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Forord 
I 1962 udgav H.P. Clausen artiklen Aviser sam historisk kilde. Den er et trykt 

foredragsmanuskript og har i mange ar v<eret den eneste artikel, der systematisk 

behandlede det meget store og vigtige kildemateriale, som aviser er. Ikke for blot 

historikere, men ogsa for en lang r<ekke andre samfundsvidenskabelige og 

humanistiske fag, der besk<eftiger sig med medier eiler benytter materiale fra aviser. 

H.P. Clausens artikel er stadig pa mange mader v<erdifuld, men med sine 40 ar pa 

bagen er der dels fremkommet en del hj <elpemidler siden, dels er der i artiklen 

aspekter, som kunne tr<enge til yderligere belysning, og de Is er artiklen skrevet ud 

fra en politi sk historisk tradition, hvor aviserne ogsa kan bruges med udbytte i en 

r<ekke afhistoriens andre aspekter, sa som social-, kultur og lokalhistorie. Det meget 

v<esentlige ikke-redaktionelle stof er bl.a. ikke behandlet. 

Dette smaskrift erudsprunget afforfatterens undervisning i brugen af aviser 

i faget historisk metode pa Aalborg og Arhus Universitet og er efter forskellige 

opfordringer delvis omarbejdet og trykt. Det bygger foruden pa Clausens artikel 

tillige pa diverse generelle indfpringer i historiefagets metodik. Desuden bygger den 

pa forfatterens egne pressehistoriske underspgelser, egen brug af avismateriale i 

diverse lokal- og erhvervshistoriske studier samt indsigter i modeme avisproduktion 

erhvervet som ansat i lyllands-Postens skoletjeneste. 

Det er t<enkt til brug for forskellige grupper. Dels til indfpring i de 

kildem<essige overvejelser omkring brugen af aviser i faget historisk metode . Dels 

til brug i historieundervisningen generelt pa universiteterne, i gymnasier, HF og andre 

uddannelsesinstitutioner og ide lokalhistoriske miljper. Ogsa pa de samfundsviden

skabelige, humanistiske ogjournalistiske fag pa universiteterne og de pvrige hpj ere 

l<ereanstalter kan den benyttes til vurdering af de fordele og ulemper, der er med at 

bruge den politiske presse i bade historiske sammenh<enge og i mere samtidige 

analyser. 

Bagerst i skriftet nogle opgaver, der kan bruges til inspiration i behandlingen 

af aviser som historisk kilde. 

Billedtekst forside 
HerlujJensenius tegning af Nic. Blredel i anledningen af dennes 50 ars dag. Blredel, der var 

skijtet fra Politiken til Dagens Nyheder i 1927, ses spidde den radikale udenrigsminister P. 

Munch med sin pen. Illustration fra: Gerhardt Eriksen: Nic.BlllJdel. 1994. 
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Den politiske presse 
Det er f0rst og fremmest den partipolitiske pre sse, der er genstand for dette skrift. 

Dermed menes den presse, der opstod fra slutningen af 1800-tallet i tilknytning til 

fremvreksten af de modeme politiske partier. Dannelsen af partisystemet rendrede 

karakteren af de eksisterende aviser og gay anledning til oprettelse af en mrengde 

nye, der i nrer tilknytning til partieme dannede basis for rekruttering af nye 

medlemmer og vrelgere. A viseme gay politikerne og partierne et taler0r over for 

vrelgere, offentlighed og det politiske system. Op imod I. verdenskrig var der 

etableret et fast avism0nster i Danmark, hvor hver af de fIre store partier havde deres 

aviser i hver eneste st0rre by.1 De silkaldte politiske fIrebladssystem med et 

venstreblad, et konservativt blad, en radikal avis og en socialdemokratisk avis naede 

sith0jdepunkt omkring I . verdenskrig, hvorefter bladd0den langsomt, men sikkert 

nedbr0d dette, siiledes at der typisk kun overlevede en - oftest borgerlig - avis i hver 

by. Omkring 1960'erne og 70 'erne, hvor koncentrationstendenseme var slaet 

igennem, matte den overlevende avis drekke et st0rre og st0rre stofomrade og 

informere Ires ere af aIle politiske observanser. For ikke at skrremme lreserne vrek, 

blev avis erne mere og mere afpolitiserede, og de fleste aviser afskrev sig i deres 

vedtregter tilknytningen til de politiske partier. Dermed ikke vreret sagt at aviseme 

blev upolitiske, men den snrevre forbindelse meIJem parti og presse blev l0st, og det 

blev efterhanden mere og mere tilladt at vrere kritisk ogsa over for "egne" partier. 

Pressen blev efterhanden vagthund over for aIle de politiske partier, og det politiske 

agitationsstofblev koncentreret i avisens leder, mens de politisk tendenti0se og ofte 

farverige og nresten injurierende nyhedsartikler fra partipressens storhedstid blev 

noget afdrempede. Fra de artier, hvor aviserne var tilknyttet de politiske partier, er 

aviserne en uomgrengelig kilde til den politiske historie, men det er pa en anderledes 

made end den politiske historie, der kan udledes af f.eks . referaterne i Rigsdagsti

dende, politikeres erindringer o.s.v. De partipolitisk uafurengige aviser afi dag kan 

naturligvis ogsa benyttes som kilder til moderne politisk historie, dog med aviserne 

i en rolle som mere selvstrendige politiske akt0rer end i den partipolitiske periode, 

hvor aviseme i nogle tilfrelde var deciderede agitationsorganer for partiemes 

hovedbestyrelser. 

For behandlingen af fremkomsten og nedbrydelsen af det politiske fIre-blads system, se: 
Niels Thorosen (1972) . 
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Den partipolitiske tilknytning var dominerende i den danske dagspresse i en 

lang peri ode, og det er en vigtig grundforuds:etning for en kritisk vurdering af 

aviserne som historiske kiIder ikke blot for det sn:evert politiske stof, men i enhver 

sammenh:eng. 

Avisens mange kildetyper 
For at besk:eftige sig med en kildegruppe som aviserma man ilPdvendigvis g¢re sig 

overvejelser af mere overordnet art. F¢rst og fremmest ma man g¢re sig klart, at en 

kilde f¢rst er en kiIde, nar den bliver brugt som sadan. Det er principperne bag det 

sakaldte funktionelle kildesyn. 2 Det er f¢rst nar historikeren stiller specifIkke 

sp¢rgsmaJ til kilden for at fa belyst en bestemt problemstilling, at den bliver kilde. 

En seglbeh:engt Mndf:estning af fmeste slags fra Rigsarkivet er ikke en kilde for 

den, der besk:eftiger sig med prostitutionens historie omkring 1900. En avis fra 5. 

maj 1945 er ikke kun kilde til Danmarks befrielse, men kan ogsa v:ere kilde til tidens 

damemode eller kulturforstaelse. Det afh:enger af de sp¢rgsmal, der stilles, om der 

overhovedet er tale om en kilde. Derfor viI en titel som "aviser som historisk kilde" 

naturligt f¢re til sp¢rgsmaJet "kilde til hvad ?" Dam:engden af mulige sp¢rgsmal er 

uendelig, viI dette skrift naturligvis kun sporadisk kunne ber¢re alle de mulige 

kildeudnyttelser og kildekritiske problemer, der er ved benyttelse af aviser. Dette 

skrift viI ikke blot besk:eftige sig med brugen af aviser i politisk historie, men ogsa 

ved socialhistorie, ¢konomisk historie, kulturhistorie samt lokal- og personalhistorie. 

Det viI v:ere et fors¢g pa at give en indsigt i de problemer, der er ved i dethele taget 

at benytte sig af aviserne som kilde til information - ikke blot i den historiske 

forskning, men i enhver form. 

En anden forsimpling er at tale om avisen som en specifIk kildetype, der kan 

behandles ud fra et simpelt regels:et. En anden af den klassiske kiIdekritiks vigtigste 

l:eres:etninger er, at det altid er det enkelte kiIdeelement, der skal vurderes. Det viI 

sige, at der i den tekst, bygning, billede eller monument, der bruges som kilde, kan 

v:ere mange forskellige elementer, der hveris:er kritisk skal vurderes. En avis bestar 

2 Ogsa her var H.P. Clausen blandt de f¢rste i dansk sammenhreng til at skrive en Ietfattelig 
og srerdeles indsigtsfuld bog med udgangspunkt i det fuuktionelle kildesyn, nemlig bogen: 
Hvad er historie ?, Kbh. 1963. Bogen er stadig blandt de bedste pa omractet. 
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af meget stof, der for hver enkelt del skal vurderes forskelligt, og inden for den 

samme tekst kan der va:re forskellige kildeelementer. 

Kildeudnyttelsen skal ogsa anskues i den klassiske tvedeling ruelleru 

levnings- og beretningsudnyttelse . Hvis avisen bruges til at sandsynliggs<lre 

ha:ndelsesforls<lb eller begivenheder, er der tale om en beretningsudnyttelse, hvor 

kritiske sps<lrgsmal om kildens na:rhed i tid og sted, palidelighed og tendens skal 

klarla:gge de to fundamentale sps<lrgsmal: kan kilden fortrelle sandheden, og vil 

kilden forta:lle sandheden. Er der praktiske, ideologiske eller interessema:ssige 

forhold, der gs<lr, at kilden har mulighed for at kende detfaktiske begivenhedsforls<lb 

og i givet fald at pra:sentere den for historikeren - og i tilfa:lde med aviserne den 

samtidige offentlighed. Den klassiske kildekritiske vurdering af valens, trova:rdighed 

og kvalitet viI kunne medvirke til at beds<lmme kilden som "god" eller "diirlig" til 

belysning af et begivenhedsforls<lb eller et sagsforhold. Hvor beretningsudnyttelsen 

viI beska:ftige sig med sps<lrgsmaIet om, hvorvidt kilden taler "sandt", sa viI en 

levningsudnyttelse ikke beska:ftige sig rued sandhedsva:rdien, men her viI 

historikeren vurdere de handlinger, der ligger bag kildens fremkomst, udseende og 

reelle eksistens . At der overhovedet har va:ret en oplysning, en nyhed, en 

meningstilkendegivelse er her det vigtigste. At der foreligger et radioprogram i avisen 

- uanset at det er fuld af fejl - siger, at der var radioer i Danmark, og at trykningen 

af et si'tdant program mentes at have en va:rdi for avisens Ia:sere. Det, at der 

pra:senteres en politisk skandale eller en mordbrand som forsidehistorie, siger noget 

om, hvad avisen betragter som en vigtig nyhed - uanset om det er sandt eller ej. En 

leder eller en redaktionel opinionsartikel skal ikke beds<lmmes pa dens sandhedsva:r

di, men skal tages som udtryk for avisens holdning og ideologi. De handlinger, der 

ligger bag artiklen er et udtryk for en bestemt persons, gruppe eller partis ideologi 

og politik, og rna derfor tages for paIydende, uanset om den er "rigtig" eller 

"forkert" . 

Skellet mellem levnings- og beretningsudnyttelse er i praksis ikke nemt at 

foretage og er for sa vidt et kunstigt skel i det praktiske arbejde med kilderne. 

Levnings- og beretningsudnyttelse og en almindelig tekstfortolkning er va:vet ind i 

hinanden i det praktiske historiske arbej de, men alligevel viI skriftet her opretholde 

dette skel vel vidende, at det kan opfattes for kategorisk. 
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Men f!'lrend de egentlige kildekritiske overvejelser omkring aviseme, er det 

Mdvendligt at kaste et blik pa avisernes opbygning, den redaktionelle proces og 

avisernes praktiske funktion - at bestemme kildens ophavssituation. 

Produktion af aviser og stofsammensretningen 
En avis er en samling af meget forskelligt stof. Den vigtigste opdeling af stoffet er 

mellem det redaktionelle og det ikke-redaktionelle stof Der er en fundamental 

forskel pa, om redaktionen selv har affattet artikleme eller har vurderet om tilsendte 

telegrammer, artikler eller l<eserbreve har l<eserens interesse, og det stof, der 

kommer udefra, og som der er betalt for at fa optaget. Skellet ligger mellem det 

redaktionelle stof og annoncestoffet. Det ikke-redaktionelle stof rna ikke - eller kun 

med den alleryderste forsigtighed - tages til indt<egt for avisens holdninger, da avis en 

principielt ingen bestemmende indflydelse har pa stoffets udformning eller 

ops<etning. I enkeIte tilf<elde kan det ikke afvises, at annoncer er blevet redigeret 

bort. Det vii da is<er v<ere annoncer fra konkurrerende blade, politiske partier eller 

ideologiske bev<egelser, men generelt vii en avis tage de annoncer, der betales for 

uden at skele til indholdet. 

Et problem er det, at nogle annoncer fmdes maskeret i aviseme som artikler

de sakaldte tekstannoncer. En god avisskik tilstr<eber, at enhver annonce, udformet 

sa den kan forveksles med en artikel, b!'lr indledes med ordet "annonce". Det er dog 

langt fra altid tilf<eldet, hvad genneml<esning af de mange gratis annoncefmansierede 

ugeaviser, der efterhiinden har erstattet dagspressens funktion som lokalavis i 

Danmark i dag, vidner om. Her kr<ever det dog sj<eldent meget skarpsindighed at 

gennemskue, at man star over for en skjult tekstannonce. Langt sv<erere er det, nar 

fumaer gennem pressemeddelelser pr<esenterer nye produkter eller afg!'lrende 

teknologiske eller medicinske gennembl1ld . Ethvert st!'lrre firma vii have interesse i 

at lancere nye produkter i pressen, og gr<ensen mellem oplysning og reklame er 

of test flydende. Her er l<eseren igen henvist til avisernes kildeangivelser, hvor en 

oplysning som "medicinalfumaet Lundbeck oplyser, at..." signalerer, at man her star 

over for en pressemeddelelse tilsendt avisen udefra, og som derfor rna vurderes 

som sadan. 
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Det redaktionelle stof er ogsa en samlebetegnelse for en rrekke forskelligt materiale. 

En meget vigtig tvedeling af det redaktionelle stof er mellem opinions- og 

nyhedsstofJet, mellem meddelelse og vurderi ng som H.P. Clausen bemevner dee -

eller, som det udtrykkes pa engelsk, skellet mellem News and Views. Dette skel er 

naturIigvis principieltumuIigt at srette, da ethvertnok sa tiIforladeIigtneutraltreferat 

viIhave en vurdering indbygget. Helt fundamentalt er sandheden afhrengig at 0jnene, 

der ser, sa en "ren" meddelelse viI altid have forfatterens egne holdninger, 

fordomme og vurderinger indbygget. En krigsreportage, der beskriver et slag, viI 

naturIigvis indeholde en meddelelse om, at dette slag har fundet sted, hvor det har 

fundet sted, hvor mange drrebte, der bar vreret o.s. v. Alt sammen skal dog vurderes 

med en kildekritisk indstilIing. Men indeholder artiklen vurderinger at slagets art, dets 

betydning, arsag eller Iignende - om det var et grusomt, meningsl0st, glorvrerdigt 

eller afg0rende slag - er alt sammen vurderinger, som indebolder reporterens egen 

tolkning og vrerdisret, hans sym- eller antipatier. Disse dele at artiklen viI vrere 

opinionsstof - eller med H.P. Clausens udtryk; meddelende stof. Bagest i skrifter 

optrreder et eksempel pa en journalistisk drekning af nogle begivenbeder under 

lockou ten i Odense i 1922, og det viI kunne ses, at kun en br0kdel at artiklerne er 

af ren meddelende art. 

Deter vigtigt atbolde sig den principielle umulighed i denne skeinen for 0je, selv om 

den rent teoretisk viI blive opretholdt her. Der er naturIigvis de rene opinionsartikler, 

men at tale om rene meddelende artikler er en illusion, og det er vigtigt i behandlin

gen af disse, at kunne skeine mellem de enkelte kildeelementer i en artikel, og at 

kunne se hvornar der er tale om en vurdering, og hvornar der er tale om en 

meddelelse. Det kan skifte inden for den samme sretning. 

Det er ogsa vigtigt at kende til produktionsgangen pa redaktionen og g0re sig 

avisens funktion klar, nar man skal vurdere avis en kritisk. For det f0rste er det 

vigtigt at erindre sig, at avisen er et meget burtigt medium. A visen skal pa gaden hver 

dag, og det g0r arbejdsbetingelserne for journalisterne anderledes end f.eks. for 

historikeren. De fleste nyhedsartikler er skrevet inden for 24 timer f0r publiceringen, 

og det rna naturligvis have indflydelse pa vurderingen. Der har vreret en tendens til 

3 H. P. Clausen (1962). 
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at nedg¢re aviser som historiske kilder alene af denne grund. Ordspillene "Aviser 

er skrevet i sand" og "Garsdagens avis er kun til at pakke fisk ind i" afspej ler noget 

af det useri¢se skrer, der for nogen kan ligge i journalistikken. 10urnalisternes 

arbejdsbetingelser ma spille ind i vurderingen af stoffet. Produktionsformen har en 

tendens til at g¢re avisstoffet mere un¢j agtigt, men blankt at afvise avisartikler som 

utrovrerdige og letk¢bte er at kaste barnet ud med badevandet. En sund skepsis er 

piikrrevet, men udnyttetmed tilpas kildekritisk varsomhed, er avisemes nyhedsartik

ler en uomgrengelig og fremragende kilde, som historikere ikke rna lade sig spille af 

hrende. 

10urnalister arbejder bade med egne reportager og benytter sig af andre 

kilder. En journalist afs¢ger de1s de nyheder, der er tilflydt redaktionen i form af 

pressemeddelelser, andre avisers nybeder eller personlige henvendelser og dels pa 

egen research og ops¢gende journalistik, der er et resultat af den enkeltes flair for, 

hvad der sker inden for sit eget specialornrade. Derfor er det vigtigt at fors¢ge at 

afdrekke journalistens kilder: Hvorved han eller hun dette fra? I kildeterminologien

er det enjorstehcmds- eller andenhCtndskilde. Er det en egen historie (en solohistori

e) eller er det en afskrift eller udklip fra et andet medium eller en anden avis: I 

kildeterminologien er det en primcer eller en sekundcer kilde. 

