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Forord
Det er en stor glæde at kunne byde læserne velkommen til dette værk om Den Konservative Presseforenings
125-årige historie, for det er samtidig en væsentlig del af Det konservative Folkepartis historie og pressens
historie i samme periode.
Skønt beskeden i antallet af medlemmer, så har foreningen og dens medlemmer været med, hvor mange afgørende beslutninger er blevet truffet, skildret og gennemført. Fredeligt har det bestemt ikke altid været.
Det står ikke til at skjule, at perioden også har betydet en meget kraftig reduktion af antallet af partibundne medier. De fleste medier
søger i dag at være uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Det er godt, at der er sådanne medier, og de to meget store statsejede medier, DR og TV 2, lægger naturligvis en sådan linje. Men der er bestemt også behov for de medier, som åbent vedstår sig deres tilhørsforhold. I dag findes en række borgerlige, liberale eller borgerligt-liberale medier, ligesom der findes medier, der bekender
sig til socialistiske grundholdninger af forskellig slags. Få og små er de medier, som aktivt støtter politiske partier. Det er trist, for det
er altid en fornøjelse at kunne vælge den “rene vare”. Den “rene vare” efterspørges i så mange af livets forhold, men åbenbart ikke i
mediemæssig henseende.
Partipressens tilbagegang hænger nøje sammen med partiernes svækkede position. Partierne har relativt set en langt ringere økonomi,
en i antal ringere medlemsbase og en ringere indflydelse på de politiske beslutningsprocesser end før. Den store offentlige sektor, et
stærkere erhvervsliv og et stærkere EU har taget godt for sig af indflydelsen, og her er de politiske partiers rolle meget beskeden.
Udviklingen har bevirket, at færre aktive journalister og redaktører bekender politisk kulør. Det er mere kommunikationsfolk i øvrigt,
som er optaget af det partipolitiske. Det er utvivlsomt til skade for den demokratiske proces. Derfor stopper Den Konservative Presseforenings historie heller ikke med de 125 år – den fortsætter, og der er behov for, at den fortsætter. Og den fortsætter selv om de mange sociale medier på mange måder kompenserer for den manglende åbne kulør i andre medier.
Vi skylder en lang række enkeltpersoner og medier stor tak for hjælpen med at få denne bog udgivet. Først en tak til Vilhelm Topsøe,
som lagde de første sten sammen med foreningens tidligere formand Allan Aistrup. Så en stor tak til Lars Christensen, som har ofret
megen tid på dette værk. Selv om han som få kender Det konservative Folkepartis historie, så var der meget at læse op på. Tak til
Finn Elkjær som utrættelig korrekturlæser og kassemester, samt til den øvrige bestyrelse, Frank Korsholm, Kirstine Rasmussen og
Thomas Suenson for væsentlige input undervejs i processen. For omslaget vil foreningen gerne takke art director Trine Hein, og ligeledes en stor tak til Susanne og Allan Andersen for hele tilrettelæggelsen af bogen.
Sluttelig en meget stor tak til en lang række sponsorer: Dagspressens Fond, Kjerteminde Avis, Aarhuus Stiftstidendes Fond, Dagbladet
Børsen, Morgenavisen Jyllands-Posten, Fyens Stiftstidende, Berlingske Tidende og Herning Folkeblad, samt til foreningens medlemmer for løbende opbakning til projektet.
Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF
Formand for Den Konservative Presseforening
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Til lykke
Verden er en anden i dag end for 125 år siden, da konservativt sindede pressefolk stiftede Den Konservative Presseforening. Samfundet, vores levevis og levestandarden er helt og aldeles forandret gennem disse
mange år. Det siger sig selv, at også dansk politik i dag har helt andre fokuspunkter, udfordringer og grundbetingelser end i slutningen af 1800-tallet. Og vilkårene for pressen er grundlæggende meget anderledes nu
end dengang.
Men ikke alt er forandret. Når det kommer til de grundlæggende konservative værdier og holdninger, er de ikke anderledes nu end
for 125 år siden. En sammenligning af det politiske grundlag for dannelsen af Det konservative Folkeparti i 1916 og det politiske
grundlag, den konservative folketingsgruppe i dag arbejder efter, viser stor stabilitet i konservatismens værdigrundlag.
Den personlige frihed, skepsis over for en for omfattende og formynderisk stat, privat ejendomsret og privat initiativ, det sociale ansvar og ikke mindst respekten for vore fælles danske værdier og kultur generationskontrakten og kærligheden til fædrelandet er alt
sammen konservative værdier, der har stået fast gennem årene.
Det er konservatismens styrke og stabilitet, at vi ikke som konservative er bundet op på en politisk ideologi og tanke om et idealsamfund, der forældes i takt med tidens forandringer. Vi har en livsholdning og nogle basale værdier, vi lægger til grund i det politiske arbejde; men den konkrete politik udvikler vi dynamisk i takt med tiden. Derfor kan vi på én gang være stærkt forankrede i vores politiske idé og grundholdning og samtidig være pragmatiske – det er en stor styrke.
På samme måde har Den Konservative Presseforening og Det konservative Folkeparti en fælles skæbne og en fælles historie. Vi har
hver vore opgaver og funktion, men livsholdningen og værdierne, der ligger til grund for arbejdet, er ens og uforandrede. Vore indbyrdes relationer har udviklet sig over tid, men der har altid været et nært forhold mellem os. Sådan har det været, sådan er det, og sådan skal det fortsat være.
Det er det, der kendetegner familie og nære venner. At man kan have en ærlig og god dialog og relation med hinanden, fordi man vil
det samme og vil hinanden det godt. Som partiets formand sætter jeg stor pris på vort samarbejde og på vores gode dialog.
Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske Den Konservative Presseforening tillykke med de første 125 år og sige tak for de
gode relationer og det gode samarbejde mellem presseforening og parti gennem alle disse år.
Lars Barfoed
Formand for Det konservative Folkeparti
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Forord af forfatteren
I sommeren 2011kontaktede Niels Jørgen Langkilde mig for at høre,
om jeg ville påtage mig opgaven med at forfatte et jubilæumsskrift til
Den Konservative Presseforenings 125 års jubilæum. Da opgaven lød
spændende, og da det stod klart, at “125 år” ikke skulle tages bogstaveligt på dato, påtog jeg mig opgaven.
Bestyrelsen havde på forhånd ønsket, at der ikke skulle være tale om en foreningshistorie i meget snæver forstand, men en historie om den konservative presse i dansk politisk historie. Det
passer fint ind i mit historiebillede, som siger, at ingen nok så snæver “mikrohistorie” kan forstås
eller giver mening uden i sammenhæng med den omgivende verden.
Derfor er denne historie blevet en historie om “lidt af det hele”: foreningens historie, den konservative presses opture og nedture, tilknytning til – og frafald fra – Det konservative Folkeparti, den danske dagspresses historie, Højre og Det konservative Folkepartis historie samt dansk
politisk historie generelt. Det siger sig selv, at det kun kan blive udvalgte brudstykker, som kan
komme med i en sådan oversigt, og derfor vil man med al mulig ret kunne sige: Hvorfor er det
med, når det ikke er med? Hvorfor skal vi høre om ham, men ikke om hende? Osv. osv. Men
det er mit håb, at bogen alligevel giver en indføring i foreningens, pressens og partiets historie
og at man – ligesom jeg blev det undervejs – bliver forbløffet over, hvilken enorm udvikling, der
egentlig er sket på et tidsrum, der dog ikke er længere, end at de fleste nulevende har en bedstefar eller oldefar, som har oplevet den tid.
Bogen er bygget kronologisk op over syv kapitler, som imidlertid spænder over meget forskellige tidsrum. Den opdeling er foretaget ud fra en nøgtern vurdering af, hvornår foreningen og
den konservative presse har haft størst udbredelse og indflydelse, men også ud fra det kildemateriale, som har været anvendt. Her har jeg været begrænset af den tid, der har været til rådighed
og de praktiske muligheder. Primære kilder har været de foreningsblade, som foreningen i mange år udsendte med nogenlunde jævne mellemrum og kilder opbevaret i Dansk Pressemuseum,
Odense. Desværre lykkedes det mig ikke at opspore de ældste protokoller, som ellers skulle være
bevaret, men takket være de udførlige referater af generalforsamlinger med videre i medlemsbladet, tror jeg denne mangel er nogenlunde opvejet. Men bortset fra foreningens historie bygger
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beretningen på den righoldige litteratur om nyere dansk historie, som findes, og hvoraf den benyttede del er oplistet i litteraturlisten og kan være inspiration til videre læsning, hvor man mener, jeg er for kortfattet – eller gået forkert i byen. Citater i teksten har samme retstavning som i
de citerede værker, og altså ikke nødvendigvis som de var i originalen.
Ved udarbejdelsen af denne bog har en lang række mennesker været behjælpelige med råd og
dåd, stort og småt. Dem skylder jeg alle en stor tak. Først og fremmest naturligvis Niels Jørgen
Langkilde, som hev fat i mig og overbeviste mig om, at det her kunne jeg nok klare, og som derefter har fulgt tæt med og er kommet med gode råd og forslag uden på noget tidspunkt at forsøge at overtage projektet. Dernæst en stor tak til Finn Elkjær for flittig og dygtig korrekturlæsning
og den øvrige bestyrelse for dens velvilje. En række personer og institutioner har hjulpet med at
finde kilder, litteratur og billeder. Tak til Syddansk Universitetsbibliotek, til museumsinspektør
Ervin Nielsen, Dansk Pressemuseum, Majbritt Christiansen, Herning Folkeblad, Brian Karmark, Morgenavisen Jyllands-Posten, Fyens Stiftstidende og arkivchef Jørgen Thomsen, Odense
Stadsarkiv, Allan Aistrup, Kjerteminde Avis, Kaj Munk Centret, Aalborg Universitet, museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer, Jan Jæger Nielsen, Berlingske Tidende samt
Sofia Wraber, Børsen. Tak til Den konservative Pressetjeneste, Christiansborg, for generøst udlån af billeder. Sidst men ikke mindst en stor tak til cand. mag. Camilla Schultz for gode råd og
opmuntringer samt for at have lagt øren til min lejlighedsvise jamren, som andre så er blevet
sparet for.
Lars Christensen
Odense, Påsken 2012
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Kapitel I
Skrivefrækhed, skrivefrihed og demokrati
– indtil 1886
Enevældens rammer
For magthavere har det trykte ord altid været et tveægget sværd.
På den ene side er det en uomgængelig faktor i udbredelsen af information af alt fra love og forordninger til læsebøger til skolerne.
På den anden side kan det let blive en trussel mod styret selv i
form af kritik og måske endda opfordringer til oprør. For den
danske stat før den første grundlov af 1849 – det enevældige monarki – var balancegangen meget vanskelig og svingede derfor
med tiden.
Med enevældens indførelse i 1660 blev Danmark et absolut monarki, hvor al lovgivende, udøvende og dømmende magt udgik
fra kongen, der havde sin magt direkte fra Gud. I modsætning til
de mange andre stater i Europa, der i samme periode blev absolutistiske i større eller mindre udstrækning, fik den danske enevælde endda sin egen trykte forfatning, Kongeloven af 1665. Heri
stod der kort og godt, at da kongen havde sin myndighed fra
Gud “skal kongen derfor også have højeste magt og myndighed
til at gøre love og forordninger efter sin egen gode vilje og velbehag, at forklare, forandre, formere, formindske, ja slet at ophæve
forrige af ham selv eller hans forfædre udgivne love (denne Kongelov alene undtaget).” Dermed var alt i princippet sagt: kongen
bestemte, alt og intet kunne ske imod hans vilje. Men forvaltningen af denne uindskrænkede magt var ikke så ligetil og slet ikke,
når det gjaldt det trykte ord. Christian 5.s omfattende lovkompleks, Danske Lov af 1683, satte rammerne for lovgivningen i
Danmark i hele enevældens tid indtil 1849. I et særligt kapitel,
“Om Bøger og Almanakker” hed det: “Ingen, hvo det og være
kand, maa noget lade trykke, før end det tilforn i Kongens Uni-

10

versitet i København er igennemset og paakient af Decano i den
Facultet, som Materien hører til…” Dermed skulle alt i princippet
godkendes af kongens universitet, inden det blev trykt, og på
samme måde skulle alt trykt i udlandet godkendes, inden det
blev solgt i Danmark. Særligt når det drejede sig om emner, der
kunne “have udseende til noget Oprør eller imod Kongens Højhed” og kunne anfægte den lutherske tro, var loven nidkær og
hård; alle personer, der indførte sådant, skulle “i høieste Maader
straffis men og Bøgerne ved Bøddelen offentlig paa Ilden kastis
1
og opbrændis.”
De første trykte nyheder
Bogtrykkerkunsten havde siden den beskedne start i 1400-tallet
udviklet sig kraftigt, og læsefærdigheden voksede også støt igennem 1500 og 1600-tallet, i et vist omfang også uden for samfundets absolutte elite, adelen og gejstligheden. Det medførte et stigende behov for skriftligt formidlede nyheder, bredere informationer og sladder. Små tryksager og ikke mindst flyveblade, der
kunne trykkes hurtigt og så billigt, at også folk med ringe midler
kunne være med, opfyldte en del af dette behov. Men fra udlandet kom også regelmæssigt udkommende nyhedsblade, som bragte nyt om stort og småt fra hele Europa – ja, endog fra de voksende oversøiske imperier. De fleste kom fra Det tyske Rige og
var på tysk eller fransk – de to sprog, som alle med en vis
(ud-)dannelse beherskede.
I 1666 begyndte magister Anders Bording i København at udgive
Den danske Mercurius, der på dansk – og efter tidens mode på alexandrinske vers – bragte nyheder til de læsekyndige københavne-

re. Udgivelsen skete med støtte fra Frederik 3., og avisen formidlede derfor forsigtigt og loyalt de nyheder, som den enevældige
regering fandt det passende at offentliggøre, hvilket satte sine
stramme begrænsninger, ikke mindst da Den skånske Krig brød
ud i 1675. Alligevel regnes den med rette som Danmarks første
2
avis, om end den døde sammen med Bording i 1677.

som nok var kosmopolitisk og residensstad for et internationalt
hof, men med sine ca. 100.000 indbyggere ikke større, end at alle
– i hvert fald i det bedre borgerskab – kendte alle. E. H. Berling
døde allerede i 1750, men sønnerne overtog virksomheden og
købte den store gård i Pilestræde, som lige siden har lagt adresse
4
til Berlingeren.

Krige, misvækst og kriser i 1600-tallet havde gjort Danmark-Norge til en fattig og stadig mindre stat, men efter fredsslutningen efter Store nordiske Krig i 1720 begyndte det at lysne både økonomisk med en lang fredsperiode og en blomstrende handel (“den
florissante periode”) og kulturelt med oplysningstidens nye idealer om det oplyste og frigjorte menneske. Det betød en vækst i
velstand for ikke mindst Københavns borgerskab, der yderligere
blev øget af, at den enevældige stat havde brug for flere veluddannede embedsmænd og hoffolk. Dermed fremkom en kraftig
vækst i den skriftlige formidling og ikke mindst mulighederne
herfor. Det skete især i rigets altdominerende hovedstad, men
langsomt også i provinsen. Før 1730 fandtes der kun trykkerier i
København, men i 1730 blev der givet kongelig bevilling – og en
sådan skulle man have – til et trykkeri i Odense, og herefter kom
der langsomt flere trykkerier. Endnu i 1794 var der dog kun 27
3
bogtrykkerier i Danmark, hvoraf de 19 lå i København.

Udenfor København opstod der også aviser, en del med meget
kort levetid som for eksempel Ugentlige Provincial-Notifications-Lister
i Odense fra 1735, der bragte en af de første annoncer, som i
dansk pressehistorie er blevet legendarisk: “Et høyt Herskab er
begierendes en troe Tjener, som kunde accomodere sin Herre i at
barbere hannem.” Af blivende eksistens var derimod “de tre
stiftstidender” i Aarhus, Odense og Aalborg, der alle daterer sig
fra anden halvdel af 1700-tallet. Aalborg Stiftstidende blev grundlagt
i 1767 under den lovende titel Nyttige og fonøyelige Jydske Efterretninger. Danmarks næststørste by Odense (med omkring 2.000 indbyggere i 1767) stiftede Christian Biering i 1772 en avis, der med
tidens smag for lange titler fik navnet Kongelig privilegerede Odense
Adresse-Contoirs Efterretninger, som efter en noget omtumlet start fra
1797 kom i faste hænder hos Søren Hempel og siden blev til Fyens
Stiftstidende. Endelig fik også Aarhus i 1794 en stiftstidende, fra
1831 Aarhuus Stiftstidende. Hertil kom Viborg Stifts-Tidende (1773),
Ribe Stifts-Tidende (1786), og Lolland-Falsters Stifts-Tidende (1806).
Som navnene antyder, var de ment som aviser for hele stiftet,
men de var dog i lange perioder absolut stærkest funderet i hovedbyen. For alle tre stiftstidender gælder, at de kom til at udgøre
5
en toneangivende del af den konservative presse i provinsen.

Blandt de aviser, som skød op i første halvdel af 1700-tallet, satte
især kancelliråd, kongelig bogtrykker og litterat Joachim Wielandts Ekstraordinaire Relationer fra 1720 et varigt præg, dels fordi
standarden var på højde med de udenlandske aviser, som kom til
Danmark, dels fordi han indså betydningen af annoncer (eller
avertissementer) både for avisens økonomi og for tiltrækningen
hos kunderne. Allermest fik denne avis dog betydning, fordi den
i 1749 blev overtaget af bogtrykker og forlægger E. H. Berling,
der med Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, i daglig tale snart Den
berlingske Tidende, blev Danmarks ældste nulevende avis – og i lange stræk den førende konservative avis. Berling, der var Ludvig
Holbergs genbo og forlægger i Store Kannikestræde, indførte som
den første et ensartet udseende på avisen, udgivelse fast to gange
om ugen og en fast orden på stoffet, således at de udenlandske
nyheder kom først, derefter nyt fra provinsen og København,
hvor både stort og småt kom i betragtning. Han havde også blik
for, at personnyt om fødte og døde havde stor interesse i en by,

Aviserne havde især et dagsaktuelt sigte, mens bredere oplysning
og praktisk og moralsk belærende stof blev bragt af et andet marked i kraftig vækst og i delvis konkurrence med aviserne: de brede tidsskrifter og magasiner. Populærvidenskabelige artikler oversat fra udlandet eller skrevet af danske videnskabsfolk bragte artikler om alt fra historiske emner over nationaløkonomi til de
nyeste landvindinger indenfor landbrug eller naturvidenskab.
Det var dog kendetegnende for både disse og aviserne, at oplagstallene var meget beskedne. Berlingske Tidende havde med aflæggere omkring år 1800 et oplag på 4.100, heraf de 1.500 i København, og det toneangivende tidsskrift Minerva havde omkring
1.000 abonnenter. Det dækker dog over, at de blev læst af væsent-
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ligt flere. Dels var flere dengang som siden fælles om abonnementerne, dels blev de læst på tidens insteder, kaffehusene og klubberne, som holdt aviser og tidsskrifter, og hvor indholdet blev
6
læst og diskuteret af samfundsbevidste borgere.
Trykkefrihed eller censur?
En helt central præmis for al udgivervirksomhed i enevældens
Danmark var censuren. Da kongens magt som nævnt udgik fra
Gud, var enhver form for kritik af kongehuset, regeringen, lovgivningen – ja, af al øvrighed i sidste ende en krænkelse af Gud
og dermed af samfundsomstyrtende karakter. Derfor måtte staten
nødvendigvis så vidt det overhovedet var muligt kontrollere og
censurere alt, hvad der kom på tryk. Det var politimestrene, som
i praksis udførte denne censur og skulle godkende udgivelser,
hvilket i sagens natur gjorde dem til forhadte personer blandt udgiverne og det oplyste og kritiske borgerskab. Ikke mindst fordi
politimestrene i reglen var mere jordbundne, mindre veluddannede og ikke mindst mere loyale overfor systemet end det læsende
publikum. Det hindrede dog ikke, at der i 1700-tallet i København voksede et liberalt, akademisk miljø frem, som i bøger, pjecer, tidsskrifter og aviser diskuterede samfundsspørgsmål. Som
oftest foregik det dog på et teoretisk plan, fordi man jo netop ikke
konkret kunne sætte spørgsmålstegn ved det enevældige styre
som sådan. Tværtimod fremhævede man netop kongen som garant for principperne om frihed, lighed og ejendom. Flere forfattere, og især Ludvig Holberg, bevægede sig flere gange på kanten af
7
censuren med for eksempel Peder Paars og Niels Klim.
Der var aldrig nogen konsistent linje i enevældens politik med hensyn til censur. Tværtimod vekslede den i takt med kongens og regeringens synspunkter, påvirkningerne fra udlandet og det abstrakte begreb “tidsånden.” I 1755 åbnede regeringen lidt op for debatten ved at tillade og opfordre til, at man fremkom med forslag til
forbedringer af Danmarks vigtigste, men stagnerende erhverv,
landbruget. Man kunne frit indsende forslag uden risiko for repressalier, og de væsentligste – efter regeringens mening – forslag blev
trykt på statens regning. Det store brud kom dog i september 1770,
da den stadig mere sindssyge kong Christian 7.s livlæge Johan Friedrich Struensee under kongens navn udstedte en kabinetsordre om
uindskrænket trykkefrihed. Det idealistiske mål var, at alle havde
ret til at ytre sig frit i oplysningstidens ånd. Det mere gustne over-
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Johann Friedrich Struensee (1737-72), livlæge og gehejmekabinetsminister.
1757 læge i Altona. Fra 1768 læge for den syge Christian 8. Fra 1770
dronning Caroline Mathildes elsker og reel enehersker. I hæsblæsende tempo
gennemførtes en række reformer inspireret af oplysningstiden, bl.a. trykkefriheden. Blev 1772 styrtet ved et kup og henrettet for majestætsforbrydelse.
(Billedet stillet til rådighed af Berlingske Tidende)
læg var, at folk kunne kritisere Struensees modstandere og dermed
hjælpe ham til den uindskrænkede magt. Det gav imidlertid voldsomt bagslag. Der kom ganske vist et væld af nye skrifter frem –
over 900 pamfletter er registreret – men mange af dem rettede ofte
anonymt voldsomme angreb mod Struensee, hans reformer og

ikke mindst forhold til dronning Caroline Mathilde. Allerede i
oktober 1771 udstedte Struensee derfor en ny kabinetsordre, som
forbød anonyme skrifter og indførte ansvar for forfatteren for det
trykte indhold. Struensees reformer nåede dog at vække stor opsigt, også uden for landets grænser. Fra Frankrig strømmede lykønskninger og hyldest til Danmark og især Christian 7.: “Du giver mennesket dets rettigheder, og du tillader at man tænker,”
som det lød fra en af oplysningstidens fremmeste mænd, Voltaire.
Den korte periode med trykkefrihed fik også folk frem, som ikke
ønskede at antaste hverken Struensee eller kongen, men som havde holdt sig tilbage, f.eks. digterne Johannes Ewald og Johan Her8
man Wessel og historikeren Suhm.
Efter blot 16 måneder ved magten blev Struensee væltet ved en
paladsrevolution, og reaktionære kræfter med Ove Høegh Guldberg i spidsen overtog pladsen bag den syge konge. Livlægen
blev dømt for at krænke den kongelige majestæt, blandt andet
med forholdet til dronningen, hvilket var noget nær den alvorligste forbrydelse, man kunne begå. Han blev derfor behørigt halshugget og lagt på hjul og stejle til skræk og advarsel. Derimod
blev ikke al hans reformlovgivning ophævet straks. Egentlig censur blev ikke genindført, men i 1773 blev landets politimestre pålagt at skride ind overfor, at aviser og ugeblade trykte ting, der
stred mod deres privilegier, gik imod staten eller viderebragte
“byrygter”. Straffen for overtrædelse var bøde, og også regerin9
gen selv gik ind i konkrete sager.
Alligevel var der i de følgende år en ret udstrakt frihed til at debattere samfundsspørgsmål på tryk, både teoretisk og mere konkret, også efter at kronprinsen, den senere Frederik 6., i 1784
havde overtaget magten sammen med en række reformivrige
adelsmænd, som især fik gennemført store landbrugsreformer.
Heller ikke udbruddet af den franske revolution i 1789 medførte
i første omgang en indskrænkning af trykkefriheden. Tværtimod
blev politimesteren i 1790 frataget sin vilkårlige ret til at udstede
bøder, og censur afvistes helt: “paa det, at enhver god og oplyst
Mand ikke derved skulde hindres fra med Frimodighed og Redelighed offentlig at fremsætte sin Mening om, hvad han efter bedste Indsigt troede at kunne bidrage til at fremme det almindelige
Bedste.” Men i løbet af 1790erne fremkom en lang række skrifter,
der mere eller mindre åbenlyst kritiserede regeringen og det ene-

vældige system. Mest kendt er Malthe Conrad Brun, der tog ophold i Sverige for at undslippe en strøm af sagsanlæg og P. A.
Heiberg, som leverede skarpe, sarkastiske og ofte personlige angreb på regeringens medlemmer. Hertil kom en betydelig begejstring for Den franske Revolution, hvilket naturligt nok bekymrede monarkiet, ikke mindst efter henrettelsen af Ludvig 16. og
dronning Marie Antoinette i 1793. Og Europas måske mest revolutionsforskrækkede monark, zar Paul af Rusland var ikke mindre bekymret for, hvilken vej vinden blæste i Danmark og krævede indgreb imod de frimodige.
I Danmark blev regeringens position ikke lettere ved, at ytringsfrihedens fortalere var både populære og dygtige modstandere.
En af de mest behændige var Michael Gottlieb Birckner, der fra
en meget beskeden post som kapellan i Korsør leverede flere velformulerede skrifter om trykkefriheden i 1790erne. “Om Trykkefriheden og dens Love” fra 1797 blev endog en bestseller, som
udkom i flere oplag, hvilket i sig selv siger en del om emnets aktualitet og sprængfarlighed. På eleganteste vis roste han heri kronprins Frederik og den danske enevælde til skyerne, hvorefter han
satte kniven ind: “Og hvad andet Værn end Statsstyrerens gode
Tænkemaade har vel Borgeren for sin Sikkerhed i et absolut
uindskrænket, arveligt Monarkie?” Birckner var klog nok til ikke
direkte at anbefale enevældens afskaffelse, det ville have været
højforræderi, men i stedet foreslog han trykkefriheden som det
helbredende middel: “Uden i mindste Maade at forandre Constitutionen eller indsætte en physisk modballancerende Magt, kunde
Trykkefriheden ophøies til et saadant Værn om Borgernes Sikkerhed for Undertrykkelse fra Regieringens Side. Taknemmelig
vil den viise og gode Statsstyrer modtage de gode og fornuftige
Erindringer, som den forskaffer ham.” For at det skulle virke,
måtte trykkefriheden “ophøies til en Fundamental-Lov, som ingen Regiering maa have Tilladelse til at rokke.” Det måtte være
tilladt at skrive og kritisere alt, inklusiv konstitutionen, al
magtudøvelse, religionen og folks offentlige handlinger. Dog skulle det være forbudt, at opfordre til med fysisk magt at omstyrte
forfatningen eller modsætte sig regeringens handlinger. Det var
opskriften på den opinionsstyrede enevælde, Birckner her leverede i et velformuleret og gennemtænkt program, som var vanskeligere at imødegå end Heibergs og Malthe Bruns provokationer.
Birckner blev da heller aldrig retsforfulgt, tværtimod fik han i
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1798 stillingen som sognepræst i Vemmelev og Hemmeshøj – en
klar forfremmelse, som han dog ikke nåede at tiltræde, inden han
10
døde kun 42 år gammel.
I sommeren 1799 havde regeringen og ikke mindst kronprins
Frederik fået nok: “Til skurvede Hoveder vil Handling…ingen
Eftergivenhed maa finde Sted imod saadanne. Frygt maa jages i
disse Mennesker. Hvortil det Smøreri i en Stat, hvor enhver kan
faa Ret, og hvor enhver finder Vejen til Kongen aaben. Jeg bifalder ganske, at Kancelliet tager fat paa disse Herrer. Kun ingen
Skaansel, og dette er forbi.” Følgen af disse uforsonlige, nærmest
despotiske ord blev “trykkefrihedsforordningen af 27. september
1799”, der lagde rammerne for det trykte ord frem til Grundlovens indførelse i 1849. Det var ikke regeringens hensigt, hed det i
indledningen til forordningen, at hindre “redelige og oplyste
Mænd” i at fremkomme med forslag til forbedringer af landets
love, men det skulle ske med beskedenhed og ærbødighed overfor øvrigheden. Da “nogle ildesindede Personer med strafværdig
Frækhed dagligen antaste og forhaane alt, hvad der i ethvert Borgersamfund er helligt og agtbart”, måtte man med lov “fastsætte
Trykkefrihedens Grænser og at tilføje passende Straffe for dem,
som vove at overtræde Vore landsfaderlige og velmente Buds
Forskrifter.” Egentlig censur blev stadig ikke indført, men straffelovgivningen fra Danske Lov blev skærpet og konkretiseret. Især
blev der slået hegn om landets forfatning, regeringen, kongehuset
og religionen: Kritik af embedsmænd, privatpersoner og venligtsindede magter blev forbudt, og straffene for at kritisere endsige
ytre ønske om ændringer var hårde, fra dødsstraf til tvangsarbejde i lænker eller landsforvisning. Og folk, der én gang var blevet
11
dømt, blev herefter underkastet censur.
Den strengeste straf, dødsstraffen, blev aldrig taget i anvendelse,
men styret markerede straks, at det mente de strenge bestemmelser alvorligt. Allerede i december 1799 blev P. A. Heiberg idømt
livsvarig landsforvisning blandt andet for den kendte kritik af
enevældens rangordning – “ordener hænger man på idioter”, og
året efter led Malthe Conrad Bruun samme skæbne, endog delvis
for forseelser begået før 1799. Han havde i 1794 blandt andet talt
imod nedarvede rettigheder og for flertallets ret til at fastsætte lovene, men også talt for nødvendigheden af med guillotinen at
knuse sammensværgelserne mod revolutionen. Han var da allere-
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de flygtet til Frankrig, hvortil han paradoksalt nok ankom, netop
som Napoleon var ved at konsolidere sin magt, blandt andet ved
indførelse af censur, og han måtte under både Napoleon og Ludvig 18. leve med en statslig censur. Danmarks inddragelse i Napoleonskrigene 1807-14 medførte yderligere stramninger, men
hvis man havde troet, at freden ville bringe lettelser, tog man fejl.
Tværtimod blev der i maj 1814 indført forhåndscensur under politimesteren af alle tryk under 24 ark, altså også aviser. Mange redaktører valgte så at sende manuskripterne til gennemsyn inden
trykningen for ikke at risikere, at den nytrykte avis blev beslag12
lagt, inden den kom til salg.
Et lidet, fattigt land
Fredsslutningen efter Napoleonskrigene i 1814, afståelsen af Norge til Sverige og statsbankerotten i 1813 betød en lang årrække
med økonomisk trange vilkår, som naturligvis smittede af på
pressens vilkår. Nok så meget betød dog den skarpe kontrol med
trykkefriheden. Frederik 6. (konge 1808-39) var en ubønhørlig
modstander af “skrivefrækheden” og enhver politiseren, der kunne træde det enevældige monarki for nær. Politisk stof og især
udenrigspolitisk måtte kun bringes af særligt privilegerede blade,
blandt andet Berlingske Tidende og de forskellige Stiftstidender. Til
gengæld var de så underkastet egentlig censur. Derfor, skrev
dansk presseforsknings nestor, Svend Thorsen, “forekommer Datidens Aviser, der næsten alle var kummerlige af Format og ringe
trykt, mærkeligt smaatskaarne. De er nærmest Nyheds- og Kuriositetsbringere, der fortæller om Trillingefødsler, undvegne Slaver,
Kornpriser, Ulykker, Udnævnelser og Familiebegivenheder. Dertil sparsomme Krigs- og politiske Meddelelser, Betragtninger over
den borgerlige Vindskibelighed, højstemte Eftermæler ved kendte
Mænds Død, og paa Kongens Fødselsdag en overstrømmende
13
undersaatlig Hyldest til Landsfaderen.”
Tiden 1814-30 var præget af politisk passivitet, hvad enten det så
skyldtes trykket fra censuren eller en underkuet stemning efter
det knusende nederlag i krigene. At det især var det første, antydes af, at debatten i allerhøjeste grad var levende på områder,
hvor kongemagten ikke følte sig gået for nær, nemlig litteratur og
teater. Her kunne Guldalderens blændende forfattere og digtere
folde sig ud i voldsomme fejder med hinanden. Men kongen læste med. Frederik 6. var selv en nidkær læser af diverse aviser og

tidsskrifter og tog selv initiativ til at rejse sager mod de formastelige; en virksomhed, der selvsagt øgede angiveriet fra borgere, der
vidste, at monarken var endog særdeles lydhør, når det kom til
påstande om krænkelse af trykkefrihedsbestemmelserne. Landets
førende jurist, Anders Sandøe Ørsted, måtte i 1825 sande, at ingen var for højt placeret til at blive ramt af den enevældige vrede.
Efter at have skrevet en artikel, der forfægtede en meget stor
rummelighed i den danske kirke, blev han stillet overfor valget
mellem at opgive sin stilling i staten eller at indstille enhver skribentvirksomhed. Ørsted var hverken revolutionær eller ateist,
tværtimod, så han bøjede sig for kongens autoritet, som han var
14
en ubetinget tilhænger af.
Mere kendt er dommen i 1820 over dr. Dampe, som blev dømt
til døden for at have tilskyndet til forandring af den bestående regeringsform ved at have stiftet en forening, der arbejdede for en
fri forfatning. Dommen blev ændret til livsvarigt fængsel på Christiansø. Dampe er siden blevet taget frem ved passende lejligheder og (mis-)brugt som et offer for den hensynsløse danske politiog diktaturstat. Sandheden er nok snarere, at han var en “forskruet Teolog”, som historikeren A. D. Jørgensen kaldte ham, og
ganske harmløs, men staten var på den anden side på vagt overfor enhver opposition, og den udstrakte selvcensur, som var en
naturlig følge af den strenge lovgivning, medførte at kun relativt
få kom i karambolage med loven og blev så meget desto mere
eksponerede. Vil man se, hvilke følger en selvcensur, som den,
mange ønskede sig efter Muhammedkrisen, har, skal man blot se
15
på den danske presse efter 1799.
Begyndende reformkrav
Fra omkring 1830 indtrådte en langsom ændring i samfundsdebatten. Medvirkende var indtrykket af julirevolutionen i Frankrig
1830, som medførte et “borgerkongedømme” med en friere forfatning samt pressefrihed i det nydannede Belgien. Men den største omvæltning kom karakteristisk nok fra kongen, da der i 1834
blev indført stænderforsamlinger, én for Østifterne med sæde i
Roskilde, én for Nørrejylland i Viborg, én for hertugdømmet
Slesvig i Slesvig by samt én for Holsten i Itzehoe. Valgretten var
begrænset til grundbesiddere af en vis størrelse med et uplettet
rygte og kun mænd; i kongeriget havde knap 3 pct. af befolkningen valgret, og stænderforsamlingerne havde kun rådgivende

myndighed og trådte kun sammen hvert andet år. Det var især
den stærkt konservative justitsminister Poul Christian Stemann,
som havde fået igennem, at kun grundbesiddere skulle have
stemmeret: “Det er dog egentligen Grundejendommen, der fastest knytter til Staten, ligesom det ogsaa, naar Tingene rigtigt
analyseres, kun er denne, der omsider bærer alle Landets Byrder”, som han skrev. Den, der ikke ejer jord, “egner sig næppe til
Delagtighed i Statsbestyrelsen.” Trods disse stærke begrænsninger
medførte indførelsen af stænderforsamlingerne et voldsomt fremstød for det offentlige liv og ikke mindst for aviserne; Fyens Stiftstidendes Søren Hempel var blandt de første i stænderforsamlingerne. Hertil kom købstadslovgivningen fra 1837 og loven om kommunalt styre på landet fra 1841, der gav et kommunalt selvstyre,
som ganske vist var meget begrænset både i antallet af deltagere
og opgaver, men som medførte en kraftig vækst i delagtiggørelsen
16
af borgerne i samfundslivet.
Disse reformer skulle vel være den luns til folket, som skulle tilfredsstille trangen til frihed og medbestemmelse, men som det oftest sker med den slags, blev virkningen den modsatte efter devisen mer’ vil ha’ mer.’ En tydelig følge blev væksten i pressen. Fra
1827 havde Johan Ludvig Heiberg, søn af den landsforviste P.
A., udgivet Kjøbenhavns flyvende Post, der især skrev om kulturstof.
I 1830 vovede han dog også at bringe en revolutionsbegejstret reportage skrevet af faderen i Paris, men snart blev den yngre Heiberg mere behersket i sin begejstring over revolutionen og konstaterede, at franskmændene “dog endnu ikke ere saa vidt i Cultur, at den høieste constitutionelle Frihed kunde indrømmes dem,
uden at Statens Sikkerhed vilde compromitteres ved de eensindige Partier og egennyttige Ordførere.” Heibergs skepsis overfor
den fremvoksende borgerlige selvbevidsthed og deraf følgende
politiske krav, udtrykte meget godt de skillelinjer, der efterhån17
den fremkom i den offentlige meningsdannelse.
Det var imidlertid den nationalliberale, københavnske offentlighed,
som vandt stærkest frem i enevældens sidste år med en voksende
selvbevidsthed og ønsker om forandringer i styreformen. Tankerne kom blandt andet til udtryk i Kjøbenhavnsposten, udgivet fra 1827,
men især fra 1834 en politisk platform med ikke mindst Orla Lehmann som ledende skribent, der gang på gang kom i konflikt med
trykkelovgivningen. Frederik 6. var imidlertid ikke til sinds at give
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køb på den stramme lovgivning, tværtimod. I februar 1835 modtog kongen en adresse, underskrevet af 573 borgere, heriblandt
27 universitetslærere og 82 ministerielle embedsmænd, som opfordrede kongen til ikke at stramme trykkefriheden yderligere, da
en fri meningsdannelse var vital for landets udvikling. Den for så
vidt meget forsigtige henvendelse bekræftede kongen i alt, hvad
han havde imod det, han kaldte “skrivefrækheden” og medførte
vel nok enevældens mest berømte svar: “Det har været Os uventet at see, at flere af Vore kiære og troe Undersaatter have kunnet
ansøge om, at ingen Forandring i Trykkefrieheds-Anordningen
maae foretages; thi ligesom Vor landsfaderlige Opmærksomhed
stedse har været henvendt paa at bidrage Alt hvad der stod i Vor
kongelige Magt, til at virke for Statens og Folkets Vel, saaledes
kan heller Ingen uden Vi alene være i stand til at bedømme, hvad
der er begges sande Gavn og Bedste, hvilket Vi ogsaa fremdeles
med samme Iver og usvækket Kiærlighed til vort Folk ville være
betænkt paa at fremme.” “Vi alene vide” har – selvom det strengt
taget ikke ordret var det, kongen skrev – siden med rette eller
urette stået som monument over den danske enevældes magtfuldkommenhed. Følgen af denne blanke afvisning af de fremtrædende københavneres anmodning var nogle dages uroligheder og
travlhed for Københavns politimester med at få fjernet løbesedler
og smædeskrivelser. Endvidere stiftede flere af adressens underskrivere “Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug,” som havde
folkeoplysning som det uskyldige formål, men samtidig blev et
18
forum og en forskole for politiske meningsdannere.
Det mest markante bidrag til debatten om trykkefrihed og politiske
forandringer kom dog fra Fædrelandet. Denne avis udkom fra 1834,
de første år kun som ugeblad, udgivet af professor i statsøkonomi
C. N. David. Det var dette blads skriverier, som medførte de rygter om en stramning af lovgivningen, der førte til den nævnte
adresse til kongen og det meget kongelige svar. Da Frederik 6.
døde i 1839, håbede mange, at den ny konge, Christian 8, ville
tage skridt til en fri forfatning og trykkefrihed, som han havde stået
for, da han for en kort bemærkning i 1814 havde været regent i
Norge. Men tronskiftet medførte ingen forandring, hvilket blot
øgede utilfredsheden og utålmodigheden blandt borgerskabet. Fædrelandet begyndte i 1840 som dagblad og fik med skribenter som
D. G. Monrad, Orla Lehmann og den fallerede student og digter
Carl Ploug – fra 1841 redaktør – en fremtrædende plads som me-
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ningsdanner i København for det stadig mere højrøstede nationalliberale borgerskab med slagord som frihed, folkets delagtighed i
19
statsstyrelsen, Slesvigs danskhed og Nordens enhed.
Pressen i åben strid
Fædrelandets skribenter led som så mange journalister før og siden
ikke af falsk beskedenhed, og David udtrykte ved overgangen til
dagblad, at “Journalistikken er Folkets store Salon, i hvilken Nationalconversationen bliver ført.” Bladet levede op til de store ord
for så vidt som det blev toneangivende i debatten, om end oplaget aldrig var stort, højst 1.500 i 1840erne. Til gengæld blev bladet læst, ikke mindst på Christiansborg, hvor kongen endnu residerede og skred ikke mindre nidkært ind mod “skrivefrækheden”
end sin forgænger; 60 gange blev Fædrelandet i Christian 8.s regeringstid beslaglagt og idømt anselige bøder, der var stærkt belastende for et fattigt blad. Fædrelandets konfrontationssøgende linje
blev ikke mindre af, at det fra 1842 i stigende grad gik i brechen
for danskheden i Slesvig – “Danmark til Ejderen” – hvilket ikke
kun udfordrede statens helstatspolitik, men også de tysktalende i
Slesvig og Holsten og dermed også den voksende nationale bevidsthed i Det Tyske Rige. Gang på gang blev Fædrelandet eller
Kjøbenhavnsposten konfiskeret eller udkom med huller, hvor politiassessor Reiersen havde fundet det nødvendigt at skride ind med
censur. Ifølge det bud, der hver morgen bragte bladene til Reiersen, blev han ofte rasende over indholdet og truede budet med
tærsk, men når der var åbenlyse brud på trykkefrihedsbestemmelserne, “havde den lille Mand smil over hele Ansigtet, og han
sagde med velgørende Venlighed til mig: ‘Hils, at jeg nok skal
sende Bud!’” Beskeden om beslaglæggelse vakte på den anden
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side glæde på redaktionen, fordi det altid medførte øget salg.
Den oppositionelle, nationalliberale presse stod dog ikke uden
modspil. Berlingske Tidende eller som det hed fra 1833, Den til forsendelse med Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske politiske og
Avertissements-Tidende, havde været inde i en tilbagegangsperiode,
men i 1838 satte Carl Berling den 58-årige Mendel Levin Nathanson i spidsen for avisen. Stilen skulle være saglig, moderat og
med vægt på nyhedsstoffet. Han havde et nært forhold til Christian 8. og kom næsten dagligt på slottet. Stilen og den markante
vægt på nyheder om alt fra åbningen af Asger Karstensens Tivoli
i 1843 til kongens indvielse af jernbanen København-Roskilde i

1847 gav avisen markant fremgang. Fra omkring 1.400 abonnenter ved Nathansons tiltræden til over 4.500 ti år senere, hvor avisen også udkom med aftenudgave; knap halvdelen af abonnenterne kom fra provinsen. Den konservative og systemloyale avis
måtte naturligvis vække modstand i den nationalliberale presse,
ikke mindst fordi Berlingske Tidende med sin privilegerede status
havde reelt monopol på at bringe meddelelser fra staten og dermed store indtægter herfra, som gik blade som Fædrelandet forbi. I
store ord hånede Carl Ploug uhæmmet Pilestræde og dermed indirekte regeringen: “O, vi forstaae Eder meget godt, I, der have
holdt paa den berlingske Pen! I ere bange for Trykkefriheden
som for en Bussemand, fordi den fremdrager det Sande, hævder
det Rette, opklarer det Dunkle, nedslaaer det Falske, knuser Fordomme, sønderriver Blændværkerne; thi Fordomme og Blændværk, det er Eders Sphære, dunkel er Eders Tanke og falsk er
Eders hele Tilværelse… Hvad kommer Menneskeheden Eder
ved, naar det kun ikke trækker ind ad Eders Vinduer? Hvad bekymre I Eder om Folket, naar I kun rigtig faae Eders Gage eller
Renter?” I denne uhæmmede polemik aner man en melodi, som
skulle blive spillet utallige gange imod især den konservative presse: den er kun kapitalens udtryk og håndlanger. Og samtidig er
den et godt udtryk for den hånende og brutale tone, som blev
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normen i de følgende mange års politiske kamp i Danmark.
Den skingre tone fra den liberale presse, Kjøbenhavnsposten, det satiriske blad Corsaren (1840-46) og ikke mindst Fædrelandet var i sig
selv nok til at få pæne, konservative borgere til at være tilbageholdende eller helt fraværende i samfundsdebatten; det var ganske
enkelt ikke umagen værd at åbne munden, når man kunne være
sikker på at få hældt en skidtspand af forhånelse ud over sig. Igen
må man huske, at Københavns borgerskab var en lille kreds,
hvor alle kendte alle, så der skulle en bred skulder til at bære at
blive hængt ud som royal nikkedukke eller lettere imbecil. En del
forsøgte at dække sig under pseudonym for dog ikke at finde sig
stiltiende i alt. Det er måske meget sigende for tingenes tilstand,
at der bag synonymet “A” i Berlingske Tidende i 1843 gemte sig ingen ringere end medlem af Gehejmestatsrådet A. S. Ørsted, som
beklagede sig over, at Fædrelandet for at erobre en de facto monopolstilling på den offentlige opinion havde “åbnet alle sluserne for
deres rige væld af hånsord, for at afskrække fra gentagelse af slige
formastelige attentater og derhos bringe det godtroende publi-

Søren Hempel (1775-1844), boghandler og avisudgiver. Uddannet teolog.
Drev fra 1797 boghandel og bogtrykkeri i Odense og udgav Fyens Stiftstidende som redaktør. Stærkt socialt og politisk engageret og fra 1835 deputeret i Roskilde stænderforsamling, fra 1838 rådmand i Odense. (Billedet
stillet til rådighed af Fyens Stiftstidende)
kum til at tro, at det kun var den yderste grad af bornerthed og
forstokkethed eller endog noget værre, som kunne gøre dem den
så hævdede eneret til at udtale og bestemme den offentlige mening stridig.” Men selv en af landets skarpeste hjerner kunne få
nok; snart efter holdt også Ørsted inde med at deltage direkte i
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debatten. En anden, der mærkede den liberale presses hårde metoder, var Søren Hempel fra Fyens Stiftstidende, som i stænderforsamlingerne advarede imod den liberale modebølge: “Man
kunde skrive alt, kun ikke rose det bestaaende; gjorde man det,
da var det ude med Populariteten; straks kaldtes man servil, konservativ og hvad mere, der havde faaet Hævd i vore nye politiske
Ordbøger.” Derfor skulle pressens “lave og samvittighedsløse
Ordførere være Ansvar og Straf underkastede.” Sådanne udtalelser fik blandt andet Fædrelandet til at latterliggøre Søren Hempel
22
som “en af de tre absolutistiske Karikaturer i Roskilde.”
A.S. Ørsted havde uden tvivl ret i, at de nationalliberale bevidst
forsøgte at skamme og skræmme de konservative ud af samfundsdebatten, men de konservative blade lagde sig dog ikke
fuldstændig ned, som man ellers kan få indtryk af i den senere historieskrivning. Berlingske Tidende og dens mindre konkurrent,
Dagen – udgivet siden 1803 – forsøgte at værge sig mod angrebene og kunne profitere af kongens gunst. Nathanson på Berlingske
Tidende nød endog den gunst, at han i en årrække fik direkte
personlig økonomisk støtte af statskassen til sin evigt skrantende
privatøkonomi. Selvom det blev dækket under diverse intetsigende navne i statsregnskabet, “visse Udgifter”, “Udgifter efter Hans
Majestæt Kongens Befaling” og lignende, løb rygterne naturligvis
i København, og det fik Fædrelandet til at antyde støtten fra “visse
højtstaaende Personer.” Trods Nathansons vrede dementi af forbindelserne, øgede det naturligvis ikke avisens troværdighed, at
man kunne mere end antyde, at Berlingskes regeringsloyalitet ikke
kun bundede i idealisme. De sidste år af enevælden dalede Nathansons stjerne hos hoffet i øvrigt blandt andet som følge af
uheldige økonomiske transaktioner, som redaktøren var indblan23
det i på kongehusets vegne.
Endnu tættere forbundet med kongemagten var Dagen, som omkring 1838-39 havde store økonomiske problemer og vanskeligt
ved at holde på redaktørerne; seks forskellige redaktører 1835-40
vidnede også for læserne om et blad i permanent krise. Ved forskellige mere eller mindre fantasifulde konstruktioner blev avisen
i årene 1840-42 bundet helt op på kongehuset. Af hensyn til Berlingske Tidende ville kongen ikke tilstå bladet fuldt privilegium til
at bringe “avertissementer”, men L. J. Fribert, som fra 1842 stod
som bladets leder, fik i stedet diverse mindre rettigheder og ikke
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mindst indirekte støtte og lån fra statskassen. Selvom abonnementstallet steg, blev både bladets og Friberts økonomi – som
langt hen ad vejen var to sider af samme dårlige stykke – stadig
værre. Fribert blev rodet ind i stadig større økonomiske forviklinger, inklusive regulært bedrageri. I foråret 1843 lykkedes det ham
at låne 6.000 rigsbankdaler af kongen, men det var langt fra nok.
Den 7. juni 1843 afsejlede Fribert med dampskibet “Malmø” med
kurs mod “Amerikas yderste vest”, som det hed. Om Dagens afhængighed af og loyalitet mod kongen var der aldrig tvivl, og den
hvilede ikke kun på den økonomiske afhængighed. Fribert skrev
ved sin tiltrædelse under på, at han ville “våge over, at intet indrykkes i bladet, som jeg måtte kunne forudse at være regeringen
ubehageligt eller ikke at stemme overens med dens ønsker.” Dagen har siden fået et meget dårligt eftermæle, hvilket med den
tvivlsomme økonomi in mente ikke har været vanskeligt at opstille, men faktisk udfyldte avisen i nogle år en væsentlig funktion
som den kraftigste opinion mod den nationalliberale dominans,
den så at sige “turde, hvor andre tav.” Derfor brugte mange provinsblade den som kilde til begivenhederne i København, og derfor anerkendte Kjøbenhavnsposten Dagen for at have givet sin stemme med i den politiske diskussion – men naturligvis først efter
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Friberts flugt over Atlanterhavet.
Junigrundloven
Uanset, hvor meget Berlingske Tidende, Dagen eller Christian 8.
strittede imod, bevægede tiden sig imod en forandring af enevælden, men hvordan eller hvor meget var fuldstændig uklart endnu
ved årsskiftet 1847-48. Den alderssvækkede konge havde i sit sidste brev til sønnen skrevet: “anbefaler jeg Kronprindsen ved sin
Regjerings Tiltrædelse at tilsige det danske Folk og Hertugdømmerne en fælles konstitutionel Forfatning.” Den 20. januar 1848
døde kongen, men Frederik 7. gav ikke straks noget løfte om at
følge faderens råd. Det førte til uro i København, en uro der blev
kraftigt forøget af vedvarende forlydender om, at hertugdømmerne var i færd med at løsrive sig fra helstaten, hvortil kom, at “borgerkongen” Ludvig Filip i februar blev styrtet i Paris. Dagbladets
ydmyge redaktion i Købmagergade lagde i marts lokaler til udfærdigelsen af den skrivelse til kongen, der blev vedtaget på et
stort møde på Kasino den 20. marts, og som sluttede med de truende ord: “Vi anraaber Deres Majestæt om ikke at drive Nationen til Fortvivlelsens Selvhjælp!” Dagen efter gik en stor deputati-

on til kongen for at forlange regeringens afgang, men kongen
kom dem i møde med de legendariske ord: “Det glæder mig at
kunne sige Dem, at jeg allerede har forekommet det, hvorom De
bede mig. Det gamle Ministerium er opløst.” – Revolutionen var
afblæst, og efter et par dages tovtrækkerier blev en konservativ-liberal regering dannet under ledelse af den stilfærdige konservati25
ve greve på Bregentved, A. W. Moltke.
Men dermed var vanskelighederne kun begyndt. En ny forfatning skulle skrives og vedtages samtidig med, at landet befandt
sig i krig med Slesvig og Holsten, som løsrev sig og fik militær
hjælp fra Preussen og den tyske forbundshær. Arbejdet med at
skrive en ny forfatning helt fra bunden var et uhyre kompliceret
arbejde, men blev ikke desto mindre løst inden for godt et år. D.
G. Monrad skrev det første udkast inspireret af især forfatningerne i Belgien og Norge, og en “grundlovgivende forsamling” arbejdede fra oktober 1849 videre med udkastet til det, der blev “Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849.” Grundloven blev den
mest liberale i Europa blandt andet med hensyn til udbredelsen
af valgretten, men kongen var stadig helt central ikke mindst ved
udnævnelse af regeringen, og magtbalancen mellem de to ting,
Landstinget og Folketinget, var ikke afklaret, hvilket skulle blive
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de helt centrale stridsspørgsmål de næste halvtreds år.
Angående det spørgsmål, som i denne sammenhæng er det helt
centrale, nemlig ytrings- og pressefriheden, var der allerede sket
opblødninger inden “folket gik til kongen” i marts 1848. Otte dage
efter Christian 8.s død udstedte Frederik 7. den 28. januar 1848 en
resolution, som med øjeblikkelig virkning ophævede alle verserende pressesager, og alle, der var blevet idømt bøder eller censur,
blev benådet. Sytten verserende retssager blev ophævet, og de liberales hadefigur over alle, politiassessor Reiersen, indstillede i al stilhed sit evigt kontrollerende virke. En af martsministeriets første
handlinger var at udstede en provisorisk forordning om pressefriheden. Herved blev alle love, der var udstedt efter trykkefrihedsforordningen af 1799 ophævet, inklusive bestemmelserne om censur og polititilsyn. De tilhørende straffe med landsforvisning, fæng27
sel på vand og brød med videre blev ligeledes slettet.
Junigrundloven fastslog i paragraf 91: “Enhver er berettiget til
paa Tryk at offentliggøre sine Tanker, dog under Ansvar for

Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler maa
ingen Sinde paa ny indføres.” Denne paragraf er fortsat gældende
(som § 77), dog med tilføjelsen “på tryk, i skrift og tale.” Ikke alle
i samtiden var dog begejstrede for denne udstrakte frihed og tilsvarende indskrænkning af statens magt. For eksempel mente
krigsminister A. F. Tscherning, at forbuddet mod censur var en
uforskammethed af nutiden overfor fremtiden, hvori han havde
ret, forstået på den måde, at det ikke forudså det tryk, der kunne
komme ude fra som efter nederlaget i 1864 og ikke mindst under
og mellem de to verdenskrige. Men i 1849 var det de nationalliberale, der bestemte, hvilket blev end tydeligere, da den nye
Rigsdag gik i gang med at udfylde Grundlovens rammer. For
pressens vedkommende skete det med “Loven om Pressens
Brug” af 3. januar 1851. Her blev det vigtigste spørgsmål, hvem
der konkret stod til ansvar for domstolene i trykkesager. Med
forbillede i Belgiens forfatning blev ansvaret samlet hos én person
på for eksempel en avis, hvilket i praksis blev “den ansvarshavende redaktør.” Dermed blev alle andre ansatte, det være sig journalister, trykkere eller bladbude, i princippet fritaget for ansvar.
Også ansvaret for anonyme indlæg blev lagt hos redaktøren. Til
gengæld blev redaktøren fritaget for ansvar for artikler indsendt
under navn, fordi man ellers kunne frygte, at redaktøren ville
“censurere” sådanne bort af frygt for at blive straffet for angreb
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for korruption, magtmisbrug eller lignende.
Et spædt demokrati
Med Grundloven af 1849 var Danmark, det vil sige kongeriget
nord for Kongeåen, blevet et demokrati. Eller var det? I forhold
til nutiden var der i hvert fald tale om et begrænset demokrati.
Valgretten til Folketinget var for eksempel begrænset til ca. 15
pct. af befolkningen, idet kvinder, tjenestefolk uden egen husstand og modtagere af fattighjælp, som ikke var tilbagebetalt, var
udelukkede. Og selve valghandlingen foregik i en af de 100 enkeltmandskredses hovedby ved fremmøde på torvet og ved
håndsoprækning eller ved en skriftlig afstemning, som ikke var
hemmelig, og risikoen for valgtryk var derfor betydelig. Stemmeprocenten ved de hyppige valg var lav, i 1853 godt 40 pct., i 1855
kun godt 15 pct.. Alligevel var der tale om et voldsomt ryk væk
fra enevælden, og da den første nærmest revolutionære begejstring efter omvæltningen i 1848-49 og sejren i den slesvigske krig
– kaldet “ånden fra 48” – havde lagt sig, begyndte tømmermæn-
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dene at melde sig. Spørgsmålet om Slesvig og Holstens fremtidige
tilknytning var reelt stadig ikke løst, med et moderne udtryk var
det nærmest bare “sparket til hjørne”, og det viste sig også hurtigt, at det at skabe et demokrati ikke var gjort med at skrive nogle flotte paragraffer i en Grundlov. Faktisk begyndte mange snart
at fornemme, at det måske var gået lige lovlig hurtigt. Ikke
mindst fik mangen en nationalliberal en forskrækkelse, når det viste sig, at “folket” kunne finde på at vælge en anden end den dannede og oplyste nationalliberale kandidat, som i egen optik måtte
være selvskreven til folketingsmandatet.
Ifølge Grundloven var – og er – medlemmerne af Folketinget alene
bundet af deres overbevisning, og partier er ikke nævnt. Alligevel
begyndte der hurtigt efter 1849 at danne sig mere eller mindre løse
sammenslutninger af mænd med ligesindede opfattelser til politiske
hovedspørgsmål som Slesvig, liberaliseringen af det økonomiske liv
og forfatningen. Partidannelsen føltes mere tiltrængt på Rigsdagen
end lokalt, hvor enkeltmandskredsene og valgsystemet i det hele
taget mere begunstigede den enkelte, lokalt forankrede politiker
med eget særpræg, hvilket også var meningen. Med udgangspunkt
i “Bondevennernes Selskab” opstod en liberal gruppering, som dog
allerede i begyndelsen af 1850erne blev splittet i flere grupperinger,
hvortil kom nationalliberale grupper og højregrupper med støtte i
godsejerkredse eller embedsmænd i København, der havde helstaten og indskrænkninger i demokratiet, hvis ikke ligefrem genindførelse af enevælden på “programmet.” Men alt sammen stadig uden
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en formaliseret partidannelse.
Den nye forfatning og demokratiet stillede pressen overfor nye opgaver med at formidle det politiske stof fra Rigsdagen. Men det
blev en tøvende start. Berlingske Tidende meddelte allerede, da den
grundlovgivende rigsdagsforsamling blev nedsat, at den ville levere
et fuldstændigt referat af forhandlingerne umiddelbart efter, de
havde fundet sted. Avisen havde både morgen- og aftenudgave, og
en trykning af avisen tog kun et par timer. Fædrelandet søgte at
overtrumfe ved for en skilling pr. nummer at tilbyde det officielle
trykte referat, Rigsdagstidende, som tillæg til bladet. Avisernes nye
opgave som demokratiets formidler blev ikke lettere af, at der fra
officiel side var meget stor tilbageholdenhed, ja, modvilje overfor
pressen. Det havde været direkte forbudt at referere fra Stænderforsamlingernes møder, så at tillade fri adgang til Rigsdagens møder
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var i sig selv meget vidtgående, og den almindelige holdning var
længe, at når man kunne få referaterne i Rigsdagstidende, hvad skulle
pressen og offentligheden da med mere? Derfor tog det også tid,
30
inden der blev lavet egentlige pladser til pressen i Rigsdagen.
Vækst under Junigrundloven
Den omtrent uindskrænkede trykkefrihed, Grundlovens øvrige
frihedsparagraffer og det gryende politiske liv gav til gengæld
grundlag for en eksplosiv vækst i pressen. Ikke mindst uden for
København, hvor omkring 35 nye blade kom til mellem de to
slesvigske krige i 1848 og 1864. Tidligere havde som nævnt de
største byer fået deres “Stiftstidender”, og nu kom mindre og
mellemstore købstæder til. Typisk var det bogtrykkere, der udvidede deres virksomhed ved at oprette et eget blad, ofte med byens navn efterfulgt af “Avis”, som for eksempel Kalundborg Avis
(1857), Kjerteminde Avis (1857), Præstø Avis (1858) eller Skjelskør
Avis (1859). De begyndte ofte som upolitiske, men blev snart nationalliberale for langsomt at glide mod højre, så de under forfatningskampen i sidste fjerdedel af 1800-tallet var mere eller mindre tæt forbundet med Højre og konseilspræsident Estrup.
Som oftest var disse nye blade præget, både hvad angik form og
indhold, af københavnerbladene Fædrelandet og Dagbladet. Det sidste blev dannet i 1851 som en efterfølger for mindre flyveblade,
der havde bragt nyheder fra fronten i den slesvigske krig, med juristen Carl Steen Andersen Bille som redaktør. Dagbladet var
stærkt inspireret af engelsk og fransk presse med Times som forbillede, og længe bragte det hver uge en oversigtsartikel på fransk til
gavn for udlændinge i København og i håbet om, at udenlandske
aviser heri fandt stof at viderebringe. Man gjorde brug af telegrafen til hurtigt at viderebringe nyheder fra udlandet og lagde spalteplads til reportager fra danskere i udlandet som H. C. Andersen. Det var nationalliberalt men med stor modvilje med den del
af de liberale, som udsprang af bønderne. “Transtøvler”, “Tørvemoser” og “Snoldelev’er” var blot nogle af de nedsættende
skældsord, Bille hældte ud over repræsentanterne fra landet, der
ankom til hovedstaden i vadmelskofter og – ja, transtøvler. Dannede, internationalt orienterede københavnere som Bille kunne
nok få sine tvivl, om de overhovedet var egnede til at have stemmeret endsige deltage i det offentlige liv på de bonede gulve. I
1853 hed det om Bondevennernes 33 folketingsmænd: “For det

ubevæbnede øje synes de 33 mænd at være aldeles ens; det er,
som når man ser en flok negre: samme mangel på udtryk, samme
åndløshed, samme type på sjæl og legeme.” Racisme og københavneri i uskøn forening. Vest for Valby Bakke vakte sådanne
artikler forståeligt nok vrede, men blandt københavnerne vakte
de jubel og stor tilslutning til Dagbladet. Som Svend Thorsen har
skrevet, uddybede nationalliberale åndsaristokrater som Ploug,
Bille og Lehmann uden tvivl skellet mellem land og by med virk31
ning langt op i 1900-tallet.
De nationalliberales dominans i det politiske og offentlige liv mellem de slesvigske krige betyder ikke, at der ikke fandtes en konservativ opposition, blot at den var mindre organiseret, mindre
udadvendt og – ikke mindst, mindre højrøstet. Allerede før 1849
organiserede dele af godsejerne sig i foreninger med henblik på at
lave lobbyarbejde for en liberal og ikke tvangspålagt overgang af
de store dele af dansk landbrugsjord, som stadig var fæstebønder,
til selveje. Derfor stiftede de i 1843 “Godsejerforeningen”, der
dog primært var en interesseorganisation. Derimod kneb det
mere med fælles fodslag om tidens største spørgsmål, den ny forfatning; grundlæggende mente de fleste godsejere ikke, at der
overhovedet skulle ændres på Kongeloven. Men dermed blev de
også uden indflydelse på omvæltningerne i 1849, og de blev derfor så at sige et “wake-up-call.” Truslen om, at det ny demokrati
kunne gribe ind med tvang overfor godsejernes ejendom og privilegier, førte til dannelsen af “Den patriotiske Forening” af 1849
og “Grundejerforeningen” af 1850, der skulle varetage alle ejendomsbesidderes fælles interesser, men som dog var domineret af
nogle af landets største godsejere som Blixen-Finecke, Frijs-Frijsenborg og Holstein-Holsteinborg. Grundejerforeningen arbejdede sammen med Bondevennerne for en helstat, men da disse allierede sig med de nationalliberale, sygnede den hen i politisk henseende. Fra 1856 arbejdede “De forenede Godsejere” såvel for at
“våge over godsejernes specielle interesser” som for “i almindelighed stræbe for at udbrede fornuftige konservative grundsætninger.” Hvad det indebar, udtrykte F. Bernstorff og H. Carlsen
klart: de ville bekæmpe “enhver sønderlemmelse af monarkiet,
skandinavisme, slesvigholstenisme, ejderdanisme eller enhver anden måde, hvorved helstatens eksistens trues. Da medlemmerne
agter at befordre enhver frisindet udvikling af statens kræfter, be32
kæmpes demokratiet med alle midler…”

Foruden direkte lobbyarbejde på Christiansborg forsøgte godsejerne at præge opinionen gennem pressen. Det skete først og fremmest ved, at “De forenede Godsejere” fra 1856 støttede Flyveposten,
et blad, der siden 1845 havde bragt især populærstof til småborgerskabet: sensationer, skandaler og ulykker, hvortil kom teater og
føljetoner af blandt andre Alexandre Dumas og Charles Dickens.
Politisk var bladet uforbeholdent kongetro og modtog da også et
mindre beløb fra Christian 8. Godsejerne ydede store tilskud og
lån, til dels af tvivlsom karakter og udført gennem stråmænd, som
holdt bladet kørende trods massive tab, men kun indtil 1862, hvor
det gik fallit, og De forenede Godsejere helt overtog driften indtil
1870, hvor det definitivt gik ind. Prisen for støtten var uforbeholden loyalitet, tydeligst udtrykt ved konkursen i 1862: avisen skulle
forsvare “det monarkiske princip – kongens værdighed – helstat –
ejendomssikkerhed og besindige og velbetænkte reformer til det
bedre. Alle direkte eller indirekte angreb på disse – f.eks. angreb på
nationalbanken – på godsejernes ejendomsret til deres bøndergods,
revolutionære eller retsopløsende bestræbelser og deslige må selvfølgelig tilbagevises.” Redaktørerne lovede “i enhver henseende i
erkendelse af vor pligt, af bladets stilling og velforståede interesse
vil føje os efter komiteens ønsker og forventninger.” Denne totale
afhængighed og underdanighed var naturligvis velkendt i tiden og
gjorde bladet til en let skydeskive for den nationalliberale presse,
der beskyldte det for reaktionære, tysksindede junkerinteresser. Flyveposten havde ifølge egne opgivelser godt 8.000 abonnenter i 1852,
ti år senere godt 2.000, altså en massiv tilbagegang, men alligevel
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ganske høje tal for tiden.
Sårfeberen fra Dybbøl
Godsejerne støttede i perioder også andre blade økonomisk, blandt
andet Kjøbenhavnsposten i 1858-59 og fra 1862 ugebladet Kronen,
hvortil kom støtte til privatpersoner, som skrev pjecer og artikler,
der støttede helstaten og godsejernes synspunkter i fæstespørgsmålet. Det sidste blev dog løst i 1861 efter devisen: “et godt kompromis stiller ingen tilfreds”, mens helstatsideen led fuldstændig skibbrud i 1863, da Rigsdagen vedtog Novemberforfatningen som en
fælles forfatning for Danmark og Slesvig, men uden Holsten.
For at gøre ondt værre i en meget vanskelig situation døde den
barnløse Frederik 7. den 15. november 1863, og den nye konge,
Christian 9., som man måtte langt rundt i stamtavlen for at finde,
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blev presset til at underskrive Novemberforfatningen, hvilket gav
Preussens nye ministerpræsident, Otto von Bismarck, præcis dét,
han ønskede: en anledning til krig. De nationalliberale politikere
havde i årene inden givet befolkningen en overdreven tro på
Danmarks styrke og støtte fra Sverige-Norge, der var helt uden
bund i virkeligheden. Ingen af stormagterne var villige til at hjælpe de halsstarrige danskere, og forsøg fra den nye regering med
Orla Lehmann i spidsen på tilbagetog og indrømmelser var for
lidt og for sent; det var formentlig heller ikke uden grund, at man
kaldte Lehmanns syvmandsregering for “millionregeringen”: en
ener og seks nuller. Den 1. februar 1864 gik preussiske og østrigske tropper over Holstens grænse. Den danske hær viste sig nu at
være alt andet end stærk og moderne, og fæstningsværkerne ved
Dannevirke og Dybbøl var ude af stand til at modstå en moderne
hær. Dannevirke blev rømmet uden kamp til forfærdelse i København, og ved Stormen på Dybbøl 18. april 1864 var nederlaget
reelt givet på forhånd, trods et tappert forsvar. Hjælpen fra Norden var et skandinavistisk blændværk, og da den danske regering
af flere omgange i foråret og sommeren 1864 ved enestående stædighed afviste englændernes forsøg på at finde et kompromis ved
en deling af Slesvig for eksempel ved Dannevirke, endte det med
en fred dikteret af sejrherrerne. Lehmann var da fældet som statsminister, og den konservative C. A. Bluhme måtte acceptere det
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uacceptable: hele Slesvig og Holsten tabt til Kongeåen.
Med det ydmygende nederlag i 1864 havde Danmark mistet to
femtedele af sin befolkning, og hvad der vel var næsten værre,
selvrespekten, ja, måske endog troen på landets overlevelse havde lidt et voldsomt knæk, “sårfeberen fra Dybbøl”, som tidens
store forfatter Herman Bang rammende kaldte stemningen. Skylden for katastrofen lå vel mange steder og noget af den uden for
landets grænser, men de højrøstede og selvtillidsfulde nationalliberale måtte bære en stor del af den, om ikke andet fordi de havde regeringsmagten i de afgørende år. Når Orla Lehmann i 1861
skrev, “at det er de begavede, de dannede og de formuende, som
i hvert civiliseret samfund har Overvægten i de offentlige Anliggenders Bestyrelse”, kan man med galgenhumor fristes til at spørge, om det så var dem, der havde magten i 1864? I hvert fald var
Danmarks nederlag i 1864 lig med de nationalliberales nederlag,
og de måtte forlade centrum af dansk politik. D. G. Monrad helt
35
bogstaveligt ved, at han “flygtede” til New Zealand 1865-69.
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Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913), konseilspræsident og godsejer. Godsejeren på Skaføgård gik kun tøvende ind i politik, men fra 1864
landstingsmedlem og en hovedkraft bag Grundloven af 1866. 1865-69 indenrigsminister, der bl.a. anlagde Esbjerg havn. 1875-93 konseilspræsident
og ledende kraft i forfatningskampen imod venstregrupperingerne og parlamentarismen. Efter forliget 1893 “grå eminence” og kongevalgt landstingsmedlem. (Billedet stillet til rådighed af Berlingske Tidende)

