikvariatet under Ole Dams ledelse 
har i årene op til100-års jubilæet begge vist sig overordent
lig rentable. 



Ved folketingsvalgene i 
1920'rne har arrangørerne af 
valgaftnerne på Rådhuspladsen 
stadig en stor fordel: Der er 
kun fire partier at stemme på, 
for det nye kommunistparti op
stiller endnu ikke. Af de fire er 
det radikale parti altid det 
mindste. I 1924 befinder vi os i 
Cavlings sidste år. Han har ik
ke sit hjerte hos de radikale. 
Det har han aldrig haft - og 
slet ikke siden 1920. ->>De ra
dikale har faktisk gjort os me
gen skade,<< kan man underti
den høre ham sige -med 1920 i 
bitter erindring. På det viste 
stillads står der da heller intet
steds det ellers traditionelle 
>>Stem på liste B<< men det radi
kale budskab står i tagrenden. 
Regeringen i 1924 er en Ven
stre-regering under Niels Neer
gaard, der har klaret skærene 
siden Påskekrisen 1920. Valget 
resulterer i den første socialde
mokratiske regering under 
Stauning. De radikale får ingen 
indflydelse i 1924. - Fot. Hol
ger Damgaard. 

Vælg selv 

Tillge-Rasmussen debuterer i 
Politiken med nogle artikler fra 
Grønland, hvor han sammen 
med ungdomsvennen Ebbe 
Munck er med på Scoresby
sund-ekspeditionen. Da han 
søger gamle redaktør Cavling 
for at få lov at skrive, byder 
denne Tillge plads med følgen
de vending: 
-Så De vil være Nordpols
forsker, unge mand. Nå, sæt 
Dem i den stol der. Der har 
Fridtjof Nansen siddet, der har 
Roald Amundsen siddet, og der 
har dr. Cook siddet. Så må De 
selv om, i hvis fodspor De vil 
træde! 

1924 
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Telegramredaktionen gør idelig 
nye tekniske fremskridt. Nu 
kan korrespondenter fra ud
land eller provins få indspillet 
deres reportager til bladet. En 
korrespondent behøver blot ty
deligt at oplæse sit manuskript, 
sætning for sætning, så vil te
legramredaktionernes flinke 
dame gentage det oplæste, sæt
ning for sætning, medens hun 
taler ind i en lille tragt. T ragten 
er, via en gummislange, for
bundet med nålen på den rote
rende lakvalse, der står og kø
rer oppe på hylden i den lille 
telefonboks. Når diktatet er til
ende, kan samme flinke dame 
med høretelefon for ørene af
spille valsen sætning for sæt
ning, mens hun samtidig ren
skriver meddelelsen på maski
ne. Derefter følger det færdige 
manuskript den normale vej 
gennem huset. Da damen i tele
gramredaktionen ofte er korre
spondenternes eneste, faste for
bindelse med bladet, ser de 
med glæde hen til en lille aften
snak for at høre nogle af de in
terne nyheder fra Rådhusplad
sen, som de ikke kan vente at 
finde i avisen den følgende dag. 
- Fot. H. Damgaard. 

Blæksprutten 1925 

Georg Brandes udtaler 7. febru
ar, at han kun en gang har set 
Bonbonnierens revy. Det bør 
dog tilføjes, at Carl Fischer også 
kun en enkelt gang har læst 
Brandes' ,,Hovedstrømninger«. 



Annoncesalg i 1920'me 
Det er ingen hemmelighed at omtrent halvdelen af Politi
kens indtægter siden starten i 1884 hvert år er hentet fra an
noncesalget, og at annoncerne derfor altid har været lige så 
vigtig en indtægtskilde som abonnements- og løssalgsind
tægterne til sammen. Derfor hviler der stedse et meget stort 
personligt ansvar på den administrerende direktør for an
nonceporteføljens opretholdelse. Så må det indtil videre 
blive redaktionsstabens sag at skabe en avis, der kan 
hjembringe den anden halvdel. 

I 1920'rne er Politikens årlige omsætning på omkring 4 
mill. kr., hvoraf de 2 mill. altså skal hentes fra annoncerne. 
Og i 1920'rne er 2 mill. kr. endnu mange penge! 

Det annonceområde, Carl Jespersen kaster sig over efter 
boycatten 1920-21, er de store annoncer forrest i bladet. 
Han samler en stab af annoncesælgere, og de får ikke alle 
det bedste ry på sig; hverken inden for huset eller ude i by
en. Mens journaliststanden nu - takket være Cavlings 
Journalistforbund - er blevet en højst respektabel stand, 
udgøres annoncesælgerne endnu en kreds af folk uden no
gensomhelst uddannelse, kun udstyret med en vis, fræk 
charme og et velsmurt mundlæder. 1930'rnes nålestribede 
annoncesælgere - »Max Kjær Hansens flinke drenge med 
HD-eksamen« - har endnu ikke vist sig på arenaen. 
(HD= »Hansens drenge«). 

Det er nok de støjende og larmende annoncesælgere, der 
i 1920'rne er med til at reducere administrationens anseelse 
i redaktionens øjne. 

Når man betragter Politikens meget demokratiske hus i ju
bilæumsåret 1984, er det vanskeligt at forestille sig, hvor
dan hierakiet fungerede på bladet i 1920'rne. Den gamle 
patriarkalske ånd fra før første verdenskrig er længst gået 
fløjten. Øverst på ranglisten står nu redaktionens medar
bejdere, som opretholder egne borde -ved vinduerne -i 
Kantinen, og ve den funktionær, der vover at sætte sig der. 
Han får omgående besked på at fjerne sig. 

Funktionærerne - som udgør langt den største gruppe i 
huset -er bare »dem fra den anden side af trappen«, som 
redaktionen overbærende betragter som et nødvendigt on
de. Og annoncefolkene-uanset hvor effektive de er- ud
gør bunden af administrationsstaben. 

Teknikken lever sit eget liv i egen kantine. Typografer, 
kemigrafer, og trykkere og stereotypører ser man ikke 
meget til, hvis man ikke har sin gang i de tekniske afdelin
ger. 

1925 

William Heinesen (f. 1900). Fær
øsk forfatter. Vokset op i sin 
faders købmandsbutik, få 
hundrede meter fra T inganæs 
og Skansen, havnen og de 
sorttjærede røghuse. I den gam
le Congin har han oplevet fjel
de og bække og halvvilde får i 
udmarken. Det bliver substan
sen i hans omfattende fabule
rende digtning. Højt påskønnet 
kronikør siden 1925. 

Kai Borchsenius (1902-51). 
Jpurnalist og kunstkritiker. 
Ansat i 1925 som kunstanmel
der og bestrider denne opgave 
med stor indlevelsesevne og 
megen omhu i de resterende 25 
år af sit alt for korte liv. Han 
er initiativtager til serien >>Vor 
tids kunst« og flittig medarbej
der ved »Svensk Konstrevy<<. 
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Den 39-årige polarforsker, forfatter og medarbejder ved Politiken siden 1909 Peter Freuchen kommer i 1925 
hjem fra det høje nord efter 15 års næsten fast bopæl deroppe. Han har nylig fået sin højre fod amputeret efter 
forfrysninger og erstattet med et træben. Han må nu opgive det faste, barske liv på Grønland og tilbringer her
efter en stor del af sit liv i Amerika. Men inden er »1nO'rnes medarbejderstab« samlet omkring Freuchen i 
Foredragssalen i Politikens Hus. I første række fra venstre ses: Svend Tillge-Rasmussen, Esther Gøthe, Peter 
Freuchen (med to stokke) diktafondamen frøken Blichfeldt med Finn Hoffmann i hånden. I anden række ses 
Johs. Jacobsen, Aage Juul, Hugo Seligmann, P. C. V. Hansen, Tage Halberstadt, Chr. Hiorth-Clausen, Carl}es
persen, C.C. Clausen, Carl Jensen, Viggo Cavling, en ukendt, Erik Rindom, Anker Kirkeby, Svend Borberg, 
og J.C. Jørgensen. Længst tilbage en ukendt, H.R. Martinsen, forvalter Larsen, en faktor, Kai Borchsenius, 
Knud Gantzel, Tage Christensen, den helt nyansatte 24-årige Hakon Stephensen, Kai Friis Møller og endelig 
tegneren Alfred Olsen. - Fot. H. Damgaard. 

Freuchensrenorne 
Freuchen spørger forventnings
fuld, hvad Hasager siger til, at 
BT med store midler har for
søgt at engagere ham som chef
redaktør. Hasager svarer ro
ligt, at tilbuddet forekommer 
ham at være et godt bevis på, 
at man ikke kender Freuchen så 
godt på BT, som man gør på 
Politiken! Siden den tid taler 
Peter ikke mere om nogen 
form for tilknytning til Pile
stræde. 
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N år Carl J es persen endnu ikke interesserer sig for de små 
annoncer, er det ikke blot fordi de kræver et uforholds
mæssigt stort administrationsapparat, men i endnu højere 
grad fordi »Den ferslewske Presse« næsten har patenteret 
dette område med sit fælles annoncetillæg til alle sine bla
de, og fordi »Berlingske Tidende« som det gamle, forhen 
privillegerede, statslige meddelsesorgan endnu har et for
spring med hensyn til de små annoncer. 

Det bliver først i 1930'rne at den store kamp om rubrik
annoncerne indledes, og da er det alene med »Berlingske 
Tidende« kampen udspilles, for da er den ferslewske presse 
i realiteten døende. 



De blå Drenge 
Politiken har tidligt valgt den blå farve som sin yndlings
farve. (»Social-Demokraten« er jo født rød og »Ber
lingske« har for længst sikret sig en diskret grøn tone). Da 
Politiken omkring 1926 opretter sit første, ungdommelige 
sælgerkorps i landdistrikterne for derigennem at sætte sit 
søndagsoplag i vejret, er det derfor naturligt, at de unge 
landagenter udstyres med en blå skråhue og får navnet» De 
blå Drenge«. Det er bladets daværende distributionschef 
C. B. Nielsen, der opretter korpset, og samtidig starter 
landagenternes kontaktorgan Det bedste Blad. 

På dette tidspunkt fungerer Bladkompagniet og Postvæ
senet fortrinligt, når det drejer sig om abonnementer, men 
hvad løssalg angår, er det småt med forhandlere i de min
dre stationsbyer og i landsbyerne. Da så få danske dagbla
de udsender en søndags-avis, er der altså et stort uopdyrket 
marked. I de følgende år opbygges et sælgerkorps af drenge 
og piger over det hele land. Da landagentvirksomheden 
kulminerer kort før 2. verdenskrig, er 1200 blå drenge og 
piger i sving hver søndag og går fra hus til hus, hjem til 
hjem og sælger avisen. 

1926 

Politiken fejrer i 1925 >>sin ud
sendte korrespondent«, den 
norske arktiske forsker, Roald 
Amundsen, som allerede i 1911 
har plantet det norske flag på 
Sydpolen. Nu har han med den 
senere norske flyvergeneral 
Riiser-Larsenforsøgt at over
flyve Nordpolen, men er hava
reret på 88. breddegrad, hvor
fra Politiken har bragt en stor
artet reportage. Ved festen i 
Politikens Hus efter ankomsten 
til København taler Cavling for 
Amundsen, mens den netop 
hjemmeværende Peter Freu
chen taler for Riiser-Larsen, 
som står bag blomsterne. På 
billedet ses i øvrigt bl.a. til høj
re Henrik Cavling, Amundsen, 
Niels Hasager og grønlandsfa
reren oberst J.P. Koch. Midt i 
billedet skimtes næstformanden 
for Politikens bestyrelse, Vil
helm Nielsen og Karl J. Eske
lund. Året efter tager Amund
sen revanche og flyver med 
>>Norge<< over Nordpolen og 
Politiken bringer reportagen. 
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ChristianStampen (1885-1948). 
Arkivar. Ansat af Cavling i 
1926 som leder af bladhusets 
redaktionelle arkiv. Det lykkes 
ham at opbygge et billedarkiv, 
der i dag er Danmarks tredie
største. (No. l Kgl. Bibliotek, 
No. 2 Nordisk Pressefoto). 
Dertil kom en avisklipsamling 
(nu afløst af EDB) og en kliche
samling (nu nedsmeltet efter 
overgang til blyfri trykteknik. 

Sven Tillge-Rasmussen (1902-
67). Cand.polit. 1926 og sam
me år medarbejder ved Politi
ken. Pariserkorrespondent 
1930-31. Krigskorrespondent i 
Abessinien 1935-36. I Manchu
riet, Japan og Kina 1936-37. 
Londonkorrespondent 1938-46 
og i Paris 1953-56. Udenrigspo
litisk redaktør 1956. Chef
redaktør i triumvirat med Frie
rne og Stephensen 1958-63. 
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Arkivet 
Når man i Politikens redaktion taler om Arkivet, mener 
man altid Redaktionsarkivet, hvis hovedbestanddele siden 
starten i 1926 har omfattet følgende: 

l. Gamle aviser, siden 1884, oprindelig indbundet i hele 
årgange, senere- da Politiken bliver tykkere- i halvårs
bind, derefter i kvartals-bind og i nyere tid i måneds
bind, så at en årgang i dag består af 12 bind. 

2. A visudklip om personer og vigtige begivenheder - også 
fra konkurrenternes blade- samlet og opbevaret alfabe
tisk i kuvert-poser fra jan. 1944-maj 1975 som kildema
teriale til nye artikler. 

3. Klicheer, fortrinsvis portrætter, der kan benyttes igen 
og igen, fordi de ikke bliver slidt ved matriceprægnin
ger. 

4. Registratur over daglige begivenheder, noteret på kort 
siden 1884, egnet til senere opslag for medarbejderne. 

5. Portrætfotografier og pressefotos, anbragt i kuvert
poser efter et alfabetisk system, der gør det nemt at finde 
dem i de lange rækker af kartoteksskabe. Partrætsam
lingen anlægges i 1929 og omfatter derfor kun rent til
fældige, ældre billeder fra før denne tid. Dog har man 
hele Holger Damgaards billedsamling separat tilbage fra 
1908, baseret på hans opbevarede plader. 

Efter mange primitive tilløb bliver et regulært arkiv på 
disse præmisser oprettet i det lange smalle rum bag redak
tionen i det dybe baghus i 1920-bygningen i Vestergade, 
altså oven over Central- Teatret og under Kantinen. 

Arkivet træder i funktion l. jan. 1926. 
Cavling ansætter Chr. Stampen som arkivar, og det 

bliver ham, der for første gang får lagt en linje for arkivets 
fremtidige drift. 

Arkivet i dag 
I 1926 er der kun 42 avis-årgange at holde styr på. I dag er 
der 100, og avispapiret er nu så mørnet i de ældste bind, at 
siderne går i stykker, blot man blader i dem. Brugen af de 
gamle avisbind har derfor i 1960'erne måttet afløses af mi
krofilm, som kan forstørres og læses på læseskærme. En 
hel årgang rummes på ganske få, små filmruller. Alle 100 år 
findes nu på film, men de gamle avis-bind opbevares natur
ligvis fortsat i kælderen. 

Læseapparaterne er nemme at betjene, og man kan også 



1926 

Det arkiv, Politiken starter 1926 under arkivar Christian Stampens ledelse, koncentrerer sig om fire ting: Pres

se billeder, portrætklicheer, udklip og indbundne årgange af gamle aviser. De gamle portrættegninger fra før 
1908 har man allerede måttet smide ud. - Fot. H. Damgaard. 

I det lange løb udgør billedsamlingen den vigtigste del. Den anslås i dag til at omfatte 2 millioner billeder, 
fortrinsvis portrætter. De ældste årgange af indbundne aviser mikrofotograferes, kliparkivet overgår til EDB 
og kliche-arkivet skrottes.- Fot. H. Damgaard. 
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Steen Eiler Rasmussen (f. 1898) 
Arkitekt, Professor i Bygnings
kunst på Kunstakademiet 1938-
63. En af de mest inspirerende 
skikkelser blandt den seneste 
generations åndsarbejdere. 
Hans opfattelse af tilværelsen 
og problemerne omkring ham 
giver sig ofte de mest overra
skende udtryk, men er altid le
det af en velgørende fornuft. 
Derfor er han også blandt Poli
tikens mest læste kronikører, 
og læserne har endda i 1968 kå
ret ham til årets >>Radise« (Se 
bind 2 1967). 

Hans Bendix tegner Steen Eiler 
Rasmussen til et interview. 
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opnå nogenlunde læselige fotokopier fra mikrofilmene, 
men man får hovedpine af at sidde i længere tid ved læseap
paraterne. Det skal dog tilføjes, at arkivet ikke er tilgænge
ligt for gæster, som altid må henvises til Universitets biblio
teket og Det Kgl. Bibliotek. 

Til gengæld er opbevaring af gamle klicheer af både 
plads- og vægthensyn og på grund af ringe anvendelse ble
vet afviklet allerede i 1950' erne. Efter indførelsen af foto
sats og fotomontering i 1979 (se bind 2) anvendes klicheer 
overhovedet ikke længere. 

Poser med udklip og kartotekskort over begivenheder er 
siden l. jan. 1975 afløst af EDB-registrering. På skærmter
minalen kan man nu kalde de vigtigste oplysninger frem 
om et eftersøgt emne og kan derfra gå til mikrofilmene. De 
gamle poser fra før 1975 er dog ligeledes opbevaret i kælde
ren, og ældre medarbejdere er altid lykkelige, hvis de kan 
opnå at få en pose fremfor en oplysning fra skærmtermina
len. 

Tilbage fra gammel tid er herefter kun Det store Billedar
kiv, som er fælles for alle husets publikationer, først og 
fremmest også for Ekstrabladet. Billedarkivets arkive
ringssystem er også stort set uændret. 

Portrætsamlingen, som anvendes mest, er opdelt i ind
og udland. Denne portrætsamling er landets 3. største, kun 
overgået af Berlingske Tidendes og Det kgl. Biblioteks bil
ledsamlinger, der begge er anlagt noget tidligere end Politi
kens. 

Den øvrige billedsamling, der efterhånden er lige så om
fattende som portrætsamlingen, drejer sig væsentligst om 
begivenheder af enhver art. Denne samling holdes dog be
vidst nede i omfang, idet man ikke opbevarer ethvert af 
døgnets pressebilleder. Alt i alt omfatter billedsamlingen i 
jubilæumsåret ca. 2 mill. billeder, men den vokserdøgn for 
døgn, idet den øges mere end den udtyndes. 

Selve Billedarkivet er i 1983 flyttet fra sin snart 40-årige 
domicil til 4. sal, for med tiden at blive slået sammen med 
Politikens Pressefato's negativsamling og den nye Infor
mationsafdeling. 

Såvel Billed- som tekstarkiv beskæftiger til sammen 10-
12 personer + vikarer. Det store personale er forudsætnin
gen for at klare husets længste arbejdsdag. 

Arkivet er åbent 21 timer i døgnet! 
Det kan godt tåle at gentages her, at Arkivet har været 

nærværende bogs næsten uudtømmelige kilde, som kun 
meget sjældent har svigtet, selv når der stilledes store krav. 
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Politiken indlastes en tidlig morgen i de store lastbiler med reklamen for den nye, gratis færdselsforsikring. -
Fot. 1926 af Holger Damgaard. 

Politikens Færdselsforsikring 
Omkring midten af 20'rne lancerer Politiken et fortrinligt 
abonnementsfremstød, idet Carl Jespersen tilbyder enhver 
abonnent en gratis færdselsforsikring på op til 5.000 kro
ner. Den store vækst i den danske bilpark har gjort færdsel 
på gaden mere risikabel. Det fikse ved dette fremstød er 
imidlertid, at en kollektiv forsikring for Politikens nu ca. 
50.000 faste abonnenter (altså oplaget + løssalget) er ra
sende billig, fordi skader endnu er sjældne. Se reklamen på 
billedet ovenfor. 

Pressens Radioavis 
Det er nok de færreste læsere, der erindrer, at navnet Pres
sens Radioavis skabtes i 1926 for at understrege, at de dag
lige udsendelser stod for den danske presses regning og
som en stat i staten- var aldeles uafhængig af den nyopret
tede Statsradiofoni. Der er nok heller ikke mange, der erin
drer, at Pressens Radioavis i 1965 tog navneforandring til 
Radioavisen, fordi Danmarks Radio nu ganske stille anek
terede avisen. 

Men her er historien: 
Det er Politikens unge medarbejder Svend Carstensen, 

der tager initiativet til den første nyhedsudsendelse i dansk 
radio. Datoen kan angives nøjagtig: 23. juni 1923. 

Esther Noach (f. 1896). Efter 
lærergerning 1918-26, knyttet 
til Magasinets redaktion 1926-
46 som Cavlings sekretær, hvor 
hun kommer til at præge det 
populære tillæg med sin sikre 
hånd. I Magasinets storhedstid 
er hendes smag og hendes klare 
intensioner af stor betydning 
for successen. Forlader Politi
ken, da hun ikke bliver Cav
lings efterfølger. Derefter re j se
skribent, skuespil- og roman
forfatter. Tillige redaktør af 
»Magasinets tegninger« 
1934-48. 
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Efter at københavnske dagblade en tid har konkurreret om at lave radio-avis, starter den officielle »Pressens 
Radioavis« i 1926 i Ritzaus Bureaus lokaler i Købmagergade. Radioavisens første chef bliver Politikens radio
medarbejder Svend Carstensen. Bag ham står redaktionssekretær Grunnet-Rasmussen.- Fot. H. Damgaard. 

Her er Svend Carstensen i 1926 i sit studie, fotograferet ved siden af datidens typiske kasse-mikrofon og med 
sin tekniske assistent til at regulere stemmestyrken. Tæpperne i baggrunden yder den fornødne lydisolering. -
Fot. H. Damgaard. 
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I 1922 er krystalapparaterne nemlig begyndt at brede sig 
i de danske hjem. Gamle Cavling, som stadig elsker nye 
medier, begynder at arrangere søndagskoncerter for bla
dets regning fra et primitivt studie på Christianshavn over 
Lyngby Radio (se side 341). Statstelegrafen stiller kulant en 
bølgelængde til bladets rådighed for 60 kr. i timen, og Poli
tikens alsidige journalist, Johs. Jacobsen, bliver sat til at le
de udsendelserne. Det er en storartet måde at reklamere for 
Politiken på , da der på dette tidspunkt naturligvis endnu 
ikke er noget reklameforbud. Politiken modtager opmunt
rende fan-post fra taknemmelige lyttere. I sommeren 1923 
vikarierer Svend Carstensen. I en pause i udsendelsen den 
nævnte 23. juni får han den ide at oplæse en nyhed, han har 
i lommen, nemlig meddelelsen om etatsråd Emil Gliick
stadts pludselige død. 

Da Carstensens overraskende indfald vækker opmærk
somhed, opretter Cavlingmeget hurtigt Politikens Radioa
vis, som hver søndag aften opnår stor popularitet, navnlig 
i de egne af landet, der ikke har søndagsaviser. Udsendel
serne foregår over Lyngby Radio fra et lille studie i Jorcks 
Passage. 

Men Carstensen får ikke længe lov til at være alene i æte
ren. Det nu Venstre-ejede »Dagbladet København« og 
»Berlingske Tidende« tager begge hurtigt konkurrencen 
op, og snart er lytterne velsignet med tre, ret ensartede ny
hedsformidlere, i starten kun om søndagen, senere hver 
dag i ugen. 

I 1926, da Statsradiofonien får monopol på alle danske 
nyhedsudsendelser, er tiden inden til at få orden på de dag
lige nyheder. Den danske Dagpresses Fællesrepræsentati
on opretter nu Pressens Telegram Udvalg, som- uafhæn
gigt af Statsradiofonien - forestår den nye Pressens Radio
avis med faste udsendelser kl. 19 og 22. Svend Carstensen 
forlader Politiken og bliver- på grund af sit utrættelige ini
tiativ og sin smukke stemme- udnævnt til Pressens Radio
avis' første redaktør og speaker. Denne stilling bevarer han 
til1939. Han får foreløbig studie og kontor hos Ritzau i 
Købmagergade. 

Ved avisens start i 1926 er der 28.000 lyttere, men allere
de i 1930/31 nærmer tallet sig en halv million. Radioavisen 
bliver derfor hurtigt en institution og er nu fornuftigt og 
sagligt styret. Radioen har jo nemlig hårdt brug for dagbla
denes erfaring i starten. Den ordning fungerer helt op til 
1964. Så overtager Danmarks Radio - efter princippet 
>>Tak, nu kan vi godt selv« -ansvaret for Pressens Radioa
vis, der som nævnt uden omsvøb af nogen art - dropper 
»Pressen« i sit navn. 
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Hans Pedersen (1886-1955) Po
litikens første driftsingeniør. 
cand polyt. 1911. På A/S V ø
lund 1911-14 og hos Jacob 
Holm & Sønner 1914-25. I 1925 
hentes han af Carl Jespersen til 
Politiken for at varetage ind
køb og opstilling af >>1927-
pressen<< og i 1937 er det også 
ham, der opstiller den nye 
Hoe-presse i Ekstrabladets Hus. 
Pensioneret 1950. 