Det er ogsa vigtigt at sla fast, at en avis ikke er en enkelt rnands eller ganske fa 

personers vrerk. Selv pa de mindste provinsaviser var der flere ansatte, og pa de 

moderne landsdrekkende aviser kan redaktionerne besta af op til et par hundrede 

redaktionelle medarbejdere, der inkluderer bilde j ournalister, redaktionssekretrerer, 

fotografer, grafikere og annoncemedarbejdere. 

En mod erne avisredaktions arbejdsmetoder er - trods st¢rrelsesforskellen

pa mange ornrader identiske med den historiske presse. En artikel gar igennem 

mange hrender, f¢r den prresenteres for lreserne i den trykte avis. 

De skrivende journalisters artikler vurderes af redaktionssekretrererne, der 

er ansvarlige for avisens opsretning og udseende, ligesom disse som oftest 

udarbejder overskrifter, manchetter og evt. underoverskrifter og billedtekster. Dette 

er en af arsagerne til, at man ind imellem undres over den man glen de sammenhreng 

mellem overskrift og artikel. Redaktionssekretreren er ogsa ansvarlig for opsretning, 

placering, st¢rrelse afbade tekst, billeder og grafik ud fra bade journalistiske og 

restetiske kriterier. F.eks. er det i dag for de danske aviser ikke teknisk muligt at 
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anvende fITe-farvetryk pa aIle sider. Det betyder, at det i bedste fald kun er muligt 

at benytte farvebilleder eller flerfarvet grafik pa hver anden side, og da de fleste store 

annoncer fordrer farvebilleder, sa ligger det visse begnensningerpa, hvor meget og 

hvilket stof, der kan illustreres i fITe farver. Derfor viI en vurdering af en nyheds 

placering i avisen ikke altid ske udelukkende efter relevanskriterier. Det er is:oer 

tilf:oeldet for artikler, der kommer redaktionssekret:oeren i h:oende t:oet pa deadline. 

Forsidehistorie, billed- og grafikops:oetning bliver sv:oerere og sv:oerere at :oendre pa, 

jo t:oettere pa deadline en artikel kommer. Dette var is:oer et problem i blyets tid, hvor 

trykpladerne var fremstillet af blytyper af typograferne, hvorfor ogsa denne 

faggruppe var medbestemmende for, hvordan den endelige ops:oetningen af avis en 

kom til at blive. Off-set teknikken og en st¢rre og st¢rre elektronisk tekst- og 

billedbehandling har mindsket problemet, men ikke elimineret det. 

De fleste aviser har dog mulighed for at foretage redaktionelle :oendringer 

efter trykstart, hvorfor man ikke kan v:oere sikker pa, at den avis, man har for sig, er 

den samme udgave, som foreligger over hele landet. 

Moderne avisredaktion 

Fotogra fer 

'--..'-~ 
'--.., 

Grarisk a fdelIrg ----- --------------~ 

Telegrammer k \ 
Pressemeddelelser 
________________ J 

, 
Ansvarsh:Jverde I 

redakl~ 

Ansvarshavende 
redaktionssekretrer 

Redaktions
sekretarial 

Kronikog 
debatredoktion 

r----·L --II-------- -------1 
Free-Iancere Nleddelere j 
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lederskribenler 

ArvlOnce
afdeling 



Nyheder som kilde til begivenheder 
En benyttelse af nyhedsstoffet som kilde til begivenheder viI hvile pa en beretnings

udnyttelse. Det vil sige, at man skal g0re sig de klassiske kildekritiske overvejelser 

om ophavssituation, merhed i tid og sted, trovxrdighed og tendens klar. Her rna 

man have journalistens arbejdssituation og avisens politiske holdning in mente. 

Nyhedsartiklerne kan have karakter af referater fra offentlige m0der, interviews, 

0jenvidneskildringer, brug af meddelere, telegramstof o.S. v. Bortset fra 0jenvidne

skildringerne er der her tale om andenhandskilder. Det viI sige, at journalisten 

benytter sig af andre personers viden, og dermed ligger der en mulighed for 

forvanskning, fordrejning, forglemmelse Eller misforstaelser. Bade i det aktuelle 

mediebillede og ide politiske erindringer er der et vxld af eksempler pa, at folk f0ler 

sig fejlciterede eller misforstaede. Politikere kan reelt Eller i egen selvforstaelse have 

"darlig presse", og det er en vanskelig opgave for historikeren at kortlxgge, hvad 

der egentlig er blevet sagt. Et interviewer et sammenkog af en lxngere samtale 

mellem journalist og "offer", og det giver et filter mellem historikeren og stoffet, der 

kan vxre vanskeligt gennemtrxngeligt. I visse tilfxlde forlanger den interviewede 

artiklen til gennemsyn inden trykning, men det er vanskeligt for historikeren at 

kontrollere dette, og det er bestemt ikke i sig selv en garanti for, at det endelige 

referat er txttere pa det sagte end journalistens f0rsteudkast! Efterrationaliseringer 

og 0nsker om at holde kxft med tilbagevirkende kraft kan vxre motiver fra den 

interviewedes side, der g0r, at denne type referater ligger lxngere fra virkeligheden 

end godt er. Problemet er, at det for historikeren er vanskeligt at afdxkke den slags 

forhold. Vigtigt er det, hvis man har fat i et kontroversielt interview, at s0ge de 

efterf0lgende aviser for at se, om den interviewede har vxsentlige indvendingermod 

det skrevne (se opgave 3). Men da selve samtalen normaltikke liggertilgxngelig for 

historikeren pa band Eller lignende, rna man som oftest n0jes med at forholde sig 

til det skrevne. Der kan ingen handfaste regler gives for behandling af den type 

kilder, men en almindelig sund fornuft, en vurdering af avisens politiske holdning, 

tidligere kontroverser mellem person og avis, andre avisers behandling af sarnme 

person evt. om samme emne viI vxre paIaxvet, hvis udtalelserne er af en art, der 

har givet anledning til voldsom deb at. En speciel vanskelig situation er det, nar den 

interviewede fremstar anonym. "Unavngivne kilder i Udenrigsministeriet" Eller 

oplysninger fra "sxdvanligvis palidelig kilde" kan vxre vanskelige at handtere som 
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historiker. Pa den ene side far man her muligvis adgang til infonnationer, som ellers 

ikke ville v:ere kommet frem, hvis de skulle sta med navns n:evnelse eller kildeangi

velse. Der er muligheder for at fa v:esentlige historiske fakta, der ellers aldrig eller 

i hvert tilf:elde ikke i overskuelig tid, ville v:ere tilg:engelige for historikere. Pa den 

anden side afsk:eres man fra at vurdere motiver og baggrund for, hvorfor 

muldvarpen har villet l:ekke en historie. Anonyme kilder er for en historiker noget 

rod, men de kan pa den anden side v:ere v:esentlige til forstaelse af en begivenhed. 

Igen er det vigtigt at fplge en eventuel pressedebat for at komme en vurdering af 

oplysningerne n:ermere. 

I provinsavisernes storhedstid var der stort set ikke et mpde eller en 

generalforsamling i lokalsamfundet, der ikke havde j oumalistisk d:ekning af ihvert 

tilf:elde et af de fire politiske blade. Her har historikeren i visse heldige situationer, 

hvor foreningernes arkiver er bevarede, mulighed for at sanunenholde det sagte med 

det skrevne (se opgave 2). Men ogsa her gpr der sig for hold g:eldende, der bade 

kan tale for og imod avisens version som den, der kommer t:ettest pa begivenheden. 

Findes der et foredragsmanuskript, sa kan man ikke v:ere sikker pa, at manuskriptet 

er fulgt til punkt og prikke. Derfor kan den journalistiske behandJing af mpdet v:ere 

mere trov:erdig, ligesom stemningen i salen og eventuelle kommentarer fra 

forsamlingen ikke viI optr:ede i manuskriptet eller i foreningens eget officielle referat. 

Modsat kan en direkte verbal overensstemmelse mellem et manuskript og et 

avisreferat v:ere en indikation pit, atjoumalisten overhovedet ikke har v:eret til stede, 

men i stedet har faet manuskriptet tilsendt eller faet det udleveret af foredragshol

deren efter mpdet. En anden fejIkilde kan v:ere, atjournalister pa de mindre aviser 

ind imellem kunne samarbejde pa tv:ers af redaktionerne, og eventuelt have 

udvekslet referater fra mpder i byen, saIedes at det i virkeligheden er en sekund:er 

kilde man som historiker bliver pr:esenteret for. A viseredaktioneme var ogsa tlittige 

avisl:esere, og udklip fra den pvrige presse er ikke et s:ersyn. Normaljournalistisk 

praksis viI v:ere at angive at nyheden er fremkommet "efter artikel i Aalborg 

Stiftstidende" men det er ikke altid tilf:eldet. H.P. Clausen har en glimrende 

illustration af en sadan praksis i sin bog Kildekritik. 4 N ationaltidende refererede fra 

den store fjerkr:eudstilling i Kpbenhavn i 1895, hvor borgmesteren holdten takketale 

for dommerne ved udstillingen. En trykfejl gjorde dog, at der i stedetfor "dommer-

4 H.P. Clausen (1974). 
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ne" kom til at sta "damerne". Senere samme dag havde Politiken et referat fra 

udstillingen, hvor borgmesteren havde holdt en tale for kvindeme! Det viser meget 

tydeligt, at Politikens "referent" slet ikke havde va:ret til stede ved udstillingen, men 

havde omarbejdetNationaltidendes referatmed den meningsforstyrrende trykfejl. 

Denne lille episode er glimrende til at illustrere problemerne med forvanskningen 

mellem f!1Jrte- og andenhandsviden og relationen mellem prima:re og sekunda:re 

kilder. Kun i sja:ldne tilfa:lde og efter grundige studier viI man kunne opdage den 

slags, men det er vigtigt at holde sig for !1Jje, at det kan forekomme. 

Materialet fra de store telegrambureauer og de notitser, der kommer fra 

anonyme meddelere, byder ogsa pa problemer, da det ikke fremgar hvem, der er 

ophavsma:nd til stoffet. Selv om trova:rdigheden for de store verdensomspa:ndende 

telegrambureauer generelt vurderes som h!1Jjt, sa er de ogsa bemandet med 

journalister, med n!1Jjagtig de samme arbejdsbetingelser som pa dagspressen. 

I de tilfa:lde, hvor journalisten giver en 0jenvidneskildring afbegivenheder star vi 

med et f0rstehandsvidne. Det kan va:re rejsebeskrivelser, krigsreportage, sportsre

portage og andre 0jenvidneskildringer, hvor det er journalistens egen oplevelse af 

begivenhederne, der fremstar i artiklen. Her har der igen va:ret en tendens til at 

ptiklistre joumalisterne en lavere trova:rdighed end befolkningen generelt. Hvemhar 

ikke overva:ret en fodboldkamp, for ved Ia:sningen af avisreferatet dagen efter at 

undre sig over, omjournalisten har set den samme kamp? Det er vigtigt at pointere, 

at der er kildekritiske problemer ved enhver form for 0jenvidneskildring, og at det 

ikke bare er et journalistproblem. Hvad er forudsa:tningerne for at kunne udtale sig 

om begivenheder, der foregar i nuet. Harman forudsa:tningerne for overhovedet at 

forsta, hvad der sker?, har man en forudfattet indstilling til begivenhederne? o.s. v. 

Der er journalisterne vel hverken bedre eller di'trligere end folk normalt. Til deres 

fordel taler, at de trods alt rna va:re i besiddelse af en vis professionalisme og en 

erfaring i nyhedsformidling, der g0r, at de er sig deres stilling som 0jenvidne 

bevidst. De publicerer til en stor la:serskare og er i h0jere grad end menigmands 

sladder ansvarlig over for en kontrollerende offentlighed, der kan have overva:ret de 

samme begivenheder, og hvor alt for store fejlvurderinger og un0jagtigheder viI 

fremsta ekJatante, og hvor der efterf0lgende er mulighed for en ra:kke indla:g fra 

andre 0jenvidner og bedre placerede kilder. Det forudsa:tter dog, at aviserne er abne 

for kritik og la:serbreve udefra, hvilket bestemt ikke altid var kutyme i den 
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partipolitiske presse. Muligheden er dog, at kontrollere skildringerne med andre 

avisers, hvis sadanne er til stede. Til ugunst for journalisterne taler, at de ogsa er 

skribenter, der skal pnesentere en vis form for dramatik og underholdningsvrerdi i 

deres arbejde. Jagten pa "den gode historie" kan forvanske begivenheder eller 

nedprioritere andre vigtige aspekter af det skete. En dramatisering og vinkling pa 

historien kan give et fordrejet billede af virkeligheden. Det har naturligvis ogsa 

sarnmenhreng med den enkelte journalists iagttagelsesevne og hans og avisens stil. 

Den go de reporter kan opfange signaler og begivenheder, som den mindre erfarne 

iagttager ikke ville lregge mrerke til. J ournalisten kan have blik for de srerlige signaler, 

der f.eks. er omkring politiske m0der, som den lrege avislreser aldrig ville have 

opfanget selv. Et srerligt problem er den journalist, der for dramatiseringens skyld 

lader en artikel udgive sig for at vrere en 0jenvidneskildring, men som blot er et 

maskeret referat. 

Alt i alt skal man ved en beretningsudnyttelse af nyhedsstoffet, som ved al anden 

historisk unders0gelse, have det kildekritiske begrebsapparat slaet til. Det sreregne 

ved avisproduktionen og de ind inlellem begrrensede muligheder for i nuet at skildre 

og gengive komplicerede begivenheder spiller en rolle her. Generelt rna man sige, at 

man som historiker sa vidt mUligtogsa b0r konsultere andre kilder til begivenheder

ne. Kilder der har en anden ophavssituation end den umiddelbare og offentlige -

f.eks. rapporter fra politiet, domstolene, unders0gelseskommissioner, interne 

notater og m0dereferater eIJer lignende. Derved kan man om ikke fa et mere "sandt" 

billede sa dog fa en anden kildetype at kontrastere avisernes nyheder med. I visse 

tilfrelde er historikeren dog i den situation, at aviserne er de eneste kilder til visse 

begivenheder. Mange foreninger har for lrengst kasseret deres arkiv, og den eneste 

tilbagevrerende kilde til m0derne er avisreferaterne. Mange politikere og andre 

notabiliteter har aldrig udgivet deres erindringer. Mange begivenheder kan kun 
belyses gennem avismaterialet. I den klassiske frrebladsperiode er vi dog sa 

privilegerede, at andre aviser af en anden politisk observans har refereret fra de 

sarnme begivenheder, og der vil det altid vrere tilradeligt at sarnmenligne skildringer

ne i samtlige tilgrengelige aviser. Derefter er det sa op til historikeren ud fra sin 

kildekritiske skarpsindighed at fors0ge at sarnmenstykke og begrunde det mest 

plausible begivenhedsforl0b. 
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Nyheder som kilde til samtidens opfattelser og holdninger 
Avisernes nyhedsstof kan udnyttes som en kilde til holdninger, stemninger og 

interesser i samfundet genereIt. Her levningsudnyttes nyhedsartikIerne, og en egentlig 

"sandhedsvurdering" er irrelevant. Det aspekt, der s¢ges belyst, er den blotte 

eksistens af en nyhed eller et nyhedsm¢nster som en mulig kilde til hvad der er 

"oppe i tiden". Her star aviserne i mange henseender strerkt, idet de er en 

lettilgrengelig og meget omfattende kiIde til den offentlige opinion. Problemet er blot, 

at "den offentlige opinion" eller "folkesternninger" ikke udelukkende og i hvert 

tilfrelde ikke uden problemer kan siges at udspille sig i aviserne. Helt generelt kan 

man sige, at stofprioriteringen i aviserne f¢rst og fremmest er en kiIde til , hvad 

aviserne fror er stemninger og interesser i samfundet. Den "gode historie" er den 

enkeIte journalists og redaktions suverrene valg. Det kan vrere en blanding af 

tradition, erfaring og professionel flair pa den enkelte avis og hos den enkelte 

journalist. Avisernes selvopfattelse som den fjerde statsmagt og den instans, der 

kritisk skal stille sp¢rgsmaI til politiske partier og den offentlige forvaltning, kan 

naturligvis ogsa betyde, at nyheder far deres egen indre logik, der ikke skeler til, 

hvad befolkningen onsker at vide, men hvad den bar vide. 

De store sp¢rgsmaI er, om aviser afspejler sarnfundets interesser eller 

skaber dem, og om avisernes stofprioritering er i overensstemmeIse med de 

generelle tendenser i sarnfundet - eller retteremed visse samfundsgrupper, alt efter 

hvilke lresere avisen prretenderer at reprresentere. Det er ikke et nyt frenomen at 

brokke sig over bade den trykte og den elektroniske presse. Det nyhedsudvalg, der 

prresenteres, beskyldes ofte af "meningsdannere" som vrerende ude af takt med 

befolkningens virkelige ¢nsker om information, men modargumentethar altid vreret, 

at medierne jo har et stort publikum. Diskussionen udspiIIer sig med stor kraft for 

de elektroniske mediers vedkommende, hvor seertal og public service-forpligtelser 

synes at sta som to uforenelige st¢rrelser. Sp¢rgsmalet er, om lreser- og seertal kan 

tages til indtregt for en accept fra medieforbrugernes side af, hvad der prresenteres 

for dem? Rammer formiddagspressens fokus pa "hor, mord og ildebrand" et 

fundamentalt behov i befolkningen for information om disse ernner? Er pressen 

generelt og de kul¢rte ugeblade i srerdeleshed i takt med befolkningen i deres intense 

drekning af ber¢mtheder og royales g¢ren og laden, regteskaber og skilsmisser, 

barnef¢dsler og personlige og professionelle op- og nedture et udtryk for, at 
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befoIkningen har en stor appetit pa netop disse aspekter, eller er det en medieskabt 

interesse, hvor kfuldisser og presse indgar i en art symbiose til gensidig gavn -

public relations og l:eser- og seertal. Igen kan der ikke inden for disse rammer og 

med forfatterens manglende viden pa feltet gives et udt~mmende svar. Blot er det 

vigtigt at vide, at aviseme siden Henrik Cavlings relancering afPolitiken i 1905 i langt 

h~jere grad har set det som sin opgave bade at informere og underholde. 