Efter tabet af Slesvig og Holsten var grundlaget for Novemberforfatningen bortfaldet, men der var ikke enighed om “bare” at vende tilbage til Junigrundloven af 1849, og et taktisk indviklet spil
gik i gang for at finde et nyt forfatningsgrundlag for den stærkt
reducerede stat. Resultatet blev et kompromis mellem Bondevennerne anført af I. A. Hansen og “det store hartkorn”, godsejerne,
anført af deres nye stærke mand, Jacob Brønnum Scavenius
Estrup, indenrigsminister 1865-69. Det bibeholdt Junigrundlovens Folketing med den forholdsvis udbredte valgret, mens
Landstinget blev valgt efter komplicerede regler, der begunstigede de store ejendomsbesiddere. Reglerne gav en fordeling, som
stort set afspejlede befolkningens fordeling mellem land og by i
1866, men der var ikke taget højde for ændringer i samfundet,
hvilket lige præcis var, hvad der skete under de kommende tiårs
kraftige industrialisering. Tilmed skulle tolv af Landstingets medlemmer udpeges direkte af kongen, hvis betydelige indflydelse
hermed blev cementeret. Den reviderede Grundlovs største mangel var, at der ikke var taget højde for, hvad man skulle gøre,
hvis Folketing og Landsting var uenige, og en mulig ventil for udløsning af konflikter, Rigsretten, var reelt under Landstingets
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kontrol. Deri lå kimen til de kommende 35 års forfatningskamp.
De tre ministerier, der fulgte efter nederlaget og den reviderede
Grundlov i årene 1865-75, er blevet kaldt “forhandlingsministerierne”, fordi de med betydelig succes manøvrerede sig igennem en
Rigsdag med en række forskellige stadig ret løse grupperinger og
fik gennemført flere reformer. Det var koalitioner af konservative
godsejere og ældre nationalliberale, der trods skepsis overfor hinanden holdt sammen til det, der skulle blive partiet Højre. Med
til billedet hører dog utvivlsomt også et vist “granatchok” efter
katastrofen i 1864, der lagde en dæmper på den interne kamp, og
så ikke mindst, at man trods nederlaget øjnede en chance for at
vinde i hvert fald Nordslesvig tilbage meget hurtigt. Da der allerede i 1866 udbrød krig mellem Preussen og Østrig, holdt Danmark sig dog ude – Østrig ville ikke binde sig til en egentlig alliance med Danmark, og i øvrigt sluttede krigen hurtigt med endnu en klar preussisk sejr. Men Freden i Prag indeholdt på fransk
initiativ et løfte om, at Nordslesvig kunne blive dansk, hvis en
folkeafstemning herom viste flertal for det. Det tændte et håb i
Danmark, men det viste sig hurtigt, at Bismarck reelt ikke ville
afstå noget, og grev Frijs – konseilspræsident 1865-70 – så ikke

helt forkert, når han skrev om den tyske jernkansler: “Jeg erindrer aldrig at have set en Mand med saa ondt et Øje.” Forhandlinger med Preussen førte ikke til noget, men håbet om
Sønderjylland levede stærkt ved siden af frygten for, at Preussen
tværtimod skulle underlægge sig hele Danmark. Da der i juli 1870
udbrød krig mellem Preussen og Frankrig, vakte det nærmest
euforisk jubel i Danmark, og både Dagbladet og Fædrelandet svømmede over af krigsbegejstring. Som Bille skrev i Dagbladet: “Det
er vor sikre Tro, at Sejren denne Gang vil følge det Sværd, som
ikke er draget for at øve Vold mod de Svage, men for at lære den
Stærke at respektere Ret og Retfærdighed.” Og Fædrelandet mente,
at hvis Bismarck havde været en almindelig borger, ville han på
grund af “hensynsløs Uredelighed mod Andre” være “endt et li37
det hæderligt Liv i en eller anden Straffeanstalt”.
Til stor skuffelse for Bille og andre hedsporer erklærede Danmark sig dog foreløbigt neutralt, og sonderende forhandlinger
med Frankrig førte ikke til noget. Regeringen var internt splittet,
og Christian 9. var direkte imod dansk indtræden i en krig “indtil
Preussen var stærkt kuet.” Da tværtimod franskmændene hurtigt
led tilbageslag og et knusende nederlag ved Sedan den 1. september 1870, trak Danmark alle følehorn til sig. Det franske nederlag
i krigen, afståelsen af Alsace og Lorraine, og udråbelsen i spejlsalen i Versailles af kong Wilhelm af Preussen til kejser af det forenede Tyskland knuste alt håb om revanche for 1864 i al overskuelig fremtid. Nationalliberale koryfæer som Ploug og Bille
havde fejlvurderet situationen totalt to gange på et tiår, hvilket fik
Bille til i 1872 at overlade Dagbladet til Vilhelm Topsøe og selv
forlade journalistik for bestandig. Som valgt til Folketinget kunne
han dog stadig høres tordne mod de mange lærere i Venstre, “de
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halvstuderede Røvere.”
Forfatningskampen begynder
Med dannelsen af Det tyske Kejserrige i 1871 var Danmark i en
nærmest fortvivlende position: på den ene side ønskede man
brændende en revanche for 1864, på den anden side var Tysklands dominans og magt så knugende, at en “ligge-død-politik”
var den eneste mulige. Risikoen for en udslettelse af Danmark
var nærliggende, selvom Bismarck næppe nogensinde havde det
ønske. Men én ting var sikkert for alle danskere: tyskerne i almindelighed og Bismarck i særdeleshed kunne man ikke stole på.
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I den situation blev indretningen af det danske forsvar det alt
overskyggende tema i dansk politik i årtier. Men dertil kom i stadig stigende omfang spørgsmålet om folkestyrets indretning, hvor
kravet om Folketingets forret på bekostning af kongen og Landstinget (parlamentarismen) blev målet for de forskellige Venstregrupperinger, der i 1870 sluttede sig sammen til Det forenede
Venstre, som dog i de kommende årtier viste sig at være alt andet
end netop forenet. Venstrelederen Chresten Berg var i tidens ånd
ikke bleg for at bruge store ord: “Junigrundloven i dens fulde
Omfang er Folkets moralske Ret”, som han fik indført i Venstres
program. Modpolen stod godsejernes stærke mand, J. B. S.
Estrup for, allerede i 1849 havde han sagt, at den almindelige
valgret er “den største Daarskab i denne ellers paa Daarskab saa
rige Tid.” I 1875 dannede han på kongens ønske det højreministerium, som skulle komme til at sidde til 1894. Estrups krav var
ubønhørlige: Landstingets ligeberettigelse med Folketinget, kongens ret til frit at udnævne sine ministre og tilbagevisning af den
almindelige valgret, der i hans øjne ville “føre til Danmarks Undergang og Samfundets Opløsning.” Kompromisernes tid var for39
bi.
De første regeringsår forsøgte Estrup ganske vist at skaffe flertal i
begge ting, men allerede i 1877 benyttede han Grundlovens mulighed for at udstede “provisoriske” love udenom Folketinget,
endog om rigets “husholdningsregnskab”, finansloven. Det
skræmte i første omgang moderate venstrefolk til at forlige sig
med regeringen, men da denne absolut ikke havde til hensigt at
gå af, overtog radikale folk som Edvard Brandes og Viggo Hørup føringen, og Chresten Berg fik igen lejlighed til at bruge de
store ord, da han i 1881 erklærede Estrup krig: “Landet vil kræve
af dette Folketing, at det lader alting visne i Hænderne paa et Ministerium, der trodser den almindelige Valgret.” Dermed var vejen banet for de kommende års provisoriske love, “visnepolitik”
fra Venstre, anlæggelsen af Københavns befæstning – Danmarkshistoriens hidtil største byggeri – og en stadig mere kompromisløs
politisk kamp, der endog i 1885 gav Berg seks måneder på vand
og brød for manglende respekt for øvrigheden. Estrup havde i
begyndelsen opbakning ikke kun blandt “sine egne” godsejere,
men også i byernes borgerskab, embeds- og universitetsmændene
i København, militæret og tilmed blandt mange arbejdere. Det
var ingen tilfældighed, at en af de første organiserede Højrekredse
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var “Højres Arbejder- og Vælgerforening i København” stiftet i
1881 af manufakturhandler E. Ryssel på Nørrebro. I et program
for foreningen skrev han, at man ville “bekæmpe alle religionsfjendtlige og samfundsomvæltende Tendenser uden at ville svigte
Frihedens Grundsætninger”, og målet var en “besindig, fremadskridende Udvikling af alle vort Fædrelands Forhold ad den ved
40
Grundloven anviste Vej.”
Nye aviser til højre og venstre
Også i pressen var der i de første år i vid udstrækning opbakning
til Estrup, idet den langsomme sammensmeltning af nationalliberale og konservative, der skete på Rigsdagen, også afspejlede sig i
bladverdenen. Både Fædrelandet og Dagbladet gled mod Højre politisk, men Fædrelandet havde fået sit knæk ved nederlaget i 1864,
og til sidst var avisen med Svend Thorsens ord, “nærmest kun et
Organ for ham (Carl Ploug) personlig” og gik ind i 1882. Til gengæld fik provinsen i 1870erne et organ af blivende værdi, da sagføreren Christen Nielsen i 1877 overtog det i 1871 stiftede morgenblad Jyllands-Posten. Ved at udnytte telegrafen og jernbanen
kunne avisen levere nyheder til hele Jylland hurtigt og driftsikkert med det engelske Times som forbillede. Politisk var avisen
konservativ, men den skulle hurtigt vise sig også at have selvstændige holdninger i forhold til den konservative linje i Køben41
havn.
Men det var stadig i hovedstaden, at de store ændringer skete og
afspejlede den politiske kamp. I 1873 stiftede Christian Ferslew
med Aftenposten en populær avis, der henvendte sig til et bredt
publikum med nyheder om stort og småt på en underholdende
og let tilgængelig måde. Formelt set holdt det sig udenfor den politiske strid, men det var dog ubetinget loyalt overfor konge, hær
og kirke og nåede hurtigt et oplag på omkring 19.000 – til stor irritation for ikke mindst Socialdemokraten, der udkom fra 1874 (fra
1870 som Socialisten), idet det i vid udstrækning var “deres” læsere, arbejdere og håndværkere, den tog, på samme måde som senere “Højres Arbejder- og Vælgerforening.” Opmuntret af succesen indførte Ferslew den første rotationspresse til Danmark (en
“Victoriapresse”), og i 1876 stiftede han Nationaltidende, der hurtigt blev det højere borgerskabs organ og i kraft af sin høje standard, både hvad angår teknik og skribenter, i årtier blev et højt
anset sted at være ansat, “at være medarbejder ved Nationaltiden-

de er som at tjene ved garden!”, blev en udbredt opfattelse – med
en vis snob-effekt. En af dem, der fik standarden derop, var den
unge forfatter Herman Bang, hvis levende reportager dannede
forbillede for senere tids journalistik. Ikke mindst reportagen fra
Christiansborgs brand i 1884 vakte opsigt i vide kredse og danne42
de skole.
Christian Ferslew havde med Aftenposten og Nationaltidende skabt
konservative aviser for både arbejdere, håndværkere og det velstående borgerskab, nu “manglede” han det jævne borgerskab.
Det nåede han ved i 1889 at overtage det skrantende Dagens Nyheder, der siden 1868 havde søgt at være godsejernes organ i hovedstaden. I 1891 blev det slået sammen med Dagbladet, der efter Vilhelm Topsøes død i 1881ligeledes havde skrantet. Dagens Nyheder
fyldte med succes dette “hul” ud, så Ferslew kunne dække hele
det sociale spektrum med konservativt sindede aviser. Stordriftsfordelen blev udnyttet især med hensyn til et fælles annoncetillæg,
men Ferslew havde også egen papirfabrik, skriftstøberi og cellulosefabrik. Hovedkvarteret Hotel Royal var på sit højeste et af Nor43
dens største pressehuse.
Det var i et marked med voldsom konkurrence, De ferslewske
Blade slog sig igennem. Som nævnt var der i begyndelsen af
1870erne opstået et socialistisk dagblad, stiftet af den flagrende
socialist Louis Pio, der også stod som en af ophavsmændene bag
Socialdemokratiet. I første omgang var det dog nye aviser med
tilknytning til de forskellige Venstregrupperinger på Rigsdagen,
der havde størst vægt. Efter grundlovsændringen i 1866 skød en
lang række af Venstreblade op i provinsen med titler som “Folkeblad” og “Tidende.” Den store bladstifter var Venstrelederen
Chresten Berg, der med udgangspunkt i Kolding Folkeblad fra
1871 stiftede aflæggerblade over hele Jylland. “De bergske Blade”
fik dog sit hovedorgan på Sjælland i Frederiksborg Amts Avis fra
1874, der dog kun meget langsomt blev en økonomisk gevinst,
men til gengæld var en torn i øjet på det konservative Nordsjælland. Også i København blandede Berg sig i bladkonkurrencen
med Morgenbladet fra 1873 med den unge Viggo Hørup som medarbejder og appel til københavnske intellektuelle. Hørups bidende
ironi, sarkasme og latterliggørelse ramte alle, han betragtede som
reaktionære og forstenede – og det var mange! Kongehuset, embedsmændene, godsejerne, de nationalliberale, alle blev kørt gen-

nem Hørups kværn med et stænk af intellektuel bedreviden. Som
for eksempel denne karakteristik af Højrefolk, der helt i tidens
ånd køres igennem darwinismens prøve: “Højre er et Udviklingstrin, et mangelfuldt og ufuldkomment, men det er ikke haabløst,
det følger Naturens Love. Højrefolket er et Slags Haletudser, endnu halv Fisk; men det er deres Bestemmelse at aande ved Lunger
og hoppe om paa deres Ben ligesom andre Mennesker. De lærer
Kunsten af dem, der er kommet et Skridt videre.” I 1884 blev
Hørup og en række andre af Morgenbladets medarbejdere uenige
om linjen på avisen var skarp nok, og de brød ud og stiftede Politiken sammen med blandt andre Edvard Brandes. Avisen, der
med sans for egen fortræffelighed skulle være “Organet for den
højeste Oplysning” og i hvert fald blev de radikale venstrefolks
44
hoforgan.
Højre og redaktørforeningen stiftes
I denne malstrøm af politiske stridigheder, en jævn strøm af nye
og gamle aviser og dannelsen af partier, kunne der nok synes at
være behov også for et parti, der støttede “systemet”, kongehuset,
regeringen og forfatningen af 1866. Der havde da også været tilløb til sådanne sammenslutninger. Et tidligt forsøg havde været
den såkaldte Oktoberforening, stiftet i 1865 med udgangspunkt i
en fælles fest for godsejere og større landmænd – en forening, der
dannede baggrund for forliget om 1866-grundloven. Noget politisk parti var det dog ikke, og Fædrelandet tog ikke helt fejl, når
det skrev, at det eneste, der bandt dem sammen, var hadet til de
nationalliberale. Sidstnævnte forligede man sig dog som nævnt efterhånden med, men en sammenslutning af højregrupper til et
parti gik det trægt med. Carl Ploug opfordrede i 1870erne gentagne gange til det, og i 1876 blev der dannet en højrevælgerforening
i Aalborg, men især stillede moderate højrefolk som bonden Lars
Dinesen sig skeptisk. Fra 1878 blev der dog holdt fællesmøder
mellem Folketingets og Landstingets Højre. En del af problemet
var, at Folketingets Højre faktisk var stærkt modvilligt overfor
Estrups hårde linje, og her så man en sammenslutning som et
middel til at moderere Estrups politik. Samtidig var en række af
de nye industriers ledende mænd stærkt utilfredse med Estrups
konfrontatoriske linje og ikke mindst hans politik, som de mente
ensidigt støttede landbruget, mens industriens interesser blev forsømt – ja, direkte modarbejdet. Anført af grosserer Christopher
Hage og støttet af dansk industris største navn, C. F. Tietgen, gik
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gen. Børsoppositionens velmente tiltag opnåede imidlertid ikke
de store resultater. Lokalt skød der derimod konservative “klubber” og foreninger op en lang række steder, som støttede Estrup
lidenskabeligt, og der blev arrangeret underskriftsindsamlinger
for forsvaret – en i 1883 samlede over 100.000 underskrifter – og
et “folketog” for Estrup, som samlede titusindvis af deltagere.
Den 14. april 1883 mødtes flere medlemmer af Rigsdagen med
lokale repræsentanter for Højreforeninger rundt om i landet og
nedsatte en komite med det formål at danne vælgerforeninger,
udgive et blad og holde møder. I december 1883 holdt man det
første delegeretmøde med repræsentanter for foreninger i 70
kredse. Estrups chefideolog, juraprofessor H. Matzen udtalte
selvsikkert, at “Nogen fare for Kjøbenhavns Erobring er ikke til45
stede.”

Jørgen Christian (J.C.) Dreyer (1832-97), bladudgiver og etatsråd. Uddannet jurist, men overtog Fyens Stiftstidende efter Hempel, hvis plejedatter
han var gift med. Medlem af Odense Byråd 1864-88. Stifter af og første
formand for Foreningen for Højrepressen for Provindserne. (Billedet stillet til
rådighed af Fyens Stiftstidende)
denne såkaldte “børsopposition” direkte imod det, de så som “et
højkonservativt Godsejerregimente uden Sans for og Kendskab
til Forretningslivets Tarv og Trang” og modarbejdede især indenrigsminister Erik Skeel, der om muligt var lige så stejl som Tiet-
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Med den store, men uhomogene udbredelse af højrepressen, dannelsen af partiorganisationer overalt i landet og med den stadigt
mere forbitrede kamp på Christiansborg, var en form for organisering af også pressearbejdet en naturlig følge. Formentlig var det
redaktør på Fyens Stiftstidende, etatsråd J. C. Dreyer, der i 1886 tog
initiativ til dannelse af en redaktørorganisation for højreblade. En
ultrakort annonce i Berlingske Tidende og andre højreblade den 23.
november indkaldte til “Møde Onsdag den 24de November Kl. 2
St. Annæ Plads 13 (Larsens Localer). Enhver Redacteur af et Høire-Provindsblad indbydes.” Indkalderne var redaktørerne Dreyer, Mørk og Damkier. Med det korte varsel må man formode, at
der var sendt indkaldelser rundt tidligere. Den 24. november
1886 afholdt man så generalforsamling i “Foreningen for Højrepressen i Provinserne.” Generalforsamlingen blev altså holdt i
København og faldt sammen med Højres delegeretmøde, og på
trods af navnet havde foreningen også nær forbindelse til hovedstadens højrepresse. Der var mødt repræsentanter for 15 blade
frem, alle med titel af redaktør – hvis de da ikke som etatsråd
Dreyer og konsul Mørk fra Aarhus også havde officielle titler at
smykke sig med. Foreningens forbilledligt korte og klare vedtægter på seks paragraffer slog fast, at formålet var “at fremme Provins-højrepressens og derigjennem Højres tarv.” Med andre ord:
hvad der var godt for Højreaviserne var godt for Højre! Medlem
af foreningen kunne blive “enhver Udgiver eller Redaktør og Redaktionssekretær, som slutter sig til Højre.” Foreningens årlige generalforsamling skulle holdes i København samtidig med Højres

delegeretmøde, og kontingentet var 5 kr. samt et indskud også på
5 kr. Bestyrelsen skulle bestå af fem medlemmer, der skiftevis
valgtes to og tre hvert år. Til den første bestyrelse blev valgt redaktør H. S. Angelo, Viborg Stiftstidende, redaktør Axel Damkier,
Ølandenes Dagblad i Rudkøbing, redaktør Mohr, Præstø By- og
Amtstidende, redaktør J. M. Mørk, Aarhus Stiftstidende samt J. C.
Dreyer, der af bestyrelsen blev valgt som foreningens første for46
mand.
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Kapitel II
Firebladssystem og forfatningskamp 1886-1915
Venstre mod Højre
Det var en politisk sprængfarlig og betændt tid, som den nye forening agerede i. Venstregrupperingerne havde klare flertal i Folketinget, men i kraft af de særlige valg- regler efter 1866-grundloven havde Højre stadig flertal i Landstinget, og da Højre med
Estrup i spidsen holdt fast i Grundlovens ord om, at det er kongen, der udnævner sine ministre, kunne der set fra den side overhovedet ikke være tale om at overlade regeringsmagten til flertallet i Folketinget. Hertil kom en indgroet modvilje mod at overlade landets styre til bønder, husmænd og arbejdere. Justitsminister
J. Nellemann var nok den, der sagde det mest direkte, når han
for eksempel udtalte: “Pakket holder altid sammen mod ordentlige Folk – det er en Naturlov”, men mistroen til, at almuen kunne
bestyre landet, var udbredt. Den havde en uhyre vigtig funktion i
samfundet som – netop bønder, husmænd og arbejdere – men det
var deres opgave og lod i livet og samfundet – og skulle vedblive
med at være det. Heroverfor stod en stadig mere selvbevidst bonde- og arbejderbefolkning, der i kraft af øget skolegang og ikke
mindst organiseringen i andelsbevægelser og “folkeopdragelsen” i
højskoler, mente sig ikke blot kvalificeret, men også berettiget til
at have fuld lod og del i samfundslivet og med kravet om parlamentarisme – at regeringen skulle have flertal i Folketinget –
skulle have regeringsmagten.
Hovedkamppladsen blev naturligvis Rigsdagen. I årene efter den
første provisoriske finanslov i 1877 lykkedes det ganske vist at få
vedtaget finanslove i både Folketing og Landsting, men der var
tale om absolutte minimumsbevillinger – hovedsagligt fremskrivning af gamle poster – med tidens blomstrende politiske sprog
kaldet “barberede pudler”. Venstre lod fra 1882 regeringens forslag visne i udvalg, og regeringen nægtede simpelthen at forhand-

le om forslag indbragt af oppositionen; som Estrup i 1882 lige ud
sagde i Folketinget: “så længe som den situation, som den del af
tinget…har skabt, varede, fandt regeringen sig ikke foranlediget
1
til at anvende arbejde på behandlingen af disse lovforslag.”
Forsvarsstriden
Det realpolitiske emne, der var forfatningskampens altoverskyggende, og som alle politisk interesserede måtte tage stilling til, var
forsvarets indretning. Efter katastrofen i 1864 og Tysklands enhed i 1871 var forsvaret af det reducerede kongerige ikke kun et
spørgsmål om politiske skillelinjer men om landets eksistens.
Samtidig udgjorde forsvarsudgifterne før socialstaten den altovervejende post på statsbudgettet, 36 pct. i slutningen af 1860erne,
48 pct. omkring 1890, så det var ikke “kun” et spørgsmål om ideologi. I størstedelen af befolkningen og det politiske liv var der en
udpræget forsvarslinje; det var ikke et spørgsmål om, men om
hvordan Danmark skulle forsvares. Så meget desto mere opsigtsvækkende og provokerende var det, når socialister og radikale
venstrefolk stillede spørgsmål ved hele forsvarets berettigelse –
for tid og evighed udtrykt i Viggo Hørups defaitistiske “hvad skal
det nytte?” fra 1883. Men den holdning var – trods velformuleret
og højtråbende i Politikens spalter – stadig i klart mindretal. I den
store del af Venstre ønskede man at bygge forsvaret på en bred
folkelig basis i kraft af den almindelige værnepligt, der blev indført med Grundloven af 1849, en militær pendant til ønsket om
folkestyre. Forsvaret skulle være mobilt, støttet af en stærk flåde
og bygget på en solid national- og forsvarsvilje. Man skulle skabe
“et Dannevirke i enhver Mands Bryst”, som Chresten Berg udtrykte det med en klangfuld, men strengt taget mærkværdig henvisning til det fæstningsværk, som i 1864 havde vist sig militært
ubrugeligt. Heroverfor stod Højre, der med opbakning i den mili-

29

tære sagkundskab – officererne – anså et forsvar af hele Danmark
og især Jylland som i praksis umuligt. Det havde været svært nok
før 1864, hvor skiftende tyske og svenske fjender siden 1600-tallet gang på gang havde overløbet Den jyske Halvø på ingen tid,
men med en grænse ved Kongeåen var det helt håbløst. I stedet
skulle København forsvares til lands og til vands med store fæstningsværker, indtil hjælp kunne komme udefra – fra England eller Rusland. Eller endnu bedre: selve tilstedeværelsen af fæstninger og vilje til at forsvare dem skulle afholde andre fra at angribe.
Militært set var det vel korrekt, men det var samtidig en rød klud
i ansigtet på oppositionen, der ikke ganske uden ret så det som
københavneri og foragt for provinsen, når den stort set blev overladt til fjendens, det vil i praksis sige Tysklands, nåde og unåde.
Uanset hvad, blev Københavns omfattende land- og søbefæstning
vedtaget i vid udstrækning med provisoriske love og gennemført
som enorme anlægsarbejder, der kunne finansieres relativt ubesværet, fordi Venstres “visnepolitik” og obstruktion af alle reformer samtidig med en blomstrende vækst i samfundet gav et mas2
sivt økonomisk råderum for staten.
I 1884 brændte Christiansborg som nævnt, og forfatningskampen
blev udkæmpet i “midlertidige” (fra 1884 til 1918!) lokaler på
hjørnet af Bredgade og Fredericiagade. Her blev der vedtaget en
række love, der skulle mindske oppositionens udfoldelsesmuligheder, blandt andet “Riffelloven” og “mundkurvecirkulæret”,
som henholdsvis skulle begrænse adgangen til at skaffe sig våben
for de udbredte riffelforeninger og begrænse offentligt ansattes,
primært skolelærernes og præsternes, adgang til at virke mod regeringen offentligt. Den 21. oktober 1885 blev konseilspræsident
Estrup udsat for et attentat, da den 19-årige typograf Julius Rasmussen affyrede to skud mod ham på åben gade på Toldbodvej.
Estrup slap uskadt, da det ene skud prellede af mod en knap og
det andet gik forbi, og han tog uforstyrret til aftenselskab. Men
efter attentatet strammede regeringen grebet om samfundet. Julius Rasmussen var ganske vist uden direkte forbindelse til partierne og begik selvmord i fængslet, men han var uden tvivl påvirket
af den voldsomme retorik i det politiske liv. Et særligt gendarmeri
populært kaldet “de blå gendarmer” blev oprettet til opretholdelse
af ro og orden, og i et tillæg til straffeloven blev det straffemæssige ansvar ved ytringer indskærpet: “Den, som i tale eller
skrift…ophidser klasser eller dele af befolkningen til had og for-
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Matzen, Henning (1840-1910), jurist og politiker. Juridisk professor ved Københavns Universitet og forfatter til en række juridiske lærebøger. Fra 1879
medlem af Landstinget, 1894-1902 som formand. Var Estrups juridiske rådgiver og fast overbevist om kongens sidestilling med Rigsdagen og regeringens
ret til at udstede provisoriske love. (Billedet stillet til rådighed af Berlingske
Tidende)
bitrelse eller til voldsgerninger imod andre klasser eller dele af
dem, straffes med fængsel.” På samme måde blev udbredelsen af
“opdigtede eller forvanskede kendsgerninger” gjort strafbare.
Denne indskrænkning af ytringsfriheden hindrede dog ikke en
meget åben og ofte hadefuld tone, så for eksempel venstreavisen

Ringkøbing Amts Avis kunne stemple folk, der søgte ansættelse i de
blå gendarmer som for evigt brændemærkede som “jammerlige
og usle slyngler.” Som et mindre led i regeringens stramme kurs
blev det forbudt dagblade at ansætte stråmænd som ansvarsha3
vende redaktører – en lov rettet direkte mod oppositionspressen.
Fra 1885 til 1893 blev alle finanslovene vedtaget som provisoriske love, hvortil kom en række andre love, ligeledes vedtaget
udenom Folketingets normale procedurer. Venstre kunne reelt
ikke stille andet op end at protestere, hvad man naturligvis også
gjorde i stor stil, ikke mindst i det efterhånden vidt forgrenede
net af dagblade med mere eller mindre fast tilknytning til den ene
eller den anden venstregruppering. Den ultimative modstand –
det åbne, væbnede oprør – var reelt aldrig andet end en underliggende trussel, men dog en trussel, som lejlighedsvis kunne opskræmme gode, konservative borgere. Uanset de hårde, uforsonlige ord er det imidlertid værd at bemærke, at der under hele
“provisorietiden” var konstante forsøg på at finde en forhandlingsløsning, og at initiativerne kom fra alle kredse, inklusive de
udadtil mest uforsonlige som Viggo Hørup. Blandt andet foreslog
Højre en grundlovsændring, som uden at indføre parlamentarisme kunne løse konflikten, hvis Landsting og Folketing stemte i
hver sin retning. Med til at komplicere forholdene, men også øge
mulighederne for at nå til et kompromis, var at partierne fortsat
var alt andet end sammentømrede. Især Venstre var delt i flere
fraktioner, som Estrup og hans dygtige taktikere kunne spille ud
mod hinanden. Derfor kunne Højre også ved flere lejligheder fejre bemærkelsesværdige triumfer med vedtagelse af love og reformer. Den mest opsigtsvækkende og med størst perspektiv var loven om alderdomsunderstøttelse fra 1891, der gav alle over 62 år
ret til et fast årligt beløb, hvis man ikke i de ti foregående år havde modtaget fattighjælp. Forliget viste, at Estrup-regeringen havde
mere politisk perspektiv end blot stædigt at blive ved magten,
men tværtimod på linje med konservative i andre lande, ikke
mindst Bismarck i Tyskland, formåede at gennemføre sociale reformer, der kunne møde de udfordringer, som industrialiseringen
medførte. Tanken var at beskytte samfundets svageste, dog sta4
dig med selvhjælpen som det bærende.
På trods af disse forlig om reformer og mere eller mindre hemmelige forhandlinger om et stort forlig, forblev situationen fastlåst om

de store spørgsmål, regeringsmagt og parlamentarisme. Hertil bidrog helt sikkert nogle af hovedpersonernes kompromisløse natur. Estrup og hans nærmeste støtter som justitsminister
Nellemann, kultusminister Jacob Scavenius og juristen Henning
Matzen var overbeviste om rigtigheden af deres standpunkter i
forfatningskampen. Omvendt var personer som Chresten Berg
og Viggo Hørup ligeså stejle i deres kamp for parlamentarismen,
og deres evner til at levere “oneliners” i Folketinget og i pressen
fremmede ikke ligefrem muligheden for kompromis. Når Berg
for eksempel tordnede: “Gå aldrig på akkord med uretten!”, førte
det ikke ligefrem hen mod det bløde kompromis. Hertil kom, at
Venstre i stigende grad blev presset på venstre flanke af det voksende socialdemokrati, som ganske vist endnu var en medspiller,
når det gjaldt kampen mod Estrup, men som altid kunne overbyde Venstre med yderligtgående krav, og som i 1887 havde vakt
opsigt og foruroligelse ved at vinde Skjoldelevkredsen på Sjælland, der var en ren landkreds.
Forlig uden sejrherre
I 1892 døde Chresten Berg, og selvom afløseren som leder af
hans gruppering, I. C. Christensen, skulle vise sig at blive dansk
politiks stærke mand i årtier frem over, var han endnu for ny til
at kunne dominere. I stedet blev det Det moderate Venstres Frede Bojsen, der førte frem til et forlig i 1894. Men det holdt umanerligt hårdt. Taktisk klogt banede man vejen til forlig gennem
aftaler om forskellige love, heriblandt en tiltrængt hærlov, men
det var umuligt at få Højre med til en principiel afstandtagen til
provisoriske love, og Estrup selv vægrede sig ved at gå af, selvom
han i årevis havde udtrykt ønske om at kunne trække sig tilbage
til dét, der alle dage var hans hjertesag, driften af slægtsgodset
Skaføgaard. Højre fik ham dog til i foråret 1894 at erklære i
Landstinget, at han havde “en grundet Forventning om, at en
Samvirken mellem Rigsdagens Afdelinger, der sikrede en rolig
Samfundsudvikling, vilde bringe mig Udsigt til at befries fra min
Stillings Besvær.” Men da 15 venstrefolk, anført af P. A. Alberti,
sprang fra forliget, og Estrup blev klar over, at Højres ledende
forhandlere bag hans ryg havde lovet hans afgang, var han tæt på
at springe fra. I august 1894 trådte han dog tilbage, selvom Christian 9. mildest talt var rystet over at skulle undvære “vor kære
Estrup”, som han så sent som i maj havde udtalt håb om, “at han
5
trofast ville blive ved kongens side, så længe han levede.”
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Om nogen utvetydig sejr til oppositionen var der dog ikke tale,
nærmest tværtimod. Selve symbolet på provisorietiden, J. B. S.
Estrup trådte ganske vist tilbage, men han blev afløst af en anden
højremand og storgodsejer Tage Reedtz-Thott til Gavnø, og flere
af Estrups ministre blev siddende, heriblandt “høgen” Nellemann. Der blev lavet forlig om de udstedte provisoriske love,
men det blev ikke forbudt at udstede dem fremover, og parlamentarismen blev ikke indført. Der blev også indgået forlig om
Københavns befæstning, som allerede nærmede sig fuldførelsen.
Der var således rigt grundlag for utilfredse venstrefolk som Hørup, Alberti og I. C. Christensen til at åle forligspartierne, der da
også skrumpede ved de følgende folketingsvalg, mens de tre
nævnte dannede Venstrereformpartiet, snart med den flittige, taktisk uovertrufne, men også kyniske skolelærer fra Vestjylland, I.
C. Christensen, som reel leder.
Det vigtigste tegn på, at forliget i 1894 i bedste fald kun var en
halv sejr for Venstre, var det, at Estrup stadig havde den ledende
rolle i Højre og nu i rollen som den, der trak i alle tråde uden direkte selv at kunne blive holdt ansvarlig for det. I Landstinget var
han den suverænt ledende skikkelse, og det var ikke med urette,
at den senere leder for de frikonservative, Mogens Frijs, brugte
de bibelske ord: “Hans ånd svævede over vandene.” Tilmed var
han, med hans biograf Ditlev Tamms ord – som Estrup helt sikkert ikke selv havde brudt sig om – blevet “et idol” for mange
ikke mindst yngre højrefolk, der så ham som det sidste bolværk
mod bønder og socialister, og de nye højreregeringer som svage
og eftergivende. Det rette udtryk var nok snarere kompromissøgende, idet Reedtz-Thott forsøgte at forlige sig med i hvert fald
de dele af Venstre, der havde mindst én sag til fælles med “de store godsejere”, nemlig landbruget. Det blev understreget ved i
1896 at udnævne en egentlig landbrugsminister, Knud Sehested,
der dog også var godsejer. Ved folketingsvalget i 1895 mistede
Højre syv mandater, især i landkredse, hvilket medførte et internt
oprør fra provinsaviser og konservative klubber i byerne, der resulterede i en højredrejning i partiets organisation, men allerede
året efter vandt et kompromis mellem “det gamle Højre” og den
moderate Lars Dinesens fløj. I 1896 undsagde Reedtz-Thott direkte at anvende provisoriske finanslove, og dermed havde han
efter Estrups mening spillet sit eneste kort af hænde i tilfælde af
konflikt mellem de to ting. Det blev en selvopfyldende profeti, da
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Estrup året efter nægtede at acceptere en nedskæring i forsvaret,
og regeringen trådte tilbage. Christian 9. så helst Estrup tilbage
på konseilspræsident-posten, men det afviste han dog, hvorimod
han indvilgede i at hjælpe kongen med at få dannet et nyt ministerium, en slags “kongelig undersøger” længe inden, det var blevet parlamentarisk skik. Det var imidlertid ikke let, fordi et nyt
ministerium fortsat skulle have basis i Landstingets Højre, og de
mest oplagte kandidater dér vægrede sig ved at skulle tage ansvaret for en politik, som skulle søges skabt med Venstre. Det lykkedes dog at få den hidtidige indenrigsminister, H. Hørring, som tilhørte Estrups fløj, til at danne en regering, men til Estrups ærgrelse for første gang uden deltagere fra “det store hartkorn”,
6
godsejerne.
Det nye ministerium fik det ikke lettere end det gamle, og at
Højres magtperiode lakkede mod enden, blev understreget af, at
Højre ved folketingsvalget i 1898 gik fra 26 til 16 mandater, og
ved landstingsvalget mistede man tre mandater, men man havde dog med de kongevalgte stadig et solidt flertal i Landstinget.
Til gengæld voksede Venstrereformpartiet til 63 mandater i Folketinget og havde dermed flertal alene, mens Socialdemokratiet
fik 12 mandater, blandt andet ved hjælp af stemmeaftaler med
Reformvenstre. Hørring kæmpede især med en reformering af
skatte- og toldpolitikken og mødte her fjender fra alle sider – og
ikke mindst fra Estrup, der i 1900 blev kongevalgt medlem af
Landstinget. Han var en glødende modstander af indførelsen af
en indkomstskat og ikke mindst den medfølgende selvangivelse,
så finansministeren kunne gå “en detail om vedkommendes hele
økonomiske stilling, som efter min mening ingen frihedskær
mand kan være tjent med at underkaste sig.” Det var et “sørgeligt tidens tegn”, hvis bestemmelser, som “i den grad griber ind
i borgernes personlige frihed, skulle få lovskraft heri landet.”
Han mente, at statens væsentligste indtægter skulle være baseret
på grundskatter, der var pålagt dem, der havde et ejerskab til
ejendom med deraf følgende ansvarsfølelse, og konsumafgifter,
der steg i takt med landets velstand. Estrup var dog ikke imod
enhver forandring, men indså tværtimod nødvendigheden af
skattereformer, som han i stedet med forbillede i England mente skulle ske ved indførelse af kildeskat; det afviste Hørring, og
den “reaktionære” Estrups skatteforslag blev dermed først en re7
alitet i 1970.

Systemskiftet 1901
Med stor taktisk kløgt anvendte I. C. Christensen skatte- og afgiftspolitikken til at splitte Højre og dermed bane vejen for Højres
fald og parlamentarismens indførelse. Estrup advarede om dette,
men forgæves. I marts 1900 trådte Hørring tilbage på et afgiftsspørgsmål, og kammerherre Hannibal Sehested til Broholm på
Fyn blev konseilspræsident. “Et estrupsk ministerium uden
Estrup”, som det er blevet kaldt. Men det var helt uden Estrups
kampvilje. Højre blev åbenlyst splittet, da otte landstingsmedlemmer med Mogens Frijs i spidsen brød med Højre, og ved folketingsvalget i foråret 1901 gik partiet tilbage til otte mandater,
mens Venstrereformpartiet og Socialdemokratiet igen gik frem.
For Højre var tilbagegangen siden forliget i 1894 monumental: i
1894 havde partiet haft 46 medlemmer af Landstinget og 31 medlemmer af Folketinget. I 1901 var tallene henholdsvis 34 og 8.
For mange trofaste højrefolk kunne forliget på den baggrund kun
ses som en fejl, og der var en dyb uenighed mellem regeringens
medlemmer og partiorganisationen. Man kom ingen vegne med
skattereformerne, selvom Venstre faktisk var enige langt hen ad
vejen, men man ville selv have æren for gennemførelsen, og da
statskassens indtægter var svindende uden, at Folketinget ville
godkende et statslån, kørte Sehested fast. Med Frijs’ brud var
endog Højres flertal i Landstinget tvivlsomt, og forskellige kræfter
arbejdede på at få Christian 9. til at indse nødvendigheden af at
lade Venstre komme til magten. Men det måtte ske gelinde af
hensyn til den gamle konge, så derfor blev ikke-politikeren, juraprofessor J. H. Deuntzer bragt på bane. Ved en middag på Amalienborg i sommeren 1901 blev Deuntzer belejligt anbragt overfor
kongen, der efter sigende på et tidspunkt spurgte, om denne var
venstremand. “I nogen grad, Deres Majestæt”, skal Deuntzer
have svaret, og det var nok. Den 24. juli 1901 blev ministeriet
Deuntzer udnævnt, men ikke uden sværdslag. De mange fraktioner og store egoer i Venstre skulle alle tilfredsstilles, men udsigten til magten bragte forsoning, så der blev plads til både degnen
I. C. Christensen (kultusminister), bonden Ole Hansen (landbrugsminister), højesteretssagføreren P. A. Alberti (justitsminister) og samfundsrevseren Viggo Hørup (trafikminister), som dog
8
var dødeligt syg af knoglekræft.
Den ny regering havde et flertal i Folketinget bag sig, hvilket herefter blev normen, og dermed var “systemskiftet” en realitet, i

hvert fald ifølge de sejrende venstregrupperinger og en stor del af
den efterfølgende historieskrivning. Men i samtiden så mange anderledes på det. Ikke mindst Estrup, der fortsat mente, kongen
var i sin gode ret til at udnævne sine ministre. Omvendt mente
venstrereformpolitikere som Frede Bojsen og den senere konseilspræsident Niels Neergaard, at “systemskiftet” skete med Estrups
afgang i 1894, fordi man hermed opgav muligheden af at udstede
provisoriske love, og al regeringsudøvelse herefter på den ene eller anden måde måtte have udgangspunkt i Rigsdagen. En opfattelse, der senest er blevet forsvaret af Claus Friisberg i disputatsen “Ingen over og ingen ved siden af Folketinget.” Og parlamentarismen blev reelt først retligt garanteret med Grundloven af
1915, og i hvert fald først skrevet ind i Grundloven af 1953. Uanset hvad, var partiet Højre sat fra magten efter 30 års til tider nådesløs kamp. Som Lorenz Rerup knusende opsummerer det i
Gyldendals Danmarkshistorie: “Til sidst havde Højre tabt flertallet i byerne, statskassen var tømt, og hverken dets presse eller
partiet var enige om det formålstjenlige i at fortsætte. Højre havde
regeret alt for længe. Det ødelagde ikke kun partiet, men skadede
9
også de konservative værdier, det byggede på.”
Revolution i nyhedsdækningen
Som en fuldstændig uomgængelig del af den politiske udvikling i
sidste fjerdel fa 1800-tallet med partidannelse, organisationsliv,
forfatnings- og provisoriekamp stod udviklingen i dagspressen.
Eller måske rettere: revolutionen, fordi væksten skete så stærkt og
så relativt hurtigt, at den fuldstændig ændrede vilkårene for det
politiske liv og satte dagsordenen i hvert fald til indtil udbredelsen af radioen i 1930erne, men reelt vel til efter anden verdenskrig. Forudsætningen var den tekniske udvikling, først og fremmest telegrafen, der gjorde det muligt at bringe nyheder frem
med lynets hast – eller næsten. Udbygningen af et telegrafnet
over Europa og med forbløffende hast også i de nye koloniriger,
der især fra 1880 i et veritabelt kapløb mellem stormagterne hurtigt gjorde de “hvide pletter” på verdenskortet enten lyserøde, lilla eller grønne (for henholdsvis Storbritannien, Frankrig og Tyskland). TelegrafkabIerne blev i øvrigt ofte lagt ud til verdens fjerneste afkroge af Store Nordiske Telegrafselskab ledet af C. F.
Tietgen. Det var især krigene, Den amerikanske Borgerkrig
1861-65 og Preussens krige mod Danmark, Østrig og Frankrig
1864-71, der medførte en umættelig efterspørgsel på nyheder fra
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fronten, som ikke mindst kunne tilfredsstilles takket være de nye
telegrambureauer, hvor et af de tidligste var dansk, grundlagt af
Erik Ritzau i 1866. Togene overtog udbringningen af posten, herunder aviserne, fra de gamle dagvogne, og kunne med den hastige udbygning af jernbanenettet ved århundredets slutning nå ud
til de fjerneste købstæder i provinsen, så hurtigt, at der stadig var
tale om nyheder, når avisen nåede frem. Selv det sidste stykke –
ud på landet, hvor en meget stor del af befolkningen stadig boede
– nåede posten stadig hurtigere frem. I 1864 var der kun 48 landpostruter, men i 1883 1.500, hvilket selvsagt var af uvurderlig betydning for provinspressen. Efterhånden gav teknikken også mulighed for at bringe billeder i bladene, især som træsnit, xylografier, men på grund af den længere produktionstid og en vis
modvilje mod dem på mange avisredaktioner, var det dog især
tidsskrifter som det meget udbredte Illustreret Tidende, der nød
10
godt heraf.

tidende noget højere: 3,4 øre pr. kvadratmeter tekst i 1913, hvilket
hang sammen med færre annonceindtægter. Selvom antallet af
aviser voksede kraftigt, kunne de fleste af dem notere en betydelig vækst i oplagstal i tiden indtil første verdenskrig. Fra 1870 steg
provinsavisernes oplagstal fra knap 600 til godt 1.800 i 1901 og i
1913 over 3.000. Berlingske Tidende havde i 1913 et oplag på
16.500, De ferslewske Blade 85.000 og Politiken og Social-Demokraten ca. 50.000. Aviserne blev hvermandseje – ja, nærmest mere
end det. Dækningsprocenten var i København i 1870 65, i 1901
131 og i 1913 135 pct., hvilket altså vil sige, at i gennemsnit holdt
hver husstand mere end en avis dagligt. Den samme udvikling
gjorde sig gældende i provinsbyerne, hvor dækningsprocenten
steg fra 58 i 1870 til 119 pct. i 1913. På landet lå tallene noget lavere, men tendensen var den samme: fra 9 pct. i 1870 til 78 pct. i
1913. I 1870 holdt mindre end hver tiende husstand på landet
11
avis, i 1913 fire ud af fem husstande.

Dagbladenes vækst var monumental – ikke mindst i provinsen, så
alene på den baggrund var det logisk, at højrepressen i provinsen
havde et behov for deres egen forening. I 1870 var provinspressens samlede oplagstal godt 40.000, i 1890 på 131.000 og i 1913
på 395.000 – næsten en ti-dobling på godt 40 år. Men væksten
var næsten lige så stor i København, fra 53.000 i 1870 til 381.000
i 1913, hvoraf en del gik til provinsen, hvor det takket være de
nævnte forbedringer i infrastrukturen var muligt og attraktivt at
abonnere på en københavneravis, der ikke alene kunne bringe
nyt fra de politiske kampe på Christiansborg, men også give et
sus fra storbylivet til den vadmelsklædte hverdag på heden eller i
fiskerlejet. Tilmed betød den tekniske udvikling, at det stort set
ikke blev dyrere at holde avis. Berlingske Tidende kostede i 1865 5
kr. pr. kvartal, i 1913 5,25 kr., så med inflationen (som dog var
beskeden) taget i betragtning blev det reelt billigere. Og man fik
meget mere for pengene! Avisernes omfang voksede betydeligt –
de blev både større og tykkere. De toneangivende aviser Berlingske Tidende, Politiken og Social-Demokraten fik mere end fordoblet
tekstindholdet fra 1885 til 1913, og nogle mindre aviser blev 4og 5-doblet. Hvad det betød, kan helt konkret ses af Niels Thomsens opgørelse over visse avisers pris pr. kvadratmeter tekst: I
1875 kostede Berlingske Tidende 8,9 øre pr. kvadratmeter tekst, i
1895 5,0 øre og i 1913 2,3 øre pr. kvadratmeter. Prisen for Politiken og Social-Demokraten var omtrent tilsvarende, men for National-

Den vækst i antallet af aviser, der som nævnt i kapitel 1 begyndte
efter 1849 og tog fart efter 1864, fortsatte i resten af århundredet
og ind i det nye. Men væksten skete især i venstrepressen og efterhånden også i den socialdemokratiske presse. Derimod stagnerede og faldt højrepressen. I 1885 var der 52 større højreblade i
provinsen, i 1890 55 og i 1901 47. Venstres forskellige grupperinger havde i 1885 45 dagblade i provinsen, i 1890 56 og i 1901 62.
Fra 1895 til 1901 steg antallet af socialdemokratiske aviser fra en
til otte i provinsen. I 1901 havde højrebladene 40 pct. af oplagene
i købstæderne, venstrebladene 37 pct. og socialdemokraterne 23
pct. I landdistrikterne havde Højre 20 pct., Venstre 75 pct. og Socialdemokratiet fire pct. Tallene forklarer ganske godt højrepressens stagnation: Venstre og socialdemokraterne gjorde efterhånden betydelige indhug i byerne. Men samtidig er det værd at bemærke højreavisernes trods alt høje andel, når man tager det lave
manddattal til Folketinget i betragtning. Det viser dels, at Højre
havde mange tilhængere fra mindre bemidlede borgere uden
stemmeret, dels at valgsystemet i høj grad forfordelte Højre ved
valgene: man fik mange stemmer, men ikke nok til at få over
12
halvdelen i valgkredsene og dermed vinde mandatet.
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I provinsen havde Højre i slutningen af 1880-tallet typisk de store
blade og de meget små aviser – af Niels Thomsen uelskværdigt
kaldt “dværgaviser”. En del af disse blev i 1890erne opslugt af

større aviser som f.eks. Lemvig Avis (1883), Præstø By- og Amtstidende (1896) og Skjelskør Avis (1902). De stigende lønninger ramte de
små aviser hårdest, mens faldende papirpriser hjalp de store.
Nogle af de store kom i vanskeligheder som Fyens Stiftstidende,
hvis oplagstal i slutningen af 1890erne faldt til 4.500 på bekostning af den stærkt stigende venstreavis Fyns Tidende. Generelt var
der dog stadig fremgang: 20 højreblade, hvis oplagstal er kendt
for 1890 og 1901 steg fra 27.000 til 32.000. Venstrepressens
vækst var blot meget større; 28 venstreblade steg fra 47.000 til
81.000 i oplag i den samme periode. Og konkurrencen fra socialdemokraternes aviser tog hårdt i byerne. En forsigtig analyse viser i øvrigt, at der for Højre og Venstre var ret tæt lighed mellem
stemmetal ved valgene og partiavisernes oplagstal omkring århundredskiftet. For eksempel fik Højre 4.400 stemmer i Nordsjælland i 1901-03, mens højreaviserne havde et oplag på ca. 4.200.
På Fyn fik Højre 7.400 stemmer og aviserne et oplag på 6.900. I
Randersområdet var stemmetallet 2.800, mens oplaget var på
3.700. Med den meget højre dækningsprocent er det vel i og for
13
sig ret logisk: hver mand – én stemme – én (parti-)avis.
Højre og pressen
De mange og ofte ret små højreaviser levede ikke som isolerede
øer, tværtimod. Det fremvoksende højreparti var meget opmærksom på avisernes centrale rolle i den politiske kamp og gjorde en
stor indsats for at fremelske aviserne og derefter holde dem i live
i den brutale konkurrence med Venstre. Økonomisk understøttelse af aviser var allerede før partiets stiftelse almindelig fra enkeltpersoner og fonde. Carl Ploug udtrykte det i 1874 med karakteristik fynd og klem: “Jeg har i disse Dage plyndret Godseierne i
Landsthinget for en 1.000 Rdr. til Provindspressen i Almindelighed.” Men med partiet Højres stiftelse fik støtten til aviserne mere
formel struktur. En taler på partiets første delegeretmøde i 1883
understregede vigtigheden af en stærk lokal presse: “Skulle vi
møde Venstre i Pressen, maa det være gjennem den lokale Presse
(Hør!)… Skal der virkes Noget, maa Høirepressen i Provindserne
løftes op til et ganske andet Standpunkt, end Tilfældet nu er mange Steder.” Det skete i de følgende år ved, at Forretningsudvalget
bevilgede penge til lokale aviser til effektiviseringer og ansættelser
af lønnet medhjælp. Der var dog aldrig tale om store beløb, i årene 1885-90 4-5.000 kr. årligt, og i 1890erne voksede afslagene
med henvisning til pengemangel. Der blev en række steder gjort

en meget offensiv indsats for at vinde nyt land eller undgå, at
gammelt land blev overtaget af Venstre. For eksempel blev Ærø
Avis fra 1886 reddet fra en nær-død oplevelse med penge fra partiet, og Odder Avis, der var blevet udsat for en voldsom Venstrekampagne, fordi det i 1885 havde støttet “riffelsagen”, fik penge
fra Forretningsudvalget, den lokale partiafdeling og en lokal hofjægermester til at modstå presset. De årlige beløb var sjældent
over 500 kr., men tilskuddene var uden tvivl med til at holde aviserne i live og salgstallene oppe. I årene omkring 1890 voksede
klassiske højreaviser som Lolland-Falsters Stiftstidende og Aarhus
Stiftstidende tydeligt til henholdsvis 3.500 og 3.900 i oplag, og der
kom nye hovedblade og aflæggere til, f. eks. Rødby Avis (1890),
14
Ærø Avis (1886) og Middelfart Dagblad (1885).
For de mange nye aviser med en lille og ofte anstrengt økonomi
var det af afgørende betydning, at man havde en let, hurtig og
billig adgang til nyheder. De lokale klarede man naturligvis selv,
men det var nok så vigtigt at få nyheder fra København, hvor
den politiske kampplads var. Det var uden for de flestes rækkevidde at have udsendte endsige faste korrespondenter, men til
gengæld kunne så telegrambureauerne yde en vigtig hjælp. Af
endnu større vigtighed var det dog, at partierne dannede deres
egen nyhedstjenester eller “generalkorrespondance”, som det hed
hos Højre. For Højre var det cand. mag. H. N. Larsen, der allerede fra 1870erne skrev fællesartikler til højreblade i provinsen, fra
begyndelsen af 1890erne systematiseret i Generalkorrespondancen. Her kunne aviserne abonnere på artikler om det politiske liv
i København og referater fra møder på Rigsdagen og i Højre, så
alle højreaviser kunne levere aktuelt stof fra den langtrukne, men
dramatiske politiske kamp – og vel at mærke med den “rigtige”
holdning uden alt for mange forstyrrende nuancer. En del små
aviser kunne tilmed abonnere på Generalkorrespondancen gratis
eller til stærkt nedsat pris; i 1896 modtog tolv blade således Gene15
ralkorrespondancen gratis og tyve blade til nedsat pris.
Det var – naturligvis, fristes man til at sige – ikke uden problemer
at overlade politisk stof til én person, hvis referater og artikler
skulle deles af over 40 aviser. I 1894 klagede Angelo fra Viborg
Stiftstidende og Vogel-Jørgensen fra Svendborg Amtstidende over generalkorrespondenten. Indholdet var så “nonchalante og betydningsløse, at det næsten var upassende”, mente Angelo, der dog
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roste rigsdagsreferaterne, som imidlertid var for “voluminøse i
Forhold til Sagens Vigtighed.” Vogel-Jørgensen klagede over
manglende dækning af forskellige taler af fremtrædende højrefolk
på universitetet og i Studentersamfundet, andet fremkom for
sent, og rigsdagsreferaterne var for sjuskede med stemme- og
fremmødetal. Året efter blev der igen klaget over for lange referater og sjusket sprogbrug, men Just Nielsen fra Helsingør Dagblad
gjorde dog opmærksom på, at referaterne netop var blevet gjort
længere efter anmodning fra flere redaktører! Værre var det dog,
at H. N. Larsen i 1894 lod sig repræsentere ved “Landmandsforsamlingen” i Randers af en stedfortræder, der sendte referater
herfra i hans navn og oven i købet én, “der viser sig ikke at have
været i Besiddelse af de absolut fornødne Kvalifikationer.” Det
førte til en kraftig reprimande fra Foreningen, der dog beholdt H.
16
N. Larsen på den vanskelige post som korrespondent.
Nationaltidende stod i provisorieårene for en moderat, forhandlende højre-linje, mens Berlingske Tidende havde en stejlere kurs, tættere på Estrup. Mest udpræget på højrefløjen var dog Vort Land, der
udkom fra 1896 som afløser for Avisen. Avisen havde, med Niels
Thomsens ord, “en stridbar forsvars- og industrivenlig, klart antidemokratisk højrepolitik” uden dog at være en decideret partiavis
som Social-Demokraten. Fra 1899 fremkom et andet dagblad med
en meget klar borgerlig målgruppe, nemlig Børsen. I første omgang var den organ for Grosserersocietetet, men fra 1909 havde
Børsen en bredere målgruppe, om end den fortsat primært havde
karakter af et specialdagblad, som ikke tog stilling i de partipolitiske stridigheder. En anden borgerlig avis fra denne periode, som
fik varig betydning, men ud fra helt andre forudsætninger, var
Kristeligt Dagblad, som fra 1896 var Indre Missions talerør og førte
en utrættelig kamp for kristendommen og imod al slags umoral –
en kamp, som tilsyneladende appellerede mere til provinsen end
til københavnerne, i hvert fald fandtes 75 pct. af læserne i 1901
17
uden for København.
Systemskiftet fik nogle ganske direkte følger for en del af den
etablerede presse, nemlig de aviser, som var særligt privilegerede
fra statens side til at bringe officielle kundgørelser af enhver art,
det vil sige Berlingske Tidende og i provinsen Stifstidenderne. Privilegiet medførte, at avisen var et særligt attraktivt sted at annoncere,
da man kunne være sikker på en bred læserskare, men det betød
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også en nær tilknytning til regeringen, altså indtil 1901 Højre, da
privilegiet var udstedt til en person og ikke til avisen som sådan.
På den vis var Højre sikret solide bastioner strategisk placeret i
hele landet. Og dog: for Aalborg Stiftstidendes stærke ejer 1868 til
sin død i 1900, Marie Rée, sympatiserede åbenlyst med Venstre,
og avisen angreb ofte Estrups politik. Regeringen tvang derfor
under trussel om privilegiets bortfald ved flere lejligheder Marie
Rée til at skifte redaktør, og da hun døde, gav indenrigsminister
Ludvig Bramsen privilegiet til konkurrenten Nordjylland, et erklæret højrebladblad, som tog navneforandring til Aalborg Stiftstidende.
Ved en højesteretsdom fik det gamle Aalborg Stiftstidende frataget
retten til at føre dette navn med den begrundelse, at det uden privilegiet ikke længere var en “stiftstidende,” hvorefter den for en
periode kaldte sig Aalborg Tidende. Efter systemskiftet blev forvirringen total, da den ny regering flyttede privilegiet til Aalborg
Amtstidende, fordi man ikke kunne enes. Logisk set burde systemskiftet også betyde, at de andre Stiftstidender samt Berlingske Tidende
enten skulle skifte partitilhørsforhold eller privilegiet overgå til en
anden avis. Venstre fastholdt imidlertid sit principielle standpunkt, at pressen skulle være uafhængig af staten, og da også de
øvrige partier kunne se det uholdbare i privilegiesituationen, var
det et enigt folketing, der i 1903 vedtog at oprette en Statstidende,
som udkom fra 1. april 1904 og skulle bringe alle officielle be18
kendtgørelser, være billig og helt uden politisk tilhørsforhold.
Politik med Højre i landaueren
Satirebladet Klods-Hans bragte i september 1901 en tegning af Højres folketingsgruppe efter valget på vej til Rigsdagen siddende –
hele ottemandsgruppen – i én hestevogn, en åben landauer, godsejernes stadsvogn. Det grinte man meget af det efterår, med mindre naturligvis man tilhørte partiet og dets trods alt mange tusinde vælgere. For sandheden var, at Højre var gået fra omtrent den
absolutte magt under Estrup syv år før til absolut ingenting efter
regeringen Deuntzers tiltræden, systemskifte eller ej. Venstre havde dog stadig det problem, at det fortsat var langt fra et flertal i
Landstinget, og dermed kunne ingen love gennemføres uden støtte fra Grev Frijs’ gruppe, der fra 1902 dannede Det frikonservative Parti, og de to socialdemokrater. Dertil kom, at Venstre stadig
var stærkt opsplittet internt på både enkeltsager og personer. Reelt havde partiet kun været samlet om én ting, at få magten. Da
det var nået, piblede uenighederne frem mere end nogensinde.

Venstrehøvdingen I. C. Christensen formåede dog at holde tilstrækkelig samling på tropperne til at få gennemført en række reformer i de første år efter 1901. Indkomstskatten, som Estrup
havde raset imod, blev indført sammen med ejendomsskyld og
formueskat. Selvom niveauet var lavt set med nutidens øjne, 1,3
pct. til 2,5 pct. i indkomstskat, var der skabt et helt nyt skattesystem, som med tiden kunne blive en skatteskrue, der altid kunne
drejes på, når riget fattedes penge, og det gør det som bekendt
ofte. Andre store reformer var en skolereform med underskole,
mellemskole, realklasser og treårigt gymnasium samt kirkereform
med indførelse af folkevalgte menighedsråd og med kvindelig
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valgret.
Det besværligste og dyreste område blev dog udskudt, forsvaret.
Efter i årtier at have tordnet mod Højres markante og dyre forsvarspolitik, meldte realiteterne sig, da Venstre havde fået magten. Igen kunne man kun enes om én ting, at være imod Højres
politik, fordi forsvarsholdningerne gik fra en meget klar forsvarsvenlig politik, blot med andet fokus end Højre, til anti-militarisme og pacifisme. Selvom Viggo Hørup døde i 1902, levede “hvad
skal det nytte-holdningen” i bedste velgående i kredsen omkring
Politiken. Forsvarsspørgsmålet blev så i 1902 henlagt til en kommission, der var alt andet end hurtigarbejdende med 19 politikere
og fire militærfolk, hvor uenigheden mellem hær og flåde var lige
så stor som mellem politikerne; forenklet sagt støttede Venstre
flåden, Højre militæret. Det blev netop indre stridigheder mellem
krigs- og marineministeren, der i begyndelsen af 1905 medførte
regeringens afgang. Venstres reelle leder, I. C. Christensen, kunne nu endelig danne regering efter, at man med ægte politisk spin
havde forberedt den gamle kong Christian 9. på, at degnen fra
Hee godt kunne lukkes ind på de bonede gulve. Faktisk viste det
sig, at de kom rigtig godt ud af det med hinanden. Helt anderledes med I.C.’s bagland. Dårligt var den ny regering tiltrådt, før
Venstre blev sprængt på forsvarsspørgsmålet. I. C. Christensen
udtalte forsigtigt i Folketinget, at det næppe var realistisk at spare
væsentligt på forsvaret, hvilket fik otte venstrefolk til at stille en
dagsorden med krav om “virkelig nedsættelse af de militære udgifter.” Dagsordenen blev nedstemt og de otte ekskluderet af
Venstre. 20. maj 1905 stiftede man så Det radikale Venstre på et
møde i Odense. Formelt set tiltrådte de otte først partiet efter stiftelsen for at det skulle stå klart, at det udgik af folket, ikke af Fol-

ketinget. Det ny parti fik et i bogstaveligste forstand radikalt
anderledes program end det gamle Venstre: afmilitarisering, vidtgående sociale reformer, afskaffelse af rang-, titel- og ordensvæsen, ophævelse af forbindelse mellem kirke og stat og oprettelse af
husmandsbrug. Det sidste var en klar imødekommelse af det, der
i årtier skulle blive den ene af de radikales primære vælgergrupper: husmændene. En anden og nok så politisk dominerende
gruppe var skolelærere og akademikere. Trods den noget blandede sammensætning skulle det ny parti forbløffende hurtigt få en
hovedrolle i dansk politik, som det kun med korte afbrydelser si20
den har indtaget.
Radikale aviser og firebladssystem
Som bladverdenen havde udviklet sig i Danmark, måtte der nødvendigvis med et nyt markant parti på Rigsdagen følge aviser,
der støttede dette. Forrest gik Politiken med Henrik Cavling og
Ove Rode i spidsen, som blev de radikales “hoforgan”, hvis man
tør bruge dette udtryk om et republikansk parti. Avisen blev så
markant, at den unge litteraturkritiker Harald Nielsen allerede i
1907 skrev et harmdirrende manifest imod “Systemet Politiken.”
Men flere af de gamle venstreaviser blev radikale som Roskilde Tidende, Helsingør Dagblad og Skive Folkeblad, sidstnævnte den dag i
dag Det radikale Venstres spydspids i provinsen. Men i mange
områder var der ingen aviser, som fulgte det nye parti. Derfor
satte det stærke kræfter ind på at få oprettet nye dagblade, hvilket
forbavsende hurtigt lykkedes, især på Sjælland og takket være en
lærling af Viggo Hørup, Niels Brandsager, der med lune og ironi
vandt stor tilslutning med fyndord som “husmændene er andelssocialister.” Blandt succeserne var Holbæk Amts Venstreblad, der
hurtigt nåede 6.000 abonnenter. I Jylland gik det mere trægt, og
et forsøg på at skabe en jysk pendant til Politiken, Jysk Morgenblad,
blev et dyrt bekendtskab for de radikale. Men i en række andre
byer som Silkeborg, Randers og Hjørring lykkedes det. Ofte fik
aviserne navnet “Venstreblad” med byens eller amtets navn foran, selvom avisernes fornemste opgave var at bekæmpe partiet
21
Venstre!
Med opkomsten af de radikale aviser var det karakteristiske danske firebladssystem skabt omkring 1914; man var groft sagt gået
fra “hver by sin avis” til “hvert parti sin avis i hver by.” Der var
langt over 200 dagblade i Danmark, heraf en del dog aflæggere af
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hovedblade, men set i sammenligning med, at f.eks. England havde omkring 130 dagblade, var Danmark unægtelig godt dækket
ind. Det betød naturligvis, at konkurrencen var meget hård, og at
økonomien ofte var vaklende, men den blev tit båret oppe af, at
det var læserne, der var ejere i kraft af andele eller aktier. Samtidig var det i højere grad den politiske lidenskab end ønsket om
økonomisk gevinst, der bar aviserne oppe. Partiet måtte simpelthen have en avis i byen, koste hvad det ville. Det betød naturligvis, at aviserne i høj grad tjente som kamporganer for det enkelte
parti. Rosende omtale af ens eget parti, dets politikere og deres
lovforslag var uomgængelig ligesom tilsvarende nedsabling af de
andre partier var en selvfølge – og ofte i ganske hårde toner. Højreaviser så sig ikke for gode til at nedgøre modstandere på baggrund af deres ringe herkomst eller uddannelse, og omvendt var
venstrefløjen altid klar til at latterliggøre højrefolks titler, nedarvede formuer eller tilknytning til kongehuset. Alligevel er det et
spørgsmål, om ikke netop avisernes udpræget partiske karakter i
høj grad spillede en rolle for skabelsen af det danske demokrati.
Alle – i hvert fald det store flertal, som læste avis – dannede sig
en mening, og selvom den som udgangspunkt var ensidig, betød
det alligevel, at man var godt rustet til at deltage i det politiske
liv. Ingen levede jo isoleret, og i den lille købstad eller landsby
vidste alle, hvem der holdt “Stiftstidende” og dermed var højremand eller holdt “Tidende” og altså var Venstremand eller abonnerede på “Socialdemokraten” og dermed måske nok var en flink
22
mand, men dog en potentiel samfundsomstyrter!
Forsvaret og Tyskland
Efter næsten seks års arbejde kom forsvarskommissionen i 1908
endelig med sin betænkning, og det blev politikerne ikke klogere
af. Kommissionen havde nemlig været så rygende uenig internt,
at den fremkom med fire forslag, der stort set afspejlede de fire
partiers holdninger. Fra socialdemokraternes forslag om varig
neutralitet og total afrustning over de radikales indskrænkning af
forsvaret til et minimum til Højres forslag om kraftig udbygning
af forterne omkring København og forlænget værnepligt. Venstre
ønskede landbefæstningen nedlagt, søbefæstningen udvidet og
større hærafdelinger over hele landet. Som man kunne forvente,
udløste kommissionens “resultat” en voldsom debat, hvor skældsord føg gennem luften. Mens socialdemokraternes og de radikales forslag nærmest blev latterliggjort som ubrugelige og landsska-
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delige, blev Venstres ideer i nationalkonservative kredse stemplet
som tyskvenlige; en “åben hånd mod Tyskland og en knyttet
næve mod England,” som højremanden Holger Hammerich sagde. Den ivrige forsvarskvinde Mary Westenholz brød sågar den
19. august 1909 ind i Folketinget, greb formandens klokke og udbrød mod hele den ærede forsamling: “Her sidder I danske mænd
og købslår og sjakrer i magtbrynde og egennytte om landets ve
og vel, men det skal siges Eder fra dette sted: Danske kvinder
foragter og brændemærker Eder som en hob fædrelandsløse lejesvende, der forråder Danmarks ære.”
Den vrede kvinde havde mere ret, end hun forestillede sig. Allerede under Deuntzer-regeringen havde kaptajn C. F. Lütken
ført dybt hemmelige forhandlinger med ledende militærfolk i
Tyskland med chefen for den tyske generalstab, Helmuth von
Moltke i spidsen, og da I. C. Christensen blev konseilspræsident
i 1905 blev Lütken departementschef i krigsministeriet og med
kongens, I.C.’s og udenrigsminister Frederik Raben-Levetzaus
vidende fortsatte han disse forhandlinger. Målet var at opnå garanti for Danmarks neutralitet mod at garantere, at Danmark aldrig ville være at finde blandt Tysklands fjender. I Tyskland
var man lettet over Højres fald fra magten, og kejser Wilhelm 2.
indledte en charmeoffensiv i Danmark. Forhandlingerne førte
dog ikke til noget og blev først delvis kendt i 1919, men de viste, at Venstres stærke mand havde lagt sine kort i Tysklands
hænder, hvilket da også afspejledes i Venstres forsvarsudspil,
som med de stærke søforter kunne opfattes som vendt mod
England, mens landsiden reelt lå åbent for landmagten Tyskland. Problemet for I. C. Christensen var, at befolkningen i
Danmark var udpræget tyskfjendtlig og hældede til England,
hvis man skulle gøre sig håb om at frigøre sig fra Tysklands
trussel og få Sønderjylland tilbage. Var Lütken-forhandlingerne
blevet kendt i samtiden, havde der rejst sig en flodbølge af forargelse og raseri imod ham, og ikke kun fra Højre-mænd og tapre kvinder som Mary Westenholz, der ville have revet ham ud
af Statsministeriet. I stedet nåede man i september 1909 et klassisk dansk kompromis om forsvaret mellem Venstre, et flertal af
Højre og de frikonservative. Den af Venstre så forhadte landbefæstning skulle bibeholdes til 1922, søbefæstningen udbygges og
antallet af værnepligtige betydeligt forøges og spredes ud over
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hele landet.