Henri Nathansen (1868-1944) 
Forfatter. Cand. jur. 1892, men 
efter 10 år som litterært interes
seret dommerfuldmægtig og 
overretssagfører er det slut med 
juraen. Sceneinstruktør ved 
Det kgl. Teater 1909-11 og 
skuespilforfatter .Det berømte
ste er >>Indenfor Murene«. Fra 
1925 free-lance ved Politiken. 
76 år gammel tager han sit liv 
som jødisk flygtning i Sverige. 
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Erik Rindom (1882-1955). 
Redaktør, cand.mag. 1908. Læ
rer i dansk ved københavnske 
skoler og Hærens officerskole. 
Leksikon- og magasin-redaktør 
1921-26. Til Politiken som 
kronik- og litteraturredaktør 
samt universitetsmedarbejder 
fra 1926-47. Han er en meget 
samvittighedsfuld og grundig 
kronikredaktør med stor hen
givenhed for sit blad. 

Paul V. Rubow (1896-1972) 
Litteraturhistoriker, filolog. 
Embedseksamen i dansk og 
f~ansk og tysk 1913. Magister i 
nordisk filologi i 1919, samme 
år universitetets guldmedalje. 
Dr. phil. 1921. 1923-25 og 
1928-29lektor på Sorbonne. 
1930 afløser han Vilhelm An
dersen og i 1933 VaJd. Vedel 
som professor. I Politiken bi
drager han med 76 kronikker. 
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Skriv en kronik! 
Poul Graae er blandt de sidste medarbejdere, der bliver an
sat af Cavling personlig. Han tiltræder i 1927, lige før den 
gamle mesters afgang. Men det er ikke så let at etablere 
kontakt med Cavling i hans sidste år som redaktør. Graae 
fortæller selv senere om sit første, forgæves fremstød i 
1926: »Den, der for en menneskealder siden gerne ville væ
re journalist og nåede så langt som til en samtale med Poli
tikens chefredaktør Henrik Cavling, blev uvægerlig mødt 
med ordene: 

Kan De skrive? 
Cavling gjorde samtidig en bevægelse med hånden som 

for at afrunde et rytmisk forløb. Måske var det blevet til et 
sving med hele hans lange arm, hvis ikke han havde været 
hæmmet i sin bevægelsesfrihed af en plaid, der lå om hans 
ryg og skuldre, og som han holdt på plads ved at sidde på 
snipperne. Han havde gigt. 

Man spurgte sig selv, hvad han egentlig mente med sit 
spørgsmål, men forstod umiddelbart, at hvis man sagde 
nej, kunne man lige så godt have ladet være med at kom
me. Så blev det til, at det troede man da, og, i hvert fald at 
man havde lyst til at forsøge. »Så skulle De skrive en kro
nik,« sagde han, »det er en god begyndelse!« 

Følte man sig en smule benovet? Vel nok. Men der blev 
ikke tid til at udtrykke nogen form for betænkelighed. »Så 
er det en aftale,« konstaterede Cavling og fulgte sin gæst til 
døren. Denne fandt snart efter ud af, at med en »god be
gyndelse« var sagen ikke løst, og hvad aftalen angik, var 
den unægtelig noget abstrakt. 

Der var intet genkendelsens blik i Cavlings øjne ved næ
ste besøg. Skønt damen ved skranken- det var dengang 
Karen Lehmann - lige havde været inde at fortælle ham 
det, spurgte han alligevel, hvad man hed. » Graae, siger De 
(sagde han) såh ... Og De vil være journalist. Så skulle De 
skrive en kronik, det ville være en god ... « Man henledte 
spagfærdigt hans opmærksomhed på, at det havde man 
gjort, og at det just var derfor, man havde meldt sig igen: 
»De sagde nemlig sidste gang ... « 11Såh, afbrød han, »De 
har allerede ... og den har været trykt, siger De? Ved De, 
hvad De skulle? De skulle skrive en til.« 

Derpå igen det elskværdige smil, da han viklede sig ud af 
plaiden og fulgte ud: »Farvel hr. Grøn,« sagde han.« 



Plakat af Sven Brasch 1921 



40-års jubilæumsplakat af Rasmus Christiansen 1924 
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Dagligt liv i telegramredaktionen bag redaktionssekretariatet i 1927. Diktafonvalsernes tekst udskrives via 
øretelefoner. Ulmers statuette af Alfred Nervø i flyverdragt står i hjørnet. Landmandsbanken bor nu på det 
modsatte hjørne af Vestergade.- Fot. H. Damgaard. 

Radio-pioneren Svend Carstensen konkurrerer i 1927 med Telegramredaktionen om at hente trådløse nyhe

der ud af æteren og diktere dem til sin stenografdame. Det er en billig måde at skaffe nyheder på. - Fot. H. 
Damgaard. 
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Lysavisen 
På et bestyrelsesmøde i 1924 foreslår den altid dynamiske 
Carl Jespesen, at Politiken skal etablere en lysavis. »Ber
lingske Tidende« er nemlig for en gangs skyld kommet 
først med sin på hjørnet af Strøget og Rådhuspladsen, men 
denne lysavis' røde bogstaver er for små og for svære at læ
se. Det kan gøres meget bedre! Det koster imidlertid ca. 
40.000 kr. at etablere en sådan avis. Til gengæld er det 
sandsynligt, at den kan bære sig selv ved 50% annonce
indslag. 

Bestyrelsen slår sig som sædvanlig i tøjret over den store 
udgift og vil gerne have sagen undersøgt nærmere. Jesper
sen rejser til Stockholm for at se på en svensk lysavis; i 
Danmark er der foreløbig ikke andre end Berlingskes. 

I 1926 er tiden omsider moden. Bevillingen gives og Jes
persen ender med- via Teknologisk Institut- at finde frem 
til opfinderparret O. Frederiksen & E. Rasmussen. Det er 
to elektro-mekanikere, der har konstrueret en forbedret 
lysavis, hvis apparatur nu udføres på en maskinfabrik efter 
deres tegninger. Avisens lysfelt er 9 pærer højt og 146 pæ
rer langt. Der er således i alt 1.314 pærer i feltet. Det giver 
store og let læselige bogstaver, og da deres tændings-og 
slukningsmekanik er meget hurtigt arbejdende, kan man 
undgå ildhaler efter de enkelte bogstaver. 

Teksten fremkaldes på lysfeltet ved hjælp af en 12 cm 
bred og 200 meter lang papirstrimmel, der er perforeret 
med den fornødne tekst, som rummer annoncer og nyhe
der af 8 minutters varighed. Derefter kører det sammen
klæbede bånd forfra. 

Teknikken svarer til piano la- og lirekassestysternet med 
en ved vakuum frembragt luftstrøm gennem huller. Hen 
over en messingtromle med et antal hulller, der svarer til 
pærernes antal, trækkes den perforerede papirstrimmeL 

Forrige side: 
Lysavisen, som Politiken starter 1927, er konstrueret af elektrikerne Ei
nar Rasmussen og Otto Frederiksen, som ses på det øverste billede. I 
starten består avisens20m lange lysfelt kun af 1.314 ret store, gule lam
per, men fra 1948 udstyres feltet med 9.408, langt mindre, kulørte pærer 
for at kunne præstere fire-farvet skrift. Lysavisens princip er lige som i li
rekasser og selvspillende klaverer baseret på en hånd-perforeret papir
strimmel, der passerer en tilsvarende hullet tromle med kontakter, som 
udløses, når en luftstrøm indsuges gennem hullerne i papirstrimlen, 
fremkaldt ved undertryk i tromlen. De to nederste billeder viser den nye 
konstruktion fra 1948. Frederiksen står faktisk på et afskærmet stillads 
foran facaden på S. sal og monterer sine kulørte lamper i lysfeltet. -F o t. 
H. Damgaard og Tage Christensen. 

24' 

1927 

Jørgen Sandvad (1899-1975). 
Journalist og forfatter. Student 
1917. Startet som gymnasielæ
rer, men fra 1927 kommet så 
ofte i Politikens redaktion, at 
Cavling til sidst tror, han er an
sat og bruger ham som trafik
medarbejder, interviewer og 
boganmelder. Under krigen og 
i efterkrigsårene er han bladets 
mest anvendte interviewer. 
Pensioneret i 1967, men fort
sætter som free-lance til sin 
død. Betydelig litterær produk
tion. 

En fortrinlig Bendix-karikatur 
fra 1967 af Jørgen Sandvads lil
le tætte skikkelse med kunstner 
hat, cigaret og regnfrakke af 
ubestemmelig kulør. 
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Poul Graae (1899-1976). Chef
redaktør. Student 1918 og 
cand.polit. 1926. Ansat på Po
litiken 1927. Erhvervspolitisk 
medarbejder og leder af Han
delsredaktionen efter Enevold 
Sørensen 1932. Columbia 
University 1933. Chefredaktør 
1941, udpeget af Hasager under 
forhold, der er omtalt i bind 2. 
Forlader bladet 1959, da han 
ikke bliver øverste chef. 

Christian Nyborg Madsen 
(1902-74). Journalist. Gartner
søn og selv gartner-uddannet. 
Ansat ved en række nordjyske 
blade 1922-50, men fra 1926 til
lige fast korrespondent til Poli
tiken. Som journalist af den 
gamle skole velegnet leder af 
Politikens Arhus-redaktion 
1950-74, hvorfra hans signatur 
>>nym« i et kvart århundrede 
garanterer god journalistik. 
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Når et hul i papirstrimlen i et glimt passerer et hul i trom
len, tænder og slukker den tilsvarende pære i lysfeltet. 

Opfinderparret får deres arbejdsplads for resten af livet 
helt oppe under taget i det allerøverste, lille, skæve »hjør
neværelse«, som udefra kun er markeret med »Adgang for
budt«. Her perforeres papirstrimlen hver eftermiddag med 
annonceteksterne og hen under aften føjes nyhederne ind. 
Frederiksen kan klippe 1.000 bogstaver i timen med sine 
hjemmelavede perforeringsjern; et til hvert bogstav. 

Lysavisen har premiere 2. november 1926 og vækker 
den ønskede opsigt. Den er så god, at »Berlingske Tidende« 
afvikler sin »røde avis« og det vækker naturligvis ekstra 
glæde på Rådhuspladsen. Den daglige sendetid bliver fra 
mørkets frembrud til kl. l om natten og redaktionssekre
tærerne lærer hurtigt at sende nyheder op i aftenens løb pr. 
rørpost. Så perforeres de sene nyheder og indføjes i det ro
terende, 200 meter lange papirbånd. 

I de næste 13 år udvikler Politikens Lysavis sig til at blive 
en pæn, lille forretning, men den 8. september 1939 må den 
standse på grund af krigen. Lysavisens to uheldige helte får 
nu i otte år arbejde på bladets elektriske værksted. Først i 
august 1948 giver myndighederne tilladelse til, at driften 
genoptages, og man kan første aften byde de danske 
Olympiade-deltagere velkommen hjem fra London. 

Så kører den lille avis igen fredeligt i otte år, men i 1956, 
da det gamle apparatur passerer 30-års alderen, foreslår 
parret at forny lysavisen. Der er gjort mange tekniske 
fremskridt siden 1926 og navnlig i Italien, hvor man nu har 
lysaviser med kulørte pærer. 

Efter 30 års virksomhed slutter den gamle lysavis, som 
dog ingenlunde er udslidt. Takket være Rasmussen & Fre
deriksens solide konstruktion kan den sælges til Sverige. 

Den nye lysavis, der starter den 9. maj 1956 og som sta
dig er i funktion, er - sammenlignet med den gamle - en 
langtmereindviklet sag. Denhar da ogsåkostet 90.000kr., 
da den omsider fungerer. Den kører med lys i fire farver. 
Nu sidder der en blok på 4 pærer - hvid-rød-gul-grøn -
hvor der før kun sad en. Lysfeltet er nu 24 meter langt, og 
der er godt og vel9 .000 pærer i funktion. Strimmel-perfo
reringen er faktisk blevet en mere kompliceret affære, men 
med de 30 års erfaring, som de gamle opfindere møder med 
i 1956, løses alle tekniske problemer og lysavisen er i dag 
både festligere og mere afvekslende end tidligere. 



1927 

Politiken viser læserne sin nye Koenig & Bauer-presse i 1927. Det er en bladtegning efter et reklamefotografi og 

tegneren har benyttet personerne på fotografiet nedenunder. Den nye presse afløser den gamle tyske V o-mag

presse fra 1912. Det nye vidunder bliver husets stolthed i de næste 10 år. 

Civilingeniør Hans Pedersen -i midten -som Carl Jespersens nylig ansatte driftsingeniør. Han er i 1927 i gang 

med sin første, store opgave, nemlig installationen af den nye Koenig- & Bauer-presse i den ombyggede kælder 

på Rådhuspladsen. Til højre den tyskfødte faktor Ludwig Spannheimer.- Fot. H. Damgaard. 
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Mester og lærling 
Brev fra Cavling til Kirkeby, 
august 1927: 

Kære Ven, 
Jeg er blevet meget rørt, meget 
bevæget ved Deres lange Brev. 
De er syg. Det forstaar jeg, og 
al Smerte finder et Udtryk. Jeg 
kommer da ikke her ind paa, 
hvor De i Deres Brev gør mig 
Uret. De er dog den af alle vore 
Medarbejdere, jeg holder mest 
af, den hvis Talent er mig kæ
rest. Har jeg nu og da med et 
Ord kunnet drille Dem lidt, 
burde De have forstaaet, det 
var en Spøg, jeg fandt praktisk 
over for Deres Øjeblikke med 
pludselig Uregerlighed. 
Jeg har derhos ikke altid troet 
paa Deres Sygelighed. Det er 
min Fejl, og her kan og maa jeg 
bede Dem om Tilgivelse. 
Men alt dette er underordnet. 
Vigtigere er det, hvad vi skal 
gøre nu. Jeg synes, De straks 
burde rejse hjem. Vi maa da 
kunne finde paa Rejser, De 
kunde gøre. Her har i Deres 
Fraværelse været flere og De 
kan selv sige, hvad De ønsker 
og vil. Jeg gaar med til alt, 
hvad der kan skaffe Dem Lin
dring og Ro, og Vejen hertil er 
Rejse og Bevægelse, ikke Selv
beskuelse og SelvpinseL 
Og Vejen hertil er navnlig ikke 
dagligt Slavearbejde paa Klok
keslet. Ved at overtage Tele
grafen i Paris vilde De kun op
naa, at >>Stockholms Tidende« 
brød kort af med os. De kan 
ikke gøre dette Arbejde, og De 
bør heller ikke gøre det; dertil 
er De et for stort Talent. 
De tror ikke, jeg kender til Syg
dom. Jeg er i dette Øjeblik saa 
plaget af Gigt, at jeg ikke kan 
sidde paa en Stol. Jeg kan om 
Morgenen skrige af Smerte. Jeg 
søger Lægedom i min lange Ar
bejdsdag. 
Giv nu ikke op. Skam Dem! 
De er dog en ung Mand. Kom 
herned og lad mig hjælpe Dem, 
saa godt jeg kan. Her er min 
Haand. Henrik Cavling 
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Atter en ny presse 
Siden indflytningen på Rådhuspladsen har Politiken klaret 
sig med sin gamle, tyske V o-mag-presse, der blev opstillet i 
1912. I nævnte år var hverdagsoplaget på godt 40.000; nu 
er det steget til ca. 67.000 og den gamle presse kan ikke læn
gere følge med; den kan nu kun bruges som reservepresse. 
Den får i øvrigt i 1933 den skæbne, der senere overgår an
dre af Politikens presser: den bliver delt op til to sektioner 
og solgt. Den ene del går til Social-Demokraten i Hillerød 
og den anden til Kolding Folkeblad, men det sker først da 
1932-pressen er opstillet. 

Den nye presse fra 1927 bliver atter af tysk fabrikat. 
Denne gang fra det berømte firma Koenig & Bauer. Kort 
forinden har bladet ansat sin første driftsingeniør, Hans 
Pedersen, der skal forestå den krævede opstilling. 

Det er en presse i tre etager, som tegningen på forrige side 
viser, med to spejlvendte 14 cylinders trykværker, hvis 
båndtrukne transportører fører de færdige aviser op til 
bladuddelingen i stueetagen oven på. Den nye presse, der 
leveres med tilhørende stereotypianlæg, kan præstere op 
til20.000 aviser a 48 sider i timen. Den bliver husets stolt
hed i de næste 10 år, indtil også den i 1937 reduceres til re
servepresse for så siden at blive delt og solgt til de Berg' ske 
blade. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Koenig & Bauer ikke blot 
leverer presse og stereotypi, men tillige to meget kyndige, 
tyske faktorer til de to nye anlæg. 

Således kommer den iltre, tyske faktor Ludwig Spann
heimer, og hans landsmand, den blide, skaldede faktor 
Panneckes, med til København i 1927, hvor de begge når at 
fejre 25-års jubilæum i 1952. For fornuftigt at sikre prima 
klicheer til bladet leverer fabrikken tillige den fremragende 
faktor Kurt Heine til reproduktionsanstalten, og under 
hans kyndige ledelse opnår Politikens repro-anstalt sit 
landsomfattende ry for kvalitet bl.a. gennem Magasinets 
farvetryk. Ved at lade kunstnerne kolorere deres sorte 
stregtegning på et blåtryk, kan man lave f.eks. Ib Ander
sens naturbilleder uden at opløse selve tegningen i punkter. 

Næste side: 
Nærbillede af den tre-etager høje Ko enig & Bauer-presse, taget ved pre
mieren i 1927. Det er den tyskfødtefaktor Ludwig Spannheimer, der står 
til højre. Han er kommet til Danmark i 1912 sammen med den tyske V o
mag-presse. Han og faktor Pannecke, lederen af den tyskfabrikerede 
stereotypi, er begge fulgt med som »udstyr« i 1912, og de opnår begge at 
fejre 25-års jubilæum i Politikens Hus. - Fot. H. Damgaard. 
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Næste side: 
Afskedsfest 1927 på Politiken 
for Henrik Cavling samme nat, 
hans navn for sidste gang er 
anført på Politikens lederside. 
Det er umuligt at gøre rede for 
de mange nydelige damer, der 
er mødt op, men her er navne
ne på de fleste faste medarbej
dere. Forrest fra venstre fru 
Loulou Lassen, Ove Rode, 
Cavlings datter Else (senere gift 
Clausen), Valdemar Koppel, en 
faktor, C.C. Clausen, Anker 
Kirkeby, Kristian Dahl, Paula 
Eskelund, Valdemar Herman
sen, Finn Hoffmann, faktor 
Ivar Rasmussen og redaktions
vagten Nora Jørgensen. I næste 
række ses Rodes datter Lise (se
nere gift med Stephan Hur
witz), Sven Tillge-Rasmussen, 
Svend Borberg, Viggo Cavling, 
redaktionens faktotum >>Gamle 
Jensen«, tegneren Carl Jensen, 
Tage Halberstadt, redaktions
vagten frk. Lehmann, R. V. 
Jørgensen, Aage Juul, Henrik 
Cavling, Chr. Hiorth-Clausen, 
Valdemar Møller, Svend Car
stensen, Hugo Seligmann, Kai 
Borchsenius og unge Hakon 
Stephensen. Øverst i midten 
NathalieSchou og Knud 
Gantzel. Hasager savnes, men 
nogen skal jo lave avisen, selv 
en sådan nat. - Fot. H. 
Damgaard. 

Til venstre: 
Dette billede af Henrik Cavling 
er taget af Damgaard natten ef
ter den store afskedsfest på Po
litiken i 1927. Cavling er listet 
ned i hjørneværelset for at hen
te sine personlige ejendele, for 
derefter at gå hjem og påbe
gynde sit otium, som skal kom
me til at vare seks år. 



Cavlings sidste aften 
Således husker Cavling sin sidste aften på bladet i 1927. 
Man kan næppe finde et mere typisk stykke Cavling
reportage, selv om den aldrig har stået i Politiken, men er 
hentet fra hans sidste erindringsbog »Efter redaktionens 
slutning«. 

»I redaktionsværelserne omkring mig breder sig en fe
brilsk uro. Medarbejderne, der kommer og går, standser 
og taler sagte sammen, men nærmer jeg mig, spredes de 
lydløst. Der forberedes nok et eller andet, men ingen taler 
derom, endog Gamle Jensen er tavs og tilknappet som en 
bønnebog med spænder. Ovenover i salen slæber de med 
stole, ruller de med borde, og i det store midterværelse, 
hvor indtrædende damer og herrer affører sig deres over
tøj, venter nogle fattige, hvis pjalter mellem de lyse dame
dragter præger billedet af en bladredaktion ved nat. 

I døgnets sidste time spredes nu teatrenes tilskuere over 
byens restaurationer, og bladenes medarbejdere styrter 
hjem og skriver deres anmeldelse eller referat. På gange og i 
kontorer er alle lys tændte, også gården, hvor distributio
nen af bladet forberedes, ligger blændende belyst. Fra ste
reotypiet høres skærende skarpe lyde, som når stål gen-
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Tage Heft (1899-1944). Journa
list. Student 1917. Studerer 
medicin 1917-20 og starter der
efter en fire årig urolig tilværel
se som bankassistent, bilsælger 
og sproglærer. Journalist ved 
en række provinsaviser 1924-27 
og derefter free-lance fra 1928 
med mangeårig forbindelse 
til Magasinet, hvor hans 
serieartikler ofte bliver til 
håndbøger bagefter. 
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Ernst Prieme (1902-77). Faktor
søn fra København. Student 
1921 og cand.polit. 1927. Alle
rede i studietiden ansat ved 
Finanstidende og i 1927 straks 
til Politiken. Redaktionssekre
tær sammen med Niels Hasager 
1930. Redaktionschef 1954. 
Chefredaktør 1959-70, da han 
er fyldt 67 år. Fra 1970 og til 
sin død medlem af Politikens 
bestyrelse. 

Jørgen Rode (1902-80). Civil
ingeniør, journalist og redak
tør. Cand.polyt. 1925. Knyttet 
til Politiken fra 1927. Tillige 
redaktør af >>Ingeniøren<< 1937-
45. Efter Viggo Cavlings død 
medredaktør af Magasinet 
1946-52. Formand for Hørup
fonden 1950-68. Medlem af Po
litikens bestyrelse 1955-59. 
Skaber af Cavlingprisens statu
ette. Pensioneret 1968. 
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nemsaves, og i trykkælderen begynder man at klæde val
serne med de første forme, mens trykkerne stadigt ankom
mer og hastigt ifører sig deres lette overtræk. 

I redaktionen har travlheden nået sit maximum. Medar
bejderne farer omkring med korrekturaftræk på lange 
strimler, de har lige kastet pennen, men skriver endnu med 
hjernen og synes forvildede, en kronikør konfererer vidt
løftigt med faktor, som står på nåle, og indsendere, der 
kommer for at spørge til et par overliggere, kan blot ved et 
flygtigt blik ind i lokalet måle omfanget af den konstante 
pladsmangel. Det er henimod midnat, og øjeblikket er for 
hånden, da bladet, som endnu kun er et ubeskrevet papir
stykke, vokser op, får en faktisk tilværelse, og om få mi
nutter åbenbarer sig som levende blad. Ind strømmer, bi
stået af fantastiske fremskridt i teknikken, meddelelser fra 
klodens fjerneste ødemarker, og hastigt skabes bladets 
nummer, der sætter skel og deler det liv, vi lever, i døgn. 

- Omsider er redaktionslokalerne fyldte af journalister
ne med damer, forhenværende medarbejdere, kronikører 
med fruer og døtre og tilrejsende korrespondenter, hvis 
varme håndtryk jeg fornemmer. Under et almindeligt op
brud føres jeg ovenpå, hvor selskabet modtager mig på 
venligste måde. Det lyse rum, der står med dækkede bor
de, er smykket med legemsstore billeder, tegnet med en 
lykkelig humoristisk kunst. Foredragssalen er ukendelig, 
ombygget af unge arkitekter til en italiensk pergola. Vita
ler italiensk og går til bords; der holdes taler, der synges 
sange, og jeg får overrakt foræringer så smukke og kostba
re, at jeg blues ved at nævne dem. Imedens har jeg fået or
det, men stemningen overvælder mig. Med vanskelighed 
får jeg dog til sidst sagt mine unge og gamle venner tak for 
samarbejdet i de mange og uforglemmelige år. 

Da selskabeligheden efter bordet kulminerer, forsvinder 
jeg og tager elevatoren op til sætteriet. En del af sætterne er 
for hjemadgående. De står og vasker sig, mens andre sid
der foroverbøjede ved de gnistrende Mergenthaler
maskiner. Det er vanskeligt nok for mig at fortælle, hvad 
der nu sker. Sætterne, sværtede og med opsmøgede ær
mer, strømmer alle ind og samler sig omkring mig. De hol
der taler, og jeg forstår, at her strømmer venskabet fra hjer
tets dybe bund. Jeg vil bringe sætterne en tak, men i min be
vægelse kommer jeg krampagtig til at le; det er gråden, der 
trænger på, og jeg går bort; men sætterne vender sig efter 
mig. Jeg glemmer ikke deres blikke. 