Som et lille sidespring i forhold til artiklens ernne kan v:ere diskussionen om 

avisernes stofprioriterings v;rkningshistorie. En sag er arsagerne til, at trediever

denslandene f~rst og fremmest kommer i medierne, nar der er tale om krig, 

hungersMd, nepotisme og andre katastrofer og visse avisers fokus pa flygtninge og 

indvandrere, nar disse er involveret i kriminalitet, snyd og bedrag. En anden sag er 

den virkning, dethar i dannelsen af den offentlige mening om disse og andre ernner. 

ViI man besk:eftige sig med avisernes nyhedsstof som kilde til samtidens 

holdninger og opfattelser, er der visse forhold, man skal v:ere opm:erksom pa. For 

det f~rste er det vigtigt at lave en bred ere unders~gelse - enten over tid eller med 

inddragelse af flere aviser. Man kan foretage en kvantitativ analyse, hvor man med 

lineal kan foretage en opmaling afhvor mange spaltemilimeter de enkelte stofomra

der fylder i aviserne, og evt. hvordan det har forandret sig over tid. Det kunne f.eks. 

v:ere en unders~gelse over forholdetmellem de politiske nyheder og sportsnyheder

nes v:egt. Her er deren f:elde, man skal undga at faldei. Avisens endelige udseende 

er i mange henseender et resultat af praktiske forhold, hvor enhver redaktionssekre

t:er viI bestr:ebe sig pa at opna mindst muligt spild af papir. Artikler kan besk:eres 

altefterhvor meget plads, der er i den enkelte avis, ogjo senere en artikel kommer 

ind, jo sv:erere viI det v:ere at give den den ops:etning, som den eventuelt normalt 

ville fa. 

Der kan ogsa foretages mere tekstanalytiske unders~gelser. Den amerikanske 

teknologihistoriker Susan Douglas har i sin bog om radioens historie f.eks. et 

sp:endende afsnit, hvor hun behandler pressens rolle som form idler og skaber af 

"opfmder-helten" - i dette tilf:elde Guglielmo Marconi som radioens fader. 5 Man 

kunne ogsa foretage en st~rre unders~geIse af de "husmodersider", der efter 1. 

verdenskrig kom til at optr:ede i aviserne, for via dem at fa et billede af, hvad 

aviserne opfattede som et stofomnlde og en horisont, der havde speciel interesse 

5 Susan Douglas (1987). 
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for kvinderne (og dermed i en vis grad betragtede det 0vrige (politiske) stof som 

v:erende ikke-kvinde stot). 

Opinionsstof som kilde til samtidens holdninger 

Opinionsstoffet, eller det kommenterende stof i H.P. Clausens vokabularium fllldes 

bade mere eller mindre abenlyst i nyhedsstoffet og i de decideret kommenterende 

dele af avisen -ledere, politiske kommentarer, l:eserbreve, kronikker, anmeldelser 

og diverse klummeskriverier. Den kommenterende del af nyhedsstoffet er - alt efter 

temperament naturligvis - pa sin vis det mest sp:endende at arbejde med. Det er 

slaende at f0lge, hvordan den politiske presse har behandlet (politiske) nyheder 

forskelligt. Hvilken vinkell:egges pa historien, hvilke sagsforhold bliver der lagt 

v:egt pa, hvilke kilder benytter avisen, hvad skrives der - og ikke mindst hvad 

skrives der ikke? Opgave 1 bagerst i dette skrift er et klassisk eksempel pa avisernes 

forskellige d:ekning af en konkret begivenhed, hvor der for det f0rste er forskellige 

versioner af begivenhedsforl0bet (nyhedsstoffet eller det meddelende stot) og for 

det andet et v:eld af kommenterende, analyserende og v:erdiladede elementer, der 

er en del af"nyheden". De enkelte politiske avisers interesse i nyhedsd:ekningen er 

ogsa forskellig. Et klassisk eksempel er d:ekningen af Storkonflikten i 1899, hvor 

nyhedsd:ekningen svinger st:erkt i partiaviserne alt efter, om det var arbej derne eller 

arbejdsgiverne, der var i teten under den langstrakte konflikt. Selv om der er en 

generel tendens til, at nyhederne blev mere og mere afpolitiserede i takt med 

nedbrydningen af det politiske firebladssystem, sa er og har pressen aldrig v:eret 

upolitisk. Det er bare blevet sv:erere at placere de enkelte aviser i en politisk kategori 

efter de organisatoriske band mellem presse og partier er blevet 10st. N yhedsd:ek

ningen kan i dag mindre knyttes til et partipolitisk standpunkt. De interne rivninger 

i f.eks. Det konservative Folkeparti d:ekkes flittigt af den sakaldte "borgerlige" 

presse. A viserne er ligesom politikken blevet mere enkeltsags- og personorienteret, 

og sammen med de organisatoriske brud mellem presse og partier har det gj ort, at 

selv "ve=er" af den overvejende borgerlige presse i dag ikke kan vide sig sikre for 

kritik. Et andet eksempel pit avisernes st0rre uafh:engighed er Berlingske Tidendes 

d:ekning af dansk industris 0konomiske samarbejde med den tyske bes:ettelsesmagt 

under 2. verdenskrig i almindelighed og A.P. M011ers TOlle i s:erdeleshed i 1999-

2000. Her fors0gte chefredaktionen dog at standse denne historiske artikelserie, 

hvilket udl0ste en strejke blandt journalisterne pa avisen. Den frie journalistik sejrede 
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i denne konflikt, men resultatet var, at Den danske Bank, hvor Mrersk McKinney 

M¢ller er storaktionrer, satte sin aktionrerpost til salg. Et glimrende eksempel pa, at 

redaktionelt patryk ikke er et fortidigt frenomen, men stadig er meget aktuelt. 

Selv om det er muligt at bruge den kommenterende del af nyhedsstoffet som en 

kilde til en avis' holdninger, sa er det i f¢rst instans en kilde til den enkelte journalists 

holdninger. I tiden f¢r de signerede nyhedsartikler og professionaliseringen af 

j ournaliststanden er der sandsynligvis en st¢rre sammenhreng mellem den enkelte 

journalists personlige overbevisning og avisens politiske linje, men at tage enkelte 

nyhedsartikler eller en enkeltjournalists artikelrrekke til indtregt for avisens holdning 

i en given sag er ikke tilradeligt. Hvis man viI belyse aviserne som en del af det 

politiske system, og dermed avisen i mere abstrakt form som en politisk og 

meningsdannende akt¢r, er det det rene opinionsstof, der er den bedste kilde. Det 

udefrakommende og navngivne opinionsstof viI heller ikke vrere en tilstrrekkelig 

kildegruppe til dette. If¢lge presseloven - i de seneste versioner med undtagelse af 

visse racistiske og injurierende passager - er den ansvarshavende redakt¢r ikke 

ansvarlig for stof optaget udefra under navn. Det viI sige at lreserbreve, kronikker 

og andet navngivent opinionsstof f¢rst og fremmest skal tages til indtregt for 

indsenderens holdninger. Naturligvis kan der vrere en linje i, hvilke personer de 

enkelte aviser ige=em tiden har engageret som mere eller mindre faste kronik¢rer 

og kommentatorer, men en direkte sammenkredning med avisens holdning er farlig 

at drage. For eksempel var Kaj Munk fastkronik¢r i lyllands-Posten i 1930'erne, og 

han var for avisens regning sendt pa rejse i Tyskland, hvor han blandt andet 

rapporterede hjem om de tyske arbejdslejre, den politiske situation i Tyskland i 

alrnindelighed og begej stringen for den strerke mand i srerdeleshed. Den historiske 

forskning har ikke vreret sen til at papege sammenhrengen mellem Kaj Munks og 

lyllands-Postens holdninger til det nazistiske Tyskland og Hitler som person, men 

selv om avis en i mange henseender var positivt indstillet over for begge, sa var 

redakt¢ren alligevel n¢dt til at lregge luft mellem Munks rejsereportage og avisens 

egen linje ved i en egenannonce at papege, at Munk skrev for egen regning. 6 

Der er mange andre gode grunde til at kritisere eller i hvert tilfrelde papege 

lyllands-Postens begejstring for den strerke mand og aversioner mod det 

6 S!1lren Toft Hansen (1997, 2). 
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demokratiske system i 1 930'erne, men de s~ges bedst 1 aVlsens ledere og 

unavngivne opinionsartikler. 

A visernes ledende artikler giver eksplicit udtryk for avisens holdninger, og derfor 

viI det ogsa v::ere det f~rste sted at ga hen, hvis det er denne, man s~ger. Den 

ansvarshavende redakt~r har traditionelt affattet avisens leder, men der kan ogsa 

v::ere andre, der har haft det privilegium at skrive pa lederpladsen. Traditionelt har 

aviserne ikke v::eret villige til at identificere lederskribenterne, og i de tilf::elde, hvor 

lederen er skrevet af et lederkollegium eller er gaet pa skift mellem en r::ekke af 

lederskribenter, fremstar det da ogsa for avisens regning. Hvad der matte v::ere af 

interne rivninger mellem lederskribenterne, er det oftest ikke historikeren beskaret af 

fa indsigt i, og derfor rna man aIt andet lige tage lederen til indt::egt for avisens 

holdning. 

Op igennem mellemkrigstiden var det desuden blevet kutyme i mange aviser, 

at lederen blev udsendt af de respektive partier, siiledes at den samme holdning 

fremstod i hele partiets presse. Dethar i visse tilf::elde bevirket, at de politiske ledere 

har v::eret bed~mt som uinteressante. En s:'idan ensretning af meningstilkendegivelser 

g¢r da ogsa pa sin vis lederne mindre brugelige - i hvert tilf::elde i de tilf::elde, hvor 

man s~ger interne rivninger inden for partierne. Er aviserne blot en automatisk 

platform for partiets hovedbestyrelses politik, sa er der selvf~lgelig kedeligt at l::ese 

alle partiaviserne, men pa den anden side viI de pr::e-fabrikerede ledere v::ere en 

v::esentlig kilde til partiernes l~bende meningstilkendegivelser, og det viI v::ere i 

partipressen, man skal s~ge den daglige politik. Det kan naturligvis ogsa s~ges i 

Rigsdagstidende, men ikke alle emner viI v::ere behandlet med lige stor v::egt fra 

Folketingets talerstol. Der er heldigvis ogsa mangfoldige eksempler pa, at fl~jkrige 

inden for partierne har kunnet fa deres m::ele gennem pressen. Her er det blot vigtig 

at sikre sig, at de aviser man behandler er ~konomisk og organisatorisk st::erke nok 

og uafh::engige af partiapparatet til at tage til genm::ele mod den officielle partilinje. 

Her er 3-bindsv::erket De danske aviser et uvurderligt hj::elpemiddel til dels at 

bestemme avisernes partitilh~rsforhold generelt, og tilknytning til enkelte fl¢je eller 

personer i partierne specifikt. 

Et sp::endende sp~rgsmiil er, om det i den partipolitiske presses storhedstid 

er rimeligt at s::ette lighedstegn mellem pressen og partiets politiske linje. Kan man 

tage for givet, at en leder i en venstreavis er ensbetydende med venstrepolitik? Det 
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er vresentligt ved behandlingen af politisk hi storie at tage visse forbehold over for 

avislederne og det I'Ivrige opinionsstof som udtryk for partiernes politik. I en 

underSl'lgelse af den konservative presse i rnellemkrigstidenharundertegnede belyst 

partiets styring af pressen i det meget kontroversielle spl'lrgsrniU om en grundlovsre

vision som konservativ politik.7 Mange kredse i partiet var irnod en yderligere 

dernokratisering af grundloven, men partiforrnanden Christmas Ml'IllerfOlmaede at 

fa nresten he Ie den konservative presse til at stl'ltte op om forslaget, selv om der 

blandt adskillige redaktl'lrer var udprreget modstand mod det. Der var forskellige 

grunde til tilslutningen. Flere mindre aviser var sa I'Ikonomisk og redaktionelt 

afhrengige af partiet, at de barehavde at slutte op om partiformandens linje. Andre 

var strerke selvstrendige aviser, der sluttede op om forslaget for at styrke partiet i 

sagen. Desuden var det konservative pressekorps meget afhrengig af partiets og isrer 

partiformandens stl'ltte ved forfremmelser og forflyttelser, der i udprreget grad gik 

over partiets presseudvalg, hvor Christmas Ml'Iller var formand. Alligevel var der 

konservative aviser, der iml'ldegik partiforrnandens linje, og som fastholdt sin 

modstand mod grundlovsrevisionen. Det konservative Folkeparti var ogsa den gang 

strerkt prreget af fll'ljkrige, og to sa store og toneangivende aviser som N ationaltiden

de og Berlingske Tidende tilhl'lrte saledes hver sin fll'lj. Nationaltidende var Dansk 

Arbejdsgiverforening og industriens avis, mens Berlingske Tidende stl'lttede op om 

Christmas Ml'Illers mellemstandspolitik. I Venstrepressen har der ogsa vreret 

fraktioner af partiet med hver sin strerke og uafbrengige presse. Derfor er det 

vresentligti kontroversielle sager ikke at tage en enkelt avis ' behandling af emnet for 

partiets officielle politik. Pa den anden side var aviserne deres tilknytning og 10yaIitet 

over for partiet meget bevidst, og de I'Inskede at styrke partiet udadtil ved ikke at 

vaske sit beskidte linned offentligt. Et interessant eksempel pa partipressens 

undertrykkelse af intern diskussion ses i opgave 2. I sadanne sager el' det fl'lrst og 

fremmest udtalelserne fra Rigsdagens talerstol del' rna bruges som kilde til partiets 

officielle politik, og ikke partipressen, der derimod kan bruges som kilde til eventuel 

uenighed og mindretal inden for partierne, der ellers kun kan findes i partiernes 

interne referater. Eksemplerne pa, at politiske ordfl'lrere er blevet revet ledere og 

opinionsartikler fra "deres" presse i nresen ved politisk behandling afbetrendte sager 

er mange. Pressen var ogsa en del af de politiske partiers organisation, og der kan 

7 S0ren Toft Hansen (1998). 
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ogsa v::ere tilf::elde, hvor st::erke og magtfulde redakt¢rer kan have sa stor 

indflydelse . Om forholdet mellem parti og presse er en form for symbiose eller der 

er gnidningsforhold og fraktioner rna n¢je unders¢ges i hvert enkelt tilf::eIde. 

Pressen kan ogsa v::ere et bebagelig uforpligtende forum, hvor partierne kan 

lufte synspunkter og afpr¢ve politiske forslag inden de frems::ettes i Folketinget. 

M::engden af politiske pr¢veballoner er is::er i sommertiden stor, og ber kan der 

anonymt eller blandt fodfolket og de Iavere officerer i partiorganisationen frems::ettes 

forslag og Iuftes holdninger, uden at de er alt for bindende. Det kr::ever igen et n¢je 

kendskab til de enkelte partiers interne forhold at gennernskue, om en sadan 

pr¢veballon er koordineret fra partiledelsen, eller der reelt er tale om en aben proces, 

hvor der i partiet er diskussion om at defillere den officielle politiske linje. 

Efterhiinden som aviserne blev mere abne over for kritiske l::eserbreve kan 

man i langt h¢j ere grad f¢lge den politiske proces, men her er avis erne i langtb¢jere 

grad formidlere af en diskussion end egentlige akt¢rer i det politiske spi!. A viserne 

er pa trods af de elektroniske mediers mere og mere fremtr::edende plads i 

mediebilledet stadig et af de mest centrale kilder til den offentlige debat. Her er der 

for sa vidt ingen specielle kildekritiske overvejelser ud over, at l::eserbreve og 

kronikker kan v::ere redigerede af redaktionen. Normalt viI redaktionen dog skrive 

en anm::erkning, hvis der er foretaget v::esentlige forkortelser, men det er nok de 

f::erreste indl::eg udefra, der helt undgiir en mindre redaktionel efterbearbejdning. 

Det ikke-redaktionelle stof 

Bade store og mindre aviser har v::eret og er afu::engige af annonceindt::egterne, og 

is::er mindre lokalaviser har sikkert ¢vet en eller anden form for selvcensur i 

forbindelse med kritisk omtale af store og faste annonc¢rer. Claus 0gendahl har i 

bogen Dansk lournalistliv 1920 - 1970 indsarnlet en r::ekke interviews med 

journalister og redakt¢rer, og et afsnit behandler avisredaktionernes forhold til de 

lokale annonc¢rer. 8 Her matte mange aviser ga pa listef¢dder og nedtone deres kritik 

af det Iokale erhvervsliv. Der kunne v::ere eksempler pa, at lokale erhvervsdrivende 

trak annoncer tilbage til blade, der kritiserede dem, og lokale biografdirekt¢rer der 

bestemt ikke br¢d sig om diirlige anmeldelser af de fIlm, de satte op. Dermed kunne 

der for is::er lokalaviserne v::ere en mere eller mindre kIar redaktionellinje, der lagde 

8 Claus 0geudabl (1995). 
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vi sse begr:ensninger pa d:ekningen af det lokale erhvervsstof. Tendensen har v:eret 

st9lrst i den borgerlige presse, hvor det lokale erhvervsliv af ideologiskJpolitiske 

arsager trods alt stadig i en vis grad foretrak at annoncere selv efter Dansk 

oplagskontrols oprettelse i 1930, mens den socialdemokratiske presse sikkert har 

behandlet uregelm:essigheder i de kooperative virksornheder mere lempeligt. 

Annoncestoffet er dog f9lrst og fremmest en kilde til annonc9lrernes 

reklamestrategi, selvopfattelse og 0nske om at fremsta mest muligt tillokkende for 

potentielle kunder, og rna som sMan behandles med al mulig skepsis. Ved en 

levningsudnyttelse af annoncestoffet kan man dog fremdrage vigtige indsigter i 

frrmaernes reklamestrategier og selvopfattelser, mens den obligatoriske selvros og 

anprisning af produktemeer af mere tvivlsom karakterved en bed9lmmelse af deres 

faktiske kvaliteter. 

Annoncematerialet kan benyttes i erhvervshistoriske unders0gelser som 

indikator for, hvilke frrmaer, der var i et lokalomriide og med forsigtighed udsige 

noget om disse firmaers produktprogram. Annoncestoffet kan ogsa benyttes i st0rre 

kulturmstoriske analyser, hvor man kan udlede vigtige informationer om det familie-, 

krops- eller samfundsideal, som virksornheder og de store annoncebureauer mener 

er g:eldende - eller i det mindste s0ger at g0re g:eldende, som et led i det image de 

fors0ger at knytte til deres produkter. 