Albertiskandalen
Forblev Lütken-forhandlingerne hemmelige, blev dansk politik i
de samme år ramt af en skandale, der rystede den politiske verden i sin grundvold. I en årrække havde et af Venstres stærkeste
kort været P. A. Alberti, der var sparekassedirektør og uhyre vellidt blandt sjællandske bønder. Men samtidig var han også kontroversiel for sin ekstravagante livsstil, arrogante facon og kompromisløse politik. Mest forhadt var den retsreform, han som justitsminister i 1905 fik indført og som gav mulighed for at
anvende pryglestraf mod mænd mellem 15 og 55 år for voldtægt,
grov vold og uterlighed overfor mindreårige. Angrebene mod Alberti af den unge radikale Ove Rode i Politiken gik dog mere og
mere på Albertis personlige forhold, hvor han blev beskyldt for
omfattende svindel. I. C. Christensen holdt hånden over sin trofaste væbner og opfattede angrebene som ren personhetz, men
måtte i 1908 lade ham gå som minister med titlen gehejmekonferensråd som trøst. Men i september 1908 meldte Alberti sig selv
til politiet for bedrageri, og det kom frem, at han gennem 20 år
havde bedraget sparekassen og sin smøreksportforretning, altså
sine egne kernevælgere, for 15 millioner kr. Tilmed havde I. C.
Christensen ydet ham et lån af statskassen på 1,5 millioner. Alberti blev idømt lovens strengeste straf – ikke prygl, men 8 års
tugthus. Den retlinede I. C. Christensen var rystet i sin grundvold og måtte gå af til fordel for en anden venstremand, Niels
Neergaard. Da Det radikale Venstre og Socialdemokratiet fik flertallet, blev I. C. og indenrigsminister Sigurd Berg tiltalt ved Rigsretten. I. C. Christensen blev frikendt, mens Berg blev idømt en
bøde på 1.000 kr. for ikke at have skredet ind, da han var blevet
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gjort opmærksom på Albertis tvivlsomme handlinger.
Nye folk og ny Grundlov
Albertiskandalen efterlod Venstre dybt splittet, og selvom folketingsvalget i 1909 gav Venstre mulighed for at fortsætte ved regeringsmagten, måtte man finde en modvillig veteran, grev Ludvig
Holstein, som i 19 år havde holdt sig hjemme på Ledreborg gods,
til at danne regering. Samme år blev han imidlertid fældet af det
første mistillidsvotum i dansk politik; parlamentarismen virkede,
men paradoksalt nok med otte stemmer fra det Højre, som i årtier havde kæmpet imod netop parlamentarismen. Med nogen
modvilje måtte Frederik 8. bede den radikale leder, C. Th. Zahle,
danne regering, selvom han kun havde 20 mandater i Folketinget

og kun kunne regne med fast støtte fra 24 socialdemokrater. Med
karakteristisk radikal patos og selvtillid erklærede han ved tiltrædelsen: “Der er mange, mange, der siger: Disse mænd tror vi,
men det er også det sidste hold af politikere, vi tror.” Dette “sidste hold” måtte dog allerede efter folketingsvalget i 1910 overlade
roret til Venstres Klaus Berntsen med støtte fra et splittet Højre,
der havde mistet otte mandater og nu havde 13. Højre havde stadig 30 mandater i Landstinget, som i mange sager kunne samarbejde med otte frikonservative, men tiden var i bogstaveligste forstand ved at rinde ud; flere af de kongevalgte nærmede sig støvets år, heriblandt Estrup – årgang 1825, og Frederik 8. hverken
kunne eller ville se bort fra, at det politiske billede havde flyttet
sig mod venstre. Ændringerne i befolkningssammensætningen og
flytningen fra land til by gjorde samtidig ændringer i både Grundog valglov mere og mere påtrængende. Også Højre, hvis stamfædre ellers havde været ophavsmænd til “den gennemsete grundlov” af 1866, kunne se det nødvendige heri. Ved valget i 1910
“kostede” et mandat til Højre 5.000 stemmer, til Socialdemokratiet godt 4.000, til de radikale 3.200 og til Venstre 2.000. Så selvom
Højre fortsat fik mange stemmer, gav det sig kun udslag i få mandater, og med Socialdemokratiets fortsatte vækst i byerne var der
kun udsigt til, at det blev værre. Og da de andre partier forlangte
en sammenkædning af ændringerne i valgloven og Grundloven,
måtte Højre gå ind på forhandlinger herom – trods Estrups højlydte protester. Det tager tid at ændre en grundlov, og først i
marts 1914 nåede man frem til et kompromis. Da var Estrup død
– juleaften 1913 – og regeringsmagten var igen skiftet til de radikale, der i 1913 dannede regering, igen med Zahle som konseilspræsident og et regeringshold, som af mange i samtiden og takket
være mange radikale historikere også i eftertiden har fået prædikatet, “den bedst begavede nogensinde.” I hvert fald havde den
en urokkelig tro på egne overlegne evner og tro på muligheden af
en fornuftsbaseret politik. På grund af 1. verdenskrigs udbrud i
august 1914 blev Grundloven først underskrevet 5. juni 1915.
Med den fik kvinderne valgret, og Landstinget blev kraftigt reformeret, men det skulle stadig godkende alle love og fungerede dermed som en konservativ garanti. Det samme gjorde muligheden
for at sende love til folkeafstemning – ud fra en betragtning af, at
folket ofte er mere reaktionært end politikerne. Af samme årsag
skulle også grundlovsændringer fremover til folkeafstemning. En
antagelse, der viste sig at være helt korrekt, men kom til at ram-
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me de konservative som en boomerang i 1939. Valgloven blev
ændret til forholdstalsvalg, men med en række komplicerede regler for at stille de stærkt modvillige venstrefolk tilfredse – de var
netop nået til en position, hvor de tog stort set alle landkredse25
ne.
Verdenskrigens udbrud
Mange års allianceopbygning og intensiv oprustning havde bragt
Europas stormagter i en højspændt situation, hvor et attentat på
den østrig-ungarske tronfølger i Sarajevo den 28. juni udløste en
kædereaktion, der bragte stormagterne i krig. Tyskland og
Østrig-Ungarn på den ene side, Frankrig, England, Rusland og
Serbien på den anden. Danmark henholdt sig til sin neutralitet,
men den radikale regering nåede dog i panik at love, “at Danmark vil i intet tilfælde slutte sig til Tysklands modstandere.” Altså I. C. Christensens aldrig udtalte politik. Tyskerne begyndte at
udlægge miner i Langelandsbæltet og forlangte, at Danmark effektivt blokerede Storebælt. De danske partier accepterede dette
reelle brud på neutraliteten – spærringen kunne kun opfattes som
vendt mod England. For Højre hjalp det utvivlsomt, at Christian
10., der bestemt ikke kunne beskyldes for at være pacifist, accepterede. Danmark indtog herefter krigen igennem en “velvillig
neutralitet” i forhold til Tyskland, som blev varetaget af udenrigsminister Erik Scavenius, der var uden nogen form for national sentimentalitet, men simpelthen anså det som livsnødvendigt,
at Danmark indrettede sin politik efter den mægtige nabo Tyskland. Men krigsfaren var bestemt ikke ovre, og en sikringsstyrke
på ca. 50.000 mand blev indkaldt. Den blev dog i 1915 reduceret
til 35.000 mand og i 1917 til 23.000 mand, men det ændrer ikke
på det paradoks, at Danmark aldrig siden 1864 har været så mili26
tariseret som under den radikale regering Zahle.
Højre i opposition
Højre havde efter systemskiftet oplevet en vis vækst i det første
tiår. Fra “de otte mand i landaueren” i 1901 var partiet vokset til
21 mandater i Folketinget i 1909, men allerede året efter gik det
ned til 13, og i 1913 faldt det til det historiske lavpunkt syv. Som
nævnt fik man stadig mange stemmer både i by og på land, men
det var unægtelig et blandet vælgerkorps: Danmarks ca. 1200
godsejere var sikre støtter sammen med en del større gårdejere –
proprietærerne. Statens embedsmænd, civile såvel som militære,
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biskopper, dommere og de fleste universitetsfolk var næsten alle
trofaste højrefolk. Talmæssigt vigtigere var dog landets mange
selvstændige erhvervsdrivende, men igen var der himmelvid forskel mellem storfabrikanter som Alexander Foss med hundredvis
af ansatte til håndværkermesteren med tre svende og et par lærlinge. Men indtil valgsystemet blev ændret, var dette en uoverstigelig hindring for en vækst af betydning, ikke mindst hvis man
skulle gøre sig forhåbninger om en dag igen at kunne stille med
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regeringschefen.
Grøde i Højre
Samtidig stod det klart, at partiet i lige så høj grad trængte til fornyelse. Det var båret oppe af de aldrende landstingsmedlemmer
og hvilede på fundamentet fra Estrups tid. For disse var det imidlertid langt fra en selvfølge, at der måtte fornyelse til. Højre havde jo hele tiden været stærkt skeptisk overfor den almindelige
valgret, demokratiets udbredelse til alle dele af befolkningen, ja
overfor demokratiet som sådan. Men udenfor Rigsdagen og de
indre cirkler omkring ledende embedsmænd, erhvervsfolk og redaktører var der en betydelig grøde. I Studenterforeningens konservative ved Københavns Universitet, i sønderjyske foreninger
som “Heimdal”, i Akademisk Skyttekorps samt ikke mindst i
Højres Ungdom var der et betydeligt vækstlag af unge konservative. De interesserede sig ikke så meget for økonomisk politik eller fordelingspolitik men for det, man i dag kalder værdipolitik:
det nationale fællesskab, den danske kultur, kristendommen og
forsvarsviljen, alt sammen forenet i kampen for at genvinde Sønderjylland eller i hvert fald bevare danskheden syd for Kongeåen.
Heroverfor stod som deres argeste fjender de radikale og socialdemokraterne med deres internationalisme, pacifisme, ateisme og
nedgørelse af alt, hvad de konservative så som dansk – “radikalsocialismen” med et ord, der skummede af foragt. Som ideolog
havde de den skarpe debattør, kritiker og utrættelige samfundsrevser Harald Nielsen, der fra 1911-22 havde sit eget blad Ugens
Tilskuer og som den energiske, taktisk mesterlige unge politiker
Aage Kidde, der byggede Højres Ungdom op fra en spredt skare
af internt stridende unge til landets stærkeste politiske ungdomsorganisation. Sammen med sin trofaste elev, John Christmas Møller, styrede han både denne organisation og Studenterforeningen
med hård hånd. Samtidig rustede de sig i det paramilitære Akademisk Skyttekorps til den dag, de alle ventede på med længsel: kri-

gen mod Tyskland, hvor Danmark med hjælp fra England skulle
kæmpe for hævnen for det forsmædelige nederlag i 1864 og få
Sønderjylland hjem. I de første augustdage 1914 samledes de
unge skytter for at være klar, og i flere uger arbejdede de hårdt
med at gøre fæstningsværkerne vest for København klar – “Vestfronten”, som en af de unge skytter, Ole Bjørn Kraft, med karakteristisk patos kaldte den. Men Danmarks neutralitet holdt, og
skyttekorpset blev sendt hjem igen. “Det var antiklimaks – en
kold spand vand over hovedet. Ned på jorden og dagligdagen”,
som Kraft siden beskrev det. Igen havde radikalsocialismen vist
sit sande ansigt; danskerne skulle hygge sig i kakkelovnskrogen,
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mens verden brændte omkring dem.
Det konservative Folkeparti
Der var således i høj grad et “bagland” at bygge på, såfremt viljen
til en fornyelse af Højre var til stede, men udgangspunktet hertil
måtte nødvendigvis ligge på Rigsdagen, og det var ikke så ligetil.
Højres medlemmer af Landstinget og Folketinget levede nærmest
hver sin eksistens, og tilmed var de to grupper konstant i intern
splid. I 1910 skilte en del af folketingsgruppen sig ud som “Det
moderate Højre”, og det krævede hård selvovervindelse at nå
sammen om grundlovsforslaget, hvor man reelt var modstander
af en stor del, men pillen gled ned ved hjælp af forholdstalsvalget.
Det var ikke mindst den rolige formand for landstingsgruppen,
proprietær Emil Piper, der gjorde enighed til et mål i sig selv og
formåede at forene de splittede parter – nogenlunde. For mange
stod det klart, at hvis konservatismen skulle have en politisk
fremtid under den ny grundlov og en politisk realitet, der var
fundamentalt anderledes end Estruptiden, måtte der dannes noget helt nyt. Emil Piper var imidlertid ikke manden, der tog nye
initiativer, og det blev i stedet det 40-årige folketingsmedlem og
redaktør på Frederiksborg Amtstidende, Asger Karstensen, der i sommeren 1915 tog initiativet. Det skete ved hjælp af et brev til Piper,
der reelt havde karakter af et ultimatum: enten slettede man det
gamle parti og meldte sig ind i Venstre, eller også stiftede man et
nyt parti, der hvilede på den almindelige valgret med “nyt program, nyt navn og nye mænd.” Hvis ikke formanden gik med på
dette, ville Karstensen “handle sammen med mine politiske venner på egen hånd. Jeg har grundet formodning om, at “Nationaltidende” vil gå samme vej ud af partiet, ligesom De må regne med,
at en betydende del af vor provinspresse vil følge samme kurs.”

Asger Karstensen (1874-1945), redaktør og politiker. Præstesønnen blev
tidligt politisk aktiv og arbejdede ihærdigt for at omdanne Højre til mellemstandens parti som Det konservative Folkeparti. Medarbejder ved Nationaltidende 1903-15, redaktør på Frederiksborg Amtstidende 1915-20, hvor
han brød med de konservative. 1926-33 politisk medarbejder ved Aalborg
Stiftstidende, fra 1934 medudgiver af Langelands Avis. (Billedet stillet til
rådighed af Berlingske Tidende)
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Om Karstensen reelt havde belæg for at have så stor og betydelig
opbakning, er tvivlsomt alene på grund af de noget vage udsagn
om støtte, men hvis det var bluff, virkede det. Piper gav grønt lys
for at gå videre, og der blev nedsat fem programudvalg med folk
fra hele partiet inklusiv de unge samtidig med, at man forhandlede med de forskellige højregrupper og især de frikonservative.
Karakteristisk nok handlede ingen af de fem udvalg om forsvaret; det var reelt det eneste punkt, hvorom der var rørende enighed i det nye parti. I løbet af efteråret 1915 nåede de fem udvalg
frem til et fælles udkast til program, som efter langvarig diskussion blev vedtaget på Højres landsråd den 9. december, hvor man
også enedes om navnet “Det konservative Folkeparti”, som i sig
selv var et kompromis mellem flere forslag, der afspejlede de vidt
forskellige holdninger i partiet. Den 18. december blev partiet anmeldt på Rigsdagen som politisk parti med tilslutning fra otte
medlemmer af Folketinget, 26 af Landstinget og to løsgængere i
valggruppe med partiet. Den 22. februar 1916 holdt Det konservative Folkeparti sit første landsråd med vedtagelse af vedtægter
og andre formelle emner. Men det vedtog også en resolution,
som i skarpe vendinger fordømte regeringen, “der ved sine sendrægtige og mangelfulde forsvarsforanstaltninger, sine tvetydige
udtalelser i militærspørgsmålet, sin socialistisk prægede økonomiske politik og sine forsøg på ad administrativ vej at fremme den
radikal-socialistiske åndsretning har bragt uro i befolkningen.”
Dermed var det slået fast med syvtommersøm, at mange års defensiv højrepolitik var afløst af offensiv, konservativ politik. Men
det kunne ikke dække over, at det nye parti ikke var og aldrig
blev en homogen gruppe. Asger Karstensen havde ikke formået
at få udskilt de yderligtgående højrefolk, sådan som han ønskede,
og det kortfattede tolv-punkts partiprogram var udtryk for den
fællesnævner, man kunne enes om. Men omvendt: det er vel dybest set alle partiprogrammer, og det fastslog i hvert fald konservative mærkesager som den nationale selvbestemmelsesret, hævdelse af den private ejendomsret, den selvstændige nærings fri udøvelse og en social lovgivning hvilende på princippet om hjælp til
selvhjælp. Den politiske udtalelse, som fulgte med vedtagelsen af
programmet, præciserer dog i lige så høj grad partiets og især Asger Karstensens position: “Alle politiske partier må nu arbejde på
den lige og almindelige valgrets grund, men den stærkt udvidede
valgret kan blive en fare for samfundets rolige udvikling og en
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trussel mod selvhjælps- og selvstændighedsdrift, det private initiativ og den personlige ansvarsfølelse ved at åbne mulighed for Socialdemokratiets og radikalismens hensynsløse fremtrængen.
Derfor bør al sund konservatisme i vort samfund især samles til
værn og støtte for mellemstanden i by og på land, så vist som det
først og fremmest er på denne klasses samfunds- og kulturarbejde, det moderne Danmark er bygget op. Denne samling bør ske
under den personlige friheds fane – og det er da denne, Det kon29
servative Folkeparti vil rejse som bannermærke i vort folk.”
En ny forening finder sine ben
Det måtte nødvendigvis være en vanskelig opgave for Foreningen
af Højrepressen i Provindsen at placere sig og manøvrere i det
dramatiske politiske landskab og det hastigt forandrede samfund
i tiden omkring år 1900. Først og fremmest måtte foreningen dog
finde sine egne ben. Det faste holdepunkt for foreningen blev fra
begyndelsen medlemsbladet, som samtidig er den vigtigste kilde
til foreningens arbejde, da der ikke er bevaret referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder eller lignende i disse år. Bladet
med den enkle titel “Medlemsblad for Foreningen for Højrepressen i Provindserne” fik ikke nogen fast udsendelsesfrekvens, hvilket heller ikke var meningen; tværtimod skulle det udkomme,
når der var stof til det, og medlemmerne var ikke – trods deres
skrivende baggrund – flittige til at indsende stof til bladet. Som
bladet elegant noterede det allerede i 1888: “…hidtil have ærede
Medlemmer ikke været meget tilbøjelige til at udfolde deres Skribentvirksomhed paa dette Omraade.” I de første år udkom bladet
2-3 gange om året, men snart faldt frekvensen til 1-2 gange om
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året, og i 1910 udkom det slet ikke.
Indholdet af bladet var strengt fagligt og for langt størsteparten
optaget af generalforsamlinger, andre møder i foreningen eller
med andre, foreningens økonomi, medlemslister og henstillinger
til medlemmerne om konkrete spørgsmål. Personlige oplysninger
var begrænset til oplysninger om dødsfald og enkelte jubilæer.
Det blev fra begyndelsen indskærpet, at indholdet af bladet var
strengt fortroligt, og da medlemskab var personligt, ikke gældende for en avis som sådan, havde foreningen en vis karakter af en
loge for redaktører. På en ekstraordinær generalforsamling i 1905
blev det enstemmigt vedtaget, at “Kvinder fremtidig kunne optages, naar de vare Udgiver eller Redaktør (Redaktionssekretær)af

et Provins-Højreblad.” Det var der nu ikke mange, der var, men
foreningen havde dermed signaleret at følge med tidens tendens
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til udvidelse af kvinders rettigheder.
Foreningens formand J. C. Dreyer var jævnligt fraværende fra
foreningens møder på grund af sygdom, “brystforkølelse” som
det hed i bladet, og i 1896 blev Vogel-Jørgensen fra Svendborg
Amtstidende formand for foreningen. Medlemstallet i foreningen
steg støt i de første år, dels efterhånden som foreningen blev
kendt, dels fordi man lagde et vist pres på andre højre-redaktører
for at melde sig ind, så højrepressen kunne tale med en stemme.
Som reglerne for medlemskab var skruet sammen, kunne medlemstallet dog aldrig blive voldsomt stort, kort før udbruddet af
1. verdenskrig var der knap 60 medlemmer fordelt over hele provinsen. Til gengæld havde foreningen konstant en særdeles solid
økonomi – i modsætning til mange af medlemmernes blade. Næsten hvert år kunne kassereren fremvise et regnskab med betydelige overskud på 1.000-2.000 kr. Der blev set strengt på, at medlemmerne betalte deres kontingent, og ved enkelte lejligheder
blev medlemmer smidt ud af foreningen efter gentagne rykkere.
Omvendt publicerede bladet også navnene på dårlige betalere
blandt firmaer, som aviserne handlede med, så redaktørerne var
advaret mod at benytte dem. Foreningens gode økonomi satte
den i stand til at yde støtte til betrængte medlemmer og deres enker. Da formanden Vogel-Jørgensen døde i 1905 vedtog man således, at enken hvert år modtog 300 kr. af foreningen – igen et
tegn ikke kun på generøsitet, men også på, at det langt fra var nogen guldgrube at drive provinsavis. Foreningen ydede ligeledes
rejsestipendier til medlemmer. Redaktør Morten Dreyer fra Fyens
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Stiftstidende blev ny formand for foreningen.
Det enkeltområde, som kom til at fylde mest i foreningen de første mange år, var ubetinget samarbejdet med venstrepressen – et
forhold, der kan virke overraskende, når man tager i betragtning,
at man i slutningen af 1880erne befandt sig midt under forfatningskamp og provisorietid. Ikke desto mindre blev der allerede
den 11. februar 1888 holdt et fællesmøde med Foreningen af
Venstreblade i Danmark, stiftet i marts 1887, hvor man blev enige om et samarbejde mellem foreningernes bestyrelser, der herefter holdt mindst et årligt fællesmøde, oftest i Aarhus eller København. Man diskuterede her samarbejde og fælles optræden i sager

om annoncer, papirleverancer, telegrambureauer med videre –
altså typisk de sager, der også i foreningen var de mest behandlede. At det ikke var så ligetil at samarbejde med dem, der i alt fald
indtil nogle år efter århundredskiftet måtte stå som hovedfjenden,
fremgår af enkelte sidebemærkninger i det ellers så korrekte medlemsblad. Redaktør Damkier fra Rudkøbing anbefalede i 1888
sine kolleger at følge hans eksempel omkring fælles takst med
Venstres blad for udsendelse af følgeblade, men han skyndte sig
at tilføje, at det ikke var fordi, “jeg staaer paa en særlig god Fod
med mine herværende Kolleger. Tværtimod! Vi tage end ikke
Hatten af for hverandre paa offentlig Gade, hvorfor Forhandlingen imellem os om denne Sag ogsaa blev ført skriftlig.” Den gensidige mistillid var udpræget, især i de første år, men ikke desto
mindre blev samarbejdet med venstrepressen en vigtig og givtig
opgave for foreningen, som utvivlsomt kun kunne lykkes, fordi
man holdt sig til det strengt faglige, og fordi de problemer, de
mange små provinsaviser kæmpede med, var identiske, uanset

Morten Dreyer (1860-1934), journalist og redaktør. Overtog Fyens Stiftstidende fra sin fader 1897 og gjorde avisen til et af konservatismens førende
blade. 1905-32 formand for Foreningen for den konservative Presse. Medstifter af Odense Teater. (Billedet stillet til rådighed af Fyens Stiftstidende)
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om man var en højre- eller venstreavis. I 1908 lykkedes det endog at lave et journalistkursus sammen med både Venstres og socialdemokraternes redaktørforeninger. Kurset fik bevilget 2.000
kr. af finansloven og indeholdt forelæsninger om dansk sprog,
kunst, samfundsforhold, besøg på virksomheder og institutioner.
Kurserne blev gentaget de følgende år med typisk 20-30 deltagere, som det dog kneb noget at få til at møde punktligt op. Allerede i 1911 var det et problem, at fremmødet fra Højres blade til
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kurset var meget lavt.
Et område, hvor det var oplagt for Højreaviserne at samarbejde,
var det essentielle spørgsmål om papir. Udgiften til avispapiret
var for alle aviser en meget tung post på budgettet, og det gjaldt
derfor om at få det bedste papir til den billigste pris. Derfor anvendte foreningens medlemmer mange kræfter på at opnå aftaler
om fælles indkøb. Det var i 1890erne også på tale at oprette egen
papirfabrik, og også i dette spørgsmål var der et tæt samarbejde
med Venstres redaktører. Det blev dog ikke til noget med egen
fabrik, men man enedes om at foretage fælles opkøb af papir for
alle aviser, således at man sparede betydelige beløb og samtidig
brød den “papirring”, der ifølge bladet holdt priserne kunstigt
oppe. Redaktør Damkier fra Ølandenes Dagblad i Rudkøbing rejste på generalforsamlingen i 1890 en skarp kritik af det fælles udvalgsarbejde omkring papir, som han mente at være blevet holdt
ude fra ved hjælp af “Krogagitation.” Resultatet af hans skarpe
klage og den efterfølgende polemik blev dog blot, at han ikke
blev genvalgt til bestyrelsen i Højrepressen. Efter århundredskiftet kom det igen på tale at oprette en egen papirfabrik som en aflægger af en svensk. Det blev imidlertid ikke til noget, da det i
1902 lykkedes i kraft af fælles samarbejde med Venstres presse og
pressen i København at opnå et fordelagtigt tilbud på 12 øre pr.
pund avispapir, hvorved man undgik det store arbejde og risiko34
en ved at oprette egen fabrik.
På samme måde indledte man hurtigt et samarbejde om fælles
regler og priser for annoncer, og i 1890 vedtog generalforsamlingen en indstilling fra det fælles udvalg med venstreredaktørerne.
Der blev vedtaget en fælles grundpris på minimum 10 øre pr. linje og regler for, hvornår man måtte give rabat eller gratisannoncer – med den grundregel, at det måtte man aldrig! Dog kunne
private averterende opnå rabatter på maksimalt en tredjedel. Det

44

offentlige skulle betale fuld pris for at få bekendtgørelser optrykt,
mens man derimod kunne optage gratis annoncer, hvis beløbet i
stedet gik til “velgjørende eller almennyttige Øjemeds fremme.”
Det sidste utvivlsomt et udtryk for den konservative grundtanke
om privat velgørenhed. Man opgav til gengæld at etablere et
egentligt bureau for annoncer, formentlig fordi det ligesom en
egen papirfabrik oversteg foreningens kræfter. Det viste sig dog at
være et problem at tage penge for offentlige bekendtgørelser for
“Stiftstidenderne”, fordi de ifølge deres privilegier var forpligtede
til at optage dem gratis, og redaktør Dreyer fra Fyens Stiftstidende
fik derfor i 1893 en klage fra Odenses borgmester Koch for at
forlange penge for kommunale bekendtgørelser. Stiftstidende
måtte bøje sig for dette for ikke at miste sine privilegier, men også
de andre odenseaviser gik ind på borgmesterens krav. Herefter
rejste borgmesteren sagen i andre byer i egenskab af at være formand for købstadsforeningen, således at også andre byer kunne
få bekendtgørelserne optaget gratis. Bemærkelsesværdigt nok var
borgmester Koch højremand, men der var altså ingen partisolidaritet her, tværtimod gjaldt det om i alle sager at holde kommunens udgifter så lave som muligt. Det blev herefter en kamp fra
by til by for aviserne at få penge for bekendtgørelserne, men i
mange tilfælde måtte man opgive eller lade sig nøje med kraftige
rabatter. I Middelfart fik sagen den bizarre udgang, at da redaktør Erichsen på Middelfart Dagblad nægtede en mere end halvering
af annonceprisen, gik byrådet over til at lade bekendtgørelser ske
ved trommeslag i byens gader! Da man dog betvivlede det lovlige
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heri, ophørte det hurtigt.
Pressens moralske ansvar
Et delikat forhold, som optog foreningen en del især i de første
år, var spørgsmålet om lødigheden af den journalistik, som højreaviserne bragte. Der var almindelig enighed om, at aviserne skulle have en høj moralsk standard og også havde et betydeligt samfundsansvar, men det var sværere at sætte grænserne for, hvor
selvcensuren skulle sætte ind. For eksempel var der ved det fælles
bestyrelsesmøde med Venstre-pressen i 1889 bred enighed om, at
man ikke burde bringe meddelelser om selvmord, men et særligt
opsigtsvækkende på Tåsinge måtte man dog bringe, samtidig
med at “alle vare enige om, at de daglige Meddelelser om Selvmord ere i høj Grad forkastelige.” På samme måde var det svært
at finde en balancegang, når det gjaldt dækningen af forbrydelser

og andre sensationslignende nyheder. På generalforsamlingen i
1891 vedtog man, at “Meddelelser af sensationelt Indhold, saasom om Selvmord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Sædelighedsforbrydelse og andre forbrydelser, der ere af smittende Natur, bør ikke
optages i Bladene, medmindre de have historisk Betydning eller
fremtræde paa en særlig opsigtsvækkende Maade, der ikke kan
holdes skjult for Almenheden.” Set med en fjern eftertids øjne
kan man naturligvis diskutere det korrekte i, at forbrydelser smitter, og om fødsel i dølgsmål overhovedet er en forbrydelse, men
derom var der ingen tvivl i samtiden – i hvert fald ikke i gode
borgerlige kredse. Til gengæld må man også konstatere, at vedtagelsen havde tilstrækkelig meget “elastik” til, at alle stort set kunne gøre, hvad de ville, når blot de var deres moralske ansvar bevidst. Hvad der var “opsigtsvækkende” eller havde “historisk Betydning” kunne i høj grad være forskellig fra større byer som
Aarhus eller Odense til små provinsbyer i Vestjylland. Men da
Dansk Kvindesamfund i 1905 i en skrivelse henstillede til højrepressen om at undgå “sensationsvækkende Skildringer af Mordog Voldtægtsforbrydelser”, kunne man med sindsro konstatere,
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at man for længst havde en politik på området.
Når disse delikate etiske spørgsmål om pressens moralske ansvar
og avisernes lødighed var et tema for foreningen, hang det sammen med, at der sammen med fremvæksten af aviserne generelt
også opstod en del sensationsaviser i tiden omkring århundredskiftet. Det var dog især et hovedstadsfænomen, men aviserne
kunne naturligvis også rekvireres i provinsen. Blandt disse var
den konservative Johannes Hansens Forposten og fra 1901 Middagsposten, som Højre dog allerede tidligt brød forbindelsen til.
Heri blev kendte politiske personers mindre pæne sider udstillet,
og diverse uudbyggede bagvaskelser og anklager bragt til torvs.
“Afsløringer” af erotiske eller økonomiske skandaler var i højsædet, og i lederne boltrede Johannes Hansen sig mod alle, der bød
ham imod – og det var mange. Dertil kom annoncer for utugt og
skjulte reklamer i artiklerne. Som modvægt blev der i 1908 dannet en “Forening mod Smudspressen”, som ville kæmpe mod
“den Presse, der daglig indeholdt Anklager og Bagvaskelser af
navngivne Mænd og Kvinder, som i sine Annoncer mere eller
mindre aabenlyst opfordrede til Utugt, og som fyldte Landet med
Skamløshed og Løgn.” Foreningen fik hurtigt flere tusinde medlemmer og arbejdede energisk for en stramning af presseloven og

en forhøjelse af bøderne, der ofte var så små, at merindtægten
ved salg af “sensationer” langt oversteg bødens størrelse. Et forhold, som stadig indgår i i hvert fald Ekstra Bladets og B.T.s overvejelser. Både politikere og journalister var dog meget forsigtige
med at stramme reglerne, det var jo selve den højt tilkæmpede
skrivefrihed, man gik nær. Da det i 1911 kom på tale at skærpe
ansvarsreglerne, således at også andre end redaktøren eller forfatteren kunne drages til ansvar – ja, helt ned til typografen og korrekturlæseren, reagerede redaktørerne dog skarpt. Både højre- og
venstrepressen og Den radikale Venstrepresses Forening gik sammen om en udtalelse imod disse planer. De hidtidige retsregler
var fuldt betryggende, mens ændringer ville betyde en betydelig
svækkelse af pressefriheden og umuliggøre avisernes arbejde. Det
ville være helt urimeligt og vidnede om manglende kendskab til
pressens arbejde, hvis lavere medarbejdere skulle kunne drages
til ansvar for underlødigt indhold af aviserne. Med stor selvbevidsthed sluttede redaktørerne af med at konstatere, “at der i vor
Presses Historie er tilstrækkelig Erfaring for, at de nuværende Ansvarsregler ikke kan forrykkes uden at virke skadeligt i Tider,
hvor Pressens Frihed er mest nødvendig.” De påtænkte skærpelser blev da heller ikke til noget, men “Foreningen mod Smudspressen” opnåede formentlig en del af hensigten ved offentligt at
hænge denne del af pressen ud og gøre det ildeset at holde disse
blade, i hvert fald blandt det bedre borgerskab. Johannes Hansens karriere i branchen sluttede, da han i 1908 blev idømt fire
måneders fængsel. Justitsminister Alberti holdt i første omgang
hånden over ham mod velvillig omtale i Middagsposten, men da
Alberti faldt, måtte Hansen i fængsel og indstillede det journalistiske virke. Middagsposten gik ned med ham, og forsøget på en afløser, Middagen, fik kun kort levetid. Et mere sejlivet udtryk for den
avistype, der levede af afsløringer og sensationer og af at forarge
borgerskabet, var dog Ekstra Bladet, der opstod som aflægger af
Politiken i 1904, for hvis redaktører det blev en erhvervsrisiko at
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få sagsanlæg, bøder og endog fængselsdomme på halsen.
Redaktionelle fornøjelser
Det var foreningen meget magtpåliggende at skaffe medlemmerne rabatter og privilegier, et forhold der vel både skal forstås som
et forsøg på at udligne de fordele, københavnerpressen havde af
at være i samfundets og magtens centrum, og som et udtryk for,
at provinsbladenes økonomi var så presset, at selv små økonomi-
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ske fordele kunne være til stor hjælp for den enkelte. Derfor arbejdede bestyrelsen utrætteligt på at skaffe frirejser med tog og
opnåede da efter flere års forhandlinger med statsbanerne frirejser for redaktørerne til generalforsamlinger. I 1905 opnåede man
endog en overenskomst om frirejser på anden klasse til alle bestyrelsesmøder. Til gengæld var redaktørerne forpligtede til mindst
en gang om ugen at trykke den del af statsbanernes køreplan,
som havde lokal interesse foruden alle ændringer heri. Det sidste
kneb det jævnligt med, så bladet måtte indskærpe medlemmerne,
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at de overholdt deres del af overenskomsten.
På samme måde arbejdede foreningen med succes på at skaffe
fribilletter til de københavnske teatre og andre forlystelser, naturligvis med den begrundelse, at man skulle anmelde teaterstykkerne. I 1909 udbrød der en regulær fejde med privatteatrene i København, som ikke længere ville give fribilletter, fordi
det havde taget overhånd med disse. Højreforeningen foreslog
da på fællesgeneralforsamlingen med venstrepressen en total
boykot af privatteatrene, men man måtte dog nøjes med et kompromis, der gjorde det klart for privatteatrene, at bruddet “ikke
vil blive uden Indflydelse paa den Plads i Provinsbladene, der
hidtil har været ofret Anmeldelser af Teatrenes Forestillinger.”
Det viste sig dog at være svært at holde en fælles linje i sagen, da
nogle teatre gerne gav fribilletter, og nogle redaktører tydeligvis
også gerne tog imod dem. Redaktør Dreyer indskærpede i 1911,
at “det maa pointeres, at vi kommer for Teatrenes Skyld.” I
1908 talte listen over steder i København, som gav gratis adgang mod fremvisning af medlemskort: Det kongelige Teater,
Dagmarteatret, Folketeatret, Casino, Frederiksberg Morskabsteater, Nørrebros Teater, Cirkus Varieté, Scala, Panoptikon, Zoologisk Have, Tivoli, Kunstudstillingen på Charlottenborg og
Den frie Udstilling. Der skortede således ikke på forlystelsesmuligheder for redaktørerne, når de kom til København – i embeds
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medfør forstås.
Det selskabelige samvær blev meget hurtigt en vigtig del af foreningens virke. Møderne i København med andre redaktører og
med Højres politikere og organisationsfolk var tydeligvis af stor
betydning for provinsredaktørerne, der ofte sad meget isolerede
med deres eget blad og alle de problemer, de havde. Dertil kom,
at stemningen i de små byer kunne være særdeles fjendtlig under
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forfatningskampen. Den ordinære generalforsamling blev derfor
holdt i forbindelse med Højres delegeretmøde, således at redaktørerne havde tre-fire sammenhængende dage i København med
møder og selskabelighed. I løbet af 1890erne blev det tillige kutyme at holde en ekstraordinær generalforsamling om sommeren
sammen med en hel- eller todagesudflugt med deltagelse af redaktørernes hustruer. Indtil den nævnte overenskomst med statsbanerne i 1905 var den ekstraordinære generalforsamling et påskud
for, at redaktørerne kunne få frirejse med toget til udflugtsmålet,
hvilket ses af, at det af referaterne i bladet fremgår, at generalforsamlingen oftest kun tog et kvarter – til stor tilfredshed for forsamlingen. Efter at denne trivielle formalitet var overstået, kunne
man så indtage en solid frokost, hvorefter man var turist. I 1908
kunne en stolt redaktør Dreyer vise rundt på Fyn, inklusive hans
egne ørreddamme, og i 1911 gik udflugten til Møn med dens
klinter og Liselund Slot. Om aftenen indtog man en stor flerretters menu med sange og skåltaler til lejligheden.
Foreningen i politik
Som nævnt var foreningen meget tilbageholdende med åbent at
debattere endsige tage stilling til Højres politik eller kurs, selvom
det naturligvis på det uformelle plan har været livligt debatteret,
både når man mødtes til egne møder, og når man deltog på for
eksempel Højres delegeretmøde. På foreningens generalforsamling i december 1909 udspandt der sig dog en diskussion af Højres stilling, foranlediget af de nævnte interne stridigheder på Rigsdagen. Formand Dreyer slog fast, at “Højre paa Rigsdagen skal
lade Divergenspunkterne ligge, og i stedet for se paa Fremtiden,
saaledes at vi kan faa et kraftigt, enigt og maalbevidst Højre genoprettet. Vi lider under de Forhold, der for Tiden findes indenfor
Højre paa Rigsdagen. De forskellige Grupper synes i Besiddelse
af en vis Krigslyst, men disse Forhold er Højrepressen ikke tjent
med…Derfor maa disse forkvaklede Forhold høre op, og Højrepressen maa forlange, at det sker.” Efter en timelang diskussion
vedtog man en resolution, hvor man beklagede delingen indenfor
Højre og rettede “en indtrængende Opfordring til Dhrr. til at søge
Divergenserne udjævnede og atter samles i et enigt Parti”. Samtidig benyttede man lejligheden til “at kræve, at Samarbejdet mellem Højres Rigsdagsmænd og Højres Provinspresse – i Lighed
med, hvad der finder Sted mellem de andre Partier og deres Presse – antager fastere Former.” Kort efter modtog Dreyer et svar

fra Rigsdagens fire (!) højregrupper, hvor man åbnede op for forhandling om samarbejdet, som der dog ikke kom noget konkret
ud af, inden stiftelsen af Det konservative Folkeparti. Det lykkedes heller ikke at forlige de stridende parter, tværtimod måtte
man på generalforsamlingen året efter med beklagelse konstatere,
at Højre var blevet sprængt med seks medlemmers udtræden af
gruppen. Men foreningen var dog for første gang formelt kommet på banen som en aktiv medspiller – provokeret af de utålelige forhold. Man ville gerne som provinsavis støtte Højre, men efterhånden var det nærmest umuligt at vide, hvordan man gjorde
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det.

Noter

25 år
Ved 25-års jubilæet i 1911 kunne formanden, M. C. H. Dreyer, se tilbage på en forening, der var vokset fra 15 medlemmer
i 1886 til i 1911 at have 60 og med en formue, der var vokset
fra 2.040 kr. i 1894 til 23.797 kr. i 1911, selvom der var blevet
ydet støtte til rejsestipendier og redaktørenker. Han kunne
med tilfredshed se tilbage på, at foreningen havde arbejdet
virksomt med en lang række sager, ikke mindst i samarbejde
med Venstreforeningen næsten fra begyndelsen. Ved stiftelsen
af Det konservative Folkeparti i december 1915 fik foreningen
den formelle anerkendelse, at den fremover skulle have tre
medlemmer af partiets hovedbestyrelse, og ved landsmødet i
februar 1916 blev det vedtægtsfæstet, at “landsrådet består af
rigsdagsmændene, repræsentantskabets medlemmer, de opstillede kandidater, delegerede for foreningerne, for ungdomsorganisationerne og for partiets redaktører.” Forud for dette
havde Foreningen for Højrepressen i Provinsen den 11. december afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens navn blev ændret til “Foreningen for den konservative Presse i Danmark” med de ændringer i vedtægterne, der
måtte følge heraf. Foreningens formål var ifølge § 2 at “fremme den konservative Presses og derigennem det konservative
Folkepartis Tarv.” Ændringerne ser ud til at være foregået
ganske udramatisk, men det ses af ændringen i navnet, at foreningen nu også var åbent for københavnerpressen, vel i erkendelse af, at interesserne i høj grad var sammenfaldende
uanset geografisk ophav. Hidtil havde de fleste møder også
været afholdt i København, og københavnske redaktører kun41
ne deltage, dog kun som observatører.
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Kapitel III
Opbygning af parti og presse 1916-1929
Politik under Verdenskrigen
Vedtagelsen af en ny grundlov og stiftelsen af Det konservative
Folkeparti blev ligesom alle andre politiske spørgsmål i årene
1914-18 naturligvis overskygget af første verdenskrig. Hele tiden
lurede det som en latent trussel, at Danmark kunne blive inddraget for eksempel ved, at England forsøgte at bryde stilstanden på
Vestfronten ved at åbne en ny front ved et angreb gennem de
danske stræder eller ved, at Tyskland omvendt “præventivt” ville
besætte Danmark. Ganske vist havde England aldrig seriøse planer herom, og selvom Tyskland havde angrebsplaner klar for
Danmark, blev det aldrig aktuelt, ikke mindst fordi det takket
være det forholdsvis store danske forsvar ville kræve store troppestyrker, hvis anvendelse var mere end påkrævet til de blodige
slag på Vestfronten. Men det kunne Danmark bare aldrig vide eller være sikker på, og derfor var den danske politik igennem hele
krigen en balancegang, der var yderligere nødvendig, fordi Danmark måtte opretholde handelen med både England og Tyskland. Det var denne balancepolitik, som udenrigsminister Erik
Scavenius på eminent vis gennemførte, således at Danmark krigen igennem kunne gennemføre den handel, som gjorde, at landet aldrig kom i egentlig nød, om end rationeringerne blev mere
og mere følelige som krigen skred frem. Så måtte man acceptere
den koleriske og nærmest utålelige Scavenius’ evindelige trusler
om at gå af, som gjorde ham upopulær for ikke at sige forhadt så1
vel blandt egne radikale partifæller som blandt de øvrige partier.
En ligeså vigtig del af Danmarks politik under verdenskrigen,
som var nok så følelig for befolkningen, var den reguleringspolitik, der blev sat i værk straks efter krigens udbrud. Allerede mens
de tyske hære marcherede ind i et andet og mere uheldigt stillet
neutralt land, Belgien, vedtog Rigsdagen den 7. august 1914 en

midlertidig lov om “Regulering af Priser paa Levnedsmidler og
Varer.” Loven var så bredt formuleret, at den gav indenrigsminister Ove Rode næsten diktatoriske beføjelser til regulering af samfundsøkonomien. Formålet var at sikre hele befolkningen en rimelig levestandard samtidig med, at alle erhverv kunne fungere
på et fornuftigt niveau. Men planøkonomi er besværlig, og til at
udføre dette omfattende arbejde nedsatte man “Den Overordentlige Kommission” med deltagelse af politikere fra alle partier og
repræsentanter fra erhvervslivets forskellige grene. Således kom
Industrirådets formand, Alexander Foss fra cementkoncernen F.
L. Smidth, til at arbejde tæt sammen med den socialdemokratiske
borgmester i København, Jens Jensen – en situation, der blot få
uger før havde været helt utænkelig. Med dette bredt funderede,
korporative organ havde man taget den værste brod af kritikken
mod den omfattende statsstyring, der var et fundamentalt brud
med den liberalistiske tankegang, som hidtil havde domineret
samfundet. Det hindrede dog ikke, at de stadig mere omfattende
– og nidkære – indgreb i det private erhvervsliv blev mere og
mere forhadt som krigen skred frem – “Det rodeske Regimente”
blev et stempel som omfattede ikke kun Ove Rode, men hele
Zahle-regeringen. Alligevel var der både politisk og i erhvervslivet en udpræget borgfred, som blev understreget ved, at regeringen kun fremlagde lovforslag, som den på forhånd kunne regne
med ikke ville vække bred uenighed og ved, at den i september
1916 optog tre “kontrolministre” uden portefølje i regeringen: socialdemokraten Thorvald Stauning, Venstres I. C. Christensen
og den konservative Christian Rottbøll.
Salget af De vestindiske Øer
Den direkte anledning til optagelsen af kontrolministrene var dog
det mest markante brud på borgfreden under krigen, nemlig sal-
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get af De vestindiske Øer. Flere gange gennem 1800-tallet og senest i 1902 havde skiftende regeringer forsøgt at sælge de fjerne
og økonomisk urentable øer til USA, men det var hver gang
strandet på modstand enten i USA eller i Danmark. Under verdenskrigen var det vanskeligt at opretholde forbindelsen til øerne,
og samtidig var der en frygt for, at Tyskland ville besætte øerne
som en base mod England og ikke mindst mod USA, som alle
regnede med før eller siden ville indtræde i krigen på allieret side.
På øerne opstod der uroligheder, ikke mindst efter, at den sorte
journalist Hamilton Jackson havde været på besøg i Danmark i
sommeren 1915 og var blevet hyldet af regeringskredse, højskolefolk og andre, der havde stor idealistisk sympati for de sorte, men
meget lidt kendskab til forholdene på øerne. Regeringen måtte
endog sende krydseren Valkyrien til Vestindien for at opretholde
ro. I dybeste hemmelighed forhandlede regeringen i 1915-16 om
et salg, og tiltagende rygter om salget blev hårdnakket benægtet
af især Scavenius og finansminister Edvard Brandes, indtil aftalen
var underskrevet 1. august 1916, hvorefter en orkan mod ministrene om løftebrud og løgn brød ud. Hertil svarede Brandes ligeud, at ja, han havde løjet, men det kunne være en nødvendighed,
når det drejede sig om statshemmeligheder! Da salget umuligt
kunne samle flertal i Landstinget, og da man med nogen ret kunne hævde, at Folketinget slet ikke afspejlede befolkningen efter
den nye grundlovs regler, blev løsningen efter henstilling fra dels
Christian 10., dels kontrolministrene en udskrivelse af en vejledende folkeafstemning om salget til afholdelse 14. december 1916
– i Danmark vel at mærke, øernes befolkning blev ikke spurgt.
Til gengæld blev det besluttet, at stemmeberettigede skulle alle
være efter den nye grundlov, altså også kvinder og tyende.
Det konservative Folkeparti oplevede her sin første indre strid. Et
stort flertal af rigsdagsgruppen var ganske vist imod salget – det
var jo at sælge ud af selve riget – men et lille, men højlydt mindretal med den frikonservative Mogens Frijs i spidsen var tilhænger af salget, da øerne var for dyre, og det var for svært at håndtere urolighederne blandt de sorte. Men som Alexander Foss sagde, kunne det ikke være et argument: “Det kan godt være, at vi
ikke magter dem, men kan vi forsvare offentligt at sige, at vi ikke
kan tumle så mange negre, som der bor mennesker i Ryesgade?”
Også ordningen med kontrolministre skabte intern splid, fordi
mange mente, at det var forkert at sende repræsentanter til en re-
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gering, man i dén grad var imod og som man jo for ganske nylig
havde taget i at lyve groft. Især redaktør Poul Jacobsen fra Vort
Land var kraftigt imod og forlangte valg, men også mange vælgerforeninger med Aarhus og København i spidsen vedtog resolutioner, der afviste regeringens forslag og forlangte valg. Stridighederne endte med, at Poul Jacobsen blev ekskluderet, selvom han
dybest set blot havde fastholdt partiets oprindelige beslutning,
men partiet havde flere gange i processen omkring salget været
2
tæt på at blive sprængt.
Valgkampen frem til folkeafstemningen 14. december blev kort
og ikke særlig kraftig. Kampagnen mod salget gav dog debut til
John Christmas Møller som taler til større møder, og det var især
unge studenter som Ole Bjørn Kraft og Max Kjær Hansen, der
forsøgte at skabe opmærksomhed og modstand mod salget af
Danmarks sidste koloni. De store ord blev taget frem, som da
Alexander Foss udtalte, at salg ikke bare var som et “Salg af
dansk Statsterritorium”, hvilket for en konservativ var galt nok,
men som noget, der havde “en betænkelig Lighed med en kæmpemæssig Slaveforretning.” Ved Danmarks første folkeafstemning
blev valgdeltagelsen ret lav, og et klart flertal – 283.694 mod
157.596 stemte for salget, men det var bemærkelsesværdigt, at
modstanden trods alt havde været så høj i betragtning af det meget store flertal for salget i Folketinget. For så vidt et forvarsel
om, at folkeafstemninger i sig selv har en konservativ karakter –
hvad der også var tanken med dem. Men salget blev herefter
godkendt på Rigsdagen, dog imod de fleste konservatives stemmer. Den 1. april 1917 blev Dannebrog strøget over St. Thomas,
St. Croix og St. Jan – fem dage før USA erklærede Tyskland krig,
3
hvilket havde umuliggjort salget.
Den politiske borgfred var dog fortsat skrøbelig, og i 1917 trak de
konservative Rottbøll ud af regeringen i protest mod, at Stauning
førte uofficielle fredsforhandlinger gennem sine nære forbindelser
med især de tyske socialdemokrater. Det var ganske vist helt i
overensstemmelse med socialismens ide om arbejdersolidaritet på
tværs af landegrænserne uden om de “kapitalistiske” regeringer,
men det var stik imod den officielle neutralitetspolitik og kunne
mest opfattes som tyskvenligt. På grund af intern splid hos de
konservative trak Rottbøll sig dog ikke alligevel – og blev ekskluderet af partiet. Herefter stod de konservative udenfor regerin-

gen, der i foråret 1918 endelig lod sig presse til at lade Grundloven træde i kraft og valg udskrive efter de nye valgregler. Valgkampen blev en hård kamp om især regeringens forhadte
reguleringspolitik, men ved valget den 22. april fik de radikale og
Socialdemokratiet igen flertal, og Zahle kunne fortsætte – nu med
titel som statsminister. Trods indre splid og et ikke særlig imponerende antal stemmer gik Det konservative Folkeparti fra 7 til
22 mandater, det tydeligste tegn på, hvad forholdstalsvalget betød. I Landstinget havde konservative og Venstre dog fortsat flertal med den konservative garanti, det gav.
Strid i det nye parti og Sønderjyllands genforening
Det konservative Folkeparti var i årene 1918-20 præget af en
grundlæggende strid mellem to fløje, der både stod for hver sin
politiske kurs og havde hver sin idé om, hvad det nye parti skulle
være. “Middelstandsfløjen” ledet af Asger Karstensen, Arnold
Fraenkel og professor L. V. Birck ønskede et bredt folkeparti, der
arbejdede på den lige valgrets grund og ud fra de mål, som partiet (og ikke mindst Karstensen selv) havde opstillet ved partiets
stiftelse. Heroverfor stod “storindustrifløjen” ledet af Alexander
Foss og dennes højre hånd i Industrirådet, Povl Drachmann, søn
af digteren Holger Drachmann. For dem var den private ejendomsret og det private initiativ hovedmålet, og man skulle generobre byernes overklasse. Mottoet var, at hvad der var godt for
(stor-)industrien, var også godt for Danmark, og det var også efter disse linjer, Foss arbejdede i Den Overordentlige Kommission. Hensynet til arbejdere og andre med ringere indkomst, var
underordnet. De mente også, at erhvervslivet skulle have “passende indflydelse på lovgivningen”, som Foss formulerede det.
Demokratiet var ikke i høj kurs her. Striden kom især til at stå
omkring erhvervslovgivning, hvor “Folkeparti-fløjen” ønskede en
lovgivning, som beskyttede almindelige mennesker mod kapitalismens værste udskejelser, hvilket “storindustrifløjen” betragtede
som den rene, skinbarlige socialisme. Karstensen fik i det store og
hele denne politik igennem, ligesom den valglov, der blev vedtaget efter genforeningen i 1920, hovedsageligt var hans værk. Men
hans støtter i Folketinget var blevet jaget bort i stridens løb, og efter valgene i 1920 var højrefløjen blevet styrket. Han genopstillede ikke i 1920, men forlod Det konservative Folkeparti og blev i
1930erne venstremand som medudgiver af Langelands Avis. Men
også Alexander Foss kom stækket ud af krigen. Han blev i 1920

alvorligt syg og døde i 1926, 67 år gammel – slidt op af det er4
hvervsmæssige og politiske arbejde.
Aprilvalget 1918 blev gennemført, mens tyskerne udkæmpede
den sidste store offensiv på Vestfronten, og Rusland gik i opløsning i borgerkrig, terror og hungersnød efter udbruddet af Den
russiske Revolution i november 1917. Lenins bolsjevikker blev
en inspirationskilde for den yderste venstrefløj i hele verden, og
frygten for en revolution var en faktor i alle vestlige lande, selvom truslen aldrig var reel i Danmark. Men alene bolsjevikkernes
fremfærd mod de store danske kapitalinteresser i Rusland – konfiskation og nationalisering uden hensyntagen til den private ejendomsret og international ret – og behandlingen af den russiske
zarfamilie, fængsling og mord, kunne nok skræmme enhver anstændig konservativ. Zar Nikolaj 2.s moder, Christian 9.s datter
Dagmar, nåede dog ud og søgte tilflugt i sit hjemland, men til forargelse for borgerlige kredse viste den republikanske regering
ikke megen hjælpsomhed overfor flygtningen, der måtte leve af
smuler fra hoffets og konservative kredses bord. Men i efteråret
1918 stod det klart, at krigens afslutning nærmede sig: den tyske
offensiv var kørt fast foran Paris, det strømmede over Atlanten
med amerikanske tropper, og både Tyskland og Østrig-Ungarns
ressourcer var opbrugt. Alligevel kom våbenstilstanden 11. november 1918 som en overraskelse, og revolutionære uroligheder i
Tyskland fik også udløbere i Danmark uden, at der dog som
5
nævnt var fare for en egentlig revolution.
Med fredens “udbrud” brød også alle de gamle modsætningsforhold, der til dels havde været lagt låg på under krigen, ud i fuldt
flor. Først og fremmest spørgsmålet om kontrolpolitikkens afvikling og, hvad der for alle konservativt sindede måtte være langt
vigtigere end brødpriser og rationeringsmærker: grænsen. For
med Tysklands uventet klare nederlag og delvise sammenbrud
var der åbnet en ladeport for det, der siden 1864 havde været en
fjern drøm: en flytning af grænsen fra Kongeåen til – ja, til hvor?
Allerede i oktober 1918 havde et lukket rigsdagsmøde vedtaget,
at man kun ønskede ændringer efter nationalitetsprincippet og
dermed i overensstemmelse med den amerikanske præsident Wilsons idealistiske, men reelt urealistiske “14 punkter”, som skulle
danne grundlag for freden. Men krigens ophør åbnede op for en
bølge af nationale strømninger, som lå fjernt fra “socialradikalis-
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Berlingske Tidendes korrespondent i Paris, Franz von Jessen, gjorde
ved siden af sit journalistiske virke et ihærdigt forsøg på at påvirke især franskmændene i retning af, at Danmark skulle have mere
end blot det, der efter nationalitetsprincippet kunne komme til
Danmark. “Flensborg-bevægelsen” arbejdede for, at Flensborg
med opland skulle med til Danmark under alle omstændigheder,
mens den mere radikale “Dannevirke-bevægelse” ønskede et
Danmark til Ejderen, symboliseret ved det gamle værn mod tysken, Dannevirke. Under påvirkning af disse bevægelser og det
folkelige pres stemte de konservative i maj 1919 imod regeringens fastholdelse af ønsket om den nationale selvbestemmelse.
Ved fredstraktaten i Versailles blev det bestemt, at der skulle
være folkeafstemning i to zoner, én samlet i Nordslesvig og én
6
sognevis i “Mellemslesvig”.

Alexander Foss (1858-1925), ingeniør og politiker. Fra 1887 medejer af
F. L. Smidth. 1911-21 formand for Industrirådet, medlem af Den Overordentlige Kommission 1914-18. Folketingsmedlem 1915-18, Landstingsmedlem 1918-20. Arbejdede ihærdigt for storindustriens vilkår og for at gøre
Danmark til et industriland. I strid med Asger Karstensens mellemstandspolitik og forsøgte med dagbladet København at skabe en platform for en højrenational konservatisme. (Billedet stillet til rådighed af Berlingske Tidende)
mens” kølige internationalisme og måske overraskede selv konservative. Flere bevægelser arbejdede nu for en sydligere grænsedragning end den rent nationale, og et ivrigt lobbyarbejde foregik
under fredskonferencen i Paris, hvor man især mødte lydhørhed
hos franskmændene, der ønskede Tyskland svækket mest muligt.
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Optakten til folkeafstemningerne i februar-marts 1920 blev en
brutal valgkamp, hvor alle kneb gjaldt. Regeringens politik blev
kaldt “tyskerkurs”, og selve regeringen bedømt “jøderegeringen”
og “karnevalsstudenterne.” Omvendt blev konservative kredse
stemplet som chauvinister og ansvarsløse. Resultatet af folkeafstemningerne blev i 1. zone som forventet, godt 75 pct. stemte for
Danmark. I 2. zone blev resultatet derimod en kæmpe skuffelse
for de nationalt sindede, i ingen af de væsentlige sogne var der
dansk flertal, tværtimod var flertallet for Tyskland klart, og selv i
Flensborg var det på næsten to tredjedele. Mange af de skuffede
vendte vreden indad, som historikeren Vilhelm la Cour skrev:
“Var det ikke Danmarks skyld? Kunne alt dette ikke have været
anderledes, hvis regeringen ikke havde svigtet?” Tanken om, at
især Flensborg skulle under preussisk åg, var ubærlig. Noget måtte der gøres, og dette noget var først og fremmest fjernelsen af regeringen og derefter en appel til de allierede om at trække grænsen sydligere, end afstemningsresultatet pegede på. Her kunne
man henvise til, at Flensborgs økonomiske opland især lå mod
nord, og at det derfor ville være mest forsvarligt at inddrage byen
i Danmark. Flensborgbevægelsen med Andreas Grau og Kloppenborg-Skrumsager i spidsen lagde i København pres på konservative og Venstre, der forlangte udskrivelse af valg. Flere ikkepolitikere som ØK’s leder H. N. Andersen, der var Christian 10.s
uofficielle rådgiver, blandede sig også, og mandag den 29. marts
forlangte kongen, at Zahle udskrev valg. Det nægtede han under
henvisning til, at en ny grund- og valglov først måtte vedtages

som følge af Sønderjyllands genforening. Derefter afskedigede
kongen Zahle på dennes egen opfordring, men “glemte” at bede
ham forsætte som forretningsministerium. Dermed var “påskekrisen” en realitet. “Kongen begaar Statskup”, stod der på forsiden
af Social-Demokraten, og truslen om generalstrejke lå tungt over
landet, mens demonstranter på Amalienborg Slotsplads forskrækkede kongen med at råbe “Chrisjan væk – republæk.” Efter intense forhandlinger lykkedes det dog 4. april at opnå et forlig, der
betød udnævnelse af overformynder Friis som leder af et forretningsministerium, som skulle få vedtaget en ny valglov og udskrive valg. Valget den 26. april gav Venstre og konservative ret, for
så vidt som det blev tydeligt, at regeringen ikke havde et flertal i
befolkningen bag sig, men der blev ikke ændret ved resultatet af
folkeafstemningen. Venstres Niels Neergaard kunne herefter danne regering med støtte af de konservatives 28 mandater. Og Sønderjylland blev genforenet med Danmark ved en rørende ceremoni, hvor kongen red over grænsen på den hvide hest og samlede en lille pige op. Et sigende udtryk for, hvor dybt spørgsmålet
om Sønderjylland havde berørt danskerne, er de mange “genfor7
eningssten”, der blev rejst i snart sagt hvert sogn i landet.

Da Aage Kidde kort efter at være blevet valgt til Folketinget i
1918 døde af “den spanske syge” – en ondartet influenzaepidemi
– overtog den unge Christmas Møller, selvom han tvivlede stærkt
på egne evner, arven efter ham. Valgt til Folketinget på Fyn i
1920 med stor hjælp af den unge redaktør på Kjerteminde Avis, Erik
Finnemann Bruun, kastede han sig straks ind i Christiansborgs
politik og begyndte opbygningen af sin egen position i partiet,
ikke mindst gennem en professionalisering af partiets organisation, hvor han i løbet af 1920erne som forretningsfører fik en meget stærk position. I 1928 blev han valgt som formand for folketingsgruppen efter en længerevarende strid med den hidtidige leder, Victor Pürschel. Intern partidisciplin og selvstændighed i
forhold til Venstre var blandt nøgleordene for Christmas Møller i
9
de kommende år.