Fra foredragssalen høres sang og tale ud på trappegan
gen, men jeg går ned gennem modtagelsesværelset, hvor 
der i to lange rækker hænger billeder af bladets afdøde. De 
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Carl Jespersen har lært meget af Cavling, når det drejer sig om konkurrencer. Her har Politiken udskrevet en 

afstemnings-konkurrence om den bedste af Adamas-cigarettens annoncer i firmaets berømte serie i 1927. l. 
præmie er en villa ved Karlslunde strand. Her foregår lodtrækningen. Kontordamen, fru Nadalchim, med 
bind for øjnene trækker vinderen. I øvrigt ses fra venstre den daværende akvisitionschef Gunnar Elley Han
sen, Carl Jespersen, daværende formand for Dansk Reklameforening, belysningsdirektør Johs. Børresen, re
daktøren af »Dansk Reklame« Sten Drewsen og Politikens medarbejder R. V. Jørgensen.- Fot. H. Damgaard. 

I 1926 begynder Politiken forsøgsvis at flyve aviser til Jylland for at få dem hurtigere frem. Her prøvelaster 
propagandachef C. B. Nielsen en fokkermaskine for at se, hvad den kan rumme, og hvad den kan bære. Ma
skinen har landingsplads på en mark uden for Århus. - Fot. H. Damgaard. 
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Tage Christensen (1903-78). 
Pressefotograf. Ansat på Politi
ken fra 1927 til sin død. Når så
ledes af fejre 50-års jubilæum -
ganske vist under en bladstrej
ke - som sin generations mest 
aktive, mest afholdte og højest 
respekterede gentleman-of-the
press-fotograf, hvis jubilæums
udstilling udgør et helt stykke 
Danmarkshistorie. 

Hans Bendix tegner Tage Chri
stensen. Ved siden af Bendix 
står Tage som et af de festligste 
mennesker i Politikens Hus 
gennem en hel generation. 
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var allesammen mine venner, og nu da jeg i nattens stilhed 
forlader dem, synes jeg, de smiler til mig. På skrivebordet i 
hjørneværelset står min mors billede; det er i sølvramme, 
som jeg engang fik det af Anker Kirkeby. Med dette under 
armen siger jeg farvel til det blad, der var mit liv.« 

Rode vender tilbage 
Ove Rode har været borte fra Politiken i 14lange år. Han 
tog afsked med bladet i sommeren 1913 (se side 261), da 
han indtrådte i Zahles 2. regering. Allerede i 1911 har Her
man Trier i sin dagbog givet ham følgende skudsmål: 

»Jeg tror, at den politiske interesse er dybt rodfæstet i 
Ove Rode, og at politik er hans egentlige livsinteresse. 
Zahle siger, at Rode om fem år vil være den mest indflydel
sesrige mand i Rigsdagen ... « 

Zahles spådom har i de mellemliggende år vist sig rigtig. 
Som indenrigsminister 1913-20 har han slået sit navn så 
fast som radikal politiker, at han efter den bitre nedtur i 
1920 ikke har kunnet bekvemme sig til at forlade Folketin
get, hvor han nu i de seneste syv år har slidt sig yderligere 
op som partiets ordfører i den lange golde periode, da de 
radikale har stået helt uden for alt regeringsarbejde. 

I forbindelse med Henrik Cavlings afgang har bestyrel
sen naturligvis drøftet, hvem der kunne afløse den gamle 
enehersker. Politikens tidligere medarbejder, den 48-årige 
Marinus Y de, har været på tale. Han har siden 1921 været 
generalkonsul i Hamborg og der foretrækker han- efter di
verse forhandlinger- at forblive. Det bedste bud bestyrel
sen derefter har, er den 60-årige Valdemar Koppel, medar
bejder gennem 35 år, uangribelig i enhver henseende, men 
sandelig ikke af samme udadvendte type og støbning som 
Cavling. 

Så finder man på at hente 60-årige Ove Rode hjem fra 
Rigsdagen. Han er nylig indtrådt i bladets bestyrelse, og 
han er nu villig til at afvikle sit folketingsmandat og vende 
tilbage til Rådhuspladsen. P. Munch afløser ham som r a di-

Næste side: 
Ove Rode tilbage igen på Politiken i 1927 efter 14 års fravær. (Syv år som 
indenrigsminister og syv år som radikal ordfører i Folketinget). Han 
kommer for at afløse Cavling og for på ny at samarbejde med Koppel, 
som startede hos ham i 1890 på Dagbladet Københavns redaktion. Men 
den sørgelige sandhed er, at den 60-årige Rode nu næsten er slidt op. Han 
har kun seks år tilbage af sit aktive, men nu hyppigt sygdomsplagede liv 
- Portrætfoto. 
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Enevold Sørensen (1898-1932). 
Journalist. Docent, cand.polit. 
På anbefaling af professor L. V. 
Birch i 1927 udnævnt til den 
første redaktør af den nyopret
tede Handelsside. Med sin store 
viden og forbavsende indsigt 
skaber han en værdifuld forny
else på bladet på et hidtil for
sømt område, men dør af influ
enza efter kun fem års virke. 

Einard Skov (1886-1977). 
Udenrigspolitisk redaktør. Ud
dannet på Frederiksborg Arnts
tidende og fra 1918-23 fuld
mægtig i U.M.'s Pressebureau. 
I 1927 kaldt til Politiken som 
udenrigsmedarbejder af sin 
skolekammerat, Niels Hasager. 
Den eneste, der siger >>dU<< til 
chefen. Skriver 20. april1940 
den famøse Churchill-leder. (Se 
bind 2 1940). Pens. 1953. 
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kal ordfører. Sandheden er, at Rode har arbejdet alt for 
hårdt i de sidste 14 år og gerne vil opleve lidt fredeligere ti
der. 

I ham får bladet i alt fald påny en storartet førerskikkel
se. Men nogen stærk »fornyet redaktion« er der jo ikke tale 
om med to 60-årige chefer, der sammen er kommet til Po li
tiken for 35 år siden ... Og Koppel, som har været politisk 
redaktør siden 1913, da Rode blev minister, har ikke i sinde 
at slippe sin post, så selv i 60-års alderen møder Rode igen 
sit gamle problem på Politiken, at andre sidder på hans spe
ciale og ikke drømmer om at give det fra sig. 

Men det kommer ikke til at spille nogen større rolle. I de 
seks år Rode endnu har tilbage af sit bevægede liv er han 
ofte sygemeldt i længere tid ad gangen. På et enkelt punkt 
gør han sig dog atter i 1929 politisk bemærket. Han er den 
første danske politiker, der benytter radioen som led i sin 
valgpropaganda, som faktisk fører de radikale ind i det 
langvarige regeringssamarbejde med Th. Stauning. Det er 
også ham der i 1932 når at foreslå sin gamle ministerkollega 
Erik Scavenius som afløser af Oskar Johansen i bestyrelses
formandens stol. Hvorvidt det er noget godt råd, vil husets 
historikere længe kunne opretholde stor uenighed om. 

I redaktionssekretariatet sidder i disse år den stilfærdige, 
men altid årvågne Hasager og arbejder bevidst på at forny 
bladets medarbejderstab. Det er et utrolig omfattende ge
nerationsskifte, der finder sted omkring Cavlings afgang, 
hvad portrætterne på de nærmeste sider vil bekræfte. 

Årene 1926-29 repræsenterer en »kæmpeårgang« af ny
ansatte, senere særdeles velkendte medarbejdere: Erik Rin
dom, Esther Noach, Jørgen Sandvad, Poul Graae, 
Nyborg-Madsen, Enevold Sørensen, Einard Skov, Ernst 
Prieme, Jørgen Rode, Tage Christensen, Merete Bonnesen, 
Vilhelm Bergsøe, Sigvald Rindung, Walter Schwartz, Ing
var, Povl Sabroe og Gunnar Nielsen. Sven Tillge
Rasmussen og Christian S tampen. Man skal faktisk helt op 
til1963, for at genopleve en så påfaldende stor fornyelse af 
bladets skrivende kræfter. Der er bare den forskel mellem 
1927-årgangen og og 1963-årgangen, at de gamle kom for 
at blive. Når man var ansat på Rådhuspladsen, kunne man 
ikke nå højere i journalistfaget. Det var simpelt hen top
pen. I dag lokker både radio og TV samt talrige vellønnede 
PR-stillinger de yngre medarbejdere væk igen. 

Da det i 1931, under Rodes mere permanente fravær, 
bliver Hasager, der udnævnes til »yngste chefredaktør« 
har han allerede en hengiven medarbejderskare at støtte sig 
til i sin kommende 28-årige regeringstid. 



1927 

Politiken begynder at lægge vægt på, at bladet kan fås af danske turister i de udenlandske hovedstæder. Her er 
en Politiken-forhandler på førkrigstidens Kurftirstendam i Berlin lige over for Kranziers Konditori. -Tysk 
pressefoto. 

Heller ikke Paris står tilbage. Her ses en udendørs kiosk på en af boulevarderne, hvor man dagligt kan sikre sig 
en avis, der sjældent er mere end 24 timer gammel. Det er en dyr, men påskønnet læser-service. -Fransk pres
sefoto. 
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Sigvald Rindung (1884-1940). 
Udenrigspolitisk redaktør ved 
Politiken fra 1928 til sin død. 
Student 1910, mag.art. 1917. I 
de 12 år, han er knyttet til bla
det kommenterer han dagligt 
førkrigstidens enerverende ny
heder og bidrager samtidig med 
kommentarer i Pressens Radio
avis. Han er tillige en aktiv 
kronikør, men dør- kun 56 år 
gammel - ved krigens udbrud. 

Walter Schwartz (1889-1958). 
Maler, redaktør og forfatter. 
Studerer kunst indtil han som 
39-årig i 1928 ansættes på Poli
tiken, hvor han virker i 30 år. 
Han dækker kunstanmeldel
ser, interviews og pædagogi 
med speciale i psykiatri. Hæv
der selv, at han har skrevet om 
alt, undtagen mode og sport. 
Far til skuespilleren Malene 
Schwartz. 
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Unge Stephensen 
Hakon Stephensen, der siden 1924 har været bybud for 
Poul Henningsen er i 1927 gjort til handelsmedarbejder for 
Enevold Sørensen og har for første gang opnået af få sin 
egen stol at sidde på i redaktionen. Han fortæller her om i 
sine erindringer »Sådan var det«: 

»> et års tid havde jeg som meget ung værelse på Politi
ken sammen med Tom Kristensen og Kai Friis Møllersarnt 
Jørgen Sandvad. Her oplevede jeg Toms forstudier til 
»Hærværk« -det gik hårdt ud over redaktionens lampe
kupler og glasskillevægge, når Tom kom op og var i hær
værkshjørnet. 

Henrik Cavling havde, med sin særegne flair for at sikre 
sig de bedste unge skribenter, engageret Valbygeniet Tom 
Kristensen. Det fortaltes, at Cavling en dag havde kaldt 
ham ind i hjørneværelset: 

-De skal være en fører for ungdommen! Hvortil Tom 
lidt fortabt svarede: 

- Hvor skal jeg føre den hen? 
Det var Friis Møller, der kunne historien, så det er mu

ligt, at den er blevet lidt dramatiseret på vejen. 
Tom Kristensen og Friis Møller var venner, indtil »Hær

værk« udkom. Så fulgte en række kølige år, fordi Friis 
Møller med god grund følte sig karikeret i en af bogens 
hovedfigurer: Vuldum, som ikke er særlig sympatisk. 

Selv forekommer jeg også i romanen, idet forfatteren de
ler værelse med Vuldum »og to unge petitjournalister« -
det må være Sandvad og mig, men vi var så selvudsletten
de, at det ikke er nødvendigt at omtale os senere. 

I det år jeg havde værelse på Politiken sammen med Tom 
og Friis Møller, sloges jeg hårdt med at finde frem til et ac
ceptabelt sprog, og selv om jeg ikke modtog direkte under
visning af Tom og Friis, så lærte jeg dog ikke så lidt af at gå 
og lytte. Jeg tror nok, Friis Møller så lidt af en opgave i at 
bibringe mig boglig dannelse. I hvert fald kunne han snak
ke i timevis. 

Måske tjente denne frivillige, pædagogiske virksomhed 
også til at dulme hans samvittighed. - Så længe han holdt 
sine mini-forelæsninger, var han fri for at sætte pennen til 
papiret, og det at skrive var ham en næsten fysisk lidelse, 
fordi han stillede så store krav til den sproglige udform
ning. Han havde i en periode aftale med bladet om hver 
mandag at få to spalter til rådighed på fløjsiden ved siden af 
»Dag til Dag«, hvor han kunne skrive om et hvilket som 
helst litterært eller kulturelt emne, men manuskriptet skul
le være afleveret senest den forudgående fredag. 
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11. okt. 1925: Axel Nygaard 10. jan. 1926: Adolf Hallman 



31. jan. 1926: Gerda Wegener 25. juli 1926: Valdemar Andersen 

. 14. nov. 1926: Sven Brasch 27. april 1930: Ib Andersen 
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Politikens lidet inspirerende bestyrelsesværelse 1912-48. Dette værelse skal senere blive Hakon Stephensens 
lyse og festlige chefkontor, hvor bladets smil dagligt fødes i årene 1946-63. Derefter bliver det Harald Engbergs, 
og i dag beboes det af Agner Ahm. - Fot. H. Damgaard. 

Bestyrelsesmøde i 1928. FormandenORS Oskar Johansen sidder for bordenden til venstre med nylig tilbage
vendte Ove Rode. På langsiden Valdemar Koppel, Carl Jespersen og Vilhelm Nielsen. til højre Henrik Cav
ling, der netop er afgået som chefredaktør. - Fot. H. Damgaard. 

25 Politiken 100 år l 385 



1927 

Den verdensberømte, russiske 
ballerina Mme Pavlova optræ
der efter 20 års forløb påny i 
København den 30. maj 1927. 
Kong Christian 10. skænker 
hende >>Ingenio et arti« og An
ker Kirkeby arrangerer fest for 
hende på Politiken den følgen
de aften og taber i den grad sit 
letbevægelige hjerte til diva' en, 
at han resten af livet har hen
des store portræt hængende på 
sit kontor som sit kæreste tro
fæ. Her er Mme Pavlova foto
graferet i redaktionsvagten for
an den - længst nedlagte -
>>æresvæg«. 

ANNA PAVLOVA 
MINDEFEST l ODD-FELLOW PALÆET 

TO?SDAG DEN 23 JANUAR I\L20 
elll8TF.~ ;l 2-3-4-5 Y,,, (olL ;~.,.,0,..0 l H..J!h",J6,oo •o i f,f;r;~.,., H .... T ol L 8511 
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Stakkels Friis. Han kæmpede onsdag, torsdag og fredag 
med at komme i gang. Til sidst sad han natten tillørdag ale
ne i Politikens redaktion. Om morgenen måtte han så op til 
faktoren i sætteriet og overtale ham til at lade, som om 
hans manuskript var kommet dagen forinden. 

Når man læser hans artikler- og det gør jeg ofte endnu, 
fordi en stor del af hans ting er kommet i bogform - så for
nemmer man det som alt er skrevet i en legende inspiration, 
hvor pennen er løbet hastigt hen over papiret. 

Ak ja, og så er sandheden, at Friis Møller møjsommeligt 
måtte skrive sig frem til hver øre, han skulle bruge, ingen 
ville give ham den faste gages arbejdsro. Han var en af sin 
tids ypperste stilister og hans indsats som oversætter af for
nem, fremmed digtning rummer store bedrifter, men det 
blev aldrig de mægtige oplagssuccesser. « 

Pavlova på Politiken 
I sine erindringer »Sådan var det« fortæller Hakon Ste
phensen også om Pavlovas besøg: 

»Jeg skal aldrig glemme en kæmpefest i Politikens Hus, 
som vi fejrede i maj 1927, kort efter Henrik Cavlings af
gang. Anledningen var den store prima-ballerina, Anna 
Pavlova's gæsteoptræden i København. Jeg fik til opgave 
hurtigt at omdanne husets ikke særlig muntre foredragssal 
til et festlokale - men det var begrænset, hvad der måtte 
bruges af penge. Nu var det så heldigt, at jeg havde nogle 
glimrende medarbejdere i Politikens faste snedkerværk
sted, der blev ledet af mester Erland Hansen. Han rådede 
over en halv snes medaljesvende, som var parat til at udfø
re hvad som helst, på hvilken som helst tid af døgnet. 

Vi betrak de kedelige lokaler med uendelige ruller af 
Denison-crepe. Vægge og loft kom til at. danne et telt i 
hvidt med røde og blå baner af crepe, og ned igennem hang 
selvkomponerede lamper. For enden af salen fandtes der 
en slags tribune, hvor foredragsholderne normalt stod. 
Den blev der gjort noget særligt ud af, som var det et kirke
kor. På forhøjningen sad ballerinaen, og nogle enkelte af 
arrangementets spidser. Det så faktisk godt ud, men midt 
under forestillingen slog det ned i mig: -Hvad fanden sker 
der, hvis der går ild i alt det crepe-papir? Jeg betroede mig 
stille til snedkermester Hansen, som lige så stille tog alt, 
hvad der var til rådighed af spande og håndsprøjter ind i de 
tilstødende rum og udsatte faste vagter. I de næste 3-4 ti
mer gik jeg smilende rundt og rystede af angst. Da vi langt 
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Fra aftenfesten på Politiken for Mme Pavlova ses på første række fra venstre: solodanserinde Elna Jørgen

Jensen, Mme Pavlovas mand, senator Andre, svømmeberømtheden Anette Kellermann, Mme Pavlova, bal

letmester Uhlendorff, den norske skuespillerinde Lillebil Ibsen, solodanser Richard Jensen og yderst balletin

struktrice Valborg Borchsenius. Næsten alle de øvrige gæster er medlemmer af den danske ballet eller af Mme 

Pavlovas ensemble. Kirkeby står næstsidst i bageste række. - Fot. H. Damgaard. 

Hjørne af Politikens >>selskabslokaler<< sidst i 1920'rne efter en dansk-amerikansk fest. Billedet er taget i 

ubarmhjertigt dagslys. Det er utroligt, at det gang på gang lykkes at få de grimme møbler og de primitive om

givelser til at tage sig helt hyggelige ud i aftenbelysning. - Fot. Holger Damgaard. 
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Merete Bonnesen (1901-80). 
Journalist. Ansat i 1928 som 
27-årig, uprøvet journalist og 
bliver i løbet af de følgende 40 
år en af bladets mest velskri
vende, bedst orienterede, dy
best engagerede medarbejdere 
med en mageløs evne til at be
gejstres og forarges. Udvalgte 
artikler er bevaret i >>De ubæn
dige«, en gave fra hendes læse
re og i >>Disse arme liv«. 

Vilhelm Bergstrøm (1886-
1966). Kriminalmedarbej der. 
Ansat på National tidende, Kø
benhavn og B. T. før han i 1928 
kommer til Politiken som leder 
af kriminalredaktionen; en stil
ling han bevarede til1956. Flit
tig skribent af digte og romaner 
(>>Istedgade overgiver sig al
drig«). Hans dagbøger 1940-45 
indeholder vigtigt kildestof. 
Se bind 2. 
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over midnat havde fået gæsterne ud, flåede vi omgående 
alt papiret ned. 

Det var herlige dage for besøgets arrangør, Anker Kirke
by, som tilbad Pavlova og havde plakaten fra hendes gæ
stespil hængende på sit værelse resten af livet. 

Han tog afsked med hende, både personligt og i Politi
ken, da han på afrejsedagen skrev: 

»Pavlova har atter erobret København. De tyve år, der 
er gået siden sidst, kan hun jo ikke lyve sig fra - men hun 
kan danse sig fra dem. Med sin ynde, sin charme og gratie 
har hun fortryllet enhver, der har set hende i disse tre-fire 
aftner på Casinos scene, hvor hun optrådte med sit eget 
Corps de Ballet. Det blev en enestående begivenhed i dansk 
scenekunsts historie. Aften efter aften har hver plads i det 
gamle Amaliegade-teater været besat. Efter hver dans blev 
hun hyldet med entusiastisk begejstring. Hun dansede 
»Pas de deux«, »Gavotte«, »Rondino« og sin berømte 
»Svanens død« og meget mere. For åbent tæppe bar fru El
na Jørgen-Jensen og fru Ulla Poulsen den første aften en 
kæmpemæssig laurbærkrans ind og lagde den for Pavlovas 
fødder. Hver aften har fremkaldelserne haft karakteren af 
mægtige ovationer- endogså jerntæppet måtte op igen. 

I går var Pavlova tilsagt til audiens på Amalienborg, 
hvor Hs. Maj. Kong Christian X overrakte hende »Ingenio 
et arti». « 

Festen om hesten 
Den 7. juni 1928 sætter Politiken København på den anden 
ende. Denne gang er det Henrik Cavlings anden elev på 
arrangement-området, der tager affære, Axel Kjerulf. Han 
bruger den 28-årige Hakon Stephensen som medhjælper. 
Stephensen, som selv er på vej til at blive bladets store ar
rangør, får her sin ilddåb. I sine erindringer fortæller han 
om »Festen om hesten«: 

»Christian V's rytterstatue midt på Kongens Nytarv var 
i 1688 blevet udført af bly og zink. I århundredernes løb 
var metallet langsomt gledet ned om det indvendige jern
stativ, så hans majestæt snart nåede jorden med tæerne, og 
hans ædle ganger var blevet betænkelig svajrygget. Så blev 
det besluttet, at billedhuggeren, professor Ejnar Utzon
Frank, skulle rette majestæten op, så han på sømmelig må
de kunne ride sorgløst hen over den faldne svensker, der lig
ger under hestens hov. Når modellen var i orden, skulle 
rytterstatuen støbes i bronze, for at man kunne være sikker 
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General No biles svenske redningsmænd, flyverne Lundborg og Schyberg, med fruer modtages på Politiken i 

august 1928. Fra venstre Niels Hasager, Ove Rode, Erik Rind om, Peter Freuchen, ægteparret Schyberg og æg
teparret Lundborg samt Stockholm-Tidningens redaktør Nygreen. - Fot. H. Damgaard. 

I agurketiden i juni 1928 arrangerer Politiken St. Hansaften en radio-dyst mellem tidens unge digtere. De elleve 
deltagere får hver S minutter vedmikrofonen til at læse et af deres egne digte, og lytterne kårer bagefter ved af
stemning det foretrukne digt. Her er de unge samlet i selskab med Statsradiofoniens første chef, den navnkun
dige kammersanger Holm. I bageste række fra venstre ses Harald H. Lund, Emil Bønnelycke, Olaf Gynt, Knud 
Andersen, Nis Petersen, Mogens Lorentzen, Ib Andersen (den senere tegner), Mogens Dam og Knud Bruun
Rasmussen. Siddende foran fra venstre Hans Hartvig Seedorff (som vinder konkurrencen), Hulda Lutken og 
kammersanger Emil Holm. - Fot. H. Damgaard. 
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Fornemme gæster på besøg: 
Niels Bohr og hans bror Harald 
(med stok) på vej gennem Poli
tikens redaktionsvagt. Til ven
stre Ove Rode, til højre direk
tør Ottesen fra Riises Bureau 
og dernæst Valdemar Kappe! 
med den danske presseattache i 
Washington, Roger Nielsen. I 
baggrunden direktør Buchtrup 
fra Politikens Repro-anstalt. 
Tegneren Carl Jensen og Niels 
Hasager ses til højre og ved si
den af dem og de blå bude står 
den nylig ansatte Inger Hansen 
fra Arkivet. - Fot. H. Dam
gaard. 

Stakkels Elley 
Direktør Carl Jespersen er 
kendt for sin drastiske udtryks
form, som han anvender over 
for både store og små i huset. 
Da akkvisitionschef Elley Han
sen en dag stiller til klø, og Jes
persen har afleveret sin skylle, 
vil Elley forsvare sig, men blev 
straks afbrudt af Jespersen: 
- Hvis De ikke straks holder 
mund, bliver De smidt ud ad 
vinduet! 
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på, at den ikke igen blev blød i haserne. Det ville koste 
mange penge, og dengang var det lidt svært at få folk til at 
indse, hvad de skyldte Christian V's minde af kontant re
spekt. Det var grunden til, at »Festen om hesten« blev ar
rangeret. Den skulle skabe en grundfond, som alle kunne 
skyde til efter evne. Politiken var festarrangør, og ideen 
bestod i at lave et Tivoli på Kongens Nytarv for en enkelt 
aften - et kæmpeapparat, hvis dimensioner vi næppe helt 
kunne overskue. Der blev indkøbt et par kilometer patent
stakit, der blev sat som indhegning fra Angleterres hjørne 
ved Østergade tværs over kørebanen til fortovet omkring 
Krinsen, og derefter blev støttet af- jeg husker ikke, hvor 
mange - flagstænger og på sine steder forstærket med 
vognbarrikader. Magistraten havde givet sin tilladelse til, 
at vi i fornødent omfang op brød brolægningen på pladsen. 
Inden for hegnet blev der indrettet restaurationsboder og 
udlagt dansegulve samt opsat musiktribuner, og træerne 
blev fyldt med kulørte lamper. Kl. 18 lukkede man publi
kum ind ad nogle små indgange, der viste sig at være alt for 
små, idet hele København strømmede til for til sidst at stå 
som sild i en tønde inden for patentstakittet. Entreen var 2 
kroner, men til gengæld sang kgl. kammersangerinde Ten
na Frederiksen fra hotellets balkon, og hendes stemme var 
stor nok til at dække pladsen uden vore dages højttalere. I 
aftenens løb brød stakittet sammen hist og her, men det 
endte dog med, at der fremkom et smukt overskud, og at 



gamle Christian V blev genrejst. Der var nogle, der syntes, 
det var synd. Det så så sjovt ud, da han sank. 