Oprettelsen af Dansk Oplagskontrol i 1930 var et fors0g pa at danne et 

n0jagtigt billede af, hvor mange l:esere den enkelte avis - og dermed de enkelte 

annoncer- havde. Oprettelsen skete i n:ert samarbejde med reklameindustrien, da 

Danmarks f0rste ekspert i markedsf9lring, Max Kj :er-Hansen fra Handelsh9lj skolen 

i K0benhavn, var initiativtager til oplagskontrollen. De store aviser var ogsa 

interesserede i en uvildig vurdering af oplagstallene, da der pa denne made kunne 

udformes n0jagtige kalkulationer over, hvor meget det reelt kostede annonc0reme 

at blive set af den enkelte avisl:eser. Siden hen er oplagsunderS9lgelseme blevetmere 

og mere specialiserede, sa det efterhanden er muligt at kortl:egge, hvor mange af en 

avis' l:esere der f.eks. er interesseret i golf eller boligindretning. Reklame- og 

medieindustrien indgar i en art symbiose. Men at tolke en bestemtreklamekampag

nes placering i mediebilledet kr:ever en specialviden, der ligger uden for denne 

artikels rammer. Det er dog vigtigt atm:erke sig, at deris:er i tidligere tider ved siden 

af en rent forretningsm:essig kalkule ogsa har v:eret en ideologisk skelnen fra 

annonc0rernes side til, hvor annonceme skulle placeres. Erhvervslivets -n:esten 
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succesfulde - forsSilg pa at kva:le Politiken ved en politisk bestemt annonceboykot 

som fSillge af avisens holdning til Paskekrisen i 1920, er etklassisk eksempel. At det 

var den borgerlige presse, der overlevede i aviskrigen, har ogsa va:ret tillagt den 

stSilrre annonceindta:gt, som disse "naturligt" havde. 

Praktisk arbejde med aviser i den historiske forskning 
Avisernes stSilrste fordel er i en forskningsma:ssig sammenha:ng samtidig deres 

stSilrste svaghed. De rummer utrolig meget stof. Ofte er den eneste made at benytte 

aviseme en mSiljsommeligt at gennernla:se af dem i en vis peri ode. Et arbej de der dog 

ikke nSildvendigvis er kedeligt, men som stja:ler va:rdifuld tid. 

Inden man overhovedet gar i gang med at benytte aviserne, bSilr man i 

SSilllinge- og Thomsens De danske Aviser fa klarlagt avisens politiske tilhSilrsforhold 

og evt. samarbejde med andre aviserY Niels Thomsens disputats Dagbladskonkur

rencen rummer ogsa mange detailoplysninger om de enkelte aviser, ligesom der om 

flere aviser er udgivet diverse monografier. 10 

Begivenheder pa nationalt plan 

0nsker man at se pa en enklet begivenheds behandling i dagspressen skal man 

benytte Avisarbogen, der udkom 1924 - 1991. Den er organiseret kronologisk og 

medtager alJe va:sentlige artikler og enkelte vigtige ledere og anmeldelser af national 

interesse. SSilger man efter en bestemt begivenhed eller sag, er avisarbogen et 

uundva:rligt middel til nSiljagtigt at fastsla tidspunktet for sagens opdukken i 

medierne. 0nsker man en mere fintmasket undersSilgelse, rna man systematisk 

gennemga de relevante aviser i perioden fremover. A visarbogen kan hj a:lpe med at 

give et starttidspunkt for en na:rmere undersSilgelse og evt. henvise til betydningsful

de artikler, der kan have afkastet en debat i pressen. Avis-kronik Index, der blev 

udgivet 1940 - 78 og siden udgivet som Dansk Artikel- Index, fmdes nu i en 

elektronisk version som Artikelbasen, der har nogenlunde samme karakter og 

begra:nsninger. 

9 

10 

Jette S9Sllinge og Niels Thomsen (Odense 1987 - 1991). Jette S9Sllinge er ved at udarbejde 
et tilsvarende vrerk om de gratis rullioncefinansierede lokalaviser, der varIer en glimrende 
kilde tillokalstoffet i de omrader, der ikke drekkes af et lokalt dagblad. 

Niels Thomsen: DagbladskonkulTencen 1870 - 1970, I - II. 1972. 
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I et par enkelte tilfeelde er der udarbej det registraturer til aviserne. Pa Det 

kongelige Bibliotek, og i kopi pa Statsbiblioteket i Arhus, findes der en registratur 

over st¢rre artikler i Berlingske Tidende og Politiken for perioden 1880 - 1920. Pa 

Erhervsarkivet i Arhus findes en registrant for Demokraten (i Arhus) for perioden 

1930 til 1940. 

Begivenheder pa lokaIt plan 

Med mindre lokale begivenheder har national interesse (Kolindsundsagen og 

Generalstrejken i Randers for atneevne et par stykker inden for arbejderbeveegelsens 

historie i I 920'eme ) er de ikke neevnt i A visarbogen. Lokale begivenheder rna s¢ges 

pa den harde made, hvilket ikke er uoverkommeligt, hvis det er en bestemt 

begivenhed, man erude efter, og som man ved nogenlunde, hvornar fmder sted. Det 

er dog altid givtigt at leese kronologisk bredt, saIedes at optakt eller efterspil kan 

indfanges. Det er sj eeldent, at aviserne giver n¢jagtige angivelser af, hvordan en sag 

udvikler sig i bladets spalter. Den daglige leeser fomdseettes bekendt med den 

l¢bende debat og nyhedsstr¢m, og bemeerkninger som "som det viI veere bladets 

leesere bekendt" er ikke et synderligt praktisk hjeelpemiddel for historikeren. En 

leesning efter begivenhedernes umiddelbare indtreeffen er vigtig for pa den made at 

opfange rettelser, dementier, nye oplysninger eller efterf¢lgende debatter. Den 

hurtige arbejdsmetode pa redaktionerne kan som neevnt give un¢jagtigheder, men 

avisen er, eller burde veere, et forholdsvis nemt medium at korrigere sine egne fejl 

eller un¢jagtigheder i, efterMnden som nye oplysninger kommer frem. 

Pa det lokalpolitiske plan viI aviserne altid referere byradsm¢derne, og her 

er det meget vigtigt at benytte sig af hele spektret af partipolitiske blade, idet 

referatet af, hvad avisens "egen" repreesentant siger, viI veere mere udf¢rligt 

behandlet end modstandernes argumenter. 

S¢ger man referater aflokale foreninger og beveegelser er det en fordel, hvis 

man kan fmde ud af m¢dehyppigheden og -traditionen. Generalforsamlinger finder 

normalt sted pa nogenlunde samme tidspunkt hvert ar, og byradsm¢der afholdes 

med nogenlunde fastlagte mellemmm. 

S¢ger man st¢rre historiske artikler om foreninger, virksornheder og institutioner 

giver detneesten altid resultat at gennems¢ge aviserne ijubileeumsarene 25,50,60, 

75 og 100. lubileeumsartikler kan veere veerdifulde kilder, med aIle de begreensninger 
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sadanne of test heroiserende artikler rna have. Fagbev<egelsen, den politiske 

arbejderbev<egelse og kooperationen (oftest bygge- og boligforeninger) skal S!iiges 

i den socialdemokratiske presse. Borgerlige foreninger, partier og oftest ogsa private 

virksombeder kan med bedst udbytte s!iiges i den borgerlige presse, hvor 

venstrepressen oftest vi] l<:egge spalteplads til Iandboforeninger og andelsbevregelsen 

og den konservative presse til industrivirksomheder og mere "b!iijborgerlige" 

foreninger og selskaber. 

St!iiderman under gennernlresning af aviserpa st!iirre interessante artikler om 

ellerreferaterfra institutioner, foreninger, virksomheder og lignende, der liggeruden 

for sit interesseomrade, viI det relevante lokalhistoriske arkiv sandsynligvis med 

glrede modtage en notits med en henvisning til eller en kopi af artikIen, saledes at der 

kan oprettes en sagsmappe, eller det kan indlemmes i en eksisterende. Denned rettes 

ogsa opmrerksomheden pa de eksisterende s!iigemidler og arkivalier pa de 

lokalhistoriske arkiver som hjrelpemiddel. En stor og meget vrerdifuld del af 

lokalarkivernes stof er netop avisudklip, og skriver man f.eks. virksomheds- eller 

foreningshistorie, vil man ofte flllde st!iirre udklipssam1inger i virksomhedernes egne 

afleveringer, evt. suppleret med arkivernes egne udklip. En gennemregistrering af 

lokalpressen ftnder ikke sted, men med lokale variationer og alt efter skiftende 

arkivarers og frivilliges interesseomrader, fmdes der gode udklipssamlinger. Et 

specielt fremragende eksempel er Poul Rasmussens udkli pssamJing pa Erhvervsarki

vet, bvor et enormt Arhus-stof fra aviserne er samlet og sorteret igennem en lang 

arrrekke. Blandt andet en imponerende udklipssamling sorteret efter gade og 

husnummer. 

Personalestof 

Portrretter, interviews, nekrologer og d!iidsannoncer kan alle benyttes som kilder til 

personalhistorie. 

Her rna det igen tilrades at fors!iige at kortlregge avisens tilknytningsforhold 

til den omtalte person. I partipressens f!iirste artier blev del' sjreldent taget med 

fl!iijshandsker pa politiske modstandere. Modsat rna man ikke ved nekrologer 

overfortolke udtrykt for vellidthed og respekt for afd!iide i modstanderkredse. Det 

er nu en gang ikke god tone at kritisere en afd!iid, der ikke kan svare igen, og i 

nekrologer viI man oftest fremdrage (eller opfmde) den afd!iides positive trrek. En 

jubilar viI ogsa oftest undga den allerskarpeste kritik i dennes festlige stund. 
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Et hj <elpemiddel til at fremfrnde nekrologer fllldes i Avisarbogen hvor der 

optr<eder et register over i'trets afdpde. Det d<ekker naturligvis kun offentlige 

personer, hvis dpd menes at have interesse i en bredere kreds. Mindeord om lokale 

personligheder rna spges i den periode, hvor dpdsfaldet har fundet sted. Her er 

aviserne desv<erre ikke en ufejlbarlig kilde til dpdsfald. Der er eksempler pa, at der 

som led i chikanerier er indrykket falske dpdsannoncer over personer, ligesom der 

kan optr<ede nekrologer over personer, der ved en fejltagelse fra redaktionens side 

har v<eret opfattet som afdpde. Et af de mest kendte "eksempler", der dog er en 

m yte, er en pastaet falsk nekrolog over stifteren afN obelprisen Alfred Nobel. M yten 

siger, at en svensk avis skulle have forvekslet Alfred med en nylig afdpd brader til 

ham, og derefter trykt en nekrolog over Alfred Nobel, der var sa kritisk, at det var 

medvirkende til, at han for at sikre sig et positivt efterm<ele indstiftede sin pris. 

Kildekritik i andre medier 
Meget af ovenstaende kan ogsa overfpres pa andre nyhedsmedier. Dog er hele 

prablematikken omkring brugen af billeder som historisk kilde vigtig i de nne 

forbindelse. Det skal ikke gennemgas her, men der skal blot gpres opm<erksom pa 

de aspekter omkring besk<ering, belysning, redigering, manipulering eller endda 

forfalskning, der kan v<ere tilknyttet billedmediet. Der er helt andre aspekter, der skal 

vurderes for billeder og film, og de rna spges i anden speciallitteratur. 

Et andet aspekt ved den elektroniske presse er muligheden for som 

seer/lytter at v<ere vidne til begivenheder, mens de sker. Man skal dog ikke ukritisk 

lade sig forfpre af, at live-reportager pr<esenterer den rene uforfalskede "virkelig

hed". Ogsa her er der mulighed for manipulation, vinkling eller besk<ering. Man er 

dog som historiker i den situation, at nok repr<esenterer fotografen ogjournalisten 

et filter mellem betragteren og begivenhederne, men som seer er man i stand til selv 

af vurdere og fortolke de (beskiirne) billeder. Det samme kan siges at v<ere tilf<eldet 

med direkte interviews, hvorudspprgeren nok kan s<ette en dagsorden for, hvad der 

tales om, men hvor man som seer eller lytter er vidne til pracessen og selve 

interviewets tilblivelse. 

Den danske elektroniske presse har aldrig v<eret partipolitisk afh<engig, men 

igen er det vigtigt at notere sig, at ingen kan v<ere neutral. 
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Med hensyn til de nyhedsudbydere, der fmdes pa intemettet, er det vigtigt at erindre 

sig, at de gratis nyhedstjenester, der ikke er elektroniske versioner af "papiraviser", 

aile er 100 % reklameflllansierede og/eIIer ejet af medievirksomheder, der kan vrere 

pavirket af store kapitalinteresser i en grad, vi ikke er vant til for den danske trykte 

presse. I den henseende er der en vis lighed meIIem intemettets nyhedsportaler og 

de gratis ugentlige annonceaviser! 
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Opgaver 

Nedenstaende opgaver er tamkt someksempler pa de kildekritiske overvejelser, man kan sta over for 

i det praktiske arbejde rned aviser. Eksernpleme er alJe fra melJemkrigstiden 0 g de to f0rste er fra 

lokalaviser i Odense, men illustrerer meget godt problemstillingeme for den partipolitiske presse i 

perioden specifIkt, men 0 gsa til en vis grad de overvejelser, man rna g0re sig med arbejde med aviser 

generelt. 

Bortset fra enmodemiseret retsskrivning, erden0jagtige afskrifter afde pagreldende artikler. Ogsa 

IlVUd augar skriftst0ITelse, overskrifter, understregede og kursiverede pussager. 

Opgave 1: 0jenvidneskildringer fra arbejderurolighederne i Odense 

1922 

I 1920'erne var der stor ura pa arbejdsmarkedet med lockouterog strejker. Arbejderklassen var splittet 

melJemsociaIdemokraterpaden ene side og kommuuister og syndikalister, der i h0jere grad end den 

socialdemokratiske arbejderbevregelse var til.ha;nger af strejker og revolution, pa den auden side. Fra 

arbejdsgiverside oprettedes en frivillig organisation kaldet "samfundshjrelpen", der tractte til som 

arbejdskraft i situationer, hvor arbejde var konfiiktramt. 

Tonenmellemarbejderbevregelsen 0 g samfundshjrelpen og intem i arbejderbevregelsen var skarp, og 

tlere gange kom det til direkte konfrontationer. Saledes ogsa i Odense i 1922, hvor der opstod 

uroligheder 20. Februar. Konflikten kulminerede knap to uger senere ved den sakaldte "kampen ved 

ladesporet" 

Giv pa baggmnd af artikleme fi'a Fyens Stiftstidende (konservativ) og Fyns Social-Demolo'at en 

vurdering af: 

1: H vor gar skelJet melJemnyhed og kommelltar i rutikleme. Fors0g at fremdrage de "rene" meddelelser 

i artikleme. 

2: Kan man skelne melJem f0rste- og alldellhilndsviden i rutikleme ? 

3: Kan man pa baggrund af artiklerue rekonstm ere et begivenhedsfor10b ? 

4: Kan man trenke sig andre kilder til begivenhederue, og vil de i givet faId vrere bedre ? 

5: Hvordan vurderer de to aviser konfliktells pruler (Samfulldshjrelpere, arbejdere og politiet) ? 
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Tekst 1: Fyns Stiftstidende 20. februar 1922 

Kraftige spektaWer i Odense i 

dag 

Der demonstreredes mod arbejdsvillige 

landmrend, og enkelte af dem forulem pe

des. - Politiautomobilen rykker ud, og med 

dragne stave rydder betj entene N orregade. 

Der er i dag forefaldetret ondattede spektakler 

her i byen, idet en del af de yderliggaende 

elementer inden for de arbejds10se kraftigt har 

demonstreret mod nogle arbejdsvillige latld

mrend. 

Sagens forhistorie er delllle: Da krea

tureme enkelte steder her pa Fyen er begyndt 

at savne foder, var der i fonniddags m0dt en 

halv snes reldre landl=nd, alle i 30-40 ars 

alderen, for at losse nogle foderstofferfra Fyens 

AndelsfoderstoffolTetning og overi nogle jem

banevogne. 

Der var derfor sket henvendelse til 

politiet om eventuel assistatlce, og nogle fa 

betjente var posteret ved finnaets pakhus ved 

havnen. 

Imidlertid samlede der sig hurtigt en 4-

500 arbejdsl0se, hovedsagelig havnearbejdere, 

og for langt st0rstedelen rolige og besindige 

folk. 

Pa disses vegne flk en deputation 

adgang til de arbejdende og henstillede til dem 

at nedlregge arbejdet, og landmrendene gik 

ogsa ind herpi'l. 

Fonnanden for Havnearbejdemes 

Forbund, Anders Jensen, der hurtigt kom til 
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stede, holdt derefterpadeputationens vegne en 

tale tilde ventende, hvemhanmeddelte resulta

tet af deputationens henvendelse, hvorefter han 

opfordrede dem til at lade dem ga i fred - og 

give dem et hUlTa med pa vejen. 

Langt den st0rste del af arbejdeme blev 

ogsa roligt og fredeligt staende, og alt forl0b 

ved havnen i bedste fordragelighed. 

Nogle yderliggaende elementer cyklede 

iInidlertid bag om paklmset og politiafspreITin

gen og efterde bortdragende landl=nd, og da 

de nede i N0rregade ud for hotel "Hafnia" 

m0dte en flok arbejdsl0se, der kom fra m0de 

pa Folkets Hus, og som ikke kendte sagens 

forhistorie, begyndte spektakleme. 

Det lykkedes dog de fleste aflandmen

dene at slippe af sted, flere dog efter at vrere 

forulempede (en til< en blodig nrese, en atlden 

en hudafskrabning pa kinden o.s. v.), og en af 

dem blev puffet og slaet, sa hatl nilltte s0ge 

tiltlugt i en tOlTetning. 

Snarl eftervar N0rregade sort afmen

nesker, og de yderliggaende elementer foran

staltede en st0rre pibekoncert, skreg og dbte 

og ville have latldmanden "udleveret". 