Konservativ opbygning
Folkeafstemningerne om De vestindiske Øer og Sønderjylland
var nok resultatmæssigt skuffende for de mest nationale konservative kræfter, men de fik enorm betydning for den nye generation af konservative, der kom til at præge Det konservative Folkeparti i mellemkrigstiden og også derefter. De havde ikke den
samme rod i det gamle Højre, som de, der udkæmpede kampene
i partiets første år, og de havde også langt hen ad vejen en anden
dagsorden for partiet. Det var en fortsættelse af den tidligere
nævnte “ungdomsbevægelse” omkring folk som Aage Kidde og
John Christmas Møller, men også andre studenterpolitikere kom
til. I 1917 dannede en kreds af de aktive i kampen mod salget af
øerne “Det Unge Danmark” under ledelse af Ole Bjørn Kraft. De
fordømte den materialistiske livsanskuelse, der satte økonomisk
vinding højest og ønskede i stedet en idealistisk holdning, hvor
“Personlighedens Forbedring til en større og større Fuldkommenhed” var vigtigere end umiddelbar materiel gevinst, hvorved de
til dels stod i modsætning til den mere jordbundne konservatisme
blandt erhvervsfolk. Kristendommen skulle igen have “Herredømmet i Folkets Sind”, og folket skulle slutte op om det samlede

Kriser i landet og det borgerlige samarbejde
Det var dog langt fra et enigt Danmark, der således var blevet
udvidet uden krigsdeltagelse. Begyndelsen af 1920erne var præget af voldsomme kampe på arbejdsmarkedet, økonomisk krise
og høj arbejdsløshed. Både landbrug og industri var hårdt ramt,
og mens Venstres nye stærke mand, ultraliberalisten og landbrugsminister Thomas Madsen-Mygdal forlangte frihandel og
rendyrket liberalisme, ønskede de konservative toldbeskyttelse af
dansk industri, som man så det i udlandet. Men de konservative
var kun juniorpartner i forholdet og kunne kun komme igennem
med mindre krav. Situationen blev endnu værre, da landets største bank, Landmandsbanken, brød sammen i 1922. En række af
landets førende virksomheder og mænd var involveret i sammenbruddet, og bankens direktør, Emil Glückstadt, blev arresteret og
anklaget for overtrædelse af aktieselskabslov, banklov med videre. Der blev løbet storm mod regeringen, men de konservative
holdt hånden under den, dog med så store forbehold, at ingen
var i tvivl om, at partiet ikke kunne regnes som dikkende lammehale til Venstre – et varsel til senere tider, som Madsen-Mygdal
dog ikke registrerede.

rige, inklusive Grønland, Island og Færøerne. Væsentligt var det
også, at man ønskede en social politik, der gavnede samfundet
som helhed og tog afstand fra såvel “ensidig Arbejderpolitik som
kapitalistisk Misbrug.” Det Unge Danmark udgav pjecer, et tids8
skrift og arrangerede debatmøder og foredrag.
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Ole Bjørn Kraft (1893-1980), partileder og minister. Aktiv i Akademisk Skyttekorps og Det unge Danmark. 1926-64 valgt til folketinget i Aalborg. Under besættelsen formand for folketingsgruppen, i befrielsesregeringen forsvarsminister, 1950-53 udenrigsminister. Gruppeformand igen til 1955. Ivrig tilhænger af europæiske samarbejde og formand for Moralsk Oprustning. Kendt for taler med stor patos og nationale følelser. (Billedet fra 12. juli 1943 stillet til
rådighed af Den konservative Pressetjeneste. Til højre ses sekrætær cand.theol. Poul Christophersen, København, i midten redaktør Ole Bjørn Kraft og til
venstre Inga Petersen, Vejle.)
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Kort forinden var forholdet til Venstre blevet sat på en kraftig
prøve på de konservatives mærkesag nummer et, forsvaret. Venstre mente, at man kunne spare betydeligt på forsvaret, fordi
Danmark var blevet medlem af Folkeforbundet og dermed kunne
forvente hjælp herfra i tilfælde af krig. De konservative havde
ikke megen tillid hertil og ønskede som altid et forsvar, der kunne yde virkelig modstand, “ingen – heller ikke forbundet – vil
røre en finger for at hjælpe et land, der ikke selv har vist viljen til
livet,” som det hed i en udtalelse, der kunne stå som monument
for de konservatives forsvarspolitik i hele mellemkrigstiden. Et
forsvarsforlig mellem Venstre og Det konservative Folkeparti
blev nået i juli 1922, som reducerede forsvaret betydeligt, men
dog noget mindre, end Venstre havde ønsket. Resultatet var splittelse blandt de konservative, fem undlod at stemme, og grev Bent
Holstein stemte imod og udtalte, at de konservative “solgte deres
førstefødselsret for en udlevet venstrepolitiks udblødte og saftløse
linser.” Forsvarsloven blev dog vedtaget, og Holstein blev øjeblikkeligt ekskluderet trods stor opbakning i partiets presse. Årsagen var dog mere hans illoyale angreb på partiet end selve det afvigende standpunkt – dem var man nærmest vant til i Det konservative Folkepartis første mange år, men blandt andet havde
Holstein stillet en dagsorden i Folketinget vendt mod konservative og Venstre uden at informere partiets ledelse først. Holstein
formåede i de kommende år at blive valgt til Folketinget som løsgænger og var en kilde til evig uro på den konservative højrefløj.
Jyllands-Posten og Aarhus Stiftstidende støttede ham og blev som følge heraf udelukket fra Foreningen af den konservative Presse i
1924 og i stedet blev den lille Aarhus Posten Danmarks næststørste
bys repræsentant i foreningen. Hvor akavet situationen var, ses
måske bedst af, at redaktør Louis Schmidt fra Aarhus Stiftstidende,
som senere blev formand for presseforeningen, ivrigt støttede
Bent Holstein i begyndelsen, men senere brød med den intelligen10
te, men stejle Holstein.
Fra Stauning til Madsen-Mygdal
Folketingsvalget i 1924 gjorde for første gang Socialdemokratiet
til Danmarks største parti, og da Det radikale Venstre ikke ønskede at indgå i regering, dannede Thorvald Stauning den første arbejderregering. Det blev dog ikke det markante brud, som mange
ikke mindst konservative havde frygtet. Dels var regeringen afhængig af de radikale, dels havde Venstre og konservative fortsat

flertal i Landstinget. Store reformer blev derfor nok planlagt, men
ikke udført, og tilmed måtte Stauning slås med en storkonflikt på
arbejdsmarkedet, der endog pressede ham til at forberede en provisorisk lovgivning à la Estrup. Regeringen faldt i 1926 på et forslag om kriselove, hvor de konservative med deres beskyttelsestold havde været tættere på regeringen end på Venstres ultraliberale holdning. De før så tætte socialdemokrater og radikale endte
med at råbe “forræderi” efter hinanden, og Stauning udskrev
valg. Efter en “alles kamp mod alle” valgkamp fik både Venstre
og Det konservative Folkeparti fremgang, og Madsen-Mygdal
11
dannede en ren Venstre-regering med konservativ støtte.
Madsen-Mygdal førte 1926-29 en liberal politik med skattenedsættelser, offentlige besparelser på blandt andet arbejdsløshedsunderstøttelse og alders- og invaliderente. De konservative støttede
nok regeringen men ønskede også en aktiv erhvervspolitik, ikke
mindst gennem told. Her kunne de enes med Socialdemokratiet,
der i spørgsmålet om toldbarrierer slog en regulær kolbøtte, men
da det kom til stykket, kunne de to partier ikke enes om, hvordan politikken skulle udmøntes. Det blev derfor igen forsvarssagen, der blev det store stridspunkt mellem Venstre og konservative. Forsvarsforliget fra 1922 havde betydet nogle udgifter til forsvaret, som der ikke var indtægter til at dække. I forhandlinger
mellem de to partier i november 1928 nærmede de sig så meget,
at Venstre stod fast på 42,4 millioner kr. i udgifter, de konservative på 46 millioner kr. Den nye konservative leder, John Christmas Møller, havde sit partilandsråds opbakning til at stå fast, og
det gjorde han. Han forsøgte at få forhøjet finanslovens forsvarsudgifter med 6,5 millioner kr., men Venstre sagde nej, og
den 21. marts 1929 besluttede den konservative folketingsgruppe
at undlade at stemme for finansloven. Da de radikale gjorde det
samme, og Socialdemokratiet stemte imod, faldt finansloven, og
Madsen-Mygdal udskrev valg. Det blev et knusende nederlag for
de borgerlige og især Det konservative Folkeparti, der mistede
seks af sine 30 mandater. Stauning kunne danne sin anden regering, nu med Det Radikale Venstre som deltager og ikke mindst
P. Munch som udenrigsminister. Som den gamle konservative
landstingsmand Julius Schovelin nedladende sagde om den unge
Christmas Møller: “Det var piccoloen, der tabte suppeterrinen.”
Men faktisk var der ingen nødvendighed af, at regeringen skulle
udskrive valg, hvis den kom i mindretal. Der kunne lige så vel
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være blevet tale om nye forhandlinger, dannelse af en V-K regering eller endog en ren konservativ regering. Reglerne for parlamentarismen i Danmark var langt fra klare endnu, tværtimod var
det med god grund, at det konservative landstingsmedlem G. J.
Lehwald, under et vælgermøde udtalte, “Parlamentarismen er en
så letbenet dame… Madsen-Mygdal er utvivlsomt et føreremne,
men en mindretalsregering er en forfuskning af parlamentarismens idé, det er vejen til en enkeltmandsregering, til fascisme.”
Under alle omstændigheder havde Christmas Møller markeret
Det konservative Folkeparti som et selvstændigt parti, som Venstre ikke blot kunne skalte og valte med efter forgodtbefindende
– og havde gjort det i en sag, der alle dage var konservativt hjerteblod, forsvaret. Til gengæld undervurderede han vælgernes opbakning i dette spørgsmål og måske også den hetz, bruddet med
Venstre rejste imod ham, ikke blot i Venstre men også fra dele af
12
Det konservative Folkeparti.
Pressen og Verdenskrigen
For pressen var 1. verdenskrig uhyre vanskelig, fordi Danmark
som neutralt land konstant måtte balancere mellem de kæmpende
parter. Alle ønskede naturligvis en så korrekt og præcis rapportering af krigsbegivenhederne som muligt, men da sandheden som
ofte hævdet er krigens første offer, var det umuligt at give en bare
tilnærmelsesvist objektiv skildring af krigen, så meget mindre som
de krigsførende parter gjorde alt for, at det var netop deres version, der kom til udtryk, også i de neutrale lande. De store aviser
udsendte derfor deres egne krigskorrespondenter, der forsøgte at
komme fronterne så nær som muligt, men også her var man underlagt de vilkår, som de krigsførende stillede op. København
blev dog en slags nordeuropæisk nyhedsbørs, hvilket borgede for,
at en betydelig frihed var mulig.
Regeringen var fra begyndelsen fuldt bevidst om den betydning,
pressen havde for Danmark som neutralt land. Allerede inden
krigsudbruddet indkaldte den derfor til et stort pressemøde den
2. august 1914 med deltagelse af udenrigsminister Erik Scavenius, forsvarsminister P. Munch, handelsminister J. Hassing-Jørgensen samt repræsentanter for hær og flåde. Her blev det indskærpet, at man burde afholde sig fra at bringe efterretninger om
fremmede krigsskibes bevægelser i danske farvande, om danske
hær- og flådebevægelser eller styrkeforhold og ikke at kommente-

56

re det danske forsvars styrker og svagheder. Hertil kom forsigtighed med at omtale de krigsførende parter. Pressens
repræsentanter tilsluttede sig denne selvcensur, men det viste sig
hurtigt, at det var lettere sagt end gjort at styre dette vitale område. I foråret og sommeren 1915 fremkom flere aviser med kritik
af regeringens neutralitetspolitik, og hvad værre var, artikler, der
talte den sønderjyske sag – den mest ømtålelige sag af alle i det
dansk-tyske forhold. Den tyske gesandt Brockdorff-Rantzau klagede og mødte forståelse hos Erik Scavenius. For denne kolde radikale hjerne var nationale følelser det mest foragtelige af alt. Meget sigende havde han om en grænseregulering sagt til socialdemokraten Emil Marott, der var sit partis ivrigste forkæmper for
Sønderjylland: “Hvad skulle vi med den?” Det var især de københavnske aviser Vort Land, København og Hovedstaden – “chauvinistorganerne”, som Scavenius kaldte dem – der ikke ville dæmpe
retorikken. Derfor stillede regeringen i juni 1915 et forslag om at
gøre det strafbart at fremsætte “udtalelser, der er egnede til i indeller udland at vække tvivl om, at den danske stats anliggender
varetages med den upartiskhed, som en ubetinget og ligelig holdning over for de krigsførende magter kræver.” Scavenius’ ministerkolleger fandt egentlig loven overflødig – at skyde gråspurve
med kanoner – men udenrigsministeren truede med at gå af, hvis
han ikke fik sin vilje, hvad han som nævnt ofte gjorde, og så fik
han sin vilje. Konservative og Venstre protesterede imod de vidtgående krav og fik enkelte modifikationer, men ved et straffelovstillæg af 17. juli 1915 blev disse skarpe indskrænkninger af
ytringsfriheden vedtaget. Loven gjaldt dog kun til 1. januar 1916,
men som følge af krigens fortsættelse blev den fornyet tre gange
13
indtil udgangen af 1918.
I en tid før radio og tv var aviserne det helt centrale nyhedsmedium, og under en krig blev det endnu mere attraktivt at komme
først med “breaking news” fra fronten. Derfor blev flere aviser
lagt om til morgenaviser, fordi telegrammerne fra fronten typisk
indløb om aftenen, hvorfor det blev attraktivt at kunne udkomme om morgenen. Tilmed betød krigen, at samfærdslen mellem
landsdelene blev stadig mere indskrænket, hvilket gjorde, at københavneraviserne var længere om at komme til Fyn og Jylland –
til gavn for provinsbladene. Ikke mindst Jyllands-Posten profiterede af disse tilstande, hvis popularitet ikke blev mindre af, at den
ledende skribent, H. Hansen, stort set hver dag forkyndte Tysk-

lands nederlag i krigen! Et forhold, man strengt taget skulle langt
hen i 1918 for at kunne se bare antydningen af. I det hele taget
var den store del af pressen, ikke mindst den konservative del, i
udpræget grad på allieret side, hvilket gang på gang bragte den i
karambolage med presseloven og regeringen. Derimod var den
socialdemokratiske og radikale presse hundrede procent loyal
overfor regeringen og kunne derfor med nogen ret beskyldes for
14
tyskvenlighed.
Krigen betød vækst for aviserne, men også vækst i antal medarbejdere og i prisen. Det meget krigsstof krævede flere journalister,
og både produktion og regnskabsføring krævede professionalisering. Det betød naturligvis dyrere aviser, hvilket blev yderligere
forøget, fordi papirpriserne blev mere end tredoblet fra 1914 til
1919. De højere omkostninger kunne naturligvis kun lægges ét
sted, hos avislæserne, og mange provinsavisers abonnement steg
fra omkring 2 kr. i kvartalet i 1914 til 6-7 kr. i 1918, og de store
københavneraviser steg tilsvarende. Til gengæld kunne læserne så
glæde eller ærgre sig over, at de sidste aviser i tiden omkring 1.
verdenskrig forlod de gotiske “krøllede” bogstaver til fordel for
de latinske. En nutidig læser kan undre sig over, at Aalborg Amtstidende nær var gået neden om og hjem, fordi en tilsyneladende
fremsynet redaktør havde indført de latinske bogstaver allerede i
1889; nordjyderne var ikke enige i dette fremskridtssyn og flygtede i hobetal fra avisen, indtil avisen i 1894 drejede uret tilbage.
Politiken var – naturligvis – så progressiv, at den fra begyndelsen i
1884 brugte latinske bogstaver, mens Berlingske Tidende overgav
sig i 1903. I dag kan næppe 5 pct. af befolkningen læse de smuk15
ke, men mere besværlige gotiske typer.
Væksten i aviserne kan illustreres med nogle tal for et par af de
toneangivende konservative blade. De ferslewske Blade Nationaltidende og Dagens Nyheders oplag steg betydeligt under krigen. Nationaltidende fra 10.500 i 3. kvartal af 1913 til 13.900 i 1917 og Dagens Nyheder fra 13.200 til 23.000 i samme tidsrum. Berlingske Tidende havde i de to første krigsår en vækst på over 100 pct. og
havde tilmed fra 1916 i den populære frokostavis B.T. en letfordøjelig avis, der hurtigt kunne betale sig og dermed blev en gevinst for det meget solide bladhus, der hastigt vandt ind på De
ferslewske Blade. I København var tiden under og lige efter 1.
verdenskrig især gunstig for de konservative aviser. Men årene

Erik Finnemann Bruun (1898-2002), journalist og redaktør. Som 19-årig
redaktør på Kjerteminde Avis og ansat i en række stillinger i Det konservative Folkeparti. 1943-45 medlem af Folketinget. Politisk medarbejder ved
Radioavisen fra 1955. Som 75-årig blev han Folketingets første informationschef og var formand for Forhenværende Folketingsmedlemmers Forening
til efter 100-års dagen. (Billedet stillet til rådighed af Østfyns Museer)
lige efter krigen var stærkt turbulente på grund af først inflation,
derefter deflation, arbejdsløshed og dyrtid. Især De ferslewske
Blade blev ramt, særligt Aftenposten gik nedad, men heller ikke Nationaltidende stod stærkt, og Dagens Nyheder kunne nok holde sit op-
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lag men gik ned i annonceindtægter. En række fejldispositioner
foretaget af C. Ferslews svigersøn, Carl Levin, der efter Ferslews
død i 1910 blev bladhusets egentlige magthaver, bragte bladene i
store vanskeligheder. I det penible sønderjyske spørgsmål stod
Dagens Nyheder for en moderat linje, mens Nationaltidende førte en
stærkt nationalistisk kurs. Gevinsten af disse stridigheder og problemer høstede Det berlingske Hus, hvor Berlingske Tidende havde
en oplagsfremgang fra 28.900 i 1918 til 48.000 i 1923. Dygtig ledelse, glimrende skribenter som Franz von Jessen og Kai Flor,
vellykkede satsninger, og tilsvarende fejlgreb hos konkurrenten
gav Berlingske Tidende førerstillingen blandt de borgerlige køben16
havnerblade i 1920erne.

indskød penge, der så kunne bruges som lån eller indskud til betrængte blade. Næppe nogen af bidragyderne forventede at få deres penge igen, men til gengæld bidrog det kraftigt til at holde
aviserne i live og på rette (konservative) kurs. Samtidig var selskabet en væsentlig del af Foss’ kamp for sin linje i Det konservative Folkeparti i direkte modsætning til Asger Karstensen, der
havde en stærk position i De ferslewske Blade og et eget pressbureau “Unio”, der leverede nyheder til især den konservative provinspresse. I alt brugte selskabet i årene 1918-21 318.000 kr. på at
holde aviser som Næstved Avis, Fredericia Avis og Holstebro Avis
oppe. Viborg Stiftstidendes drift blev endog overtaget af fondet mid18
lertidigt 1918-21.

Et par mindre konservative hovedstadsaviser fik dødsstødet i den
nådesløse kamp om læserne. Vort Land var som nævnt blevet ekskluderet af Det konservative Folkeparti i 1916 og blev så organ
for splittelsespartiet Det ny Højre, der i 1918 fik 1,6 pct. af stemmerne. Den skarpe tone mod både regeringen og Det konservative Folkeparti indbragte et par domme efter straffelovstillægget af
1915 men ikke mange læsere, og bladet gik ind i 1919. Det ligesindede blad Hovedstaden, der var officielt partiløs, men især arbejdede for den sønderjyske sag, kæmpede om omtrent de samme
læsere som Vort Land og led samme skæbne, da det gik ind i 1920
17
med en betydelig gæld.

Alexander Foss var i disse år i det hele taget en meget offensiv
kraft i det konservative arbejde – også uden for Christiansborg. I
1918 købte han sammen med en kreds af erhvervsfolk dagbladet
København, som var stiftet i 1889 af Ove Rode, men siden var blevet et uafhængigt, borgerligt blad. Initiativet udgik fra den borgerlige vagthund, kritikeren Harald Nielsen, der som nævnt i de
samme år stod for det politiske ugeskrift Ugens Tilskuer. Han ønskede et uafhængigt, konservativt dagblad, fordi de mange eksisterende konservative aviser efter hans mening var alt for lidt
konservative. Avisen skulle lægge mere vægt på den moralske
side af konservatismen end den politiske og være intet mindre
end fundamentet for en revitalisering af konservatismen i Danmark, på en ganske anden måde end Det konservative Folkeparti
gjorde det – symboliseret ved Asger Karstensen. Bladet skulle
være en konservativ pendant til Politiken. Foss havde dog samtidig
den tanke, at avisen skulle være et talerør for industrien – et forhold, der hurtigt kom til at stå i modstrid til Harald Nielsens idealistiske mål. Hele processen omkring købet blev imidlertid forplumret af, at også H. N. Andersen, ØK’s magtfulde leder og ivrig politisk kandestøber, blev indblandet i købet. Resultatet blev,
at Harald Nielsen fik en sekundær position på bladet, og at det
hverken opfyldte målet om at blive talerør for industrien eller
konservatismens nye hoforgan. Formentlig derfor forlod avisens
bedste journalist, Anders Vigen, også hurtigt avisen i efteråret
1918. Mange – ikke mindst Alexander Foss’ fjender – anså købet
af København for at være et led i striden i Det konservative Folkeparti. Men købet skal snarere ses som et forsøg på at skabe et nyt,
konservativt blad, uafhængigt af partiet i øvrigt, men derved hav-

Mellemkrigstid i pressen
Under Første Verdenskrig og i de første efterkrigsår nåede provinsaviserne deres højdepunkt. Med postabonnementer nåede
aviserne ud i de mindste flækker, men hermed var mulighederne
for at vinde nyt land også ved at være udtømte; herefter var der
mest mulighed for vækst ved at tage oplag fra andre aviser, kannibalisme om man vil. Antallet af konservative hovedblade faldt
fra 42 i 1914 til 34 i 1930, og de havde omkring 19 pct. af avisernes oplag mod ca. 15 pct. af stemmerne. Venstre havde endegyldigt overtaget førerpositionen på bladområdet, men de konservative blade var dog langt flere end socialdemokraternes, uanset
disses store vækst på det politiske område. Men der var alligevel
tale om en tendens til koncentration, og mange forsøgte at øge
kapitalen ved at omdannes til aktieselskaber. En helt særlig konstruktion blev fra 1918 dannelsen af A/S Den konservative Presse, hvor pengestærke konservative med Alexander Foss i spidsen
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de det naturligvis også en brod mod partiets officielle linje, og
især Anders Vigen angreb da også Asger Karstensens linje skarpt
i bladet spalter. I 1922 blev avisen solgt til – af alle – partiet Venstre på trods af flere ihærdige forsøg på at bevare det på konservative hænder.19

fællesskab: “Men aldrig har oplevet nogen Indiskretion eller Illoyalitet fra nogen Side indenfor dette efter min Mening politisk
højt kultiverede og udpræget nøgterne Selskab af Stridsmænd indenfor dansk Presse. Dette er Presselogens Ære, som den skal
21
have ubeskaaret.”

Med Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 åbnedes
en helt ny slagmark for pressen. Imidlertid tilsluttede de gamle
blade i området sig Venstre. I Haderslev opstod imidlertid Danskeren, fra 1923 Haderslev Stiftstidende under ledelse af A. Svensson.
Det blev i 1929 overtaget af Jyske Tidende, der netop ved samvirken mellem Det konservative Folkeparti og Berlingske Tidende var
blevet oprettet efter opkøb af Kolding Avis. Målet med den store
Jyske Tidende var at skabe et nationalt, konservativt morgenblad
for både sønderjyder og beboere nord for Kongeåen og dermed
være med til at slette grænseskellet. Avisen fik dog langt størst udbredelse i Sønderjylland, og venstreaviserne Vestkysten i Esbjerg og
20
Kolding Folkeblad beholdt store andele.

Konservativt foreningsliv i lyst og nød
Stiftelsen af Det konservative Folkeparti betød for Foreningen for
den konservative Presse – ud over vedtagelsen af et nyt navn i
december 1915 – ikke nogen forbedring i samarbejdet, snarere
tværtimod. Selvom foreningen var repræsenteret i partiets formelle ledelse, var det et tilbagevendende klagepunkt på generalforsamlingerne, at man blev dårligt informeret om, hvad der skete
på Christiansborg. På generalforsamlingen i december 1915 udtrykte Asger Karstensen, der som redaktør på Frederiksborg Amtstidende også var medlem af foreningen, håb om, at det ville blive
bedre med det nye parti – hvilket jo i høj grad også måtte bero på
ham selv. Men også i årene efter Første Verdenskrig var der klager over samarbejdet, og i det dramatiske år 1920 følte den konservative presse sig især dårligt behandlet og informeret omkring
vigtige spørgsmål og ikke mindst “alt det mærkelige, der skete i
Paaskedagene,” som formand Morten Dreyer udtrykte det på generalforsamlingen i december. Han havde klaget til partiformanden, Emil Piper, og derefter blev han tilbudt at kunne deltage i
forretningsudvalgets møder, “naar der indenfor disse skulle drøftes almindelige politiske Spørgsmaal.” Dreyer ville imidlertid ikke
nøjes med at deltage som en slags bisidder ved møderne og meddelte, at “hvis man ønskede min Tilstedeværelse som Foreningens Formand kunde man vælge mig ind i Forretningsudvalget.”
Denne offensive måde at gribe problemet an på gav straks resultat, foreningens formand blev herefter fast medlem af forretningsudvalget. Alligevel klagede han endnu i 1923 over manglende
samarbejde og ønskede som minimum et møde med Rigsdagsgruppen og partiledelsen inden finanslovsforhandlingernes begyndelse. Klagerne hjalp i hvert tilfælde så meget, at han året efter blev formand for Forretningsudvalget; han kunne derefter
selv sørge for, at der blev holdt møder med rigsdagsgruppen og
partiets repræsentantskab. I de følgende år var der da heller ikke
disse klager på generalforsamlingerne, hvilket vel også havde været mærkeligt med Dreyer som formand for både forretningsud22
valget og presseforeningen.

Som en del af den professionalisering af pressen, der skete i mellemkrigstiden, var pressens stilling til det politiske liv på Christiansborg et vigtigt punkt. Før Første Verdenskrig var forholdet
mellem journalisterne og politikerne præget af en vis distance og
modvilje, men med forarbejdet til en ny grundlov og det arbejde
som Den Overordentlige Kommission lavede, rykkede journalisterne tættere på den politiske beslutningsproces og begyndte at
interessere sig ikke kun for det, der skete i Folketingssalen, men
også for forarbejdet i udvalg og nævn, som jo i nok så høj grad er
der, hvor beslutningerne bliver til. Samtidig fik journalisterne væsentligt bedre arbejdsvilkår i det nye Christiansborg, som blev
indviet i 1918: egentlige referentloger, rørpostanlæg, egen spisestue og læserum. “Rigsdagens Presseloge” blev oprettet som en
særlig institution for referenter og journalister på Christiansborg,
hvis officielle status blev understreget ved, at dens vedtægter skulle godkendes af Folketingets præsidium. Pressens repræsentanter
deltog i partiernes interne møder og kunne få udleveret lovforslag, før de blev fremsat. Hele denne eksklusivitet gav Rigsdagens
pressefolk en særlig status indenfor journaliststanden, men vel
også en sammenspisthed, der netop gav dem rang af “loge.” Asger Karstensen kaldte ligefrem presselogen for “mit kæreste Sted
gennem mere end 40 Aar” ikke mindst på grund af det særlige
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De restriktive vilkår for pressen under krigen og især efter presseloven af 1915 kommer ikke meget til udtryk i medlemsbladet, der
i disse år hovedsagligt er referater af generalforsamlingerne. Men
som nævnt var de fleste aviser meget påpasselige med, hvad de
skrev – med undtagelse af især enkelte københavneraviser. Meget
sigende er det formentligt, hvordan det for alle konservative mest
brændende spørgsmål om Sønderjylland blev behandlet – nemlig
slet ikke. På generalforsamlingen i november 1917 i Odense – i
øvrigt det første, der blev holdt udenfor København, opfordrede
H. R. Egebjerg fra Svendborg Amtstidende til, at man ofrede “de
sønderjyske Forhold mere Opmærksomhed.” Hertil svarede Morten Dreyer: “Jeg er bange for, at det vil genere, hvis vi giver disse
Forhold for megen Omtale,” og I. M. Welsch fra Helsingørs Avis
supplerede: “Vi maa være forsigtige.” Dermed var den diskussion
slut – i hvert fald ifølge referatet; medlemsbladet blev formentlig
også læst af de krigsførende parters repræsentanter i Danmark,
hvilket kan have lagt bånd på både diskussionen og referatet.
Men under alle omstændigheder må det have kriblet voldsomt i
fingrene hos disse konservative pressefolk og ærgret dem kolossalt, at man var underlagt disse til en vis grad selvpålagte begrænsninger. Til fællesgeneralforsamlingen med venstrebladene i
december 1918 havde man inviteret sønderjydernes store talsmand i disse år, H. P. Hanssen, men mødet var fortroligt, og bladet refererede ikke noget fra denne del, bortset fra, at der blev
“Danskhedens største Talsmand syd for Grænsen” et stående bi23
fald til del.
Hvis man troede, at med Tysklands nederlag og Sønderjyllands
genforening var der igen frit slag for pressen, tog man fejl. Ved
fællesgeneralforsamlingen i december 1920 holdt udenrigsminister Harald Scavenius et foredrag, hvor han “lagde bl.a. Pressemændene paa Sinde saa lidt som muligt at skrive noget, der kunne skade fremmede Magter. Thi man maatte ikke tro, at det kun
var Hovedstadspressen, de fremmede Magter havde deres Opmærksomhed henvendt paa. Nej, ethvert Blad fra selv den yderste Krog i Danmark blev overvaaget, og Udenrigsministeriet havde mange Gange maattet “klare for sig” som Følge af en ubetænksom Notits i et Blad.” “Særligt var det Forholdene i Rusland og
deres Indflydelse paa det øvrige Europa, Udenrigsministeren omtalte. Efter hans Syn vilde Rusland atter samles til et stort Hele.”
Bortset fra det profetiske heri er det bemærkelsesværdigt, at den

60

liberale regering på denne utvetydige måde pålagde pressen selvcensur – endog overfor et Rusland, der på dette tidspunkt var
præget af borgerkrig og kaos, og hvor mange danske firmaer havde lidt store tab som følge af bolsjevikkernes overgreb og konfi24
skationer.
Krigen betød indskrænkninger for aviserne på mange områder.
Foreningen måtte opgive de populære sommerudflugter, men
hvad værre var, betød krigen stigning i priserne på papir og andre uomgængelige omkostninger. På en fællesgeneralforsamling i
1917 berettede Dreyer, at priserne på papir var tredoblet under
krigen, farven var syv gange så dyr, arbejdslønnen steget med
25-30 pct., brændsel 5-8 gange så dyrt osv. Det måtte nødvendigvis gå ud over abonnements- og annoncepriser, hvilket naturligvis betød en fare for tab af kunder, selvom Morten Dreyer mente, at man måtte gøre læserne klart, at de “i det daglige modtager
et værdifuldt Værk.” Det blev dog også foreslået på mødet at anvende mindre skrifttyper i aviserne, så de blev tyndere eller at
skrive mere kortfattet, men det var umuligt at nå frem til nærmere fælles beslutninger på disse områder, dertil var pressens folk alt
for individuelt indstillede, og det medførte straks strid, når emnerne kom op. For eksempel kom Asger Karstensen og I. M.
Welsch fra Helsingør Avis i strid om de rette abonnementspriser,
hvilket i nok så høj grad var udtryk for lokal konkurrence mellem de to. Overgangen til morgenblad for en del aviser gav også
anledning til en del diskussion, men på en fællesgeneralforsamling
i 1916 blev det dog slået fast, at det måtte være et anliggende for
25
den enkelte avis.
Freden bragte som nævnt ikke færre problemer – de var blot anderledes. Det hele ville dog være meget nemmere, hvis befolkningen forstod deres pligt: på generalforsamlingen i 1924 glædede
formanden sig over et “tilfredsstillende” konservativt valg i 1924
(et mandats fremgang), men om medvinden kunne udnyttes, afhang ikke mindst af, “at vor Presse faar den Støtte fra den konservative Vælgerbefolkning, som baade er naturlig og rimelig.
Man skulde tro, at det efterhaanden gaar op for vore brave Partifæller, at det først og fremmest i Agitationen for vor Sag kommer
an paa at yde Pressen den mest virksomme Støtte, for at det
Sværd, som den er i Kampen for de konservative Interesser, kan
være saa skarptsleben som muligt.” Med andre ord: konservative

havde bare at holde konservative aviser og erhvervslivet at støtte
26
dem!
Et område, hvor aviserne havde stor gavn af det fælles samarbejde, drejede sig om optagelse af officielle bekendtgørelser fra ministerierne, et felt i voldsom vækst under “Det rodeske Regimente”,
som betød en evigt flydende strøm af meddelelser om priser, rationeringer, restriktioner med videre. Efter opfordring fra fællesgeneralforsamlingen i 1916 mødte Sophus Sørensen fra Foreningen
af Venstreblade i Danmark og Morten Dreyer den 16. januar
1917 op hos konseilspræsident Zahle og anmodede om, at der
ikke kom så mange bekendtgørelser, der skulle optages uden betaling. “Hr. Zahle tog naturligvis særdeles venligt imod de to Formænd og udtalte, at han “med Sympati havde hørt paa Henvendelsen”, men det kan Bladene jo ikke leve af”, som det hed i bladet efterfølgende. Flere nordjyske blade foreslog herefter at nægte
optagelse af bekendtgørelser, men ville dog først høre foreningernes mening herom. På fællesgeneralforsamlingen i 1917 manede
den tidligere venstreminister Sigurd Berg til besindighed og til at
forhandle om sagen. De radikale blade, der stadig var med i Venstres redaktørforening manede også til besindighed, og den 26.
oktober 1918 nåede man da også frem til en overenskomst mellem de to borgerlige foreninger, “Socialdemokratisk Presseforening” samt Indenrigsministeriet. Her opnåede man at få et vederlag for optagelse af meddelelser af “overordentlige Foranstaltninger” med præcise krav om deres placering, satstype og
overskriftstørrelse. Samtidig betød en overenskomst om porto, at
aviserne også her fik rabat til udsendelse af aviserne, men som
det blev nævnt på en fællesgeneralforsamling i 1920 var det kun
rimeligt, for “hvad vilde det ikke koste Staten, hvis den skulde
bringe f. Eks. Rigsdagsreferater til almindelig Kundskab.” Be27
vidsthed om egen værdi har pressen aldrig manglet.
For alle aviserne, men ikke mindst de små med meget lidt personale, var det af afgørende betydning, at Ritzaus Bureau fungerede
tilfredsstillende for dem, også fordi det var en betydelig omkostning, men det gjorde det ikke altid. Selvom Ritzau havde folk placeret i provinsen, klagede aviserne over, at meddelelserne var
mangelfulde eller helt fraværende, og at bureauet var uden forståelse for forholdene i provinsen. I 1918 forhandlede de to foreninger – især dog den drevne politiker og forhandler, Sigurd Berg,

sig frem til en overenskomst med Ritzau om indflydelse på bureauet og dets annonceafdeling. Den betød, at pressen fik indflydelse på fastsættelse af takster og andel i eventuelle overskud, i
1920 betød det en tilbagebetaling på 5-6.000 kr. Desuden blev der
oprettet et presseråd som mellemled mellem bureauet og pressen.
Annonceafdelingen gav imidlertid lejlighed til megen debat, idet
selve det, at bureauet annoncerede, kunne sætte spørgsmålstegn
ved dets upartiskhed – et forhold som presseforeningerne i disse
år altid var uhyre vagtsomme overfor. Presserådet accepterede
med forbehold for, at annonceafdelingen blev holdt helt særskilt,
at Ritzau oprettede en sådan afdeling. Men fra udenrigsminister
Harald Scavenius kom der i 1922 et rungende nej. Uanset, hvordan man konstruerede annonceafdelingen, risikerede man en afhængighed af eller velvilje overfor annoncørerne. Som det hed i
udtalelsen: “Under den tilspidsede Form, den økonomiske Kappestrid i stigende Grad vil antage, tør det betragtes som givet, at
de store Kapitalsammenslutninger vil bruge alle Vaaben for at
fremme deres Interesser, derunder ganske sikkert ogsaa dette
Vaaben: Ved Trusel om at tage deres Annoncer tilbage at fremtvinge en Efterretningstjeneste, som er i deres Favør… ” Af
“Hensyn til Landets udenrigspolitiske Interesser” så man derfor
med stor betænkelighed på planerne. Selvom ordlyden i advarslen mest lyder som socialisters skræk for storkapitalen, var dette
tilstrækkeligt til at presseforeningerne trak følehornene til sig og
henstillede til Ritzau at stille sagen i bero. På fællesgeneralforsamlingen i 1924 var direktør Ritzau selv til stede og måtte høre på
adskillige klager over manglende optagelse af stof, men han kunne også vende klagen den anden vej ved at påpege, at mange bla28
de ikke indsendte stof, som derfor heller ikke blev viderebragt.
Ved en reform af retsplejen i 1919 blev der åbnet for offentlighed
ved retsmøder, hvilket stillede nye krav til pressens dækning af
hele retsområdet. På fællesgeneralforsamlingen lød der derfor advarsler til alle om at være varsom med dækningen, ikke mindst i
forhold til de anklagede. Man burde vise “human Overbærenhed” og især ved små lovovertrædelser være forsigtige, så man
ikke “ved at føje Offentlighedens Gabestok til hverken tvivlsomme Beskyldninger eller smaa, oprettelige Fejltrins Ulykke, at gøre
den uoprettelig. Offentlighedens Formaal er at være en Beskytter
for de Svage – selv om de maa bøde for deres Svaghed – og en
Brændemærker af de forhærdede og ondsindede Fjender af Sam-
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fundet… Unge og mindre lovovertrædere måtte ikke hindres i at
genvinde en hæderlig Plads i Samfundet, og Uskyldige ikke
unødvendigt forulempes.” Bortset fra, at næppe nogen i dag ville
tale om, at offentligheden skulle “brændemærke” de kriminelle,
må overvejelserne i 1919 siges at have varig gyldighed for pres29
sens behandling af kriminalstof.

es fra Ribe Stiftstidende kunne efter en længere diskussion på generalforsamlingen i 1927 proklamere: “Jeg agter at anskaffe Radio,
naar der, som det oplyses, er direkte Fordel derved.” Dermed var
de nye tider også rykket ind hos de noget konservative redaktører, men de måtte hermed også erkende, at de ikke længere var
31
første leverandører af de store nyheder.

Da mange af aviserne havde en anstrengt økonomi med dertil hørende usikkerhed for medarbejderne, var oprettelsen i 1918 af en
pensionsfond for provinspressen fælles for konservative og Venstres presse givetvis af stor betydning. Det viste sig dog svært at
få bladene til at indbetale de pligtige 5 pct. af lønningerne til kassen, og man ville nødig skride til udelukkelse af nogen. I 1925
måtte man dog skride til det overfor enkelte blade, men generelt
gik fonden godt ved midten af 1920erne. Man holdt stramt på
reglerne i fonden, for eksempel blev det i 1927 afvist at udbetale
penge til journalister, der var blevet arbejdsløse med den begrundelse, at det var bedre at have en pension i baghånden end at få
udbetalt et mindre beløb nu – en ringe trøst for den økonomisk
ilde stedte arbejdsløse. Som udtryk for succesen blev der i 1929
30
oprettet en tilsvarende pensionsfond for københavnerpressen.

Selvom disse faglige og ganske alvorlige emner for Foreningen
for den konservative Presse naturligvis var det vigtigste, var den
sociale del, mødet med kolleger og udveksling af erfaringer fortsat en meget betydningsfuld del af foreningens virke. De årlige
sommerudflugter med tilhørende generalforsamling kom ikke i
stand igen efter verdenskrigen, men til gengæld forsøgte man at
lave en fælles tur sammen med Venstre-foreningen, meget naturligt til Sønderjylland, men det var tilsyneladende ikke helt uproblematisk. I hvert fald sagde Dreyer på generalforsamlingen i
1920, at “man selvfølgelig ventede Takt hos Deltagerne, saa man
ikke kivedes paa Turen. Indenfor Foreningen af Venstreblade
alene kunde det jo ogsaa have sin Vanskelighed.” Om det var på
grund af risikoen for spektakler eller ej – turen blev i hvert fald
ikke til noget. Til gengæld fik man et samarbejde i gang med de
konservative redaktørforeninger i Norge og Sverige, dog med
meget sjældne møder, og også på europæisk plan sendte man lej32
lighedsvis repræsentanter til internationale pressekongresser.

Den tekniske udvikling gav nye udfordringer for pressen, men
også nye muligheder. Af særlig betydning var naturligvis begyndelsen på Statsradiofonien i 1925. Flere private, også aviser, havde forsøgt sig med radio og også med nyheder, den første var
journalist Svend Carstensen fra Politiken, som i 1923 oplæste en
løbeseddel om Landmandsbankens krak over Lyngby Radio.
Pressen havde forsøgt at få “Haand i Hanke med hele Radioordningen gennem en Koncession,” men det lykkedes ikke, og resultatet blev en statsradio med “Pressens Radioavis” fra 1926 og
med Carstensen som redaktør 1926-39. Det var imidlertid en
trøst, at der var strenge krav om, at der ikke måtte finde nogen
form for annoncering sted i radioen, som ellers kunne have taget
annoncører fra aviserne, og Pressens Radioavis var formelt uafhængig af Statsradiofonien. Aviserne måtte dog affinde sig med,
at der næppe ville være mulighed for at få vederlag for at bringe
radioprogrammerne i avisen. Radiobølgerne kunne imidlertid
også udnyttes til andet. Således kunne Generalkorrespondancen
fra 1927 begynde at sende nyheder pr. radio, hvilket gav endnu
hurtigere og bedre formidling end tidligere, og redaktør Willemo-
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I midten af 1920erne blev det igen bragt på bane at lave kurser
for journalister, ligesom der med skiftende succes havde været før
krigen. Ved et stort fællesmøde for pressen i 1925 blev det besluttet at arrangere sådanne kurser, men det mødte ikke udelt begejstring hos de konservative redaktører. På fællesgeneralforsamlingen i 1926 blev man præsenteret for et ganske ambitiøst forslag til
et kursus over tre måneder med ca. 400 timers undervisning, heraf 200 timer i journalistik og 200 i teori. Hovedgrupperne, der
må siges at være af gyldighed, ikke bare for 1920erne, var: det
20. århundredes verdenshistorie, moderne åndsstrømninger, retsvæsen, Danmarks erhvervsliv, landbrugsspørgsmål, dansk politik
og dansk journalistik. Kurset ville koste 14.000 kr., og med tilskud fra staten og diverse foreninger ville de konservatives andel
blive 1.000 kr. Men flere indvendte, at det var for dyrt og omfattende, og desuden var det farligt at lave “uniformerede” uddannelser. Venstreredaktøren Hans Jensen fra Slagelse udtrykte en

holdning, der utvivlsomt var dækkende for mange redaktører af
“den gamle skole”: “En journalist fødes til sit Kald. Og den virkelige Journalist uddanner sig selv.” Det blev dog vedtaget, at man
skulle gå videre med planerne, og i oktober 1927 indledtes kurset
33
med et bidrag på 800 kr. fra foreningen.
Alle generalforsamlinger i foreningen blev indledt med, at formanden – i alle disse år Morten Dreyer fra Fyens Stiftstidende – udtalte mindeord over afdøde medlemmer i årets løb og ærede andre, der havde haft runde fødselsdage eller jubilæer. Foreningen
var altid rundhåndet med gaver og kranse til disse lejligheder, og
det fremgår tydeligt af referaterne, at denne kollegiale samhørighed var uhyre vigtig. Et enkelt dødsfald var dog særlig bemærkelsesværdigt. Efter generalforsamlingen og den efterfølgende middag den 5. december 1920 var redaktør P. Erichsen fra Vestlollands
Avis på en spadseretur “i Nattens Mulm og Mørke faldet i Børsgraven!” og var druknet. En tragisk skæbne, der minder om
Christian 4.s unge rigshofmester, Frantz Rantzau, som i 1632 efter en animeret fest på Rosenborg Slot ligeledes faldt i voldgraven
34
og druknede.
Ved generalforsamlingen i 1926 kunne man samtidig holde 40
års jubilæumsfest. Morten Dreyer kunne se tilbage på en forening, som havde udviklet sig fra 15 medlemmer ved stiftelsen til
nu 76. Han kunne ligeledes se tilbage på en række tilfredsstillende
faglige resultater, men glædede sig også over, at man i årenes løb
havde kunnet yde betydelige beløb til støtte for enker efter redaktører, og at man ved årlig uddeling af rejsestipendier gjorde det
muligt for medlemmer at deltage i forskellige arrangementer. Ved
den efterfølgende festmiddag med deltagelse af blandt andre Emil
Piper, Victor Pürschel og Christmas Møller blev der holdt et
væld af taler for jubilaren og afsunget et par hjemmekomponerede festsange, den ene af dem sluttende ord, der meget godt sum35
merer foreningens formål:
Derfor en Skaal
Og lad os aldrig forglemme vort Maal
Som jeg i dette par Linjer har tolket:
Lykke for Konge, for Landet og Folket!
Iskænker Druen til Bægerets Rand!
Leve vor Drot og vort Fædreland!
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Kapitel IV
Under indre og ydre pres 1929-1940
Systemet Stauning-Munch
På en liste over danske statsministre falder 1930erne i øjnene ved
slet ikke at være nævnt; der står bare 1929-42 Th. Stauning. Denne lange periode med den samme statsminister og faste flertalskoalition af Socialdemokratiet og Det radikale Venstre dækker
imidlertid over en af de mest dramatiske perioder i nyere dansk
politisk historie. Økonomisk krise, ydre og indre pres på demokratiet, varige ændringer i flere af samfundets grundpiller og til
sidst krig og besættelse, var de vilkår, Danmark måtte forsøge at
navigere i. Men det er forhold, som man først bagefter kunne se i
sammenhæng; i 1929 kunne ingen vide, at Stauning kom til at
sidde så længe, at der kom en så dybtgående depression, eller at
en højtråbende ekstremist i Tyskland ville komme til at dominere
alt, også uden for Tyskland.
Det katastrofale valg i 1929 for de borgerlige og især Det konservative Folkeparti havde især haft forsvaret som tema – ganske naturligt eftersom det var spørgsmålet om forsvarsudgifterne, der
havde splittet Venstre og konservative. Selvom truslen om krig i
1929 så ud til at være meget langt væk, var det netop frygten for
krig, som Socialdemokratiet og de radikale slog på, og især en
krig med 1. verdenskrigs frygteligste nyskabelse, giftgassen, som
våben også mod civilbefolkningen. Dertil kom en begyndende
frygt for bombning fra luften, selvom dette våben endnu var
langt fra at være udviklet til anvendelse i større stil. Men overskrifter som “Hæren vil have Giftgasbomber” (Politiken) og “Skal
København forvandles til en rygende Ruinhob?” (Socialdemokraten), var rigeligt til at skabe frygt og vende store dele af befolkningen imod militæret. Derfor var der utvivlsomt bred opbakning
bag den nye regerings nedrustningspolitik. Venstre og konservative havde dog fortsat flertal i Landstinget, så et af de to partier

skulle til for at lave et forsvarsforlig. Det kom efter langstrakte
forhandlinger i stand med Venstre i 1932, ironisk nok mens den
radikale leder P. Munch var til nedrustningskonference i Genève.
Det betød en voldsom nedskæring af hæren til 24 bataljoner (mod
35 i 1922 og 52 før 1922) og en næsten udslettelse af flåden. Herefter var det kun muligt at markere en krænkelse af dansk neutralitet, en egentlig kamp var reelt umuliggjort. De konservative stod
udenfor forliget, men Christmas Møller havde dog forsøgt at få
1
indflydelse på forløbet.
Inden forsvarsforliget kom i stand, var det dog ganske andre ting,
der satte dagsordnen og bekymrede danskerne langt mere end
størrelsen af forsvaret. Den internationale krise, der begyndte i
USA med krakket på Wall Street i oktober 1929, bredte sig i løbet af 1930 til Europa, men endnu ved Rigsdagens åbning i oktober 1930 kunne Stauning med god samvittighed sige, at “den Forværrelse af de økonomiske Forhold, der er indtraadt forskellige
Steder, ikke i samme Grad har ramt Danmark”. Men det kom
umiddelbart efter, da Danmarks to største eksportmarkeder, England (60 pct. af eksporten) og Tyskland (20 pct.) blev ramt af krisen og brugte forhøjelsen af told som det vigtigste våben til at beskytte egen produktion. Priserne faldt, og arbejdsløsheden steg til
katastrofale højder; i 1932 var 32 pct. af de organiserede uden arbejde, og i januar 1933 nåede arbejdsløsheden højdepunktet med
43,5 pct.
På den baggrund var det ikke mærkeligt, at protesterne strømmede mod Christiansborg, og ikke mindst landmændene organiserede sig i protestbevægelser som “Landbrugernes Sammenslutning
(LS)” og “Jord, Arbejde, Kapital (JAK)”. Demonstrationer blev
hverdagskost, og det lille kommunistparti, ledet af den karismati-
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ske stalinist Aksel Larsen, vandt for første gang gehør uden for
en lille kreds af militante arbejdere og salonkommunister. Helt
uhørt for Danmark affyrede en arbejdsløs i december 1930 et
skud i Folketingssalen, mens socialminister K. K. Steincke stod på
talerstolen; en årvagen rigsdagsbetjent fik dog slået til mandens
arm, så skuddet gik op i loftet, men ikke kun Steincke var rystet.
Tiden syntes at være løbet endegyldigt fra Madsen-Mygdals laissez-faire liberalisme, men det var ikke nemt for Venstre at opgive
dette hjerteblod. Det benyttede Christmas Møller til endnu en
gang at markere de konservatives selvstændighed, og i oktober
1931 indgik man forlig med regeringen om at yde lån til forgældede landmænd, Venstres kernevælgere. Men finansieringen var
ikke just konservative mærkesager: forøget formue- og indkomstskat og forhøjede punktafgifter. Belært af denne erfaring blev
Madsen-Mygdal skubbet til side til fordel for den mere pragmatiske Oluf Krag, og derfor var alle fire partier med i et nyt forlig i
februar 1932, der blandt andet førte til dannelse af Valutacentralen, som skulle styre Danmarks handel med udlandet, en aldeles
uliberal foranstaltning, som man anså for nødvendig af hensyn til
2
Danmarks afhængighed af international handel.
Ved folketingsvalget i 1932 fastholdt Stauning magten, mens
Venstre tabte fem mandater og Det konservative Folkeparti
vandt tre. Alligevel blev det Venstre og ikke de ellers styrkede
konservative, der i januar 1933 deltog i kriseforliget par excellence, indgået den 30. januar 1933 i statsministerens lejlighed i Kanslergade, muligvis fordi Stauning formodede, at de konservative
måtte tage hensyn til for forskellige samfundsgrupper, hvis de
skulle med. Devaluering, omfattende offentlige arbejder, vinterhjælp og en socialreform var blot nogle af de omfattende rammeaftaler, man vedtog efter at Staunings samleverske havde været i
kælderen efter whisky for at få de træge venstrefolk til at give liberalismen nådestødet. Især socialminister K. K. Steinckes socialreform, der var en direkte følge af Kanslergadeforliget, fik varig
betydning. Ikke så meget fordi, der kom flere penge til de socialt
svageste, men fordi det blev betydeligt lettere at få hjælp ved arbejdsløshed og sygdom, og fordi hjælpen blev en ret, snarere end
en nådesbevisning og dermed blev en forløber for velfærdsstatens
principper. Men Christmas Møller hånede Madsen-Mygdal for
knæfaldet for den regering, han tidligere havde talt så stærkt
3
imod, “det tredje hjul til vognen, der humper af sted.”
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Kanslergadeforliget cementerede regeringens magt – “systemet
Stauning-Munch”, som oppositionen kaldte det. Krisen lettede
noget for byerhvervene, men for landbruget fortsatte den, og røsterne mod Christiansborg kulminerede med et stort bondeoptog
til Christiansborg. Men Stauning rystede ikke på hånden, han udskrev valg i utide i oktober 1935 med arbejdsprogrammet “Danmark for Folket” og sloganet “Stauning eller Kaos.” Med en meget kraftfuld valgkamp, ikke mindst af statsministeren selv, blev
valget en triumf for Socialdemokratiet, der fik 46 pct. af stemmerne, aldrig før eller siden overgået af noget parti. De konservative
mistede et mandat, men den store taber var Venstre, der mistede
ti mandater, et uhørt højt tab på den tid. Med en del interne ændringer kunne Stauning-Munch regeringen fortsætte, og året efter
skete det, som Stauning og Munch havde set hen til siden 1929:
flertallet i Landstinget skiftede. Det skete dog efter størst mulig
dramatik, da der måtte lodtrækning på Bornholm til, hvor antallet af valgmænd stod lige. Befolkningen sad klistret til radioen for
at høre den direkte transmission, da amtmand Stemann trak en
socialdemokrat op af en bronzealderurne. Spændende, men ikke
ligefrem befordrende for respekten for Landstinget og demokratiet, at landets skæbne skulle afgøres ved lodtrækning.
Med flertallet i Landstinget kunne Stauning-regeringen i princippet få gennemført, hvad den ønskede. Det blev dog forholdsvis
moderat, men regler om udstykninger og en skolereform, der
holdt helt til 1958 blev gennemført, og en naturfredningslov blev
vedtaget imod blandt andet såkaldt progressive kræfter som samfundsdebattøren Poul Henningsen, der anså naturbeskyttelse for
at være konservativt – og så kunne det ikke være værre i hans
øjne. Naturen, “det billige skidt”, måtte ikke ligge i vejen for
fremskridtet, men det kom den altså i nogen tilfælde til. Christmas Møller fik i 1938 en funktionærlov igennem til gavn og glæde
for denne del af den konservative vælgerskare, men til irritation
for en anden del – arbejdsgiverne; De konservatives evige dilem4
ma i en nøddeskal.
Farcen omkring Landstingsvalget og selve det, at regeringspartierne nu havde flertal i begge ting, førte til, at man begyndte at se
på en grundlovsændring, og en forfatningskommission blev nedsat i 1937. Ole Bjørn Kraft havde allerede i 1933 rejst spørgsmålet på vegne af otte gruppemedlemmer og med Christmas Møl-

lers accept, men ikke direkte tilslutning. Siden blev netop Christmas Møller en ivrig fortaler, idet en ny grundlov ud over de
ideelle formål også kunne være med til at isolere Venstre yderligere, da de absolut ikke ønskede en reform; tilmed kunne de radikale, som heller ikke var ivrige for en ændring, måske blive delvist fortrængt af de konservative. “Hvad dælen nøler I efter?”,
råbte Christmas som en anden Tordenskjold, da han syntes det
gik for trægt, og de dele af baglandet, som var imod, blev banket
på plads – tilsyneladende. I oktober 1938 nåede konservative, socialdemokrater og radikale et kompromis. Der skulle stadig være
et tokammersystem, men overhuset skulle bestå, dels af 35 udgået fra Folketinget, dels af 34 valgt med hele landet som valgkreds.
Ideen var, at disse skulle være folk, der havde en fremtrædende
stilling i samfundet, men ikke var en del af det politiske system;
en svag udgave af en af 1930ernes kongstanker om, at “rigets
bedste mænd” skulle inddrages uden at være “tilsmudset” af det
politiske spil. Men splittelsen omkring grundlovsforslaget var
stor. Den tidligere konservative formand, Victor Pürschel, meldte
sig ud i protest og dannede det stærkt højreorienterede Nationalt
Samvirke, og i Folketinget stemte tre konservative imod forslaget
sammen med hele Venstre. I Landstinget var det sågar to tredjedele af den konservative gruppe, der stemte imod.
Inden grundlovsforslaget kunne komme til folkeafstemning, skulle der imidlertid være valg til både Folketing og Landsting. Stauning håbede på, at Socialdemokratiet nu skulle have absolut flertal, men måtte som så mange politikere før og siden konstatere, at
“i politik kan der aldrig regnes med taknemlighed.” Socialdemokratiet tabte fire mandater, men havde stadig flertal med de radikale. Pürschels Nationalt Samvirke var langt fra at komme ind, ligesom et andet borgerligt parti, Arne Sørensens Dansk Samling.
De konservative holdt deres 26 mandater, hvilket Christmas
Møller på baggrund af den megen interne tumult så som en bekræftelse af hans linje i grundlovssagen. Men resultatet, det bedste i Christmas’ tid som partileder, skulle måske snarere ses som
et tegn på, at han var blevet en kendt og respekteret partileder i
brede kredse, næst efter Stauning den mest fremtrædende i Dan5
mark.
Under alle omstændigheder manglede der stadig at blive taget en
mistelten i ed i grundlovssagen: en folkeafstemning, de konserva-

John Christmas Møller (1894-1948), partileder og udenrigsminister. Cand.
jur. 1922. Formand for KU 1916-18 og 1919-22. Fra 1920 medlem af
Folketinget. 1928 formand for folketingsgruppen, 1932 partiformand. Arbejdede for at placere Det konservative Folkeparti som et bredt folkeparti,
uafhængigt af Venstre. Skibbruddet for Grundlovsrevisionen i 1939 medførte hans afgang som formand. Blev presset ud af politik af tyskerne, og var
fra 1942 “stemmen fra London”. Udenrigsminister i befrielsesregeringen,
men herefter marginaliseret i politik på grund af striden om Sydslesvig. (Billedet stillet til rådighed af Fyens Stiftstidende)
tives egen “konservative” garanti fra 1915-grundloven. Her skulle
ikke blot et flertal af vælgerne, men mindst 45 pct. af alle stemmeberettigede stemme ja, for at det var vedtaget; sofavælgerne var
dermed reelt nejsigere. Op til folkeafstemningen udtalte Christmas Møller til alles forbavselse, at han ville gå af som partileder,
hvis det blev et nej. Som historikeren Tage Kaarsted tørt noterer:
“Det var utvivlsomt ment som en trussel, men blev opfattet som
et løfte.” Da resultatet af folkeafstemningen den 23. maj 1939
forelå, var der ganske vist et komfortabelt ja-flertal, men kun 44,5
pct. af alle vælgere havde stemt ja; der manglede 11.762 stemmer.
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Det var uden tvivl de mange utilfredse konservative, der gav udslaget, måske ikke så meget, fordi de var imod grundlovsforslaget
som sådan, men fordi de dermed kunne give den i deres øjne
ukonservative partileder sparket. Christmas Møller måtte dybt
skuffet og reelt knækket, gå af, men også “landsfaderen” – i hvert
fald i socialdemokratisk mytologi – Thorvald Stauning, havde
fået et slag, han aldrig forvandt, hvilket var så meget mere alvorligt som den udenrigspolitiske situation krævede lederskab som
6
sjældent set.
I skyggen af Tyskland
Overskriften er banal, grænsende til det intetsigende, for Tyskland har altid siden rigets samling i 1871 været Danmarks storebror på godt og – indtil 1945 – navnlig på ondt. Men i Weimarrepublikkens tid fra 1919-33 var der trods alt tale om et demokrati, som takket være Versailles-traktatens hårde bestemmelser var
militært og økonomisk stækket i en grad, så det næsten var en
“normal” stormagt, man kunne have venskabelige forbindelser
med som til England eller Frankrig. Det ændrede sig totalt den
30. januar 1933, samme dag som Stauning skålede i whisky over
Kanslergadeforliget. Hvad en del havde advaret imod, men de
færreste havde troet på var muligt, skete, da den “lille korporal”
Adolf Hitler kom til magten ganske ublodigt og i overensstemmelse med Weimar-forfatningen. Belært af det mislykkede, dilettantiske “ølstuekup” i 1923 havde Hitler erobret demokratiet indefra ved ganske enkelt at følge dets egne spilleregler og stille op
til de demokratiske valg og langsomt æde sig ind på magten. Ganske vist akkompagneret af hærgende “Sturmabteilungen”, gadeslagsmål og politisk vold, men en vold, der ikke var ukendt i
1930ernes politiske liv, som blev gengældt af ikke mindst kommunisterne, og som ikke var mere truende, end at nazist-partiet,
NSDAP, aldrig nåede absolut flertal i Rigsdagen. I stedet blev det
en koalition af andre stærkt højreorienterede partier, der troede at
kunne marginalisere Hitler, når de først var kommet til magten,
som bragte ham ind i Rigskancelliet i fuld forståelse med den
gamle præsident, krigshelten Paul von Hindenburg.
Når det kunne lykkes for Hitler at nå magten ad stort set legitim
vej, var det først og fremmest på grund af verdenskrisen fra 1929.
Tyskland var det land i Europa, der var hårdest ramt af krisen,
blandt andet som følge af Versailles-traktatens krav om krigsska-
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deerstatninger. I den situation med en tilsyneladende bundløs arbejdsløshed og økonomisk nød, som også ramte
samfundsgrupper som funktionærer, der normalt kunne holde sig
nogenlunde fri, men nu så sig reduceret til fattiglemmer, der måtte tigge nådsensbrød for at holde sulten fra døren, forsvandt tilliden til demokratiet som dug for solen. En tillid, der i forvejen aldrig havde været stor. Med eminent brug af moderne virkemidler
som radio, højtalere og hensynsløs udnyttelse af propaganda kunne propagandachef Joseph Goebbels iscenesætte Hitlers brug af
had som den drivende kraft: had mod demokratiet, had mod
“Versailles-diktatet”, had mod levebrødspolitikerne og frem for
alt had mod jøderne. Da man nåede begyndelsen af 1933, var demokratiet slidt ned, og næsten ingen løftede en finger for at forsvare det. Og da først Hitler var rykket ind i Rigskancelliet, var
det uigenkaldeligt for sent. I løbet af ganske få måneder udnyttede han alle midler til at skaffe sig total magt og sætte demokratiet,
partierne, fagbevægelsen, de andre højrepartier samt medierne ud
spillet.
Højrefløjen i Danmark
Alle disse elementer nåede også Danmark, om end i mindre og
mere moderat form. Der havde hele tiden været en modvilje mod
demokratiet og i hvert fald imod parlamentarismen hos dele af
højrefløjen, både hos politikere og fremtrædende erhvervs- og
kulturpersonligheder. I politik var det ikke mindst den senere
udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, der gav udtryk for en lede ved
det demokratiske system. Han så klare fordele ved Mussolinis system i Italien, hvor erhvervsfolk og kulturpersonligheder havde i
hvert fald formel indflydelse på det politiske system, den såkaldte
korporatisme. Også selve ideen om “den stærke mand” i politik
vandt bred genklang. Den karismatiske, idealistiske leder, der var
ubundet af parlamentarismens ævl og kævl og bløde kompromiser, og som kunne skære igennem og få noget gennemført, var et
ideal for mange; også Stauning blev kaldt “fører” af sine egne.
Udenfor det politiske, men med betydelig indflydelse i 1930erne
var digteren Kaj Munk, der aldrig gav meget for demokratiet (efter eget udsagn efter at han i 1913 havde set Højre blive reduceret til syv mandater), men også sværmede for den store mand og
i en kort periode 1934-35 blev regulær Hitler-tilhænger, en lapsus,
som han end ikke blev tilgivet for, da nazisterne skød ham i
1944.

For den svorne demokrat Christmas Møller var det ikke let at navigere i dette farvand. Lad gå med folk som Munk og Kraft,
førstnævnte var aldrig aktiv politiker, og sidstnævnte var, når alt
kom til alt, realpolitiker. Mere besværligt var det, at “blomsten af
landets ungdom”, KU, et langt stykke ad vejen fulgte den antiparlamentariske linje. I 1932 blev Jack G. Westergaard landsformand, og han mente, at KU skulle følge en aktivistisk linje med
faneborge, fakkeltog, demonstrationer i gaderne og gerne et slagsmål med de ikke mindre militante ungkommunister og DSUere.
Til at “beskytte” de politiske møders fredelige deltagere blev der
oprettet “Stormtropper” med delvis uniformering og brug af “den
ældgamle nordiske hilsen”, som beklageligvis var identisk med
nazisternes heilen. Hvor inspirationen kom fra, var åbenlyst for
enhver. Da KU i 1934 for første gang fik sit eget politiske program, var det imidlertid langt fra nazistisk. Det var derimod nationalt og statskonservativt og med Krafts indslag om oprettelse af
et korporativt landsting. Christmas Møller var næppe begejstret
for at blive kaldt “fører” og mødt af heilende ungkonservative
stormtropper, men de unge var loyale, entusiastiske og de var
mange, 30.000 i 1935. En sådan opbakning kunne han ikke se
bort fra i et parti, hvor knivene altid var hvæsset imod ham, og
han forsvarede de unge, da Steincke i 1933 fik vedtaget et forbud
mod at bære uniformer. Men da den offensive stil i forbindelse
med valget i 1935 udartede til regulære gadekampe i København,
og Jack G. Westergaard anlagde en stadig mere kritisk holdning
og belærende tone overfor partiet, var tålmodigheden slut. I 1936
blev han som formand erstattet af lederen af den interne KU-opposition, der hele tiden havde været der, den senere partileder
Aksel Møller. Han førte sammen med en anden senere topskikkelse, Poul Sørensen, KU tilbage til mere moderate og demokratiske former, mens Westergaard forlod de konservative rækker og
7
senere sluttede sig til Victor Pürschel.
Selvom KUerne kunne være højtråbende og besværlige, var de
dog i det store hele loyale. Værre var den tilsyneladende ustandselige indre opposition i partiet. I 1930erne igennem måtte Christmas Møller hele tiden kæmpe med modstandere i rigsdagsgruppen, i partiorganisationen, i erhvervslivet og i pressen. I nogle
kredse blev han aldrig tilgivet for at have “tabt terrinen” i 1929.
Det blev ikke bedre, da han indgik det nævnte kriseforlig med regeringen i 1931. Dele af hovedbestyrelsen faldt over ham, især re-

præsentanterne for storindustrien og godsejerne. De klagede over
mangelfuld information i og indflydelse på forhandlingsforløbet
og ville have mere indflydelse fremover. Klagerne havde helt ret
og med fuldt overlæg: Christmas Møller ville ikke være afhængig
af “baglandet”, når det drejede sig om politik, men kun af rigsdagsgruppen, og den kunne jo også være besværlig nok. Trods
flere tilløb til oprør kunne Christmas Møller ved taktisk snilde og
lidt held i de kommende år tværtimod styrke sin position i partiet. I oktober 1931 døde partiets formand, Charles Tvede, og selvom Christmas (officielt) ikke ville være formand, blev han det alligevel efter en lang række intriger og afstemninger. Da han samtidig blev formand for rigsdagsgruppen (den post havde Tvede
også haft) og i forvejen som forretningsfører styrede partiets økonomi, var det ikke for meget sagt, når Ole Bjørn Kraft kaldte
8
ham “partiejer.”
Men Christmas Møller var aldrig mere partiejer, end at han bestandig måtte kæmpe en kamp med rigsdagsgruppe og bagland
for at få sin politik igennem. I Rigsdagen var der konstant en lille
gruppe af folk, som nok var valgt for Det konservative Folkeparti, men som frem for noget var valgt, fordi de var fremtrædende
medlemmer af Indre Mission; firkantet sagt lå deres loyalitet snarere hos Vorherre end hos Christmas Møller, for hvem religion
tilmed ikke spillede nogen rolle. Det var dog mest i religiøse og
etiske spørgsmål, at de skilte sig ud. For eksempel stemte de imod
lovene om sterilisation af “genetisk mindrebemidlede”, som det
hed i samtidens sprog, fysisk handicappede, evnesvage og andre,
hvis forplantning kunne være en trussel mod folkesundheden –
racehygiejne som det hed med et ord, hvis fulde konsekvens
snart skulle vise sig i Tyskland. Værre for Christmas Møller var
modstanden mod de “almindelige” politiske reformer. Her kunne
han som regel tøjle gruppen og baglandet, men i striden om forfatningssagen kom utilfredsheden til fuldt udtryk. Ganske vist fik
han sin politik igennem og opbakning på landsrådet i 1938, men
det var ikke kun Pürschel, der var utilfreds, og i efteråret 1938
kunne han ikke få et entydigt tillidsvotum fra rigsdagsgruppen, så
det var reelt en svækket partileder, der i 1939 gik til folkeafstem9
ning om det, der var blevet hans mærkesag.
Om en anden konservativ mærkesag var der til gengæld aldrig
strid om kernen, nemlig forsvaret. 1930erne igennem råbte de
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konservative op om nødvendigheden af at styrke forsvaret, hvilket i konservative øjne blev så meget mere nødvendigt, som Hitler begyndte at rasle med sablen, første gang for alvor i 1935 med
genindførelse af værnepligten, stik imod Versailles-traktaten. De
konservative talte imidlertid for døve øren. Ved et nyt forsvarsforlig i 1937 blev der ganske vist sat lidt ekstra penge af til materielanskaffelser, men forsvaret var reelt fortsat magtesløst, og om
det eksistensforsvar, som konservative kredse ønskede, var der
på ingen måde tale. De konservative blev dog utrætteligt ved med
at foreslå forbedringer, og især Ole Bjørn Kraft slog til lyd for, at
Danmark skulle have et luftforsvar, fordi han mente – med rette
skulle det snart vise sig – at storbyerne kunne blive åbne mål for
luftangreb i en ny krig. I oktober 1938 nedsatte regeringen endelig et 21-mands udvalg, der skulle behandle forsvarsspørgsmålet,
men som de konservative havde frygtet, blev det en syltekrukke,
faktisk ville regeringen helst slet ikke diskutere forsvars- og udenrigspolitik. Den konservative idé med forsvaret, som imidlertid lå
uendeligt langt fra regeringens, udtrykte Christmas Møller meget
klart i en tale ved samme tid: Danmark skulle have et forsvar,
“der i sin Udformning, ved sin Udrustning og sin Mandskabsstyrke er et umiskendeligt Udtryk for vor Vilje til at forsvare vort
eget Land; dette danske Sjælland, dette danske Jylland, disse danske Farvande, saa langt Landets Evne rækker.” Den forsvarsånd
og kærlighed til fædrelandet, der lå bag sådanne taler var helt
uden genklang i regeringspartierne og i brede dele af befolknin10
gen.
Pressen under krisen
Den voldsomme økonomiske krise, som ramte Danmark i begyndelsen af 1930erne, havde generelt ikke negativ indvirkning på
dansk presse. Selvom priserne på aviser steg, især i slutningen af
tiåret, og der var øget konkurrence fra radio samt distrikts- og
ugeblade, steg avisernes oplag. Ikke mindst solgte de store københavneraviser mere i provinsen, hvilket ud over effektive reklamefremstød skyldtes en forbedret distribution gennem A/S Bladkompagniet og Lillebæltsbroens åbning i 1935; nyhederne fra København var stadig nyheder, når de nåede frem til Viborg eller
Aalborg. Det var især Berlingske Tidende og Politiken, som havde
vækst og konsoliderede de to bladhuses “duopol” på avismarkedet i Danmark. Politikens hverdagsoplag voksede fra 79.000 til
160.000 1930-39, mens Berlingskes vækst var mindre, men havde
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solide overskud. En hjælp for Berlingske Tidende var det naturligvis, at Det konservative Folkeparti 1930erne igennem stadig fik
omkring 25 pct. af stemmerne i Københavnsområdet (Socialdemokratiet 50-60 pct., de radikale 7-8 pct. og Venstre 1-2 pct.).
Derimod mislykkedes en omdannelse af De ferslewske Blade.
Under navnet Dagens Nyheder skulle Nationaltidende nu nå en bredere kreds af læsere, fordi “Ideen om Intelligensens og Mellemstandens og Arbejdernes forskellige Læsekredse [er] en Fiktion.”
Men oplaget faldt, og underskuddet steg, så bladet i 1936 var nær
konkurs. Det konservative Folkeparti og Dansk Arbejdsgiverforening indskød den nødvendige kapital, og igen som Nationaltidende
forsøgte avisen et come back, men trods markante medarbejdere
som korrespondenterne Erik Seidenfaden og Jacob Kronika, litteraturanmelder Hakon Stangerup og den unge politiredaktør Bør11
ge Outze, lykkedes det ikke at opnå fremgang før krigen.
I provinsen vandt de store københavneraviser frem, mens det for
mindre aviser var hårde tider. Enkelte konservative aviser måtte
give op, som Ølandenes Dagblad (Rudkøbing, i 1929), Assens Amts
Dagblad (1931) og Odense Avis (1933), mens andre blev aflæggere
af større aviser. Til gengæld vandt Jydske Tidende med kapital fra
Berlingske Tidende stærkt frem i Sønderjylland, og Aalborg Stiftstidende stod fra 1934 på en uafhængig konservativ linje. Stor betydning fik det, at Det konservative Folkeparti fra 1934 med Christmas Møller og partikasserer Einar P. Foss i spidsen genoplivede
A/S Den konservative Presse, som ydede direkte støtte eller lån
til en lang række mindre konservative aviser. Beløbene var typisk
2.000-10.000 kr. om året og dermed langt fra nok til, at aviserne
kunne vinde mærkbart terræn, men dog nok til at holde dem
oven vande. Mens Jyllands-Posten havde tilbagegang i 1930erne,
muligvis som følge af den markante højrelinje, som skal omtales
nedenfor, voksede Aarhus Stiftstidende og Aalborg Stiftstidende mar12
kant og blev de dominerende i de to byer.
“En Vinduesrude, gennem hvilken Udlandet
kigger ind i vore Stuer”
Pressens vilkår i 1930erne og især efter Hitlers magtovertagelse
blev i høj grad bestemt af Danmarks forhold til udlandet og naturligvis først og fremmest til Tyskland. Dermed var det for så
vidt en tilbagevenden til vilkårene fra 1864 til 1918, der også havde været en evig balancegang mellem at udtrykke sin egen frie

mening og hensyntagen til Danmarks udenrigspolitiske stilling.
Blot viste det sig hurtigt efter 1933, at Hitler-regimet var langt
mere uforudsigeligt, skruppelløst og brutalt end Kejserriget, der,
dets truende militarisme til trods, var stabilt og konservativt i sin
udenrigspolitik. Og Sønderjylland, der før 1. verdenskrig havde
været den fjerne drøm, som i 1920 blev til jublende virkelighed,
var nu igen blevet et uhyre sprængfarligt emne.
Der var ganske vist ikke censur i Danmark, og kunne heller ikke
være det ifølge Grundloven, men for at bruge dansk pressehistories elegante gentleman, Svend Thorsens ord: “1930’ernes krigsspændte og ideologisk delte Europa stillede meget store Krav til
Dagbladenes Omtanke, Selvbeherskelse og Taktfølelse, ogsaa af
den Grund, at Pressen er som en Vinduesrude, gennem hvilken
Udlandet kigger ind i vore Stuer og ser, hvad vi foretager os, herunder ogsaa hvilken Stilling vi kan forventes at tage til andre
Landes Interesser…” Noget mere jordnært udtrykte lederen af
Udenrigsministeriets Pressebureau, A. J. Poulsen, det, når han
sagde, at nationernes samfund ingenlunde var organiseret som et
dansk andelsselskab, hvor alle har lige stemmeret, uden hensyn
til antallet af køer! Men faktisk var verdenssamfundet jo i princippet indrettet noget nær i den retning i kraft af Folkeforbundet,
som mange danske politikere, de konservative fraregnet, havde
stillet så store forhåbninger til efter Første Verdenskrig. I 1930erne viste det sig imidlertid, at de konservative havde haft endnu
mere ret, end de selv troede, da diktatorerne Hitler, Mussolini og
Stalin begyndte at gøre præcis, som de ville, og Folkeforbundet
med halvhjertede resolutioner og sanktioner forsøgte at standse
helhjertede, beslutsomme og hensynsløse magtpolitikere. Det viste sig senest fra omkring 1936, at det som altid lige præcis var
“antallet af køer”, det vil sige antallet af bataljoner, der bestemte i
storpolitikken. Som Stalin hånligt skal have udtrykt det, da han
blev konfronteret med, at hans udrensninger havde udløst kritik
13
fra paven: “Paven! Hvor mange bataljoner har han?”
Allerede fra Hitler-regimets begyndelse interesserede det sig for,
hvad politikere og presse i nabolandene sagde og skrev. Og der
manglede her en fuldstændig mangel på forståelse for, at i et demokrati hverken kunne eller ville regeringen være ansvarlig for,
hvad pressen skrev, tværtimod var man i Tyskland fra dag et efter magtovertagelsen ekstremt bevidst om at styre “den offentlige

mening” maksimalt, hvorved den netop ikke længere var offentlig. De danske avisers korrespondenter i Tyskland var udsat for
et konstant pres fra det tyske propagandaministerium, som fulgte
nidkært med i alt, hvad de foretog sig og forsøgte at påvirke dem,
både ved, hvad de gav adgang til, hvordan historierne blev vinklet og ved trusler om indskrænkning af deres arbejdsvilkår. Det
blev også et hyppigt redskab at beslaglægge de danske aviser,
som var beregnet for danske abonnenter i Tyskland, hvilket især
ramte de store aviser Berlingske Tidende og Politiken. Særlig svært
havde den danske regering ved at forklare tyskerne, at regeringsloyale aviser som Social-Demokraten og Politiken heller ikke kunne
styres, men den borgerlige presse var også et problem: her mente
tyskerne, at den dog burde se med mildere øjne på et antisocialistisk regime som det tyske. Den danske regering måtte nøjes med
at komme med henstillinger, hvad den da også gjorde i rigt mål,
men kunne også lejlighedsvis true med at bruge § 107 i straffeloven, der gav mulighed for at skride ind overfor den, der personligt angreb og fornærmede fremmede statsoverhoveder – og hertil
måtte man jo regne Adolf Hitler. Fundamentalistiske ideologier
er særligt følsomme overfor karikaturer – selvoppustede diktatorer tåler ikke at blive til grin – så karikaturtegnerne var særligt i
14
skudlinjen i 1930ernes presse.
I anden halvdel af 1930erne blev vilkårene for pressen skærpede,
efterhånden som truslen fra syd blev mere og mere åbenbar. Den
spanske Borgerkrig 1936-39 blev en slags “krig per stedfortræder”, hvor Tyskland og Italien støttede general Franco, mens
Sovjetunionen støttede republikken. Danmark forsøgte at balancere og forbød udrejse til Den internationale Brigade, som støttede republikken, men først og fremmest var en brik i Stalins spil.
Endnu skarpere blev forholdene, da Hitler i 1938 forlangte – og
efter konferencen i München i september fik – det såkaldt sudetertyske område i Tjekkoslovakiet, blev det åbenbart, at små,
neutrale lande lå åbne for diktatorernes krav og ikke kunne vente
nogen reel støtte blandt stormagterne. Tværtimod blev de ofret
med et pennestrøg på et stykke papir, hvorpå der ifølge den engelske premierminister Neville Chamberlain stod “fred i vor tid”,
hvilket efterhånden ingen, måske bortset fra ham selv, troede på.
Fra 1933 blev der jævnligt indkaldt til “pressemøder” i Udenrigsministeriet, hvorved man ikke skal forstå nutidens åbne pressemøder, hvor regeringen gør rede for sin politik og pressen deref-
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ter stiller kritiske spørgsmål. I stedet var der tale om, at udenrigsminister P. Munch og undertiden statsminister Stauning selv
redegjorde for de problemer, som artikler og tegninger gav, fordi
det tyske styre anså dem for fornærmende. Man henstillede så i
de alvorligste toner til, at pressen indtog en mere forsigtig og hensyntagende holdning, ikke af hensyn til regeringen forstås, men
af hensyn til rigets sikkerhed, som alle jo kunne være enige om
måtte være hævet over alle andre interesser. Undertiden var det
kun hovedstadens redaktører, som var indkaldt til disse “opdragende” møder, vel fordi denne presse var særligt iøjnefaldende
også fra Berlin og i et vist omfang dannede skole for provinspres15
sen.
I det store hele var pressen lydhør overfor regeringens ønsker.
For igen at bruge Svend Thorsens diplomatiske ord fra 1951:
“Det var vanskeligt for Pressen at modsige, at en oprevet Tid stiller strenge Krav baade til Reportagens Rigtighed, Maadeholdet i
Ordvalget og Sindigheden i Kommentaren, i øvrigt allerede af
Hensyn til Læserne, hvis følelsesmæssige Reaktion under saadanne Forhold altid vil være Stærk.” Af hensyn til læserne skulle man
altså påføre sig selvcensur og underdanig tale! Efter krigen blev
regeringens holdning og pressens følgagtighed naturligvis kritiseret. For eksempel skrev professor Søren Holm i 1948 i Berlingske
Aftenavis: “Vi oplevede i Trediverne, at en udpræget antinazistisk
dansk Regering mere og mere droges hen i Retning at at akceptere det nye tyske System, ikke blot i politisk Gerning, men efterhaanden ogsaa ved Tavshed og i Tale. Det undgik selvsagt ikke at
faa Indflydelse paa den offentlige Meningsdannelse…Den moralske Fordømmelse af Tyskland blev holdt nede.” Det var naturligvis let at være moralsk fordømmende i 1948, men man kommer
ikke uden om, at selvcensuren var udpræget i 1930erne, og at
man vel næppe risikerede et tysk angreb på grund af et par kriti16
ske ledere i Politiken.
Hvor vanskeligt situationen var, kan illustreres med Berlingske Tidende som eksempel, som er veldokumenteret af Rasmus Kreth i
bogen med den sigende titel “Pilestræde under pres.” 1932-38 var
avisens korrespondent i Berlin baron Cai Schaffalitzky de Muckadell, der var meget begejstret for især Hitlerstyrets ydre manifestationer og skrev ofte herom i artikler, som avisen satte stort op.
Den imødekommende tone overfor styret vakte naturligvis glæde
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i propagandaministeriet og gav ham kontakter, som mere kritiske
aviser aldrig kom i nærheden af – kronet med et eksklusivt interview med selveste der Führer i juni 1933. I det ret korte interview
fik Hitler ganske åbenhjertigt taget livet af det tyske socialdemokrati, som “ved en eksempelløs Korruption” havde mistet enhver
resonans i det tyske folk, mens han mindre ærligt bedyrede, at “vi
kræver absolut intet af Østrig!”, og at Tyskland ikke ønskede kolonier, men at opdyrke mere jord i Østpreussen. Her ville en
mere dristig journalist end Schaffalitzky måske nok have spurgt
til de koloniplaner længere mod øst, som Hitler åbent havde skrevet om i Mein Kampf, men i stedet spøgte han med rigskansleren
om dennes evner til at skrive på maskine (som Hitler i øvrigt
mente var gode). De venlige artikler fra Berlin førte naturligvis til
voldsom kritik fra konkurrenterne, især Politiken og Social-Demokraten; sidstnævnte kaldte Berlingske “Det danske Hitlerorgan” og
om Schaffalitzky: “Denne herre føler en mavekrybende beundring for diktatoren i Tyskland.” Men der var også den åbenlyse
fordel for Berlingske Tidende ved at have ham som korrespondent,
at han kunne opnå aftaler, interviews og viden, som de andre aviser aldrig kom i nærheden af, men altså også risikerede at blive et
redskab for Goebbels’ velsmurte propagandamaskine – et evigt
dilemma for en fri presse i forholdet til diktaturer. Med ansættelsen af Nicolai Blædel som udenrigspolitisk redaktør i 1934 (se nedenfor) kom der en stærk kritiker af nazisterne ind i ledelsen,
hvilket til dels førte til en ændret kurs, men også at det måtte
være vanskeligt for læserne at se præcis, hvor avisen linje lå. Tydeligst udtrykt i forbindelse med München-forliget i september
1938, hvor avisen den 1. oktober udkom med to ledere, den ene
usigneret, som hyldede “Fredsbudskabet fra München som en
Rus af Befrielse…Fred i Europa, Ret i Europa, derpaa haaber vi,
derfor vil vi leve.” Den anden skrevet af Nic. Blædel, der i dystre
toner beskrev forligets konsekvenser, ikke mindst for små nationer. Kort efter gik Blædel på en orlov på to måneder efter pres fra
17
både det danske udenrigsministerium og tyskerne.
Hele problemkomplekset blev ekstra penibelt på grund af Sønderjylland. Efterhånden som det blev tydeligt, at Hitlers taler om at
ændre “Versailles-diktatet” ikke bare var tomme, buldrende tønder, måtte man være ekstra vagtsomme. Det tyske mindretal i
Sønderjylland talte mange nazister og endnu flere, som ønskede
at komme “heim ins Reich.” De var særdeles højtråbende med para-

der, marcher og bestandige provokationer. Da uniformsforbuddet blev udstedt i april 1933 blev det både i samtiden og eftertiden fremstillet som vendt mod især KU’s Stormtropper, men realiteten var, at det først og fremmest var et forsøg på at tøjle de
højtråbende tyske chauvinister i Sønderjylland. Det kunne man
blot ikke sige højt, det tyske mindretal skulle tværtimod behandles med yderste hensyn og varsomhed. Hjemmetyskernes avis
Nordschleswigsche Zeitung blev holdt i live af penge fra Berlin, og
indholdet var naturligvis derefter og en kilde til evig uro for den
danske regering. Mere bemærkelsesværdigt var det, at den konservative Jydske Tidende gav spalteplads til yderliggående synspunkter fra LS, imødekom tyskerne i deres krav og gav udtryk
for antiparlamentariske holdninger, ganske vist ifølge redaktør A.
Svensson for at hindre, at disse vendte sig mod syd. Som skyerne
trak op over Europa, blev de danske myndigheder stadig mere
følsomme med, hvad der skete i Sønderjylland, og i 1939 blev
Kaj Munks skuespil “Han sidder ved smeltediglen” forbudt opført i Sønderjylland af Steincke, fordi det tydeligvis havde en klar
18
antinazistisk brod.