Politiken kunne næste dag bringe dette referat fra festen: 
»Festen om hesten« blev en glimrende folkefest, en ægte 

københavnerbegivenhed- og en dundrende succes. 
Klokken 8, da indgangen til Krinsen rundt om hesten på 

Kongens Nytarv blev åbnet, stod der tusinde af mennesker 
og ventede på at komme ind. Vejrguderne mødte op med 
den skønneste sommeraften, og arrangørerne havde sørget 
for festen i intimt samarbejde med alle de store institutio
ner, der har til huse på torvet. Den berømte hest og blom
sterrabatterne rundt om den lå badet i projektørlys, i alle 
trækronerne glimtede de farvede lamper med rigtige lys i, 
Det kgl. Teater, hotel d'Angleterre, Store Nordiske, den 
store forsikringsbygning ... alle deltog de i festen med fak
ler, projektører, guirlander af lygter. Stemningen var der 
med det samme. I hver ende af Krinsen spillede et orkester 
op til dans, og ungdommen tog straks fat. 

Tusinder af øjne rettedes mod d'Angleterres balkon, 
hvorfra byens store sangerinde, Tenna Frederiksen skal 
synge. Først springer Emil Reesen ind i lyshavet med sine 
musikere. Så slår klokken elleve, og medens faklerne blaf
rer i den milde aftenvind, dukker Tenna Frederiksen frem 
på balkonen, klædt i lyseblå silkecape og stor, bredskygget 
aftenhat. Og så sang hun med sin skønne røst »Aften på 
loggiaen«. Det blev en oplevelse. Et brus af jubel og tak
nemmelighed lød op mod hende. 

Fra Charlottenborg kommer det store fakkeltog. I spid
sen rider billedhugger William Larsen i Christian d. V's lig
nelse på sin berømte hest, forgyldt fra top til tå. og bagefter 
kommer et tog af unge kunstnere med blussende fakler 
hævet over deres hoveder.« 

Med Palle jorden rundt 
Aret efter Cavlings afgang bliver det hans ældste søn Viggo 
- redaktøren af Magasinet - der overtager sin fars rolle 
som arrangør. Magasinet sender en dreng jorden rundt og 
udvælger blandt 350 ansøgende to jævnbyrdige drenge. 
Men da dommerkomiteen ikke kan blive enige, trækkes 
der lod. Vinderen bliver den 15-årige Palle Huld, der på 
egen hånd skal rejse jorden rundt i Phileas Foggs fodspor, 
men nu skal turen kunne gennemføres på 44 døgn! Cavling 
er glad for resultatet, for dommerne har ikke kunnet stå for 
Palles røde manke og mange fregner. Den gamle globetrot
ter Aage Krarup-Nielsen er med i dommerkomiteen og 
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Alfred Andkjær Larsen (1902-
47) altid kaldet >>Krølle«. Stu
dentermedarbejder ved Politi
ken fra 1928 til sin død. I 1920 
gør han og den lidt yngre »Poe
ten« sig fordelagtigt bemærkede 
som husdigtere i Studenterfore
ningen og hentes til Politiken, 
hvor de derefter sammen digter 
under pseudonymet >> Tvillin
gerne<<. Død kort efter krigen, 
kun 45 år gammel. 

Poul Sørensen (1906-73). For
fatter, digter som kalder sig 
selv Poet og lader sig optage i 
telefonbogen som sådan. Et 
stort, fint og elskeligt talent i 
en skrøbelig krop, som alle 
læger lover et kort liv, men i si
ne 67 leveår dog når at skabe 
en række udødelige revyviser 
og en fortrinlig rimordbog. 
Ved Politiken fra 1928 til sin 
død. 
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»Stockholm-Tidningen« er medarrangør. Ø. K.' s kontorer 
verden over er varskoet; turen går over Nordamerika- Ja
pan - Sibirien - Berlin og tilbage til København. Gamle 
Henrik Cavling ser Palle før afrejsen og anbefaler ham at 
tage Cascalinpiller med for at holde maven i orden. Det be
tragter han selv som gammel korrespondent som en meget 
vigtig leveregel. 

Palle klarer turen uden sygdom og sender mange tele
grammer hjem, og læserne følger hans færden i alle de 44 
døgn, som turen faktisk gøres på. Palle bliver modtaget på 
Rådhuspladsen af 20.000 læsere, der vil hylde den raske 
dreng. I sine erindringer fortæller han i 1980- som velmeri
teret skuespiller ved Det kgl. Teater- at Politiken i den tid 
han er borte, bliver kaldt »Palletiken«. Efter hjemkomsten 
får han telegram fra Kong Christian 10. og bliver indbudt 
til at besøge Prinsesse Ingeborg i Sverige, Baden-Powell i 
England og inviteret til Paris for at lægge blomster på ]u les 
Vernes grav. Og etatsråd H. N. Andersen tilbyder ham 
venligt en stilling i Ø.K. 

Staunings støtteparti 
Vi skriver 1929. Det er nu ni år siden, at Det radikale Ven
stre -lidt ramponeret- trak sig tilbage fra regeringsmagten 
under Påskekrisen. 

Siden partiets start i 1905 har der været 11 valg og i 1929 
følger det 12. I disse forløbne år har partiets højeste man
dattal været 32 i 1918 efter laveste tal straks efter starten 
med bare 11 mandater. Ved valget i 1929 får partiet kun 16 
mandater, og derefter svinger tallet i de næste 39 år hele ti
den mellem 10 og 14. Det er naturligvis aldrig nok til at 
danne en radikal regering på ny, men en god halv snes 
mandater er på den anden side et fortrinligt supplement for 
socialdemokraterne, som siden 1906 er vokset støt fra 24 
mandater til nu i 1929 at have vundet 61 pladser i Folketin
get. 

Nu ombyttes rollerne fra 1913, for nu støtter det lille ra
dikale parti som regeringspartner Staunings store social
demokratiske parti. Dette støttearbejde kommer til at vare 

Forrige side: 
Til venstre den 15-årige Palle Huld, da han sidst i februar 1928 starter sin 
jordomrejse. Til højre- 44 døgn senere- da han i samme påklædning 
hyldes ved hjemkomsten på Politikens balkon af 20.000 læsere på 
Rådhuspladsen. Nederst Palles bog om rejsen, som udsendes på ikke 
mindre end 13 sprog. Palle er identisk med vore dages skuespiller ved 
Det kgl. Teater, Palle Huld. - Fot. H. Damgaard. 
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Axel Ingvar Johansen 
(1905-55). Altid kaldet Ingvar. 
Bladtegner. Oprindelig spare
kasseassistent i Odense. Opda
get af Koppel og knyttet til Po
litiken fra 1929 som tegner af 
serierne »Magasin Madsen« og 
»Tjavs«. Senere populær 
bidragyder til Magasinet med 
»Prins Pilfinger«. Abejder altid 
hjemme og derfor lidet kendt 
på bladet. Det vækker opsigt, 
at han efter krigen går til Ber
lingske. 

Ingvars tegneserier >>Tjavs« og 
»Magasin Madsen« er blandt 
de første danske serier i dags
pressen og opnår en utrolig 
popularitet i den lille snes år, 
de to serier løber i bladet. 
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Her er et nærbillede af regeringen Stauning-Munch, som holdt fra 1929 til krigens begyndelse. På første række 
ses justitsminister Zahle, undervisningsminister Borgbjerg, landsfaderens selv og dernæst udenrigsminister 
dr.phil. P. Munch og finansminister Bramsnæs. I anden række ses landbrugsminister Bording, kirkeminister, 
pastor Dahl, socialminister K.K. Steincke, forsvarsminister Laust Rasmussen, handelsminister Hauge, trafik
minister Friis-Skotte og endelig indenrigsminister Bertel Dahlgaard. -Politikens Pressefoto. 

Blæksprutten 1929 

Politiken vil afskaffe ordet fød
selsdagsbarn og foreslår >>Fød
selar<<. Hvis det lykkes- og gid 
det må, for det er et dejligt ord 
- kan vi måske håbe, at kunne 
kalde et vaisenhusbarn for en 
vaisenhusar og et smertensbarn 
for en smertenar og et patte
barn for en pattenut. 
Går bladet en streg videre - alt 
ud over barnestregerne - kan 
vi få et helt nyt sprog, som ef
ter opfinderen passende kunne 
kaldes Politur. 
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uafbrudt i 19 år, og med radikal støtte gennemfører Stau
ning til sin død i 1942 den bedste socialdemokratiske lov
givning, hans parti nogen sinde har ydet, med K. K. S tein c
k es Socialreform i 1933 som et typisk eksempel. Denne lov
givning indfrier adskillige af de radikale programpunkter 
fra 1905, og endnu i 1930'rne sker det uden den overbuds
politik, der i 1960'erne på forhånd svækker Velfærdsstaten 
og gør den uegnet til at overleve. 

I 1929 er Edvard Brandes for gammel til at indtræde i den 
socialdemokratisk-radikale regering. Han dør 1931 som 
84-årig. Ove Rodeer-som vi har set- i 1927 vendt tilbage 
til Politiken som en gammel og meget udslidt mand. Deri
mod er den 59-årige P. Munch stadig i fin form til at blive 
Staunings udenrigsminister, og den 63-årige Carl Th. Zah
le accepterer også for sidste gang at blive dobbelt
ministeriets justitsminister. Inden sin afgang i 1936 bliver 



han ophavsmand til den nye straffelov i 1932, den nye 
færdselslov i 1933 og yderligere til biografloven og lovene 
om forbud mod at bære uniform og at besidde våben. Han 
bliver Landstingets formand fra 1936 til1939 og er ligeledes 
fra 1936 og til året før sin død 1946 medlem af Politikens 
bestyrelse. I over 50 år har han således været knyttet til Po
litiken og gjort sig meget afholdt i bestyrelsen. For medar

bejderne er han derimod allerede en forhistorisk skikkelse. 

Det eneste nye, radikale ansigt i Staunings regering fra 
1929 er den 42-årige Bertel Dahlgaard, der har startet sin 
politiske karriere i 1911 og i 1915-17 har været formand for 
»Radikal Ungdom«, hvor han har haft Niels Hasager som 
næstformand. Han bliver nu regeringens indenrigsmini
ster. Fra 1931, da Hasager bliver Politikens yngste chefre
daktør, har næste generation- både parti- og bladrnæssigt 
- etableret en gensidig, gunstig kontakt. 

De socialdemokratiske medlemmer af 1929-regeringen 
ses på billedet. 

I 1929 optræder et nyt navn blandt de indvalgte, radika
le medlemmer. Det er Jørgen Jørgensen fra Lejre, som bli
ver undervisningsminister i 1936 ved en om mø blering i an
ledning af Carl Th. Zahles afgang. I hele den følgende gene
ration er det »Bertel og Jørgen«, der er partiets ansigt på 
tinge. 
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Efter valget i 1929 har social
demokraterne for første gang 
dannet regering sammen med 
de radikale. Det radikale parti, 
der har været ude af samtlige 
regeringer siden 1920, kan sta
dig levere to af sine gamle mi
nistre fra l. verdenkrigs
ministeriet, Zahle og Munch, 
hvorimod den nu skrøbelige 
Ove Rode er erstattet af et nyt, 
men levedygtigt radikalt navn, 
Bertel Dahlgaard. De tre over
tager henholdsvis justits
udenrigs- og indenrigsminister
posterne. Jensenius, der i Blæk
sprutten ved, hvor vigtigt det 
radikale indslag er for Stau
ning, kalder sin tegning: >>Hvor 
længe kan I holde Far oppe?« 
Til venstre står Borgbjerg og til 
højre ses Bramsnæs, K.K. 
Steincke, Bording og Friis
Skotte. Uden for gærdet til 
venstre den nylig afgåede 
Venstre-statsminister Macisen
Mygdal og hans partifælle 
Niels Neergaard. Til højre den 
konservative J. Christmas
Møller. 
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Povl Sabroe (f. 1897), søn af 
Peter Sabroe. Landskendt un
der sit pseudonym ))Den Gyl
denblonde<<. Efter medarbej
derskab ved Venstreblade i 
provinsen og B.T. 1918-29, 
kommer han til Politiken, hvor 
han virker i 21 år til1960. Bla
dets folkekæreste causeur i den 
tilsyneladende så lette genre. 
Landskendt for sine >>Frikvar
ter<< i radioen 1940-SO'erne. 
Trods sin diskrete hån af be
sættelsesmagten dog tidligt kik
ket ud af tyskerne og derfor 
blandt bladets anholdte medar
bejdere 29. aug. 1943. 1960-67 
direktør for Cirkusrevyen og 
endnu efter sit fyldte 80 år ak
tiv som landmand på Djurs
land. 

Den Gyldenblonde, Povl Sa
broe, tegnet under et causeri i 
1950'erne af sin kollega Bo Bo
jesen. 
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Det er naturligvis aldrig så morsomt for en politiker at 
spille anden violin i et fremmed orkester, som det er at diri
gere. De radikale gør da også den erfaring, at det koster lidt 
stemmetal fra valg til valg at være støtteparti. Mandattal
let falder dog i den lange samarbejdsperiode kun fra 16 til 
11 folketingsmænd. Det er faktisk Staunings død i 1942 og 
undtagelsestilstanden 29. august 1943, der gør ende på den 
lange, politisk ret stærke periode, hvor Venstre og konser
vative overhovedet ikke kommer ind i billedet. Men så 
bliver der også en pause i de radikales rolle som regerings
partnere. Først da H. C. Hansen i 1957laver den første tre
kantregering er der atter radikale ministre på taburetterne. 
Denne vellykkede regering, der delvis afbrydes ved H. C. 
Hansens død, er omtalt under 1957 i bind 2. 

Sabroe på Politiken 
I sin erindringsbog »Mit gyldenblonde liv« skriver Povl 
Sabroe om sine første år på Politiken: 

»Da jeg havde skrevet mit første causeri i Politiken og ved 
midnatstid spændt ventede på at se den friske avis med mit 
værk, kom Niels Hasager, der havde været på sætteriet for 
at bryde bladet om, temmelig sur tilbage til redaktionen. 
»Det er en mø gav is,« sagde han, n der er ingen nyheder.« 

Det var en kedelig avis. En optimist kunne læse forsiden 
uden at sætte sit lyssyn til. En overskrift »Lille jordskælv i 
Kina. Ingen døde« fanger ikke. Det bedste causeri kan ikke 
opveje savnet af et dobbeltmord, en revolution eller et 
skattechok. Heldigvis foretrak Valdemar Koppel alt, hvad 
der stod med petit. I modsætning til mange redaktører læ
ste han, hvad medarbejderne skrev. Det var både en op
muntring og en belastning, for hvem kunne leve op til for
ventningerne hos en så fremragende stilist? 

!> Tjah, « sagde han, da han næste dag stod med avisen i 
hånden og løb min debutartikel igennem for anden gang. 
»]eg ville nu have formet den pointe til slut noget anderle
des, men enfin, artiklen er s'gu morsom.« Som chefredak
tør varetog Koppel det, man i dag kalder kulturstaffeL 
Han kunne selv dreje en notits, så den blev et pletskud, og 
han interesserede sig så meget for det lettere stof, at hvis 
han havde sendt mig i Det kgl. Teater for at skrive tilsku
erbetragtninger fra en premiere, kunne han blive siddende 
på bladet, til han fik korrekturen, og når han havde læst 
den, kunne han kalde mig ind og foreslå en ekstra krølle på 
et særligt godt indfald. 



Det var mine causerier i B. T., der havde vakt Koppels 

interesse for at få mig til Politiken, og jeg var naturligvis 

bange for at skuffe ham. Men hans daglige opmuntringer 

var en kolossal inspiration. Når et stort politisk opgør fore

stod i Folketinget, bad han mig tage derned og skrive et 

causeri. Det havde han selv tidligere gjort under mærket 

»Tilhøreren«. »Vi behøver jo ikke at tage det så tungt som 

politikerne, rr sagde han, !>Vi skal jo bare skrive om deres 

bommerter, og det giver ikke mavesår. rr 
Jeg havde noget at leve op til ved Politiken. Både Andre

as Vinding og Paul Sarauw havde haft succes på at skrive 

premierecauserier under den faste overskrift »Fra parket

tet«. Sarauw slap især nemt fra sin beretning om premieren 

på »Swedenhjelms«. Den var på tre linjer og lød: 

»Kl. 8. 06 gik tæppet- kl. 8. 57 faldt den første gode replik
kl. 9.29 faldt den næste gode replik- kl. 10.06 gik jeg. rr 

De færreste af disse parketartikler, hverken mine forgæn

geres eller mine egne, tåler at gengives i dag, spækket som 

de var med aktuelle hentydninger. Jeg har endnu liggende 

et brev fra Ludvig Brandstrup, hvori han med rødt blæk 
forsikrer mig, at den anmeldelse, jeg skrev af balletten 

»Gudindernes Strid« på Det kgl. Teater i 1933, »er det mor

somste, det vittigste, jeg har læst i mange, mange år, og jeg 

læser endda udenlandske tidninger«. Min ven og arbejds

fælle gennem mange år Storm Petersen var knap så begej

stret, idet jeg om hans medvirken i balletten skrev: >>All

round-geniet Storm Petersen debuterede som kongelig so

lodanser, og da han stående på et ben hævede det andet op 

til knæhøjde, opfattede tilskuerne det, som om alle tyngde

love var ophævet.« 
»Lille Northcliffe,« sagde han nogen tid efter, da vi mød

tes uden for teatret, »du skal ha' en nyhed. Jeg forlader Det 

kgl.« 
»Hvorfor?« spurgte jeg. 
»Hukommelsestab. Suffløren kunne ikke huske, hvad 

jeg skulle sige. The next dance will be a song.« 
Da den bedårende Elisabeth Bergner i 1931 gav gæstespil 

på Dagmarteatret, sad jeg i parkettet bag ved Else Skou
boe, der var i en kjole så stram, at de omkringsiddende her

rer dårligt kunne trække vejret, og det kneb også for mig, 

da kjolen i ryggen havde en så dyb udskæring, at jeg fandt 

det lettere at beskrive dette skønne gavlparti end at ofre en 

eneste linje på Elisabeth Bergner. 
Efter tre-fire sæsoner spurgte Koppel mig, om jeg havde 

noget imod at dele teatercauserierne med Paul Sarauw. 
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August Krogh (1874-1949) Fy
siolog. Nobelpristager. Student 
1893. Medicinsk forberedelses
eksamen 1895 og i 1899 magi
sterkanfems i zoologi. Doktor
disputats 1903. Professor 1921. 
Chef for Fysiologisk Institut 
1928, afgået 1945, men aktiv til 
sin død. Hans intense studier 
og betydelige videnskabelige 
opdagelser indbringer ham i 
1920- 46 år gammel- Nobel
prisen. Jævnlig bidragyder i de
batten og kronikken. 

Hans Bendix tegner professor 
August Krogh, da han har 
modtaget Nobelprisen i fysiolo
gi. 
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Gunnar Nielsen (1889-1969). 
Journalist. Student 1913. Star
ter ved mindre pressebureauer, 
kommer i 1918 til Det radikale 
Venstres Bureau. Via Fyns 
Venstreblad til Politiken i 1929, 
hvor han gennem 30 år er bla
dets urokkelige, rolige, vel
overvejede indenrigspolitiske 
lederskribent og kommentator. 
Formand for Journalistforbun
det 1938-59. 

Søren H. Christiansen (1896-
1960) Oplags- og propaganda
chef på Politiken 1931-58. Stor
artet organisator af bladsalget, 
kendt over hele huset for sin 
elskværdighed og smittende 
energi. Oprindelig uddannet i 
margarinesalg. Uovertruffen 
som organisator af >>De blå 
Drenge«s sælgerkorps. Vil hu
skes længst som den, der i 1933 
startede >>Hvem-Hvad-Hvor<<. 
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»De ved,« sagde Koppel, »at han er Loulou Lassens sviger
søn, og Loulou Lassen er jo en fremragende medarbejder. 
Hun ser gerne, at han får lidt ekstraindtægt ved bladet. Det 
går lidt sløjt med teatrene i øjeblikket. De har lov at sige 
nej,« sagde Koppel. Selvfølgelig sagde jeg ja, og selvfølge
lig glædede det mig, da Koppel nogen tid efter bemærkede, 
at det var snedigt af mig, at jeg havde sagt ja. 

Vi blev i øvrigt hyppigt forvekslede, grundet vore sam
klingende navne: Paul Sarauw og Povl Sabroe. Jeg fik tit 
æren for, hvad Sarauw havde bedrevet, og omvendt. En 
dag, da Henrik Cavling kom op på redaktionen - han var 
gået af som redaktør, men aflagde hyppigt en visit- hilste 
han på mig og sagde: »Jeg har glemt Deres navn.« »Povl 
Sabroe, « oplyste jeg. »Ah, det vidste jeg jo godt,« sagde 
Cavling. »De er blevet forlovet med Loulou Lassens datter. 
Må jeg gratulere!« 

»Det er ikke mig«, sagde jeg, »det er Paul Sarauw. « 

»Må jeg gratulere,« røg det ud af Cavling. 
Replikken var karakteristisk for Cavling, men noget 

umotiveret, da Loulou Lassens datter var en ualmindelig 
charmerende dame. 

Da Cavling hørte, at jeg skrev om teater, væddeløb og 
populære københavnerbegivenheder, bemærkede han: 
»Akkurat ligesom i min tid Ove Rode. Så ender De nok og
så i regeringen en dag.« 

Når man kom fra det sitrende morgenjag på et middags
blad, gav den blide aftenstemning på Politiken ikke svim
melhedsfornemmelser. Jeg glemmer ikke det betagende 
syn af vor musikanmelder, Hugo Seligmann, når han med 
sejlgarn om smokingbukserne ankom pr. cykel fra en kon
cert i Odd Fellowpalæet eller Tivoli. Han havde en lille 
madpakke med, som han foldede ud, når han havde sat sig 
ved skrivebordet, og med et stykke rullepølse i munden an
råbte han himlen og eventuelle tilstedeværende ambassa
dører fra denne fjerne verdensdel om hjælp. Hvis en velvil
lig sjæl hørte ham, var Seligmann ikke i tvivl om, at ved
kommende ville forstå hans hjælpeløse situation og lade sig 
overtale til at skrive på maskine for ham. Så fulgte i brudte 
-men originale - sætninger resultatet af hans meditatio
ner, og hvis man i en pause, hvor han var gået i stå, fore
slog ham et adjektiv som fremragende eller strålende, kas
serede han det som ordinært. Han var ikke tilfreds, før han 
havde fundet det absolut eneste udtryk, der dækkede. 

Når han var færdig med sin anmeldelse, var han på ran
den af et nervesammenbrud. Han var aldrig tilfreds. Jeg as
sisterede ham, da han første gang havde hørt Jussi Bjorling 



synge i Tivoli, og det var umuligt for ham at finde de ord, 
der lige nøjagtig fastslog den ukendte svenskers øjeblikke
lige kvaliteter. »Han er et fund, han bliver en verdenssan
ger, «fastslog Seligmann. »Hjælp mig med de rigtige ord!« 
Næste morgen var Seligmann solo om sin forudsigelse. 
Men ret fik han. Jussi blev verdenssanger. 

Jeg sad ved siden af Seligmann, da han sagligt skulle an
melde T en n a Kraft på hendes afskedsaften i Det kgl. Tea
ter. Jeg skulle kun skrive om publikumsstemningen, og da 
jeg opdagede, at Carl Behrens, den altid trofaste premie
regæst og anmelder, var faldet i søvn, gav jeg Seligmann et 
puf i siden. 

»Se hen på Behrens, « sagde jeg, »Han sover.« 
Fornærmet udbrød Seligmann: »Derfor behøver du s'gu 

da ikke at vække mig.<< 
Som næstendels begynder måtte en ny medarbejder føle 

sin afmagt for giganter som Anker Kirkeby og Andreas 
Vinding. Kirkeby var ikke til at nå for en u opfindsom stak
kel, der kun kendte de tillægsord, som findes i Dansk 
Retskrivningsordbog. I sin begejstring opfandt Kirkeby 
stadig nye. Han lod kirketårnene bøje sig i natten, da han 
fulgte Fridtjof Nansen på et fredstogt gennem Norden. Han 
havde danset med Anna Pavlova gennem samtlige ver
densdele, stået ved siden af Liebknecht, da han rejste revo
lutionens fane over kejserslottet i Berlin; han havde druk
ket gedemælk med Gandhi og champagne af Greta Garbos 
sko - fire liter, påstod han. Han skar hvert forår friske 
bøgegrene af træerne i Dyrehaven for at sende dem til Ka
roline Bjørnson på Aulestad, og han havde vidnefast med 
års mellemrum i fire-fem forskellige grave i Jylland fundet 
knogler af Hamlet. 