Daspektakleme tog til, blevpolitiauto

mobilenrekvireret, og hurtigtk0rte dengennem 

opl0bet, hvorefter betjentene med dragne stave 

ryddede N0lTegade fra "Hafnia" og op til 

kirken. 

Under alt dette var landmatlden for

lrengst ude af forretningen, idet hatl var kravlet 

over et platlkevrerk i haven, 0 g derfra videre 

mod jembanen gennem Kongens Have. 



Vi slutter geme vor omtale af det pas

serede med atter at betone, at ingen af byens 

mange rolige og besindige arbejdere deltog i 

spektakleme. Det var "hep-drengene", der 

dominerede. 

Tekst 2: Fyns Social-Demokrat 20. febIuar 1922 

Samfunds-Hja:lpere ved Odense 

Havn 

En politiepisode i Norregade. - Strerk 

bekJagelse af politiets optrreden. - Det 

h uggede ind med stavene og slog ned for 

fode. 

Odense. 

De lock-outede havnearbejdere havde i dag 

bragt i erfaring, at nogle emsige landmrend fra 

Faborg-Egnen var kOIllinet her til byen for at 

forrette skruebrrekkerarbejde ved havnen. En 

5-6 stykker af disse nrevenyttige "SamfimdsJurel

pere" skulJe transportere foderstoffer fra et af 

pakhusene over i jembanevogne til videre 

forsendelse. 

Havneabejderens ledelse skred da som 

naturligt var ind og forklarede de herrer sam

fundsJ!irelpere situationen, alt unens tilstr¢Illilin

gen til havnen blev st¢rre og st¢rre, satedes at 

der vel i alt var et tusind mand samlet. 

Enten det nu ved forhandlillgeme blev 

klrut for" srunfundshjrelpeme", hvor utiltalende 

og fOITrederisk deres handlemade var overfor 

arbejdeme, eller det skyldtes den truende 

holdning, som menneskemrengden indtog i 
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forbuldelseIned harmfulde tilrab, nok erdet, de 

herrer samfundshjrelpere som i dag ville have 

reddet det danske samfund fra lllldergang, blev 

hurtigt enige Ined arbejderrepnesentrulteme om 

ikke at r¢re ved noget og straks at forlade 

havnen. 

Det blev aftaltmed det tilstedevrerende 

politi, at "samfundshjrelpeme" skulle have en 

ti'ist pa 10 minutter til at forsvinde i, hvorefter 

mrengden skulle gahver til sit. Selvf¢lgelig vru' 

det vanskeligt at gelmemf¢re delll1e aftale i 

praksis, og da samfundshjrelpeme sluk¢rede 

luskede mod banegiirden, blev de fulgt afflere 

ruldre arbejdere. Denne vandring varnok ikke 

videre behagelig for de pagreldende - hvem 

kunlleventedet? - men igod behold llaede de 

alle stationen, hvor de h¢jtideligt lovede aldrig 

mere at komme til Odense for at falde arbej

deme her i ryggen. - Vi har faet nok af det , 

sagde den ene. 

Indtilnu var alt gaetroligt og fredeligt. 

Men da det pa hjemturen fra havnen rygtedes, 

at enhjrelper var i funktionhos et st¢rre timm i 

N¢rregade, gled str¢Imnen naturligt dell11e vej. 

Man ville 0 gsa have denne judasgemillg forpur

ret. Nogle fa stykker lockoutede gik ind i 

garden for at tale med vedkOImnende person 



og henstille til ham i al fredsommeligbed at 

holde inde med den slags, bvis han jZlnskede 

fremtidig at blive betragtet som et brederligl 

menneske. Men sa skete eksplosionen. 

5 politibetjente var her nrervrereude. De 

ville dels fonnene adgang til skruebrrekkerne, 

dels sprede mrengden. Det fonnaede de hener 

imidlertid ikke alene, og ekstral~relp heltil var 

derfor blevet rekvireret. Pludselig dukker 

panserbilen pa, dens t1jZ1jdjZlre i gavlen slas op, 

og ud styrter en skare pa 7 betjente med knipl

en ihand. Omhvad derllu skete, ermeningeme 

delte. Vi har talt med 3 forskellige jZljenvidner 

pa mert hold, der beretter flZIlgende: 

De!2 betjente gik IjZlS pa l11rengden 

med stavene og slog ned pa den forsal11lede 

l11enneskemrengde. Deropstod selvfjZllgelig stor 

forvining og l11rengden sjZlgte dels ind i Kongens 

Have, delsop og ned ad NjZlnegadeog indide 

tilstjZldende gader. Hannen over politibetjente

nes optrreden var star, daderes fremgangsl11a

de bade var ubehersket og upilkrrevet. Det er 

ikke pa den made, man ska! holde orden i en 

stor by under en lockout -situation. 

Betjentene slap hellerikke aile lige godt 

fra overfaldet. Et par fIk efter sigende nogle 

knubs af arbejderne, der sjZlgte at vrerge for sig. 

Enden pa episoden blev, at mrengden 

spredtes, 0 g kun DogIe fa klynger blev tilbage i 

gaderne her. 

Dog mand og mand imellemdiskutere

des begivenhedell, og det var just ikke blide 

ord, der faldt om byens politibetjente, der i 

pagreldende situation syutes at have vreret uden 

omtauke for, IlVad fjZllgerne kunne blive af en sa 

volds0l11 og brutal optrreden. 
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Politiet mil dog kunne forsta, at det i 

denne situation er arbejderne, der er den for

urettede part, de har ikkenregtet at ville arbej

de, men de er brutalt og hensyusllZIst smidt pa 

gad en; fabrikker 0 g vrerksteder er strenget for 

dem. De kremper for deres eksistens og kan 

ikke finde sig i fClITrederi og judasarbejde. 

Derfor rna de vrere pa deres post. 

I selve samfundshjrelpen, somder her 

slZIges ivrerksat, ligger deren provokation; det 

vii sige, atderidenne ligger en ophidselse mod 

arbejderue. Men vort rad til arbejderne skal 

vrere: lad jer ikke provokere hvad enten provo

kationerue kommer fra det ene eller det andet 

hold. Denne kamp, arbejderklassen her erude 

i, kan kun fjZlres til en sejn·ig afslutning ved 

anvendelse af de gamle blandt danske arbej

dere hrevdvundne grundsretninger: ro 0 g ubrjZl

deligt sammenhold 



Tekst 3: Fyns Social-Demokrat 9. marts 1922 

Politiet slog atter i gar ned pa 

arbejderne i Odense 

B1andt dem, der fik betjentenes knipler at 

fole, var f1ere medlemmer afFrellesorgani

sationens forretningsudvalg og den nedsat

te eksekutivkomite. - Politiassistent Simo

ny, som abenbart er en for nbetydelig og 

uligevregtig mand pa en i disse dage ndsat 

post. 

Odense 

Atter i gar kom det til sammenst0d her i byen, 

attererpolitiet optradtmed skarp front mod de 

lockoutede arbejdere, der fors0gte at varetage 

deres interesser. Vi skal kort referere garsda

gens hrendelser. 

Ved 1 Y2-tiden kom en flok arbejdere pa ca. 

200 marcherende i ordnede rrekker hen ad 

stationsvejen. De svingede ud afRugardsvej og 

henimod ladesporet, hvor de vognmrend, der 

i disse dage fonetter rakkeltjeneste for enkelte 

afbyens storhandlende, som bekendt er ivrigt 

beskreftigetmed sukkerlosning. Det var hensig

ten pa fredelig vis at fa dem til at afsta herfra. 

Ved indgangen tradte 2-3 politibetjente, der 

var posteret her, frelll, rakte hrendeme ud og 

forklarede, at de havde ordre til at forbyde 

uvedkommende adgang. Demonstranteme 

stoppede straks op, sluttede kreds om betjen

tene og begyndte at forklare situationen for 

disse, der svarede, at de havde deres ordre 0 g 

kunne ikke give tilladelse til at passere. Og ikke 

en eneste mand af mrengden fors0gte efter dette 
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at forcere indgangen, sk0nt det vilde have vreret 

den letteste sag af verden. 

lmidlertid varpolitibilen ankommen, telefo

nisk tilkaldt af vagten. Der pafulgte nogen 

parlamentering, mrengden blev opfordret til at 

spredes, og et 0jebJik sa det, efter at endnu en 

vognJadniug betjente var rekvireret, ud til, at 

stavene skulle have vreret frelll, idet politiassi

stent Simony beordrede betjentene omat g0re 

sig klar. Nu rabte imidlertid en mand, at man 

skulle spredes og ikke lade det konnne sa vidt, 

hvorpa rmengden nresten0jeblikkelig trak sig 

tilbage. Man drog mod "Folkets Rus" hvor 

eksekutivkomiteennetop var samlet tilm0de. 

Det blev her krrevet, at denne skulle ga i 

spidsen for en ny demonstration og ved for

handling med politiet se at fa adgang til at tale 

med skIuebrrekkeme og fa disse til at indstille 

deres provokerende sukkerk0rsel. 

Komiteenindvilgedeheri, og iet antalafvel 

4-500 gik man pa ny mod ladesporet, delllle 

gang dog mod det yderste. 

Ogsa her tradte 2-3 betjente frem og for

klarede at adgangen if01ge ordre var sprenet, 

og medens eksekutivkomiteens medlemmer, 

hvori mellem var bl.a. fonetniugsf0rer H.P. 

Petersen, maskinarbejder Werner og arbejds

mand Carl Larsen, talte med betjentene, 

trrengte mrengden uden omdisse og henirnod 

enjembanevogn, ved hvilken en af de Rener 

voglllnrend var i frerd med at losse sukker. 

Overfor delllle person krrevedes det, at han 

skulle aflresse 0 g k0re tomhrendet hjem igen. 3-

4 betjente var da til stede foran vognen, ekse-



kutivkomiteens forskellige Inedlemmer ligele

des. Der skete intet, vognmanden blev ikke i 

mindste made fomlempet, og da han havde 

indvilget i at standse arbejdet, 0 g netop var i 

trerd med at aflresse de kun 2 srekke sukker, 

han havde faet over pa sin vo gn, syntes alt at 

skulle ra fredeligt og tilfi·edsstillende fork!b. 

Politiet selv ville det imidlertid anderledes ! 

Selvti;llgelig var politibilen igen bleven 

rekvireret, og den komdenne gang med et Ires 

pa vel en snes mand, igenlUlder anf0rsel afHr. 

Simony i egen person. Assistentenlod straks 

fonnere krede over pladsen mellem de to 

banespor, kommanderede stavene fremog il0b 

stormede betjentene nu frem med de dragne 

knipler i hrendeme. 

Det var et hresligt syn at se denne rrekke 

sorte skikkelser komme vreltende. Og uden 

forhandling, uden en advarsel, uden et eneste 

tors0g pa at ra rruengden tilfredeligt at forlade 

ladesporet, uden at erkyndige sig om, om det 

var de af de konservative blade sa meget om

talte "unge mostiftere" ellerreldre, ansvarsbe

vidste rruend, der var til stede her, lod Hr. 

Simony sine knippelsvingere sh\ 10s pa mreng

den i blinde, i flreng, vildt og hensynsl0st. 

Vi skal undlade at udpensle i enkeltheder, 

hvadder skete, og hvordanderfra politiets side 

blev gaet frem, sk0nt fristelsen hertil ville vrere 

stor. Men vi vil ikke opelske en endnu bitrere 

stemning imod politiet end den, der allerede 

hersker. Det er galt nok allerede. Vi vil ganske 

roligt overlade til Hr. politiassistent Simony at 

bes0rge dette. Han synes at have et glinrrende 

tag herpa. Hans hele optrreden under lockout

perioden synes at have vreret en rrekke af 

fejlgreb fra f0rste dag i N0rregade og indtil den 
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skrebnesvangre dag p!iladesporet i gar. Thi det 

er uden tvivl assistenten, der har ansvaret for, 

hvad der da skete, de skandal0se begivenhe

der, som burde og kunnehave vreret undgaet, 

om han havde haft noget mere ornl0b i hovedet 

og ligevregt i sindet. 

Kun rna vi notere, at betjentene slog med 

knipleme af et godt hjerte, og at de med for

krerlighed, med udS0gt forkrerlighed, valgte 

arbejdemes hoveder, det 0mmeste punkt. Ret 

skal vrere ret, der var forskel pamaden hVOIpa 

man slog! Antagelig erdetde forhenvrerende 

sergenter og forvaltere, dervarvrerst. lmidler

tid, det sa modbydeligt ud, et hresligt og op

r0rende syn. 

Knipleme faldt bardt til, og detgjordeondt, 

hvor de ramte. Der var adskillige, som havde 

raet buler og bl0dende Sal', da "slaget" var endt. 

Vi sa saledes en re ldre mand, fra hvis nakke 

blodet randt i en stor strime. Han fors0gte at 

standse det med et fttldstrendig gennemvredet 

lommet0rklrede. 

Hele affreren udspilledes pa ganske fa minut

ter, thi sa snaIl betjentene stormede frem, tog 

st0rstedelen af mlengden flugten. I spidsell 

naturligvis f0rst 0 g fre1llll1est mange af dem, der 

ved m0der og forsamlinger skriger h0jest op 

omaggressivoptrreden, og somrakkerned pa 

de ansvarlige ledere. Vi sa saledes en kendt 

mand, ber0mt for sine krasse udtalelser om 

"direkte aktion", nar der er fred og ingen fare, 

somen af de f0rste stikke halenmellem benene, 

og forsvinde i hurtigl0b ! l a, teori er et, praxis 

110getandet. 

Blandt dem., der fIk knipleme at f0le, var 

maskinarbejder Werner. Da han rager et hoved 

op overrruengdell, og betjentenes store flertal 



er sma folk, kUlIDe de ikke na op til deres 

sredvanIige operationsfelt i dette tilfrelde. Deri

mod fIk Werner nogle dr0je slag over ann og 

sknlder. 

Der blev toretaget flere anIioldelser, sl\ledes 

afk0bmand Jacob Jacobsen , Langelinje, og 

maskinarbejderChr. Dideriksen. De blevf0rt 

til stationell, hvor de matte tilbringe natten. En 

anden anholdt, maskinarbejder Chr. Jensen, fik 

derimod tilladelse til at ga, efter at have afgivet 

forklaring. 

Somovenfornrevnt tillregges politiassisten 

Simony hovedparten af ansvaret for det skete. 

De menige betjente var delvis knn redskaber 

for hans vilje. Selvf0lgelig, de burde ikke have 

slaet sa bmtalt, blindt 0 g hellsynsl0st, som de 

gj~rde, med de tik dog ordre til at ga pa. Men 

delIDe ordre burde ikke have vreret udstedt. En 

fOlUllftig og ligevregtig mandhavde f0rst under

S0gt, hvorledes situationen la og derefter opfor

dret folk til at ga, 11Vad de lltivlsomt ogsa havde 

gjort, da eksekntivkomiteens medlemmer aile 

ville have anbefalet dette. Og sa var der ikke 

sket det ringeste. 

I stedet tor stOlmer man blindt og tankel0st 

ITem Og hvor slet det hele var forberedt, hvor 

lidt overblik po litiassistenten i virkeligheden 

havde over situationell, med hvor minimal 

politiImessig forstaelse man gik i gang med 

arbejdet - at rydde pladsen - , ITemgar tilstrrek

keligt af, at politiet begyndte ved den gale ende 

ogjagede ma:mgden ind i en blindgade. Pladsen 

var nemlig lukket 0 g talk knl.ll.le knn drives ud 

ITa den side, hvorfra betjentelle kol1l. Varman 

begyndt fra modsat kant, havde der dog vreret 

en smule rreson i galskaben. H vis da ikke 
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fonnalet netop var at sla 10s pa arbejderne -

11Vad vi dog vrerger os ved at tro . 

Det ville vrere klogt, om politimesteren i 

ITemtiden, hvis politiet atter skal optrrede pa 

arenaen i samme retning som i gar - hvad vi 

dog anser for utrenkeligt -overlader komJ11and

oen pa kamppladsen til en af de reldre, erfame, 

ro lige og besindige inspektions- eller overbe

tjente, der kender lidt til livet og mennesker, og 

som har en mangearig virksomhed som politi

mand bag sig. Der fIndes sikkert sactanne, som 

i givne tilfrelde vil vrere situationensherrer, og 

somde menige betjente ogsa med tillidkan se 

op til og rette sig efter. 

Sa snart pladsen var ryddet, drog politiet 

bort, hilst med hurrarab, piften og fyrab. Folk 

stod i tusindvis pa fortovet langs Rugardsvej, 

Kongensgade og Stationsvej. Mennu skulle 

man ikke fors0ge at rydde gaden ! Det var 

heller ikke n0dvendigt, thi tilskuerue gik af sig 

selv fredeligt og stille, de fleste dog opr0rt i 

sindet overpolitiets hensynsl0se og nforstandige 

fremfrerd. 

"Fyns Tidende" der i de sidste dage er op

tractt meget aggressivt og arbejderfjendtligt, 

synes at have glemt den tid, da det selv opfor

drede arbejdeme og b0nderne til at anskaffe sig 

rifler 0 g til at srette sig op mod den bestaende 

regeling og samfundsform. Bladet havde i gar 

en reprresentant ude pa ladesporet, og han 

skildrer i dag ienlang, tendensi0s og fuldkom

men misvisende artikel affreren, skriver endog 

- komplet blottet for sandhed -, at politiet matte 

tage sig afenafvoremedarbejdere, der "optrad

te". Bladet sknlle passe pa sin egen optrreden 

og erindre sig sin fortid. 



Nu nul vi have ro og orden! raber "Fyns 

Tidende". J a, men en tilrakning af arbejdeme 

bidrager ikke dertil. Det glllr en mand som 

grosserer, teaterbestyre1seSIredleIll, vicekonsul, 

lider afdannebrog, sukkerhandler Hennings i 

Dromlingensgade heller ikke. Den mand burde 

ogsa have taget lrere aftiden og indrettet sig 

derefter. Det srulline grelder de hener vogn

mrend, der vedvru'ende, i smuk forstaelse med 

Hr. Hellllings, provokerer uroligheder ved 

fortsat at udti<Jre skrubnekkerarbejde. Det er 

trist at se en mand, som f.eks. indehaveren af 

bureauet "Lux" i Kongensgade pa den made 

vrere med til at undenninere den samfundsklas

se, af hvilken han i mange ar sugede nrering 

Tekst 4: Fyens Stiftstidende 9. Marts 1922 

Da Odense-politieti gar ryddede 

Ladesporet 

Stavene matte tagets i brug, og del' blev 

foretaget et par anholdelser. 