1851. Redaktøren var fortsat eneansvarlig for bladenes indhold,
men undtaget var, hvis der ved en artikel var begået forbrydelser
mod statens sikkerhed eller mod statsforfatningen, altså forræderi, hvilket naturligvis skal ses på baggrund af de skærpede vilkår i
1930ernes storpolitik. Det blev også indskærpet, at aviser skulle
bringe berigtigelser af forkerte og ærekrænkende oplysninger og
konkret, hvordan dette skulle gøres. Men det afgørende var, at
Steincke ikke kom igennem med de stærkt skærpede regler, han
ønskede, som nok primært skulle have været brugt mod kommunister og nazister, men som også let kunne være blevet
(mis-)brugt mod højreorienterede, regeringsfjendtlige organer. I
forbindelse med den nye presselov blev der ligeledes vedtaget en
lige så omdiskuteret lov om pressens vidnepligt, som fastslog, at
pressens folk var fritaget for vidnepligt, når det drejede sig om
kilder til artikler, der ønskede anonymitet, med mindre det drejede sig om sager, som kunne medføre højere straf end hæfte, altså
den beskyttelse af anonyme kilder, som fortsat lejlighedsvis er til
debat, og som pressen fortsat påberåber sig som uomgængelig for
19
ethvert pressearbejde.

Mindre dramatisk, men ikke mindre vigtigt for pressen var det,
at justitsminister K. K. Steincke nærede et stærkt ønske om en ændret presselov med et skarpere ansvar end det, som den stort set
uændrede lovgivning fra 1851 gav hjemmel for. Det stødte den
selvbevidste minister, at under påberåbelse af den politiske
ytringsfrihed kunne “enhver Injuriant” beskylde en minister for
embedsmisbrug eller uhæderlighed, uden at risikere mere end en
bøde. Allerede da han var justitsminister første gang i 1924, satte
han et udvalgsarbejde i gang, som ikke førte til noget i første omgang, men som dog gav en del debat, hvor også den konservative
folketingsmand Arnold Fraenkel og litteraten Harald Nielsen deltog ivrigt, primært for at få højnet niveauet i pressen. Efter at Steincke i 1935 igen var blevet justitsminister, satte han påny presseloven til debat, blandt andet fordi han var bekymret for, hvad
der skete, når man tillod de kræfter, som ville demokratiet til livs
frit spil til at underminere det. Pressens folk, med Børsens redaktør
Hendrik Stein i spidsen, kæmpede med næb og klør imod, blandt
andet ud fra den betragtning, at pressefriheden ret beset ikke er
til for pressens skyld, men for offentlighedens. 14 udkast måtte
der til, inden alle partier minus DKP i 1938 kunne vedtage en ny
presselov, som imidlertid ikke ændrede stort ved den gamle fra

Nic. Blædel
Et par personligheder i den konservative presse kan fremhæves
her, også som eksemplificeringer af pressens vilkår i 1930erne. På
Berlingske Tidende var Nicolai Blædel fra 1934 som nævnt en af avisens mest fremtrædende skribenter. Han var oprindelig radikal,
men havde vendt sig til de borgerlige på grund af forsvarspolitikken og havde været tilknyttet Dagens Nyheder, sidst som chefredaktør 1933-34. På Berlingske var han udenrigspolitisk redaktør og leverede samtidig udenrigspolitiske kommentarer til radioen. Endvidere var han en meget benyttet foredragsholder, og der er
næppe tvivl om, at ansættelsen af Blædel skulle være med til at
styrke avisen i kampen med især Politiken ved at tilføre den en
markant og kendt pen. Allerede på Dagens Nyheder advarede han
gang på gang mod Hitler, der var på march frem, og hvis diktatur og voldsregime var forudset af Blædel. Efter Hitlers magtovertagelse fortsatte han ufortrødent med at skildre nazismens barbari
og advare mod Hitler. Da München-aftalen i 1938 blev kendt og
Politiken på forsiden skrev “Fred i vor Tid,” og Jyllands-Posten forkyndte “Freden reddet paa Mødet i München,” skrev Blædel i al
stilfærdighed en artikel, som ledte tankerne hen på “Fredens” offer, det sønderdelte Tjekkoslovakiet og de uhyggelige perspekti-
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ver for andre små lande: “Der vil være dem – og maaske navnlig
i de smaa Lande – som midt i Glæden over, at Lavinen standsede
og Himlen blev os bevaret, vil fornemme et Kuldegys.”
Trods stigende irritation hos regeringen og begyndende selvcensur kom hans holdninger åbent nok til udtryk, for eksempel da
han i 1935 udgav bogen “Er vor Sydgrænse truet –” Det kunne
man efter læsning af bogen ikke være i tvivl om, at den var. Med
gennemgang af citater fra tyske skolebøger, udtalelser fra politikere både nord og syd for grænsen, og behandling af aktiv handling
som opkøb af jord i Sønderjylland, behandledes det, hvordan jorden blev gødet for, at Tyskland kunne genindlemme Sønderjylland. Bogen og mange af Blædels artikler vakte naturligt nok vrede i Tyskland, og i oktober 1938 måtte Berlingske Tidende efter
tysk pres tage afstand fra en leder, som Blædel havde skrevet og
give ham orlov. Allerede den 9. april 1940 fik Nicolai Blædel som
den første i Danmark på tysk forlangende skriveforbud. Som
Rasmus Kretz skriver, var han gået fra at være en guldfugl til at
20
være en belastning for avisen.

Nic. Blædel (1882-1943), journalist. Cand.teol. 1906, lærer, men fra
1917 tilknyttet først Politiken, fra 1927 Dagens Nyheder. 1934 udenrigspolitisk redaktør for Berlingske Tidende og foredragsholder i radioen. Som
blændende taler og skribent med stor udenrigspolitisk indsigt gik han imod
nazismen ud fra en national og moralsk holdning. Blev tvunget væk fra avisen efter tysk krav. (Billedet stillet til rådighed af Berlingske Tidende)
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Anders Vigen – en spindoktor
Endnu mere fremtrædende – i hvert fald set med konservative
øjne – var Anders Vigen. Som nævnt havde han været Københavns
bedste skribent, indtil han forlod avisen, da Alexander Foss overtog den, fordi han ville være uafhængig. Han var siden tilknyttet
Jydske Tidende, men skrev i 1930erne i Berlingske Tidende. Først og
fremmest arbejdede han dog utrætteligt på at gøre konservatismen til et bredt, folkeligt parti i midten af dansk politik og på at
sikre et borgerligt samarbejde. Derfor var han imod Christmas
Møllers politik i 1929, men var ubetinget loyal overfor denne og
var i 1930erne hans nærmeste sparringspartner og eneste politiske
fortrolige – spindoktor, længe før ordet var opfundet. Sammen
udtænkte og gennemdiskuterede de problemerne, fandt løsningsmodeller og taktiske metoder, og når prøveballoner skulle opsendes eller den vedtagne politik forklares, skrev Anders Vigen kronikker og artikler i Berlingske Tidende, som derved i 1930ernes anden halvdel i højere grad end før og siden blev et partiorgan for
Det konservative Folkeparti – eller måske rettere for dets leder.
For som omtalt var der langt fra altid samling om formandens
politik. Særligt i forfatningspolitikken blev det tætte forhold til Vigen muligvis et problem, fordi Christmas Møller orienterede sig

mod ham i stedet for mod den rigsdagsgruppe, han var formand
for. Ole Bjørn Kraft vurderede siden hen, at Anders Vigens skarpe stil og indflydelse på Christmas Møller gjorde, at rigsdagsgruppen følte sig tilsidesat: “Det var C.M. og ikke Vigen, man
ønskede at debattere med.”
Hvordan man i 1930erne lavede “spin” i medierne, kan et eksempel fra forfatningsdiskussionen tydeliggøre. I august 1937 skrev
Ole Bjørn Kraft en leder i Berlingske Tidende, hvor han gødede jorden for, at man eventuelt måtte nedsætte valgretsalderen og opgive tokammersystemet, selvom det ikke var konservativ politik. Et
anonymt indlæg i Nationaltidende gik kraftigt i rette med dette, men
Christmas Møller modargumenterede, og Kraft leverede endnu
en leder, der gjorde det klart, at en lavere valgretsalder næppe ville betyde øget politisk uro blandt ungdommen, som mange konservative frygtede. Herefter tog Anders Vigen over og forklarede
den konservative politik i meget direkte toner – så direkte, at det
blev udlagt som kritik af Christmas Møller. Men det viser kun, at
kritikerne gik i fælden: Anders Vigen og Christmas Møller og formentlig også Ole Bjørn Kraft havde afstemt artiklerne, men
Christmas kunne blot ikke udtrykke sig så direkte, som Vigen
kunne. Budskabet til både oppositionen og de konservative kom
imidlertid ud. Det er således givet, at Anders Vigens indflydelse
på den konservative politik var særdeles stor. Som Ole Bjørn
Kraft skrev i nekrologen over Vigen i 1967: “Vigen blev ikke
medlem af Rigsdagen, men han udøvede igennem sit årelange
samarbejde med Christmas Møller en indflydelse større end de
21
fleste folkerepræsentanter”.
Jyllands-Posten i 30ernes malstrøm
Jyllands-Posten blev i 1930erne et særligt smertensbarn for den
konservative presse, for partiet og for Foreningen for den konservative Presse. Som nævnt i kapitel 3 var den store jyske avis i
1922 blev smidt ud af foreningen som følge af støtten til Bent
Holstein, men i begyndelsen af 1930erne optræder redaktør H.
Hansen igen som medlem af foreningen. Men avisen var fortsat
ofte i opposition ikke kun til regeringen, men også til Det konservative Folkeparti. I eftertiden er det dog først og fremmest avisens stærkt højreorienterede linje, der har været i skudlinjen og givet den ry for at være nazistisk. Det er en udlægning, som avisen
siden har brugt mange kræfter på at modsige, men det er uomtvi-

steligt, at den ofte også på lederplads havde indlæg, der kun kunne udlægges som antidemokratiske og antisemitiske. Et kendt og
grelt eksempel var efter “Krystalnatten” den 10. november 1938,
hvor tusindvis af jøder blev overfaldet, deres ejendomme hærget
og værdier konfiskeret. Avisen tog som alle andre danske aviser
(bortset fra det nazistiske Fædrelandet) afstand fra brutaliteten,
men herefter gik den over til “til en vis Grad at forstaa Tyskernes
Animositet overfor Jøderne”. Alt for mange jøder også i Danmark var indblandet i svindel, pornografi og fosterdrab, og overalt i verden var jøder ledende i de mest grusomme overgreb:
“Det var ikke Russere, men Jøder med russiske Navne, som
druknede Rusland i Blod. Det var ikke en Ungarer, men en Jøde,
som ledede den kortvarige, blodige Raadsrepublik i Budapest…[Bela Kun]”, osv. “Løsningen” var ifølge Jyllands-Posten at
finde en koloni, hvortil alle jøder kunne blive deporteret – en idé,
som svarede til Hitlers tanke om at forvise alle jøder til Madagaskar, hvor de kunne dø af sult og tropesygdomme. Som nævnt
kunne man i vide borgerlige kredse, inklusive KU og Det konservative Folkeparti, i 1930erne finde udemokratiske og antisemitiske udtalelser, men Jyllands-Posten trak unægtelig linjen langt. Retfærdigvis skal det nævnes, at Jyllands-Posten lagde spalter til et meget bredt spektrum af borgerlige holdninger i tiden. For eksempel
var bladet åbent både for Kaj Munks begejstring for Hitler og
Mussolini i første halvdel af 30erne, men også for hans kritik af
Hitler og den danske regerings følgagtighed og manglende for22
svarsvilje i de sidste år før krigen.
Det var imidlertid hverken antisemitisme eller begejstring for Hitlers resultater, der førte til et nyt brud med Det konservative Folkeparti. Det var derimod Christmas Møllers forfatningspolitik.
Redaktør H. Hansen udtalte sig gennem avisen stærkt kritisk
overfor partiets grundlovspolitik, hvilket fik redaktøren af Den
konservative Generalkorrespondance, Carl Herdahl, til i begyndelsen af 1939 at gå i rette med Jyllands-Posten i for konservative
særdeles stærke ord: “Dog skal vi ikke undlade at bemærke, at
der paa den konservative Redaktørforenings Generalforsamling
ikke alene faldt meget skarpe Bemærkninger, men fra flere Sider
stilledes ligefrem Forslag om organisationsmæssige Repressalier
overfor Aarhusbladet, i mildeste Fald en Misbilligelse af Red. H.
Hansens Udtryksformer overfor Partiets øvrige Presse, som han
fuldkommen grundløst har karakteriseret i et saadant partimæs-
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sigt Afhængighedsforhold, at det har været skadeligt for Pressens
Anseelse. Enhver konservativ Pressemand ved, at Partiet aldrig
har stillet noget Blad i en ufri Stilling. Jyllands-Postens Postulater
derom er urigtige, illoyale og ukollegiale og bør have den skarpeste Paatale.” Ikke overraskende meldte H. Hansen sig prompte
ud af foreningen, men efterfølgende fortsatte en polemik mellem
ham og redaktørforeningens formand, Poul Winge, i det nazistiske Fædrelandet – af alle steder – og Hansen undlod ikke efter forfatningsforslagets skibbrud at skrive til Winge, at han nu forhåbentlig forstod, at “misbrug af Partimaskinen giver Bagslag.” Skal
man være flink, og det skal man jo i et jubilæumsskrift, kan man
sige, at Den konservative Presseforening havde højt til loftet og
ikke øvede holdningscensur overfor dens medlemmer. Skal man
alligevel være mere kritisk, virker det ikke til foreningens ære, at
den lod hyldest til Hitler og Mussolini og krasse antijødiske udtalelser passere ukommenteret hen, mens den reagerede skarpt fordømmende, når Det konservative Folkepartis “fører” blev gået
23
for nær.
I krigens skygge 1939-40
Med Hitlers overfald på resten af Tjekkoslovakiet i marts 1939
og Vestmagternes efterfølgende garanti for Polen, var det åbenlyst, at Hitlers troværdighed var væk, og at hans næste skridt formentlig ville medføre krig. Den 26. august refererede Julius Frederik Porst fra Generalkorrespondancen over for de konservative
redaktører fra et fortroligt møde, han havde været til med udenrigsminister P. Munch sammen med en række andre repræsentanter for pressen. Ministeren henstillede til, at man ikke berettede
om militære foranstaltninger af nogen art eller stillede krav “som
ikke foreslaaes af de militære Sagkyndige,” ligesom man burde
vise “Upartiskhed i Omtalen af de stridende Parter.” På et
spørgsmål fra de konservative redaktører, blev de meddelt, at en
sikringsstyrke ville blive indkaldt i tilfælde af krig, og der ville ske
“Indsættelse af Hær og Flaade mod grovere Krænkelser” af neutraliteten. Til Franz von Jessen fra Berlingske Tidendes spørgsmål
om censur svarede Munch, at “han ikke kunde tænke sig nogen
som helst Censur overfor Pressen, heller ikke overfor Propagandaen fra de Stridende Parter eller overfor hele Efterretningsvæsenet, men, sagde han, Forholdene kan jo blive af en saadan Art, at
Censur bliver nødvendig, i saa Fald vilde den dog først blive
drøftet med Pressens Organisationer.” Om det beroligede pres-
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sen, er nok tvivlsomt. “Dog var det Ministerens Anskuelse, at Risikoen [for krig] er noget svækket ved den tysk-russiske Pagt”,
som han sluttede af med at sige. Herved hentydede han til Molotov-Ribbentrop pragten af 23. august, som på overfladen lignede
en forbrødring mellem de tilsyneladende uforenelige diktatorer
Hitler og Stalin, men som reelt gav Hitler rygdækning til at overfalde Polen og Stalin til at indlemme De baltiske Stater og Fin24
land.
Da Munchs optimisme allerede den 1. september blev gjort til
skamme ved Tysklands angreb på Polen og England og Frankrigs efterfølgende krigserklæringer, måtte regeringen igen som i
1914 tage skridt til at beskytte den danske neutralitet. I en række
tilfælde skete det ved at kopiere bestemmelserne fra 1914. således
også overfor pressen, hvis repræsentanter den 8. september blev
indkaldt til et møde med stats- og udenrigsministeren. Stauning
kundgjorde her, at man ganske enkelt genoptog de regler, som
man havde udstedt ved verdenskrigens udbrud. Kodeordet var
først og fremmest forsigtighed, og i så fald kunne egentlige forbud med strafansvar undgås. P. Munch gjorde det dog straks
klart med et par eksempler, hvor forsigtig man skulle være: I Esbjerg havde man angiveligt set fly med hagekors overflyve byen,
hvilket var blevet skrevet, uden at man med sikkerhed kunne
vide, om der var sket krænkelser af dansk luftterritorium, “saa
meget mere som Taagen laa tæt.” Og det var også blevet skrevet,
at der var blevet kastet flyveblade ud over Sønderjylland. “Det
vilde selvfølgelig have været bedst, om disse Begivenheder slet
ikke var blevet omtalt, men det maa vel kunne opnaas, at Omtalen ikke kommer til at skade Danmark.” Allerede den 14. september måtte redaktørerne igen møde hos Stauning, som var fungerende udenrigsminister, mens Munch var i Geneve. Stauning
“henstillede til Pressen at afholde sig fra at vanskeliggøre denne
[alvorlige Situation] ved at bringe Rygter til Torvs.” For eksempel var det rigtigt, at soldater var blevet tilbageholdt på kaserner i
Sønderjylland, men det var på grund af mund- og klovsygen, og
når ammunition var blevet bragt til Jylland, var det til efterårsmanøvren. “Det er fuldkommen uansvarligt at fremstille dette som
en Følge af Krigsfare og dermed øge Uroen.” Stauning “sluttede
med at haabe, at den danske Presse vilde føle sit Ansvar og være
med til at styrke Neutraliteten som den bedste Garanti for Nationen.” Dermed var linjen frem til besættelsen godt et halvt år sene-

re lagt: den yderste forsigtighed og selvcensur var påkrævet, men
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ikke direkte statslig indgriben.
En konservativ presse i krise
Det var ikke kun Jyllands-Posten, der gav anledning til, at 1930erne var en problemfyldt periode for Foreningen for den konservative Presse i Danmark. Den økonomiske krise, konkurrencen fra
det nye medium, radioen, og for første gang også interne stridigheder i foreningen, gjorde tiden op mod 2. verdenskrig mere turbulent end ellers. Det hele blev naturligvis ikke lettere af, at man
1930erne igennem havde en regering, som naturligvis blev opfattet som en direkte modspiller. I 1931 klagede foreningen over, at
ministerierne gav regeringspressen nyheder fra staten tidligere
end den borgerlige presse, og at de derudover var for langsommelige med at servicere provinspressen. I samarbejde med Venstreforeningen opsøgte et udvalg de forskellige ministerier og opnåede også lydhørhed, selvom “det tog en hel Dag at gøre Ministerierne forstaaeligt, at der i Provinsen ogsaa fandtes en Presse,
som havde Interesse for disse Meddelelser.” Problemet var dog,
at sagerne blev gjort færdige hen ad eftermiddagen, hvorefter de
skulle kontrasigneres inden de ved 18-tiden blev udsendt, hvilket
var for sent for provinspressen, men bureaukratiet lod sig ikke så26
dan ændre.
Af mere principiel natur indkaldte justitsminister Steincke i oktober 1936 Pressens Fællesråds forretningsudvalg til et møde, hvor
han foreslog oprettelsen af en “Instans, der var i Stand til at holde
Justits overfor”, hvad han kaldte “en Række Tendenser i Pressen.” Oprettelsen af en sådan “æresret”, som den blev døbt af de
borgerlige, vakte imidlertid kraftig modstand fra konservativ
side, da man så det som et indgreb i pressefriheden, og man udmærket mente selv at kunne holde justits i egne rækker. Ministerens position blev ikke stærkere af, at han sammenlignede med
lovgivningen for pressen i Tyskland! Det lykkedes da også at
undgå dannelsen af en sådan æresret, men ikke vedtagelsen af en
27
ny presselov, som den borgerlige presse også fandt overflødig.
Et andet principielt spørgsmål, som næsten hvert år dukkede op
på generalforsamlingerne, var ophavsretten og især journalisternes ret til at sælge deres artikler og indsamlede materialer til andre aviser, end den, de var ansat hos, eller til radioen. Samtidig

Anders Vigen (1879-1967), journalist. 1905-18 ved København, herefter
tilknyttet Berlingske Tidende, 1928-36 som politisk redaktør. Arbejdede
som Christmas Møllers nærmeste våbenbroder ikke mindst omkring Grundloven. Efter krigen modstander af udrensningerne og dødsdommene i retsopgøret. (Billedet stillet til rådighed af Berlingske Tidende)
var der også strid med Forfatterforeningen om honorarer for noveller og digte, optaget i aviserne. Det skinner igennem referaterne, at redaktørerne ikke havde meget til overs for især digtere,
der ikke kunne få deres digte udgivet, men i stedet søgte at få
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dem optaget drypvis i aviserne – mod et klækkeligt honorar, forstås. Det lykkedes dog i 1932 at få lavet en overenskomst og en
forfatterlov, som alle kunne (blive nødt til at) leve med. Og i
1934 blev overenskomsten yderligere udvidet, hvorved det i detaljer blev fastlagt, hvilke rettigheder, den enkelte journalist havde i forhold til sit arbejde, men omvendt også, hvordan aviserne
28
kunne disponere over deres medarbejderes produkter.
Christmas og pressen i symbiose
Forholdet til Det konservative Folkeparti og især til Christmas
Møller blev af uhyre stor vigtighed i 1930erne. Ikke mindst fordi
partilederen lagde meget stor vægt på netop dette forhold, og han
var fast gæst og taler ved alle presseforeningens generalforsamlinger. Det betød ikke, at der ikke kunne være kritik af partiet og
dets behandling af den konservative presse, men at utilfredsheden kunne tages i opløbet, hvilket uden tvivl netop var en af
Christmas Møllers bevæggrunde. Stærkest var kritikken ved generalforsamlingen i 1932, hvor formanden, Morten Dreyer, kritiserede partiets kriseforlig med regeringen i oktober 1931 (se
ovenfor). Eller rettere: han kritiserede den manglende information fra partiet om, hvad der skete. Indholdet ville han ikke komme ind på, men “jeg vil kun hævde, at det kan ikke undgaaes at
virke desorienterende at se Det konservative Folkeparti slutte op
paa Linie med Socialdemokratiet, naar det lige forinden og gentagende fra Partiets Ledelse har været hævdet og fremhævet i Pressen, at Det konservative Folkeparti var det eneste, der kunde tage
Kampen op mod Socialdemokratiet. Ud fra disse mine Betragtninger retter jeg da den Anmodning til Partiets Ledelse i Fremtiden at tage det tilbørlige Hensyn til Pressen politisk set.” Dette
klassiske dilemma i enhver politisk forligsforhandling gled Christmas Møller elegant af på ved at indrømme, at pressen ikke var
underrettet, “men i en spændt Situation kan det let ske, at alle
Led ikke kommer i den rette Føling. En ny Opgave for Generalkorrespondancen var det maaske at sørge for en privat politisk
Orientering af Pressen.” Dermed var sagen så at sige sendt til
29
hjørnespark.
Lignende kritik fremkom der da heller ikke i de følgende år, men
Generalkorrespondancen måtte jævnligt høre på klager over, at
den forfordelte provinspressen og over forskellige dele af indholdet, blandt andet rigsdagsreferaterne, men Christmas Møller lag-
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de det taktisk klogt hvert år åbent frem for alle at komme med
kritik, hvorefter det som oftest viste sig, at kritikken strittede i
forskellige retninger og dermed i nogen grad faldt til jorden. Og
til en af de hyppigste klager, at bureauet sendte for meget ud, sagde han i al stilfærdighed: “Hellere for meget end for lidt. Enhver
kan jo kassere efter Behag.” I slutningen af 1930erne var kritikken reduceret til diskussion om størrelsen på skrifttyper. Christmas Møller mødte også på generalforsamlingerne – ifølge referaterne – udelt opbakning til partiets kurs inklusiv i forfatningsspørgsmålet. Det har formentlig gavnet partiformandens position
yderligere, at han gav “fortrolige” orienteringer om den politiske
situation, der ikke måtte refereres. Dermed fik han gjort pressens
ledende mænd til en del af inderkredsen i partiet, en intimitet,
30
som Christmas Møller ellers ikke var rundhåndet med.
En af de vigtigste opgaver i samarbejdet mellem Det konservative
Folkeparti og dets presse var at hjælpe konservative aviser, som
var kommet i nød. I januar 1934 pålagde partiets hovedbestyrelse
foreningen at deltage i arbejdet med at “at skabe en rationel og
for Partiet overkommelig Ordning af Forholdene for en række
vanskeligt stedte Blade”, en opgave som betød en kraftig forøgelse af arbejdsbyrden for bestyrelsen. Der var dog ofte tale om et
arbejde, som ikke havde megen udsigt til at lykkes, og de økonomiske kræfter, man lagde i det, var tit spildt. I 1930 købte foreningen endog selv for 10.000 kr. aktier i Flensborg Avis, men denne
investering i danskheden syd for grænsen viste sig allerede i 1933
at være “lidet eller intet værd og vel aldrig kommer til at give Ud31
bytte,” som det hed på generalforsamlingen.
Dette tab var så meget mere føleligt, som foreningens økonomi i
1930erne for første gang gik nedad. Hidtil havde man næsten
hvert år haft et pænt overskud, der gav mulighed for både faglige
og sociale aktiviteter samt stipendier til rejser og redaktørenker.
Men det kneb med at få kontingenterne ind, og en hidtil fast indtægt ved udgivelsen af almanakken “Danmark” sammen med
Journalistforeningen og Foreningen af Venstreblade måtte i 1937
opgives efter et stadig ringere salg, blandt andet fordi Venstre og
Det radikale Venstre var begyndt at udgive deres egen almanak,
og Gyldendal ville ikke længere påtage sig risikoen. Smerteligt
nok måtte man året efter også opgive den årlige fællesudflugt
med Venstres redaktører. Denne årlige sommerudflugt til forskel-

lige danske seværdigheder som Silkeborgsøerne og Fanø var et
vigtigt led i samarbejdet på tværs af de ofte kraftige modsætninger
mellem de konservative og Venstre på Christiansborg. Derimod
lykkedes det flere år i træk at arrangere journalistkurser fælles for
32
de to foreninger.
Foreningen havde i 1933 måttet betale 502,25 kr. til det tidligere
bestyrelsesmedlem Adam Jensen fra Korsør Avis for udgifter, han
havde haft i forbindelse med, at man i 1923 forsøgte at etablere et
annonce-bureau (se kapitel 3). Dette noget forsinkede andragende
valgte generalforsamlingen at imødekomme, selvom kravet
strengt taget var forældet og jo bestemt ikke hjalp foreningens
økonomi. Bagved dette lå formentlig også et ønske om at skaffe
ro i foreningen. På generalforsamlingen i 1931 var redaktør C.
Herdahl fra Frederiksborg Amtstidende fremkommet med en kritik
af, at bestyrelsen var for “sammenspist” og havde siddet for længe. I første omgang blev kritikken afværget, men året efter dukkede den op på ny, da formanden gennem 27 år, den 72-årige Morten Dreyer, ønskede at stoppe på grund af sygdom, som også forhindrede ham i at være til stede på generalforsamlingen. Herefter
blev der foreslået flere nye medlemmer til bestyrelsen, og næstformand Adam Jensen konstaterede: “Stormen er altsaa kun rettet
mod mig personlig.” Hertil svarede Albert Christiansen fra Horsens Avis: “Nej, det er ikke mod Dem personlig, men der er en
Kreds, der ønsker yngre Blod ind i Bestyrelsen, og De er jo ikke
helt ung mere.” Christmas Møller forsøgte den salomoniske løsning at udvide bestyrelsen, men det blev afvist, og efterfølgende
blev en ny bestyrelse valgt – uden Adam Jensen. Poul Winge fra
Randers Amtsavis blev valgt til ny formand, og hermed var et generationsskifte gennemført i en urban tone, som det hører sig i en
konservativ kreds, men i hvert fald det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Ravnemose fra Thisted Amts Avis, var ikke glad for måden,
det var sket på. Den 20. april 1934 døde Morten Dreyer, og i
1937 døde Adam Jensen, begge langt over 70 år. Sidstnævnte fik i
bladets mindeord prædikatet “nidkær” hæftet på sig, hvilket man
33
så kunne tolke som man ville.
Sandheden er ilde hørt…
Op gennem 1930erne var statsradiofonien og ikke mindst radioavisen et væsentligt debatemne for foreningen, hvilket var ganske
naturligt, da pressens indflydelse var betydelig. Som formanden

for Pressens Telegramudvalg, landstingsmedlem Stein, redegjorde for på fællesgeneralforsamlingen i 1932, havde pressen tre opgaver: at have hånd i hanke med nyhedstjenesten, at pressens
udvalg selv fortolkede, hvad der hørte under denne samt at sikre,
at der ikke udsendtes annoncestof gennem radioen. Der var således nok at holde øje med, og et af de stridspunkter, der gentagne
gange kom op, var Nic. Blædels udenrigspolitiske udsendelser i
radioen. Allerede i 1932 var hans foredrag under kritik for partiskhed, og året efter fik socialdemokraterne en mand ind med
udenrigsstof, foruden at de radikale allerede havde en. Under
Den spanske Borgerkrig blev kritikken endnu hårdere og blev
samtidig en del af striden mellem Radiorådet og radioavisen,
hvor førstnævnte forsøgte at få stadig større indflydelse. På fællesgeneralforsamlingen i 1937 blev der fra Venstres side rejst kritik
af Blædels reportager, der førte til klager fra den tyske ambassadør: “Redaktør Blædels sidste Tale var en Udfordring til det halve Europa og Amerika. Saadanne Kandestøberier, der ikke blot
er en Gennemgang af Begivenhederne, men ogsaa en Gennemgang af Motiverne, skal jo vække Harme i Udlandet!” Det ses
ikke, at de konservative redaktører delte denne kritik af Berlingskes mand i radioen, tværtimod konstaterede de med tilfredshed, at Blædels udsendelser uden tvivl var blandt de mest aflytte34
de.
Et halvt sekel
I december 1936 fejrede Foreningen for den konservative Presse i
Danmark 50 års jubilæum. Ved jubilæumsfesten fastslog formanden Poul Winge meget klart, hvad foreningens rolle var: den var
nøje tilknyttet Det konservative Folkeparti, “men vi har ikke hermed frasagt os vor Ret til i vor Presse at hævde vore Anskuelser
og udtale vore Meninger; det er en Ret, der er et Udtryk for den
aandelige Frihed, der er en af Grundpillerne i vort Partis hele etiske Stilling.” Men det var opgaven at samle, ikke at splitte, hvorfor man ikke tog særstandpunkter, med mindre det drejede sig
om “Spørgsmaal af vital eller principiel Betydning og Rækkevidde.” Partiformand Christmas Møller lagde ganske karakteristisk i
sin tale til foreningen afstand til situationen for 50 år siden, hvor
man hyldede Estrup, og fremkom med en ikke ubetinget positiv
vurdering af konservatismens fremtid: “I de 50 Aar er det gaaet
op og ned for Konservatismen, mest ned, og dens Presse under
andre Anskuelsers Sejrsgang – takket være Borgerskabets Svig-
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ten…Det kan forme sig saaledes, at det bliver vor Generations
Opgave at holde en streng Hundevagt for de konservative Ideer.” Foreningen kunne dog netop i disse år notere sig at have 79
medlemmer, det hidtil højeste antal. Det kunne dog være forøget
ved, at man i 1934 ændrede lidt på vedtægterne, så det blev muligt at fortsætte som passivt medlem, selvom man var skiftet til
35
anden virksomhed.
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Kapitel V
Samarbejde og modstand 1940-1945
På tærsklen til krig
Med Tysklands angreb på Polen i september 1939 og Englands
og Frankrigs efterfølgende krigserklæringer var den storkrig begyndt, som længe havde set mere og mere uundgåelig ud, trods
alle Hitlers løfter om det modsatte. For Danmark gjaldt det ligesom i 1914 om at holde sig neutralt, balancere mellem de krigsførende lande handelsmæssigt og håbe det bedste, meget andet var
der ikke at gøre. Ganske vist havde Danmark i foråret 1939 taget
imod et tysk tilbud om en ikke-angrebspagt, men dens værdi blev
nok meget præcist udtrykt af en ung Børge Rosenbaum (senere
Victor Borge): “Nu håber jeg da, at vi kan overholde den…”
Præcis som ved udbruddet af Første Verdenskrig fik staten, det
vil sige handelsminister Johannes Kjærbøl, udstrakte beføjelser til
at regulere dansk økonomi, hvilket betød forbud mod privat bilkørsel, rationeringer og priskontrol. Men krigen ramte især dansk
søfart hårdt allerede fra begyndelsen, og Tysklands brutale fremfærd og hurtige sejre i Polen viste, at der var tale om en anderledes omfattende krig end 1. verdenskrig. Da Sovjetunionen 30.
november 1939 overfaldt Finland, stod det klart, at små neutrale
lande var frit bytte for diktatorerne. Finnerne kæmpede heroisk
mod en forbavsende inkompetent sovjetisk hær, og mange unge
borgerlige meldte sig frivilligt til den finske hær, mens KU-pigerne strikkede sokker og huer til finnerne, men kampen var naturligvis forgæves i længden. Den 15.marts 1940 måtte Finland give
op, inden de danske frivillige nåede i kamp, men den tapre forsvarskamp betød dog, at Finland modsat blandt andre De baltiske Lande undgik at blive opslugt i Sovjetunionen.
Som ved udbruddet af 1. verdenskrig indkaldte man en sikringsstyrke, men den blev ret hurtigt skåret ned, og selvom der blev
truffet visse militære foranstaltninger i 1939-40, var der i foråret

1940 kun 15.000 mand under våben, heraf 8.000 rekrutter. Det lå
helt i tråd med “systemet Stauning-Munchs” forsvarspolitik gennem 30erne, men konsekvensen af denne politik chokerede alligevel de fleste danskere, især da Stauning i sin nytårstale 1. januar
1940 udtrykte en regulært defaitistisk og opgivende tone: “Vi kan
på grund af landets karakter ikke skabe et forsvarsvæsen som andre lande, selv om viljen havde været til stede, og disse forhold i
forening med den uvilje til krig, som efterhånden er udviklet i befolkningen, har ført Danmark ind i en stilling, der umuliggør alle
forestillinger om et effektivt kampberedskab…Krigsførelse i egentlig forstand er udelukket af de geografiske forhold.” Talen udløste
et ramaskrig i offentligheden, fyndigst udtrykt af Anders Vigen:
“Således holder vor statsminister da nytår som en troens fallent, en
politisk Job, der strigler sig med sine potteskår.” En regeringserklæring blev i hast vedtaget, som udtrykte, “at de midler, der rådes
over, om fornødent skal anvendes for at hævde og værne rigets
fred og uafhængighed.” Så skulle man alligevel slås til den bitre
ende, eller hvad? Fakta var, at Danmarks forsvarspolitik ved krigsudbruddet hverken var fugl eller fisk, og at de soldater, som kom i
kamp 9. april, blev ofre for en inkonsekvent politik. En ting var i
hvert fald sikker: det var ikke meningen, at Danmark skulle kæmpe den eksistenskamp, som ikke mindst Christmas Møller forlangte, ikke i troen på, at man kunne klare sig militært, naturligvis, men
fordi det er et folks moralske pligt at kæmpe for dets eksistens – el1
lers er det slet ikke noget folk.
Besættelsen og samarbejdspolitikken
Men overfaldet kom trods en række advarsler i dagene forud som en
total overraskelse, og efter få timers rådslagning mellem kongen, regeringen og den militære ledelse, gav Danmark op under protest.
Christmas Møller gik grædende rundt på Christiansborg i skam over

81

den ydmygelse af Danmark, der var sket. Men de konservative
valgte alligevel at indtræde i samlingsregeringen, fordi det nu var
nødvendigt at sikre dansk sammenhold. Som Christmas Møller
sagde allerede i februar: “Mere end nogensinde kræver Tiden alle
gode Kræfters Samvirken.” Derfor var tiden ikke til at se tilbage
på de fejl, der var blevet begået, men på, hvordan fremtidens problemer kunne løses i fællesskab. Til gengæld mente han, at man
allerede fra begyndelsen måtte sætte klare grænser for, hvad man
ville give af indrømmelser til tyskerne, og at man måtte have
principielle beslutninger i regeringen om, hvad hele samarbejdspolitikken gik ud på, og hvor dens grænser lå. Intet af dette fik
han igennem. I stedet blev regeringen fra begyndelsen druknet i
praktiske overvejelser af især økonomisk art, og da man aldrig fik
en principiel diskussion af, endsige afgørelse på, hvad samarbejdspolitikken egentlig var, blev den én lang glidebane af det ene
ydmygende knæfald for tyskerne efter det andet efter devisen:
2
“Det her accepterer vi så også, men næste gang…”
Der opstod hurtigt uro omkring regeringen, nationalistiske kredse
støttet af Berlingske Tidende og Jyllands-Posten ønskede en regering
med få eller ingen partipolitikere og i hvert fald uden P. Munch,
hvis udenrigspolitik i den grad var fejlet, da “de sorte fugle” fløj
over København. Man frygtede også for en nazistisk magtovertagelse, selvom det danske nazistparti nærmest var en parodi, som
selv tyskerne havde svært ved at tage alvorligt. Resultatet blev en
ny regering 8. juli 1940, hvor Stauning stadig var statsminister og
Venstre og konservative havde hver tre ministre, inklusive Christmas Møller som handelsminister. Men der kom to upolitiske ministre ind og – nok så vigtigt – Erik Scavenius blev overtalt til igen at
blive udenrigsminister. Han havde en helt anden tilgang til samarbejdspolitikken end Munch: i stedet for at afvente tyskernes krav
og derefter forsøge at mildne dem, skulle man på forhånd gå tyskerne i møde med det, som man måtte forvente, de ville kræve,
hvorved man kunne få bedre vilkår. Hvor forskellig, Scavenius og
Christmas Møller så på tingene, skønt de nu sad i samme regering,
viser Scavenius’ kommentar, da Christmas beklagede, at der ikke
blev kæmpet mere den 9. april: “Så er De altså også idiot!” Scavenius kundgjorde sin holdning med den berygtede 8. juli-erklæring:
“Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og
beundring, er en ny tid oprunden i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands fører-
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skab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i
et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland…”
Sådanne udtagelser stemplede for altid Scavenius som tyskvenlig,
selvom Stauning engang affærdigede dette: “Scavenius? Han er
overhovedet ikke venlig!” Men et konkret udslag af denne holdning var et dansk forslag i sommeren 1940 om en told- og møntunion med Tyskland, som dog ikke blev til noget, da det stod klart
for de danske politikere, at noget sådant ville betyde dansk økonomisk indlemmelse i Tyskland.
Hitlers hære tromlede i maj-juni 1940 Benelux-landene og Frankrig
over ende og efterlod England som hans eneste modstander. Hvis
man ikke delte Scavenius’ “beundring” for dette, måtte det efterlade danskerne med en afmagtsfølelse af, at en befrielse måtte have
uendeligt lange udsigter og at direkte modstand var reelt umulig.
Alene det faktum, at Danmark var et næsten afmilitariseret, ubevæbnet land, hindrede organiseret kamp. I stedet besindede man
sig ved at slutte op om det danske: kongen og de nationale sange
blev fejret, og ungdommen blev forenet af professor Hal Koch i
Dansk Ungdomssamvirke, hvor gamle modstandere som KU’s
Aksel Møller og DSU’s H. C. Hansen fandt sammen om at samle
ungdommen om danske værdier – underforstået imod nazistiske.
Det var en sådan samling om danskheden, Christmas Møller øn3
skede, men fandt meget lidt forståelse for i det politiske system.
Christmas Møller presses ud
Christmas Møller blev tværtimod selv et af de første ofre for eftergivenhedspolitikken. Han holdt ved en række store møder
stærkt patriotiske og tyskfjendtlige taler, som i høj grad irriterede
tyskerne. Den tyske gesandt von Renthe-Fink sagde i begyndelsen af oktober 1940, at han ikke ville deltage i møder, hvor
Christmas Møller var til stede, og han blev væk fra Rigsdagens
åbning. Den 4. oktober indgav Christmas Møller sin afskedsbegæring efter, at Stauning havde sagt ham, at han var blevet en
fare for regeringen. Christmas ønskede ikke en konfrontation
med tyskerne på grund af sin person, skulle bruddet med tyskerne komme, måtte det være en enig regering, der tog det, og dertil
var tiden langt fra moden. Befriet fra magtens ansvar kunne
Christmas Møller imidlertid lægge endnu større kraft i offentlige
møder, der samlede tusindvis af tilhørere, gjorde ham til folkehelt
og tyskerne rasende. I begyndelsen af 1941 forlangte de, at han

nedlagde alle offentlige hverv, hvilket han da gjorde, igen under
hensyn til den samlede danskhed. Men det var svært for mange
konservative at godtage, at man måtte ofre Christmas for at red4
de Stauning.
Indrømmelsespolitikken
Som man kunne forvente, var Christmas Møllers udelukkelse fra
det politiske liv kun et led i den tilsyneladende endeløse kæde af
danske indrømmelser overfor besættelsesmagten. Tysklands
overfald på Sovjetunionen den 22. juni 1941 betød, at man øjeblikkelig efterkom et tysk krav om at arrestere de ledende danske
kommunister inklusiv deres tre folketingsmedlemmer, og kort efter blev kommunistisk virksomhed forbudt. Dette forbud mod et
ellers lovligt politisk parti blev først og fremmest begrundet i dets
hidtidige holdning, som jo entydigt var at gå en fremmed magts,
Sovjetunionens, ærinde og virke for omstyrtelse af det bestående
samfund. Som Ole Bjørn Kraft udtalte det ved vedtagelsen af loven den 20. august 1941: “Et Parti, der som det kommunistiske
lader sin Holdning og sine Meninger bestemme, ikke af Hensynet
til dets eget Folk og dets eget Land, men af, hvad et andet Lands
Interesser kræver, placerer sig selv paa en ganske bestemt Maade
i sine Landsmænds Opfattelse…Det er derfor ikke Hensynet til
det kommunistiske Parti, der maa bestemme vor Holdning…Der
er ikke grobund for saadanne Ukrudtsplanter i den danske
have.” Normalt ville en sådan lov ikke komme på tale, men hensynet til statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter betingede det, sagde han med ord, der lige så vel kunne opfattes som
vendt mod DNSAP, hvilket også var meningen. De konservative
aviser som Nationaltidende og Berlingske Tidende støttede helhjertet
op om forslaget, “og det beklagelige er kun, at dette forbud ikke
er kommet for længst”, som Berlingske skrev. Kommunistloven
blev siden fordømt som grundlovsstridig, men havde dog det figenblad at dække sig under, at Grundloven tillader forbud mod
partier, der vil omstyrte samfundet med vold, hvad DKP jo ville
ved revolution – og set ud fra den betragtning, skulle det jo have
været forbudt for længst. Men man føjede spot til skade ved at
oprette et særligt dansk korps, Frikorps Danmark, til indsættelse
på Østfronten, så man kunne hjælpe Tyskland til flere “beundringsværdige” sejre. Kommunisterne var ganske vist ilde sete i
befolkningen som følge af deres støtte til Hitler-Stalin pagten i
august 1939 og hæmningsløse angreb på de engelske “krigs-hetze-

re”, som man gav skylden for Danmarks besættelse, men et brud
på traditionel dansk åbenhed var det ikke desto mindre. Endnu
et knæfald for tyskerne var tilslutningen til antikominternpagten i
november 1941. Det var igen Erik Scavenius, der fik presset dette
igennem under trussel om at gå af, og 26. november kunne han
lade sig fotografere i tilsyneladende hyggelig samtale med en
5
storsmilende Adolf Hitler i Berlin.
Men under overfladen var tingene i skred. Studenterne demonstrerede imod antikominternpagten, og enkelte sabotagehandlinger og illegale blade dukkede op – dog stadig mest som nålestik.
Men i London fik Special Operations Executive (SOE) en dansk
afdeling, der uddannede danskere til indsættelse i en kommende
dansk modstandskamp, og i begyndelsen af 1942 rejste Christmas Møller til London, hvorfra han i BBC fra maj 1942 talte til
danskerne og opfordrede dem til modstand mod tyskerne. Vilhelm Buhl, der ved Staunings død i maj 1942 havde afløst ham
som statsminister, opfordrede tværtimod i dansk radio til at angive sabotører, som handlede imod Danmarks interesser. En opfordring, som fik bred opbakning i den danske presse, inklusiv Berlingske Tidende, som mindede om kongens opfordring fra 9. april
1940 om rolig og værdig optræden og gik imod, “at enkelte elementer ved forbryderiske handlinger” bragte roen i fare. I september 1942 indtrådte den hidtil alvorligste krise mellem Danmark og Tyskland, da Hitler blev rasende over, at Christian 10.
blot havde sendt et standardsvar på Hitlers fødselsdagslykønskning. Tyskland forlangte Scavenius som statsminister – og fik
det, og samtidig fik Danmark den benhårde nazist Werner Best
som tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark. De fandt hurtigt sammen i et interessefællesskab om at holde den danske befolkning
passiv, og som udtryk for tyskernes gode vilje fik Danmark lov
til at holde folketingsvalg i marts 1943. Tilsyneladende blev det
en manifestation af opbakning til folkestyret. De “gamle” partier
fik stor opbakning, og Socialdemokratiet, som havde hovedansvaret for politikken op til 9. april, gik to mandater frem. Men
der var samtidig fem mandaters fremgang til Det konservative
Folkeparti, vel ikke mindst en cadeau til den landflygtige Christmas Møller. Trods det ydre pres var det muligt for politikerne at
komme med ganske åbenhjertige indlæg i valgkampen. For eksempel holdt den konservative Kristen Amby i Odense en tale,
hvor han sammenlignede Hitler med Napoleons skæbne i feltto-
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get mod Rusland i 1812. Og danskerne valgte selv deres fremtidige skæbne: “… intet Folk, der ikke vil det selv, kan forgaa. Det
kan besættes af Overmagt, men hvis det i sig har Viljen til selv6
stændigt Liv, kan det folkeligt og nationalt ikke udslettes.”
Bruddet
Hvis Best og Scavenius tog valget som et udtryk for, at danskerne for stedse sluttede op om samarbejdspolitikken, tog de grundigt fejl. På de store fronter var tyskerne efter nederlagene ved El
Alamein i Nordafrika samt Stalingrad og Leningrad i Sovjet overalt på “elastiske tilbagetog”, som det hed i værnemagtens rapporter, og i det sydlige Danmark kunne man om natten se ildskæret
fra de sønderbombede tyske byer. Med USA’s enorme kapacitet
stillet til rådighed, måtte Tysklands nederlag være givet, men ingen kunne vide, hvornår eller hvordan. Fra marts 1943 blev sabotagerne i Danmark hyppigere og mere professionelle. I juli
1943 udbrød der strejker og demonstrationer i de større danske
byer mod tyskernes hårdhændede fremfærd og deres danske
håndlangere, inklusiv de piger, hvis “landsforræderiske” virksomhed gik ud på at have forelsket sig i en tysk soldat. I august blev
Forum sprængt i luften, og en tysk officer mishandlet på åben
gade i Odense. Best blev kaldt til Hitler og vendte tilbage med
krav om dødsstraf for sabotage. Denne gang sagde politikerne
nej, og den 29. august 1943 ophørte regeringen med at fungere,
og et styre af departementscheferne overtog. Men hvor lidt politikerne egentlig ønskede dette brud, ses af, at den fremtrædende
socialdemokrat Alsing Andersen udtalte, at forhandlingspolitikken var “blevet undermineret af Christmas Møllers agitation i radioen i forbindelse med den koalition af chauvinister og kommunister”, som havde modarbejdet samarbejdspolitikken. Det var
måske at give Christmas Møller for megen ære, men det viste det
dybtfølte had til denne “forræder” imod det politiske establishment. Med Christmas Møllers egne ord i BBC “gik der netop
dette befrielsens suk gennem os alle, da det danske folk på afgørende måde rejste sig mod verdens og menneskehedens og men7
neskelighedens værste tyranner.”
Allerede kort efter fik man vished for, hvad ophøret af samarbejdspolitikken betød. Den 2. oktober 1943 gik tyskerne i aktion
mod de danske jøder, der hidtil havde kunnet leve uantastet af
nazisternes racepolitiske holdninger. Werner Best lod dog forin-
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den oplysninger om den kommende aktion sive, så Det mosaiske
Trossamfund i tide blev varskoet, og langt størstedelen af jøderne
blev takket være en enestående velvillighed fra befolkningens side
reddet ud af landet. Men jødeaktionen var et forvarsel om den
brutalisering af besættelsen, som resten af krigen bød danskerne.
Henrettelser af modstandsfolk, deportationer til KZ-lejre, tortur
og vilkårlige overgreb som sprængninger af markante bygninger,
“schalburtage”, blev hverdagskost. Hertil kom såkaldte clearingdrab på kendte danskere, der i tyskernes øjne var for opsætsige.
Blandt de mest kendte er digterpræsten Kaj Munk, hvis taler og
prædikener var blevet stadig mere tyskfjendtlige og derfor blev
skudt i januar 1944. Men også politikere som Ole Bjørn Kraft
blev forsøgt myrdet, i hans tilfælde overlevede han dog takket
være en usædvanlig dårlig skytte, fem skud på klods hold var
ikke nok til at dræbe den konservative gruppeformand. Protesterne mod tyskerne kulminerede i folkestrejken i København i sommeren 1944, hvor tyskerne efter først at have truet med at bombe
byen til overgivelse til sidst måtte give efter for flere krav. Men
det var entydigt tyskernes terror, der nu bestemte, hvilket blev
understreget, da politiet i september 1944 blev arresteret og for
en stor del sendt til KZ-lejre. Herefter var befolkningen overladt
til tyskernes herredømme og private vagtværn, i ly af hvilke kri8
minaliteten steg voldsomt.
Politikerne genvinder magten
Under overfladen forberedte man sig til tiden efter Tysklands
fald, som alle kunne se nærmede sig, uden at man endnu anede,
hvordan det ville ske. Ville Tyskland kapitulere, ville de vestallierede invadere eller russerne komme først fra øst? Fra 1943 eksisterede en selvudnævnt undergrundsregering i form af Danmarks
Frihedsråd, men i 1944 begyndte den at forhandle med de etablerede politikere om, hvordan Danmark skulle regeres efter befrielsen. Flere forlangte, at Christmas Møller skulle være statsminister
i en befrielsesregering, fordi han tidligst af de ledende politikere
havde sagt fra overfor tyskerne og nød stor sympati i befolkningen. Men i det spil, der foregik, viste de garvede politikere sig at
være modstandsfolk som Frode Jakobsen og Thomas Døssing
langt overlegne. Resultatet, der først faldt på plads den 1. maj
1945, blev, at der ved befrielsen skulle indsættes en regering med
samarbejdspolitikeren par excellence, Vilhelm Buhl, som statsminister, ni modstandsfolk og ti politikere. Christmas Møller, der

taltes blandt modstandsfolkene, blev udenrigsminister. Tre tidligere ministre, heriblandt den konservative Halfdan Hendriksen,
blev udelukket, fordi de blev betragtet som særligt belastede af
samarbejdspolitikken, hvilket var stærkt uretfærdigt, da de havde
fulgt præcis den samme linje, som de øvrige politikere, men nogen skulle være sonofre. Halfdan Hendriksen havde endog kun
meget modvilligt sagt ja til at blive minister i Scavenius-regeringen og var blevet lovet partiets støtte i fremtiden. På Frihedsrådets program var udrensning, retsopgør med mulighed for døds9
straf og erstatning til krigens ofre.
Befrielsen
Efter de allieredes invasion af Normandiet i juni 1944 stod det
klart, at risikoen eller chancen, om man vil, for en invasion på
dansk grund var ret lille. Men da de vestallierede valgte at sprede
angrebet mod øst i stedet for, som danskernes store krigshelt, feltmarskal Montgomery, ønskede det, at støde direkte frem mod de
store byer, Berlin, Prag og Wien for at sikre dem før russerne, blev
det et spørgsmål, om det i stedet ville blive russerne, der nåede
først til Danmark. Ved et sidste kraftigt fremstød af netop Montgomery i april 1945 lykkedes det englænderne at nå Lübeck 2. maj,
samme dag som russerne nåede Rostock. Dermed blev det den engelske feltmarskal, som tyskerne overgav sig til på Lüneburger
Heide den 4. maj. Befrielsen af Danmark skulle træde i kraft den 5.
maj kl. 8, men da var nyheden og jubelrusen allerede brudt ud i
Danmark – sammen med de sidste blodige kampe mod halsstarrige
tyske soldater, Gestapo- og HIPO-folk og andre, der kun kunne
vente sig ondt af freden. Bornholm lå langt bag den russiske fremrykningslinje, men øens tyske kommandant nægtede at overgive
sig til russerne, hvorfor øen blev bombet til overgivelse 7.-8. maj.
Konflikten kunne være løst fredeligt, hvis englænderne havde sendt
bare én officer til øen, men de ville ikke støde russerne ved at “stjæle” et område fra dem – et forvarsel om det betændte klima, der
snart kom mellem de tidligere allierede.
I Danmark kom modstandsbevægelsen frem fra sit skjul og forsøgte at holde en vis justits samtidig med, at de foretog i tusindvis
af arrestationer af folk, der på den ene eller anden måde havde
været på “den forkerte side” under besættelsen, her var ingen
smålig skelnen mellem stikkere og mordere, tuskhandlende og
feltmadrasser – alle var “tyskersvin.” 33.000 anholdelser på un-

Kaj Munk (1898-1944), præst og forfatter. Teolog 1924 og præst i Vedersø. Den tidligt nationalt vakte digter var mellemkrigstidens betydeligste
forfatter af skuespil med religiøse og politiske temaer som Cant, Han sidder
ved smeltediglen og Ordet. Tillige skribent ved bl.a. Jyllands-Posten og Dagens Nyheder. I 1930erne tiltrukket af “den stærke mand” i politik og kritiker af demokratiet, men under besættelsen skarp kritiker af tyskerne og
samarbejdspolitikken. Myrdet af tysker-håndlangere 4. januar 1944. (Billedet stillet til rådighed af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet)
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der en uge, blev det til. Også politikerne og Frihedsrådets ledere
kom frem og dannede allerede den 9. maj den fælles regering af
politikere og modstandsfolk, som var blevet aftalt umiddelbart
før befrielsen. Den hurtige “normalisering” af det politiske system
og det faktum, at man straks gik i gang med at forberede et retsopgør, forhindrede at man fik “de langes knive nat” med selvjustits og lynchning af tyskernes håndlangere som man så i andre
lande, ikke mindst Frankrig.

Hele illusionen om, at Danmark blot var taget under beskyttelse
af Tyskland som værn mod England, at der ikke herskede krigstilstand mellem Danmark og Tyskland, og at kongen, regeringen,
Rigsdagen og domstolene på papiret fortsatte uhindret, betød, at
man fra tysk side ønskede, at også pressen i princippet skulle fortsætte. Men ligesom det med de øvrige instanser aldrig kunne blive andet end en illusion, var det naturligvis også tilfældet for
pressen.

Mens retsopgøret så småt kom i gang med dødsstraf og lovgivning med tilbagevirkende kraft, forberedte politikerne sig på, at
hverdagen skulle genindtræffe og vel at mærke en hverdag uden
de besværlige modstandsfolk, som nok havde ydet en uvurderlig
indsats for, at Danmark trods alt kunne placeres blandt de allierede, men nu var inderligt overflødige og besværlige set med politikernes øjne. Det første normale folketingsvalg i seks år i oktober
skulle endegyldigt cementere det. Valgkampen kom naturligt nok
til at handle om ansvar og skyld for besættelsen, og Det konservative Folkeparti og Dansk Samling var ret alene om at kræve et
stærkt forsvar under mottoet “aldrig mere en 9. april”, men ved
valget den 30. oktober 1945 var det alligevel de fire “gamle” partier, der igen stod stærkest. Ganske vist tabte Socialdemokratiet
hele 18 mandater, præcis det antal, kommunisterne fik. De konservative tabte fem mandater, mens Venstre vandt 10. Som historiker Tage Kaarsted konstaterer: “De gamle partier dominerede
fortsat, nu prydet med en modstandsmand eller to, som imidlertid ikke fik meget at skulle have sagt.” Sigende er det her, at socialdemokraten Frode Jakobsen, der havde været en af de ledende i Danmarks Frihedsråd, aldrig i sine mange år i Folketinget fik
nævneværdig indflydelse endsige en ministerpost, men endog
endte med at blive marginaliseret helt pga. sin modstand mod
EF. Venstres Knud Kristensen, der både havde deltaget i samarbejdspolitikken og været imod den aktive modstandskamp, dannede en smal Venstreregering. Den stovte bonde havde været
klog nok til at være i opposition til Erik Scavenius og til at indrømme, at han tog fejl med hensyn til modstandskampen, og så
10
var han tilsyneladende tilgivet alt.

Ved selve invasionen den 9. april om morgenen fik pressen besked om kun at måtte bringe faktuelle, militære efterretninger,
hvilket den nye tyske presseattaché, Gustav Meissner, den næste
dag uddybede med, at sådanne efterretninger kun måtte gives, så
de ikke skadede tyske interesser. “Presse og radio må tværtimod
se deres hovedopgave i at virke beroligende på befolkningen.
Desuden må der træffes egnede forholdsregler for effektivt at forhindre en anti-tysk propaganda på ethvert tænkeligt område (flyveblade, brochurer, foredrag etc.)” Den 9. april om eftermiddagen var de københavnske chefredaktører til møde i udenrigsministeriet, hvor de blev meddelt, at tyskerne ikke ville have direkte
kontakt til pressen, men udøve kontakten gennem Udenrigsministeriets Pressebureau. Kun Ritzau ville blive underlagt egentlig
censur af hensyn til de militære efterretninger, og i øvrigt skulle
pressen fortsat arbejde efter de retningslinjer, der var blevet givet
ved krigsudbruddet i 1939, det vil sige, at man også på pressens
område forsøgte at opretholde illusionen om Danmark som et
neutralt land og skulle arbejde under “hensyntagen til tingenes
nye tilstand”.