Andreas Vinding holdt sig ved jorden, når han skrev om 
store begivenheder. Han nød i høj grad Kirkebys artikler, 
for som han sagde: »At læse dem er som at spise artiskok
ker. Man skal gennem meget for at finde lidt, men så er det 
også godt.<< Vinding var hjemme på gæstespil, da jeg be
gyndte ved Politiken, og han havde netop på festlig og 
funklende vis beskrevet den historiske aften i Det kgl. Tea
ter, hvor undervisningsminister fru Nina Bang trak Borg
bjerg i skøderne, fordi han ville rejse sig, da orkestret spille
de ))Kong Christian«. Skildringen var et lille mesterværk, 
et bevis på, at en smuk guirlande af kendsgerninger er mere 
værd end alle overdrivelser. Vinding lærte mig den kunst i 
reportagen at støtte sig til hukommelsen og ikke til fantasi
en. Folk hører sandheden så sjældent, at de opfatter den 
som en pointe. 

1929 

Mogens Lorentzen (1892-1959). 
Maler, forfatter. Student 1910. 
Maler som yderliggående eks
pressionist fra 1912. Begynder i 
1920'rne at skrive og bistår PH 
med revyer i 1929 og '31 og 
dyrker samtidig radioen med 
stort held. Hans regelmæssige 
udsendelser: »Så gik den må
ned« aflyttes i 1930'rne af det 
halve land. Hans talent kom
mer også storartet frem i hans 
Hverdagshistorier i Magasinet, 
hvor han får en stor læser
kreds, der i 1930'rne- sammen 
med hans radiocauserier - gør 
ham til en excentrisk, folkelig 
og elsket skikkelse i Danmark. 

Mogens Lorentzen tegnet af 
Carl Jensen til et interview i 
Politiken omkring 1940. 
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I 1929 arrangerer Viggo Cav
ling en veltalenhedskonkurren
ce i Danmark, som led i et stør
re internationalt arrangement. 
Den unge gymniasiast Lis T ørs
leff vinder konkurrencen i 
Danmark og sendes af Magasi
net til USA, hvor hun også gør 
sig smukt gældende, dog uden 
at blive top-vinder. - Pot. H. 
Damgaard. 

Den unge frk. Tørsleff ovenfor 
bliver senere bedre kendt som 
handelsminister Lis Groes. 
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Koppellod sig henrive af mine skildringer fra københav
nerlivet og begyndte at plage mig for at tage ham med på en 
tur gennem det glade København. Jeg vægrede mig længe, 
men til sidst lagde jeg et program. Vi turede hele kompasset 
rundt, kabaretter og natrestauranter. Da vi sad ved kaffen 
i en stille morgentime i de små haver, sukkede Koppel: 
))Det er et anstrengende felt, De er sat på, Sabroe. De får 
for lidt i løn.<< 

Det var såre sandt. Jeg tog mig dog først af gageproble
met, da jeg blev formand for Politikens medarbejdere. Alle 
fik linjebetaling. Jeg fik 20 øre for linjen plus 5 øre for uden
bys stof, men nåede aldrig at komme over den faste gage, 
jeg var garanteret. Finn Hoffmann, der dengang skrev bå
de om Tivoli og Dyrehavsbakken, fik også 5 øre mere for 
udenbys stof, og da Dyrehavsbakken regnedes for uden
bys, blev Tivoli negligeret og Bakken til gengæld favorise
ret med ret lange omtaler.« Sabroe bliver på Politiken i 31 
år. Han opnår som »Den Gyldenblonde« en enestående fol
keyndest med sine ofte transmitterede Frikvarterer, men 
omtrent samtidig med Hasagers afgang 1959-60 har teater
livet fået så meget tag i ham, at han i 7 år bliver Bakkens re
vy konge. I dag er han 87-årig »Veteran fra 1920'rne«. 

Toms Hærværk 
Tom Kristensen, som har været fast anmelder ved Politi
ken siden 1924, udsender som 37-årig sin roman »Hær
værk« hos Gyldendal i 1930 i 2500 eksemplarer. Den bliver 
sablet ned af så at sige alle anmeldere, lige med undtagelse 
af Hartvig Frisch i »Social-Demokraten« og professor Ei
nar Thomsen i Århus. Det københavnske borgerskab er 
yderst forarget over den skamløse nøgleroman og salget 
bliver da også beskedent. 

T om Kristensen får dog enkelte rosende breve fra læsere, 
fortrinsvis kvindelige. Agnes Henningsen indleder således 
et langt brev på følgende måde: )) Kære Tom! Hvor ville jeg 
dog gerne været gået i hundene med Dem.<< Og Else Skou
boe- der næppe har genkendt sig selv kom bogens fru Kry
ger- telegraferer: )) Hvilken dejlig bog. Og så får man sådan 
en lyst til at solde.<< 

»Hærværk« er en ret gennemskuelig nøgleroman. Den 
foregår på »Dagbladet«, som naturligvis er Politiken. Ja
strau er Tom selv, og den desperate lyriker, anarkisten 
Steffensen, er hans alter ego, udformet efter Per Lange -
søn af Politikens store kritiker, Toms egen svigerfar, Sven 
Lange. Den selvsmagende kritiker, skønånd og vellystige 



1929 

Politikens bidrag til »Gartnernes store Blomsterkorso«: en gammel Ford, kunstfærdigt udsmykket med en 
blomsterkugle, der symboliserer globen på Politikens Hus. Den er fremstillet af 10.000 små broncefarvede 
krysantemer og rundt om globen står »Politiken« med røde blomster på hvid bund. - Fot. H. Damgaard. 

Politikens medarbejder J. C. Jørgensen fylder 70 år i 1930 og går af. Her hyldes han af kollegerne ved stambor
det. Fra venstre ses stående Gunnar Nielsen, Svend Carstensen, Waldemar Nielsen, R. V. Jørgensen, Peter 
Freuchen, Viggo Cavling, Chr. Hiorth-Clausen, Tage Halberstadt, Carl Jensen, Kai Borchsenius og Poul 
Graae. Siddende, fru J.C. Jørgensen, Vald. Koppel, J.C. Jørgensen og Niels Hasager.- Fot. H. Damgaard. 
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1930 

Jacob Paludan (1896-1975) For
fatter. Realeksamen 1912 og 
derefter apotekervejen. Efter en 
lang udlandsrejse tilbage til 
apotekerlivet, men nu mere op
taget af at skrive. I 1920'rne 
kommer hans romaner, hvoraf 
de to mest udbredte udgives 
samlet i 1937 under titlen »Jør
gen S tein<<. Han bliver tillige en 
skattet boganmelder ved en 
række blade og som kronikør i 
Politiken særdeles produktiv, 
idet han fra 1925 bidrager med 
i alt 132 kronikker. 

-tf-l 
·-t'J 

Den musikalske Jacob Paludan 
tegnet i 1963 af Hans Bendix. 
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I sine hårdeste »Hærværksår<< forlader Tom Kristensen Politiken, men 
da >>Hærværk<< er udkommet i 1930, vender han afklaret tilbage igen. 
Her er en dedikation i >>Hærværk<< til en god ven. Den røber ikke blot 
Tom Kristensens barokke humor, men tillige hans overraskende sirlige 
håndskrift. 

asket er en tilsløret parodi på Kai Friis Møller (som i mange 
år ikke hilser på Tom, efter at have læst bogen.) 

Henrik Cavling er den sympatiske model til redaktør 
Iversen. Redaktør Kryger er en blanding af Henning Kehler 
og Nicolai Blædel. Bag redaktø·r Eriksen skjuler sig Politi
kens sagnomspundne søfartsmedarbejder Sigurd Sahn og 
bag Bernhard Sanders maske genkender man forfatteren 
Broby Johansen. Bag fru Kryger aner man Else Skouboe. 
Selv Anker Kirkeby optræder i en birolle, iført ridetøj. 

I dag betragtes bogen - der oprindelig havde den træf
fende arbejdstitel» Whisky«- som en af århundredets mest 
betydningsfulde danske romaner og faktisk kulminationen 
af T om Kristensens forfatterskab. Den giver et usminket 
fremstilling af den menneskelige fornedring. Den er skre
vet 1927-29pået tidspunkt da TomKristensen er ved at op
give sin anmeldervirksomhed. 

Da han kommer tilbage til Politiken i 1931, siger Valde
mar Koppel: »Hør Tom, hvis der er noget på bladet, De ik
ke er tilfreds med, vil De så ikke godt stikke hovedet ind til 
mig og sige det, i stedet for at skrive en ny stor bog. (( Og 
han tilføjer ironisk: »Siden De har skrevet»Hærværka har 
Politiken forandret sig meget. Vi har fået ny vægfarve i for
hallen. (( 

Ingen anden medarbejder på Politiken har siden kunnet 
præstere så store op- og nedture som T om Kristensen, men 
efter »Hærværk«s fremkomst får han styr på sig selv og sit 
talent. I sit fjerde ægteskab i 1946- med Ingeborg Weber 
fra Svendborg - falder han til ro i hendes dejlige hus på 
Turø, fjernt fra storbyens fristelser. Herfra er han altid 
utrolig leveringsdygtig som Politikens huspoet med højak
tuelle digte og mindedigte ind imellem sin nu regelmæssige 
anmeldervirksomhed. 



Henrik Cavling ældes hurtigt 
efter sin afgang som chefredak
tør i 1927. I de første år af sit 
otium skriver han sine to erind
ringsbøger »Efter Redaktionens 
Slutning« og »Journalistliv«. 
Han bor på Stutgaarden i 
Nordsjælland og tager kun 
sjældent til byen. Men som 
medlem af Politikens bestyrelse 
kommer han dog regelmæssigt 
og pligtskyldigt til møderne. 
Her er han fotograferet på vej 
ind ad den gamle svingdør på 
Rådhuspladsen i 1932. Det er et 
af de sidste billeder af ham. 
Han dør året efter. - Fot. H. 
Damgaard. 

Med den årlige >>Cavlingpris«, 
som Journalistforbundet opret
ter i 1945, medfølger en statu
ette - se senere - modelleret af 
redaktør Jørgen Rode, som har 
ladet sig inspirere af det store 
billede af sin gamle redaktør. 
Her er statuetten. 

26' 

1930 
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Jørgen Dich (1901-75) Øko
nom. cand. polit. 1926. Konsu
lent ved socialreformens gen
nemførelse 1933. 1938 kontor
chef i arbejdsministeriet. 1950 
professor i nationaløkonomi i 
Arhus. Mest kendt for sin kri
tik af styringssystemet i den 
moderne velfærdsstat og sin 
bog fra 1973: >>Den herskende 
klasse«. Flittig kronikør allere
de fra 1930. 

Leo Swane (1887-1967) Kunst
historiker. Museumsdirektør. 
Selvuddannet i kunsthistorie 
ved mange og lange udlandsrej
ser 1909-14, som fortsættes ef
ter krigen. 1912 assistent på 
Statens Museum for Kunst, 
1919 inspektør og 1931 direk
tør. Dybt engageret i fransk 
kunst, men senere all-round i 
sin viden. I hans forfatterskab 
indgår også kronikker. 
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Fra 1931-63 bliver Tom på ny anmelder på Politiken. 
Han fortsætter til han fylder 70 (se bind 21964). I dette lan
ge åremål bliver han sin generations formentlig betydelig
ste anmelder, især af engelsk litteratur. I sin modne alder er 
han altid positiv og foretrækker at viderebringe glæde og 
begejstring. »Hærværk« filmatiseres i 1977 (se bind 2). 

Hugo Seligmann anmelder 
Sådan kan man til stadighed møde Hugo Seligmanns kor
te, men skarptskårne musikanmeldelser i Politiken i 
1930'rne: 

»Sergei Vasiljewitz Rakhmaninof kom og spillede klaver 
for os. Alt hvad der var af musikfint i byen og naturligvis 
alt københavnsk klaver var mødt op. 

Bachs d-moll toccata og fuga: Skønhed, renhed, klarhed 
og beherskelse midt i vælden. Og lige så mægtigt som Bach 
stod, lige så henrivende stod Mozart i en D-dur sonate- det 
rene Figaro. Men da så det var forbi, var også min fornøjel
se forbi. Så var der bare Salon-helten tilbage. Og der er ik
ke megen trøst i, at Rakhmaninof som Salon-helt er den 
skinbarlige Klaver-Napoleon, der fra »nummer« til »num
mer« (ja for Salon består af »numre«) overgik sig selv i 
hånd- og klaverstrategi. Klaveret bruste og svulmede og 
sang- men det var i en lang række Liszt-væmmeligheder og 
i hans egne, i klangflødeskum indsukrede verdenstræffere 
- ja for Rakhmaninof er ligeså vederstyggelig som kompo
nist som han er pragt- og magtfuld som klavergigant.« 

Fjernskriveren 
Siden Erik Ritzau i 1866 har oprettet handelen en gros med 
nyheder, er hans bureau blevet et vigtigt led i pressens ad
gang til orientering om hændelserne verden over. Allerede 
ved århundredeskiftet er Ritzaus Bureaus rolle så domine
rende, at Cavling finder, at aviserne bliver for ensartede, 
hvis man ikke skaffer sig egne korrespondenter i de euro
pæiske storbyer. Men selv for de større aviser er Ritzau 
fremdeles uundværlig, og nu om dage er det ingenlunde 
kun udenlandske nyheder, bureauet formidler. 

Fra omkring århundredskiftet til1930 har Politikens bu
de op til6 gange daglig hentet nyheder hos Ritzaus Bureau, 
som den vagthavende redaktionssekretær har gennemgået 
og sorteret i dagens løb. Derfor er det lidt af en sensation, 



da Politiken som et af de første danske dagblade i septem

ber 1930 tager bureauets nye fjernskriver i brug. 
Fjernskriveren fungerer som en fjernstyret skrivemaski

ne, hvis anslag udløses ved elektriske impulser fra bureauet 
via kabel til modtageren. Den fremsendte tekst er på for

hånd skrevet på en perforeret tape. Da den færdige tape 

kan køres igennem Ritzau-senderen med stor hastighed, vil 
iagttageren af den fungerende fjernskriver konstatere, at 

apparatet skriver mellem to og tre gange så hurtigt, som 
noget menneske kan præstere på en almindelig skrivema

skine. 
Skønt der er forløbet over 50 år siden fjernskriveren blev 

opfundet, er den forbavsende uændret i sin senere udform
ning. 

Indtil1930 må Politiken seks gange daglig afhente maskinskrevne nyhe
der fra Ritzaus Bureau. Men i 1930 får alle større blade fjernskrivere. Her 

står en af Politikens blå bude, Max Ellesøe, med den første tekst-strim
mel, modtaget på Rådhuspladsen pr. fjernskriver.- Fot. H. Damgaard. 

1930 

Johannes Wulff (1902-82) For
fatter. Student 1921. Derefter 
altmuligmand, f.eks. gardero
beassistent og nattevagt på 
Universitetsbiblioteket. Planer 
om embedseksamen tidligt op
givet. 1928 debut med >>Kos
miske sange« og året efter ro
manen >>0, Ungdom«, skrevet i 
sene timer ved et omstillings
bord. Disse bøger gør ham med 
et slag kendt, og forfatterska
bet fortsætter i hans sympati
ske lavmælte form, bl.a. >>Man 
går og mumler« 1933. Som 
kronikør i Politiken når han fra 
1930 at bidrage med 73 kronik
ker. 

Den unge, håbefulde Johs. 
Wulff tegnet 1933 af tegneren 
Elis Ullman til et af de mange 
studenterblade, Wulff skriver i. 

405 



1930 

Johs. Brøndsted (1890-1965) 
Arkæolog. Fra 1917 ansat på 
Nationalmuseet. Dr.phil. 
1921. Lektor 1929. Professor 
1941. 1951-60 direktør for Na
tionalmuseet. Tildelt Æresboli
gen på Carlsberg. Flittig kroni
kør fra 1931 og tillige medar
bejder ved Politikens Dan
marks Historie, hvortil han 
skriver bind l og i øvrigt betrag
tes som et samlingspunkt af alle 
øvrige medarbejdere. 

Bendix' tegning af Johs. Brønd
sted fra 1962, da han skriver 
første bind af Politikens Dan
markshistorie. 
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Synd for Cavling 

Tegning af Jensenius til Ærbødigst-vers i »Dagens Nyheder<< 1930. 

Alle kan huske forkert. Det er tilgiveligt, navnlig for ældre 
menneskers vedkommende. Men det er ikke klogt at blive 
stædig. I 1930 udsender den nu pensionerede Henrik Cav
ling sin sidste bog »J ournalistliv «. I den fortæller han, at en 
af de ting, der i 1904 fører til bruddet mellem ham og Bran
des, er Cavlings anmeldelse af Axel Henriques' visesamling 
kort forinden. Brandes bebrejder ham, at anmeldelsen er 
rosende, skønt Cavling bør vide at Brandes ikke ynder dig
teren. 

Få dage efter bogens fremkomst skriver 79-årige Axel 
Henriques i Politiken, at det må bero på en fejlhuskning 
hos Cavling. Bogen i 1904 var ikke anmeldt af ham, men af 
Brandes og anmeldelsen var så rosende, at det næsten var 
urimeligt. Dagen efter aflægger den 72-årige Cavling i et 
indlæg ed på, at hans beretning er korrekt. 

Så kommer den 83-årige Brandes med et indlæg, der helt 
støtter Henriques, trods »sandhedsvidnet Cavling«. 

I en uge udveksler de tre oldinge læserbreve, men da 
Cavling derefter møder op på bladet med et større indlæg i 
sagen, siger Politikens redaktion stop. Cavling kan ikke af
finde sig med at være adgangsforment til spalterne i sit 
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Niels Hasager er udnævnt til chefredaktør i triumvirat med Rode og Koppel, og medarbejderne flokkes om 

hans bord. Fra venstre Ernst Prieme og Finn Hoffmann, dernæst Valdemar Møller og telegramredaktør Verner 

Forehammer. Til højre for Hasager står det nyansatte blå bybud, Max Ellesøe (som senere bliver kontorchef i 

Politikens redaktion).- Fot. H. Damgaard. 

gamle blad og beklager sig i et interview i »Dagens Nyhe

der« over sagernes tilstand. Så er sagen i den følgende uge 

genstand for hele pressens kortvarige, men levende interes

se, og det er lidt synd for gamle Cavling, at det skal blive af

slutningen på hans samarbejde med Politiken. 

Hasager bliver chef 
I 1931 har Niels Hasager forestået redaktionssekretariatet i 

13 år. Han kunne sin metier allerede i 1918, da han kom fra 

»Fyns Venstreblad« til Politiken og i de mellemliggende år 

har han udviklet sig til at blive Danmarks førende »blad

skrædder«. Uden abstrakt uddannelse i moderne layout 

kan han hver 24. time præstere landets bedste avisforside. 

Hans stilfærdige myndighed, forbavsende tålmodighed og 

rent utrolige arbejdsevne har for længst gjort ham til en 

centralfigur i redaktionen, ikke mindst på baggrund af de 

to, nu stærkt aldersmærkede chefer, Koppel og Rode. Da 

Rodes fravær i hans sidste leveår- han dør 1933- bliver 

temmelig hyppige, udnævner bestyrelsen Hasager til »yng

ste chefredaktør« og seks år efter bliver han ved Koppels 

afgang bladets enevældige chef. 

Omtrent samtidig med Cavling 
trækker også hans gamle ven 
og kollega, Kristian Dahl, sig 
tilbage, ikke blot fra journali
stikken, men også fra Journa
listforbundet, hvor han - siden 
han afløste Cavling i 1904- har 
fejret 25 års-jubilæum i for
mandsstolen. -Samtidig teg
ning af Valdemar Møller. 
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Erik Scavenius (1877-1962). 
Stats- og Udenrigsminister. Po
litikens 2. bestyrelsesformand i 
årene 1932-40. Scavenius' poli
tiske karriere er nøje sammen
vævet med både Det radikale 
Venstres og Dagbladet Politi
kens historie. Modsat alle hid
tige politikere i sin familie (Ja
cob, Harald og Otto), der alle 
har været konservative, føler 
Erik Scavenius sig tidligt tiltruk
ket af det nye, radikale parti, 
hvor han i 1905 lærer den 11 år 
ældre Carl Th. Zahle at kende. 
Da Zahle i november 1909 dan
ner sit første otte-måneders 
radikale ministerium, henter 
han den 32-årige Scavenius fra 
UM, hvor han sidder som yng
ste kontorchef. 1913 gentager 
Zahle eksperimentet og denne 
gang sidder Scavenius som 
Danmarks udenrigsminister un
der hele l. verdenskrig. Ved 
Oskar Johansens afgang som 
formand for Politiken i 1932 
overtager Scavenius posten og 
bliver den, der i 1938 afskedi
ger Carl Jespersen. Hans rolle 
som bestyrelsesformand ophø
rer med dags varsel i 1940, da 
han udnævnes til udenrigsmi
nister for 3. gang kort efter 9. 
april. - Fot. Tage Christensen. 
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Den nyopdukkede revystjerne fra Scala, Marguerite Viby, fotograferet 
med en mandlig kollega i den nye, storternede uni-sex-klædedragt. 
- Fot.: Holger Damgaard. 

Frisættet 
Politiken har allerede i Emma Gads tid beskæftiget sig med 
forslag til en forenklet, praktisk påklædning. Admiralin
den fik dog ikke større succes med sin damekjoler og bla
dets nye fremstød i 1931 for »Uni-sex«-sættet og »frisættet« 
vækker nok opsigt, men disse klædedragter slår- trods raf
fineret design - heller ikke rigtig igennem. 

Næste side: 
Et par smarte herrer poserer for Holger Damgaard, iført deres nye fri
sæt, lanceret af Politiken 1931. 
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Sven Clausen (1893-1961) For
fatter, og professor. Cand. jur. 
1917. Via offentlige fuldmæg
tigstiilinger bliver han kasserer 
i Kreditbanken for kbh.ske 
Husejere, 1934 dr.jur. 1950 
professor ved Kbhs Universitet. 
Som essayist udtrykker han en 
barsk-praktisk fornuft og sam
tidig præsterer han en række 
skuespil. Som kronikør i Politi
ken fra 1931 opnår han en bred 
popularitet både for sine syns
punkter og for den måde, han 
formulerer dem på. 

Sven Clausen tegnet i 1950'erne 
af Carl Jensen. 
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Povl Sabroe (Den Gyldenblonde), dersenere bliver landskendt radio-causeur, ses her som Politikens konfe
rencier ved den første TV-udsendelse i Danmark, derudgikfra Politikens Hus til Arena-Teatret i Tivoli.- Fot. 
Tage Christensen. 

Endnu et billede fra de første fjernsynsudsendelser i Danmark 1932. Her står Ingeborg Bruun-Bertelsen ved si
den af Holger Gabrielsen, klar til at lade sig sluge af det nye, mærkværdige apparat.- Foto Tage Christensen. 
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Politiken viser fjernsyn 
Politiken arrangerer i november 1932 Danmarks første 
fjernsynsudsendelser. Bladet har allieret sig med den engel
ske opfinder, Mr. Blaids, og Politikens nylig ansatte Povl 
Sabroe har påtaget sig at være konferencier. Ved premie
ren 6. november 1932 er Arena-Teateret i Tivoli fyldt til 
bristepunktet med seere, der vil opleve den nye opfindelse 
på det store udspændte, hvide lærred på scenen. Udsendel
sen foregår fra »studiet« i Politikens foredragssal, hvor 
Sabroe introducerer de optrædende, bl.a. Ella Heiberg og 
Edgar Hansen. Udsendelsen fungerer forbavsende perfekt. 
Publikum følger de optrædende på lærredet som i en bio
graf, og hører deres stemmer fra den store højttaler ved si
den af lærredet. 

Kulminationen indtræffer den tredie og sidste demon
strationsaften, da det lykkes at koble Politikens London
korrespondent, Einar Christiansen, direkte ind i udsendel
sen med et Carl Brisson-indslag. Da den folkekære sanger 
giver: »Just a little bed-time story« for seerne, er der ikke et 
øje tørt i Arenasalen. 

Magasinets store tid 
I 1931 anskaffer Politiken sin store nye Magasinpresse, 
som leveres af Hoe. Det er en mageløs presse, som fuld
stændig revolutionerer søndagstillæggets udseende, da 
den omsider er i orden efter en del børnesygdomme. Fra 
1932 fungerer den perfekt. Den nye presse kan præstere fire 
farver på 8 sider og to farver på 4 sider af det maksimale si
detal på i alt 56 sider. 

Pressen opstilles i Vestergade, hvor gulvet til foyeren i 
den nedlagte biograf nu er fjernet, så at trykkerikælderen 
får dobbelt højde til den store treetagers presse (se billedet 
på næste opslag). 

Magasin-pressen kommer til at fungere i 26 år -1932-58 
- og kulminationen af søndagstillæggets efterhånden inter
nationale ry udgøres af de 12 år, der ligger fra 1932-39 og 
fra 1945-50. Under besættelsen rammer papirrationalise
ringen nemlig tillægget så hårdt, at det direkte skæmmer 
sig. 