Sommeddelt komdet i IjZlbet af eftemliddagen 

i gar til et stjZlITe opljZlb pa ladesporet, hvor 

noget sukker blev lresset fra en jernbanevogn til 

et flfn1a her i byen. V ed politiets rnellerukomst 

blev opljZlbet fjZlrste gang pa fredelig made 

spredt 0 g en del af demonstrrulterne file til m¢de 

pi'! "Folkets Hus". Her viste der sig inlidlertid 

strerkest stenming for at ga tilladesporet igen 

og ved 4-tiden srunledes der atter et opllllb 

omkring den jembanevogn, hvorfra 1 mand 

lressede sukker ud pa et hestekjZlretjZlj, hvilket 

han blev opfordret og tmet til at holde inde 

med. 
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som restauratlllr. Den tid har han glemt. Hvis 

ikke en kedelig hestehandel-affrere var kommet 

imellem, havde han vel endnu haft sit borger

skab som vrertshusholder og havde da beholdt 

et hrederligtllavn. Sent i aftes skulle politiet 

igen vise sin dygtighed. Det rykkede ud for at 

reuse Vestergade. Ogsa her faldt der knubs af 

bade til kvinder og bjZlm, meddeles det os. 

Ved 12-tiden vru' byeu rolig. Da gik betjente

ne tillwile ide iradhusets festsal opredte senge. 

Her sover ordenslllindhreveme de retfrerdiges 

sjZlvn i disse bevregede dage. Sengene blev i 

nattens mulm 0 g rn¢rke slrebt derop fra kaser

nen efter det flllrste sammenstllld i NIIlITegade. 

Holmes 

Afsprerringen brudt 

Adgangen tilladesporet var pa det tidspunkt, 

da dette opllllbfruldt sted, afspreITet afpolitiet, 

hvad de betjente, der stod pa post ved adgan

gen til sporet gjorde opmrerksompa, og dader 

ikke blev taget noget hensyn hertil, har de 

meunesker, der gik ind pa ladesporet, altsa 

gjort sig skyldige i direkte overtrredelse af et 

politiforbud og er ullderkastet den straf somer 

fastsat for dette. 

De 4 betjente, der pa dette tidspunkt havde 

vagten ved ladesporet fonnaede ikke ene at 

skaffe politiforbudet respekteret og sendte 

meddelelse herom til politistationen, hvorfra en 

stjZllTe styrke straks rykkede ud tilladesporet 

med automobilen. 



Sporet ryddes 

Starks ved ankomstell til ladesporet trak politiet 

stavene og ryddede i 10bet af fa lninutter 

pladsen for det opl0b, der havde brudt afsprer

ringen. Til adskillige af deltageme vankede der 

nogle dr0je knubs afstavene, og manh0tteide 

sm3klynger, hvor begivenhedeme bagefter 

dr0ftedes, beklagelsefradeltagemes side over, 

at det havde vreret et "brutalt overfald" politiet 

havde foretaget, men nar man har vreret med i 

en svrenn, der konnner Ined truslermod politiet 

o g overtrrederet politiforbud, er det i hvelt fald 

lidet Imdigt, at man bagefter beklager sig over, 

at man har mattet tage f0lgeme. Politiet gjorde 

kun sin pligt, og dette kan man ikke bebrejde 

det. 

Bvem var med ? 

Deltageme i opl0bet var den snart kendte 

skare, der tidligere har optradt ved lignende 

lejligheder. De var de1l1le gang ledet af k0b

mandJacobsen, langelinje og maskinarbejder 

Didriksen, der begge tilh0rer det konllTIunisti

ske parti, og som begge blev aal101dte. 

Desuden deltog somsredvanlignogle tiIfa::l

dige tilskuere i opl0bet, der er jo altid nogle, 

som ikke kan bekrempe deres nysgerrighed 0 g 

lysten til at vrere med, hvor der er "sjov i ga

den". 

B landt de mere tilfreldige tilstedevrerende 

var byradsmedlemmeme Werner og H.P. 

Petersen og en medarbejder ved "Social-De

mokraten", somihvertfald ved tidligere lignen

de lejligheder!Jar gjort sit bedste for at ophidse 

stel11ningen. Ogsa disse blevflyttet af politiet, og 

Hr. Werner blev ramt over skulderen af en 

politistav. Han gjorde bagefter greldende, at han 
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var gaet ind pa pladsen for at opfordre forsam

lingen tilatga bort iro, og der er ingengrund til 

at tvivle om, at dette har vreret Hr. Wemers 

hensigt, men det grelder for aile, at nar man er 

gaet ind pa en afspam·et pladsermanllllderka

stet de regIer, som grelder her, 0 g til disse h0rer 

re>-pektenforpolitiets ordrer, og muligheden for 

at blive ramt af en politistav. 

Efter at pladsen var ryddet k0rte politiauto

Imbilen tilbage til stationenmedde to anholdte, 

og tilskueme i de omJiggende gader spredtes 

hurtigt i regnvejret. 

De Samvirkendes generalforsamling 

Pa de samvirkende fagforbllllds generalforsam

ling (nntidens LO STH) i aftes i eksercerhuset, 

der kun varede 1'h time, og som forI0b i ro, 

blev der atlagt beretning omIockoutsituationen 

og enstemrnigt vedtaget en udtalelse, der opfor

dTer til at virke for generalstrejke. Man beslut

tede at sende en deputation til politimesteren. 

Politiets optrreden om eftermiddagen bIev 

ford0mt, men der opfordredes fra de ledendes 

side til at vise den st0rste ro og seIvbeherskelse, 

og det blevnrevnt, at det erIovligt at opfordre 

arbejdsvillige til at holde op med et arbejde, 

men at trusler o. lign, er uIovlige l11idler. 

Somet godt bidrag til karakteristikken af den 

forsamling, der foranstaltede opl0bet palade

sporet, kan det nrevnes, at en af de socialde

mokratiske f0rere ved generalforsamlingell 

omtalte, hvorledes man llllder rydningell af 

ladesorethavde set den st0rste part af del tager

ne flygte, medens nogle enkelte, som maske 

ikke engang val" klare over, at de havde brudt 

en politiafspren·ing, blev tilbage og ml'tske 

derfor kom ud for at blive ratnt af de stave, som 



den flygtende svrerm havde gjort det n~dven

digt at trrekke. 

De to anholdte vil i I~bet af dageu i dag 

komme i forh~r hos kriminaldommeren. 

Efter generalforsamlingen i eksercerhuset trak 

en lil1e skare demonstrations]ystne op gennem 

byen op tilFlakhaven, rnennogle politibetjente 

rykkede kOit efter ud 0 g suart efter var gademe 

nresten mennesketOlmne og der faldt ro over 

byen og de opbidsede gemytter. 

Opgave 2: Mode i den konservative Vrelgerforening i Odense 1937 

Odense var en afde store byer, hvor socialdemokratiet slog senest ige111lem. F~rst ved byractsvalget 

i 1937 oplHlede partiet det t1ertaI, som efterhilnden var velkonsolideret i andre st~rre byer. Det 

konservative Fo lkeparti i Odense var som de fleste andre steder delt i forskellige t1~je. Foruden de 

geografiske skel var derogsa i partiet skel mellemerhvervene og mellemforskellige samfundsgrupper. 

19. Mmts 1937 afllOldt vrelgeIforeningen opstillings~de til kornmunalvalget, hvortil der i foreningens 

forhandlingspro tokol blev udm'bejdet et referat. Desuden blev opstillingsm~det refereret i tre afbyens 

fire aviser dagen efter. 

Vurder pa baggrund af teksterne: 

1: Hvilke tekster h~rer til f~Igende aviser: Fyns Venstreblad (radikal), Fyns Stiftstideude(konservativ) 

og Fyns Social-Demokrat 

2: Hvad refereres fra m~det, og lwad refereres ikke ? 

3: Hvilke kilder kan det trenkes, at de forskellige aviser har haft ? 

4: Pa lwilke OImader supplerer avismtiklerne det inteme m~dereferat ? 

5: Kan det lade sig g~re pa baggrund af de trykte artikler af fa et n~jagtigt billede af den konservative 

kandidatliste til bynldet ? 
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Tekst 1: M0dereferat fra Den konservative vleIgeIiorening ,Odense. 

19. marts 1937 

Medlemsm¢de til opstilling afkandidatliste til byr8dsvaiget 1937. 

Pormanden b¢d velkommenog foreslog grosserer Chr.Andersen tildirigent. GrossererChr. Andersen 

vaigtes enstemmig. 

Fonnanden forelagde derefter den fuldstrendige kandidatliste somdet i den anledu.ing nedsatte store 

udvaIg er blevet euige om, idet taieren samtidig knyttede bemrerkninger til de enkelte kandidater hvem 

de reprresenterede 0.1. Den forelagde liste omfattede flillgende: 

(tomt pi ads i referatet) 

Kg!. Bygningsinspekt0r Lehll Petersen fIk som f¢rste taler ordet og udtalte, at han savnede 

overetssagf¢rer LoJIesgard pa listelL Agtelsenfor Lollesgard ermeget stor i vide kredse, jeg synes ikke 

vi rna svigte Lollesgard, hvis Lollesgard ikke fJndes pa vor liste tegner det ikke godt for vort prutis sag 

til det kornmellde valg. Taleren vil dog ikke stille forslag om, at Lollesgard optages pa listen. 

Assistent E jnar Rasmussen beklagede ligeledes dybt, at vi skal miste enmand somLollesgard, dervar 

sa afholdt og anset i vide kredse. Talerell stillede forslag om, at vi stillede ham som m. 2 pa listen, 

umiddelbart efter borgmesteren. 

Landsretssagf0rer Eigenbrod udtalte, at det vaT f¢rste gang, at han tager ordet i de1llle forsamIing, 

taleren havde indtrykket af, at man her selv ordnede forholdene, det komikke andre ved. Efter det, der 

fremkomrnet her i aften far man det indtryk, at Lollesgard ikke er gaet frivillig. P¢r listenkan vedtages, 

¢nsker taleren enredeg¢relse for de forhold., der har Vleret medvirkende til at tvinge Lollesgard bort. 

Restaurat0r Ass!IDl, der har vreret medlem af udvalget, udtalte at det har Vleret et meget brydsomt 

arbejde, for den ene ville ikke sidde med den anden og den anden ikke med den ene, der er gjort alt 

for at udligne de snidende anskuelser og talerenhenstiller. At listen gennemtbres sa nogeulunde somden 

er. 

Ponnanden meddelte, at han efter bemyndigelse, ligesom ved tidligere vaig havde henvendt sig til 

sruntlige de siddende byradsmedlemmer og spurgt dem om de ville lade sig genvrelge. Talerenrneddelte 

at Lollesgard uden betrenkning havde meddelt, at glunden til, at han ikke ku1llle fortsrette som 

byradsrnedlem var at han ikke ku1llle afse tid dertil, da hans fo rretning var blevet for¢get. Det nedsatte 

store udvalg havde imidlertid vedtaget at rette en fomyet indtrrengende anmodning tilLollesgard om 

atter at modtage genvalg, men 3 dage efter er der pa de1llle henvendeIse fra udvalget modtaget et 

skriftligt svarfraLollesgard medet absolut "Nej". Vikan herefter kun skade Lollesgard ved pany at 

drage de1llle sag Ji'em Til Ejnar Rasmussen vil taleren rette den foresp¢rgsel, om han har mandat til at 

genopstille Lollesgard. 
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Lehn Petersen meddelte, at der er uoverensstemrnelse mellemdet fonnandenoplyste og det, han har 

faet meddelt fra anden side, forlydendet gik ud pa, at borgmesteren havde stillet betingelse om 

Lollesgards placering efter J0rgen Christensen. 

Redakt0r V 01und henstillede tilLehn Petersen og Ejnar Rasmussen at dn2lftelseme af dette emne ikke 

fortsrettes, der er i udvalget gjort IlVad g0res kan for at ta det til at glide, derfor garanterer jeg. 

Ejnar Rasmussen: Det er beklageligt, at Lollesgard gliderud ved dette valg, hvor sameget starpa spi!. 

J eg trrekker mit fOl'slag tilbage. 

Sagf0rer Str0m viljust ikke beklage sig pa 0stre Bydels vegne. Taleren syntes ikke, at kandidateme 

varfordelt Iigeligt mellem [blank] og anden kreds. Taleren indJ'!21mmede, at derer gjort et stort arbejde 

for at fa en handlende fra 0stre bydel pa en sikker plads, men det har ikke vreret mnligt at fa nogen til 

at modtage valg, da imidlertid 1. kreds er sa darligt reprresenteret pa de sikre pladser, stiller hanforslag 

om, at pJads nr. 11 (indf0jet Limo) ombyttes med plads nr. 20 Mathiesen. 

Restaurat0r Assamkumle ikke indse, at dette forlangende fra pstre bydel var berettiget, hvorfor skal 

pstre bydel have en 4-5 stykker. Taleren henstillede pit ny at vi enedes om listen, der har vreret 

besvrerligheder nok med at ta den sat sammen. 

Formanden takkede sagf0rer Strpm for den tone, der i aften er anslaet fra pstre bydels side. Taleren 

vil jo ogsit mene, at pstre bydel i sagfprer Ernst hal' haft en god mand, del' pa fortrinlig made har 

varetaget de SrullilJe interesser somHr. Strpmgjorde sig til talsmand for. Martin Iversen vru'egentlig 

ikke villig til at ga med, men hans organisation havde lagt et hi'trdt pres pit hrun Mmennester Schmidt 

havde vreret en hard npd at forhandle med i udvalget, hrul havde stejlt staet pa sine standfrellers 

interesseI'. Vi hru' endvidere ogsii gjort alt for at fa enlrerer med, men det var ikke Iykkedes. 

Sagf0rer Stn2lm fremhrever, at den gamle I. kredskunhru' sagf0rer Ernst pa sikkerplads. Korsl0kke 

Sogn hru' ingen repnesentant. Henstiller piinuy, at Mathiasen vrelges. 

Redakt0r V01und meddeler, at vi i mange iir hru' krempet for attaenembedsmand og en fimktionrer pit 

listen og i ar er det Iykkedes, vi skal gii euige til valg og s0ge at ta sterruner fra aile kredse. Vi skal 

vrerge vor gamle by. 

Murermester Sc1nnidt syntes, det var uheldigt, at snru't den ene bydel snart den anden k1ynkede og 

k1agede. Vier ikke0stre bydel, vi eret samlethele-een by. Derer gjortmeget for 0stre bydel, som 

taleren ikke symes havde grund til at beklage sig. Vi er en by og vi har frelles interesser og frelles 

reprresentrulter. 

Sagf0rer Str0m fi'emhrever pa ny, at det ikke er 0stre bydel, det er L kreds, der er for darligt 

reprresenteret. 

Reprresentant N.P. Andersen hellstillede, at derikker0res ved tjenestemands-reprresentationen, og 

stillede forslag om, at Nr. 14 ombyttes med Nr. [Inangler] 

Redakt0r V01und henstillede pa ny at listen godkendtes som den var. 

Overassistent Linto freIIll:Jrevede, at hanikke panogen madehavde trrengt sig frem, men kunforlangte 

en reprresentant for den store embedsstand. I 1929 var taleren opstillet pa listen som nr. 17 0 g der blev 
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framine standfrellers side gjort et arbejde for at srette mig ind ved personlige stemmer, hvorafjeg 

opnaede 163. i 1933 blev der ogsa lagt pres pa mig for at lade mig opstille pa listen, hvad jeg irnidlertid 

bestemt afslog, dajeg fuldt udkunne godkendePastor Hansen somreprresentant for tjenestemrendene. 

Afhensyn til mine standsfreller lader jeg mig ikke rykke ned pa pladsnr. 20, sa forlanger jeg mit navn 

slettet af listen. 

Dirigenten henstiller, at de to forslag s0ges samarbejdet. 

[ngeni0r Nerenst Christensen fremluever, at kaptajn Linto har gjort et sa stort arbejde for vrelgelfore

ningen og meget strerkt for0get medlemstallet. Med stor energi har han i Odense By arbejdet for 

konservatismens sag. 

Sagf0rer Str0m tager sit forslag tilbage. 

AssistentKloster meddeler, at N. P. Andersen er fravrerende i fcmetniugsallliggender, men han tager 

pa Hr. Andersens vegne det stillede forslag tilbage. 

Dirigenten stiller derefter fOlmalldens forslag, somnu er det eneste der (er) tilbage under afstemning. 

Forslaget vedtages ellstemrnigt. 

Formanden meddeler, at foreniugen er blevet enige med Socialdemokratiet om fredsvalg afkritisk 

revisor, dertil opstilles: Sagf0rer K. L. Hansenog forretningsf0rer Carl Nielsen, hvorefterformanden 

udbragte et leve for et godt valg den 5. marts. 

Dirigenten: M0det er hrevet. 

Tekst 2: Avisartikel20. Marts 1937 

Den konservative byractsliste kom 

til verden under store fpdselsveer 
Sagligheden smides ud og reaktionen srettes 

ind. - Et spark til KU 

Odense 

Det konservative parti holdt i aftes opstilliugs

IIl0de til byradvalget i Klostersalen. Efter hvad 

der fortrelles var m0det meget stormende og 

b0lgeme gik h0jt. 

I det afgaende byrad sidder som bekendt 13 

konservative medlemmer. Af de 13 blev f0lgen

de ikke genopstillet i aftes: ovelTetssagf0rer 

Lollesgard, K0bmand Fr. ScheffinmID, kg!. 
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bygniugsinspekt0r LehnPetersen, Handelsgart

ner Carl Nielsen og FlU Helga Ehnnann. De 

nrevnte fern medlennner udtrreder sruedes af 

byradet ved valgperiodens udl0b den 1. april. 