En besat presse?
Tyskernes overfald på Danmark den 9. april måtte naturligvis
også få store konsekvenser for dansk presse – og så alligevel ikke.
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En uge efter besættelsen fremlagde kontorchef i Udenrigsministeriets Pressebureau (UP), Karl I. Eskelund, et memorandum, der i
grove træk lagde retningslinjerne for pressen og dens ansvar:
“publicitetsområdet vil være bestemmende for tysk opfattelse af,
hvorvidt der i den danske befolkning hersker en vilje til åbent og
fuldt at overholde de forpligtelser, som Danmarks regering ved
svaret på de tyske henvendelser af 9. april har accepteret. Så længe dansk presse, radio o.s.v. for sin part svarer til denne forpligtelse og gør det under dansk ledelse og dansk ansvar, er dette den
bedst tænkelige garanti, som kan gives for, at viljen til at overholde påtagne forpligtelser er til stede hos befolkningen.” I modsat
fald måtte man vente tysk indgriben på alle områder. Man måtte

forvente, at overtrædelse af de instrukser, der udgik fra staten ville medføre bøder op til 10.000 kr. og eventuelt fængsel. Pressens
repræsentanter slog sig i tøjret overfor disse vidtgående indgreb,
og man nåede i løbet af april frem til en ordning, som blev udtrykt ved et cirkulære fra statsministeriet 6. maj. Det begrænsede
kraftigt mulighederne for at videregive oplysninger af militær,
handelspolitisk eller trafikmæssig karakter uden forhåndsgodkendelse af UP. Der blev oprettet et pressenævn udnævnt af redaktørorganisationerne til at dømme i sager om overtrædelse. Formand for pressenævnet blev redaktør H. P. Sørensen fra SocialDemokraten, og blandt medlemmerne var formanden for Foreningen for den konservative Presse, redaktør Poul Winge, Randers
Amtsavis. Hver avis’ redaktør skulle skrive under på cirkulæret
som en forpligtelse. Med denne kollegiale ordning holdt man i
hvert fald i første omgang sager om pressen indenfor dens egen
verden, men man havde samtidig også sat sig selv i en meget udsat position og var blevet et 100 pct. loyalt redskab for samarbejdspolitikken, selvom man undgik den direkte tyske indgriben,
som tyskerne altså heller ikke selv ønskede. Ganske sigende mente Meissner i sine erindringer, at reglerne egentlig ikke var “andet
end et løfte om at holde sig til en fornuftig optræden.” Ved et tillæg til den borgerlige straffelov i juli 1940 blev konsekvenserne af
ordningen lovfæstet. I § 1 hed det: “Den, der ved trykt skrift eller
på anden måde offentligt giver meddelelser, der er egnede til at
skade landets interesser i forhold til udlandet, straffes med fængsel indtil 1 år, eller under formildende omstændigheder med hæf11
te eller bøde.”
I provinsen måtte pressen i første omgang finde sig i, at de tyske
besættelsestropper havde deres egne presseofficerer med, som
særdeles nidkært blandede sig i den lokale presse. For eksempel
blev Frederikshavns Avis angrebet, fordi den i omtalen af tyskernes overfald på Holland, Belgien og Luxembourg skrev i anførselstegn, at det skete for at “sikre disses landes neutralitet”; dermed udtrykte avisen i tyske øjne tvivl ved de tyske motiver. Redaktør Vogelius bedyrede, at avisen skam blot havde citeret
nyhedstelegrammet og derfor naturligvis havde brugt citationstegn. Frederikshavns Avis slap med en påtale og en forsikring om,
at den fremover ville være under skarpt opsyn. Med ordningen
af 6. maj og en efterfølgende skarp udtalelse fra Eskelund blev
disse vilkårlige lokale angreb på pressen bragt til ophør, så det

fremover var UP’s afgørelser og Ritzaus (censurerede) meddelel12
ser, der gjaldt.
De første indgreb
Som tidligere nævnt blev Nic. Blædel på Berlingske Tidende straks
den 9. april tvunget væk fra den politiske redaktørpost. Officielt
skrev han herefter på avisens snart 200-årige historie, reelt skrev
han indtil sin død i 1943 på det posthumt udgivne værk “Forbrydelse og dumhed.” Men også andre af pressens folk mærkede
straks, at pressefriheden var en illusion. Den 11. april blev Nationaltidendes chefredaktør Aage Schoch kaldt til udenrigsministeriet,
hvor Eskelund meddelte ham, at Gustav Meissner havde forlangt
redaktør Franz von Jessens øjeblikkelige afgang. Denne havde talrige gange givet udtrykt for sin afsky ved nazismen og navnlig jødeforfølgelserne, og nu måtte han altså væk – af hensyn til Danmark, forstås. Samme eftermiddag meddelte Schoch ham dette,
hvortil han svarede: “Tak, det var vel at vente. Oprigtig talt synes jeg selv, tyskerne skyldte mig denne udmærkelse.” Han nåede dog at få sin leder trykt den 12. april, hvori han opfordrede
ungdommen til tålmodighed, men også til at være parat: “Mod er
ikke blot at vove livet i våbenkamp, mod er også at kunne vente,
til kræfterne skal sættes ind i genrejsningens time. Ofte udfoldes
det største mod i tålmod.” Redaktøren på Vestkysten, Knud Ree,
blev endog arresteret af tyskerne og sendt til Tyskland som følge
af sine skarpe udfald mod tyskerne, så sent som den 8. april havde han i en leder raset mod propagandaen: “Mesteren i denne
barbariske nutidsmusik er Goebbels.” Efter protester fra regerin13
gen og Christian 10. blev Ree dog løsladt den 19. april.
Nationaltidende var også uden Franz von Jessen en torn i øjet på tyskerne. Den 14. maj stillede den tyske gesandt von Renthe-Fink
krav om, at alt stof fremover skulle forelægges gesandtskabets
presseafdeling på grund af avisens “hidtidige holdning, der åbenlyst tilsigtede at være fjendtlig mod Tyskland.” En sådan forcensur var direkte i modstrid med ordningen af 6. maj, hvilket med
al ønskelig tydelighed viste, hvor meget eller rettere hvor lidt,
man kunne stole på aftaler indgået med besættelsesmagten. Avisens formand, landstingsmedlem Halfdan Hendriksen, afviste
kravet og truede med at lukke avisen, men foreslog i stedet at
fremlægge alt potentielt kontroversielt stof for UP. Denne udvide14
de danske kontrol accepterede tyskerne.
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Pressens enighed og samarbejde
Enkelte aviser benyttede den frihed, der trods alt var, til at angribe regeringen for dens politik frem til 9. april. Især Jyllands-Posten
var skarp i angrebene mod “det radikal-socialistiske bo”, men de
fleste, også konservative aviser, opfordrede til ro og sammenhold. Horsens Avis betegnede samlingsregeringen som “ikke blot
en mulighed men en selvfølgelighed”, og Fyens Stiftstidende fordømte ligefrem enhver politisk diskussion om samlingsregeringen
som “uværdig.” “Der er intet grundlag for politisk strid i landet,
der er ingen basis for meningsudveksling og stridende opfattelser,
som vi kender det fra normale tider. Der er kun dette ene, at landet er i nød, og at alle kræfter nu må stå sammen om at klare de
opgaver, der forestår…” Dette forsøg på nærmest at besværge total konsensus frem var et udtryk ikke så meget for frygt for tyskerne, men for, at de danske nazister eller ikke-parlamentariske
kræfter skulle benytte dansk splid til at overtage magten i Danmark, hvilket da såvel nazisterne som for eksempel den såkaldte
Højgaard-kreds også var mere end parate til i 1940. Ikke desto
mindre fremkom der ret hurtigt massiv kritik af samlingsregeringen, både fra aviser og politikere. Jyllands-Posten og Nationaltidende
var som altid forrest, men også Berlingske Tidende var skarp: “Det
udvidede ministerium overtog hele den dødvægt af saglig ufuldkommenhed og personlig udygtighed, der må fremkomme, når
antallet af dem, der skal tales med, bliver forøget.”En holdning,
der blev fulgt op af især Christmas Møller og Ole Bjørn Kraft. I
stedet ønskede de konservative aviser upolitiske personer inddraget i regeringen, Berlingske Tidende ønskede en “sund ligevægt”
mellem politikere og ikke-politikere og var derfor kun delvis tilfreds, da 9. juli-regeringen inddrog Gunnar Larsen og Harald Petersen i regeringen, ligesom den roste udnævnelsen af Erik Scave15
nius til udenrigsminister.
Selvom den danske presse generelt var meget loyal overfor ordningen af 6. maj 1940, var det ingenlunde let at agere under den
tyske besættelse. Der udgik en lind strøm af instrukser fra UP,
ofte uden at det på forhånd var blevet påtvunget af tyskerne;
tværtimod forsøgte man at komme problemer i forkøbet ved at
indskærpe forskellige retningslinjer for pressen. I praksis blev instrukserne udsendt gennem Ritzau med påtegnelsen “Privat for
redaktionerne. Fortroligt.” Man måtte derfor ikke fortælle læserne, hvorfor nogle nyheder blev tilbageholdt eller bragt i telegram-
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stil, så det krævede en høj grad af evne til at “læse mellem linjerne” for den daglige avislæser – eller orientere sig ad anden vej.
Samtidig med, at pressen måtte agere i dette besværlige miljø,
vogtede den nidkært på, at reglerne ikke gavnede konkurrenterne
– et forhold, der især var presserende i de mange byer, hvor firebladsystemet eksisterede. Blev den ene avis pålagt restriktioner,

kunne de andre udnytte det, og derfor så aviserne sig ikke for
gode til at indklage hinanden for UP og Pressenævnet for at komme denne skævvridning af konkurrencen til livs. Hele tiden var
grundpræmissen for Pressenævnet at sørge for, at “sagerne ikke
glider bort fra os ind for et andet forum, da det dog er Pressenævnets job at redde bladene fra det, der er værre,” som Stein fra
Pressenævnet sagde i en udtalelse, der for så vidt gælder hele
16
samarbejdspolitikken.
For pressen betød tiden indtil 1943 som for samarbejdspolitikken
som helhed en stadig glidebane med stadig flere og strengere
krav fra tysk side, danske forsøg på at blødgøre dem mest muligt,
men også i sidste ende eftergivelse over for kravene. Et større forsøg på at skærpe kontrollen med pressen og reelt dræbe enhver
opinionsdannelse gennem aviserne i begyndelsen af 1941 løb dog
ud i sandet. Tyskerne var især blevet fortørnede over de evindelige angreb på og latterliggørelse af DNSAP og Fritz Clausen, og
regeringen var ligeledes presset på utilfredshed med Christmas
Møller og socialdemokraterne H. C. Hansen og Hans Hedtoft.
Men pressen strittede imod. Børsen bragte den 1. februar en ledende artikel, hvor man gjorde det klart, at pressens dobbelte opgave
var at informere befolkningen, men også at lade dennes holdninger komme til udtryk. “Ethvert forsøg på fra oven at bremse den
offentlige mening [vil] blive mødt med mistillid af befolkningen
og let fremkalde reaktioner, som man helst skal undgå.” Artiklen
blev støttet af lignende indlæg i en lang række aviser herefter, og
stramningerne blev taget af bordet igen, dog også fordi krisen
blev overstået, blandt andet ved at de tre nævnte politikere som
17
tidligere nævnt forlod deres poster i politik.
Salami-metoden
Men i stedet blev pressens vilkår og pressefriheden indskrænket
gennem salami-metoden. Man måtte ikke kommentere udstedelsen af legitimationskort, indtægter fra værnemagtens anvendelse
af DSB’s materiel måtte ikke omtales, benådning af flere danske
nazister efter et masseslagsmål skulle forblive uomtalt, og man
måtte ikke kalde disse for “clausenister”, da det kunne opfattes
nedladende – hvilket det i høj grad også var tænkt som: Fritz
Clausen og hans lille storskrydende flok af lykkeriddere og landsbytosser var et yndet mål i pressen, når man nu ikke måtte sige
noget ondt om “storebroren” i syd. Mere alvorligt var mørkelæg-

ningen af lovgivningen omkring interneringen af og forbuddet
mod kommunisterne. Det blev ganske enkelt forbudt at omtale
lovforslaget, hvorved demokratiet unægtelig havde lidt et stort
nederlag. Danmarks tiltræden af antikominternpagten måtte kun
meddeles lakonisk og de efterfølgende uroligheder slet ikke omtales. Det er klart, at nyheder fra de allierede lande var under strenge restriktioner, men også nyt fra andre besatte lande var stærkt
beskårede. Især lå forholdene i Norge mange danskere på sinde,
dels på grund af det nordiske sammenhold, dels fordi Norge havde langt renere linjer i forhold til besættelsesmagten, men dermed
også et langt mere brutal besættelse – men “norske tilstande” var
netop det, mange danskere ønskede sig i stedet for den evindelige
18
eftergivenhed.
Hvor besværligt, det egentlig er at have en strengt kontrolleret
presse, kan vises med et eksempel fra 1942. De stadigt hyppigere
allierede bombetogter til tyske byer betød, at det også blev mere
og mere almindeligt med fly, der blev skudt ned eller kastede
bomber på dansk jord – hvor almindeligt kan man forvisse sig
om ved en køretur i det sydlige Danmark, hvor mindesten over
nedskudte allierede fly er spredt med løs hånd ud over landskabet. De lokale aviser ville naturligvis gerne bringe omfattende reportager fra ulykkesstederne, det var jo i høj grad relevant lokalt
stof og bragte samtidig “den store krig” helt tæt på. Men tyskerne
ville helst kun have bragt en lakonisk notits med det faktuelle,
hvilket selvsagt var utilfredsstillende lokalt. Man fik da med inddragelse af både gesandtskabet og det tyske militær en aftale om,
at alle blade måtte trykke den officielle meddelelse, mens lokalblade yderligere måtte bringe artikler med fotos – efter godkendelse af UP, forstås. Men så kom næste problem, for hvor var
grænsen for et lokalt blad? Alle de små provinsaviser kæmpede jo
en evig (eksistens-)kamp for at holde og eventuelt udvide “sit”
område. Derfor skulle alle aviser indsende et kort til UP over det
område, som den anså for dens nærområde. Det resulterede naturligvis i, at alle aviser vurderede “deres” område til at omfatte,
hvad der nærmest var ønsketænkning. Odense-aviserne markerede således hele Fyn som deres område, Svendborg Amtstidende måtte “naturligvis” have hele Langeland med, Jyllands-Posten hele Jylland osv. UP fik lavet et puslespil ud af dette sammensurium, og
aviserne kunne efterfølgende “handle” med de områder, de var
19
tildelt, men bureaukratisk og besværligt var det.
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Censur og ensretning “i dette latterlige lille land”
Efterhånden som der også fandt egentlige flyangreb sted i Danmark og sabotagehandlinger blev stadigt hyppigere, måtte der også
laves retningslinjer for, hvordan de måtte formidles. I marts 1943
blev det fastslået, at kun direkte angreb på værnemagtens interesser
måtte kaldes sabotage, alt andet skulle kaldes “hærværk, brandstiftelse, attentater eller hvad der efter omstændighederne bedst kan
anvendes.” Det var naturligvis en yderligere bevægelse på glidebanen for pressen, der måtte sno sig for ikke at bringe halve sandheder eller hele løgne. Men det var for intet at regne med, hvad den
rigsbefuldmægtigede, dr. Werner Best, om eftermiddagen den 29.
august 1943 meddelte repræsentanter for pressen indkaldt til møde
på Dagmarhus, efter at tyskerne havde erklæret undtagelsestilstand
i landet. De chokerede pressefolk fik følgende lektion i nazistisk
magtbrynde: “Ni måneder igennem har jeg bestandig ved periodiske sammenkomster alvorligt formanet, ja bedt pressen om at tage
hensyn til mine henstillinger…I dag må jeg fastslå, at pressen i forfærdende omfang har skyld i den udvikling, der er indtrådt. De bærer skylden for, at en forfalsket opfattelse af stillingen har bredt sig
i folket. I dette latterlige lille land har pressen i befolkningen indpodet den opfattelse, at Tyskland skulle være svagt. Man har ment at
kunne byde os alt, fra bomber til gift. Kvitteringen har De fået i
denne nat. Pressen vil nu komme under skarp censur. Overtrædelser vil fremtidig blive straffet efter krigens lov. Anvisningerne vil
fremtidig være befalinger, som ubetinget skal følges…Enhver redaktør vil blive gjort personlig ansvarlig for, hvad der står i hans
blad, også for overskrifterne. Hver redaktør vil med sit hoved hæfte for, at folket ikke længere forgiftes. Husk dette, når De nu forla20
der dette rum!”
Den tyske censur residerede herefter på Hotel Kongen af Danmark, hvortil alt stof, der på nogen måde kunne omhandle krigen
eller dens afledte følger i Danmark skulle indsendes og censureres af både tyskere og danskere. De politiske generalkorrespondancer fik gennemført, at al kontakt fortsat skulle ske gennem
Udenrigsministeriets Pressebureau, der også fortsat formidlede
henstillinger til pressen. Det havde for kontorchef Eskelund den
ubehagelige virkning, at det blev hans navn, der kom til at stå under henstillingerne, hvilket uretfærdigt af den illegale presse blev
udlagt, som var det hans ansvar. Pressenævnet ophørte derimod
med at fungere. En mulighed for pressen at krybe udenom at
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bringe ubehageligt stof, var simpelthen at undlade at bringe bestemte nyheder eller andre artikler. Men også dette hul blev lukket fra slutningen af 1943, hvor det blev almindeligt, at tyskerne
indleverede artikler, som aviserne så blev tvunget til at bringe,
dog med indledninger à la: “Fra særlig side har vi modtaget –” Så
vidste de efterhånden trænede læsere, hvem der stod bag. Mens
tvangsartikler, frontberetninger fra SS-korrespondenter og den
daglige værnemagtsberetning var pligtstof, måtte aviserne nedtone og ofte helt forbigå dét, som læserne allerhelst ville se: tyskernes bestandige nederlag, men også den skærpede besættelses
uundgåelige følger: dødsfald i KZ-lejre, clearingdrab, schalburgtage og politiske mord. Selv nekrologer over dræbte blev underka21
stet censur eller forbud.
Direkte indgreb og overgreb mod pressen
Ligesom tyskerne fra begyndelsen af besættelsen blandede sig i, hvilke politikere, der måtte have ledende poster, var de også konstant
vagtsomme over for de enkelte avisers ledelser. Især Nationaltidende
kom tidligt i Gustav Meissners søgelys. Avisen bragte omkring nytår
1941 artikler af Kaj Munk, der kunne udlægges som tyskfjendtlige
og kritiske artikler om Fritz Clausen. Meissner mente ikke, at Aage
Schoch kunne fortsætte som chefredaktør, han var jøde og derfor per
definition tyskfjendtlig. I første omgang red man dog stormen af,
men gennem hele 1941 fulgte det ene opgør om Schoch efter det andet som blandt andet involverede medarbejdere som Børge Outze,
Bertel Bing (der også var jøde) og Franz von Jessen. Navnlig Nationaltidendes behandling af antikominternpagten vakte tyskernes vrede.
Den 27. februar 1942 bøjede avisen sig endelig, og Aage Schoch
overlod chefredaktørposten til Gunnar Nielsen. Kort efter måtte
også bladets direktør, Holger Cohen, gå af, da tyskerne mente, han
havde en dårlig indflydelse på bladet. Siden fulgte lignende krav til
andre redaktører. I maj 1942 måtte Gunner Helweg-Larsen gå af
som chefredaktør på Kristeligt Dagblad; han havde allerede i august
1940 vakt tysk vrede ved i en leder at advare imod den farlige bøgenonnelarve, der indefra opæder de sunde træer – en skjult henvisning til de danske nazister – om end han dog havde skrevet, at det
var op til “Den store Overførster” at bestemme “de Midler, hvormed han agter at opretholde Balancen i sit Skovdistrikt.” I juni 1942
måtte også H. P. Sørensen gå af som chefredaktør på Social-Demokraten, og senere på sommeren måtte redaktør Ejnar Black forlade ledelsen af B.T. og Billedbladet, da sidstnævnte bragte et nummer, der kun-

Schalburgtage. Terror mod danske virksomheder og institutioner som gengældelse mod sabotage. Udførtes oftest mod markante institutioner, ikke mindst bladhuse. Her Fyens Stiftstidendes lokaler på Gråbrødre Plads i Odense efter bombeterror 26. maj 1944. Ingen kom alvorligt til skade, og få timer senere kom
avisen på gaden. (Billedet stillet til rådighed af Fyens Stiftstidende)
ne ses som én lang hyldest til Kaj Munk og var fyldt med subtile
hentydninger. F.eks. fremgik det, at “forinden fru Lise serverer
Aftensmaden Kl. 18.30, forsømmer Familien nødigt Lejligheden
til at indfange de sidste Nyheder paa det store, moderne Radioapparat.” De indviede vidste, at BBC’s danske udsendelse lå kl.
18.15, som man altså lige kunne nå inden aftensmaden. Andre
sanktioner mod aviserne var forbud mod at udkomme i en kortere tid som straf for en eller flere “problematiske” artikler – eller
bare overskrifter. Den konservative Bornholms Avis måtte fra febru-

ar til begyndelsen af april 1945 ikke udkomme, fordi den under
overskriften “Kom igen, soldat fra England, kom igen fra
Mandalay”, havde berettet om englændernes vellykkede offensiv
mod Mandalay i Burma. Tyskerne var ikke i humør til gamle
22
Kipling-viser få måneder før sammenbruddet.
Langt alvorligere var dog de terroraktioner, der i krigens sidste
år blev rettet mod selve bladhusene og deres ledende medarbejdere. Modstandsbevægelsens stærkt øgede aktivitet, især efter 29.
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august 1943, blev gengældt ved aktioner mod danskere og danske institutioner og kendte virksomheder. Aviserne var her i tysk
billede et nærliggende mål, dels fordi de var meget synlige og vigtige i danskernes dagligdag, dels fordi de konstant var på kant
med tyskernes krav om ensidig nyhedsdækning. Særlige grupper
blev udnævnt til at stå for terroren i de besatte lande, i Danmark
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anført af Otto Schwerdt med dæknavnet Peter Schäfer – heraf
navnet “Petergruppen”. Den første avis, der blev ødelagt af den
tyske bombeterror, var Aalborg Stiftstidende, som natten til den 17.
marts 1944 blev sprængt af en kraftig bombe. Trykkeriet blev
sprængt og hele bladhuset beskadiget, og en trykkeriarbejder blev
kvæstet, mens redaktør Lauritz Schiøttz-Christensen og hans hustru, som boede i bygningen, slap med chokket. Den 22. maj havde en sabotagegruppe i det centrale Odense ødelagt en tysk vognpark, og som gengældelse blev Fyens Stiftstidendes bladhus den 26.
maj ligeledes raseret af tre kraftige bomber. Ingen kom alvorligt
til skade, men de materielle skader var omfattende, både på bladhuset og på de omkringliggende bygninger. Men avisen skal ud!
Ved hjælp fra de andre aviser i byen lykkedes det både i Aalborg
og Odense at udkomme samme dag, som sprængningerne var
sket – en utilsigtet sideeffekt ved firebladesystemet! I Aalborg
blev reportagen om attentatet sat på Nordjyllands Social-Demokrat,
mens Amtstidende leverede telegramstoffet, og på forsiden kunne
man med slet skjult stolthed skrive : “Vi udkommer som vanligt.” Da det var forbudt at skrive direkte om selve schalburtagen,
skrev Fyens Stiftstidende dagen efter blot: “Fyens Stiftstidende vil
indtil videre blive trykt i Fyns Tidendes Trykkeri.” På lederplads
kunne man naturligvis heller ikke skrive om dette anslag mod
pressen, men det lykkedes i stedet lederskribenten at få disse store, men velvalgte ord gennem censuren: “Mennesket er ikke let
at kue, ligegyldigt næsten hvor hårdt det rammes, det kommer
dog igen, og af alle de fra naturens hånd skabte egenskaber, vi er
udstyret med, er tilpasningsevnen en af de fornemmeste. Vi kan
rammes hårdt…I næste øjeblik rejser vi os på ny. Mennesket vil
sejre, og intet kan knuse os, selv om tiderne er imod, og sorger
23
og ulykker rammer os hårdt og ubønhørligt.”
Den konservative Vejle Amts Avis fik den 15. september 1944 ødelagt sit trykkeri ved en bombesprængning. Avisen havde forud
blandt andet kritiseret vognmænd, der hellere ville køre for tyskerne end køre tørv og andet brændsel til danske hjem før den tilstundende vinter – den samme kritik for værnemageri, som i januar
1944 havde kostet Kaj Munk livet. Dagen efter blev Kolding Folkeblad raseret af en eksplosion, der også dræbte redaktør N. E. Therkilsen og to andre medarbejdere. Herefter fulgte slag i slag overfald
og angreb på dagblade. Den 10. november 1944 blev det konservative Esbjergbladets redaktør Laurits V. Jensen skudt som hævn for

drabet på to lokale nazister. Natten til den 21. februar 1945 blev
tre af de fire Odense-aviser ramt af bombeterror. Både Fyens
Stiftstidende, Fyns Tidende (Venstre) og Fyns Venstreblad (radikalt) blev
ramt, men belært af erfaringerne fra året før, havde man taget en
række forholdsregler, blandt andet slæbte man hver dag de vigtigste hjælpemidler som skrivemaskinerne ned i kælderen. Derfor
kunne både Fyens Stiftstidende og Fyns Venstreblad udkomme den 21.
februar, mens Fyns Tidende måtte springe en enkelt dag over. Samme skæbne ramte de tre Randersaviser natten til den 15. marts.
Randers Social-Demokrat, Randers Dagblad (Venstre) og Randers Amtsavis (konservativ) blev raseret af bomber, men Randers Amtsavis’
trykkeri var uskadt og kunne trykke aviserne. Den konservative
Svendborg Amtstidende blev bombesprængt to dage senere, og gik herefter over til at udkomme som morgenavis, fordi det nu skulle
trykkes samme sted som Sydfyns Social-Demokrat! Den 29. marts
1945 blev arvingen til Aarhuus Stiftstidende, Børge Schmidt, myrdet i
sit eget hjem af en maskinpistolsalve – intet var længere helligt.
Den vrede, der efterhånden havde oplagret sig blandt alle bladfolk – ja, alle danskere i det hele taget, kom til udtryk i den lille
konservative Frederikshavns Avis, da denne og Vendsyssel Tidende
den 27. marts 1945 blev raseret af bomber. På lederplads skrev
avisen, mærkeligt nok uden at blive antastet af censuren: “Det er
svært at forsone sig med, at Avisen nu også er blevet offer for den
vanvittige ødelæggelsestrang, der rider vort land som en mare.
Men mismodet er hurtigt rystet af. Snart genlyder pladsen af råb
og snakken. Nogle overtager ledelsen, og så begynder den oprydning, der må være indledningen til den genrejsning, hvor af den
nye Frederikshavns Avis skal opstå. Livet sejrer over død og ødelæggelse, optimismen over den råhed og ondskab, som har forvoldt
alt dette. I dag er løsenet i Danmark åbenbart: Sig det med bomber. Men vi ved, at dagen nu er nær, hvor bomberne har udspillet deres rolle. De tåber, der tror, at de med sprængstof og vold
kan knægte det frie ord, vil snart opdage, at de trods al deres bru24
talitet har tabt.” Halvanden måned senere fik avisen ret.
Pressen under jorden
En væsentlig del af modstandsarbejdet var den illegale presse.
Samtidig var det illegale bladarbejde også det første led i modstanden. Det krævede ikke våben eller våbenkundskab, som størstedelen af danskerne ved krigsudbruddet stod helt uden. Papir

og en trykkemaskine eventuelt en håndduplikator kunne gøre
det, hvis altså viljen var til stede. Mange af de illegale blade havde i sagens natur et meget amatøragtigt præg, men efterhånden
kom mange journalister og andre med professionel erfaring med i
dette arbejde, og flere store blade så dagens lys med professionel
opsætning og indhold samt regelmæssig udgivelse. Heriblandt var
ikke mindst Frit Danmark, der udkom første gang i april 1942.
Bladet var blevet til på initiativ af kommunisterne, men inddrog
fra starten borgerlige og først og fremmest Christmas Møller, der
netop var blevet trængt ud af aktiv politik, samt redaktør Ole Kiilerich fra Nationaltidende. Bladets formål var at gøre op med “eftergivenhedens politik,” lægge afstand til de danske nazister og ruste
danskerne til aktiv kamp mod tyskerne. “Det skal ikke være således, at Danmark savnedes i den fælles kamp mod hele verdens
tyranner,” som det hed i første nummer. Information, stiftet i 1943
af Børge Outze, som nævnt medarbejder ved Nationaltidende, var
ikke et blad i egentlig forstand, men et nyhedsbureau, der hver
dag bragte nyheder ud til en lille, men eksklusiv skare af læsere;
abonnent nr. 100 var for eksempel Christian 10. og nr. 101 dronning Alexandrine, som insisterede på at få sit eget eksemplar og
derfor en dag sendte følgende klage til Outze: “Abonnent nr. 101
meddeler, at hendes eksemplar er udeblevet. Abonnenten er ikke
tilfreds med at læse sin mands eksemplar. 101.” Information fungerede samtidig som nyhedsbureau fra Danmark, der via Stockholm sendte nyheder om begivenhedernes gang i Danmark til
den frie verden. Disse og en urskov af mindre blade stod i stigende grad for den reelle information til danskerne om begivenhedernes gang på fronterne, selvom de naturligvis også var stærkt
tendentiøse – blot til den allierede side. Men det var trods alt her,
man kunne læse, at det, tyskerne kaldte “frontforkortelse” og
“elastiske tilbagetog” på Østfronten, reelt dækkede over knusende
25
nederlag og panikagtig flugt over de russiske stepper.
Alt kan sælges
Besættelsen betød store omvæltninger for dagspressens vilkår, ikke
kun på grund af kontrollen med indholdet, men også i de praktiske
muligheder. Papirrationering ramte naturligvis pressen hårdt, men
ulige. De store aviser, der også havde flest sider, måtte gradvis skære ned på spalteantallet, så for eksempel Berlingske Tidende og Politiken i 1945 havde cirka en tredjedel færre spalter end ved krigsudbruddet. Jyllands-Posten og de tre stiftstidender kunne “nøjes” med
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knap 20 pct. og små aviser slap helt for nedskæringer på den konto. Samtidig med, at selve distributionen af aviser fra København
til provinsen blev stadig vanskeligere, gav det provinsaviserne en
kærkommen pause i den voldsomme konkurrence og koncentrationsproces. I 1940 skete der et ganske kraftigt fald i oplagene for
en stor del af aviserne, formentlig fordi aviserne ikke længe kunne regnes for frie. Men herefter skete der en gradvis stigning, således at morgenaviserne ved krigens slutning havde større oplag
end ved dens udbrud. Man kunne trods alt få en del ud af at læse
aviserne, ikke kun “mellem linjerne”, men som nævnt ofte også
ret direkte. Dertil kom, at krigen generelt betød en eksplosion i
læselysten som også kom aviserne til gode. “Næsten alt, hvad der
blev trykt, kunne sælges uanset indholdet og papirets kvalitet”,
som Tage Kaarsted skriver. Jyllands-Posten og Nationaltidende oplevede kraftig fremgang, hvilket utvivlsomt skyldtes en stejl kurs
overfor samarbejdspolitikken og vedvarende angreb på de danske
nazister. Jyllands-Posten øgede 1939-44 sit oplag med 70 pct., og Nationaltidende vandt 9.000 nye læsere. Det måtte være en bitter pille
for aviserne at sluge, da man mod krigens slutning måtte sætte nye
abonnenter på venteliste, fordi det på grund af papirrationeringen
26
ikke længere var muligt at udvide oplaget.
Det konservative Folkeparti og krigen
Som nævnt valgte Det konservative Folkeparti efter den 9. april
at indgå i samarbejdspolitikken, selvom det netop var regeringen Stauning-Munchs udenrigs- og sikkerhedspolitik i 1930erne,
som partiet utrætteligt havde advaret imod, der ifølge partiet
førte til besættelsen. Men for de konservative var det en national pligt at redde mest muligt af Danmarks selvstændighed og
sikre befolkningen de bedst mulige vilkår, og hertil hørte altså
også samarbejde med regeringen og tyskerne. Et opgør med de
politikere, der havde haft ansvaret for politikken frem mod 9.
april, måtte vente til efter krigen, hvornår det så måtte blive.
Det var naturligvis ikke alle i partiet, der delte denne opfattelse,
selvom langt hovedparten af organisationen, inklusive den konservative presse, bakkede op om partiet. I folketingsgruppen
stemte Kristen Amby og Carsten Raft imod deltagelse i regeringen, blandt andet fordi det naturligvis ville betyde en reel legitimering af samarbejdspolitikken. Partiledelsen med Ole Bjørn
Kraft og Halfdan Hendriksen i spidsen rejste i sommeren og efteråret 1940 rundt til hele landet for at samle organisationen om
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det nationale, mens landsformanden for KU, Leo Dane, i juli
trak sig, fordi han ikke kunne samle opbakning bag et brud
med partiet på grund af samarbejdspolitikken. I stedet deltog
KU sammen med DSU i stiftelsen af Dansk Ungdomssamvirke,
der på initiativ af professor Hal Koch skulle samle ungdommen
om det nationale og de fælles værdier – et så markant brud med
1930ernes politiske kampe, man næsten kan tænke sig. Men
samarbejdet blev også for mange en forløber for det upolitiske
27
samarbejde, der fandt sted i modstandskampen.
Officielt fortsatte samarbejdspolitikken uantastet af stigende uro
og modstand i befolkningen, men for mange konservative blev
det stadig sværere at opretholde illusionen om Danmarks samarbejde med tyskerne. Den 27. april 1943 udsendte partiformand
Vilhelm Fibiger og KU’s formand Karl Olsen et cirkulære, der
tog afstand fra sabotagehandlinger, der var “til ubodelig skade for
vort land.” Man rettede “den mest indtrængende advarsel til vore
medlemmer om at afholde sig fra enhver deltagelse i sabotage og
anden illegal virksomhed…Det er en selvfølge, at ethvert medlem, der dømmes for deltagelse i sabotage, ekskluderes af vore
organisationer.” Men det er sigende, at Karl Olsen ikke kunne få
sit forretningsudvalg til at støtte udtalelsen, og at han kort tid før
selv havde nægtet at udtale sig imod sabotagen. I mellemtiden var
han ved martsvalget blevet folketingsmedlem og altså kommet på
andre tanker. Men allerede under KU’s landslejr i Hvidkilde i begyndelsen af august 1943 opfordrede KU’s nye landsformand,
Poul Møller, til, at den danske ungdom viste samme offervilje
som den engelske: “Vi må fastslå vor vilje til at genvinde den tabte respekt ved at vise, at Danmarks frihed også sikres ved vor
egen livsvilje og kraft.” Ved samarbejdspolitikkens sammenbrud
28
senere samme måned blev linjerne helt anderledes klare.
En række politikere, journalister, forfattere, skuespillere og andre
kendte danskere blev den 29. august 1943 anholdt af tyskerne og
interneret i Horserød, heriblandt Ole Bjørn Kraft, Poul Sørensen,
Aksel Møller og Einar P. Foss. Forholdene var dog så tålelige, at
Einar Foss’ broder, Erling, mente, at Einar så sundere ud efter den
megen friske luft i lejren. De blev efter kort tid løsladt, men resten
af krigen var det i høj grad farligt at være politiker. Som nævnt blev
Ole Bjørn Kraft den 30. december 1943 udsat for et skudattentat i
sit hjem, men overlevede trods fem skud. Igen i slutningen af 1944

blev han skudt i benet i sit hjem, da bevæbnede mænd kom for at
anholde Poul Sørensen, folketingsmedlem og senere partileder,
som deltog aktivt i modstandsbevægelsen. Han blev interneret i
Shellhuset, hvorfra han ved de allieredes bombning i marts 1945
undslap ved at springe fra 4. etage, et spring, han overlevede,
29
men som mærkede ham fysisk for resten af livet.
Den konservative Generalkorrespondance
Den konservative Generalkorrespondance forsøgte som hidtil at
holde den konservative presse informeret om udviklingen på
Christiansborg, politiske forhold i ind- og udland og andre samfundsforhold, der kunne være interessante for redaktørerne på
partiets aviser at vide og eventuelt videreformidle. Men især det
sidste blev vanskeligt under besættelsen, for nok kunne man berette ganske meget ud til redaktørerne, men meget af det, der
kunne have størst interesse også for avislæserne, måtte Generalkorrespondancen stemple “fortroligt” eller “strengt fortroligt”, og
så måtte det ikke nå videre end til redaktørens skrivebord. Men
det viste sig hurtigt meget svært at få “the gentlemen of the press”
til at holde tand for tunge – hvilket vel for så vidt ikke er særligt
overraskende – aviser lever jo af at videreformidle nyheder.
Christmas Møller forsøgte egenhændigt i besættelsens første tid at
holde partiet og pressen opdateret med nyt ved at skrive direkte
til alle de konservative hovedbestyrelsesmedlemmer, lokalformænd og redaktører. En fremgangsmåde, der ligger godt i tråd
med det nære forhold, han i 1930erne opbyggede med ikke
mindst pressen, og som han altså ønskede at fortsætte trods sin
tilbagetræden som partileder efter grundlovsnederlaget. Det måtte
han imidlertid hurtigt indstille. Den 21. juli 1940 sendte han en
skrivelse til hovedbestyrelsen, rigsdagsmedlemmerne og redaktørerne, hvori han udover at informere om en konkret sag skrev, at
“Stillingen er meget værre, end mange tror, og at Forholdet i Virkeligheden er dette, at Tyskerne blander sig i mangt og meget,
som man skulde synes, de havde lovet at lade være med at blande sig i.” Fire dage senere måtte han imidlertid skrive, at denne
skrivelse “ad to eller tre Veje er kommet i andres Hænder end
Adressatens, og at der saaledes maa foreligge et Misbrug paa et
eller andet Punkt af denne min fortrolige Skrivelse.” Det havde
medført “de største Ubehageligheder” for ham, og derfor måtte
han stoppe med at sende fortrolige oplysninger til tillidsmænde-

ne: “Jeg beklager dette meget, da jeg synes, at man netop i en Tid
som denne skulde have Mulighed for at skrive fortroligt til Parti30
ets højeste Tillidsmænd, men det lader sig altsaa ikke gøre.”
Man skulle tro, at Christmas Møllers tydeligvis oprigtigt følte
skuffelse over tillidsmændenes brud på tilliden, fik dem til at
stramme sig an og være mere påpasselige i så henseende. Men
tværtimod måtte Generalkorrespondancen gang på gang beklage,
at fortrolige oplysninger var sivet ud. Særlig galt stod det til i begyndelsen af 1941, hvor redaktør Herdahl fra Generalkorrespondancen frustreret skrev: “…naar selv en saa snæver Kreds er utæt
i den Grad, at jeg paa Rigsdagen i Løbet af en halv Time kan faa
præsenteret Indholdet at mit Brev fra tre forskellige Steder…saa
er det ikke min Skyld, om d’Herrer ikke i Fremtiden vil være lige
31
saa tilfredse med Orienteringen som hidtil.”
De mest omfattende orienteringer fra Generalkorrespondancen kom
i forbindelse med de “pressemøder”, som formændene for redaktørforeningerne havde med enten Udenrigsministeriets Pressebureau,
stats- eller udenrigsministeren eller med presseattaché Gustav Meissner. Det var her, pressen blev orienteret om, hvordan tyskerne aktuelt så på pressen og hvad tyskerne, men også samarbejdsregeringen, mente, den “ansvarlige” presse burde gøre. Referaterne af disse
møder var naturligvis af stor betydning for især provinsens redaktører, som ikke kunne have daglig kontakt med ministerier eller Meissner. Det vil føre for vidt at referere alle disse møder, men et enkelt
eksempel kan vise, hvordan en styret presse fungerede.
Den 25. april 1941 var de fire politiske bureauer og repræsentanter for hovedstadspressen indkaldt til møde med Meissner på Hotel d’Angleterre. Meissner indledte med en lang redegørelse for,
hvordan tyskerne i almindelighed og han i særdeleshed havde været tålmodig, hensynsfuld og åben i forholdet til danskerne, men
henover efteråret og vinteren havde han måttet konstatere, at
pressen fuldstændig og bevidst vildledte læserne med hensyn til
Tysklands vilje og evner i krigen. Senest var Jugoslaviens kapitulation (18. april) blevet nærmest negligeret, og USA’s besættelse af
Grønland var ligeledes blevet bagatelliseret. “Efter at have studeret baade Hovedstads- og Provinsbladene paa det nøjeste i de seneste Maaneder, kan jeg kun komme til den Slutning, at Pressen
gennemfører en ganske vist behændig, men virkningsfuld Sabota-
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ge mod det dansk-tyske samarbejde…Hvis der fra Deres Side, saavel i Hovedstaden som i Provinsen, ikke finder en gennemgribende Nyorientering Sted, vil De opleve, at der fra tysk Side vil
blive truffet Forholdsregler, som er egnet til fuldstændig at gennemføre denne Omstilling.” Navnlig var han utilfreds med blandt
andre Politiken, B.T., Fyens Stiftstidende og Aarhus Stiftstidende. Redaktørerne forsøgte at tilbagevise kritikken blandt andet med, at
det teknisk og tidsmæssigt kunne være svært at fremstille tingene
præcist, at danskerne havde en særlig humor og mentalitet, og at
Meissner ikke burde hænge sig så meget i opsætning og overskrifter. Men de tog afstand fra at ville følge tyske ønsker i et og alt,
og som chefredaktør Stein fra Børsen diskret sagde, var det endnu
for tidligt at se, hvordan “Det nye Europa” ville blive, og hvordan man skulle forholde sig hertil. De advarede naturligvis imod
at bruge tvang men håbede på, at han ville bevare den imøde32
kommenhed, han havde haft fra begyndelsen.
Gustav Meissner havde ved et tidligere møde udtalt, at han ikke
ønskede at være “diktator for pressen”, men det er vanskeligt at
se ham som andet, når man ser referater som ovenstående. Selvom pressen naturligvis gjorde deres for at hævde deres frihed,
hvilede hele forholdet til syvende og sidst på den illusion, at Danmark fortsat var et selvstændigt land. Et i sig selv lille, men alligevel meget sigende udtryk herfor, var, da Meissner i maj 1942 “inviterede” danske pressefolk til at tage til Tyskland og se “hvorledes Tyskland har løst de vigtigste sociale Spørgsmaal: at skabe en
sund og stærk Slægt.” Julius Frederik Porst fra Den konservative
Generalkorrespondance mente, at det var bedst at svare ja, ikke
mindst efter Christmas Mølllers rejse til England, som nok kunne
give tyskerne mistillid til den konservative presse, især fordi den
til tyskernes utilfredshed havde forbigået rejsen uden kommentarer. Heri gav partiets sekretærer, Poul Sørensen og Erik Finnemann Bruun, ham ret. Derfor var Porst sammen med andre fra
den danske presse i juni 1942 på rundrejse i Tyskland. I den ret
åbenhjertige rapport, han herefter skrev til redaktørerne, konstaterede han, at tyskerne uden tvivl ville holde ud til det sidste,
uanset at de var krigstrætte, “thi Krigen betyder Knald eller Fald
for Tyskland.” Men ressourcerne blev strakt til det yderste, landbruget byggede på krigsfangers arbejdskraft, og repræsentanten
for “flødeskumsfronten” konstaterede, at vel var der rigeligt med
33
mad, men næsten kun grøntsager og fisk!
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Christmas Møllers rejse havde i øvrigt fået Generalkorrespondancen på overarbejde. Porst måtte på et møde den 16. maj 1942 i
udenrigsministeriet påhøre skarpe angreb fra ministeriets direktør
Niels Svenningsen overfor Christmas’ handlemåde: “Der er måske dem, der synes, at det er rask gjort, men dertil er Sagen for
alvorlig. Det er i alt Fald utiltalende, at Christmas Møller har stillet sig til raadighed for den engelske Propaganda; det er overordentlig forkasteligt. Ligeledes, at han slutter sig til “De frie Danske”…“de frie Danske” er en Fiktion.” Redaktørerne protesterede over at skulle kritisere ham, da befolkningen sikkert så ham
som en nationalhelt. Det mente Svenningsen nu ikke, da “vore
Jurister i Ministeriet betegner [hans handling] som en alvorlig
Statsforbrydelse.” Den konservative Bornholms Avis kom præcis i
den klemme, da den samme dag kommenterede Christmas’ rejse.
Avisen skrev: “Handlemaaden er typisk for Christmas Møller,
finder alle, der kender ham. Christmas Møller har altid været den
Mand, der, naar han var kommet til en Overbevisning, ikke veg
tilbage for resolut at omsætte den i Handling.” Hans motiver
mente avisen at finde i, at da regeringen var afskåret fra at holde
den gode forbindelse med England, kunne man frygte “at man i
England har kunnet faa det fejlagtige Indtryk af den danske Nations Holdning…at Danmark opgav sin neutrale Linie”, hvilket
ikke var tilfældet, “kun, at et godt Forhold til Tyskland ønskes
opretholdt under de nuværende Forhold.” Det var altså for at bevare Danmarks neutralitet, at Christmas var flygtet. Det troede
ingen naturligvis på, og slet ikke pressenævnet, som dog var meget lunkne ved at skulle pådømme Bornholms Avis. Det blev til en
bøde på 500 kr., som Det konservative Folkeparti betalte. Men
artiklen blev rundsendt af Generalkorrespondancen, så alle kunne se, hvordan man kunne eller ikke kunne håndtere den slags
34
penible sager.
Intet var for stort eller småt til at blive ramt af udenrigsministeriets eller Meissners skarpe blik, og det gjorde pressens vilkår nærmest umulige. I marts 1942 fik skovrideren i Dyrehaven en påtale, fordi han havde smidt brød ud til havens dyr: “Tyskerne havde straks sat Fingeren paa Artiklen og Billederne af de udstrøede
Brødbunker og hævdet, at naar vi havde saa meget Brød til
overs, kunde Rationerne sikkert godt nedsættes til Fordel for Eksporten”, som det hed i Generalkorrespondancens rapport om “sagen.” Det blev henstillet, at levnedsmiddelforsyningen blev be-

handlet med forsigtighed i aviserne, så tyskerne og fattige danskere ikke troede, at der var rigeligt med mad, koks med videre.
Derfor burde butiksvinduer, især spækhøkernes, ikke bugne med
varer, og man burde ikke avertere med “mængder af Metervarer.” Sandheden var jo, at i forhold til andre lande, inklusive besættelsesmagten, som Porst havde konstateret ved selvsyn, bugnede de danske butikker rent faktisk med varer, så der var rigeligt
også til sultne ænder, men heller ikke det kunne man altså skri35
ve.
Helt anderledes alvorlig var spørgsmålet om de danske jøder.
Gentagne gange var der rygter om, at tyskerne ville arrestere jøderne, men det blev hver gang afvist. Den 7. januar 1942 kunne
redaktør Herdahl således meddele redaktørerne, at der intet hold
var i rygter fra England om, at der var uenighed i den danske regering om jødelovgivning. Tværtimod mente han, at hvis dette
blev rejst af tyskerne, ville det blive afvist. I øvrigt havde Julius
Porst ved et møde med Meissner fået at vide, at “Jødespørgsmaalet…vel maatte tages op her, naar Krigen var Slut. Han havde tilføjet, at man fra tysk Side ikke længere tog saa rigoristisk paa det
og henviste til, at man i Tyskland nu ansætter baade kvart- og
Halvjøder i Embedsstilinger og lader dem aftjene Værnepligt. Efter mit [Herdahls] Skøn skal man derfor foreløbig tage hele dette
Spørgsmaal med Sindsro.” Dette skete samtidig med, at gaskamrene i Auschwitz arbejdede i døgndrift, hvilket Herdahl og måske
heller ikke Meissner kunne vide, men der var rigelig grund til
uro. Da jødeaktionen i oktober 1943 rent faktisk fandt sted, blev
Generalkorrespondancen og partiets repræsentantskab straks informeret – også om de skarpe reaktioner, den medførte fra partilederne og biskopperne. De første slog især på krænkelsen af retsbevidstheden, for “de danske Jøder er en levende Del af Folket,
og hele Folket er derfor paa det dybeste ramt.” Biskopperne slog
også på krænkelsen af den retsbevidsthed, som “raader i det danske Folk, nedfældet i vor dansk-kristne Kultur gennem Aarhundreder,” men de skærpede tonen ved at fastslå, at nok var de
lovlydige borgere, men “vedkender os Ordet om, at vi skal lyde
36
Gud mere end Mennesker.”
Sammenhold gør stærk
Foreningen for den konservative Presse i Danmark forsøgte som
de fleste andre foreninger og institutioner at fortsætte sit virke un-

der besættelsen som før, selvom det for hvert år, der gik, blev
sværere. Det lykkedes dog hvert år at holde den årlige generalforsamling og i tilknytning hertil fællesgeneralforsamlingen med Foreningen af Venstreblade. Møderne var endda ganske velbesøgte,
men i december 1943 havde man haft betænkeligheder ved at
indkalde pga. rejsevanskelighederne og rygter om en allieret invasion. Året efter måtte man dog opgive at holde generalforsamling; ret naturligt i betragtning af, at det var i netop vinteren
1944-45, at bladhuse blev bombesprængt og redaktører skudt.
Også de årlige sommermøder og planlagte journalistkurser måtte
opgives. Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at hverken
Ritzau eller Den konservative Generalkorrespondance var genstand for kritik på generalforsamlingerne under krigen i modsætning til tidligere, tværtimod roste man dem for deres arbejde under de meget vanskelige forhold, og repræsentanter for Generalkorrespondancen kaldte selv årene for rolige.
Til gengæld var regeringens og især udenrigsministeriets rolle udsat for kritik på generalforsamlingerne. De nye tiltag efter besættelsen mødtes naturligt nok med skepsis, og da Alex Christiansen, chef for Ministeriernes Pressesekretariat, som var oprettet efter dannelsen af 8. juli ministeriet i 1940, var til stede ved
generalforsamlingen i december, måtte han høre mange kritiske
ord. Blandt andet, at det kunne være begyndelsen til et propagandaministerium, og at det blot tjente til at beskæftige nogle folk.
Året efter klagede man over, at Udenrigsministeriets Pressebureau var for nidkært, når det for eksempel kritiserede avisernes
behandling af de danske nazister. Man betvivlede, at klagen kom
fra andre end UP selv og mente i øvrigt, at netop “den værdige
og kloge Maade, hvorpaa den danske Presse har behandlet de
danske Nationalsocialister, har medvirket til at hensætte dem i
den tilbagetrukne Stilling, hvori de nu befinder sig.” Det var ikke
mærkeligt, at medlemsbladet med disse referater også fik stemplet
37
“Personligt – fortroligt.”
På generalforsamlingerne i december 1942 var vilkårene mærkbart ændret. Man måtte konstatere, at blandt de “afgaaede” medlemmer var Christmas Møller (rejst til England), Aage Schoch
(presset ud af tyskerne) og Leo Dane (forladt partiet i vrede). Formanden for Pressenævnet, redaktør Stein, redegjorde for dets
vanskelige arbejde ved at nævne eksempler, blandt andet havde
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et fynsk blad trykt en artikel fra det nazistiske Fædrelandet, der
skildrede en Frikorps Danmark-soldats drabelige bedrifter på
Østfronten – men havde afsluttet den med at skrive, at russerne
måtte tage sig i agt, når den unge Bach viste sig på krigsskuepladsen. Bladet blev frikendt af Pressenævnet, fordi det blot kaldte på
smilebåndet, men Meissner var ikke enig. Nævnet fastholdt dog,
at artiklen ikke fornærmede den tyske hær og derfor ikke kunne
dømmes. Stein sluttede foredraget med at sige, at nævnet gjorde
det, det gjorde, for at undgå det, der var værre, men “maaske vil
Fremtiden stemple os som Folk, der var til Fals for fremmed
Tryk.” Deri havde han ret, men aktuelt støttede forsamlingen
helhjertet op om Pressenævnet og opfordrede det til at fortsætte
38
sit arbejde.
Året efter, i december 1943, måtte man konstatere, at udviklingen var gået fra slemt til værre. Samarbejdspolitikkens sammenbrud i august havde blandt andet betydet, at Pressenævnet, Radiorådet og forretningsudvalget for radioavisen var ophørt med
at fungere, og formand Poul Winge kunne konstatere, at af foreningens medlemmer havde Herdahl fra Generalkorrespondancen, Carl Th. Jensen fra Berlingske Tidende, Knud Secher fra Fyens
Stiftstidende, C. Bundgaard, Korsør Avis, Svend Jacobsen, Roskilde
Avis og Harries Jørgensen, Hørsholm Avis, været interneret i Horserød efter 29. august, men var alle løsladt. Naturligt drejede generalforsamlingen sig mere om at skabe sammenhold under de vanskelige forhold end om formalia. Især gjaldt det om at forsøge at
afvise mest muligt af tysk propaganda, for eksempel med, at der
ikke var plads. Som redaktør Hasager udtalte: “Vi bliver trængt
tilbage fra Skanse til Skanse. Ja – men vi er dog endnu ikke blevet
tvunget til redaktionelt at give Udtryk for tyske Opfattelser.”
Men sammenholdet var det vigtigste: “Gaar vi en svær og en personlig farefuld Tid i Møde, saa ejer vi en Styrke i den Enighed,
der besjæler den danske Presse. Vi har lært at vurdere Sammenholdets Værdi – og andet har vi heller ikke at støtte os til. Om
Krigen vil vare længe eller kort, véd vi ikke – Dr. Best sagde i
Gaar, at han regnede med, at den vilde vare 10 Aar – men vor
Vilje til at bevare en dansk Linie vil være usvækket, som vort
Sammenhold vil være ubrydeligt!” Besværgelsen af sammenholdet holdt for så vidt, men det var unægtelig under et pres, der betød, at pressens selvstændighed ved besættelsens ophør for længst
39
var blevet en illusion.
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Kapitel VI
Bladdød og løsrivelse 1945-1971
Galehus eller højere retfærdighed?
“Det her tilgiver de os aldrig!” Således sagde Christmas Møller til
Frode Jakobsen umiddelbart før befrielsen. “De” var samarbejdspolitikerne, og med den tilsyneladende besynderlige udtalelse
mente han, at “de” aldrig ville tilgive, at folk som Christmas og
Frode havde brudt med samarbejdspolitikken og gjort den suspekt – ja, nærmest lig med et svigt af fædrelandet. Men Christmas Møller havde fuldstændig ret. Som nævnt blev Frode Jakobsen og andre modstandsfolk aldrig mere end lige tålt i deres partier og ret beset kun, fordi de trak mange stemmer fra ligesindede.
Og selvom Christmas Møller genindtrådte i Det konservative
Folkeparti, blev hans sidste år én lang kamp med samarbejdspolitikerne, partiet – og sig selv. Mens store og små fisk fra besættelsestiden blev trukket igennem et retsopgør af noget tvivlsom karakter, “et juridisk galehus” kaldte højesteretssagfører C. B. Henriques det, nedsatte Folketinget en “parlamentarisk kommission”,
der skulle undersøge både forløbet op til 9. april og selve besættelsen. Kommissionen havde 23 medlemmer, alle folketingsmedlemmer og de 21 af dem selv en del af samarbejdspolitikken. Resultatet forelå i 1953, og ingen blev stillet for en rigsret eller anden
retslig instans. Med Tage Kaarsteds ubarmhjertige ord: “På dette
tidspunkt var interessen for kommissionens arbejde forduftet, og
politikerne havde opnået, hvad de ville. De havde reddet sig selv
og deres partier fra 1945’s standretsstemning.” Til gengæld blev
78 landssvigere dødsdømt, de 46 også henrettet ved skydning.
Den mest forhadte samarbejdspolitiker, Erik Scavenius, måtte
1
dog i fængsel, men han var heller aldrig “rigtig” politiker.
Tilbage til normaliteten?
I endnu højere grad end efter 1. verdenskrig ønskede langt de fleste danskere at vende tilbage til de normale tilstande fra før kri-
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gen, og i endnu mindre grad kunne det lade sig gøre; Europa og
Danmark var forvandlet for altid. Mest føleligt for alle var krigstidens mange restriktioner og rationeringer, som man inderligt ønskede hen, hvor peberet gror – det kunne man for øvrigt heller
ikke få. Ønsket blev kun forstærket af, at folk, der havde været
flygtet til Sverige, kom hjem med rigtig kaffe og chokolade. Men
det var ikke så ligetil. Ganske vist kunne man ret hurtigt få de fleste af de eftertragtede varer igen, men indkøbet af dem belastede
valutabalancen helt urimeligt, og den fremmede valuta var i høj
grad nødvendig for at genopbygge et nedslidt produktionsapparat. Selv de ting, vi for så vidt producerede rigeligt af, som for eksempel smør, måtte stadig være rationeret, fordi det skulle sælges
til England og indbringe gode pund sterling. Snart efter krigen
kunne man derfor se ellers besindige husmødre demonstrere for
vaskemidler, sukker og soda, og den store landeplage blev “Når
der kommer en båd med bananer.”
Regeringen Knud Kristensen (1945-47) kæmpede med disse problemer og – mere selvforskyldt – med spørgsmålet om Sydslesvig.
Da han allerede i 1947 udskrev valg, var det i forventning om at
indkassere en stor gevinst, hvilket Venstre da også fik, 11 mandater ekstra, men især på bekostning af Det konservative Folkeparti,
der mistede ni og nu havde 17, det laveste siden partiets stiftelse.
Socialdemokratiet genvandt ni af de 18 tabte fra 1945 og kunne
danne regering med støtte fra Det radikale Venstre og DKP. Hans
Hedtofts største udfordringer som statsminister drejede sig imidlertid ikke om hverken Sydslesvig eller smør – i hvert fald i første omgang. I stedet blev det storpolitikken og Danmarks allianceforhold,
der blev hovedtemaet, hvilket i og for sig var meget uvelkomment,
Danmark ville helst fortsat være neutralt og uden for verdens rummel. Men Europa var i bogstaveligste forstand i ruiner efter krigen,

og det viste sig hurtigt, at realistiske skeptikere som Winston
Churchill og Montgomery havde haft ret i, at den tidligere alliancepartner Sovjetunionen ville blive fremtidens modstander. Allerede i Fulton-talen i 1946 havde Churchill talt om et “jerntæppe”
der havde sænket sig ned gennem Europa og efterladt de gamle
centraleuropæiske kulturhovedstæder bag det, overladt til Stalins
forgodtbefindende. Samtidig truede den dybe økonomiske og politiske krise i mange vesteuropæiske lande som Italien og Frankrig
med at gøre disse til alt for lette ofre for kommunistisk magtovertagelse, med eller uden demokratiske midler. Den 5. juni 1947
holdt den amerikanske udenrigsminister George Marshall en tale,
hvori han åbnede op for en massiv amerikansk økonomisk hjælp
til alle europæiske lande til genopbygning og derigennem til sikring af politisk stabilitet under amerikansk ledelse. Sovjetunionen
sagde straks nej på egne og østeuropæiske landes vegne. Men for
lande som Danmark var der ingen tvivl: man sagde ja og tak til,
og de politiske implikationer, der naturligt fulgte med, blev mest
fremdraget af Aksel Larsens kommunister, men som Ole Bjørn
Kraft sagde, var det kun naturligt og i Danmarks interesse at bakke op om USA. Pengene var nødvendige, og ret beset havde de
færreste noget imod at komme tættere på USA. Så det var Knud
Kristensen, som sagde ja tak, men Hans Hedtoft førte med glæde
Marshallplanen ud i livet. Den blev da også en kærkommen hjælp
til det økonomiske liv i årene omkring 1950 – 1,7 mia. dollars i
kontanter, varer og produktionsudstyr, men den udsatte til gengæld vigtige strukturændringer i økonomien; Danmark var fortsat
2
et landbrugsland.
Af endnu større og varig betydning blev omkalfatringen af Danmarks sikkerhedspolitik. Mottoet for alle ansvarlige politikere var
“aldrig mere en 9. april”, men hvordan det skulle sikres, var straks
mere kompliceret. Lige efter krigen knyttede mange deres håb om
kollektiv sikkerhed til det nystiftede FN, ikke mindst Christmas
Møller så heri en vej til fælles optræden på verdensplan. Men ligesom med Folkeforbundet i mellemkrigstiden, blev forventningerne
hurtigt skuffede, da Den kolde Krig dukkede op. Hans Hedtoft arbejdede energisk for et nordisk forsvarssamarbejde, men Norge og
Sveriges interesser var for forskellige, og Norge hældede mere og
mere mod det atlantiske samarbejde med USA. Samtidig faldt det
ene styre i Østeuropa efter det andet til kommunisterne, og senest
med den sovjetiske blokade af Vestberlin i 1948-49 og USA’s mod-

svarende luftbro var Den kolde Krig en realitet. Frygten for en ny
storkrig var massiv, bedst beskrevet ved, hvordan Hedtoft i påsken
1948 blev opskræmt, da han var på besøg på et gods på Sydsjælland. Han vågnede ved en voldsom motorlarm, og troede det var
sovjetiske kampvogne, der havde invaderet Sjælland. Heldigvis var
det blot forårssåningen, der var gået i gang med de nye landbrugsmaskiner, men angsten for “de røde” var massiv. I begyndelsen af
1949 lagde USA op til et stærkt forpligtende samarbejde over Atlanten, og da Norge gik med i dette, fulgte Danmark med. Konservative og Venstre støttede helhjertet, men Hedtofts støttepartier,
DKP og mere betydningsfuldt på langt sigt, de radikale, gik imod.
Med tilslutningen til Atlantpagten eller NATO havde Danmark
brudt med over 200 års neutralitetspolitik og samtidig forpligtet sig
til en betydelig militær oprustning, som det dog i lange stræk af de
kommende fire årtier lykkedes Danmark at komme billigere om
ved end alliancepartnerne, ligesom man ikke ville have baser på
3
dansk grund.
VK-regering og ny Grundlov
Ved folketingsvalget i 1950 vandt de klart NATO-venlige konservative 10 mandater, mens Venstre mistede hele 17 mandater. I
første omgang kunne Hedtoft dog fortsætte, men kun 40 dage senere “gled han i smørret”, da en “drille-dagsorden” stillet af Retsforbundet om snarlig ophævelse af smørrationeringen blev vedtaget udenom regeringen. Regeringen gik af, og Venstres Erik Eriksen og den konservative leder, Ole Bjørn Kraft, reagerede
lynhurtigt og fik dannet en VK-regering. “Ikke statskup, men i
hvert fald statsfup”, hævdede nogle, men regeringen havde ikke
flertal imod sig og var derfor helt legitim ifølge den specielle danske udgave af parlamentarisme. Eriksen blev statsminister, mens
Kraft fik posten som udenrigsminister. Smørrationeringen blev
ophævet – man kunne næsten ikke andet – men ellers måtte regeringen føre en stram økonomisk politik, ikke for ingenting fik finansminister Thorkild Kristensen tilnavnet “Livrem.” Den blev
spændt ind i samarbejde med radikale og socialdemokrater, og en
nøjsom befolkning affandt sig med den stramme økonomi, der da
også langsomt hjalp på valutabalancen.
Men hovedtemaet for VK-regeringen blev at få gennemført en
grundlovsændring. Den havde man talt om siden befrielsen, for
selvom Stauning og Christmas Møllers forslag i 1939 var faldet,
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var der enighed om det tiltrængte ved en revision. Blandt andet
var valgretsalderen – 25 år til Folketinget og 35 til Landstinget –
efterhånden verdens højeste og helt ude af trit med, at man havde
hyldet ungdommen for dens indsats i modstandsbevægelsen. En
grundlovskommission nedsat i 1945 under Knud Kristensens ledelse kom ikke af stedet – “der er så meget andet at tage sig til”,
som han selv sagde, men i 1950 blev det for alvorlig bragt på
bane igen, og blev samtidig en slags livsforsikring for VK-regeringen, der skulle have ro, mens en ny grundlov blev klar. Det var
den i 1953 med grundlovssikring af parlamentarismen og afskaffelse af Landstinget mod konservative garantier, blandt andet
øget mulighed for udskrivning af folkeafstemninger. Men selvom
alle “de gamle” partier denne gang var for, skulle der stadigvæk
sikres 45 pct. af samtlige valgberettigedes ja-stemmer. Det lykkedes lige akkurat, men formentlig kun fordi man også ændrede
tronfølgen, så den henrivende prinsesse Margrethe kunne blive
dronning. De konservative sikrede sig dog, at en lillebror stadig
4
havde forrang til tronen.
Socialdemokraternes lange march
Med vedtagelsen af Grundloven var fredningstiden for VK-regeringen slut, og folketingsvalget i september 1953 til et udvidet folketing med 179 mandater og stemmeret til de 23-25-årige førte til
dannelsen af en ren socialdemokratisk regering under Hans Hedtoft, ikke fordi der var sket de store forskydninger, men fordi de
radikale ville af med især de konservative. Regeringen måtte fortsat føre en stram økonomisk politik med afgiftspakker og andre
ubehagelige ting, som Venstre og konservative gik imod med,
hvad modstanderne kaldte “de korslagte armes politik.” Men den
blev i nogen grad svækket af, at Thorkil “Livrem” stemte sammen med regeringen ved en krisepakke i 1955. Året efter var VK
dog med, da man vedtog indførelsen af den almindelige folkepension, som ikke mindst den konservative leder, Aksel Møller, ellers havde advaret imod, men det lykkedes ham og hans bror,
Poul Møller at få betydelige konservative indrømmelser med i
selve udformningen af folkepensionen. Det ændrede dog ikke
ved, at folkepensionen om noget knæsatte princippet om de uni5
verselle velfærdsydelser, som man havde ret til.
Samme år kom Den kolde Krig tæt på, da Sovjetunionen knuste et
ungarsk forsøg på at løsrive sig fra Sovjets jerngreb, som man fejl-
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agtigt troede, havde løsnet sig efter Stalins død i 1953. De blodige
begivenheder blev mødt med stor sympati i Vesten, men heller
ikke mere. Stormagterne var travlt optaget af en krig i Mellemøsten
– Suezkrisen – der reelt betød enden på Storbritannien og Frankrigs status som stormagter i egen ret. Danmark tog med glæde mod
ungarske flygtninge og samlede store beløb ind til dem, mens DKP
blev endnu mere isoleret ved sin trofaste støtte til Sovjets blodige
politik. Aksel Larsen og hans “kronprins” Gert Petersen begyndte
at arbejde for et mere selvstændigt DKP. Det var en umulighed, og
efter en lang intern strid blev Aksel Larsen ekskluderet af DKP og
stiftede i begyndelsen af 1959 Socialistisk Folkeparti. Men at det
skete på grund af vrede over Sovjetunionen i almindelighed og
overfaldet på Ungarn i særdeleshed, er en myte. SF vedblev da
også i realpolitikkens verden at være en tro støtte for Sovjets politik. Som Socialdemokratiets antikommunist par excellence, Per
Hækkerup, sagde om Aksel Larsen: “en slange kan skifte ham nok
så mange gange, den forbliver dog en slange.” Men i 1960erne blev
SF alligevel et tilsyneladende stuerent parti til venstre for Socialdemokratiet, som appellerede til især unge og intellektuelle og blev en
6
evig bekymring for Socialdemokratiet.
Ind i de brølende 60’ere
Inden da oplevede Danmark noget så sjældent som en flertalsregering. Valget i 1957 sammensatte endnu engang et noget grumset Folketing, og så fik vælgerne (endnu) en lektion i politiske
krumspring. Inden valget havde statsminister H. C. Hansen kaldt
Retsforbundets leder, Viggo Starcke “en kedelig karl”, og den radikale Bertel Dahlgaard sagde lige efter valget, at han hellere ville
dø en naturlig dø end at sidde i regering med Starcke. Men politik er det (u-)muliges kunst, og kort efter dannede Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Retsforbundet regering – med en
lyslevende økonomiminister Bertel Dahlgaard. Den nye regering
måtte indlede med finanspolitiske stramninger på grund af den
evigt skrantende valutabalance, men så kom opsvinget som aldrig
før eller siden i Danmarkshistorien. Det var for første gang ikke
landbruget, men industrien, der eksploderede i vækst og i løbet af
relativt få år gjorde Danmark til et industriland. Væksten fortsatte
uafbrudt, om end med mindre vækst i 1965-67, helt til 1973. Arbejdsløsheden forsvandt næsten helt, og danskerne tog hul på et
forbrugsorgie som aldrig set før. Det gjorde det ikke just nemmere at være i opposition. Venstres leder Erik Eriksen holdt fast i, at

han kun ville i regering sammen med de konservative, og det
gjorde det nærmest umuligt at tale med de radikale, så selvom H.
C. Hansen døde i 1960, kun 53 år gammel, kunne Socialdemokratiet blot sætte en ny mand, Viggo Kampmann, i statsministerstolen. Kort efter var der valg, og Kampmann kunne fortsætte
som statsminister men uden Retsforbundet, der fik den ultimative
straf for regeringsdeltagelsen: de røg under spærregrænsen. Men
selvom de konservative var gået to mandater frem til 32, hjalp
det ikke oppositionen, for Venstre gik syv tilbage. Alligevel måtte
Kampmann købe Mikael Gam med en grønlandsministerpost for
7
at sikre et snævert flertal.
Norden, EFTA eller EF?
I begyndelsen af 1960erne var det store spørgsmål for Danmark,
om man også på det politisk-økonomiske område skulle bryde med
enegangen og gå med i et større fællesskab, nemlig Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab, dannet på basis af Romtraktaten i 1957.
Selvom der i Danmark var stor veneration for det nordiske samarbejde, var Nordisk Råd ret beset mest en snakkeklub, som alle politikere med respekt for sig selv og vælgerne med rette patos i stemmen kunne tale varmt for ved given lejlighed, men meget mere førte det ikke til. Heller ikke det løse frihandelssamarbejde EFTA var
formentlig nok på længere sigt, men her stemte de konservative
imidlertid sammen med regeringen for dansk deltagelse, modsat
Venstre, der ville ind i EF. Her lokkede mere konkret økonomisk
samarbejde og støtteordninger til landbruget. Ganske vist var der
også en politisk dimension om stadig tættere samarbejde, men det
var også indtil videre mest ord. Afgørende var dog den store samhandelspartner Englands stilling, og da England i 1962 søgte om
optagelse, fulgte Danmark, Norge og Island lige efter. Kun SF var
imod i Folketinget. Men i begyndelsen af 1963 sagde Frankrigs karismatiske og selvbevidste præsident, krigshelten fra 2. verdenskrig,
Charles de Gaulle, nej til England og dermed reelt også til de små
lande. EF havde talt med én stemme, nemlig de Gaulles. Danmark
måtte fortsætte i EFTA-samarbejdet, som for så vidt var udmærket
men led af den skavank, at den nære og stadig større handelspart8
ner Vesttyskland ikke var med.
Atomtrussel og rødt kabinet
Et af de spørgsmål, der var med til at sætte skred i værdierne frem
mod ungdomsoprøret, var atomvåbnene. Som medlem af NATO

var Danmark dækket ind under amerikanernes atomparaply, og
selve truslen om atomkrig var den bedste garanti for, at den ikke
kom. Men mange så efterhånden mere på atomvåbnene – også de
amerikanske – som en trussel mod verdensfreden, ja, hele menneskeheden, og fra begyndelsen af 1960erne blev atommarcher en
del af de udenomsparlamentariske virkemidler, som de såkaldte
græsrodsbevægelser tog i brug. Med Cuba-krisen i 1962 var verden
da vitterligt også nær ragnarok, men at bevægelserne med deres aktioner reelt ydede en direkte støtte til Sovjetunionens utrættelige arbejde med at underminere forsvarsviljen og sammenhængen i
NATO, lukkede man øjnene for. Endnu var de heller ikke særligt
mange, selvom billederne fra marcherne så drabelige ud. De fleste
danskere nød det tilsyneladende uendelige opsving, mens politikerne kæmpede med at holde styr på økonomien. Oms og “helhedsløsning” blev en del af svarene, der virkede på kort sigt. Til gengæld fik regeringen et kraftigt nederlag i 1963 på de såkaldte jordlove om det offentliges muligheder for at regulære køb og salg af
jord. Venstre og konservative overraskede alle ved at gøre brug af
Grundlovens konservative garanti med folkeafstemning. Jens Otto
Krag, der netop havde afløst den sygdomsramte Viggo Kampmann, hilste det velkomment, men nej’et til jordlovene blev massivt. Mange mente, at det var den usaglige propaganda udtrykt i
den legendariske plakat med “den sorte hånd”, der tager den lille
mands hus, som gjorde udslaget. Men måske var det bare en instinktiv konservativ vilje til at værne om den private ejendomsret
9
mod en stadigt mere omsiggribende stat?
Uanset nederlaget kunne Jens Otto Krag fortsætte som statsminister efter valget i 1964, dog kun med Socialdemokratiet i regering
og et meget snævert flertal. Året efter gik Erik Eriksen af som leder
af Venstre efter at have luftet tanken om en sammenslutning med
de konservative, som ved valget havde fået 36 mandater, kun to
mindre end Venstre; det var der absolut ikke stemning for i partiet
eller hos de konservative for den sags skyld. Erik Eriksen gik af og
overlod ledelsen til cand. theol. Poul Hartling, en helt anden type
venstremand, der straks i “Svanningetalen” inviterede de radikale
til nærmere samarbejde, hvilket samtidig var en afstandtagen til de
konservative, som svarede igen ved at tilbyde regeringen samarbejde. Men ved valget i 1966 viste Kampagnen mod Atomvåben,
Vietnambevægelsen og andre venstreorienterede bevægelser tilsyneladende deres virkning: SF gik 10 mandater frem, og selvom So-
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cialdemokratiet gik syv tilbage, var der for første gang socialistisk
flertal. At gå med i regering var dog for vidtgående for SF – og
også for mange socialdemokrater, men SF blev fast støtteparti i
“det røde kabinet”, der blandt andet indførte kildeskatten og
momsen. Men i december 1967 revnede SF på et spørgsmål om
kriselovgivning efter en kraftig engelsk devaluering. Udbryderne
dannede Venstresocialisterne, som blev et mærkværdigt sammen10
løb af revolutionære, anarkister og fraktionsdannere.
KVR – de forspildte muligheders regering?
Valget i januar 1968 viste imidlertid, at der ikke var gået ungdomsoprør i dansk politik – endnu. Det konservative Folkeparti,
Venstre og Det radikale Venstre havde komfortabelt flertal, og
de konservative blev med 37 mandater det største borgerlige parti, men Poul Sørensen pegede alligevel på den radikale Hilmar
Baunsgaard som statsminister, der havde mere end fordoblet partiet. Men KVR-samarbejdet var vanskeligt, og hvis borgerlige
vælgere havde troet, det ville betyde et opgør med væksten i det
offentlige, skattestigningerne og venstredrejningen generelt, tog
de fejl. Den konservative forsvarsminister Erik Ninn-Hansen
måtte sluge nedskæringer på forsvaret til ære for de radikale, den
konservative finansminister Poul Møller måtte indføre kildeskatten, den konservative justitsminister Knud Thestrup frigav pornoen og liberaliserede adgangen til abort, og den konservative indenrigsminister Poul Sørensen måtte gennemføre en kommunalreform, der centraliserede kommunerne. Fra venstre blev
regeringen trængt af ungdomsoprør på universiteterne og Vietnambevægelsen, fra højre af stigende modstand mod netop venstredrejningen og især mod skattetrykket, udtrykt gennem skatteadvokaten Mogens Glistrup, som den 30. januar 1971 på fjernsynsskærmen med sin karakteristiske bornholmske accent glad
kundgjorde, at hans trækprocent var nul trods millionindtægter:
“Skal vi sige det på den måde, at det at være skattesnyder, det er
en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig
en kølle oven i hovedet, men skattesnyderen i dag er at sammenligne med jernbanesabotørerne under Besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelandsnyttigt job.” Den pæne konservative Poul Møller, der i forvejen var svækket af sygdom, kom
sig aldrig over dette slag mod borgerlig anstændighed. Hilmar
Baunsgaard udskrev valg før tid i september 1971, og efter en
valgkamp, hvor de konservative måtte høre på kritik fra Berling-
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ske Tidende for at have ført en useriøs valgkamp (Erik NinnHansen havde optrådt med cirkuselefanter og radioværten Claus
Walther), holdt Det radikale Venstre deres 27 mandater, men
både Venstre og konservative gik tilbage til henholdsvis 30 og 31,
så flertallet var væk, og Jens Otto Krag kunne igen danne regering. For mange havde KVR-regeringen forspildt en gylden mulighed for at dreje udviklingen i samfundet væk fra statsstyring og
stigende skattetryk, men reelt var viljen der ikke, og det er også
tvivlsomt, om de kraftige nedskæringer i det offentlige, som måtte
have været konsekvensen, ville være blevet modtaget med andet
end en flugt mod venstre. Dertil kom, som Erik Ninn-Hansen
skriver, at de planer, regeringen havde lagt, reelt krævede to valgperioder for at blive gennemført, men så langt strakte vælgernes
tålmodighed sig ikke; de nåede kun at se de ubehagelige sider
ved politikken. Derfor blev regeringen ramt af det, som en
svensk statsminister kaldte “de voksende forventningers utilfredshed.” Derfor var de nøgne fakta i 1971 med Erik Ninn-Hansens
ord: “Betalingsbalanceproblemet var ikke forsvundet, gælden til
udlandet var vokset stærkt, statens og kommunernes budgetter
var hoppet gevaldigt i vejret, og skatterne havde langt oversteget
11
de grænser, som de tre partier tidligere havde advaret imod.”
Striden om Christmas
Med befrielsen kom Christmas Møller som nævnt hjem og blev
udenrigsminister i befrielsesregeringen som repræsentant for modstandsbevægelsen. Han genindtrådte ikke straks i Det konservative
Folkeparti, faktisk gik der omkring fire måneder, inden det skete,
og forinden havde han flirtet med tanken om at danne et nyt bredt
folkeparti baseret på modstandsfolkene. Det var dog især Frode Jakobsen, der havde disse tanker, mens Christmas Møller fandt dem
urealistiske. Han nåede også inden genindmeldelsen at lægge sig ud
med store dele af i hvert fald den del af den borgerlige befolkning,
som ikke havde taget del i modstandsbevægelsen – og det var trods
alt langt de fleste. Især en tale i Stege på Møn den 8. juli 1945 vakte
vrede. Han slog fast, at “vi er alle under anklage” for at have haft
medansvar for samarbejdspolitikken, og landbruget fik at vide, at
det ikke kunne forvente at opretholde de priser, “som Landbruget
jo paa hele Samfundets Bekostning har haft under den tyske Besættelse.” For borgerlige vælgere især smertede det, at han kort før i et
interview med Berlingske Tidende havde sagt, at statsindgreb i økonomien ville blive nødvendige: “Man taler paa visse Hold saa me-

get mod Socialisme og Statsindgreb. Jeg hævder heroverfor, at vi
alle er blevet Socialister.” Som hans nevø, Wilhelm Christmas
Møller, siden skrev, var det egentlig blot den statskonservatisme,
som Christmas Møller 1930erne igennem mange år havde talt
for, men nu var han i hvert fald i samarbejdspolitikernes øjne blevet suspekt, og en sådan udtalelse var naturligvis oplagt at bruge
imod ham. Der var da også ganske mange – også konservative –
der i de følgende måneder tog afstand fra ham, men han lod sig
alligevel overtale til at genindtræde i partiet i forbindelse med partiets landsråd den 30. august 1945, hvor han blev hyldet på behørig vis. Han afviste dog tilbuddet fra partiledelsen om at blive formand, men stillede op ved folketingsvalget i oktober og blev efter
12
valget gruppeformand.
Som nævnt var valget i oktober et nederlag for Det konservative
Folkeparti, hvilket Christmas Møller så som “et forfærdende udtryk for, at Besættelsestiden og Krigen var glemt…et stort aandeligt Nederlag.” Han vurderede, utvivlsomt korrekt, at en hovedårsag til Venstres store sejr og de konservatives nederlag var
spørgsmålet om Sydslesvig. Ved tiltrædelsen i maj havde regeringen erklæret, at “Grænsen ligger fast.” Men i løbet af sommeren
blev Venstre stærkere og stærkere fortaler for en grænserevision,
mens de konservative fastholdt standpunktet. Christmas Møller
mente, at en grænseflytning ville være en ulykke: Danmark skulle
ikke have “velsagtens en halv Million Tyskere indenfor Landets
Grænse, som…Tungen paa Vægtskaalen imellem stridende Partier.” Han frygtede, at mange i den øjeblikkelige nødsituation ville
stemme for en tilslutning til det i deres øjne kornfede Danmark
som “Späckdänen”, men siden, når Tyskland igen var blevet
stærkt, ville blive et kæmpe revanchistisk problem. Knud Kristensen lod sig rive med af stemningen for en grænseflytning, og i
1946 førte han reelt sin egen Sydslesvigpolitik, hvor han kæmpede for “Sydslesvigs land genvundet, folkeligt, kulturelt og dernæst
politisk, det er kampens mål.” Men en statsminister kan ikke føre
personlig politik, så til sidst blev han fældet på denne politik. For
Det konservative Folkeparti betød det imidlertid en traumatisk
periode, hvor Christmas Møller fastholdt sit standpunkt, mens
ikke mindst Ole Bjørn Kraft ønskede en mere imødekommende
linje overfor en grænseflytning – som de allierede vel at mærke
støttede: hvis Danmark ville, kunne det få hele Sydslesvig. Partiet
blev spaltet på langs – på Christmas’ side så man folk som Poul