N år ældre læsere fremdeles taler om Magasinet med stor 
nostalgi, er det i reglen tidens bedste tegneres illustrationer 
til danske og udenlandske noveller i den nævnte periode, 
de tænker på. Ved pressens anskaffelse har både Axel Ny
gaard, Valdernar Andersen og Adolf Hallman været med i 
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Knud Holmboe (1902-31). 
Journalist og opdagelsesrejsen
de. Træffer i 1931 aftale med 
Niels Hasager og Valdernar 
Koppel om en serie kronikker 
fra helt ukendte egne af Arabi
en, men bliver en af de med
arbejdere, der falder på valen. 
Han overfaldes og dræbes sam
me år - kun 29 år gammel - af 
ørkenrøvere, og end ikke hans 
lig når tilbage til Danmark. 

Marcus Bjerre (1876-1944). 
Gårdejer, landbrugsmedarbej
der og kronikør. Knyttet til Po
litiken i 1931. Som landmand 
på Venø i Limfjorden og sogne
rådsformand møder han med 
god indsigt, som han tidligere 
har demonstreret i beskrivelse 
af Vendsyssel og Thy i H. V. 
Clausens værk >>Danmark<<. 
Han skildrer landbrugernes liv 
lyrisk og levende. 
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>>En Sikker Hansen-pige<< bliver 
fra 1934 et fast og sødmefyldt 
begreb, lanceret i Magasinet og 
solgt i særtryk til tusinder af 
hjem. 

mange år, men nu får de et væld af farvemuligheder at ar
bejde med, som hverken den gamle Vo-mag-presse fra 
1912 eller Koenig & Bauer-pressen fra 1927nogen sinde har 
kunnet give dem. Samtidig melder næste generation sig: 
Sikker Hansen, Ib Andersen og Arne Ungermann, som i 
samarbejde med repro-anstalt og trykkeri udvikler en ma
geløs raffineret reproduktionsteknik, som i forbindelse 
med brug af speciaHarver uge efter uge præsterer illustrati
oner af en kvalitet, som hverken før eller senere er set i 
dansk eller udenlandsk dagspresse. 

Magasinets kunstnere opnår en enestående popularitet i 
de danske hjem, hvor læserne klipper de prægtige tryk ud 
og indrammer dem. I de sidste år før krigen og de første ef
terkrigsår begynder Esther Noach at udgive særtryk af 
årets udvalgte tegninger i store mapper, som via Politikens 
Forlag sælges gennem boghandelen i meget store oplag. Ib 
Andersens idyller, Axel Nygaards gadebilleder, Sikker 
Hansens dejlige piger og landskaber, Adolf Hallmans ekso
tiske rejseindtryk og Arne Ungermanns yndefulde novelle
illustrationer bliver noget, det ikke tidligere har været mu
ligt at producere. Uge efter uge overgår kredsen af disse 
kunstnere hinanden, og når Politikens søndagsoplag stiger 

I september 1932 fejrer Teknisk Klub, der omfatter alle bladets tekniske afdelinger, 25 års jubilæum med mid
dag i Handels- og Kontoristforeningen. Af hensyn til nattens forestående arbejde må festen begynde allerede 
kl. 15. Holdningen over for det øvrige hus er venskabelig. Der deltager gæster fra redaktionen og administrati
onen og afsendes telegram til den aldrende Henrik Cavling. Else Marie Hansen og Christian Gottschalck står 
for underholdningen. -Anonymt foto. 
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fra 135.000 i 1932 til rekordtallet 316.000 i 1950, har Maga
sinet sikkert den største andel i denne fremgang. 

Men ikke nok med det. Samtidig begynder Magasinet på 
hidtil ukendt vis et samarbejde med udstillinger og museer 
og bringer nu også reproduktioner af danske og udenland
ske malerier på forsiderne. Disse tryk af bl.a. J. F. Willum
sen, Olaf Rude, Harald Giersing, Edw. Weie, Axel Salto, 
Hagedorn Olsen, ]ens Søndergaard, og af Cezanne, van 
Go g h og Matisse samt mange andre, vækker lige så stor op
sigt ved deres kvalitet som tegningerne. Magasinets indsats 
for forståelse af moderne kunst bliver meget stor, fordi 
man inden TV-tiden aldrig har haft lejlighed til at se disse 
arbejder gengivet i farve, lige til at hænge op på væggen. 

I 1930'rne begynder den danske novelle at præge Maga
sinet. I spalterne kan man nu møde bl.a. Soya, H. C. Bran
ner, Hans Kirk, Harald Herdal, Andersen Nexø, MartinA. 
Hansen, Leck Fischer, og senere Karl Bjarnhof, Tove Dit
levsen, Knud Sønderby og Hans Lyngby ]epsen. 

De udenlandske forfattere er startet med gamle kendinge 
som f.eks. Samerset Maugham og John O'Henry, men in
den længe møder man mere samtidige forfattere som Erich 
Kastner, Harry Martinsson, Thurber, Saki, Hasse Z. og 
Kurt Tucholsky. I 1940'rne følger Graham Greene, Doro
thy Parker, Saroyan, Frank O'Connor, lrwin Shaw, Er
skin Caldwell, Katherine Ann Porter, James T. Farell, 
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Her er Magasin-farvepressen 
fra Hoe i England, leveret i 
1931 og opstillet i den store 
kælder i Vestergade, efter at 
Central-Teatret er flyttet ud. 
Pressen betjenes hele ugen igen
nem af et trykkerhold på 8 
mand, (to dage til tilretning, to 
dage til trykning og to dage til 
rengøring). Maskinen kan præ
stere max. 56 sider, hvoraf 8 er 
i fire farver, 4 er tofarvede og 
resten er sorte. Den arbejder 
langsomt og trykker kun ca. 
12.000 tryk i timen. Da oplaget 
kulminerer i 1950 med 316.000, 
tager det tre arbejdsdage at 
trykke et enkelt søndagsoplag 
og nu må der arbejdes over på 
de øvrige funktioner. Når til
retningen er så tidskrævende, 
skyldes det de høje krav til far
vetrykket, som allerede i 
1930'rne når en i den øvrige 
verden ukendt, høj kvalitet. 
Kunstnere som Sikker Hansen, 
Ib Andersen og Adolf Hallman 
indfinder sig regelmæssigt for 
at følge trykningen af deres ar
bejder med udvalgte specialfar
ver. Reklamefoto 1931. 
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Valdemar Koppel fejrer 40 års jubilæum på Politiken i 1932 ved stambordet bag æressøjlen. Siddende fra ven
stre: Loulou Lassen, Axel Nygaard, Ove Rode, Valdemar K oppe!, Niels Hasager, Chr. Rimestad, Einar Chri
stiansen, og S v. Carstensen. Bagved bl. a.: Johannes Jacobsen, Tage Halberstadt, R. V. Jørgensen, Erik Rin
d om, Sv. Tillge-Rasmussen, Carl Jensen, Chr. Dahl, Waldemar Nielsen, Hugo Seligmann og Poul Graae.
Fot. Holger Damgaard. 

Slagtermester Walther Randrup (Bøffen) og forsøgsassistent Frederik Madsen (Bananen) mødes på Politiken 
den dag, de aftaler at køre 54Vz kilometers kapløb på cykle for at konstatere om kødspisereer hurtigere end 
vegetarer. 50.000 tilskuere følger dem på Roskildevej (København-Roskilde og retur) hvor de holder en gen
nemsnitsfart på 27 km i timen og således gennemfører løbet på to timer. Bøffen vinder. 
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George Orwell, Tennessee Williams, Elizabeth Bowen, 
Angus Wilson, Truman Capote, Joyce Cary, Scott Fitzge
rald, Saul Bellow, Richard Wright og mange flere. 

Viggo Cavling dør 1946, efter at have forestået bladet i 
24 år. Hans højre hånd, fru Esther Noach, der har formid
let samarbejdet mellem kunstnerne og teknikken, synes 
oplagt som arvtager. Hun har været med siden 1926, og 
hendes sikre smag og sans for god typografi har mere end 
noget andens præget tillæggets kunstneriske udvikling. 
Hun er en myndig og kyndig dame på 50 år. Men bestyrel
sen ønsker stillingen slået op, og så trækker fru Noach sig 
lidt forbavset tilbage. 

Blandt ansøgningerne er der to fra huset - to højst for
skellige, der aldrig har haft noget med hinanden at gøre. 
Det er Arne Ungermann og Ove Rodes yngste søn, Jørgen 
Rode, som ikke tidligere har gjort sig stærkt gældende i hu
set. De to får i fællesskab overdraget redaktionen af Maga
sinet. Som C avling og fru N oach før delte tekst og illustra
tioner, skal Rode nu varetage teksten og Ungermann stå 
for den kunstneriske side. Dette samarbejde kommer til at 
vare i 6 år fra 1946-52 og kan næppe betegnes som en stor 
succes. I huset opstår den lidet smigrende betegnelse: Sør
gemagasinet. Det lette og elegante tillæg bliver lidt efter 
lidt stivere, tungere og krampagtig pædagogisk. Som alle 
gode kunstnere, der skal administrere, kører Ungermann 
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Overfor de mange udenlandske 
forfattere, der gæster Køben
havn i 1930'rne indtager Politi
ken gerne den værtsrolle, fjern
synet senere overtager. Politi
kens gæster taler i Foredragssa
len, og bladet fejrer dem bagef
ter med en soupe i Kantinen. 
Her er det Jules Romains, der 
gæster huset 4. november 1933. 
Billedet fra soupeen viser fra 
venstre Jules Romains, den 
franske gesandtfrue, Valdemar 
Koppel, Loulou Lassen, den 
franske gesandt, chefredaktør 
Niels Hasager m.fl. Til højre 
taler Politikens specialist i 
fransk litteratur dr. phil Chr. 
Rimestad. 
Desværre kommer Valdemar 
Koppel til at titulere hæders
gæsten Jules Romain som Ro
main Roland. Fortalelsen inspi
rerer senere Piet Hein til et 
Gruk, hvori han beklager, at 
han altid selv forveksler >>Jules 
Romain Roland<< med >>Upton 
Sindair Lewis<<. - Foto Holger 
Damgaard. 
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Ib Andersen (1907-69). Tegner. 
Student 1926. På Akademiet til 
1929 og derefter ansat hos bl.a. 
Poul Henningsen. Knyttet til 
Magasinet fra 1930, hvor han i 
samarbejde med Reproduk
tionsanstalten skaber en billed
teknik, der i avistryk næppe er 
overgået, og som klæder hans 
yndefulde tegninger fortrinligt. 
Meget anvendt bogillustrator. 

Ib Andersen tegnet af Hans 
Bendix i 1953. 
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træt i rutinen. Bestyrelsen griber ind, fordi søndagsoplaget 
fra rekordåret i 1950 på 316.000 i de næste 3 år falder med 
36.000. I mellemtiden har Ungermann giftet sig med Rodes 
kone, hvad der også belaster det daglige samarbejde. 

I 1952 trækker begge redaktører sig tilbage. Ungermann 
bliver free-lance igen, og Jørgen Rode indtræder i Politi
kens bestyrelse som repræsentant for Hørup-fonden. 

Nu begynder »the deeline and fall« af Magasinet. Det 
populære tillæg får flere andre problemer at slås med. 

Bladet har hidtil været trykt af et trykhol d, som på 6 ar
bejdsdage har nået at rigge maskinen til, trykke hele opla
get og foretage den nødvendige afvaskning. Men med det 
stadig meget store oplag og dermed forbundne overbelast
ning af maskinen, bliver problemet med at få Magasinet 
trykt på en økonomisk forsvarlig måde efterhånden næ
sten uløseligt. 

Et andet problem, som naturligvis må irritere redaktio
nen, er at annonceprisen i et ugeblad, der udkommer i 
300.000 ekspl., efterhånden bliver så høj, at det er svært at 
finde annoncører til de store kostbare farvesider. 

Hertil føjes yderligere problemer i distributionsafdelin
gen. Indlægningen af Magasinet i hovedavisen lørdag aften 
og nat kræver efterhånden 200 bladkoner, som ikke bare er 
dyre i drift, men også i stigende grad er vanskelige at frem
skaffe. De forbedrede sociale forhold gør det år for år 
mindre og mindre attraktivt for bladkonerne at stille hver 
lørdag aften ved 11-tiden og i løbet af 4-5 timer at få indlagt 
de 300.000 Magasiner i den lige frisktrykte søndags-avis. I 
Magasinets sidste år som selvstændigt trykt tillæg får man 
mod gode ord og betaling bladhandlerne til at foretage den 
vigtige, manuelle funktion. De har bedre tid at gøre det for
ud for hver ekspedition. Det er derfor, tanken om at trykke 
alle avisens bestanddele på en presse i en trykgang vinder 
frem. Det er da også sådan, Politiken i jubilæumsåret 1984 
vil blive trykt, skønt normalavisen nu er i to sektioner med 
op til to separate tillæg i MagasinformaL 

Magasinet trykkes i 1952-58 fortsat på Magasin-pressen 
i Vestergade med Erik Dreyer som redaktør. Om Magasi
nets undergang og salget af Magasin-pressen henvises til 
bind 2. 

Den visuelle publicist 
Ole Storm, som altid har beundret Arne Ungermann, giver 
dette portræt af den alsidige tegner i Publicistklubbens 100-
års bog 1981, kort før Ungermanns død: 
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Politikens hyggelige redaktionsvagt før moderniseringen i 1960'erne. Dengang hang Kirkebys historiske 
Politiken-billeder og breve på væggen. Til højre ses medarbejdernes portrætgave til Cavling 1909, anbragt 
uden for hans gamle hjørneværelse. - Fot. H. Damgaard. 

Dagligt liv ved avisbordet omkring æressøjlen i redaktionsgangen. Her ses til venstre Povl Sabroe, redaktions
budet >>Gamle Jensen«, Poul Graae og Merete Bonnesen. Til højre Walter Schwartz, Valdemar Møller, Walde
mar Nielsen, Erik Rindarn og kronik-faktoren. - Fot. H. Damgaard. 
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Arne Ungermann (1920-82). 
Tegner. Udlært som litograf 
1922. Teknisk skole og stipen
dierejser. Ansat på Politikens 
reklameafdeling 1930, men 
hurtigt opdaget som eminent 
bladtegner. I 40 år har han til
passet sig højst forskellige op
gaver fra glade serier som 
>>Hanne Hansen<<, festlige bør
nebøger til mere seriøs illustra
tionskunst i Magasinet og stør
re bogværker. Med en flid, der 
er proportional med hans ta
lent, har han præget tegnekun
sten i Danmark gennem en hel 
generation. Medredaktør af 
Magasinet 1946-52. 

Ungermann tegnet af sin kol
lega Bo Bojesen. 
Ved Ungermanns død i 1982 
mister bladet endnu en af vete
ranerne fra 1930'rne. 
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»Publicister er så mange slags. Arne Ungermann er den 
alsidigste publicist i dansk presse. Han udtrykker sig litte
rært og i alle grafiske genrer fra den enkleste enspaltede 
stregtegning i Politiken til gigantiske todækkere af plakater 
i farver over et areal af flere kvadratmeter. Enhver i landet 
og i broderlandene kender hans værker fra plakatsøjlernes 
kunstudstillinger, karakteristiske ved deres effektfulde far
vefordeling. De fanger altid opmærksomheden ved en 
pointe, man kan kalde litterær. Tag en evergreen som den 
med sloganet »Brug øjnene og fodgængerovergangen«, 
hvor de to fodgængeres ansigter er erstattet af to domine
rende øjne, et til hver. Denne geniale måde at skabe en 
pointe på ved at visualisere plakatens tekst er ægte unger
mannsk. Den hænger sammen med hans højt udviklede ev
ne til at koncentrere en ide - ofte barok eller drastisk - i en 
linje eller to, aforisme eller vers. 

Nu ville jeg ønske, jeg vel var gift, 
sagde pigen, 
for nu har jeg fået nok af kærligheden. 

Hans aforistiske tekster anslås i pessimisme, næsten mis
antropi, for tillæsernes overraskelse at forvandle sig til en 
godhed, der i hvert fald altid giver håb for pigerne. De får, 
hvad de vil have, og som de vil have det, og hvem vil af den 
grund tænke ondt om en lille taske som denne frøken: 

Det lærte den små frøken Irmelin 
af sin begavede amme, 
at perler dem kaster man ikke for svin, 
men får dem som regel af samme. 

Når Arne Ungermann skal have noget særlig morsomt på 
tegneblokken, bliver det med sikkerhed noget uhyggeligt. 
Det kunne lyde som et paradoks, at Ungermann med sine 
bøger for børn har gjort sig til børnenes bedste ven, fordi 
han laver de makabre tegninger, der får dem til at gyse og 
bagefter at le så meget mere. Men sådan er det. Børnene el
sker et godt gys, og ingen har han glædet mere end dem 
med sine humoristiske rædsler, en mand kørt flad af en 
damptromle eller petermester snedkersens afhuggede ho
ved rullende hen ad vejen med pibe i munden. Børn i flere 
generationer har villigt skrevet under på, at Ungermann er 
den morsomste og hyggeligste tegner, og det kommer a'f, at 
når alt det uhyggelige har travlt i den store tegnedjævel, 
sidder der en rar lille Arne inde i ham og siger: 



-Nu skal du ikke være alt for bange, og så gemmer han i 
et fikserbillede en muntert forsonende detalje ... Det kan 
være han tegner en af sine kældermænd, de grusomme 
brandere, som han er Danmarksmester i, både i ord og 
streg. 

Den fordækte enfold i hans streg og ord fremhæver, at 
han er en af de store ræsonnører i dansk presse. Nogle har 
følt sig ramt af ham, sjældent hårdt, mange flere har fået sig 
en sund latter over hans vid i hans dagskommentarer eller 
for eksempel i hans komiske gravskrifter a la Wessel, en 
digter han har illustreret med mesterskab: 

Storbyens larm og jag han vendte ryggen 
og fik en lod på fire tønder land. 
Kun i naturen kan man finde lykken 
i et enfoldigt liv som bondemand. 
Det blev dog kort, han døde af blessuren 
han fik en dag'han ville malke tyren. 

Det er en sand ungermannsk kældermand på vers og i den 
høje stil, men denne grusomme iagttager af lykkens ube
regnelighed har som et af sine fornemste publicistiske ind
læg leveret et tidligt kvindesagsbidrag, der er lutter sødme 
og ynde. Tegneserieheltinden Hanne Hansen er et af de føl
soroste bidrag i moderne tegnekunst. Hun gjorde, fra hun 
dukkede op i Magasinet den 24. november 1934, alle frem
mede piger fra Blondie, den travle Tillie og Betty Boop til 
nul og nix. Hun var en perle og et fund, det danske borger
skabs kokkeenepige, en trøst og lise for alle fra drengen til 
hunden og herskabet, hr. og fru Olsen, der får med tilpas 
løs hånd, hvad der tilkommer dem som tyendeudnyttere. 

Hans indfald dukker op overalt, i dagens tegning i Politi
ken og illustrationer til kronikken, hvor de oftere bliver en 
kommentar end egentlig illustration. Det vil ikke sige, at 
han går kronikforfatteren i bedene, skønt ingen ved, om 
han ikke somme tider kunne føle sig fristet. 

Ungermanns publicistvirksomhed udstrækker sig også 
til sprogkritik. Han udøver den med langt større effekt end 
filologerne. Han ser sproget, når han hører det, og han gaf
ler skruptudserne, så luften går af dem. han er mesteren i 

Til højre: 
Her er hovedaktørerne i Ungermanns folkekære serie »Hanne Hansen«, 
der kørte i >>Magasinet<< indtil der ikke var flere husassistenter i Dan
mark. Øverst Hanne selv, dernæst hendes skrappe madmormed gemal, 
herr og fru Olsen, endvidere familiens gamle onkel Anders og endelig 
Hannes to opvartende kavalerer Bro og Brille. 

27' 

1932 

Hanne Hansen 
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Aage Sikker Hansen (1897-
1955). Tegner, litograf. Uddan
net som dekorationsmaler i AI
borg. Svend 1916. Teatermaler 
i Odense 1917-20. Derefter 
udenlandsrejser. Tegner ved 
Magasinet fra 1932. Hans land
skaber, dyretegninger og navn
lig hans frodige piger, gengivet 
i Magasinet, bliver datidens 
mest populære form for kunst 
og ophænges i tusinder af 
hjem. 

Ungermann har tegnet Sikker 
Hansen i hans lille bil, som 
hver uge bringer ham fra Valby 
til Rådhuspladsen med tegnin
ger til Magasinet. 
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den kunst at illustrere en prætentiøs dybsindighed eller po
litisk frase, så de ligger på valen som de åndeløse floskler, 
de er.« 

»At tænke sig« starler 
Om den senere berømte rubrik »At tænke sig«s fremkomst 
fortæller Povl Sabroe i sine »Gyldenblonde erindringer«: 

»Engang i begyndelsen af 1932 gik Valdemar Koppel meget 
indtrængende ind for, at jeg startede en vrøvlerubrik i Poli
tiken. Den unge lovende forfatter, Kelvin Lindemann, var 
kommet hjem fra London med et fuldt udarbejdet forslag 
til en rubrik »Hul i hovedet«, og jeg gik hans tekster igen
nem. Ideen var god, sagde jeg, men teksterne er ikke mor
somme nok. Det mente Koppel heller ikke. Men han var 
fast besluttet på, at vi burde have en nonsens-afdeling i bla
det. Jeg gav ham ret, men jeg turde ikke selv give mig i lag 
med et job, som jeg forudså ville kræve så megen tid og så 
megen hjernefunktion, at det blev en livsopgave. Jeg fore
slog Koppel at vinde Hakon Stephensen for sagen. Han var 
redaktionens snurrigste hjerne, et krater af barokke 
indfald, den helt rigtige mand til jobbet. Derved opstod 
»At tænke sig« med Step h som chef. Han var oberst Kongs
tanke i egen person, og det var blot at placere ham med de 
rigtige replikker i spalterne.« 

Stephensen tager udfordringen op og lancerer 9. marts 
1932 en ny og ret uanselig, enspaitet rubrik i Politiken, 
bortgemt på side 2 mellem en gummistøvleannonce fra 
Hector og en notits om Lillebæltsbroens bærepiller. Ingen 
kan ane, at man står over for en nydannelse i dansk presse
historie, som under betegnelsen »At tænke sig<( (ATS) se
nere tillader sig at omtale den øvrige avis som »vort 
tillæg«. 

Faderen til denne meget københavnske fordanskning af 
Beachcombers navnkundige rubrik i »Daily Express« er 
altså den 32-årige arkitekt- og bygningsmedarbejder Ha
kon Stephensen, som Poul Henningsen 5-6 år forinden har 
smuglet ind i Politikens redaktion. Valdemar Koppel, som 
ikke savner humoristisk sans, udviser dog i starten nogen 
bekymring for, om Stephensen nu også kan magte denne 
nye rubrik, hvis dybsindige vrøvl må forekomme mange at 
ligge Politikens ønske om at formidle den højeste oplys
ning temmelig fjernt. 

Men det kan Stephensen! Han og en usandsynlig stor 
kreds af fortrinsvis anonyme medarbejdere uden for og 



inden for huset befolker i de kommende år rubrikken med 
en kreds af aktive skikkelser, der optræder som vrøvlets 
helt sublime fortolkere. 

Den faste kreds, der får anvist 2 kr. pr. antaget indfald 
uanset længden - er i starten den førnævnte Kelvin Linde
mann, Ekstrabladets Ole Schrøder, luftkaptajn Harald 
Hansen, seminarieforstander Tage Byskov og sporvejsdi
rektør Juul Hansen. Dertil kommer overassistent Otto 
Frantzen, Agner Schou, Jesper Ewald, Tao Michaelis, Wil
ly Breinholz, Erik (Prik) B. Larsen og Finn Gerdes. Fra Poli
tikens Hus optræder Henrik V. Ringsted, Mogens Kaarøe, 
Poeten Poul Sørensen og KrølleAnkjær Larsen, og Kurn
bel debuterer med sine Gruk i 1940. I 1960'ernes mest over
dådige periode er rubrikken redigeret af Habakuk (Jørgen 
Hartmann Petersen) bistået af rubrikkens historiker, Paul 
Hammerich, og Lise Nørgaard. 