I 0vrigt kom listen til at se saledes ud: 

Nr. 1 Borgmester H . Chr. Petersen, Nr. 2 

Ingeni0r J 0rgen Christensen, Nr. 3 K0bl11aJld 

Martin Nielsen, Nr. 4 Frk. Jervelund, Nr. 5 

T0mrennester Johs. Petersen, Nr. 6 M0llebyg

ger Dreier, Nr. 7 Sagf0rer Ernst, Nr. 8 Ingeni0r 

Vilh. Rasmnssen, Nr. 9 Grosserer P .M . Wil

l~elm, Nr. 10 Krimillalbetjellt Kallall, Nr. 11 

Overpostassistent, Kaptajll Linto , Nr. 12 

Lrererinde Frk. Carlsen Ski0dt, Nr. 13 Fabri

kant Kirkegard Nielsen, Nr. 14 Murennester 



N\ilITegllrd, Nr. 15 Bankassistent Svend Niel

sen, Nr. 16, Direkt\ilr Aage Michelsen, Nr. 17 

TandIrege Riis Petersen, Nr. 18 Restamat\ilr 

Assam, Nr. 19 repnesentant N.P. Andersen, 

Nr. 20 Vognmand Kirkegaard, Nr. 21 Gros

serer Fr. Jensen, Nr. 22 Fm M\ilrch Christian

sen, Nr. 23 Arkitekt Axel Jacobsen, Nr. 24 

T\ilmrermester Aage Jensen, Nr. 25 typograf 

Gutl!, Nr. 26 T\ilmrenl1ester Mathiesen, Nr. 27 

Landsretssagf¢rer Inga Henriksen, Nr. 28 

Bogholder Gunnar Larsen, Nr. 29 Fmdirekt\ilr 

Jacob M\ililer. 

Det er altsa denne liste, somde konservative vii 

m\ilde fi·emmed ved byradsvalgetden5. marts. 

De f\ilrste 8 kandidater er - som man ser -

medlemmer af det Iluvrerende byrad, mens de 

nye kandidater, derer kommet til, brerer pneg 

af, at det er de mest reaktionrere indenfor det 

konservative patti, somhar domineret pa m\il

det. 

I aile tilfrelde viser listen, at man hat· smidt 

sagJigheden ud og sat reaktionen imM re 11 d 

som ovelTetssagf¢rer Lollesgard, K\ilbmand 

Scheffinann og kgl. Bygllingsinspekt\ilr Lelm-

Tekst 3: Avisartikel20. Matts 1937 

Den konservative byriidsliste 

De konservative opstillede i aftes deres byrads

liste vedet m\ilde pa industripalreet. Somallere

de bebudet, nregtede af pat·tiets nuvrerende 

byriidSlredlemmer OvelTetssagf\ilrer Lollesgru:d, 

Lehn Petersen, Scheffinalll, FmEhnnann og 

Carl Nielsen at tage mod genvalg og lod sig 

derfor ikke genopstille. Borgmester H. Chr. 

Petersen er allerede ved et m\ilde for nogen tid 
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Petersen var udpnegede saglige arbejdskrrefter, 

hvilket ikke katl siges om de nye mrend, der er 

stillet pa de pladser, hvor der er udsigt til valg. 

Det er aile fo lk, som har vreret fremme i den 

konservative agitation, rnenellers ikke harvist 

- i hvelt tilfrelde over for offentligheden -, at de 

hat· srerlige saglige kvalifikationer som byriids

medlennl1er. Den nye konservative byriidsliste 

er afgjort afringere kvalitet end listen fra 1933. 

Bemrerkelsesvrerdigt er det, at K. D' erne er 

sat i skarnmekrogen. F\ilrst som Nr. 15 - altsa 

pa en plads, hvor der slet ikke er udsigt til valg 

- er sat en K.D'er, og lrengere nede pa listen 

kommer et par stykker til.Sk\ilnt det er en 

offentlig hemmelighed, at den konservative 

pattiledelsehar vreret strerkt ude med lygten for 

-ligesomi 1933 - at findeen prrest, der kunne 

fiske stemmer til de konservative, sa er det 

ikke lykkedes partiet at finde en sactan mand. 

Dette glreder os, thi opstillingen af pastor H.R. 

Hansen i 1933 var 0 gsa et usmageligt trick, som 

f\ilr eller senere matte hrevne sig. 

Alt i alt er denkonservative listeen udprreget 

overklasseliste. 

siden blevet kilret soml1f. 1, og de f\illgende 6 

f\ilrste navne pa den ny liste kom derefter til at 

besta af de nuvrerende byradsrnedlennl1er 

Ingeni\ilr J \ilrgen Christensen, K\ilbmand Martin 

Iversen, Ingeni\ilr Vilh Rasmussen, Frk. Karen 

Jervelund, rn\illlebygger Dreier og sagf\ilrer 

Ernst. De\ilvrige navne, somderpam\ildet blev 

udtrykt hilb am at fa valgt, er - efter hvad der 

forl\ild i aftes - grosserer Wilhjelm, mmemJester 



N"srregard, Postassistent, Kaptajn Linto, lrerer

inde, Frk. Carlsen-Ski"sdt og fabrikant Kirke

gard Nielsen og blandt andre, der desuden kom 

med var sagf"srer Frk. Henriksen og direkt"sr 

Michelsen, der altsa gled med, men blot sa langt 

nede pa listen, at man pa forhand er sikker pa, 

han ikke bliver valgt ! 

Tekst 4: Avisartikel 20, Marts 1937 

Den konservative borgerHste 1 

Odense er opstillet 

Strerk tilslutning til Klostersahn"sdet i aftes og 

enstemmig opstilling 

DEN KONSERVATIVE V.tELGEFORE

NINGS medlemsm"sde iaftes i Klostersalen i 

Odense var, som bebudet, strerkt bes"sgt. 

M"sdet abnedes af vrelgerforeningens for

mand, direkt"sr Michelsen, 0 g pa bestyrelsens 

forslag valgtes grosserer Chr. Andersen til dets 

leder. 

Hr. Michelsen gay dereftermeddelelse om, 

at byradsmedlemmerue Fm. Elmnann, gros

serer Scheffinann, kg!. Bygniogsinspekt"sr Lehn 

Petersen, ovenetssagf"srer Lollesgard og gart

ner Carl Nielsen pa forespNgsel havde er

klreret, at de ikke "snskede genvalg. 

Han takkede de 5 li'atrredende byradsmed

lennner hjerteligt for deres udmrerkede arbejde 

i rMet og udbragte et med kraftigte hUlTarer 

besvaret leve for dem 

Fonnanden udtalte singlrede over, at det var 

lykkedes at fonna borgmester H . Cln·. Petersen 
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til pa ny at lade sig opstille til det forestaende 

valg. 

Idet han fremhrevede, at man iudenfor det 

nedsatte store kandidatudvalg i sit arbejde 

havde bestrrebt sig for at tilvejebringe forslag 

om en sa god og alsidig sammensat kandidatli

ste sorumuligt oplrestehan udvalgets forslag til 

kandidatliste. Det ornfattede 28 navue. 

Forhandling og vedtagelse 

Der f"srtes derpa no gen forhandJi:ng. 

I detmedeltog b!. a. kg!. Bygniogsinspekt"sr 

Lelm Petersen, landsretssagf"sreme Eigenbrod 

og Str"sm, restaw'at"sr Assam, redakt"sr V "slund, 

reprresentant N .P . Audersen, muremtester A. 

Schmidt, overassistentLinto, iugeni"sr Nerenst 

Christensen og formanden. 

Listen vedtaget ! 

Derefter vedtoges den af udvalget foresUtede 

liste enstemmigt uden nogen somhelst rendring. 

Dens sammensretning er f"slgende: 

1. Borgmester H. Cln'. Petersen 

2. iugeni"sr I"srgen Christensen 

3. K"sbmand Martin Iversen. 



4. Fr¢ken Karen J ervelund. 

5. T¢mrennester Johs. Petersen. 

6. M¢llebygger Dreier. 

7. sagf¢rer, cand.jur. Ernst. 

8. installat¢r V. Rasmussen 

9. K¢bmaud Poul Wilhjelm. 

10. Kriminalassistent Kallau. 

11. Overassistent Linto. 

12. Lrererinde, Frk. D. Carlsen-Ski¢dt. 

13. Gartner Kirkegaard-Nielsen 

14. Murelmester N. N¢ITegaard. 

15. Bankassistent Svend Nielsen. 

16. Direkt¢r Michelsen. 

17. Tandlrege Riis-Petersen. 

18. Restaurat¢r Assam 

19. Reprresentaut N.P. Andersen. 

20. T¢mrennester J.1. Mathiesen. 

21. Grosserer Fr. Jensen. 

22. Vogmuand P. Kirkegaard. 

23. Konfekthandlerske FruM¢rck Clnistensen. 

24. Arkitekt Axel J aco bsen. 

25. Typograf Kaj Guth. 

26. Sagf¢rer, cand.jur. Frk. Inga Henriksen. 

27. Bogholder Gunnar Larsen. 

28. Fru direkt¢r Rigmor M¢ller. 
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Nu rna der arbejdes for denne 

liste ! 

Listens enstemmige vedtagelse hilstes med 

kraftige hilndklap. 

Og fOlTllalldenopfordrede indtrrengende alle 

til franuafog indtil valget at ga udiet sa ener

gisk arbejde som muligt for demle listes -liste 

C's - sejr. 

Han udbragte helTlled et med rungende 

huuaer besval'et leve for et godt valg. 

M¢det, der - ligesom opstillingsm¢det i den 

samme sal d. 25. februar 1933 -!run varede 

ca. 1 'h tin1e, sluttede rued, at forsamlingen uden 

omtale gay sin tilslutning til, at der atter i iir 

sluttes 

Listeforbund med Venstre 

Herom er der allerede truffen aftale mellemde 

to partiorganisationers ledelser. 

Endvidere gay forsamlingen sit samtykke til, 

at skatteradsfolTlland, sagf¢rer H.L. Hansen 

genopstilles til valget afkritiske revisorer. 

Der er forhandlet mellem konservativ V rel

gertorening ogden socialdemokratiske vrelger

forening aug. Dette valg med det resultat, at 

valget sandsynligvis bliver "fredsvalg". 



Opgave 3: Nic. Blredels "beromte" interview med forsvarsminister 

Laost Rasmussen 27. september 1925 

Den f0rste socialdemokratiske regering, der var tiltri!dt i 1924, var enmindretalsregering st0ttet afde 

radikale. En af socialdemokratiske IIllerkesagel' var nedrustningen, og i 1924 fremsattes et 

afrustningsforslag, del' var genstand for forhandlinger i udvalg og i Folketinget de kommende fu·. Et 

interview med fol'svarsminister Laust Rasmussen i denradikale Politiken27. september 1925 blev 

genstand for megen virak. For det f0rste blev det bemrerket, at han angiveligt ville s0ge at fa udskrevet 

et folketingsvalg, hvilket var imod de l'adikales 0nsker. Senere blev interviewet taget op i Folketinget 

i forbindelse med behandlingen afnedI1lstningsforslaget. ISler blev det diskutel'et, omforsvarsministeren 

havde citeret fi'a de fol'trolige indberetningerfi'a danske gesandter i udlandet, og om disse indberetninger 

sluttede op om fol'slaget. 

Interviewet var foretaget af Nic. Blredel. Han blev i febI1lal' 1927 udenrigspo litisk redakt0r pi! den 

konservativeDagens Nyheder, hvorefter han sO'aks lagde afstand til den radikaleforsvarspolitik. Han 

forblev en ledende skikkelse i den konservative pre sse. 

(Opgaven er inspireret af Gerhardt Eriksens bog: Nic. Blredel (1994), s. 50 - 54) 

Vurder pa baggrund af teksteme: 

1: Er det muligt at skelne mellem hvad der ordret er forsvarsministerens ord, og lwad der er Nic. 

Bhedels referat af det sagte i tekst 1 ? 

2: Tekst 2 er den eneste kommentar om interviewet af forsvarsrninisteren i Social-Demokraten i den 

umiddelbare eftertid. Hvad er det han dementerer? H vordan passer det sarnmen medhans omtale at 

dementieme i Folketinget? 

3: Har Forsvarsrninisteren citeret fi 'a gesandtindberetningeme i interviewet? 
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Tekst I Interview i Politiken 27. september 1925 

Forsvarsministeren udtaler sig 

om afrustuiug og valg 
Kommer der valg til foriiI'et? 

De engelsk-russiske modsretninger i 

0stersBen. -Den militrere situation ved vor 

sydgrrense 

Til "Exchange Telegraph Co" og forskellige 

udenlandske blade har forsvarsminister Ras

mussen i et interview udtalt sig om afrustningen 

og den politik, regeringen sigter at tiollge i dette 

sp0rgsmaJ. 

Forsvarsministeren begyndermed at udtale, at 

han, sa snart Rigsdagen m0des, vil forelregge 

afrustningstorslaget iFolketinget, hvor det vil 

blive vedtaget. I Landstinget, vil det derimod 

uden tvivl blive stemt ned. Den naturligste 

udvej ville da vrere en tolkeafstemning, men en 

sadanlader sig ikke gennemf0re, dakonservati

ve og Venstre er imod den. 

Hr. Rasmussen fortsretter deretier: - Hvad 

sa? If0lge forfatningen kan vi ikke opl0se 

Landstinget, og de ny landstingsvalg vil tiolrst 

tinde sted 1928. Vi kunne sa opl0se Folketin

get. Og der kunne vrere grund til dette, for sa 

vidt som valget i 1924 ikke srerlig drejede sig 

om afiustningssp0rgsm1ilet, men f0rst og frem

mest om valutaordningen. Selv om vi altsa har 

en majoritet i Folketinget for afrustningen, 

indr0mmer jeg, at det ikke er bevist, at vi ogsa 

har rnajoritet blandt folketingsvrelgeme. leg 

sigerdeifor. Hvis Landstinget viI erklcere, at 

det vi! b(}je sig jor et jolketingsvalg. del' 
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udelukkende drejer sig om ajrustnings

sp(}rgsmalet kommer valget med det samme. 

Men det er netop det, Landstinget ikke viI 

g(}re. 

Valg til foraret? 

Der star vi altsa: Landstinget sam mJdsretter sig 

Folketingets vilje kall vi ikke opl0se, og det ville 

vrere meningsl0st at opl0seFoiketinget padette 

sp0rgsm1il alene, nar det er givet at Landstingets 

holdning ikke vilrendres, selv om valgets resul

tat skulle blive enny folketingsmajoritet for 

afrustning. 

Men alligevel viI jeg sige Dem, at jeg er 

mest tilbe)elig til at tro pa et jolketingsvalg 

allerede til joraret, men dette star i jorbin

delse med den almindelige politiske situa

tion. De radikale lregger ikke skjul pa, at de 

ville foretrrekke, at vi blev siddende hele valg

perioden ud. Imidlertid, vi bliver ikke blotjor 

at gennemjere love, som de radikale skriver. 

Og det ser)o ud til, at det er et sadant ar

rangement de radikale joretrcekker. Men 

den gar ikke f Deifor kunne jeg meget godt 

tamke mig, at den almindelige politiske 

situation kunne jere til et jorarsvalg. under 

hvi!ket afrustningens naturligvis ville ;,pille 

en ajgerende rolle. 

Udlandets holdningtil en danskafrustning 

Gesandternes indberetninger 

I interviewet stilles der derefter f0lgende 

sp0rgsmlil: 



- De har tidligere udtalt, at De ikke ville stille 

Demligegyldigt til udlandetsholdning over for 

et dansk afi1.lstningsforslag. Ma jeg spjZlrge: Har 

denne ho Idning, saledes somden er kommet til 

orde i pressen og formodentlig ogsa i gesand

temes indberetninger haft betydning for Dem i 

den ene eJJer anden retning? 

Hr. Rasmussen svarer hertil: 

- Dertil viljeg sige nej. Jeg harnemlig kun 

raet at vide, hvad jeg vidste i forvejen. Hvad nu 

gesandternes indberetninger angar, kan jeg 

naturligvis ikke ga i detaljer, menjeg kan dog 

sige, al de viset, at jremmede konservafive 

og nationalisliske kredse nalurligvis ser pa 

Jorslagel med uvilje, mens det hilses med sa 

meget slerre lilfred~hed som et godt eksem

pel,jo lamgere vi gar Iii venstre. Dette er jo, 

hvad man kUllIle vide i forvejen, og hvad for 

resten 0 gsa udtalelser i den intemationale pres

se har vist. Jeg ma derfor sige, at de stemmer, 

der har naet os fra udlandet, hverken hal' haft en 

positiv eller negativ betydning for mig. 

Irnidlertid,jeg gentager det: J eg stiller mig ikke 

ligegyldig over for udlandets holdning. 

(Herefter diskuteres mulighedeme for et 

russisk-engelsk sammenstjZld i 0stersjZlen og 

urolighedeme ved Danrnarks sydgrrense. Inter

viewet med Rasmussen at1uttes med fjZllgende 

udtaleIse:) 
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Lad mig altsa sarrunenfatte. Jeg tror, at Dan

mark vinder mest sympati i verden ved abent at 

erkende sin militrere afmagt. Jeg tror ogsa, at i 

en given situation vil et hjrelpeljZ1st og afvrebnet 

Danmark hurtigere fa hjrelp, end et Dalllnark 

med et fIkivt forsvar. 

Forsvarsminister Rasmussens udtalelser vil 

frernkalde enlivlig drjZlftelse, og der vil utvivl

somt blive rig anledning til at komme tilbage til 

dem AllerfjZlrst vilmanhrefte sig ved den bebu

delse af et forarsvalg, der i ministerens mood 

nresten antager karakteren afen tJussel mod de 

radikale. Herom kan vi straks sige, at den 

hjZljtrerede minister ma vrere i besiddelse af en 

vis naivitet, safi'emt hanhar troet, at han derved 

kan skrremme Det radikale Venstre bort fra 

den klare Jinje, partiet h.idtil hal' fulgt og vil 

vedblive at t01ge. Det vil stjZltte regelingen og de 

af den frem1agte lovforslag, sa vidt som disse 

stemmer overens med aimen-demokratiske 

grundsretninger. 