Møller og Erik Ninn-Hansen, på den anden Erik Haunstrup
Clemmensen. Den 9. juli 1947 vedtog Folketinget en erklæring
om Sydslesvig, hvor kun Dansk Samling stemte imod, mens
DKP og de konservative Christmas Møller og Flemming Hvidberg undlod at stemme. Situationen omkring Christmas Møller
var blevet uholdbar, han trak sig som gruppeformand og var herefter en isoleret skikkelse i dansk politik; til landsrådet i 1947
blev han end ikke inviteret. Nye forslag om at danne et nyt parti
fra blandt andre Erik Ninn-Hansen blev afvist, og i stedet stillede
han op som løsgænger midt i orkanens øje, Sønderjylland. Det
var en umulig opgave, han blev da heller ikke valgt, og den 13.
13
april 1948 døde han, 54 år gammel.
For ledelsen af Det konservative Folkeparti var Christmas Møllers død utvivlsomt en lettelse, selvom det naturligvis ikke kunne
siges højt. Partiet havde efter hans ufrivillige exit i 1941 været ledet kollektivt af Vilhelm Fibiger som partiformand og Ole Bjørn
Kraft som politisk leder, mens Poul Sørensen fik en stadig større
rolle på det organisatoriske plan som generalsekretær. Det fungerede – ganske usædvanligt for Det konservative Folkeparti – udmærket med denne delte ledelse, og derfor var Christmas Møllers
tilbagekomst både en glædelig og problematisk begivenhed. Det
sidste blev den efterhånden, som hans markante standpunkter og
Sydslesvigproblemet trådte frem. Efter de to dårlige valg i 1945
og 1947 rustede partiet sig politisk og organisatorisk. Fibiger trådte i 1948 tilbage som partiformand og blev afløst af den tidligere
handelsminister Halfdan Hendriksen, mens Poul Sørensen som
generalsekretær fik den store opgave at samle partiets organisation og ikke mindst dets presse efter spliden om Sydslesvig og
Christmas Møller. Ole Bjørn Kraft var den daglige politiske leder, men med Frederiksbergs borgmester Aksel Møller som en
stadig mere fremtrædende skikkelse. Med Den kolde Krig kom
konservative mærkesager som et stærkt forsvar og efterhånden
også tilslutning til en forsvarsalliance i fokus, mens kommunisterne, som ikke mindst Christmas Møller under besættelsen havde
set en mulighed i et samarbejde med, blev udstødt som et klart
fjendebillede – eller rettere, de udstødte sig selv ved deres uforbe14
holdne støtte til Stalin.
Da Hedtoft “gled i smørret”, var Det konservative Folkeparti derfor godt rustet til regeringsmagten. I første omgang ønskede de
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konservative en “Atlantpagt-regering”, det vil sige en regering af
Venstre, konservative og Socialdemokratiet, men da det var
umuligt at forene især Venstre og Socialdemokratiet på andre
spørgsmål end det udenrigspolitiske, blev det altså en VK-regering. De konservative og Venstre fik hver seks ministre. De Konservative ville have Aksel Møller som finansminister, men da
Venstre krævede denne post til Thorkil Kristensen, blev Ole
Bjørn Kraft som udenrigsminister regeringens nummer to, mens
Aksel Møller blev indenrigsminister og Poul Sørensen arbejds- og
socialminister. Regeringsdeltagelsen og landets vanskelige økonomiske situation betød, at man måtte se bort fra konservative særinteresser for at føre en ansvarlig økonomisk politik. Som Aksel
Møller sagde: “Ingen kan bebrejde os, at vi har skånet vore egne
vælgere – vi har lagt dem på skærebrættet først!” Denne holdning,
der vel for så vidt har været karakteristisk for de konservative i
de perioder, hvor de har været i regering, giver sjældent bonus
ved valgene, men partiet fik dog omtrent status quo ved valget efter den ny grundlovs regler i september 1953. Men selvom Venstre gik frem, blev det kun til en periode i regering, Det radikale
Venstre bestemte og var navnlig utilfredse med Ole Bjørn Kraft,
hvis høje moralske profil og markante antikommunistiske holdning var noget nær så “uradikal” som man kunne blive, og de pe15
gede på Hans Hedtoft.

Erik Ninn Hansen og Erik Haunstrup Clemmensen i fred og fordragelighed.
Erik Ninn-Hansen, født 1922, minister og landsretssagfører. Uddannet jurist
1948, landsformand for KU 1948-50. Fra 1953 medlem af Folketinget.
Forsvarsminister og senere finansminister i KVR-regeringen. Partileder under
striden med Erik Haunstrup Clemmensen. 1982-89 justitsminister, 1989 formand for Folketinget. Tamilsagen betød en isolering af Ninn i partiet og endte
med en rigsretsdom, som han i høj grad så som politisk.
Erik Haunstrup Clemmensen (1920-2009), politiker og direktør. Cand. polit.
1947. Formand for Københavns KU 1942-47, medlem af Folketinget
1960-71 og 1973-77. Formand for Det konservative Folkeparti 1972-74,
men trak sig efter striden med Erik Ninn-Hansen. Direktør for Novo Industri
1964-70, derefter kreditforeningsdirektør. Aktiv i Grænseforeningens arbejde,
1966-73 som formand. (Billedet stillet til rådighed af Berlingske Tidende)
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Det konservative Folkeparti befandt sig igen i opposition, hvilket
det ikke var uvant med – reelt var VK-regeringen de konservatives første deltagelse i en “normal” regering – men at oppositionsperioden skulle komme til at vare næsten 15 år, mens Socialdemokratiet nærmest konsoliderede en førstefødselsret til regeringsmagten, kunne ingen selvsagt vide. Tværtimod regnede man med
ved et fortsat tæt samarbejde med Venstre snart at kunne vende
tilbage på taburetterne. Ole Bjørn Kraft genindtrådte som gruppeformand med Aksel Møller som næstformand, men allerede i
1955 stoppede Kraft som gruppeformand for at hellige sig internationalt arbejde i Nordisk Råd og Europarådet samt som formand for Moralsk Oprustning. Aksel Møller blev ny gruppeformand med Poul Sørensen som næstformand, hvorved der blev
skabt et stærkt makkerpar på trods af – eller måske rettere på
grund af – deres vidt forskellige personligheder. Men allerede i
1958 døde Aksel Møller pludselig og Poul Sørensen blev i stedet
gruppeformand, mens Knud Thestrup blev næstformand og Poul

Møller politisk ordfører. Selvom Poul Møller i 1960 forgæves forsøgte at vælte Poul Sørensen, blev det denne trio, der tegnede Det
konservative Folkeparti i 1960erne, Poul Sørensen i stadig større
grad som “partiejeren”, der kendte hver en dansk flækkes tillidsmænd og samtidig havde den fornødne autoritet til at styre Christiansborg-politikerne. En del – heriblandt Poul Møller – mente,
at han i for høj grad brugte “stokkemetoden” til at holde sammen
på partiet, men for mange konservative skulle tresserne siden
16
komme til at stå som i et gyldent skær af ro og samdrægtighed.
Belønningen for de mange års tålmodig venten, hårdt oppositionsarbejde og enighed kom med dannelsen af KVR-regeringen i 1968.
Poul Sørensen pegede allerede under partilederrunden på tv på
Hilmar Baunsgaard som leder af en KVR-regering, hvorved Poul
Hartling fik et solidt “tak for sidst” for opløsningen af VK-samarbejdet med Svanningetalen. De konservative fik ligesom i 1950
seks ministerposter, men som nævnt på poster, hvor de måtte gennemføre forslag, som mange ikke betragtede som konservative.
Poul Sørensen havde imidlertid sagt på landsrådet i 1968: “Dette
[KVR-regeringen] må lykkes. Mislykkes det, er det én gang for alle
slået fast, at kun Socialdemokratiet kan regere Danmark.” Så der
måtte bides i en del sure æbler for at holde sammen på regeringen.
I øvrigt fungerede samarbejdet mellem især Hilmar Baunsgaard og
Poul Sørensen ifølge Erik Ninn-Hansen særdeles glimrende. Men i
juni 1969 døde Poul Sørensen, og da Poul Møller også var fysisk
svækket, stod partiet uden politisk leder. Det blev reelt Erik NinnHansen, der overtog mange af Poul Sørensens funktioner. Også
han fik et tæt samarbejde med Baunsgaard, hvilket bestemt ikke
var til Poul Møllers tilfredshed, men fællesskabet om at være i regering kan holde mange følelser og ambitioner nede, så frem til regeringens fald i 1971 fungerede samarbejdet i partiet tilsyneladende
gnidningsfrit. Partiet havde også på landsrådet i Odense i 1970
vedtaget et nyt partiprogram, “70ernes folkeparti”, som lagde op til
betydelige reformer, blandt andet med medarbejderindflydelse og
demokrati på arbejdspladsen, ligeløn, miljøplanlægning og andet,
som af en del blev beskyldt for at være for stor en indrømmelse til
17
ungdomsoprørets vinde.
En sidste optur for den trykte presse
Den 4. maj 1945 kl. 21 ophørte censuren på Hotel Kongen af
Danmark sit virke. Fra det ene øjeblik til det andet var det igen

muligt at skrive og sige stort set, hvad man ville, i hvert fald indenfor almindelig anstændigheds og injurielovgivningens rammer. Det medførte en øjeblikkelig vækst i avisernes oplag, hvor
hovedstadspressen genvandt det tabte i provinsen, men også lokale aviser oplevede en fremgang. Det hele blev dog noget forstyrret af fortsat papirrationering og derefter kraftigt stigende papirpriser, hvortil kom en fire måneder lang typografstrejke i
1947. Som en for så vidt ret naturlig følge af ytringsfrihedens
comeback opstod der flere nye blade, de to af dem som en direkte følge af modstandsbevægelsen. Den ene var som nævnt Børge
Outzes Information, der fulgte op på modstandskampen ved utrætteligt at være i haserne på samarbejdspolitikere, værnemagere og
alle andre, som ikke havde holdt deres sti ren – og det var ifølge
Børge Outze mange. Den officielt politisk uafhængige avis klarede
sig mod alle odds med dygtige skribenter og en for journalister
usædvanlig beskedenhed med lønkravene. Information overtog det
nazistiske Fædrelandets lokaler og trykkeri uden smålig skelen til
ejendomsret sammen med en anden ny “modstandsavis”, Morgenbladet, ledet af Dansk Samlings Arne Sørensen. Med det gik det
dog som med Dansk Samling efter besættelsen: hurtigt ned ad
bakke, og allerede i 1946 gik det over til at være ugeblad. Venstre
forsøgte at udnytte medvinden lige efter krigen til at erobre plads
i hovedstaden med dagbladet København fra oktober 1946, men
endnu var der ikke basis for Venstre i København, og allerede
ved slutningen af 1940erne var det slut for dette. Kommunisternes Land og Folk fik som DKP en kraftig optur lige efter krigen,
men det falmede som partiet med Den kolde Krigs realiteters indtræffen og blev afhængig af indsamlinger og – som historiker
Henrik Nissen elegant formulerer det – “en uafrystelig mistanke
om, at en af bladets raslebøsser stod i Kreml.” Nationaltidende gik
tilbage efter 1945 blandt andet på grund af konkurrencen fra Information, Børsen og Kristeligt Dagblad samt naturligvis Berlingske Tidende. Uanset de mange omskifteligheder efter 1945 var status, da
man nåede omkring 1950, at de to store bladhuse Berlingske og
Politikens Hus – “duopolet” – havde mere end genvundet deres
18
position fra før krigen.
Bladdøden
Som bekendt steg danskernes levestandard eksplosivt fra slutningen af 1950erne. Parcelhus, fjernsyn, bil, ferie, sommerhus – utallige var de områder, danskerne brugt deres mange flere penge til.
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Men én ting er sikker: aviser var ikke et af dem. For dagspressen
blev tiden fra omkring 1950 én lang smertelig historie om oplagsnedgang, sammenlægninger og konkurser. Det gjaldt hovedstadspressen, men i endnu højere grad provinsen med det særegne firebladssystem.
Fra 1950 til 1970 faldt de store københavnske morgenblades oplag fra omkring 440.000 til 322.000. Avisernes indtægter steg dog
kraftigt på grund af især stigning i abonnementsprisen, men læserne fik også mere for pengene i kraft at mange flere sider i aviserne. Lønningerne steg til gengæld også til de selvbevidste journalister og typografer, men med pressehistoriker Niels Thomsens
ord: “for begge grupper synes produktiviteten – trods betydelig
modernisering af det tekniske apparat og en mindre stram redaktion af stoffet – at være forblevet relativt uforandret.” Til gengæld
for morgenbladenes fald steg til gengæld frokostbladenes salg
kraftigt, ret præcist en fordobling fra 1950 til 1970, fra 200.000 til
399.000. Ekstra Bladet og B.T. blev med andre ord de to store
bladhuses stærkeste kort økonomisk set. Til gengæld gik det helt
skævt for det hæderkronede konservative Nationaltidende. Det havde som nævnt længe skrantet, men i 1954 forsøgte man en storoffensiv ved et navneskifte til Dagens Nyheder og en satsning på at
gøre det til en familieavis. Det førte imidlertid ikke til noget opsving, ikke engang på kort sigt, og selvom man stadig havde markante skribenter på visse områder som Hakon Stangerup på litteratur og Poul Møller på politik, måtte avisen i 1961 give op. Den
sidste chefredaktør, Jens Søltoft-Jensen, leverede efterfølgende en
knusende svada mod en trio, som efter hans mening havde fejlet
og været årsag til avisens død: Dansk Arbejdsgiverforening anført
af formanden, Svend Heineke, Berlingske Tidende og Det konservative Folkeparti, “tre grundpiller i det borgerlige Danmark, som er
ormædte og har svigtet os.” Den økonomiske støtte havde været
alt for ringe i forhold til, hvad DA og partiet ellers brugte penge
på. En anden og endnu mere udpræget partiavis, Social-Demokraten, gik det for så vidt lige så dårligt, selvom man også her forsøgte sig med en navneændring til Aktuelt fra 1959 og knap så streng
partitrofasthed. Forskellen til Nationaltidende var i bund og grund,
at Aktuelt fik en konstant tilførsel af kapital fra fagbevægelsen. Information kæmpede sig frem med konstante underskud, men trofast tilførsel af penge fra “Informations venner” holdt avisen gående. Markant var det imidlertid, at Information i 1960erne – vel at
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mærke mens Børge Outze stadig havde en betydelig rolle på bladet – bevægede sig fra at være borgerligt liberalt med især stærk
støtte til NATO til at være de venstreintellektuelles og efterhån19
den ungdomsoprørets platform.
I provinsen var der allerede før 2. verdenskrig sket en forrykkelse
imod en koncentration på færre større regionale aviser, men endnu
i 1950 var der knap 100 hovedblade i provinsen. Derefter gik det
imidlertid stærkt tilbage, og en egentlig bladdød satte ind, så der i
1970 kun var 48 hovedblade tilbage. Udviklingen gik imod, at en
enkelt avis bredte sig længere ud i oplandet, mens den fusionerede
eller opkøbte andre aviser, eller disse simpelthen gik ind. Det var
typisk den avis, der allerede var størst i 1945, som sejrede på langt
sigt. I første omgang fik en avis, der blev opslugt fortsat sit navn og
særpræg som en underdel, men også dette ophørte efterhånden.
Det var også almindeligt, at aviser af samme partifarve i et område
gik sammen for dog at opretholde partiets position i området. Men
de færreste holdt efterhånden avis alene efter partifarve, og i hvert
fald holdt de færreste mere end en avis, og så var det ikke nødvendigvis partifarven, der var afgørende. I firebladssystemet blev alle
partiers aviser ramt, men den konservative og radikale provinspresse blev særligt hårdt ramt: i 1928 var der 20 radikale dagblade i provinsen, i 1945 18 og i 1970 fem. De konservative blade
gik fra 40 i 1928 over 33 i 1945 til kun otte i 1970. Modsvarende
20
havde Venstre stadig 27 i 1970 mod 47 i 1928.
Som et led i at klare sig i denne benhårde konkurrence, frigjorde
aviserne sig efterhånden fra den partipolitiske binding. Når man
var alene eller kun to om at dække et stort område, mente de fleste aviser, at det var en hæmsko at have en nær tilknytning til et
bestemt parti. Denne holdning blev yderligere forstærket af, at
partiernes medlemstal dalede kraftigt, og at udsvingene ved valgene blev større. Derfor brød en lang række aviser i 1960erne
med “deres” parti og blev “uafhængige”, dog ofte alligevel med
en vis mere ubestemt politisk orientering, “borgerligt-liberalt”
f.eks. Konsekvenserne af denne omkalfatring af medieverdenen
var utvivlsomt store. Som Erik Ninn-Hansen skriver om VKR-tiden kunne den ikke mindst ramme de borgerlige, når aviserne
rigtig skulle markere deres nye “selvstændighed”: “Kravene til frigørelse fra partierne voksede, efterhånden som konkurrenterne
forsvandt, så der kun var én avis tilbage i byen eller på egnen. De

blade, der voksede, så også chancen for at vokse mere, hvis partitilknytningen forsvandt. Denne proces var under stærk udvikling
under VKR-regeringen. Når dagbladene rigtig skulle demonstrere deres uafhængighed og alsidighed, kunne det gøres helt forståeligt, når de angreb det parti, de tidligere havde støttet…Det fremkaldte nogen forvirring hos de trofaste læsere, når de hidtidige
lovprisninger af partiet og dets tillidsmænd blev ændret til barske
artikler eller til politisk holdningsløshed.” Selvom der naturligvis i
dette også er et element af (bort-)forklaring på den modvind, de
mange uborgerlige tiltag fra regeringen fremkaldte, er der utvivlsomt meget rigtigt i analysen. Og de konservative blev ganske
hårdt ramt, da deres avis i de små og mellemstore provinsbyer
typisk netop ikke var dem, der havde stået stærkest og følgelig
21
blev ofre for bladdøden.
Konservative redningsaktioner
Det var ellers ikke fordi, Det konservative Folkeparti ikke gjorde
noget for at redde partiets aviser. Partiets “ambulance-tjeneste”
forsøgte at hjælpe overalt i landet med at finde nye muligheder
for de skrantende aviser: lån, nye tekniske landvindinger, samarbejde om stofområder, tillæg eller søndagsaviser, sammenlægninger og fusioner. Det var især Folketingsmedlem Einar P. Foss
(søn af Alexander Foss og formand for partiet 1957-65), der i
1950erne udførte et utrætteligt arbejde på disse områder. Som eksempel kan nævnes “Ringkøbing Amts konservative Blade”, der
var en sammenslutning af vestjyske dagblade. I 1956 lånte partiet
Herning Avis de nødvendige penge til at investere i en rotationspresse “ikke nyeste model, men det er godt kram”, som var bydende nødvendig, hvis man skulle være med i den tekniske udvikling, men som var en uoverkommelig investering for de små
blade. I juli var Einar Foss i Herning og besøgte redaktør Paul de
Wolff og formand Mads Eg Damgaard. “De var begge ret optimistiske m.H.t. Mulighederne for en Forøgelse af Abonnementet”, som Foss skrev til Poul Sørensen efter mødet i et brev, der
viser ganske meget om situationen: “Wulff [sic!] havde egentlig
tænkt sig én Udgave for hele Ringkjøbing Amt + Skive, men saa
vidt er man ikke gaaet endnu….Wulff meddelte, at Skive Avis
fortsætter efter, at man har fundet en lokal Dame, som vil være
Redaktør. I Holstebro har man endnu ikke fundet nogen Afløser
for Thiis…Victor Pedersen, som faar 2 Sider fra Herning, har
meddelt Wulff, at han ville opgive Ribe Stiftstidende og Esbjerg Avis

Poul Møller (1919-97), minister og advokat. Formand for KU 1943-48,
fra 1950 folketingsmedlem. Skribent for bl.a. Dagens Nyheder og Berlingske Tidende. Politisk ordfører efter Aksel Møllers død 1958. Finansminister
i KVR-regeringen. Medlem af Europaparlamentet 1979-86. Kendt som en
blændende taler og skribent af flere bøger, bl.a. Politik på vrangen. (Billedet
stillet til rådighed af Den konservative Pressetjeneste)
og vil nøjes med at udgive et ugentligt Annonceblad. Jeg sagde, at
det ville vi ikke blande os i…Wulff og Damgaard var altsaa ret
optimistiske m.H.t. Bladets Fremtidsmuligheder, men første Halvaar viser et Underskud paa ca. 20.000 [kr.] udover Tilskud. No-
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get kan skydes paa Nyindretning, noget paa Strejken men mest
paa almindelig Stigning af Omkostninger. Konkurrenten [Herning
Folkeblad] holder en urimelig lav Pris paa Abonnementet: 13 Kr.
pr. Kvartal, og Herning Avis er nødt til at følge med.” Foss måtte
konstatere, at trods partiets tilskud plus lån til den ny rotationspresse, var økonomien både anstrengt og uoverskuelig: “Vi har
brug for en komplet Status med alle Gældsforpligtelser og en
Oversigt over Afdrag. Desuden skal vi bruge et Budget for resten
af Aaret (efter Dato for Status), samt et almindeligt Aarsbudget…Derefter vil vi kunne se, hvor store Tilskud Herning behø22
ver for at kunne opretholde sin Likviditet.”
Alle de gode hensigter og penge hjalp ikke i det lange løb. Seks år
efter den sidste store satsning i Herning var det slut. Ved udgangen af 1962 lukkede Herning Avis og alle dens aflæggere på én
gang: Viborg Stiftstidende, Struer Avis, Skjern Avis, Skive Avis, Ringkøbing Avis, Morsø Avis, Lemvig Avis, Holstebro Avis og altså Herning
Avis. I en “nekrolog” i den – efter Foss’ mening – urimelige konkurrent, Herning Folkeblad, beklagede man det skete, der var “et
led i en beklagelig udvikling for store dele af den danske dagspresse”. Men mon ikke Folkebladet lo med det andet øje? I hvert
fald findes denne avis stadig i 2012. Herning Avis, stiftet 1903, var
i øvrigt først blevet konservativt i 1935, da redaktør C. Hærvig
skiftede avisens ståsted fra Venstre til konservative. Som det hed
i det lokale folkevid: “han gik i seng om aftenen som venstre23
mand og vågnede op om morgenen som konservativ!”
En presset konservativ presse
For Foreningen for den konservative Presse i Danmark blev efterkrigstiden naturligvis i høj grad præget af de tiltagende økonomiske vanskeligheder og derefter den regulære bladdød, der som
i tilfældet Vestjylland kunne tage karakter af massakre. De første
år efter krigen gik som nævnt ellers rimeligt for dagbladene med
papirrationeringen og –priserne som de største udfordringer.
Men allerede i slutningen af 1940erne meldte en ny hverdag med
øget konkurrence, stigende lønomkostninger og nye tekniske
krav sig. I foreningens medlemsblad røg proppen af flasken, da
formanden Louis Schmidt fra Aarhus Stiftstidende i maj 1949 skrev
om de små avisers vilkår og mulighederne for at hjælpe dem.
Den direkte anledning var en ubehagelig “jødeaffære” på Ærø. En
17-årig journalistelev på den konservative Ærø Avis skrev i febru-
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ar 1949 en artikel om jøder, der var af antisemitisk karakter. Eleven og redaktør Harald Petersen blev meldt til politiet for
“Ophidselse mod Folkegrupper”, som det hed i racismelovens
forløber. De forsvarede sig med, at eleven havde været alene på
redaktionen, og redaktøren havde ikke set avisen, inden den kom
i trykken, fordi han havde travlt med salgsarbejde. Men i modsætning til i 1930erne, hvor halv- og helantisemitisme som nævnt
kunne passere i selv store aviser som Jyllands-Posten, var situationen efter Holocaust en helt anden: både redaktør og elev på den
lille avis blev idømt en betinget hæftestraf på 30 dage efter en
kontroversiel lov, vedtaget i 1939 efter Krystalnatten i Tyskland.
Men for Louis Schmidt viste denne ulykkelige sag de små dagblades problemer i en nøddeskal: underbemanding, uuddannede
(her umodne) medarbejdere og overbebyrdede redaktører. Sidstnævnte “slider for Brødet, men ogsaa for Bladets Fremgang og
Anseelse samt for Partiet. Men naturligvis burde de have bedre
Arbejdsvilkaar, større og dygtigere Medhjælp, bedre tekniske
Muligheder…Flere Penge altsaa, deraf bedre Avis, større Oplag
og dermed flere Annoncer,” skrev Louis Schmidt. Han mente, at
Det konservative Folkeparti burde ofre langt mere, og ikke kun
beløb, “store nok til, at Bladene kan holde Hovedet lige over
Vandskorpen. Der skal mere til. De skal gøres til Frisvømmere.”
I stedet for at ofre store summer på valgaviser, plakater og anden
“Døgn-Propaganda”, burde man give større tilskud til aviserne,
der hver dag påvirkede læserne i konservativ retning i modsætning til den tvivlsomme effekt, valgkampagner havde. Schmidts
artikel blev fulgt op af andre redaktører, der ligeledes pegede på
det nødvendige i, at partiet ydede mere end “blot” ambulancehjælp, når et blad var døden nær. Som det ses af eksemplet fra
Vestjylland blev der også ydet andet, f.eks. lån til nyinvesteringer,
men formentlig undervurderede Louis Schmidt og andre, som
Jens Søltoft-Jensen fra Dagens Nyheder, hvilke midler, der skulle
have været anvendt, hvis man skulle have holdt liv i hele skoven
af små konservative blade. Den – takket være fagforeningsmidler24
ne – langt mere ressourcestærke A-presse kunne heller ikke.
Tak er kun et fattigt ord
Trods den store indsats fra partiets side for at holde liv i pressen,
var forholdet til redaktørforeningen ikke altid lige godt. Ligesom
før Christmas Møllers tid som tovholder for forholdet mellem
parti og presse, var der omkring 1950 utilfredshed med informati-

om det netop overståede landsråd, at generalsekretær Svend Jørgensen havde aflagt beretning om arbejdet ude i landet: “Den indeholdt megen Tak for vel udført Arbejde af Foreningsmænd,
Tillidsmænd, Kvindeorganisationer og Folkeligt Oplysningsforbund. Det var alt sammen udmærket og velfortjent. Men – der
var en Grænse for Partiets Taknemlighed. Til en Tak til Partiets
Presse fandt man nemlig ikke Anledning.” Schmidt mente ikke,
det skyldtes en forglemmelse, en sådan tak havde der heller ikke
tidligere været, tværtimod: “Det synes desværre, som om i alt
Fald en Del af Partiets Ledelse nærmest betragter vor Presse som
et nødvendigt Onde”. Om Louis Schmidt havde ret i denne hårde dom vides ikke, men i dele af partiet anså man det muligvis
for tilstrækkeligt med de store aviser som Berlingske Tidende og
Stiftstidenderne som konservative, mens resten efterhånden mest
var en møllesten om halsen. Men uanset hvad, forsøgte man at
holde liv i de mindre længst muligt, og i juni 1953 kunne samme
Louis Schmidt da også skrive, at samarbejdet med partiet nu havde fundet “den rigtige Form” med udvidede hovedbestyrelsesmøder, hvor også pressen deltog og blev en del af debatten om partiets politik. Det var da også i VK-regeringens sidste år, hvor man
så frem til et valg, der skulle forlænge regeringens levetid og hvor
“det gælder ikke-socialistisk eller socialistisk Styre”, som Louis
Schmidt skrev, og man sporede en betydelig optimisme. – Væl25
gerne valgte dog det “socialistiske Styre,” ledet af H. C. Hansen.
Paul de Wolff (1913-1994) (til højre), journalist og redaktør. Under Besættelsen ved Kjøbenhavns Amts Avis. 1942-47 redaktør ved Holstebro Avis,
1947-62 ved Herning Avis. Forsøgte med fusioner, lokal støtte fra erhvervslivet
samt fra Det konservative Folkeparti at bevare avisen som den førende borgerlige
i Vestjylland. Formand for Den konservative Presse- og Informationstjeneste
1959. Fotograferet med Jens Stampe, tidl. administrerende direktør, Herning
Folkeblad. (Billedet stillet til rådighed af Herning Folkeblad)
onsniveauet fra parti til presse. I 1949 lovede Poul Sørensen og
Ole Bjørn Kraft, at man i højere grad ville sende fortrolige informationer og indkalde til møder i forbindelse med indgåelse af store politiske aftaler. Det var imidlertid ikke lige nemt at leve op til
de gode intentioner og kunne vel i praksis også være umuligt. Ind
imellem følte man sig direkte tilsidesat. I oktober 1951 skrev den
altid direkte formand, Louis Schmidt, således i medlemsbladet

Nye bladhuse og ny teknik
Der var dog ikke kun ulykker i 1950erne. Blandt andet kunne
man glæde sig over indførelsen af ny teknik på en række områder, og flere steder opførte man nye moderne bladhuse til afløsning for gamle, utidssvarende bygninger. Nogle steder var det
indlysende nødvendigt, som i Odense hvor Fyens Stiftstidende i
1954 fik et nyt bladhus som afløsning af det gamle, der blev
sprængt i maj 1944. Kontorhus i fem etager, teknisk hus i tre og
med ny rotationspresse rustede den gamle avis sig til den kamp
om læserne på Fyn, der her skulle ende med dens totale sejr 25 år
senere. I et mindre format, men ikke en mindre præstation, var
Frederiksborg Amtstidendes nye bladhus fra samme år, hvis gamle
trange lokaler med kakkelovn og toiletforhold var så ringe, at selveste partiformanden, Halfdan Hendriksen, havde kommenteret
dem: “Aah! Frederiksborg Amtstidende – det er det Blad med de forfærdelige Toiletforhold!” En udvidelse af aktiekapitalen var ikke
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mulig. “Men saa mobiliserede vi alle vore konservative Venner i
Nordsjælland og startede et Ejendomsaktieselskab: “Det konservative Bladhus i Hillerød A/S” som købte Hostrupvej 3”, hvor
der blev plads til den nye Frankenthaler-rotationspresse, der kunne trykke 8-9.000 aviser i timen. Men også andre nye tiltag kom
til som teletypemaskinen, hvor maskinskriversken (der kunne
ikke være tale om andet end en kvinde!) skrev teksten, som så
blev overført til en hulkortstrimmel, der kunne spoles op og sendes til sættemaskinen. Og billeder, stadig flere og i bedre kvalitet
måtte der til, selvom det ærgrede en og anden gammel konservativ. Som “X”, der i marts 1958 klagede over billedbladene, der
var fængende, men det “tilfredsstiller ikke noget behov for læsning. Det giver en række synsindtryk, men bundfælder sig ikke i
sindet.” Men trods fjernsyn og Se og Hør var der håb: “Der vil
komme en dag, hvor folk bliver trætte af at se billeder. Da vil billedblade faa svært ved at eksistere.” Heri fik den gamle redacteur
26
som bekendt ikke ret – endnu i hvert fald…

Knud Secher (1907-97), journalist og chefredaktør. Arbejdede som skribent
og forfatter, indtil han i 1936 kom til Fyens Stiftstidende, fra 1946 til
1975 som chefredaktør. I tæt samarbejde med Christmas Møller og Poul Sørensen gjorde han avisen til konservatismens talerør og styrkede avisens stilling. Medlem af Odense Byråd 1946-58. Formand for OB 1955-76.
Formand for Den konservative Presseforening 1959-77. (Billedet stillet til
rådighed af Fyens Stiftstidende)
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Formænd kommer og går
Poul Winge fra Randers Amtsavis døde i 1947 og høstede kun ros
for sin måde at lede foreningen på under de vanskelige vilkår under besættelsen. Næstformanden, Helmer Geill, ønskede ikke at
være formand, og året efter blev Louis Schmidt formand efter flere overtalelsesforsøg. I den markante Aarhus-bladmands formandstid blev Medlemsbladet moderniseret i layout, og det kom fra
1949 hver måned, det vil sige, det var intentionen, men det kneb
af og til med at få den skrivende presses fremmeste mænd til at
skrive til bladet. Da Louis Schmidt døde i 1952 overtog sønnen,
Erik Schmidt både Aarhuus Stiftstidende og Foreningen for den
konservative Presse. Han slog som nævnt til lyd for, at partiet
burde ofre noget mere på dets aviser men antydede også, at en
større uafhængighed ville være nødvendig i den benhårde konkurrence. I 1959 blev han afløst på formandsposten af Knud Secher, hvorved posten kom tilbage til Fyens Stiftstidende, hvor den
27
havde været i så mange år af foreningens tidlige historie.
I kamp for ytringsfriheden – 14 dage i “Sing-Sing”
Medlemsbladet kunne i 1951 berette om en særpræget sag, der kostede redaktør Carl Herdahl fra Hillerød Avis en hæftestraf på 14
dage. Herdahl havde i avisen flere gange skrevet om venstreborgmesteren i Hillerød, overretssagfører Carl F. Raaschous tvivlsom-

me bolighandler, gamle domme for mandatsvig med videre og
hans karakter: “Dygtig, dristig, blæsende alle andre en lang
March og meget dominerende.” Da hverken de radikale eller de
konservative efter byrådsvalget i 1950 ville pege på ham som
borgmester, gik Raaschou til Socialdemokratiet og tilbød dem
borgmesterposten, hvilket de modtog med kyshånd. Det fik Herdahl til at skrive under overskriften “En desperat Kommunalpolitiker”, at “Byraadet var overbevist om, at Overretssagføreren,
der er en betydelig Grundinteressent, havde noget vanskeligt ved
at skelne imellem disse Grundinteresser og de kommunale Interesser.” Landsretten dømte på den baggrund Herdahl for bagvaskelse, da han nægtede at undskylde eller tilbagekalde artiklen.
Sagen kunne endda have fået langt videre følger, fordi en række
andre konservative aviser også havde bragt artiklen, hvilket Raaschou forlangte dem dømt for; i øvrigt et udtryk for det nære
samarbejde mellem de konservative aviser. Det forhindrede Herdahl dog ved at påtage sig det fulde ansvar. Han mente tydeligvis, at sagen havde en klar politisk motivering, og at landsretsdommerne var forudindtagede. Som han skrev i Medlemsbladet,
hørte det ikke “til Almindelighederne, at pæne og sobre konservative Pressemænd gaar hen og rager sig 14 Dages Hæfte til”. Men
den tidligere medarbejder på Generalkorrespondancen måtte altså fjorten dage i Hillerød Arrest, “Sing-Sing”, som han kaldte det
efter det berygtede fængsel i staten New York. Opholdet, hvor
han fik fremstillet 7.000 tøjklemmer, belønnet med knap 4 kr.,
var i øvrigt noget mere barskt, end han havde ventet. Kosten var
ikke just noget for redaktørmaver, og han blev forarget over, at
værnepligtige fra Arresødallejren blev straffet på deres kost for
forseelser: “Hvor er det middelalderligt at straffe Folk ved at give
28
dem daarlige Maver!”
Jubilæer – før bladdøden
I 1950erne kunne en række af de mindre konservative aviser holde 100 eller 125-års jubilæer. Alene i 1953 holdt Horsens Avis,
Bornholms Avis og Vejle Amts Avis 125 års og Frederikshavns Avis 100
års jubilæum. Det blev naturligvis behørigt fejret med ønsket om
mange gode år endnu. I hvor uhyggelig høj grad det skulle vise
sig at være forgæves håb, viste Roskilde Avis. I januar 1954 kunne
medlemsbladet proklamere, at “Aarets store jubilæum fejres af
Roskilde Avis, der bliver 125 Aar 1. august.” I juli måtte man imidlertid konstatere, at avisen ophørte 31. juli, altså dagen før jubilæ-

et. Redaktør Svend Jacobsen havde afstået bladet “til en kreds af
borgere, der ville føre bladet videre, men opgav det, da der ikke
kunne findes et rentabelt grundlag.” I samme blad måtte man bekendtgøre, at også Hjørring Amtstidende og Brønderslev Dagblad var
gået ind, og sidst på året gik også Svendborg Amtstidende ind. Året
efter kunne Korsør Avis fejre 100-års jubilæum – avisen, der både
havde haft den markante Adam Jensen og Paul de Wolff som redaktører. Adam Jensen, som blev kaldt “fiskernes konge, børnenes legeonkel og byens frygtede revser” og som i sine unge dage
havde været i korporlige slagsmål, når der var valghandling i Slagelse. Men blot to år efter jubilæet, den 30. september 1957, gik
Korsør Avis ind sammen med Sorø Amts Dagblad, og læserne blev
henvist til Sorø Amtstidende, “et uafhængigt venstreblad, som fuldt
og helt er gaaet ind for det nærmest mulige samarbejde mellem
Venstre og Konservative,” som det trøstende hed. På samme egn
gik Sjællands Stiftstidende, tidligere Næstved Avis, året efter ind, konkurrencen med venstrebladet Næstved Tidende havde været for
hård, og samarbejde med Holbæk Amts Avis og Odsherreds Avis hav29
de ikke hjulpet i det lange løb.
I 1960 udtalte Poul Møller ved et redaktørmøde: “I dag ved vi, at
en avis med et oplag under 3.000 ikke har en chance for at overleve. Den gamle partipolitiske ensidighed virker latterlig i dag,
men det er også galt, at det er blevet mindre fint at være politisk
engageret. Politik er blevet til dårligt stof i aviserne, som ser deres
interesse i at tage egne standpunkter og lade partiet glide i baggrunden, og der er en tydelig tendens til at interessere sig nok så
meget for modstandere som for partifæller.” På baggrund af dette
synspunkt fra en af partiets ledende skikkelser er det ikke mærkeligt, at Det konservative Folkeparti fra 1962 ikke længere gav direkte tilskud til driften af dagblade. Men bladdøden betød, at Foreningen for den konservative Presse i Danmark fik stadig færre
medlemmer eller rettere: man fik ikke færre medlemmer, da kriterierne for medlemskab blev udvidet, men medlemmerne repræsenterede stadig færre aviser: ved 50 års jubilæet havde foreningen haft 78 medlemmer repræsenterende 40 aviser, ved 75 års jubilæet i 1961 var der omtrent det samme, men nu kun
repræsenterende 20 aviser. Som en saltvandsindsprøjtning fik formand Knud Secher i 1962 overtalt Berlingske Tidendes chefredaktør
Terkel M. Terkelsen til at indtræde i bestyrelsen, hvorefter den
største konservative avis var fast repræsenteret. Ved jubilæet blev
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der dog tænkt på kommende generationer, da man indstiftede et
legat til fordel for “unge, politisk interesserede journalister ved
den konservative presse” med 10.000 kr. i puljen og mulighed for
30
udstedelse af legater à 2.000 kr.
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Kapitel VII
Opbrud og nybrud 1971-2011
Samfundet brydes op
Som nævnt kom 1960erne for mange konservative siden til at stå
som et roligt, ordentligt årti, hvor det “gamle” parti havde en betydelig størrelse, en fast ledelse og en betragtelig politisk indflydelse, selv når det var i opposition. Noget tilsvarende kan siges
om det politiske system som helhed. De fire gamle partier udgjorde stadig et solidt fundament under det danske demokrati, og
selvom SF havde været “inde i varmen” under det røde kabinet,
tjente deres hurtige spaltning og exit herfra vel nærmest til at cementere, at det kun var de fire gamle, man reelt kunne regne
med. De udenomsparlamentariske bevægelser skabte nok larm og
ballade, men så heller ikke mere. Også medieverdenen var stadig
rimelig stabil, trods bladdødens strandhugst i de gamle aviser.
Alt det ændrede sig imidlertid på få år i begyndelsen af 1970erne.
Den første store rystelse kom i forbindelse med EF-afstemningen i
1972. Efter det franske nej til Englands medlemskab og Danmarks
tilbagekaldelse af ansøgningen i 1963, fortsatte Danmark med medlemskabet af EFTA, men da EF-landene i 1969 åbnede op for en
udvidelse af EF både i bredden og i dybden, ansøgte England,
Danmark og Norge igen. Forhandlingerne gik ganske glat, og der
var i Folketinget det fem sjettedeles flertal, som Grundloven foreskriver ved suverænitetsafgivelse. Alligevel ønskede Socialdemokratiet medlemskabet lagt ud til folkeafstemning, fordi partiet og
især fagbevægelsen var splittet. Den blev fastsat til den 2. oktober
1972. Indtil begyndelsen af 1972 havde debatten om EF været forbeholdt en lille kreds af indviede og svorne tilhængere eller modstandere, men herefter eksploderede debatten og blev stærkt følelsesbetonet – til stor overraskelse for “satte” politikere som teknokraten Jens Otto Krag. Havde de tænkt tilbage på
jordlovsafstemningen i 1963, havde de næppe været så forbavsede.

Folkebevægelsen mod EF samlede folk fra næsten alle politiske partier, hvilket gav den en vis lighed med modstandsbevægelsen under besættelsen, et forhold den da heller ikke undlod at gøre
opmærksom på. Det var kampen for landets selvstændighed og
imod storkapitalen. Omvendt slog tilhængerne på alle de materielle
goder, danskerne ville få ud af EF, og hvor besværligt – og ikke
mindst dyrt – det ville blive udenfor. “For den daglige husholdnings skyld”, som det hed på Det radikale Venstres plakat med en
smilende Hilmar Baunsgaard med fru Egone på vej på indkøb –
det var stadig husmoderen, der stod for den del. Nej-siden profiterede af, at have “veteraner” udi demonstrationer og happenings fra
Vietnam- og atomkraftbevægelser – samt hippiernes despekt for
traditionelle udtryksformer, og kort før den danske afstemning
stemte Norge nej. Men lige lidt hjalp det dem. 63 pct. stemte for
medlemskabet. Muligvis havde netop nej-sidens provokerende
form skræmt mange borgerlige tvivlere væk, muligvis tænkte danskerne kun på flæskepriser, som nogen hævdede. En ting er sikker:
det var ikke ønsket om deltagelse i en politisk union endsige Europas Forenede Stater, der trak i danskerne – de aspekter var nemlig
1
stort set fraværende i debatten.
Dagen efter chokerede statsminister Jens Otto Krag alle ved at meddele sin afgang; han ville hellige sig malerier og bogskrivning. Som det
var socialdemokratisk skik efterfulgtes han ved apostolsk succession af
den rutinerede fagforeningsmand, men politisk meget urutinerede Anker Jørgensen. Han kom fra asken til ilden. Ikke kun var der uro på
bagsmækken, der var flere, som gerne ville have haft hans post, f.eks.
“den bedste statsminister, vi aldrig fik,” – ifølge nogle socialdemokrater
– Orla Møller, men hvad værre var: Danmark røg i 1973 ind i den
værste krise siden 1930erne. Den lurede i forvejen, men da Israel igen
kom i krig med sine arabiske naboer, og Vesten støttede Israel, lukke-
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de oliesheikerne for den olie, der udgjorde næsten hele energiforsyningen, for Danmarks vedkommende 90 pct. Danmark blev
ikke mindre ramt af, at Anker Jørgensen på et møde i Middelfart
støttede åbent op om Israel – hvad en lille statsminister siger i en
lille by i et lille land blev nu også hørt i den store verden. Bilfrie
søndage og energibesparelser blev svaret, men hvad værre var:
væksten faldt, og arbejdsløsheden steg dramatisk. Det tilsyneladende evige opsving var slut, og Danmark havde ikke, hverken i
det offentlige eller private, omstillet sig, mens tid var.
Krisen, ungdomsoprørets skred i normer og traditioner samt EFdebattens spaltning af partierne fik nu med nogen forsinkelse indvirkning på det politiske system. Men så kom det også med fuldt
drøn ved folketingsvalget den 4. december 1973. Måske burde
politikerne have set det komme. I hvert fald var der forinden sket
opbrud med dannelsen af Kristeligt Folkeparti (imod fri abort og
porno), den socialdemokratiske udbryder Erhard Jakobsens Centrumdemokraterne (imod “udbytningen” af parcelhusejere og bilister) og ikke mindst skatteadvokaten Mogens Glistrups Fremskridtspartiet (imod omtrent alt). “Jordskredsvalget” gav valg til ti
partier, heraf 28 mandater til Fremskridtspartiet, 14 til CD og syv
til Kristeligt Folkeparti, mens DKP og Retsforbundet fik en renæssance. Taberne blev naturligvis de gamle partier, ikke mindst
Socialdemokratiet som tabte 24 mandater og Det konservative
Folkeparti, som næsten blev halveret til 16 mandater. Sidstnævnte
mistede mange stemmer til især Fremskridtspartiet, hvis hæmningsløse angreb på formynderstaten og skattetrykket appellerede
til mange konservative. Ganske sigende havde de konservative i
Lyngbykredsen da også i sommeren 1972 nægtet ham opstilling.
Trods alt blev det en af “de gamle”, der dannede ny regering:
Poul “Pegepind” Hartling dannede den smalleste regering nogensinde, kun baseret på 22 mandater. Men det skete efter, at en ny
KVR-regering var blevet lagt i graven af Venstre, som støttede
sig på, at CD og Kristeligt Folkepart ønskede Hartling som statsminister. Bruddet mellem Hartling og de konservative forhandlere, Erik Ninn-Hansen og Ib Stetter, var præget af stor bitterhed;
det var i denne fase, at Hartling den 12. december sagde til Ninn
og Stetter, at de konservative efter det store mandattab ikke var i
en position, hvor de kunne tillade sig at stille krav. I øvrigt havde
Erik Ninn-Hansen på Den Konservative Presseforenings general2
forsamling den 8. december fået stærk støtte til en KVR-regering.
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Ulykken ved jordskredsvalget var ikke så meget tabene for de
gamle partier, selvom det naturligvis var galt nok, men ret beset
lå de vel, som de havde redt – omend en Kaj Munk eller en Harald Nielsen nok ville have sagt: “hvad sagde jeg” om demokratiets svagheder. Men det grumsede Folketing og især Fremskridtspartiet gjorde det uhyre svært at gennemføre de reformer, som
alle ansvarlige politikere dybest set vidste, skulle til for at standse
krisen. Især for de borgerlige var Mogens Glistrup en kilde til evige problemer: han havde indlysende ret i, at skattetrykket var
dræbende for alt initiativ, og at “papirnusseriet” og “skrankepaverne” lagde en kvælende dyne over samfundet, men Glistrup
kunne altid byde over, uanset hvad de borgerlige kom med, og
alene det at være i stue med ham, var for mange borgerlige som
at være i en ormegård. Det kom tydeligst til udtryk, da der efter
folketingsvalget i 1975 åbnede sig en mulighed for at lave en regering af Venstre, Konservative, CD og Kristeligt Folkeparti.
Men modet svigtede i sidste øjeblik Hartling – så sent, at ministrene in spe stod klar i deres mørke tøj til at køre til Amalienborg. Han var ikke 100 pct. sikker på Glistrups stemmer og frygtede for at bryde parlamentarisk skik ved ikke at være sikker på
ikke at have et flertal imod sig. Formentlig var frygten ubegrundet, Glistrup ville næppe have stemt for en mistillidsdagsorden,
men han var fornærmet over at være holdt ude af regeringsforhandlingerne. Alene Hartlings frygt siger noget om forskellen på
“de gamle” politikere og de nye rebeller; Glistrup eller Erhard Jakobsen ville aldrig have tøvet. Noget andet er, at Det konservative Folkepartis nye leder, Poul Schlüter, utvivlsomt har ret i, at
for de konservative var det bedst, at partiet ikke kom i regering i
1975 – oven på en dræbende intern magtkamp med tilhørende
3
mandattab (til 10).
Anker Jørgensens vej mod afgrunden
Anker Jørgensen kunne derfor fortsætte også med de kriseforlig,
som blev varemærket på 1970ernes politik. De blev indgået med
forskellige konstellationer og typisk navngivet efter den måned,
hvori de blev til. Selvom Venstre og konservative udadtil holdt
sammen også efter 1975, var det reelt meget let for socialdemokraterne at spille dem ud mod hinanden. Hvor let viste sig i
1978, da Anker Jørgensen og Venstres nye leder, Henning Christophersen, gik sammen om at danne en SV-regering, “arbejderog bonde-regeringen”, som det hed i de mere rørstrømske lov-

prisninger af dette i bund og grund naturstridige fænomen. I Ankers bagland råbte man om forræderi, og LO’s formand Thomas
Nielsen kaldte statsministeren “en lille lort,” men også de konservative havde god grund til at kalde Venstres deltagelse i regeringen et forræderi mod det borgerlige Danmark. I et brev til formand Preben Winge udtrykte den tidligere formand Knud Secher ganske bramfrit det, som mange konservative tænkte:
“Tænk, hvor mange gange min ringhed i et selvfølgelig også langt
politisk liv har oplevet, at Venstre er – som nu Christmas så frimodigt udtrykte sig – en samling lorte. Da jeg i foråret spiste frokost i Snapstinget med Schlüter og Ninn, kom førstnævnte just fra
en lang samtale med Henning Christophersen, der havde forsikret ham om, at nu skulle V og K rigtigt samarbejde, nu skulle det
være slut med alle de egoistiske svinkeærinder osv. – det var lige
efter at Hartling var forsvundet, og Schlüter følte sig overbevist
om, at H. C. virkelig mente det alvorligt. Jo, godmorgen!” Den
viste sig da også hurtigt at SV-regeringen var en fejl; en regering
kan ikke bygge på indbyrdes mistillid og “kontrolministre,” og,
som det hed i et internt notat: “Modeller for koordineringen af
regeringssamarbejdet og regeringens samarbejde med folketingsgrupperne.” “Fuldstændig vanvittigt”, kalder Poul Schlüter det
uden omsvøb. Regeringen fik nok gennemført nogle krisetiltag,
men ikke afgørende nybrud. Til gengæld indførte den efterlønnen
og udskød Storebæltsbroen samt indførelsen af atomkraft. Regeringen faldt efter blot 18 måneder på spørgsmålet om indførelsen
af Økonomisk Demokrati, alle (venstrefløjs-)socialdemokraters
4
hedeste drøm, som Venstre ikke ville opfylde.
Valget i 1979 gav fremgang for både Venstre (1) og Socialdemokratiet (3), men også Det konservative Folkeparti gik frem med
syv mandater, mens yderfløjene blev svækket – DKP rød ud, og
Fremskridtspartiet tabte seks mandater. Anker Jørgensen kunne
dog danne endnu en mindretalsregering, men dens vilkår var
nærmest håbløse. Betalingsbalanceunderskuddet voksede støt, inflationen var høj, og med shahen af Irans fald i 1979 fulgte endnu
en oliekrise. Arbejdsløsheden steg fra 1973-82 fra 25.000 til
263.000, og udlandsgælden steg fra 19 til 155 mia. kr. Knud Heinesen ville ikke fortsætte som finansminister og advarede om, at
Danmark var på vej mod afgrunden: “…nogen fremstiller det,
som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi
har kurs mod den, og vi kan se den”. Regeringen fægtede sig

frem med lappeløsninger, mens et borgerligt alternativ langsomt
viste sig med et “nyt” selvbevidst konservativt parti, som i 1980
fremlagde en spareplan til ti milliarder. Allerede i november 1981
måtte Anker Jørgensen på ny udskrive valg. Venstre og konservative gik til valg på et fællesoplæg “Helhedsplan 82” med besparelser på det offentlige, herunder gratisydelserne. Valget gav
imidlertid Anker Jørgensen mulighed for at fortsætte, men Det
konservative Folkeparti var nu for første gang i 10 år det største
borgerlige parti med 26 mandater.
I foråret 1982 viste det sig imidlertid umuligt for Socialdemokratiet
at skaffe flertal for væsentlige forslag, ikke mindst fordi Venstre og
konservative nu holdt sammen i et håb om snart at kunne fremtvinge et regeringsskifte. Det kom den 10. september, da Anker
Jørgensen “besluttede med blødende hjerte at overlade opgaven til
den forenede borgerlige front”, som han skrev i sine erindringer.
Da havde Knud Heinesen kort før, i juli, advaret statsministeren:
“Hvis vi ikke gør noget alvorligt ved indkomstpolitik og besparelser inden for de næste to år, så er resultatet statsbankerot.” Men
Anker Jørgensen hverken kunne eller ville gøre noget. “Den borgerlige front” var firkløverregeringen bestående af Det konservative Folkeparti, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti, støttet af Det
radikale Venstre og Fremskridtspartiet. Forinden havde Anker Jørgensen foreslået Poul Schlüter en SK-regering, men Schlüter havde
afvist, og i begyndelsen af september havde han sagt til gruppen:
“Jeg kan næsten ikke se, hvordan dette skal ende, uden at vi kommer i regering. Men vi bliver nødt til at vælge mellem pest og kolera – muligvis influenza.” Få dage efter var han den første konserva5
tive statsminister siden Hannibal Sehested i 1901.
Schlüter-regeringerne
Når det ikke var idel lykke at overtage regeringsmagten, men
muligvis influenza, skyldtes det de enorme problemer, regeringen
stod overfor – det var ikke for sjov, at Socialdemokratiet havde
opgivet førstefødselsretten til statsministeriet. Danmark måtte
væk fra den økonomiske afgrund, og midlerne var blandt andet
lønstop, udsættelse af dyrtidsreguleringer, karensdag, nedskæringer af overførselsindkomster og en fast kronekurs, der satte en
stopper for brugen af devalueringer som økonomisk redskab – tilsyneladende for tid og evighed. Andre tiltag, der lige så meget
var ideologiske markeringer som økonomiske redskaber, var pri-
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vatiseringer og afbureaukratiseringer, “det skal være lettere at
være dansker”, som Schlüter sagde. Til den økonomiske politik
fandt han for det meste flertal med Det radikale Venstre og
Fremskridtspartiet, hvilket var noget af en præstation, dels fordi
de to partier ikke kunne være i stue sammen under forhandlingerne, dels fordi Fremskridtspartiet var hærget af evige magtkampe og partistifter Mogens Glistrups skattedom i 1983. Hvor vanskelige vilkårene var, viste sig f.eks. i 1983, hvor justitsminister
Erik Ninn-Hansens forslag til en stram udlændingepolitik undervejs i det politiske system blev ændret i diametral modsat retning
og endte med at være så liberal, at den blev en knugende byrde
6
for dansk politik de næste tyve år.
Den økonomiske genopretning havde ubetinget første prioritet
for Firkløverregeringen, og heri havde den 100 pct. opbakning
fra Det radikale Venstre. Og med ubetinget succes: langsomt,
men sikkert bevægede man sig væk fra den økonomiske afgrund,
og da økonomien i 1986 var ved at løbe løbsk, indførte man uden
at ryste på hånden den hårde “kartoffelkur”, der skulle vænne
danskerne til at spare op i stedet for at leve på klos – igen med så
stor succes, at det 25 år senere er nærmest umuligt at få danskerne til at bruge penge. Men prisen for den økonomiske genopretning var blandt andet en konstant høj arbejdsløshed, der var med
til helt ufortjent at give perioden prædikatet “fattigfirserne”. En
anden og potentielt meget alvorlig følge var, at regeringen tillod,
at det reelt var oppositionen, som førte landets udenrigs- og sikkerhedspolitik. Socialdemokratiet havde ganske vist tøvende accepteret NATO’s relativt hårde kurs over for Sovjetunionens sidste alvorlige forsøg på at få overhånd i våbenkapløbet og dermed
i Den kolde Krig, blandt andet ved at tilslutte sig “dobbeltbeslutningen” fra 1979. Men med tabet af regeringsmagten tabte H. C.
Hansen og Hedtofts gamle parti også ansvarligheden. Da kommunisterne endegyldigt røg ud af Folketinget i 1979, overtog SF
deres – det vil sige Sovjetunionens – udenrigspolitik, og sammen
med VS fik de de kun alt for villige socialdemokrater, anført af
Lasse Budtz, til at presse regeringen med den ene dagsorden efter
den anden, som tvang regeringen til at tage forbehold for NATO’s beslutninger – 23 såkaldte fodnoter blev det til fra 1982 til
1988. Fodnoter, som udstillede NATO’s indre uenighed og dermed svaghed, gjorde Danmark til en utroværdig allieret og potentielt kunne have medført Danmarks mere eller mindre frivillige
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exit fra den forsvarsalliance, som siden 1949 havde givet landet
en sikkerhed, det ikke havde kendt siden før Napoleonskrigene.
Trods sagens alvor lod regeringen sig altså stemme ned og blev
siddende, hvorved der blev skabt en parlamentarisk (u-)skik, der
tidligere havde været utænkelig, men Schlüter mener selv, at kritikerne “havde misforstået det afgørende element, at en regering
selv bestemmer, om den vil leve med at være i mindretal i visse
sager.” Under alle omstændigheder var der dog langt til dengang,
7
da Hedtofts regering “gled” i et spørgsmål om smørrationering.
Folketingsvalget i 1984 viste, at danskerne havde forstået den
økonomiske alvor, i hvert fald var de store demonstrationer på
Christiansborg s Slotsplads og fagbevægelsens hæmningsløse angreb på regeringen uden effekt i den brede befolkning. Det konservative Folkeparti fik sit bedste valg nogensinde (42 mandater), og firkløveret kunne fortsætte, nu endda med flertal kun
med Det radikale Venstre, hvilket var ekstra betryggende, da
Fremskridtspartiet var i frit fald og opløsning efter Glistrups
fængsling. Blandt den anden Schlüter-regerings markante resultater var vedtagelsen af en fast forbindelse over Storebælt – en
århundredgammel drøm – og set med mediebriller nok så interessant et brud med Danmarks Radios monopol med vedtagelsen af et TV 2 – oven i købet placeret et godt stykke vest for
Valby Bakke i Odense og delvist finansieret med reklamer, begge dele brud på de kulturradikales københavnske dominans.
Dagbladene havde været imod reklamefinansieringen, og den
kommercielle ytringsfrihed blev begrænset, blandt andet ved, at
politiske reklamer blev forbudt. Den ukonventionelle direktør
Jørgen Schleimanns mange initiativer, heriblandt satsningen på
regionale stationer, blev af mange dømt som umulige på forhånd, men både nyhederne og regionerne viste sig i løbet af få
måneder som så stor en succes, at Danmarks Radio måtte flytte
det allerhelligste, TV Avisen kl. 19.30.
En stor personlig triumf for Poul Schlüter var, da han i 1986 satsede på en folkeafstemning om den såkaldte EF-pakke med
blandt andet indførelse af Det indre Marked fra 1993 med fri bevægelse for varer, arbejdskraft og kapital. Selvom Socialdemokratiet var imod, stemte 56 pct. ja. Men folketingsvalget i september
1987 svækkede firkløveret alvorligt: det blev igen afhængigt af
Glistrup, og de radikale “fritstillede” sig selv i forhold til regerin-

To kommende statsledere. Margaret Thatcher og Poul Schlüter i England 1979. Poul Schlüter, født 1929, politiker og advokat. Formand for KU i Haderslev som 15-årig, 1952-55 landsformand for KU, cand. jur. 1957. Viceborgmester i Gladsaxe 1966-71. I 1974 formand for folketingsgruppen, 1981-93
landsformand. Statsminister 1982-93, som drejede Danmark væk fra “afgrunden” og borgerliggjorde politikken. Måtte 1993 gå af på grund af tamilsagen,
men fik 1994 comeback som medlem af Europaparlamentet.
Margaret Thatcher, født 1925. Premierminister og baronesse. 1975 leder af The Conservatives i Storbritannien, 1979-90 Storbrittaniens premierminister.
Førte an i en højrekonservativ drejning af europæisk politik og i kampen mod kommunismen. Blev 1990 tvunget væk, men fortsatte kampen mod EU’s indflydelse. (Billedet stillet til rådighed af Den konservative Pressetjeneste)
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gen, en særlig radikal specialitet. Da “det alternative flertal” i foråret 1988 vedtog endnu en dagsorden, der besværliggjorde Danmarks NATO-medlemskab alvorligt, sagde Schlüter nej og udskrev valg, mens han beskyldte den ny socialdemokratiske leder,
Svend Auken, for løftebrud, alt imens denne råbte “det er lyv” efter statsministeren på Folketingets talerstol. “Atomvalget” gav firkløveret samme mandattal som før om end med færre til konservative og Venstre, og Schlüter overraskede igen alle ved at smide
CD og Kristeligt Folkeparti ud af regeringen og tage Det radikale
Venstre ind, “mit politiske livs ækleste dilemma,” som Schlüter
kaldte det. Dermed var det alternative flertal knust, og der var
skabt ro om dansk sikkerhedspolitik, men det efterlod to vragede
og vrede partier i CD og de kristelige. Til gengæld var den ændring i udenrigspolitikken, som afstemningen om EF-pakken og
atomvalget medførte, de varige resultater, som Schlüter selv fremhæver som de vigtigste i hans statsministertid, selv mere end den
8
økonomiske genopretning.
Kort efter skete imidlertid det utrolige: på få måneder i efteråret
1989 brød Østblokken sammen under det ydre politiske og militære pres og den indre politiske og økonomiske opløsning; selv
den massive undertrykkelse kunne ikke længere holde en befolkning ude fra politisk frihed og økonomisk velstand. Da reformkommunisten Gorbatjov, som troede, man kunne skabe socialisme med et menneskeligt ansigt, afstod fra Sovjetunionens
hidtidige brug af kampvogne som politisk middel, faldt Berlinmuren og alle andre mure sammen som et korthus og det endda
næsten helt fredeligt. Gamle dissidenter som Vaclav Havel, Alexander Solsjenitsyn og Lech Walesa kom til ære og værdighed,
selv blandt vestlige socialister, der tidligere havde haft travlt
med at fordømme dem som uromagere. For Danmark betød det
– ud over et genforenet stærkt Tyskland som nabo (igen) – en
helt ny sikkerhedspolitik, som allerede i 1990 udmøntede sig i,
at et enigt Folketing (minus SF) sendte korvetten Olfert Fischer
til Den persiske Golf mod Saddam Hussein, der havde invaderet Kuwait. En rem af den gamle hud var det dog, at Anker Jørgensen absolut skulle bryde den enige front mod tyrannen ved
at rejse til Bagdad og ligge på knæ for Saddam for at få danske
gidsler fri. Ved en militær lynaktion, som Svend Bergstein tegnede og fortalte om på direkte tv, blev Kuwait befriet, men Saddam fik lov til at blive siddende.
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For Schlüter-regeringerne randt tiden imidlertid ud. Allerede i 1990
var regeringen skumpet ind til en KV-regering efter valgnederlag
til de radikale, og hverken de eller CD eller Kristeligt Folkeparti
var længere at regne som nagelfaste støtter. Svend Aukens notoriske upålidelighed gjorde ham imidlertid uspiselig som statsminister,
så Schlüter kunne fortsætte. Et stort nederlag, ikke mindst for den
højt profilerede udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, var danskernes knebne nej til Maastricht-traktaten i juni 1992, hvorved
danskerne satte en midlertidig stopper for udviklingen hen mod
den union, som Romtraktaten ganske vist skrev om, men som
Schlüter havde erklæret for “stendød”. Endnu engang trådte “det
alternative flertal” i form af Socialdemokratiet, SF og de radikale til
og fik skabt et “nationalt kompromis”, som Schlüter og Ellemann i
en sidste diplomatisk kraftpræstation fik igennem i Edinburgh i december 1992, og som i maj 1993 kunne vedtages ved en ny folkeafstemning. Men da var regeringen faldet, hverken på økonomi, sikkerhedspolitik eller EF, men på “Tamilsagen” – spørgsmålet om justitsminister Erik Ninn-Hansen i 1987 ulovligt havde nedprioriteret
tamilske flygtninges familiesammenføringer. “Lortesagen”, som
den hurtigt blev døbt i regeringen, forløb i årevis med nye “afsløringer” i pressen, en politiserende ombudsmand i Hans Gammeltoft Hansen, en stædig justitsminister, og en statsminister, der allerede i april 1989 erklærede: “Der er ikke fejet noget ind under
gulvtæppet.” Fra juli 1990 undersøgte højesteretsdommer Mogens
Hornslet sagen, hvor en undrende befolkning så den ene embedsmand og politiker efter den anden gå op ad trappen til Højesteret,
indtil Hornslet satte trumf på den 14. januar 1993 da han slæbte
6.400 siders rapport ned ad trappen og for rullende kameraer gav
regeringen dødsstødet med sin kraftige kritik. Selvom Schlüter
mente, at Hornslet “var i sine beskrivelser ganske uden viden om
eller forståelse for det politiske livs vilkår”, kunne han ikke se anden mulighed end at gå af uden at udskrive valg, hvilket vakte især
Uffe Ellemann-Jensens store forbitrelse, men Schlüter ville ikke
have et valg på udlændingepolitikken, tamilrapporten og et svækket
konservativt parti. Erik Ninn-Hansen blev ved den efterfølgende
Rigsretssag, den første siden 1910, idømt en betinget fængselsstraf
for ulovlig administration af udlændingeloven, men hverken Poul
Schlüter eller Ninns efterfølger som justitsminister, H. P. Clausen,
blev straffet juridisk – til gengæld i rigt mål politisk, om end
Schlüter i 1994 fik en slags folkelig oprejsning med det hidtil største
9
personlige stemmetal, 247.956, til Europa-parlamentet.