Efterhånden opstår der et persongalleri i spalten, som ik
ke står tilbage for nogen Dickens-roman, alle skarpt mejs
lede i tekst og tegning, og alle udrustet med uhyre stærk 
personlighed. For folk, der ikke kender rubrikken, kan 
kredsen forekomme overraskende, men for AT S-venner er 
der tale om et dagligt glædeligt gensyn. Herer-i alfabetisk 
orden - alle de vigtigste personer, der igennem årene har 
optrådt i AIS: 

Hr. A. og B. - privatpsykologen Phrederik Amok- Babs 
og Nutte- soutenøren Niels Bladan- vor mand på Tinge, 
Karsten Bælg - cementkoger Carlo Castophelmos -
Cato - tirsdagsprædikanten, pastor Fennernann - Linje 
B's vognstyrer Fodklang-digteren Immanuel Fuglefløjt
( Stephensens alter ego) - madkunstneren O la Fussing-fru 
Hall-Coid-Kylling - digteren Fridolin Hulkefryd - over
retssagfører Jakethaj-professor Jubelco og hans lille logi
ske søn, Jubel- Jørgensen, Vanløse- oberst Daniel Kongs
tanke, formand for Kværulantisk Samfund og en af ru brik
kens veteraner - husejer Kailerloft fra Dybet - limerick
digteren Lim-Erik- køkkenvirtuosen MarenMados-Miss 
Malice - senilingeniør Rasmus Modsath - cykellæge Niel
sen - spedaløkonom Antonius Nimmersatt - formanden 
for Fyns syltering Constance Olsen- Orkan Ole- den røde 
Pimpernelly- medlemmer af Pigegarden: Phlise-Lise, Ny
havns Rose, Rulle Marie og Polyester- den gamle redac
teur- overbetjent Stavknaldh - magister Snørkelmose -
Didrik Skelet - linie 8' s konduktør Strop h - digterinden 
Tusnelda og kandidat Tuugthuus. 

Dertil en række institutioner som: Bytteregistret, Ka
strup Syklub og Forbrugerrodet og faste rubrikker som 
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Adolf Hallman (1893-1968). 
International svenskfødt tegner 
og illustrator. Knyttet til Politi
ken som tegner af Viggo Cav
ling allerede fra 1922, men får 
først i Danmark sit store 
gennembrud i Magasinet i 
1930'rne, da hans farverige, 
kosmopolitiske indtryk fra Pa
ris og New York trykkes så 
smukt i søndagstillægget, at 
hans arbejder bliver samle
objekter hos læserne. 

Adolf Hallmans tegninger fra 
Paris og New York opnår lige
ledes stor popularitet gennem 
Magasinets gengivelser i hen
ved 20 år. 
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~AT TÆNKE SIG~ 

JEGSTÅR OG 
TÆNKER PÅ 
om anchovisen er d-en eneste 
fisk, der lig.ger på æg. 

Ca,rlo Cartophelmoos, 
cementkoger. 

D D D 

VORT MOTTO: 
Har man sagt A, må man også 
sig·e T S. 

D D D 

DAGENSRET I 
SOCIALDEMOKRA
TIET: 
Fersk røvet laks 

D D D 

JEG SAGDE BARE: 
Hvor.fnr gå over fo,r grønt. når 
man k~an blive kørt over for 
rødt? 

G D D 

BYTTEREGISTRET 
Haves: ATP 
Ønskes: ATS 

D D D 

SVAR TIL BABS OG 
NUTTE: 
Nej, der st~r ikke, at de ugu
delige skulle have barmen. 

D D D 

GODTORDIGEN: 
Elsagressiv. 

D D D 
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HUSKAT 
fremmedord ofte foretrækkes 
af dem for hvem de virkelig er 
fremmede. 

D D D 

AF VORPOST 
Emeritushunden Vaks har ikkE 
vov'et a•t udltal·e sig af frygt for 
Ri.gshunden Tulle, som til 
g•engæld gø'r alt, hvad den 
kan. 

ODD 

VORTSPROGKURSUS 
Vor læser: Jaaa, det husker vi. 
De ha·r vel nok lært os meget. 

Vi: Man kan aldrig lære nok. 
Her er en ·at tænke over: 

Henry had a helpful landla
dy. 

'lapm:q B.IJ aure•p PITIJAfBq 
U.;:J ap.apB1{ AJu.aH : :B'UlUSØ'J 

D D D 

DENORS. 
- Størst af alle glæder, er 
glæden i slet ingenting, nyn
nede Jakethaj på vej til ATS' 
jubilæumsreception. 

D D D 

FRAGÅRDEN 
Sædelighe-dspolitiet fører for 
tiden i de lukk-ede porn<J
klubmeste-rskaber. 

D D D 

INGESTEN HEGELERS 
MOTTO: 
Lykke er at vid·e, hvem der er 
normal 

D D D 

VANLØSTALE 
Med et skævt blik til sin mage 
uditalte Jørgensen om ægte
skabet, at så længe det holder, 
knager det. 

D D D 

VORE MÆRKEDAGE 
Vor Læser: Ih, en af de gode 
gamle, den husker vi. Skynd 
Dem! 
Vi: I dag er det ATS' fødsels
da.g- køb en høstblomst 
Ha, der snød vi Dem nok! 
Vor Læ.s<er: Det er ikk,e første 
garn.g. 

D D D 

FRATINGE 
I e-t stærkt indlæg mod foru
reningen, konkluderede vor 
mand på ting, Hr. Karsken 
Bælg: 
Det endfe,r med, at vi må leve 
af kærldghed og spildevand. 

ODD 

HUSKAT 
Gammel kærlighed ruster ikke. 
Den puster. 

D D D 

~ 
%J? 

FRADYBET 
Husejer Kænerloft vil sand
.synligvis afslutte jubilæums
dagen med et fo.rrnidabelt 
vakkeltog. 

HOPLA, HUN LEVER .. 
Vor læser: I al denne virak og 
sprøde minder må De lige 
fortælle mig, om gamle Ane 
lever endnu? 
Vi: De kan være ganske rolig. 
Hun er stadig rask, og i går 
sprang Ane såmænd over Kæ
ret, hvor det er lavest. 
Vor læser: Ah, herregud da, 
det gamle siv. 
Vi: Så er det godt! 

D D D 

MISSMALICE 
mener, at politik er de umuli
ges kunst. 

ODD 

LILLEJUBEL 
- professor Jubelcos lille lo
giske son - sagde i aftes: -
Man skal lære, så længe man 
lever. Nu opdager jeg pludse
lig, at Hitler hed Adolf til 
fornavn, og jeg har faktisk al
tid troet, at han hed Heil. 

ODD 

PHILATELIGEUD 
Frimærkecreateuren Rasmus 
N elleman op~yser, at han altid 
sover på t•akkelagen. 

D D D 

INDISK VISDOMSORD: 
Ghandi kvikker bestandig, 

D D D 

FRAHAVNEN 
Nyhavns Rose - Den røde 
Pimper-Nelly- er krænket i Git 
underste over at hun ikke fik 
lov at medvirk~e i Den Ballet
mesters (kendt fra Flemming
bøgerne) ballet Dydens Triumf. 
Den små trøster sig dog ved, at 
hun i næste sæson får chancen 
med sit gamle glansnummer 
En Favns Eftermiddag. 

D D D 



Huskat, Godtordigen, ]amen alligevel og ]eg står og tæn
ker på (oprindelig dagligt illustreret af Valdemar Møller). 

Rubrikken lægger i stigende grad vægt på at være højak
tuel og kan ofte kommentere begivenheder, der er omtalt i 
samme dags avis. Hvis »ATS tillæg« (d.v.s. avisen) har 
dummet sig, vil A TS uden nåde kommentere fadæsen den 
følgende dag. A TS' »gamle redacteur« finder sig nemlig ik
ke i noget. Hans slagord er ikke for ingenting: »Nu kan det 
være nok!« 

Meget typisk for rubrikken er den afstand, den gerne -
venligt nedladende - ville holde til den øvrige avis, som 
den med imponerende selvtillid betragter som et nødven
digt onde. I det hele taget er der siden 1932 opslået en sådan 
kult omkring rubrikken, at selv ældre og tilsyneladende se
riøse medarbejdere ynder at oplyse, at de er flittige bidrag
ydere til A TS til hvilken de leverer omhyggeligt bearbejdet 
nonsens. 

Stephensen fortæller om starten: 
»Selv om vi kunne forekomme lidt hårde i satiren, var 

der kun få tilfælde, der skabte spektakler. Dog husker jeg, 
at der mellem »At tænke sig«s mange figurer forekom en 
dame af det bedre selskab, der hed fru Hall-Cold-Kylling. 
Hun havde præcise meninger om tidens degeneration: -
»Hvor er det utåleligt, at alle mennesker bare parkerer ved 
fortovskanterne, så det efterhånden ikke er til at få en 
plads, når man vil sætte sin vogn-« 

Så viste det sig pludselig, at der fandtes en familie, der 
hed: Hall-Cold, og et kvindeligt medlem lod gennem sagfø
rer meddele, at hun ville lade nedlægge fogedforbud mod 
at »At tænke sig« benyttede navnet »fru Hall-Cold-Kyl
ling«. Sagføreren hævdede, at hans klient aldrig før havde 
været sat i forbindelse med ordet »kylling«, men nu gang 
på gang blev generet dermed. Om man kunne gennemføre 
dette forbud, ved jeg ikke, men jeg fik i den grad medliden
hed med damen, der ikke ville forveksles med en halv kold 
kylling, at vi straks aflivede figuren.« 

Stephensen hævder, at meget af »At tænke sig« s vid kan 
konstrueres rent logisk ved at tage kendte begreber som 
udgangspunkt og så indarbejde vrøvlet stilfærdigt og na-

Forrige side: 
I særudgaven >>At tænke sig« har redaktionen forsøgt at vise flest mulig 
af rubrikkens folkekære personer såsom Cementkogeren Carlo Carto
phelmoos, ORS Jakethaj, Cykellæge Nielsen, Folketingsmand Karsken 
Bælg, Husejer Kallerloft, Miss Malice, Professor Jubelco og hans søn, lil
le Jubel, og endelig Ny havns Rose. -Læsere, der ikke på forhånd er for
trolig med denne udsøgte kreds af medborgere, vil muligvis føle sig en 
smule desorienteret. 
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Henrik V. Ringsted (f. 1910). 
Journalist, korrespondent og 
forfatter. Cand.mag. i engelsk 
og tysk 1931. Sekretær hos 
Koppel og Hasager samt altmu
ligmand fra 1932. Udenrigs
korrespondent fra 1939 i Ber
lin, London og Bonn. Tildelt 
første Cavlingpris 1945 bl.a. 
for sit scoop med Istedløven (se 
bind 2 1945). Storleverandør til 
>>At tænke sig«. Omfattende 
bogproduktion. Pensioneret 
1977, men fortsat flittig bog
anmelder og TV-kommentator. 

Henrik V. Ringsted, tegnet af 
Poul Holck til >>Indendørs
Politiken«, da han i 1980 fylder 
70 år. 
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I anledning af den store 
Koloni-udstilling i Paris 1932, 
hvor Danmark har en smuk 
Grønlands-Pavillon, beslutter 
Viggo Cavling, at Magasinet 
atter skal foretage et fremstød 
af international karakter: Bla
dets faste medarbejder, den 
meget elegante journalist Tage 
Heft, drager ud med sin Mini
Morris for at reklamere for 
Grønland og Grønlands danske 
tilknytning. Heft drager Euro
pa rundt. Via England, Fran
krig, Spanien til Italien, Tysk
land og hjem. Politikens navn 
er - efter gammel Cavling-skik 
- ingenlunde undertrykt på 
plakaterne. Her er bilen klar til 
start. Det er Tage Heft til høj
re. - Fot. H. Damgaard. 
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turligt. Han anfører et eksempel netop af en af notitser, 
som A TS bragte på premieredagen: 

Strengt privat 
I forbindelse med de øvrige omlægninger af kalenderå
ret, har Folkeforbundets særlig udvalg i går vedtaget at 
nedsætte svangerskabstiden fra 9 til 6 måneder. 

Placeringsmæssigt har rubrikken holdt flyttedag i spalter
ne flere gange. Under krigen bliver den anbragt mellem si
de 2' s krigs telegrammer. Det virker belastende, og A TS 
finder indtil videre husly på teatersiden. Da Politiken l. ja
nuar 1950 får ny bagside, flytterATS til denne frie tumle
plads, hvor rubrikken siden utrætteligt har udfoldet sig. 

Næste side: 
Man skulle ikke umiddelbart tro, at Viggo Cavlings ide til den næste Ma
gasinkonkurrence 1932 om det bedste barnefotografi kan blive en op
lagt succes. Men det bliver den. Alle forældre har dejlige unger i alle ald
re at præsentere. Magasinet foranstalter en udstilling af de indsendte 
portrætter på Kunstakademiet og her er noget at se på. Der er nemlig 
indsendt 38.000 portrætter. - Fot. H. Damgaard. 



De blå Tog 
Om Politikens »De blå Tog«, som de sidste 5 år før krigen 
blev en stor succes, fortæller Hakon Stephensen i 1974 i sin 
erindringsbog »Sådan var det«. Her er et uddrag: 

»l sommeren 1932 sendte Politikens korrespondent i Pa
ris, Andreas Vinding, bladet et udklip fra en fransk avis, 
der havde succes på at arrangere weekendrejser med 
ukendt mål. Vi burde straks gå i gang med at planlægge no
get tilsvarende. I Frankrig syntes det at være en velhaver
spøg. Undertiden var det ukendte mål nemlig et hotel i 
bjergene eller et ophold ved Riveraen. 

Man gav mig det franske avisklip, som jeg ikke kunne 
læse, samt besked om at sætte tingene i gang. Dermed var 
grunden lagt for »De blå Tog«, som sidenhen har kunnet 
tælles blandt de større successer på Politiken. 

Jeg fik oversat den franske tekst og blev enig med mig 
selv om, at en weekend var for stor en mundfuld at tage, 
når man kunne se, at den for to personer ville overstige 100 
kroner. Så vendte vi hele tanken rundt og gjorde rejserne til 
en-dages foreteelser, hvor den første billetpris i 1934 blev 5 
kroner. Toget kørte fra København op gennem Nordsjæl-

28 Politiken 100 år l 
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Erik Weilskov (1901-82) Bog
trykkersøn, uddannet i forlag 
og reklame i Danmark og ud
landet. Reklamechef på Politi
ken 1930~36, genansat 1939. 
Annoncechef og underdirektør 
1946-50. I 1950 direktør for 
Dagens Nyheder og derefter 
chef for eget forlag med bl.a. 
tidsskriftet »Profil«. 
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Politikens blå tog når Næstved. 
Billedet er hentet fra det årlige 
arrangement, hvor Politiken 
tager sine læsere ud på skovtur 
med ukendt mål- »ud i det 
blå<<. Her er det Præstøs funge
rende borgmester, værkfører 
Sven Petersen, der er fotografe
ret på lokomotivet ved ankom
sten. -Foto Jacob Maarbjerg. 
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land til Hillerød og over på privatbanen til Gilleleje, videre 
ad Hornbækbanen til Helsingør og derfra tilbage til Kø
benhavn. Det var ikke særlig genialt, men ingen havde tid
ligere kunnet tage en sådan tur med et og samme tog og gø
re ophold på velvalgte steder, som f.eks. den idylliske 
Gribsø og badestranden i Hornbæk. 

Vi havde DSB med os. Det var i generaldirektør Peter 
Knutzens første reformglade år, da han drømte om at gøre 



jernbanen til et populært foretagende. Det lykkedes at op
nå betydelig rabat, når vi bestilte et helt tog og garanterede 
400 billetter. Det gav naturligvis en risiko, og jeg skjalv, da 
det første tog kun fik 370 deltagere. Den slags så man ikke 
blidt på i Politikens administration. Billetsalget til næste 
tog gik noget bedre; det kunne lige løbe rundt. Men så op
dagede københavnerne pludselig denne nye og spændende 
søndagsunderholdning. Ved det tredie tog blev vi ved med 
at rekvirere billetter. Først 400, så 500 og til slut 800. Det 
gik stadig strygende, men så blev togtjenesten betænkelig. 
Da vi rekvirerede yderligere 200 billetter, vred man sig og 
sagde, at så mange vogne havde man ikke trækkraft til. Jeg 
måtte svare, at overenskomsten gik ud på at garantere et 
minimum; det var ikke sat noget maximuml Hvis det skulle 
indføres, måtte vi have slettet enhver begrænsning nedef
ter og have yderligere rabat. 

Jeg følte mig pludselig som en stor forretningsmand, da 
DSB optog forhandling og gav indrømmelser, men jeg må 
tilstå, at den efterfølgende søndag, da vi kørte med et tog 
på 1000 deltagere, blev hele turen et komplet mareridt. 

1000 mennesker er ikke uden videre til at flytte med. Er
faringen lærte os, at hvis de skulle bringes fra den ene side 
af gaden til den anden, tog det i hvert fald fra 20 minutter til 
en halv time, og en letsindig restauratør, der havde tilbudt 
at tage hele toget til aftensmad - hakkebøffer og rødgrød
brød hulkende sammen. Man havde forberedt sig, og der 
var stole nok, men denne bølge, der pludselig væltede ind 
over kroen, virkede aldeles lammende. Hakkebøfferne 
stod parat, og de store skåle med rødgrød bævrede af iver 
efter at blive spist, men det var bare ikke muligt for betje
ningen at komme frem i mylderet. Efter at have deltaget i 
kampen en times tid og set så godt som alle sidde ned, trak 
jeg hatten ned over ørerne og vaklede hen til en anden be
værtning, hvor kun et enkelt bord var besat. Der nød jeg 
stilheden. 

Senere har jeg tænkt på, om ikke Simon Spies og pastor 
Krogager i deres pionertid har indhøstet tilsvarende erfa
ringer. Vi lærte hurtigt at holde deltagerne nede på rimeligt 
antal og aldrig stole på udflugtsstedernes optimistiske be
dømmelse af deres serveringskapacitet. 

Med tiden blev »De blå Tog« et kompliceret foretagen
de. De havde eget orkester af »rigtige« musikere i unifor
mer, der var syet til formålet, -naturligvis blå og hvide. 
Det var et hornorkester, der kunne vække en hel by, når 
toget ankom, og man marcherede i flok til en seværdighed 
eller et madsted. Togene havde også deres egen restaurati-
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Magnus Thing Simonsen (1901-
72). Sportsjournalist. Faderens 
sygdom hindrer planlagte stu
dier, og han vælger i stedet sø
assurance. Ansat af Poul Graae 
ved sportsredaktionen 1932, og 
i de følgende 40 år Danmarks 
mest læste sportsjournalist. 
Han er på fodboldlandsholdet i 
1920'rne og har endog spillet 
professionelt i Frankrig. Se 
bind 2 1972. 

Emil Andersen (1893-1939). 
Sportsjournalist. Allerede 
landskendt som >>Mr. Smile« 
med en glorværdig fortid i den 
ferslewske presse, da han i 
1934 kommer til Politiken for 
at afløse gamle Aagaard. Han 
får kun en kort, men glimrende 
karriere på Rådhuspladsen, for 
han dør allerde i 1939, kun 46 
år gammel, og efterlader plad
sen til Magnus Simonsen. 
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Retfærdigheden 
seJrer 
Valdemar Koppel er en omhyg
gelig avislæser. En dag har han 
læst om en taxichauffør, der er 
blevet hyret af et bedugget sel
skab. De vil køres til fire for
skellige adresser, men da den 
første skal af, vil han ikke beta
le, den næste vil heller ikke. Da 
chaufføren er klar over, at alle 
vil snyde ham, kører han dem 
til den nærmeste politistation. 
Her finder overbetjenten ud af, 
at chaufføren selv er beruset. 
Han udarbejder en rapport, 
der medfører, at klageren bli
ver fradømt kørekortet i tre år, 
til trods for, at han hævder kun 
at have fået to lyse pilsnere. 
Det er jo en menneskelig trage
die, siger Koppel, og det er 
ganske ufatteligt, at retten kan 
dømme en mand for beruselse 
uden beviser for, at han har 
drukket. Den sag må De kunne 
tage Dem af, siger Koppel til 
Povl Sabroe. Vi må skaffe fy
ren appel til Højesteret. Og det 
lykkes selvfølgelig. Chaufføren 
besøger redaktionen og er uhy
re taknemlig. Vi glæder os ko
lossalt til frifindelsen, fortæller 
Sabroe. Men dagen før Høje
steret skal afgive sin kendelse, 
kommer en tjener til politiet og 
fortæller, at chaufføren alene 
hos ham den pågældende dag, 
har drukket 27 pilsnere. Deref
ter besegler også Højesteret 
hans skæbne. 
Da Sabroe kommer tilbage fra 
Højesteret efter at have over
været chokket, bemærker Kop
pel køligt: -Den klarede vi jo 
fint. Vi ville hindre et justits
mord, og det lykkedes! 
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onsvogn, fyldt med ølkasser. Man nærede en panisk angst 
for at blive ramt af tørst. Det var dengang sangen »Langt 
fra hjemmet, uden øl« var højpopulær. 

Til sidst fik vi også indrettet et speciel dansevogn, hvor 
orkestret kunne spille op, når hjemturene blev lidt lang
trukne. Rejsemålene blev fjernere og fjernere. Nu kunne 
man komme til Samsø og hjem på en dag, -ja, endog Born
holm rundt. Det forudsatte ganske vist, at deltagerne stod 
tidligt op med afgang før kl. 7 om morgenen og hjemkomst 
efter midnat. 

Når publikum vedblev at strømme til, var det først og 
fremmest på grund af det lille stænk af mystik, der lå i det 
ukendte som pokker ikke var ukendt, men ingen vidste på 
forhånd, hvad der ville ske. Det er en højst alvorlig sag at 
køre rundt med et særtog. Hver station skal på forhånd vi
de, når toget kan ventes, og sker der forsinkelser, skal det 
hurtigst mulig meddeles langs hele ruten. Men vi lod, som 
om det var den rene leg. 

Det skete, at vi tilsyneladende uforberedt lod toget hol
de midt på en strækning og meddelte de rejsende, at der var 
opstået uenighed blandt lederne om, hvilken vej toget bur
de fortsætte. Om lidt ville vi nå et knudepunkt, og så skulle 
vi enten køre til højre eller til venstre. Nu fandt vi det rime
ligs t at lade passagererne selv bestemme, og fordelte derfor 
stemmesedler gennem hele toget, hvor man bare skulle 
sætte et kryds om man ville til den ene eller den anden side. 
Men tiden var knap, så der måtte stemmes hurtigt. 

Da stemmesedlerne var samlet ind igen, lod vi gå fem
seks min u ter. Så kom meddelelsen om, at der var flertal for 
at køre til højre. Jeg tror, der ville være gået panik i DSB, 
dersom vi var kørt til venstre. Det blå Tog var anmeldt på 
særtogsplan dage i forvejen, og skulle ikke alene følge den 
forud lagte rute, men helst også de angivne køretider med 
minuts nøjagtighed. 

Men afstemningen havde alligevel sin psykologiske 
virkning. Det gav passagererne en forestilling om, at de 
havde indflydelse på beslutningsprocessen, som det hed
der i vore dage, og det er øjensynligt noget meget vigtigt, 
uanset om beslutningen kommer til at indfri den enkeltes 
ønske. 

Jeg har glemt at fortælle, at vi også kunne tale til passage
rerne i toget. For første gang i Danmark var disse tog udsty
ret med højttaleranlæg, hvilket bestod i, at man havde op-

Næste side: 
Det blå Tog modtages standsmæssigt på Sydhavsøerne af Hula-hula
piger.- Fotografi fra omkring 1950. 
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>>De blå Tog<<, som Hakon Stephensen har startet i 1932 synes at være en uopslidelig succes selv om krigen i 
1939 standsede spøgen i en årrække, har ideen været taget op talrige gange senere. Her en udflugt i 1957.- På 
billedet nedenunder ses en modtagelsesscene, da toget ankommer til >>Sydhavsøerne<<- Politikens Pressefoto. 
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Til Verdensudstillingen i Barce
lona 1934 sender Magasinet en 
smuk ung dansk pige Mette 
som Politikens repræsentant. 
Her tager hun afsked med bla
det. 

Her kontrollerer konduktøren 
Mettes billet. Måske bør det til
føjes, at Mette er en dukke, der 
uskadt klarer hele vejen ud og 
hjem på egen hånd og vækker 
den ønskede opmærksomhed i 
Spanien. 
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hængt et antal gamle stuehøjttalere op under loftet i hver 
vognafdeling. På første rejse gik det galt, for under hjemtu
ren faldt to af højttalerne ned i hovedet på de rejsende, for
di toget havde rystet dem løse. Men siden blev der lavet en 
anordning, så højttalerne stod i nettene. 

Der hørte også et speaker-rum til togets udstyr. Det var 
en kupe, der var helt lydisoleret med DSB' s køjetæpper fra 
en færgerute, og herinde optrådte med mellemrum det, 
man i dag kalder entertainere. Fast engageret ved togene 
var to unge mennesker fra Det kgl. Teaters elevskole, som 
senere blev berømte kunstnere. Det var Palle Huld og Elith 
Foss. Det var et par raske drenge, og de kunne sætte humør 
i et helt tog, når passagererne var begyndt at blive rejse
trætte.« 

Alt dette standsede med krigssommeren 1939, men i 
1950' erne genoptoges denne uopslidelige ide på ny, og se
nest i 1970'erne har det nye Politiken-tillæg »Plus« lan
ceret blå ture med stor tilslutning. Nu varieres turene i 
øvrigt med megen opfindsomhed. Man byder på rejser 
med veterantog - som læserne elsker - og på kortere jule
ekskursioner for at sikre sit eget juletræ til små penge. 

T om Kristensen laver scoops 
På sine gamle dage giver T om Kristensen ikke uden selvføl
else denne beretning om sine journalistiske præstationer i 
1934. Den er hentet fra »>ndendørs-Politiken« 1963. 