Tekst 2: Social-Demokratell I. oktober 1925 

Forsvarsministeren tilbageviser 

kapitalistpressens sImmer 
Derer ikke et gran afsandhed i pastanden 

om "Uenighed i ministeriet" 

"Nationaltidende" (konservativ S1H) har bega

et et ualmindeligt groft joumalistisk falsluu Et 

interview med forsvarsmiruster L. Rasmussen 

er indrarnmet af overskrifter og bemrerkninger, 

som er uden rnindste forbindelse med mini

stereus udtale1ser, men somalligevel foregives 

at bygge pa disse. Derved nM bladet til at 

fremsrette fuldkommen vilde udtalelser om 

"splittelse i ministeriet" etc. 

For straks at fa taget de1ll1e lidet pyntelige 

bladand ved vingebenetbarvi henvendt os tilL. 

Rasmussen, der udtalte f0lgende: 

- Ja, det er dog for galt med disse blade. 

Der er ikke skygge af gruodlag for pastanden 

om uoverensstemmeIse i ministeriet om den 

almindeligepolitik, lige sa lidt somdererfjeme

ste ueuigbed om bed011uneIsen af det radikale 

parti. Lad mig tili"0je, at der beller aldrig har 

vreret en sadan uoverensstenunelse. 

- Vil de udtale Dem om det interview, der 

misbrugtes s1lledes: 

- J eg bar baft en sam tale med en kendt med

arbejder ved ''Politiken'', der kom i sin egen

skab afkorrespolldent til udenlandske blade. 

Min samtale med ham er blevet uduyttet pa en 

utilladelig made, og mine senerekorrigerende 

udtalelsertil "Nationaltidende" erudelllrundste 

sammenhreng med bladets overskrifter og 

bemrerkninger. 

Tekst 3 F0rste behandling afForslag til omdannelse afhrerog tl1Ide til et vagtkorps ill v. lD. december 

1925. 

(Rigsdagstideude. Folketingets Forhandlinger 1925 - 26, sp. 3112 - 3286) 

Udenrigsministe.·en (Molkte) .. .Jeg kanfor sa 

vidt beklage, at torsvarsministerens indtryk af 

gesandterues indberetninger ved denlejligbed 

(et hollandsk blads interview med forsvarsmini

steren 5TH) blev fremdraget. Pa den anden 

side bar det rerede medlem ikke citeret den 

h0jtrerede forsvarsminister helt korrekt. Detma 

endelig erindres, at interviewerens sp0rgsm1\l 

10d omden ho Idning, som er kommet til orde i 
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pressen og fonnodentlig ogsaigesandstkaber

nes indberetninger, bar haft betydning for for

svarsministeren i den ene eller anden retning. 

Hertil svarede forsvarsministerennej, idet han 

kun havde faet at vide, IlVad han vidste i forve

jen, og han tilf0jede udtrykkeligt, hvad gesalld

temes indberetninger angik, athannaturligvis 

ikke kunne ga i detajler. Efter dette forbebold, 

og nar hensYIl tages til det stillede sp0rgsm1lls 



fonTI, b¢r den efterf01gende udtalelse om, at 

udlalldets konservative og natio nalistiske la-edse 

selvf01gelig med uvilje ser pa forslaget, mens 

dette lJiJstes rued st0ne tilfredshed som et godt 

eksempel, jo lrengere vi gar til vellstre, ikke 

opfattes som srerlig sigtende til de fortrolige 

gesand tskabsindberetninger, der i 0 vervejende 

grad netop indskrrenkede sig til at referere, 

eventuelt kommentere, den udenlandske pres

ses omtale af afrustningsforslaget. Delille type af 

gesandtskabsindberetninger harmed tilh0rende 

avisudklip i fjor vreret stillet til radighed for det 

nedsatte udvalg, og der kan hverken paJ1Vile 

forsvarsministeren el1er udvalgets ruedlemmer 

nogen tavshedspligt medhensyn til resnltatet af 

studiet af sadaIme indberetninger 

Piirschel (konservativ STH) .. .Jeg er den 

h0jtrerede udemigsministervirkelig taknemrnelig 

paet punkt, nemlig for sa vidt somhan begYlld

te sin tale rued at beklage, at forsvaI-sministeren 

havde udtalt sig om gesandtemes indberetnin

ger. Denne prellt indsv0bte, men ganske umi

skendelige misbilligelse til fo rsvarsministeren, 

kan vi naturligvis ktm modtagerued tilfredshed. 

I 0vrigt er det med den h0j trerede Forsvarsmi

nisters udtalelser i dette tilfrelde sami fjor, at de 

interessanteste udtalelser er faldet uden for 

Rigsdagen. J eg trenker her pa det ber0mte -jeg 

bruger ordet "beriZlmt" for at vrere venlig - det 

ber0mte interview somstod i "Politiken" i sin 

tid. _.J eg skal med denh0jtrerede forsvarsmini

sters tilladelse citere gaIlskekort afinterviewet: 

"H vad gesandtemes indberetninger angar, kan 

jeg naturligvis ikke gil i detaljer, menjeg kan 
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dog sige, at de viser" - "de", det kan dog 

tOIl1uftigvis kun gil pa indberetningeme - de 

viser, "at frernrnede konservative 0 g nationalisti

ske hedse natw-Iigvis ser pa forslaget med 

uvilje, mens det hilses med sil meget st0n-e 

tilfredshed somet godt eksempel,jo lrengere vi 

gar til venstre" 

Forsvarsministeren (Rasmussen) ... Detrerede 

medlem (Ptirschel STH) benyttede omtrent 

halvpartenafsitforedrag til atpolemisereimod 

mig i anledning afdet, hankaldte det ber0mte 

interview. Nu ved det rerede medlelTI, at straks 

da dette interview fremkOlTI, erkJrerede jeg i en 

udtalelse til "Social-Demokraten", at dette 

interview ikke var en gengivelse af, hvad jeg 

havde sagt, det varen sarntale, somden pagrel

dende senere refererede efter hukomrnelsen, 0 g 

jeg gento g senere under finanslo vsdebatten her, 

at jeg ikke kumle vedkende mig de ord, der 

brugtes i dette interview .. _Derefter sagde det 

rerede medlelTI, at det, vifik at vide af de uden

landske gesandter, VaI- af den art, at man fra 

den side som Iillrengst til venstre udtalte sig til 

fordel for det og fra den side der If! lrengst til 

h0jre, udtalte sig imod del. Jeg sagde imidlertid 

at jeg ved den pilgreldende lejlighed kun talte 

om pressens stilling, og udtaltederefter: gesaIld

temes indberetninger kanjeg selvf01gelig ikke 

udtale mig om" 

Piirschel ... om dette interview sagde mini

steren, at det var en saIlltale_ J a, hvad er et 



interview? Det er i regelen en samtale, men det, 

derer det interessante i dette: vidste ministeren, 

at det var en journalist, han havde for sig? 

Troedeministeren, at det var, hvad jeg vilkalde 

en tevandspassiar, der fandt sted? Troede 

ministerenat denne mand komfor at tilbJinge en 

ledig halv time i behageligt selskab, eller sagde 

han, at han var korrespondellt til udlandet? Har 

ministeren ikke en gang t'0r med delme mand 

t'0rt en samtale, som har vreret gengivet pa 

lignende made i udlandet? Og hvis ministeren 

vidste dette og vidste, at han stod over for et 

interview, hvorfor sikrede ministeren sig sa 

ikke, hvorfor krrevede han ikke at se, hvad der 

kom ud afdette, f!ilr det gik til udlandet? - det 

er jo ikke helt ligegyldigt, hvad den danske 

forsvarsminister siger. Det er det f!ilrste sp!ilrgs

miil, ministeren skylder offentligheden svarpa. 

Det nreste er dette: Ministeren sag de, at han i 

"Social-Demokraten" dagenefter havde taget 

afstand fra interviewet. Er dette interview de

menteret i den presse i udlandet, hvorfor dette 

var bestemt? ... Demrest vil jeg geme vide: Hvad 

er der galt i dette interview? Det er jo ikke nok 

at sige, at jeg vedkendermig ikke udtrykkene, 

nej ma vi fa at vide: Ermeningen wigtigt gengi

vet? .. (stiller adskillige konkrete sp!ilrgsmiIJ. til 

interviewet) .. . Hvilket errninisterens indtryk af 

gesandtemes indberetninger? 

Forsvarsministeren (Rasmussen) ... Detrerede 

medlem (plirsc!J.eI) sagde, om jeg ikke vidste, at 

det var enjoumalist, og omjeg ikke vidste at 

det var et interview. leg vil da gentage dette: 

Det kom en journalist 0 g spurgte mig, om han 
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matte fa en samtale med mig, da han skulle 

skrive en artikel til et hollandsk bIad; han fIk 

derefter en samtale med mig, so m han bagefter 

gav fonn som et interview, ogjeg har senere 

sagt, at han s!ilgte med de ord, han Iagde mig i 

munden, sa vidt muligt at drekke den melling, 

der U\ imine udtalelser, men selvf!illgelig kunne 

ordene ikke vrere mine .. .! det vresentlige er de 

udtalelser gengivet pa en sadan made, at der 

ingen grund er til at tage afstand derfra. Det 

rerede medlem ved, hvad jeg har ment skulle 

have vreret fo nne t Hoget anderledes, undtagen 

maske et punkt, som jeg ikke har dr!ilftet pa 

m!ilder med ham, nemJig nogle udtalelser om 

vort forho ld til det radikale venstre. Det rerede 

medlem siger, at hvad jeg har sagt i dette inter

view, eller llVad der bliver lagt mig i mWlden, 

med hensyn tilgesandternes indberetninger, har 

jeg sagt ved utallige nliilder. Det er fuldkommen 

urigtigt; jeg har overhovedet aldrig talt om 

gesandternes indberetllinger, med mindre det 

fi'a anden side er bragt pa tale, og der har jeg 

nrevnt, hvad der er indberettet om bladenes 

omtale, 0 g aldeles ikke det, der er gengivet her" 



Tekst 4. 3. behandling af forslag til JOY om omdannelse afhrer og fH\de til et vagtkorps m v. 12. marts 

1926 

(Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger 1924 - 25, spalte 5715 - 5805) 

Bolger Andersen (konservativ 5TH) ... Vifik 

sa i et ud valgsIIJiilde de fortro lige indberetninger, 

idet den h!2Sjtrerede uderuigsm.inister (Moltke 

5TH) gjordeos bekendtmeddetteresumeiet 

mundtligt foredrag i udvalget. Imidlertid er der 

ogsa, som allerede fremhrevet af det rerede 

medlem Hr. Brorsen (Venstre 5TH), senere 

sket dette, at den h!2Sjtrerede forsvarsl1linister 

offentligt har fi·emdraget disse udtalelser, det vil 

altsa sige i almi:ndelighed i det ofte 0l1ltalte 

interview i "Po litiken" af27. september. Gan

ske vist har den h!2Sjtrerede forsvarsminister 

allerede ved nedlUstuingsforslagets f!2Srste be

handling afsvrekket dette interview. Den h!2Sj

trerede udemigsl1linister harrnildt repIimanderet 

sin kollega for denmlide, hvorpa hele forslaget 

var behandlet i dette interview .. .. [man] kan ikke 

lade passere, at forsvarsm.inisteren er kommet 

til at sige: leg sad bare og snakkede med en 

eUer anden maud, det var en samtale, det var 

overhovedet ikke noget interview. Hvis det 

virkelig var siiledes, sa burde den h!2Sj trerede 

torsvarsl1linister have draget omsorg tor, at 

dette interview ikke fi·ernkomi den pagreldende 

udenlandske presse, men det har denh!2Sjtrerede 

forsvarsminister mig bekendt ikke gjort ... Den 

benyttelse, der i di sse udtalelser er gjort af de 

foreliggende indberetuinger, er ikke alene 

misvisende, men bevreger sig absolut pa det 

stade der er det modsatte af sandheden. 
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Forsvarsministeren (L. Rasmussen) (50cial

demokratiet 5TH) 

... Der er et punkt, jeg bliver n!2Sdt til f!2Srst at 

omtale, og som er omtalt af tre at" de rerede 

tal ere fra modstandernes side, nemlig gesand

terues indberetninger og mine udtalelser derom 

Det a:!rede medlem Hr. Holger Andersen har 

ret i, at jeg mange gange er blevet interviewet 

bade afdendanske og den udenlandske presse 

omafi-ustuingssp!2Srgsmiilet, mange gange, og 

aldrig nogensinde har jeg taget afstand eller 

vreretn!2Sdt til at tage afstand frade ord,jeg er 

blevet lagt i mUllden, fordi jeg har haft med 

loyale joumalister at g!2Sre, og fordi jeg bagefter 

har forvisset mig omstillingen. Ben eneste gang 

kommer der et interview, hvorom jeg straks 

erkJrerer, at det ikke er et interview, jeg ved

kender mig ikke indholdet. .. .J eg har udtalt mig 

om forslaget ved hundreder af m!2Sder og i 

interviews gang pa gang, men har aldrig taget 

afstand frareferaterue. Delll1e elleste gang, IIV0r 

jeg g!2Sr det, benyttes dette interview somgmnd

lag for et angreb pa mig. l eg vil da gerue have 

dette understreget som jeg nu gentager: At jeg 

ikke bar udtalt det om gesandterne, som der her 

er tale om ... l eg har aldrig benyttet mig af 

gesandterues indberetninger somargument for 

afrustuingsforslaget, aldrig ... men i en artikel, 

somjeg straks tog afstand fra, lregges dermig 

ord i munden, som jeg ikke vedkender mig, og 



den benyttes nu afmodstanderne til at angtibe 

mig pA" 

Piirschel (konservativ 5TH): Den h0jtrerede 

forsvarsminister har nu sagt, at han har taget 

afstand fra det interview, og han har sagt, at han 

ikke har udtalt dette omgesandternes indberet

!ling. Men da vi havde forsvarslovene til f0rste 

behandling, udtalte ministeren, at intervieweren 

havde s0gt "med de ord, han lagde mig i mun

den, sa vidt muligt at drekke den mening, der la 

imine udtalelser, men selvf0lgelig kunne ordene 

ikke vrere mine". Og lidt lrengere nede: "I det 

vresentlige er disse udtalelser gengivet pa en 

sMan mAde, at der ingen gmnd er til at tage 

afstand derfra" - begge udtalelser flides i spalte 

3276 i (Rjgsdags)Tidende. Jeggentagerdetior 

det sp0rgsmal, da vi nu star over for disse 

selvmodsigende udtalelser fra forsvarsmini

sterell angaende dette interview: Har forsvars

ministeren lrest gesandtemes indberetuinger, de 

originale indberetninger? 

Forsvarsministeren: Jeg glemte, at der var 

blevet rettet det bestemte sp0rgsm:il til mig, om 

jeg havde lrest gesandtemes indberetnillger. ] eg 

kan derpa svare: ] a, selvf01gelig har jeg gjort 

det. 

Piirschel ... Forsvarsministerens interview har 

derjo vreret talt en del om Og dell h!<ljtrerede 

torsvarsminister har jo vrevet ell. del frem og 

tilbage, snarl har han taget afstand fra det, og 

snart har han sagt, at det i det vresentlige er 

rigtigt... Forsvarsministeren har nu i dag for 

49 

f0rste gang klart: Jeg har ikke sagt om de 

indberetninger, hvad der star i i.1lterviewet. Om 

det er sagt eller ikke, skal jeg lade sta hen, men 

enkendsgeming er det, afforsvarsministerennu 

fragar de.1ll1e udtalelse. Nu er situationen altsa 

den, at det af fire talere, det rerede medlem Hr. 

Brodersen, det rerede medlem Hr. Mo ltesen, 

det rerede medlem Hr. Holger Andersen og 

mig, er sagt, at der i disse indberetnioger ikke 

findes noget somhelst, der kan tages til indtregt 

for lovforslaget. Dette star fuldkommen ui

Imdsagt fra regeringens side, 0 g dermed falder 

der jo et lidtejendommeligt lys over den benyt

telse, der har fundet sted - og har fundet sted 

med torsvarsmiuisterens stiltiende billigelse - af 

torsvarsmiuisterens udtalelser i interviewet; thi 

forsvarsministeren har ikke pa afg0rende milde 

taget afstand fradeillle udtalelse ti2srnu i dag, og 

det er tre fjerdingar for sent. 



Tekst 5 Politikeu 13. marts 1926 

Interviewet med forsvarsministeren 

SomfOifatter afdet interview med forsvarsmini

ster Rasmussen, del' er blevet en del diskuteret 

under folketingsdebatten om afrustuingsforsla

get, er det vist rigtigst, at jeg nu selv g¢r et par 

bemrerkninger: 

Forsvarsministerenhar jo ne1l1lig iFolketin

get udtalt, at de ikke drejede sig om et inter

view, men omen saIntale, del' afmig var gengi

vet frit som interview, og endvidere, at dell1le 

gengivelse VaI' nkolTekt, navnlig IlVad mini

sterens udtalelser o1l1gesandtemes indberetnin

ger angar. 

J eg bliver da n¢dt til at sige f¢lgende: 

I 1924 offentliggjorde jeg ide udenlandske 

blade, somjeg star i forbindelse 1l1ed, et stort 

interview med Hr. Rasmussen om hovedlinierue 

i afiustuingstorslaget, der da skulle forelregges. 

I september 1925 ¢uskede de sallline blade et 

nyt interview. J eg telefonerede da til ministereIl, 

mindede haIn om de foregaende ars interview 
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og bad om et nyt. Hr. Rasmussen sagde 

¢jeblikkeligja, og interviewetfandt sted et par 

dage efter, idet jeg forelagde forskellige, pne

cist fonnulerede sp¢rgsmill. 

Straks efter interviewets fi'emkomst udtalte 

Hr. Rasmussen ved forskellige lejligheder, at 

han ikke ¢nskede at dementere, og at sarntalen 

i aI vresentligt VaI' korrekt gengivet. 

Jeg fandt ikke den gang, at der for mig var 

nogen grund til at berurerke, at interviewet 

selvf¢lgelig VaI' fuldkomruenkolTekt, sa meget 

mindre, som Hr. Rasmussen ikke nrevnte et 

eneste afde antydede uvresentlige punkter, del' 

skulle vrere mindre korrekt. 

Over for de iFolketinget nu faldne udtalelser 

kanjeg dan¢jes med athenvise til Hr. Rasmus

sellS egne erklreringer straks efter interviewets 

fremkomst" 

Nic. Blredel 
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