Poul Schlüter i sit es med pressen. Til venstre for Schlüter Palle Simonsen, født 1933, minister og direktør. 1960-62 næstformand for KU, 1968-89 medlem af Folketinget. 1982 socialminister, 1984-89 finansminister. Hans sociale konservatisme stod i modsætning til bl.a. Erik Ninn-Hansen, og han regnedes
i en periode som Schlüters mulige efterfølger, men forlod 1989 politik for at blive direktør for ATP.
Til venstre Lisbeth Knudsen, født 1953, journalist og redaktør. Tilknyttet Berlingske Tidende indtil 1990, derefter chefredaktør på Det Fri Aktuelt.
1998-2006 leder af DR’s nyhedsredaktion. Fra 2007 chefredaktør for Berlingske Tidende og koncernchef for Det Berlingske Officin. (Billedet stillet til rådighed af Den konservative Pressetjeneste)
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Poul Nyrup Rasmussen i spidsen
Svend Auken var i foråret 1992 blevet gået som partiformand
ved noget helt enestående i Socialdemokratiet, et oprør indefra,
der fik den hidtidig noget anonyme økonom Poul Nyrup Rasmussen bragt på banen. Onde tunger ville dog vide, at det reelt
(igen) var de radikale, som bestemte, idet de ikke kunne pege på
Auken, men nok på Nyrup. I hvert fald dannede Nyrup en firepartiregering med Det radikale Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti og købte sig i nogen grad til ro ved at gøre Svend Auken til
en magtfuld – og dyr – miljø- og energiminister. På vigtige områder videreførte den nye regering dog Schlüters politik. Det gjaldt
ikke mindst økonomien, hvor finansminister Mogens Lykketoft
sammen med den nye radikale leder, Marianne Jelved, sørgede
for en stram politik, som endog gav overskud på betalingsbalancen og de offentlige regnskaber. Også på udenrigspolitikken kunne Danmark nu føre den politik, som Schlüter og Ellemann kun
kunne have drømt om: aktivistisk deltagelse i blandt andet det
opløste Jugoslavien endog med danske landtropper i direkte
kamp for første gang siden 2. verdenskrig – og denne gang som
sejrherrer. Folketingsvalget i 1994 betød, at regeringens flertal
forsvandt, og Kristeligt Folkeparti kom under spærregrænsen.
Men Nyrup kunne dog fortsætte om end med stigende interne
problemer – en del af dem selvskabt ved dårlig håndtering af forskellige sager, ikke mindst forfatteren Salman Rushdie, som på
grund af romanen “De sataniske vers” var dødsdømt af Irans
ayatollah Khomeini. Da han i 1996 skulle modtage en pris i Danmark, tøvede regeringen med at give ham indrejsetilladelse under
påskud af ikke at kunne garantere hans sikkerhed. Presset på Nyrup for at forsvare ytringsfriheden voksede til et stormvejr, og
Rushdie kom til Danmark, men der var tydelig kold luft mellem
ham og statsministeren, og forfatteren gnubbede salt i Nyrups
åbne sår ved at optræde i Ekstra Bladet iført nissehue og brandert
10
– så farligt var det heller ikke at færdes frit i København.
De mange dårlige sager fik mange til at tro, at det ved valget i
1998 måtte være slut for Nyrup – ikke mindst Uffe Ellemann-Jensen, der som leder af oppositionen dagen før valget i Ekstra Bladet
angiveligt erklærede: “den er hjemme”, altså statsministerposten.
Det sagde han vist nok slet ikke, men skaden var sket: på det alleryderste mandat – det færøske – kunne Nyrup fortsætte. Det
hjalp dog heller ikke ligefrem de borgerlige, at Det konservative
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Folkeparti lå i ruiner (se nedenfor). Til gengæld kom et nyt fænomen, Dansk Folkeparti med dets mediebevidste leder Pia Kjærsgaard i en med hendes egne ord topstyret ledelse, ind, skabt efter
en kaotisk spaltning af Fremskridtspartiet, men med helt anderledes klare budskaber: stram udlændingepolitik og stram retspolitik, men socialdemokratisk velfærdspolitik ikke mindst overfor de
ældre. Det blev dog alligevel sidste omgang for Poul Nyrup Rasmussen. Årsagerne var mange, men blandt de vigtigste var Poul
Nyrup Rasmussens “garanti” af efterlønnen under valgkampen i
1998, hvorefter Lykketoft et halvt år efter forringede den. Dertil
en ny leder i Venstre, Anders Fogh Rasmussen, der savnede Ellemanns folkelighed, men til gengæld i rigt mål besad målrettethed,
pragmatisme og den vilje til magt, der fik ham til at glemme alt
om ungdommens minimalstatsliberalisme og i stedet love “kontraktpolitik” og skattestop, men med sikring af alle (socialdemokratiske) velfærdsgoder. Da samtidig den uden for Fyn næsten
ukendte Bendt Bendtsen fik skabt ro i det hærgede konservative
parti, og udlændingepolitikken med (mindst) femten års forsinkelse kom på dagsordenen ved et folketingsvalg, var grunden lagt til
et “systemskifte”, som regeringsskiftet i 2001 noget prætentiøst
blev døbt. Det efterlod Det radikale Venstre udenfor indflydelse
og de kulturradikale på en helt uvant sidelinje, hvorfra skingre
beskyldninger mod regeringen og ikke mindst kulturminister Bri11
an Mikkelsen blev en daglig foreteelse.
VK-regering i krig og fred
Poul Nyrup Rasmussen havde forsøgt at udnytte en “statsmandseffekt” efter al Qaedas terrorangreb på USA 11. september 2001,
men danskerne ville altså hellere have Anders Fogh Rasmussen
og Bendt Bendtsen til at lede krigen mod terror, og Danmark
blev en nær og uadskillelig allieret til præsident George W. Bush
både i krigen i Afghanistan, der havde bred opbakning i Folketinget, og imod Saddam Husseins Irak, som USA hævdede besad
masseødelæggelsesvåben, hvor regeringen kun havde støtte af
Dansk Folkeparti. Udenrigsminister Per Stig Møller fastholdt, at
Danmark gik med i krigen, fordi Saddam Hussein ikke overholdt
FN’s resolutioner. Selvom venstrefløjen, de kulturradikale og dele
af medierne fremstillede alliancen af Pia Kjærsgaard, Anders
Fogh og George Bush som en slags Fandens treenighed (Bendt
Bendtsen og Per Stig Møller passede ikke så godt ind i det billede), genvalgte danskerne både i 2005 og 2007 VK-regeringen.

Gode økonomiske tider, stram udlændinge- og retspolitik og troværdig politik talte nok så meget, men også, at danskerne efter årtusindskiftet var uendeligt langt fra at være det selvopgivende folkefærd, som Stauning i nytårstalen i 1940 havde fraskrevet enhver forsvarsvilje. Men med finanskrise fra 2008 og Anders Fogh
Rasmussens afgang til NATO i 2009, var nedtællingen også begyndt for VK-regeringen. Der skulle dog et usædvanligt samarbejde mellem SF og Socialdemokratiet, (endnu) en konservativ
nedsmeltning og en række – skulle det vise sig – utroværdige løfter til, før regeringsskiftet i september 2011 blev en realitet.
De borgerliges borgerkrig
Efter KVR-regeringens fald og den konservative tilbagegang ved
valget i september 1971 kom en intern konservativ magtkamp
langsomt til skue for snart at eksplodere i et opgør, som splittede
partiet på kryds og tværs. Efter “partiejeren” Poul Sørensens død
var der aldrig truffet nogen entydig afgørelse om, hvem der ledede
partiet. Erik Ninn-Hansen var ganske vist den daglige leder og
Knud Thestrup partiformand (1965-72), men Poul Møller mente
sig bestemt ikke ude af spillet, højst sat midlertidigt på bænken af
sygdom. Allerede ved landsrådsmødet i november 1970 var striden kommet til udtryk på en i grunden latterlig måde: generalsekretær Kai Aage Ørnskov havde placeret Erik Ninn-Hansen på podiet tæt ved Thestrup, mens Poul Møller og de øvrige ministre sad
ved et andet bord, men stadig på podiet. Poul Møller ville imidlertid ikke sidde længere fra formanden end Ninn-Hansen og satte sig
derfor demonstrativt nede i salen, officielt for bedre at kunne se og
høre. Det mindskede næppe Møllers selvforståelse, at Berlingske Tidende betegnede ham “som den i enhver henseende førende konservative talsmand.” Poul Møller forlod kort efter aktiv politik, men
opnåede alligevel 1971-landsrådets største bifald, selvom Erik
Ninn-Hansen som gruppeformand var partiets politiske leder – og
12
den slags tæller også, når der er borgerkrig hos de konservative.
Knud Thestrup, der i 1970 fyldte 70, ville gerne berede vejen for
sin efterfølger ved selv at spørge Poul Møller, der blev glad for
henvendelsen, men Erik Ninn-Hansen og Ib Stetter blev nærmest
forfærdede, om end Ninn-Hansen siden skrev, at han ikke modsatte sig Poul Møller som formand, men blot gjorde opmærksom på,
at Møller formelt ikke kunne vælges af landsrådet. Poul Møller
som formand ville uvægerligt betyde dennes come back til politik.

Til Poul Møllers store fortrydelse måtte han se formandsposten gå
sig forbi til Erik Haunstrup Clemmensen, som i slutningen af
1940erne havde været på modsat fløj i KU af Erik Ninn-Hansen i
spørgsmålet om Christmas Møller og Sydslesvig, men i 1960erne
havde haft et vist samarbejde med ham. Erik Ninn-Hansen blev efter valgnederlaget i 1971 gruppeformand, blandt andet på opfordring fra ledelsen på Berlingske Tidende. På landsrådet i 1972 blev
den midtsøgende Erik Haunstrup Clemmensen valgt til formand,
tilsyneladende gnidningsfrit. Men det viste sig hurtigt, at han ikke
kun ønskede at være en kransekagefigur, og han lagde ikke skjul
på, at han ønskede indflydelse på politikken, selvom det i Det konservative Folkeparti suverænt er folketingsgruppen, der bestemmer
den. På landsrådsmødet i september 1973 var der tilsyneladende
samling om partiledelsen, men bag kulisserne trivedes magtkampen, som kom til udtryk ved små eller større nålestik i pressen,
som den ivrigt analyserede på. Imens de konservative skændtes og
tabte troværdighed, byggede CD og Fremskridtspartiet op til jordskredsvalget i december 1973, med Poul Schlüters ord “et politisk
ragnarok”, der som nævnt næsten halverede de konservative, som
dog fik to nye valgt: Erik Haunstrup Clemmensen og hans støtte
13
Hagen Hagensen.
Med Clemmensen tilbage på Christiansborg blev striden blot
endnu mere intens, og alle konservative fra yngste KU’er til ældste senior måtte tage stilling til det fundamentale spørgsmål: Ninn
eller Clemme? Selvom det naturligvis var at forenkle problemstillingen – der var så afgjort også politiske forskelle – betød personforskellene og hovedpersonernes brændende ambitioner det meste. Poul Schlüter sagde det formentlig ret præcist på landsrådsmødet i 1973: “Til Ninn vil jeg sige: du hører ikke til de blideste
lam, jeg har kendt i min tid – og til partiets formand – det er utåleligt for gruppen, hvis organisationen ikke forstår, at det politiske må ligge i gruppen – ellers må de vælge nogle andre kandidater.” Efter jordskredsvalget kom der ballademøder i såvel folketingsgruppe som hovedbestyrelse, og Berlingske Tidende, der nok
stadig var konservativ, men ikke længere fast partipolitisk, lagde
beredvilligt spalter til utilfredse konservative, blandt dem – naturligvis, fristes man til at sige – Poul Møller, der med ætsende ironi
skrev: “Selv en menig har vel lov til at blande sig, når de ledende
styrer sig ind i stadig tættere tågebanker.” Berlingske Tidende førte,
hvad i hvert fald Erik Ninn-Hansen opfattede som en regulær
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hetz mod ham og Erik Haunstrup Clemmensen, og også Billed
Bladet og B.T. tog del i løjerne. Berlingske Tidende fik markeret sin
uafhængighed ved den 28. december i lederen at skrive: “Berlingske Tidende er ikke part i noget personopgør, men oldermand
Voigt-Pedersens indlæg i dag kan danne udgangspunkt for en debat, som måske kan være et bidrag til, at der skabes ro omkring
Det konservative Folkeparti.” Folketingskandidat Holger VoigtPedersens stærkt kritiske indlæg og den unge dr. phil. Per Stig
Møllers lige så skarpe kronik samme dag havde den modsatte effekt, som den slags som regel har: en voldsomt opblussende strid.
Ny partistiftelse blev drøftet, og flere forsøgte mægling, blandt andet en ung Palle Simonsen, som dog kun høstede varig modvilje
fra Ninn-Hansen. Men selve løsningsforslaget, at både Ninn og
Clemme måtte gå, vandt til sidst gehør. Det hjalp også, at Erik
Ninn-Hansens nære ven, partiets “grå eminence”, som han siden
blev kaldt, landsretssagfører Kristian Mogensen, havde brugt natten på et hovedbestyrelsesmøde i januar 1974 til at formulere “en
konservativ grundholdning” i 11 punkter. Heri lå klare konservative mærkesager til højre i det politiske spektrum, og det blev
grundlaget både for den tale, Schlüter holdt ved Folketingets åbning og for det program, som Erik Ninn-Hansen fik vedtaget på
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. februar 1974.
Fire dage før var han gået af som gruppeformand til fordel for
Poul Schlüter, som havde holdt sig i periferien af slagsmålet, og
senere på året gik Erik Haunstrup Clemmensen af som partifor14
mand – også til fordel for Poul Schlüter.

Connie Hedegaard (født 1960), politiker og journalist. Landsformand for
Danmarks Konservative Studerende. Medlem af Folketinget 1984-90, det
sidste år som politisk ordfører. Mulig arvtager for Poul Schlüter, men forlod
politik for bl.a. at blive chef for Radioavisen og studievært i DR. 2004-07
miljøminister, 2007-10 Klima- og energiminister. Fra 2010 klimakommissær i EU. (Billedet stillet til rådighed af Den konservative Pressetjeneste)
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Med Poul Schlüter som ny leder var der skabt ro, men det varede nogen tid, inden det både udadtil og indadtil var tydeligt, at
der med Schlüter var skabt en blivende løsning. Det katastrofale
valg i 1975 med den hidtil laveste tilslutning i partiets historie, 5,5
pct. af stemmerne og 10 mandater gavnede naturligvis ikke, og
slet ikke, at den konservative forfatter Hans Jørgen Lembourn
med en blank stemme havde været direkte medvirkende til Hartling-regeringens fald i april 1975. “Ham er der ikke længere nogen i de konservative rækker, der har brug for”, som partiformanden et år senere sagde til Fyens Stiftstidende efter yderligere illoyalitet fra Lembourns side og få dage før, denne meldte sig ud.
Herefter kunne Schlüter uantastet fortsætte den opbygning af partiet og dets politik, som førte til regeringsdannelsen i 1982. “Borgerlige stemmer, der arbejder”, blev mottoet, som gjorde de kon-

servative til en troværdig samarbejdspartner samtidig med, at
halvfjerdsernes hyppige valg langsomt bragte mandaterne tilbage.
Poul Schlüter tildeler også i sine erindringer partiets store kerne
af utrætteligt arbejdende tillidsfolk på alle niveauer en stor del af
æren for, at det rent faktisk lykkedes at genrejse partiet næsten fra
15
nul til regeringstaburetterne på syv år.
Ro i regeringen
Der er intet så effektivt til at skabe ro i et parti som deltagelse i en
regering: en del er fuldt optaget af at være ministre, og selv de,
der følte sig forbigået ved regeringsdannelsen, forholder sig i ro,
for der er altid en regeringsrokade lige om hjørnet, og man skulle
jo gerne være klar, hvis formanden ringer… Hos Det konservative Folkeparti hjalp det yderligere, at Knud Østergaard med det
sigende tilnavn “Obersten” var en hård gruppeformand, der
holdt alle oprør og utidige aspirationer nede, selv i den store folketingsgruppe efter valget i 1984, hvor de konservative fik så
mange mandater, at Schlüter bagefter måtte dæmpe begejstringen
ved at gøre Hilmar Baunsgaards ord til sine: “så mange konservative er der ikke i Danmark.” Samtidig professionaliserede de
konservative folketingsarbejdet ved Ebbe Salomonsen, som opbyggede en stærk pressetjeneste og en politisk-økonomisk afdeling, som klædte den store folketingsgruppe på i det daglige arbejde. Poul Schlüter gjorde det dog ikke nemmere for sig selv eller
partiet ved sin ganske hårde måde at lave regeringsrokader på:
han informerede endsige trøstede ikke ministre, der skulle fyres,
og han tog uden tøven ministre udefra, når han mente, det gavnede regeringen uden hensyn til, at det altid vil være en desavouering af folketingsgruppen. Dertil kom, at Schlüter lagde stor
vægt på at give plads til regeringspartnerne og især Venstre i de
skiftende regeringer, ikke mindst da de konservative efter 1984valget var klart størst. Alene det, at han ved åbningstalen i oktober 1982 talte om “en politik, som er klart udtryk for en liberal regerings holdning til problemerne”, kunne nok skurre i et og andet konservativt øre. Men de konservative måtte “nøjes” med at
nyde førertrøjen i regeringen. Det nærmeste, Schlüter havde på
en kronprinsesse, var den unge journalist Connie Hedegaard,
som imidlertid til Schlüters store skuffelse forlod politik i 1990. Et
andet bud på en arvtager var finansminister Palle Simonsen, som
imidlertid allerede i 1989 forlod politik til fordel for en direktørpost hos ATP. Tilbage var så den ny finansminister, Henning

Dyremose, og Hans Engell, som Schlüter havde “opfundet” som
forsvarsminister i 1982. Men da Schlüter måtte gå af i januar
16
1993, var der ikke fundet nogen klar afløser.
Borgerkrig igen
Umiddelbart overtog Henning Dyremose den politiske ledelse,
mens den tidligere generalsekretær Torben Rechendorff blev partiformand. Men Dyremose kunne ikke overbevise de radikale om,
at han skulle afløse Schlüter som statsminister, og selvom han officielt og med Hans Engells billigelse blev politisk ordfører og statsministerkandidat, mens Engell blev gruppeformand, viste det sig
snart, at det endnu engang var umuligt med en magtdeling i Det
konservative Folkeparti. I kulissen lurede uroen, og i august 1993
gik Dyremose af som politisk ordfører, en gentagelse af borgerkrigen fra 1970erne måtte ikke ske, sagde han. I første omgang så det
også ud til at være undgået. Hans Engell samlede magten i et triumvirat bestående af ham selv, generalsekretær Peter Sterup samt
lederen af partiets pressetjeneste – den tidligere “Generalkorrespondance” – Erik Skov Petersen. De tre i bogstaveligste forstand “tunge drenge” styrede partiet med hård hånd og tilsyneladende med
succes: det begyndte at være troværdigt, at Hans Engell var statsministerkandidat, og i 1995 indgik han forlig med regeringen om
finansloven – til Uffe Ellemann-Jensens uhæmmede vrede. Men for
ægte konservative har vrede venstrefolk alle dage været et sikkert
tegn på, at man har gjort noget rigtigt.
Natten mellem den 19. og 20. februar 1997 endte det imidlertid
brat, da Hans Engell efter en middag med folketingsgruppen,
som var blevet forlænget med indtagelsen af en flaske cognac,
kolliderede med en betonklods på Helsingørmotorvejen. Politiet
konstaterede, at partiformanden var spirituspåvirket. Dagen efter
fik han i første omgang opbakning fra gruppen til at fortsætte,
men stormen var brudt løs – lov og orden partiet kan ikke have
en leder, som er taget for spritkørsel. Herefter gik konspirationerne i gang, og det viste sig, at Engells tilsyneladende stærke position i høj grad hvilede på “management by fear” – og ikke kun den
uforfærdede jægersoldat Helge Adam Møller var klar til at byde
sig til. Engells kandidat, Anne Birgitte Lundholt, kunne ikke samle flertal, men man nåede frem til et kompromis, hvor Engell
kunne fortsætte som gruppeformand og med tidligere miljøminister, dr. phil. Per Stig Møller som politisk leder. Men kort efter
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benægtede han overfor Ekstra Bladets runde terrier, “Pedro”, at
han selv havde haft en spiritusdom. Den lå ganske vist 30 år tilbage, men den var der dog, endog med 30 dages hæfte, og herefter fulgte igen en brutal indre fløjkrig, hvor man præcis som i
1970erne måtte tvinges til at vælge side: Engell eller Per Stig?
Fløjkampen var nu bare endnu mere synlig på grund af mediernes langt mere offensive og pågående rolle, inklusive to tv-kanaler i skarp konkurrence. Mens meningsmålingerne styrtdykkede,
kæmpede de stridende parter på alle fronter; striden var så brutal,
at selv de ellers altid stridbare KU’ere trak følehornene til sig og
overlod kampen til “de voksne” – hvis man længere kunne kalde
dem det. Ingen kunne på den baggrund undre sig over, at folketingsvalget i 1998 blev en katastrofe: 16 mandater og dermed omtrent bombet tilbage til Schlüters første år. For Per Stig Møller
øgedes ulykken af, at flere af hans støtter røg ud, så Engell-fløjen
var klart styrket. Kort efter trak han sig, og overlod posten som
politisk leder til Pia Christmas Møller, mens Helge Adam Møller
blev gruppeformand.
Hermed var striden imidlertid langt fra slut, tværtimod fortsatte
den nærmest uformindsket, og den ny partileders slægtskab med
partiets gamle koryfæ hjalp intet, for øvrigt var der jo også altid
strid om ham. Hun fik ganske vist den respekterede erhvervsmand, Poul Andreassen, overtalt til at blive partiformand, men
også det kunne vendes imod hende, ikke mindst fordi hans erfaringer fra erhvervslivet ikke kunne bruges til meget i den hvepserede af personlige ambitioner og åbent had, han stak hånden ind
i. En konflikt med den selvbevidste reklamemand Jens Heimburger og en anden med den egenrådige EU-skeptiker Frank Dahlgaard var kun de tydeligste tegn på krisen. Efter 499 dage som
partileder gav Pia Christmas Møller op den 2. august 1999. Langt
om længe lykkedes det at nå til enighed om “en 15-0-løsning”,
som det hed, altså enstemmigt (Frank Dahlgaard var smidt ud).
Bendt Bendtsen, som Engell-fløjen ellers karakteristisk for tonen i
krigen kaldte “Judas-Bendt” på grund af hans angivelige skifte fra
Engells fløj, blev gruppeformand og politisk leder, Brian Mikkelsen fra samme fløj blev næstformand, og Lene Espersen fra Engell-fløjen blev politisk ordfører. Succeskriterierne for den ny partileder var: sammenhold, politikformulering, fremgang i meningsmålingerne og politiske resultater. Men det var først og fremmest
det lange, seje træk, der skulle til, og det skadede næppe den nye
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ledelse, at Hans Engell kort efter forlod politik til fordel for chefredaktørposten på Ekstra Bladet. Og den ultimative hjælp kom
med “systemskiftet” i december 2001: som nævnt er ministerpo17
ster den bedste medicin for ethvert parti.
De mange år i regering gav Det konservative Folkeparti indre ro
og ganske mange politiske sejre som stramninger af retspolitikken
og skattelettelser, men der begyndte efterhånden at komme kritik
af, at partiet aldrig løftede sig fra omkring de 10 pct. i tilslutning.
“Mr. 10 pct.”, som vittige hoveder døbte Bendt Bendtsen, fordi
han øjensynlig ikke kunne flytte partiet væk fra dette niveau, som
i hvert fald for folk, der kunne huske Schlüters storhedstid, ikke
var tilstrækkeligt. I 2009 gik Bendt Bendtsen så af, slidt af de
mange års regeringsarbejde, men også med mod på nye opgaver i
Europaparlamentet. Hans Engells “gamle” støtte Lene Espersen
blev udpeget som efterfølger – i sig selv et udtryk for, at den
gamle krig vitterlig var slut. Men hurtigt skulle det vise sig, at
hendes selvudnævnelse til udenrigsminister på bekostning af den
populære Per Stig Møller og efterfølgende fravær fra et topmøde
tværtimod at styrke partiet kastede det ud i et nyt frit fald, som
resulterede i Lene Espersens afgang som partileder allerede i januar 2011. Belært af fortiden enedes man ret hurtigt om Lars
Barfoed som ny partileder, men valget i efteråret 2011 viste med
al tydelighed, at der skal et langt sejt træk à la 1970erne til for at
genrejse Det konservative Folkeparti.
Den “frigjorte” presse
Bladdøden standsede ikke efter 1970, men den bremsede betydeligt op. Tendensen var fortsat i provinsen, at den bevægede sig hen
imod én stor regional avis. På Fyn måtte den hæderkronede Venstre-avis Fyns Tidende, som i lange perioder havde været den største
på Fyn, i 1979 give op og indgå i Fyens Stiftstidende som en enhedsavis, hvor navnet Fyns Tidende de første år stadig figurerede på
forsiden. Det radikale Middelfart Venstreblad, der siden 1975 var udkommet som en særudgave af Fyns Tidende, fortsatte også som særudgave af Fyens Stiftstidende med lokalstof og radikal leder. På den
måde kunne man i hvert fald for en tid opretholde et vis skin af, at
der stadig var en slags “treavis-system”. På Fyns Tidende havde end
ikke inkarnationen af den lune fynbo, Jens Peter Jensen, som chefredaktør eller den kendte historieprofessor Tage Kaarsted som be18
styrelsesmedlem kunnet ændre på avisens nedtur.

En tilsvarende udvikling så man i Nordjylland, hvor venstreavisen Aalborg Amtstidende i 1971 måtte give op. Aalborg Stiftstidende fik
abonnementskartoket, og Amtstidendes chefredaktør, A. Juhl Andersen, fik en side i Stiftstidende til at udtrykke venstresynspunkter
under titlen Nordjysk Amtstidende. Da han døde i 1976 døde ordningen og bindeleddet til Venstre langsomt ud, men den havde virket efter hensigten, idet Aalborg Stiftstidende havde overtaget langt
19
de fleste af Amstidendes abonnenter uden videre.
Det var ikke sådan, at danskerne holdt op med at læse avis, men
der blev yderst sjældent holdt mere end en avis, og formiddagsbladene med det store løssalg fortsatte med at stige. Men også de
store københavnerblade Berlingske Tidende og Politiken kunne øge
oplaget, og ikke mindst Jyllands-Posten bredte sig udenfor Jylland
og blev en landsavis, så meget, at deres københavnerredaktion efter Muhammed-krisen blev et endog meget potentielt terrormål.
Berlingske Aftenavis’ afløser Weekendavisen blev ikke mindst de intellektuelles profilerede talerør. Men det kunne dog ikke hindre, at
der jævnligt opstod kriser også blandt de store bladhuse, og når
man konstaterer, at avisoplaget i Danmark steg fra 1,5 millioner i
1958 til 1,8 millioner i 1988, dækker denne tilsyneladende frem20
gang over, at indbyggertallet var steget markant meget mere.
Det blev ikke nemmere for aviserne, at de med jævne mellemrum
blev ramt af arbejdskonflikter. Især typograferne havde altid været meget selvbevidste – og venstreorienterede, men i 1970erne
slog det stærkt igennem. I voldsomst grad i 1977, da Det Berlingske Hus blev lammet af en 141 dage lang strejke, som i perioder
ramte næsten hele avismarkedet. Baggrunden var, at Berlingske i
mange år under Svend Aage Lunds ledelse havde været en arbejdsplads med særdeles lukrative ansættelsesforhold og arbejdstider, hvilket havde haft afsmittende effekt på hovedkonkurrenten,
Politiken. Hovedmålet var altid at komme på gaden, så måtte det
koste i eftergivenhed over for krav om attraktiv løn og gode arbejdstider. Men i 1971 lukkede Berlingske Aftenavis, og de følgende
års krise ramte bladhuset hårdt, derfor måtte der ske besparelser,
nedlægges arbejdspladser og ske forringelser i ansættelsesforholdene. Det ville typografer og trykkere under ingen omstændigheder acceptere, og den 30. januar 1977 gik rotationspressen i stå.
Herefter fulgte endeløse møder, blokader og demonstrationer,
der den 24. april udartede til gadekampe, da avisen forsøgte at få

en nødavis på gaden – de værste gadekampe siden demonstrationerne mod Verdensbanken i 1970. I april lavede de fleste andre
aviser sympatistrejker, som lammede næsten alt avissalg i Danmark, og Folketinget vedtog noget så sjældent som en dagsorden
stillet af Mogens Glistrup, hvor man fordømte de ulovlige tilstande og opfordrede regeringen til at sørge for “den fornødne politimæssige indsats, [således] at arbejdsledere, journalister, chauffører
og andre trygt kan udføre deres lovlige arbejde.” Da man nåede
sommer, var der reel fare for, at Det Berlingske Hus måtte lukke,
og under den trussel kom man den 15. juni frem til en aftale, der
nok betød fyringer, men også gode fratrædelsesordninger og andre tiltag for de ansatte, som fik pillen til at glide ned, og arbejdsugen var stadig kun på 36 timer. Men Politiken havde i strejkeperioden overtaget førerrollen som landets største avis, og “Tante
Berlingeren” var rystet i sit inderste. De økonomiske problemer
fortsatte, og i 1982 måtte hele selskabet reorganiseres, blandt andet med hjælp fra landsretssagfører Kristian Mogensen, og hvor
21
efterkommerne af Berling måtte give slip på koncernen.
Politisk frigjorde aviserne sig, både de store og de små, efterhånden helt fra partitilhørsforholdet, således at Erik Ninn-Hansens
vurderinger om pressen i KVR-tiden blev endnu mere udtalte sidenhen. Dog var det stadig sådan, at langt de fleste aviser havde
en “borgerlig-liberal” linje, hvilket naturligvis kun blev mere udtalt, da først pengestrømmen fra fagbevægelsen ophørte og kvalte
Aktuelt (til det sidst Det fri Aktuelt og til allersidst Aktuelt igen) og
derefter også rublerne fra Kreml stoppede Land og Folk efter kommunismens fald. Selvom den såkaldt borgerlige presse langt fra
var ukritiske overfor de borgerlige politikere, var hældningen dog
tydelig nok til, at venstrefløjen til enhver tid kunne (og kan) begrunde egen tilbagegang og “dårlige” sager med, at de bliver forfulgt af den borgerlige presse.
Igen kan frigørelsen fra partierne følges med to store provinsaviser som eksempler. Fyens Stiftstidende havde med Knud Secher
som chefredaktør (1945-75) glidende frigjort sig fra den tætte binding til Det konservative Folkeparti, så tæt, at den oprindeligt var
en partiavis. For eksempel var der kun valgannoncer for de konservative, og læserne blev op til valgene behørigt formanet om at
stemme på liste C, hvis kandidater som det eneste partis var oplistet i avisen. I 1930erne kunne man i forbindelse med en “konser-
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som “vagthund” i det nordjyske samfund. Det kom i høj grad til
skue i den såkaldte (avisens egen titel) “Aalborgskandale” i 1981,
der drejede sig om noget så sjældent i Danmark som bestikkelse
og endte med at koste borgmester Marius Andersen det politiske
liv, til sidst væltet af sagen om “det mosgrønne badeværelse”, som
23
han havde fået som “gave.”

Muhammedkrisen. Trykningen af tolv karikaturtegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2006 medførte en uventet voldsom reaktion og
et had mod Danmark, kulminerende med afbrænding af danske ambassader.
Ytringsfriheden var sat under debat og pres og forsvaret af den betød livsfare og terror. (Billedet stillet til rådighed af Morgenavisen Jyllands-Posten)
vativ uge” endog læse partiprogrammet optrykt på avisens forside. I Sechers tid blev der åbnet for flere partier, og da han selv
pegede på sin efterfølger, Kurt Sørud, stod det klart, at der ville
blive gjort endeligt op med partibindingen. I avisens målsætning
hed det herefter: “Fyens Stiftstidende er et frisindet dagblad, uafhængigt af politiske partier samt organisatoriske og økonomiske
22
interesser af enhver art.”
På lignende vis frigjorde Aalborg Stiftstidende sig fra de konservative. Aalborgavisen havde dog aldrig været nær så tæt knyttet som
den fynske pendant, men gav alligevel altid de konservative bedre og mere dækning end andre partier, og de socialdemokratiske
regeringer fik altid læst og påskrevet i avisen; “politbureauerne”,
som den kaldte regeringerne med den dobbelte hentydning til
cand.polit.’erne i Socialdemokratiet og Sovjetunionens lidet demokratiske ledelse. Men allerede i løbet af 1960erne gled det partipolitiske mere i baggrunden, og da avisen i 1970erne skulle
fremstå som hele regionens avis, blev der i endnu højere grad åbnet for alle anskuelser. I stedet fik avisen i højere grad en rolle
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Konkurrence var imidlertid ikke kun fra de andre aviser, det var
vel snarere efterhånden det mindste problem. TV’s dominans i
danskernes fritidsliv blev kun større og større, ikke mindst da
TV 2 begyndte i 1988. Efter en noget famlende start opnåede
ikke mindst nyhederne forbløffende hurtigt at overtage førerrollen som de mest sete og dermed også i nogen grad dagsordensættende. Ikke mindst Tamilsagens daglige “afsløringer” var godt
tv-stof. TV 2’s nyheder var endog så meget anderledes end Danmarks Radios, at de opnåede den hæder at blive beskyldt for at
være for borgerlige af venstrefløjen. Et kærkomment skifte efter
de mange år med, hvad borgerlige politikere kaldte “de røde lejesvende” i Gyngemosen. Endnu mere revolutionerende, men en
revolution, som langt fra endnu er fuldbragt, var fremkomsten af
internettet som det nye medium. Her var dagbladene noget længe
om at komme i gang med netaviser og andre tilbud til de efterhånden mange danskere, ikke mindst i de yngre generationer,
som aldrig kunne drømme om at åbne en avis.
Ytringsfriheden under pres – igen
Hvis man troede, at man i hvert fald efter Den kolde Krigs ophør
kunne tillade sig at ytre alt inden for anstændighedens og injurielovens rammer, tog man grueligt fejl. Aldrig før er ytringsfriheden kommet så meget i fokus og til debat som under den såkaldte
Muhammedkrise, der rasede i 2005-06 og igen i 2008, men hvis
udløbere endnu i skrivende stund langt fra er slut. At islam og
tolkningen heraf kunne vække stærke og potentielt dødelige følelser var ikke nyt, jævnfør blandt andet sagen om Salman Rushdie,
og at mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh i
2004 og forfølgelsen af den somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali var begrundet i et såkaldt forsvar for islam, var velkendt. Men ingen
havde forestillet sig de konsekvenser, nogle satiriske tegninger af
profeten Muhammed i en dansk avis kunne have. På Morgenavisen
Jyllands-Posten var kulturredaktør Flemming Rose ganske vist klar
over, at det kunne vække debat, og det var også hensigten. Bag-

grunden var nemlig, at det havde vist sig svært at finde en tegner
til en børnebog om profeten Muhammeds liv, fordi tegnerne var
bange for repressalier, fortalte forfatteren Kaare Bluitgen, som
dog fandt en, som tog opgaven mod løfte om fuldstændig anonymitet. Roses idé, som blev bakket op af chefredaktør Carsten Juste, var at prøve grænserne for ytringsfriheden af ved at lade danske satiretegnere tegne deres bud på Muhammed. Det viste sig
dog, at kun 12 af 40 inviterede tegnere takkede ja, blandt andet
på grund af risikoen for at provokere muslimerne. Men den 30.
september 2005 bragte Jyllands-Posten 12 satiriske tegninger af
Muhammed, der dog ifølge Juste “i den grad [holdt sig] indenfor
rammerne af de danske traditioner for satire.” Den mest kontroversielle skulle vise sig at være tegningen af en skægget mand
med en bombe i turbanen, tegnet af Kurt Westergaard.
I første omgang førte tegningerne til protester og demonstrationer
fra muslimer i Danmark, og Jyllands-Posten og flere af tegnerne
modtog dødstrusler og måtte under politibeskyttelse. Derimod interesserede andre danske medier sig ikke meget for sagen. Men
den 12. oktober henvendte 11 ambassadører fra muslimske lande
sig til statsminister (og pressens minister) Anders Fogh Rasmussen i et brev, hvor de gjorde opmærksomme på det, de betragtede
som en smædekampagne mod islam og opfordrede statsministeren til at gå i rette med de ansvarlige medier samt anmodede om
et møde. I sit svar forsvarede Anders Fogh Rasmussen entydigt
ytringsfriheden: “Ytringsfriheden er selve fundamentet for det
danske samfund. Ytringsfriheden har stort spillerum, og den danske regering råder ikke over midler til at øve indflydelse på pressen.” Om et møde var der slet ikke tale; fremmede magter skulle
ikke blande sig i indre danske forhold.
Afslaget vakte vrede blandt de muslimske lande, og herboende
muslimer med imamerne Abu Laban og Ahmed Akkari forsøgte
nu at mobilisere de muslimske lande direkte. Det vakte især gehør i
Egypten, hvis diktator Hosni Mubarak ellers forsøgte at undertrykke yderligtgående muslimer som Det muslimske Broderskab. Men
op mod et vanskeligt valg og i lyset af udbredt utilfredshed i landet, var det ideelt at kunne vende vreden mod et vestligt land. Herefter blev fejlinformationer om Danmark spredt i en lind strøm til
den arabiske verden, blandt andet ved at imamer fra Danmark rejste rundt og spredte bevidst fordrejede og løgnagtige påstande om

Danmark. I november troede Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller dog, at sagen var dysset ned, blandt
andet fordi den ikke blev rejst ved flere af Per Stig Møllers besøg i
arabiske lande, og med en forsonlig tone i nytårstalen mente Anders Fogh at have lukket sagen ned, selvom han mødte kritik fra
“baglandet” fra tidligere ambassadører og endog sin “læremester”
Uffe Ellemann-Jensen.
Men den 10. januar 2006 bragte en norsk ugeavis tegningerne –
midt under den muslimske offerfest, hvilket fik sagen til at eksplodere på ny. Den saudiarabiske ambassadør i Danmark blev
hjemkaldt, formentlig også tilskyndet af, at det saudiske enevældige kongedømme havde hårdt brug for at markere sig som muslimernes ægte forsvarer. Hertil føjede sig nok så alvorligt en boykot af danske varer, hvilket ikke mindst ramte mejerigiganten
Arla hårdt, og virksomheden lagde pres på regeringen for at
komme med en direkte undskyldning; fetaost var vigtigere end
ytringsfrihed for Arla. Den 29. januar så danskerne noget på tv,
de formentlig aldrig havde drømt om i deres værste mareridt:
Dannebrog blev brændt af i Gaza-striben af rasende demonstranter. Statsministeren forsøgte herefter som privatperson at sige, at
han aldrig ville fremstille Muhammed eller andre religiøse symboler på en måde, der kunne virke krænkende. Men en statsminister kan aldrig udtale sig som privatperson om politiske sager,
han er altid statsminister, så derfor nyttede denne valne undskyldning intet. Tværtimod blev danske ambassader i Syrien, Libanon og Iran angrebet og brændt af, og demonstrationer og
overfald førte til mange dødsfald, men ikke på danskere.
Muhammedkrisen klingede herefter ud, men den blussede op
igen med fornyet i styrke i februar 2008, da en række aviser genoptrykte tegningerne. Nye demonstrationer og mordtrusler fulgte, nu sammenblandet med den hollandske filminstruktør Geert
Wilders’ islamkritiske film Fitna, men udenrigsminister Per Stig
Møller fastslog i en tale i FN, at “den konkrete udøvelse af
ytringsfriheden er ikke altid bekvem for vore regeringer. Sådan
er demokrati.” Igen klingede sagen ud, men den har siden trukket spor i debatten på en række områder. Stor opmærksomhed og
forargelse blandt mange vakte det, da Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden i februar 2010 lagde sig fladt ned og undskyldte
for tegningerne: “Politiken har aldrig haft til hensigt at genoptryk-
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ke Karikaturtegningen som udtryk for redaktionelle holdninger
eller værdier, men udelukkende som led i avisens nyhedsdækning” – altså ikke for at forsvare ytringsfriheden, men for at sælge
aviser. Med dette knæfald var den ellers relative enighed i den
danske presse brudt, og en række aviser tog afstand fra Tøger
Seidenfadens beslutning, ligesom den netop afgåede udenrigsminister Per Stig Møller kaldte undskyldningen “en kniv i ryggen
på den danske udenrigspolitik.” Selv kaldte Tøger Seidenfaden
sin handling et udtryk for sin “fallibilisme”, dvs. viljen til at sige
undskyld, når han tog fejl. Men siden har også andre aviser og
ikke mindst tv udvist stor opfindsomhed for at være “politisk korrekte” og ikke krænke muslimer eller andre af udenlandsk herkomst, for eksempel ved omtalen af uroligheder i Odense-bydelen Vollsmose, hvor det ikke længere nævnes direkte, at det er
unge med indvandrerbaggrund, der står bag. Og da det franske
satiriske magasin Charlie Hebdo i november 2011 blev brændt af,
fordi det havde bragt en tegning af profeten Muhammed med
teksten: “100 piskeslag, hvis du ikke dør af grin”, var opbakningen i danske medier foruroligende vag. Selv Morgenavisen Jyllands-Posten, som netop havde mødt stor solidaritet fra Charlie Hebdo under krisen, undlod at bringe den franske tegning og slog
mange krøller på sig selv for at bortforklare, at det voldsomme
pres på avisen reelt virkede. Så ganske vist sejrede ytringsfriheden på kort sigt for så vidt som den danske regering og de fleste
medier stod fast på ytringsfriheden, men på længere sigt kan Muhammed-krisen have medført et varigt knæk for ytringsfriheden
24
som hverken Bismarck, Hitler eller Stalin formåede at skabe.
Foreningens bånd til partiet slækkes
Ved generalforsamlingen i 1972 havde formand Knud Secher
konstateret med en vis beklagelse, at “bindingen mellem partier
og aviser er ikke mere som i gamle dage, og det skal vi nok lære
at leve med.” Selvom han selv “halsstarrigt holder på, at et blad
bør stå for en livsanskuelse og præges af en samfundsmæssig og
ideologisk holdning”, måtte han konstatere, at mange andre mente noget andet, “især de unge journalister, der strømmer ud fra
Journalisthøjskolen.” Blot et par år senere måtte Knud Secher
dog sande, at foreningens nære forbindelse til partiet blev et problem. Under striden mellem Erik Ninn-Hansen og Erik Haunstrup Clemmensen forsøgte især sidstnævnte som formand som
nævnt at flytte indflydelse fra folketingsgruppen til hovedbestyrel-
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se og repræsentantskab. Derved ville også presseforeningen blive
involveret direkte i partistriden, men lige som ved tidligere lejligheder i partiets historie var det det sidste, man i foreningen ønskede. I marts 1974 besluttede en ekstraordinær generalforsamling derfor at trække foreningens tre medlemmer af partiets hovedbestyrelse med den begrundelse, at “tiden er løbet fra en
sådan nær organisatorisk forbindelse mellem partiet og redaktørerne.” Når aviserne stod stort set frit, var det ud fra den tankegang unaturligt, at redaktørerne var bundet til partiets organisation. Alligevel ønskede foreningen det nære forhold til partiet opretholdt med fællesmøder mellem redaktørerne og folketingsmedlemmer. Det er vel sjældent set, at en del af et partis organisation
har ønsket mindre indflydelse og repræsentation i partiet, men i
denne forbindelse var det formentlig den eneste mulighed for at
undgå foreningens spaltning og dermed undergang i kølvandet
på Ninn-Clemme striden. Som omtalt var det dog ved tidligere
lejligheder lykkedes foreningen ganske elegant at glide hen over
stridigheder i partiet nærmest som om intet var hændt, men det
25
skønnede man altså ikke var muligt i begyndelsen af 1970erne.
Foreningen fortsatte som ønsket gennem halvfjerdserne med at
holde generalforsamlinger på Christiansborg med deltagelse fra
partiet, som oftest partilederen, som gav en politisk orientering,
men sideløbende hermed arbejdede foreningen og ikke mindst
Knud Secher og efter hans afgang i 1977, chefredaktør Preben
Winge fra Randers Amtsavis, på at skabe en fælles redaktørforening for alle danske chefredaktører. Det mødte imidlertid modstand, ikke mindst fra Venstre, og i 1979 kunne Preben Winge
endeligt erklære denne idé for død. I stedet indledte man et arbejde på at reorganisere den konservative forening, hvilket førte til
en, med Sechers udtryk, “om man kan bruge udtrykket i denne
forbindelse! – radikal ændring af organisationen.” Ved generalforsamlingen i oktober 1981 blev de nye vedtægter vedtaget. Foreningens navn blev ændret til “Dansk konservativ Presseforening”, og “foreningens formål er at bidrage til styrkelse og udbredelse af nationale, konservative grundsynspunkter indenfor
dansk presse- og informationsvirksomhed.” Nok så væsentligt
blev kriterierne for medlemskab udvidet: “i foreningen kan optages enhver i dansk presse- og informationsvirksomhed redaktionelt beskæftiget, uanset stillingsbetegnelse.” På generalforsamlingen, som blev overværet af blandt andre Poul Schlüter, Erik

Ninn-Hansen og Palle Simonsen, blev det fastslået, at disse ændringer var nødvendige, hvis ikke foreningen skulle sygne hen.
Samtidig blev det vedtaget at stoppe med at have repræsentation i
partiets presse- og informationstjeneste, da ingen aviser længere
26
betalte til denne – men altså også endnu et skridt væk fra partiet.
Den ændrede struktur medførte en betydelig tilstrømning af nye
medlemmer, hvilket viste, at foreningen stadig havde en berettigelse, men altså under ændrede vilkår. Det betød, at der kom
medlemmer fra andre medier end den skrevne presse og fra diverse erhvervsblade. Blandt ansøgerne om medlemskab i 1980erne var Claus Toksvig, Michael Ulveman og Suzanne Bjerrehuus.
Medvirkende til fremgangen var formentlig også, at det med de
konservative ved regeringsmagten blev mere attraktivt at være
medlem; i hvert fald var det unægtelig nyt, at der ved generalforsamlingen i 1982, hvor Knud Secher i øvrigt blev æresmedlem,
var deltagelse af en statsminister (Schlüter), en forsvarsminister
(Hans Engell), en socialminister (Palle Simonsen) og en industriminister (Ib Stetter). Foreningen holdt typisk et større arrangement om året, men deltog også aktivt i foreningen for skandinaviske konservative redaktører, i 1984 som vært, hvor man blandt
andet besøgte statsministerboligen på Marienborg – “aldrig nogensinde er [der] blevet udskænket så mange drinks på Marienborg…Et virkeligt smukt resultat af nordisk samarbejde,” som
27
det hed i referatet.
Selvom der kom flere medlemmer, var det fortsat vanskeligt at
holde et højt aktivitetsniveau. I midten af 1990erne blev det forsøgt med en kortvarig genoplivning af et nyhedsbrev, “Cureren”,
som dog ikke fik nogen lang levetid. I det første nummer fra
1994 kunne man blandt andet læse om, at Paul de Wolff, den engagerede Herningredaktør, var død, men også, at Erik Finnemann Bruun kunne fejre 75 års medlemskab af foreningen, som
han som ganske ung redaktør på Kjerteminde Avis blev medlem af i
1919! Den 95-årige formand for Foreningen af tidligere Folketingsmedlemmer var stadig aktiv og kom så sent som i 1989 med
et opråb til Foreningen for den konservative Presse om, at nu
måtte den være noget mere aktiv! Der var stadig jævnligt udflugter for foreningens medlemmer, i 1994 således til London og året
efter til Bornholm, hvor Karsten Madsen, chefredaktør på Bornholms Tidende fungerede som rejseleder. Han var samtidig for-

Ebbe Salomonsen (1926-2011), redaktør og journalist. Arbejdede kort efter
krigen på Holstebro Avis, Herning Avis samt Faaborg Avis. Herefter var
“Sam” i over 40 år ansat ved Det konservative Folkeparti, hvor han opbyggede pressetjenesten. Æresmedlem af Den Konservative Presseforening. (Billedet stillet til rådighed af Den Konservative Pressetjeneste)
mand for foreningen, men trak sig allerede efter kun et år på posten, da han ikke mente, den kunne forenes med at arbejde på en
avis med udprægede Venstrekontakter. I det hele taget gav han i
den beretning, han sendte til bestyrelsen, fordi han ikke kunne
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være til stede på generalforsamlingen i december 1995, udtryk
for, at det var nærmest umuligt for politiske medarbejdere i medierne at vise bare den mindste tilknytning til et politisk parti, hvilket gjorde det nærmest umuligt for en forening som denne at
skaffe folk til tillidsposter. Bestyrelsen valgte dog ikke at anvende
Karsten Madsens beretning, men i stedet at lave sin egen, som
ikke kommenterede foreningens vilkår, men til gengæld kritiserede partiet: “Der var signalforvirring på landsrådet, hvor realpolitikken på i hvert fald enkelte områder blev overhalet af populismen og overbuddet.” Trods uafhængigheden af partiet havde foreningens ledelse dog stadig sine meningers mod – her til Hans
Engells ledelse af partiet. Redaktionschef Jørgen Rovsing Olsen
28
blev ny formand efter Karsten Madsen.
Karsten Madsens betænkeligheder ved foreningens fremtid var
han hverken den første eller den sidste til at ytre. Faktisk havde
den diskussion jævnligt været fremme mindst siden man i begyndelsen at 1960erne styrkede sig ved at tage Berlingske Tidendes
Svend Aage Lund ind i bestyrelsen. Også efter årtusindskiftet
kom diskussion op, måske nok så meget på baggrund af et lavt
medlemstal og aktivitetsniveau. Men med Allan Aistrup fra Kjerteminde Avis som formand fra 2002 forsøgte bestyrelsen igen et
fremstød både for at skaffe flere medlemmer og lave flere arrangementer. Blandt andet blev der åbnet op for flere mulige medlemmer ved at optage redaktører for konservative vælgerforeningsblade som medlemmer. På den måde voksede medlemstallet
fra omkring 50 i 2003 til 70 i 2007. Selvom antallet af gennemførte arrangementer kunne svinge meget – enhver mindre forenings
lod – kunne man præcis som i hele foreningens historie stadig
byde på møder med fremtrædende politikere – nu igen ministre –
som udenrigsminister Per Stig Møller og kulturminister Brian
Mikkelsen, besøg hos mediefolk som chefredaktør Ask Rostrup,
metroXpress og chefredaktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad samt
virksomhedsbesøg som A. P. Møller på Esplanaden. Som altid i
foreningens historie var de sociale arrangementer stadig væsentlige, ikke mindst julefrokosten, hvor man dog i 2007 måtte fravige
en lang tradition med at holde den i Grøften i Tivoli, da de tider
var forbi, hvor foreningens medlemmer automatisk havde gratis
29
adgang til en række københavnske seværdigheder.
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I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 1986 holdt partiformand og statsminister Poul Schlüter naturligt nok talen ved
festmiddagen på Christiansborg og summerede heri ganske dækkende foreningens position i nyere tid, det vil sige efter 1974, op:
“Jeg kan tydeligt huske, da den konservative presseforening i
1973 trak sine repræsentanter ud af partiets hovedbestyrelse. Det
gjorde ondt. Men partiet og presse blev skilt – og bagefter må vi
konstatere, at det var godt nok, at det skete. Vi udgør dog stadig
hver sin del af den uorganiserede konservative folkebevægelse –
nu er vi imidlertid indbyrdes uafhængige…Vi har stadig det til
fælles – partiet og presseforeningen – at vi står bag en bestemt
livsanskuelse, nemlig den konservative. Det er ikke en ideologi,
som er skabt af en enkelt nok så fremragende teoretiker eller tænker. Det er summen af mange menneskers handlinger, beslutninger og overvejelser gennem mange århundreder. En sum, der stadig ændres af nye generationer og nye tider. Den konservative
livsanskuelse kan ikke sættes på en kort formel eller reduceres til
korte slagord. Heller ikke alene “Gud, konge og fædreland.”
Mange gode konservative er ateister, republikanere og fædrelandsløse. Den er i virkeligheden næsten udefinerlig – men alligevel gennemsyrer den vore tanker og handlinger. Uden at lægge
30
dem i spændetrøje.”
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Afsluttende betragtninger
De 125 år, der er gået, siden etatsråd Dreyer indrykkede en annonce i Berlingske Tidende for at samle til stiftelse af en forening for
højrepressen i Danmark, har vel været de mest foranderlige i landets historie på alle områder og ikke mindst dem, som mest direkte har påvirket foreningen, dagspressen og det politiske liv.
Derfor har foreningen da også ændret formål, navn og struktur
en række gange undervejs, så det mest forbløffende vel nærmest
er, at den har overlevet. Men sagen er snarere, at det netop er
fordi, den har forandret sig, at den har overlevet. “Forandre for
at bevare”, for at bruge et noget fortærsket konservativt slagord.
Foreningens vigtigste opgave var at skabe et kollegialt fællesskab
mellem de konservative redaktører på de ofte små provinsaviser,
hvilket skete ved forholdsvis sjældne, men intensive møder og udflugter, hvor det faglige og det sociale gik hånd i hånd og ikke
var til at adskille. Der er ingen tvivl om, at disse aktiviteter havde
stor betydning for de små og mellemstore avisers redaktører, der
her fandt et fællesskab med ligesindede, som de ikke kunne have
andre steder, fordi der nok var andre pressefolk lokalt, men de
var konkurrenter og ofte også direkte fjender i den nådesløse politiske kamp, som aviserne var en væsentlig del af. Dertil kom, at
man via foreningen og ofte i nært samarbejde med venstreredaktørerne kunne lave fælles aftaler om indkøb, pensionsordninger,
kurser for ansatte og meget andet praktisk, som den enkelte redaktør umuligt selv kunne overkomme. Det tætte samarbejde
med Venstre kan navnlig i tiden under forfatningsstriden synes
som et stort paradoks, men det var utvivlsomt udtryk for en
pragmatisk erkendelse af, at man “var i samme båd” på en række
områder, og ret beset var det vel ikke meget anderledes end det
forhold mellem Det konservative Folkeparti og Venstre, som altid har været “et had/kærligheds forhold – men uden kærlighed”,
som det så smagfuldt er blevet udtrykt.
Den konservative presses primære funktion var naturligvis som
alle andre medier formidlingen af nyheder fra ind- og udland,
men i det særlige firebladssystem, som udviklede sig i tiden op
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til 1. verdenskrig, var det i høj grad også at være opiniondannende organ for partiet Højre, senere Det konservative Folkeparti. Derfor indgik parti og presse i et nært fællesskab, som
skabte en meget tæt samhørighed og gensidig afhængighed. Det
slog derfor gnister, når avisernes redaktører følte sig forbigået
ved indgåelse af vigtige politiske forlig eller ikke fik indsigt i og
indflydelse på partiets beslutninger. Omvendt vakte det vrede i
partiledelsen, når den ikke mente, dens presse i tilstrækkelig
grad bakkede op om partiets politik og dispositioner. Men når
man tager i betragtning, hvilke store omvæltninger partiet, pressen og dansk politik i almindelighed gennemgik, er det forbløffende så få kontroverser, der var – eller i hvert fald som kom
åbent til udtryk. Den gensidige respekt og loyalitet er det gennemgående tema. “Guldalderen” for dette samarbejde var så afgjort tiden med Christmas Møller i ledende poster i Det konservative Folkeparti, det vil sige fra midten af 1920erne til 2. verdenskrig. Han formåede at inddrage avisernes redaktører i det
politiske arbejde, så det gav gensidig respekt og udbytte. Men
som alt, hvor Christmas Møller var involveret, var det ikke
uden gnidninger, og i de turbulente tredivere kunne det også slå
gnister mellem aviserne og partilederen.
Der er for mig ingen tvivl om, at den politiske presses position
og betydning i det politiske liv var med til at skabe den selvbevidsthed og stolthed i den konservative presse, som så pompøst,
men meget rammende kom til udtryk i redaktør Morten Dreyers martialske ord om den konservative presse som konservatismens “skarptslebne sværd”, som er valgt som titel til denne bog.
Selvom de fleste af de konservative aviser var små og kæmpede
en evig kamp for den nøgne overlevelse, var deres position i det
lokale samfund stærk, og redaktørerne udfyldte en selvfølgelig
rolle som en vigtig del af byens højere borgerskab, hvilket ofte
gav sig konkrete udtryk i, at de sad i byrådet og var i centrum
af de sociale og erhvervsmæssige fællesskaber – netværk, ville
man kalde det i dag – som var nok så betydningsfulde som de
valgte råd.

Fra omkring 1950 ændrede disse forhold sig fundamentalt, fordi
en omfattende bladdød satte ind, som ikke mindst ramte den
konservative presse hårdt. Antallet af konservative aviser raslede ned, og de, der overlevede, fusionerede og bredte sig over
stadig større geografiske områder. Trods en velstandsstigning
uden sidestykke i historien, fulgte avissalget ikke med, og da de
tekniske, journalistiske og ikke mindst lønmæssige krav voksede
voldsomt, kunne de små aviser ikke følge med. Det konservative Folkeparti forsøgte at yde “ambulancehjælp”, sådan som man
også havde gjort det i mellemkrigstiden, men den hjælp, man
kunne give, var oftest for lille og for sen til forbitrelse for mange
konservative redaktører, som mente, partiet burde se det som
sin helligste pligt at hjælpe sin trofaste, gamle presse i stedet for
at bruge penge på nymodens pjat som plakater og annoncer.
Sandheden var imidlertid, at der blev ydet stor hjælp, men at
det var et bundløst kar, ligesom det var med de radikales og socialdemokraternes presse.
Med bladdøden og den tilhørende bladkoncentration fulgte avisernes opgivelse af det politiske tilhørsforhold, ofte begyndende
med, at man lod politikere fra andre partier få spalte- og annonceplads også i valgkampe, og i tiden omkring 1970 opgav næsten
alle aviser, inklusive de hæderkronede Berlingske Tidende og Stiftstidenderne deres tilknytning til et parti og blev “uafhængige”, “af
borgerlig-liberal observans” og lignende, og som led i frigørelsen
fulgte i nogle tilfælde en klar profilering imod det “gamle” parti.
Begrundelsen var, at når avisen skulle dække bredt geografisk og
socialt, kunne det ikke nytte noget at være bundet til et parti, og i
øvrigt mente man, at “tiden” var løbet fra det tætte tilhørsforhold.
Det efterlod imidlertid partierne og ikke mindst Det konservative
Folkeparti meget udsatte i den voldsomme politiske modvind,
som fulgte af ungdomsoprøret, og vælgerne med en følelse af, at
politikerne førte politik kun for deres egen skyld, og det kan dermed have været med til at fremkalde det skred i dansk politik,
som kom til udtryk ved valget i 1973. I hvert fald har avisernes
“frihed” medført, at de siden har haft en frit svævende position i
opinionen, som man efter behag og temperament kan kalde velgørende eller ansvarsløs.
I de mange år, hvor en lang række af landets aviser, fra den
største Berlingske Tidende over de mellemstore Stiftstidender til de

mindste som Kjerteminde Avis, havde et klart konservativt partitilhørsforhold, vil det være synd at sige, at det var et stabilt og robust parti, præget af indre ro og harmoni, man stort set loyalt
støttede op om. Tværtimod var det, hvad enten det var det
godsejerdominerede Højre, eller mellemstands- og erhvervspartiet Det konservative Folkeparti, præget af ganske hyppige indre
magtkampe og selv i de perioder, hvor der trods alt var ydre ro
og gode valgresultater, har der ofte været intern uro om den politiske linje og de forskellige positioner i partiet. Dette forhold,
hvorved partiet adskiller sig fra både Venstre og Socialdemokratiet, har oftest været begrundet i partiets heterogene sammensætning og målgruppe. Et parti, som skal favne godsejere,
storfabrikanter, præster, universitetsprofessorer, små købmænd,
funktionærer i både det offentlige og det private, håndværksmestre, husmødre og folk, som bare gerne vil svare enhver sit, værne om Danmark og være i fred for staten, må nødvendigvis løbe
ind i modstridende interesser, når politikken skal formuleres og
bringes frem til resultater på Christiansborg. Hertil vil jeg for
egen regning og af egen erfaring tilføje, at partiet rummer et
stort antal individualister, som nødigt indordner sig under begreber som partidisciplin, og “nu skal vi alle trække på samme
hammel”. Som det ofte er kommet frem i denne beretning, har
konservatismen i Danmark altid, både i det politiske liv og i
pressen, rummet mange energiske og dynamiske, men også ambitiøse og selvbevidste mennesker, som nødigt lader sig bremse
eller indordne under andre. Det har gang på gang vist sig at
være de konservatives største styrke og største problem.
For pressen har ytringsfriheden i Danmark altid været det afgørende fundament, og det var ikke mindst kampen for “skrivefriheden”, som i forskellige bølger førte frem til den første demokratiske grundlov af 1849. De love for pressen, som fulgte heraf, har
kun i forbavsende lille grad siden været justeret. Og det var
ytringsfriheden som dannede fundamentet for den eksplosive
vækst i dagspressen i anden halvdel af 1800-tallet og den nådesløse forfatningskamp, hvor tonen ofte var af en karakter, som får
nutidige politikeres klager over debatkulturen i Danmark til at
ligne i bedste fald klynk, i værste fald uvidenhed om fortidens politiske kultur. Men hvor meningsudvekslingen på de indre linjer
altid har været åben og meget fri, har skrivefriheden i emner af
storpolitisk karakter i lange perioder været begrænset af Dan-
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marks ydre vilkår som en småstat. Egentlig censur var der kun
tale om i den helt ekstraordinære situation under den tyske besættelse, og en sådan er jo også udtrykkelig forbudt af Grundloven,
men af hensyn til landets sikkerhed og mulighed for at agere
udenrigspolitisk har der ofte været tale om en selvpålagt tilbageholdenhed, hjulpet på vej af venlige, men bestemte henstillinger
fra skiftende stats- og udenrigsministre. Det gjaldt før 1. verdenskrig, hvor man dels af frygt for, at den sidste rest af Danmark
skulle blive løbet over ende af “tysken”, dels for at bevare håbet
om Sønderjyllands genforening, holdt lav profil med landets stærkeste mærkesag, Sønderjylland, en selvdisciplin, som ikke mindst
for den konservative presse må have været ulidelig. Det gjaldt
især under 1. verdenskrig, hvor en fuldstændig lav profil både
handlede om landets selvstændighed og bevarelsen af den livsvigtige handel med både England og Tyskland. Og det gjaldt efter
Hitlers magtovertagelse i 1933, hvor man igen måtte vogte sig for
hvert et ord, man skrev i bevidstheden om, at der altid var kritiske øjne, som læste med over skulderen. I sandhedens navn skal
det siges, at det ikke var tysk pres, som fik adskillige også konservative aviser til at skrive meget servilt om Hitler-Tyskland eller
lægge spalter til nazisters udgydelser. Under det helt ekstraordinære intermezzo under besættelsen, hvor pressen som en stort set
loyal del af samarbejdspolitikken præcis som den blev beskåret i
friheden skive for skive – og lod sig beskære – indtil friheden og
selvstændigheden til sidst blev det, den i grunden havde været
lige fra 9. april: en illusion. Efter denne lektion i underkuelse var
ytringsfriheden igen det fagreste træ i skoven, og selvom der hurtigt efter krigen kom nye trusler under Den kolde Krig, kunne
man dog i det store hele skrive det, man ville – også selvom den
mægtige trussel kunne skimtes på den anden side af Øresund. Alliancen i NATO sikrede denne frihed, eller sagt med andre ord:
truslen blev ikke større, fordi man skrev den utilslørede sandhed
om diktaturerne i øst.
Med kommunismens og Sovjetunionens fald skulle man tro, at
det var endegyldigt slut med (selv-)pålagte indskrænkninger af
ytringsfriheden, men Muhammedkrisen viste med al ønskelig tydelighed, at det ikke var tilfældet, nu ikke under truslen om tyske
eller sovjetiske tanks i gaderne, men en mere diffus trussel om
terror og “kultursammenstød”. Efter de første drabelige sammenstød og den ganske udbredte slåen ring om ytringsfriheden, har
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der vist sig en mere glidende tendens til, som i andre vesteuropæiske lande, at pålægge sig selvcensur, vise “moderation” og “forståelse”. Men på det punkt er den militante udgave af islam ikke
anderledes end diktaturerne: rækker man Fanden lillefingeren, tager han hele hånden.
Da Kjerteminde Avis i 2010 gik over til at udkomme elektronisk,
forsvandt den sidste erklærede konservative avis på tryk. Det er
efter min mening trist, da jeg mener, fordelene ved at have en
presse med en åben og ærlig politisk profil er betydeligt større
end ulemperne: man ved, hvor man har avisen, man bliver holdt
orienteret om, hvad der sker i “indercirklerne”, og man får forhåbentlig gode argumenter i den daglige politik. Og sagt lige ud:
“min” avisleder skal helst bekræfte mig i mine fordomme! Det er
grænseløst irriterende, når avisens leder den ene dag skælder regeringen ud for løftebrud og den næste dag skriver, at nu skal
man glemme det, se fremad og se positivt på dens nye udspil.
Hvad værre er: det har ofte vist sig, at avisernes såkaldte frihed
ikke har medført, at de derfor går kritisk til sagen fra vidt forskelligt udgangspunkt, tværtimod har de vist en betydelig grad af
sammenspisthed, når det drejede sig om, hvad man skulle tage
kritisk op og under hvilke vinkler, som ikke er bedre end den
gamle partipresse, den er blot mindre åben. Når én af de store
aviser eller en af tv-stationerne har valgt emne og vinkel på det,
følger de andre efter som hovedløse høns. Det var aldrig sket under firebladssystemet.
Det siger sig selv, at “de gode gamle dage”, som sjældent var så
gode endda, ikke vender tilbage med firebladssystem og cigarrygende redaktører med store maver, guldur og høj hat, som de
ikke tog af for venstreredaktøren – den bondetamp. Derfor kan
man kun håbe, at dagspressen vil være sig sit ansvar bevidst og
sikre både skrivefriheden og skrivefrækheden. Men er der i den
verden plads for en decideret konservativ presseforening? Ja, i de
første 125 år er den blevet dømt død, forældet og ude mange gange, men eksisterer dog stadig i kraft af en evne til at tilpasse sig de
skiftende omstændigheder og – hvad vaner angår – ikke være “så
konservativ så det gør noget.” Det var muligvis netop den tilpasningsevne, som mange af de konservative aviser manglede i den
sikre overbevisning, at “manden med papkassen” fra partiet eller
arbejdsgiverforeningen nok igen kom forbi, når det kneb.
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