»Under Niels Hasagers regime, hvor jeg var anerkendt som 
specialist, som litterær medarbejder, hændte det dog, at jeg 
kom ud for opgaver, hvor man føler den journalistiske 
glæde over at have udført noget af et scoop. 

Naturligvis måtte der således ske noget på Politiken, da 
en ukendt Isak Dinesen i New York i 1934 fik sin bog »Se
ven Gothic Tales« udnævnt til bo ok o f the month. En aften 
samme år ved sekstiden sad jeg hjemme på mit pensionat 
og halvsløvede, da Svend Borberg var i telefonen og med
delte, at han og flere andre havde afsløret pseudonymet, 
men at han mente, han var den eneste i landet, der havde 
fået fat i et eksemplar af værket; og nu fik jeg travlt, for an
meldelsen skulle stå i bladet den næste dag. Jeg havde altså 
4 Yz time til at læse bogen - at anmelde den - og bringe 
artiklen op på bladet. I min hjerne skreg det, nej, jeg var 
hysterisk, og da jeg havde læst den første fortælling» Veje
ne omkring Pisa«, blev jeg sindssyg. Den danske spøgelses-
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Før afslutningen på beretningen om Politikens første SO år må vi sige et sidste farvel til Henrik Cavling, som 

mere end nogen anden præger denne lange periode, og hvis indsats den dag i dag afspejles i den daglige avis. 

Her bæres hans kiste ud fra Lyngby Kirke i august 1933. Den bæres (til højre) af hans to brødre, forrest konsul 

Adolf Olsen fra Al borg. Derefter følger Politikens nye medredaktør Niels Hasager og endelig Cavlings kære

ste elev, Anker Kirkeby. På den anden side hans to sønnesønner, Bengt og Ib Henrik Ca v !ing. Deres far, Viggo 

Cavling og Cavlings anden søn Ole Cavling, er skjult af kisten. -Foto fra Anker Kirkebys arkiv. 

historie »Et familieselskab i Helsingør« beroligede mig dog; 

den korte »Den gamle, vandrende ridder« åbnede mine 
øjne, og indledningen til »Drømmerne« var mig bevis nok 
for, at Karen Blixen var en sand digterinde. Mere fik jeg 

vist ikke læst; men jeg turde skrive en positiv anmeldelse, 

og i min erindring synes jeg, at jeg i den kun fabulerede om 
ægte kniplinger. Jeg har aldrig fortrudt vovestykket. 

Da jeg den aften sammen med Svend Borberg sad oppe i 
Politikens kantine og ventede på morgendagens aviser, 
hyggede jeg mig som journalist. Ganske vist havde Bor
berg øvet dåden og fået fat i bogen hos Karen Blixens bror, 
Thomas Dinesen; men jeg havde præsteret det umulige. Og 
da vi i Morgen-Berlingeren læste, at »Seven Gothic Tales« 
ville blive anmeldt senere, da der endnu ikke var kommet 
noget eksemplar til Danmark, følte vi begge, at that was a 
scoop! 

Samme år greb Hasager personligt ind, og det var i an
ledning af konkurrencen om professoratet i dansk littera
tur ved Københavns Universitet, hvori bl.a. deltog Georg 

Så demokratisk 
Mens Stephensen er kommu
nalmedarbejder, tilbringer han 
ofte ventetiden ved de lukkede 
møder i Gentofte rådhus, hvor 
oberst Parkov residerer som 
borgmester, i rådhusets marke
tenderi. En dag studerer han 
her tilfældigt den lokale tele
fontavle og finder blandt tele
fonerne til økonomidirektør og 
socialafdeling et nummer, hvor 
der blot står anført: Obersten. 
Steph skriver næste dag et lille 
causeri i Dag til Dag, hvori han 
gør opmærksom på, at hvis so
cialdemokraterne ved det kom
mende valg får flertal i Gentof
te, må »Obersten« rettes til 
>>Skomageren<< på telefontav
len. Næste gang Steph genser 
tavlen. står der >>Borgmeste
ren<<. 
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I sommeren 1933lægger propa
gandachef H. S. Christiansen 
denne skitse til omslaget på en 
planlagt årbog for Politiken på 
bordet hos Carl Jespersen. Han 
får straks grønt lys for ideen! 

I december 1933 kommer den 
vedtagne årbog >>Hvem-Hvad
Hvor 1934« for første gang og 
når 30.000 ekspl. inden juleaf
ten. Den kostede kun 2 kr. 13 
år senere - i efteråret 1946 -
bliver årbogen kernen i det ny
oprettede Politikens Forlag, 
hvis historie dog falder uden 
for nærværende bogs rammer. 
H-H-H oplever 50 års jubilæum 
året før Politiken fylder 100! 
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Christensen, Henning Kehler, Emil Frederiksen og Einar 
Thomsen. Universitetet hørte ellers under Erik Rindoms 
domæne; men Hasager havde overtalt ham til for en gangs 
skyld at overlade stoffet til mig, og jeg fik af Hasager stren
ge ordrer om at være fair over for Kehler. Da Kehler ved en 
prøveforelæsning ødelagde alle chancer for sig selv ved at 
angribe to af dommerkomiteens medlemmer, Valdemar 
Vedel og Vilhelm Andersen- det var »en død i skønhed«, 
som en student sagde til mig, -fik jeg hverken lejlighed el
ler lyst til at drille ham. Men det første, jeg havde at gøre, 
var at få fat i professoraspiranternes skriftlige afhandlinger 
om »Barokken i dansk litteratur«, og i min tåbelighed tog 
jeg op på Det kongelige Bibliotek, fordi jeg troede, afhand
lingerne var fremlagt der. Min tåbelighed blev dog min 
styrke, for bag reolerne traf jeg min studenterkammerat, 
H. C. Andersen-forskeren H. Topsøe-]ensen. Han forkla
rede mig, at afhandlingerne lå fremlagt på Universitetsbib
lioteket-og så tilføjede han: »Læg mærke til Einar Thom
sen. Han er ganske vist kun seminarist; men hans kendskab 
til nordisk litteratur er forbavsende«. Jeg tog af sted til 
Universitetsbiblioteket og løb lige i armene på min konkur
rent fra Berlingeren, Jørgen Budtz-]ørgensen. Vi for ind og 
beslaglagde alle fire afhandlinger; men han forstod ikke, 
jeg gad spilde så megen tid på Einar Thomsen, og jeg sagde 
ikke noget. 

Min sejrsikkerhed steg imidlertid, da jeg bag på bussen 
gennem Strøget kom til at stå ved siden af væddeløbsrepor
teren, Lille Sam, som jeg frådende fortalte om alt dette 
spændende, indtil Lille Sam bemærkede: »Ham, Thomsen, 
ville vi i væddeløbssproget kalde a dark horse.« Nu havde 
jeg en uakademisk overskrift. Over alt, hvad jeg skrev om 
Einar Thomsen, stod der The dark horse. Under anden 
forelæsning var der gået væddeløbsstemning i auditoriet, 
så min gamle lærer Vilhelm Andersen måtte rejse sig op og 
med et vredt blik mod mig kræve respekt for Universitetet. 

Den aften, da den morderiske afstemning fandt sted på 
Hotel »Dagmar«, sad jeg, der var den eneste københavner
journalist, der havde givet Einar Thomsen en god presse, i 
kantinen og ventede på, at Georg Christensen blev valgt. 
Kehler havde jo dræbt sig selv. Hvem skildrer så min for
bavselse, da Merete Bonnesen kommer stormende ind og 
råber: »Deres mand har vundet!« Først måben! Så den dej
lige følelse: That's a scoop!« 



50-års jubilæet 
Mandag den l. oktober 1934 fejrer Politiken 50-året for ud
sendelsen af første nummer af bladet. Jubilæet indtræffer 
under yderst gunstige omstændigheder. Oplagskurven er 
begyndt sin mest bemærkelsesværdige, største stigning 
gennem de hidtidige 50 år. Fra 91.200 eksemplarer i 1933 
stiger den til 156.700 i 1939, hvorefter kurven desværre 
vender ved starten af 2. verdenskrig. 

I jubilæumsåret er det gennemsnitlige oplagstal om hver
dagen 107.000, men jubilæumsudgaven trykkes ikke desto 
mindre i 200.000 eksemplarer og bliver så udsolgt, at der i 
Politikens arkiv i dag nu kun findes to, slidte eksemplarer. 

Magasin Madsen: Til Lykke! 

1934 

I 1934 har man planlagt den 
nye bygning, senere kaldet 
>> Ekstrabladets Hus<< (se bind 2 
side 22). Dette nye hus udgøres 
af venstre trediedel på ovenstå
ende 1934-tegning. Bygningen 
til højre er Politikens gamle hus 
på Rådhuspladsen, som man i 
1934 drømmer om at moderni
sere, så at det hele bliver et 
funkishus. Det sker dog aldrig. 
Da reklameafdelingen et par år 
senere foreslår at sætte små 
mænd i neonlys til at løbe op 
og ned af facaden, hvæser hu
sets tekniske chef ingeniør 
Hans Pedersen: ,,selv om det er 
et galehus, behøver man jo ik
ke at kunne se det udefra!« 

Ingvar lader på 50-årsdagen alle sine seriefigurer holde fri for at kunne aflægge bladet en gratulationsvisit. Når 
man genser disse harmløse og naive figurer, virker det forbavsende, at han kunne blive så populær. Men det si
ger også noget om 1930'rnes fredelige, velordnede samfund. 
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I 1930' rne er vi inde i Carl J espersens dynamiske periode. 
Siden Cavlings afgang 1927 og Ove Rodes død i 1933 be
tragtes han ikke bare af sig selv, men også af hele det endnu 
påfaldende autoritetstro hus som bladets enehersker. På 
redaktionssiden er 67-årige Valdemar Koppel ved at være 
gammel og slidt efter 42 års daglig tjeneste, men for hans 
nye højrehånd, Niels Hasager-udnævnt til medredaktør i 
1931- er det en mageløs udfordring at tilrettelægge en jubi
læumsavis i 5 sektioner og et Magasin altså 6 aviser, på i alt 
168 sider. Hasager, som er den fødte bladskrædder, opde
ler jubilæumsavisen på følgende måde: 

A-nummer: Daglig avis med jubilæumshilsner og 
-indlæg. 

B-nummer: Historisk sektion. 
C-nummer: Politikens kulturelle og politiske indsats i 

50 år. 
D-nummer: Økonomiske sektion. Erhvervslivet i 50 år. 
E-nummer: Københavns vækst i 50 år. 
F-nummer: (Magasin-format) Reklamens udvikling. 
Jubilæumsavisen er den største, der på dette tidspunkt 

nogen sinde er udsendt i Danmark. Den forbruger 200 tons 
papir og pakningen må henlægges til Københavns gamle 
slagtehaller, hvortil de forskellige sektioner bringes i dage
ne før jubilæet, således at kun A-nummeret trykkes om 
natten før l. oktober. Der er indkaldt 250 pakkersker for at 
lægge aviserne sektionsvis sammen; knap l kg. papir til 
hver abonnent eller løskøber. 

Hverken Henrik Cavling, Ove Rode eller Edvard Bran
des kommer til at opleve 50-årsdagen. Brandes er død i 
1931 og Cavling og Ove Rode er begge døde med en må
neds mellemrum i sommeren 1933. Men C avlings ungdom
melige begejstring over egen indsats lever videre i bedste 
velgående: »Fantastiske tal« forrest i jubel-udgaven illu
strerer, at de 200 tons papir, der har kostet 45.000 kr., lagt 
sidernæssigt i forlængelse af hinanden vil danne et bånd på 
8.500 km. Så kan man selv vælge, om dette bånd skal illu
strere afstanden fra København til Kapstaden eller fra Kø
benhavn til Hawaii. Og lægger man aviserne ovenpå hinan
den vil de rage ca. 6,5 km op i luften, og atter overlader re
daktionen uden smålighed tillæseren at afgøre, om han vil 
sammenligne dette »avisbjerg« med Mont Blanc i Europa 

Næste side: 
Aftenen før jubilæet har Politiken arrangeret en koncert med den polske 
sanger, Jan Kiepura, der nylig har haft succes med sin film >>Heute nacht 
oder nie<<. Han aflægger gratulationsvisit og synger for Politikens perso
nale i Kantinen. - Amatørbillede. 



eller Kilimanjaro i Afrika på henholdsvis 4,8 og 6 kms høj
de. I avisens historiske sektion afspejler sig i øvrigt meget af 

det stof, som i herværende bog påny er samlet. 
I en af de mange konkurrencer, der er udskrevet til jubi

læumsudgaven, er kåringen af 25 personer, hvis indsats 
stærkest har præget udviklingen i Danmark i de 50 år, Poli
tiken nu er udkommet. Her er listen i den rækkefølge, 
stemmetallene placerer dem: De ligger alle på omkring 

6500 stemmer og her er de alle 25: No. l har kun 500 stem
mer mere end No. 25. 

1. Knud Rasmussen 14. Carl Jacobsen 
2. H. N. Andersen 15. Niels Bukh 
3. Georg Brandes 16. I. C. Christensen 
4. Niels Bohr 17. P. Munch 
5. Niels Finsen 18. Jeppe Aakjær 
6. Th. Stauning 19. Ove Rode 
7. Vald. Poulsen 20. Joachim Skovgaard 
8. Carl Nielsen 21. Enrico Dalgas 
9. Harald Høffding 22. Henrik Cavling 

10. H. P. Hanssen 23. Vilh. Thomsen 

11. Johs. V. Jensen 24. K. K. Steincke 
12. C. F. Tietgen 25. Henrik Pontoppidan 

13. Viggo Hørup 

Det er værd at bemærke, at da Politiken 25 år senere ved 
75-års jubilæet gentager denne afstemning - men denne 

gang kun ønsker 10 navne- udgør Knud Rasmussen, Niels 
Bohr, Niels Finsen, Th. Stauning, Carl Nielsen og H. N. 
Andersen stadig 6 af de 10 kårede (se bind 2, 1959.) 

1934 

Sådan skal >>Det nye hus<< se ud 
i 1935-36. 
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Teknisk Klubs bestyrelse ved 
Politikens SO-års-jubilæum l. 
oktober 1934. Fra venstre 
stereotypør Peter Nielsen, 
håndsætter Sandwall, klubbens 
formand, maskinsætter H.C. 
Rindung, maskinsætter Holger 
Rasmussen (senere mangeårig 
formand), rotationstrykker 
Max Meyer, kemigraf H. Knig
ge og kassereren, Johan Dah
rup. -Ukendt fotograf. 

Kortet her viser, at jubel
udgaven af Politiken på SO
årsdagen side ved side kan 
dække en strækning på 40 cm i 
bredden fra Rådhuspladsen til 
Kapstaden. -Politiken l. okto
ber 1934. 

Og her er den anden variation 
af >>Fantastiske tal«. Jubel
udgaven stablet oven på hinan
den overgår både Mont Blanc 
og Kilimanjaro i højde. - Poli
tiken l. oktober 1934. 
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Huset drukner i blomster, telegrammer og breve- gaver 
og gratulanter. Trappegange, korridorer, redaktionskon
torer og ekspeditionslokaler er som omdannet tillevende 
haver. Hørup hyldes med en mægtig krans på monumentet 
i Kongens Have, men man glemmer ikke at lægge kranse på 
Brandes', Bings og C avlings grave. 

Politiken har særligt indbudt alle abonnenter, der har 
stået på abonnentlisten siden l. oktober 1884. Der er mødt 
et halvt hundrede stykker. Deriblandt borgmester Jacob 
Marstrand, direktør Herman Heilbuth, etatsråd Poul 
Bentzon, landsarkivar Georg Saxild, grosserer Lager
strøm, arkitekt Nærum og dommer Jørgen Nielsen m.fl. 
Axel Henriques, som også hører med, holder en improvise
ret tale, og Niels Hasager udnævner hele forsamlingen til 
æresabonnenter (hvad der i de følgende år skaffer 
abonnements-afdelingen meget besvær med at konstatere 
om de trofaste gamle læsere endnu lever!) En 80-årig enke, 
der har holdt bladet i 50 år beklager, at hendes mand ikke 
oplever jubilæet. »Han holdt så meget af avisen, at jeg til 
sidst måtte spørge ham, om han holdt mere af Politiken 
end af mig.« Hans svar havde været diplomatisk: »]eg hol
der lige meget af jer begge, men Politiken gør mindst 
vrøvl. (( 

]an Kiepura, den polske verdenssanger, der er i Køben
havn på tourne, møder også og synger helt improviseret 
for gæsterne. Politikens første og eneste 50-års jubilar, ma
skinsætter Carl Fr. Firring hyldes og skrives på æressøjlen 
med rød ramme. Niels Hasager, der er ansat i 1919, kom
mer også på søjlen samme dag med sine 25 år. 



Om aftenen samles medarbejderne med bestyrelsen til et 
stykke mad, men nogen egentlig fest for hele huset er der 
ikke tale om. Der er for travlt til sådan noget. Alle har fået 
gratiale, og Carl Jespersen har indført en pensionsordning i 
Statsanstalten for funktionærer for at bringe dem på linje 
med Journalistforbundets medlemmer. Man kan opnå 
60% i pension af højeste kontorchefgage. Desværre er den
ne i 1934 kun 12.000 kr. årlig og pensionen derfor maximalt 
7000 kr. årlig. Det skal nok komme til at volde hovedpine i 
fremtiden, efterhånden som inflationen sætter ind! 

Endnu ved 50-års jubilæet 1934 står æressøjlen urørt i læserummet mel
lem redaktionsvagt og arkiv. Men år efter år udvides den med flere og 
flere navne. Det er Nervøs statuette, der står bag søjlen. I 1934 er man nå
et op på ca. 50 25-års jubilarer og de kan endnu stå på søjlens fire sider, 
men allerede omkring 1940 begynder man at tage væggen lige overfor i 
brug. Ved 100-års jubilæet er der malet 431 navne på jubilarer på hele det 
moderne panel i samme rum, men til gengæld er søjlen forsvundet ved 
ombygningen af lokalet.- Tegning til jubelnummeret 1934 af Axel Ny
gaard. 

1934 

Politikens 50-års jubilæum bli
ver manifesteret med et S
dobbelt jubilæumsnummer på i 
alt 150 sider den l. oktober 
1934. Oplaget er 300.000 og det 
bliver totalt udsolgt. Da det 
kun koster 25 øre, er det ikke 
en ligefrem indbringende for
retning. 

Uanset det store oplag, har det 
været svært for nærværende 
jubilæumsbogs redaktion at 
skaffe et løst eksemplar af den 
mageløse jubilæumsavis. Men 
denne skæbne er jo nu engang 
avisens. Og selv i den indbund
ne årgang 1934 sidder nu kun 
et enkelt gulnet og skrøbeligt 
eksemplar af jubelnummeret. 
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1934 

Politikens bestyrelsesformand 
1905-32, ORS Oskar Johansen 
bliver malet af HermanVedeli 
anledning af Politikens 50 års 
jubilæum, og billedet ophæn
ges i bestyrelsesværelset, hvor 
det fremdeles har sin faste 
plads. I dag er der ikke mange i 
huset, der forbinder noget med 
synet af den gamle, lidt bekym
rede herre på maleriet. Derfor 
er billedet her suppleret med 
Oskar Johansen tegnet om
kring århundredskiftet, da man 
oplevede ham som fakkeltogs
taler til Georg Brandes, formid
ler af Cavlings overtagelse af 
bladet og endelig som fyndig 
formgiver af Det radikale Ven
stres program. Tegningen er 
iøvrigt typisk for Politikens 
første portrætklicheer omkring 
1900. 
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Konkurrentens hyldest 
Kan man slutte dette bind på nogen mere klædelig beske
den måde end at citere »Berlingske Tidende«s hyldest til 
Politiken på 50-årsdagen? Det kan da muligvis bringe lidt 
balance i tingene at læse den: 

»l Kongens Have står Hørup som en hæslig, men iøjne
springende reklamefigur straks til højre for hovedindgan
gen, og bag haven i en halvskjult rotunde sidder H. C. An
dersen. 

Denne placering er et billede på Politikens store evne til 
at mase sine egne i forgrunden, og så pokker stå i resten. På 
denne evne fylder bladet i dag 50 år. Det er en jubilar i den 
farligste af alle jubilæumsaldre. Gensidighedens roseklub 
vil være vældigt på stikkerne, og Hørup vil få laurbær. 

Lad de grønne blades overflod i Kongens Have være et 
nænsomt skjul for en dag. De er på deres plads for både ha
vens skyld og mandens. Det var ham, der grundlagde bla
det og skabte dets vældige indflydelse som politisk organ. 
Litterær bistand fik han af dr. Edvard Brandes, og der var 
snart både ærlig vilje, fanatisme og ganske hensynsløs par
tiskhed i den omtale, bladets penne gav samtidens mænd 
og meninger. 

Et æret publikum til behag og fornøjelse kom der imid
lertid andet i bladet, og ved århundredeskiftet meldte 
mænd som Gertz og Valdemar Vedel sig fra i harme over, 
at politisk og litterært frisind blev kompromitteret og 
åndskampen forfladiget i pjank og vrøvl. 

Som Georg Brandes slog de berømte vinduer op for Eu
ropas åndsstrømninger, gjorde Henrik Cavling det journa
listisk. Med stor talent bragte han tidens nyheder hjem for 
at kopiere dem, sjældnere for at kalkere dem som f.eks den 
franske cliche af udspændte telegraftråde mellem porce
lænsklokker, der skulle være symbol på nyhedstjenesten. 
Der manglede kun et par Illum' ske svaler for at totalisere 
idyllens naivitet. Men som sagt hyppigst til at kopiere og 
hans import gav stødet til fornyelse af både hans eget blad 
og hele den danske presse. Der var meget at lære i Europa. 

Under denne tekniske udvikling produceredes et leven
de, underholdende, morsomt, meget ofte frækt blad. Tra
ditionen for omtale af modstandere i åndsliv og politik led 
ingen brist. Saglige argumenter var ofte kun avner mod de 
kerner, som snart var godmodig overbærenhed, snart hvas 
satire, snart latterliggørelse på bagateller i den større sam
menhæng og snart hånlig spot. Skiftede en meningsfælle 
standpunkt, blev han lagt på is. Over den frafaldne rugede 



gravens tavshed. Tys, tys om det, der var på tværs. I sine 
resultater var denne facon særdeles virkningsfuld. Orga
net for den højeste oplysning, som bladet beskedent kaldte 
sig, vandt store sejre- alt eftersom det passede i krammet
snart at kæle for og snart lade ganske uvidende om de 
mænd, hvis ståsted var ubehageligt. I stedet for åndsfrihed 
var det terror. I stedet for saglighed var det halløjmageri. 
Der er næppe gjort den danske presses frihed større skade. 

Vi vil så gerne være venlige i en jubilæumsartikel, men 
sandheden må også have sin dag. Som kompromis med os 
selv skal vi fortie næsten alt om politik og den mentalitet, 
der gjorde Politiken til Generalstrejke-blad (G. S.-orga
net), og som nu på blanke gulve boler med sovjetiske idea
ler. Det sidste typiske udtryk for bladet er provokationen 
mod de unge konservative. Det nager jubilaren at se næste 
slægtsled vende sig fra fædrenes frihedslyrik og i stedet se 
tjenersind mod samfundets helhed som livsideaL Det er nu 
også fra de unge fyres side formasteligt mod organet for 
den højeste oplysning. 

Men vi vil være venlige. Politiken er ofte meget velskre
vet med godt organiseret nyhedstjeneste og har stor sans 
for de dagliglivets småting, som nu engang er en meget stor 
del af dette liv. Der er megen fasthed over bladets organisa
tion. Rammerne fra den daglige avis' opbygning har holdt 
beundringsværdigt længe. De må ofte være som en spæn
detrøje, og det bliver interessant at se, når bladet finder sin 
nye form. 

Til jubilæumsdagen glæder vi os over, at Politiken har 
fortrudt indførelsen af det pressens fribilletsystem og de 
gratis-annoncer, som bladet var ene om at slå sig på, og for 
alvor er gået i gang med fjernelsen af de gratister, som hver
ken i prestige eller økonomi er af det gode. Det er dog var
sel om en vis renhed i linjerne efter jubilæet, når 50-
årsdagen markeres ved denne gardes hjemsendelse.« 

1934 

På So-års jubilæums-dagen får 
alle i huset og en stor kreds af 
bladets venner tildelt den hø
rupske mindeplakette, støbt i 
metal, udført af Siegfried Wag
ner. Den ligger endnu 50 år se
nere som brevpresse hos adskil
lige medarbejdere, der har er
hvervet et eksemplar, for der 
er meget få medarbejdere i 
1984, der har oplevet 1934-
jubilæet. 

Alle Politikens egne pressefotos 
fra 50 års-jubilæet går ulykke
ligvis i vasken ved fremkaldel
sen. Der findes kun få fotos fra 
anden side. Her er Jan Kiepura, 
Valdemar Koppel, konsul A. F. 
Olsen, Niels Hasager og fru 
Kate, Elna Munch, et ikke 
identificeret par samt Vilhelm 
Nielsen.-
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