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Ritzau 
privat

Helge Jensen



På Ritzaus Bureau i Mikkel Bryggers Gade hænger 
dette maleri af Erik Nicolai Ritzau, løjtnanten, der 
stiftede bureauet for 125 år siden.
(Ukendt kunstner)
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Så dansk som nogen

De to eneste nyhedsbureauer i verden, som fortsat bærer stifterens navn, 
er det internationale Reuters og det danske Ritzaus.

Telegrambureauerne - det, vi i dag kender som nyhedsbureauerne - 
blev oprettet omkring midten af forrige århundrede, og langt de fleste fik 
stifterens navn.

Det ældste, Agence Havas fra 1835, blev stiftet af Charles Havas. Efter 
den anden verdenskrig videreførtes det som Agence France Presse.

Det næstældste, fra 1849, er Reuters, stiftet af tyskeren Julius Reuter i 
Aachen, få år senere flyttet til London, der stadig er dets hovedsæde.

Det tredje, store telegrambureau blev Wolffs Telegraphisches Bureau i 
Berlin, oprettet i 1850 af dr. Bernard Wolff.

Stifteren af det nationale, danske nyhedsbureau Erik Nicolai Ritzau har 
et tyskklingende navn. Hans stamfader her i landet, garder Johan Heinrich 
Ritzau, var ganske vist født i Braunschweig omkring 1639, men selv var 
han så dansk som nogen.

Han blev hjemsendt fra krigen i 1864 - »frustreret«, som så mange andre 
over nederlaget, mismodig over at være slået ud af sin bane (han var 
uddannet i postvæsenet) og usikker over for sin fremtid.

Allerede 1. februar 1866 havde han fundet frem til nyhedsformidlingens 
vej. Og nu har Ritzaus Bureau, der fortsat bærer hans navn, skønt det ejes 
af den danske dagspresse, 125 års fødselsdag.

Vi kunne have markeret det ved at udgive en traditionel jubilæumsbog. 
Men Bureauets historie er beskrevet tre gange - i 1891, i 1916 og i 1966. Ved 
100 års-dagen skrev Gunnar Næsselund »Nyhedsformidling gennem 100 
år«. Og de sidste 25 års bureauhistorie redegøres der for i et lille skrift af 
redaktionschef Jørgen Fastholm.

Vi har valgt at udsende denne bog om Erik Nicolai Ritzau. Det er ikke 
en biografi, men en utraditionel skildring af bureaustifterens tilværelse i 
arbejde og fest, som man kan opfatte den gennem de scrapbøger, som 
Ritzau førte det meste af sit liv. De har tilsyneladende befundet sig på 
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bureauet siden Ritzaus død i 1903. De var ved at gå i glemsel, men blev 
genfundet sidste år.

Det er tidl. chefredaktør Helge Jensen, der har studeret de ti bøger, som 
har givet ham mulighed for at tegne et spejlbillede både af barnet Erik 
Nicolai, den unge patriot, den initiativrige igangsætter og den modne 
bureaudirektør med de mange forbindelser til det danske samfund og de 
internationale omgivelser.

»Ritzau privat« er bogens titel. Vi, der i dag virker på Ritzaus Bureau, 
glæder os over i denne usædvanlige form at kunne stifte bekendtskab med 
det menneske, der satte det hele i gang.

København, i januar 1991

Per Winther



Forfatterens forord

Det vil fremgå af det følgende, at det materiale, Ritzau-chef Per Winther 
har bedt mig kigge på og gøre en bog over, i overvejende grad er trykte 
sager, samlet gennem mange år af bureauets stifter, Erik Ritzau.

Det har været fornøjeligt at læse de mange tekster. Tusinder. Med de 
uddrag, der er foretaget, har jeg ment at kunne fortælle typiske træk om 
hovedpersonen, personer i hans nærhed og tiden. Dens sprog præger 
beretningen. Det har jeg lagt vægt på.

Et flertal af de gemte bidrag til møder, festligheder og andet samvær er 
sange og viser. Den oprindelige retskrivning er bevaret i de citerede 
uddrag, og man vil se, at sangskriverne gennem mange år indledte hver 
verslinje med stort bogstav. Det vrimler med udråbstegn, og der er mange 
semikoloner.

I adskillige forbindelser har jeg ladet enkeltord og karakteristiske beteg
nelser beholde stavemåden fra den gang. Jeg har ladet mig smitte af stilen. 
Det vil forhåbentlig kunne gouteres.

Tak for opgaven,

H.J.
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Vi kigger i de ti scrapbøger, en form for dagbøger, som Erik Ritzau kontinuerligt 
holdt skik på. De fortæller om det meget, han deltog i.



De unge år

Løjtnant Erik Nicolai Ritzau (døbt Erich) havde langt ud over sit bureau, 
det kære barn, interesser, opgaver og forbindelser, som han plejede med 
omhu og kærlighed. Hans organisationstalent og energi, som for de 125 år 
siden var igangsættende for vort levedygtige, uundværlige Ritzaus Bureau, 
blev taget i brug i mange sammenhænge. Der var bud efter ham. Han 
meldte sig også selv. Det skete ikke mindst, når det drejede sig om en ind
sats i velgørende øjemed.

Erik Ritzau var, ved vi, på den ene side en saglig alvorsmand, der kræ
vede meget af sig selv og andre. Bureauets trivsel, den store familie, tillids
hvervene - der var nok at se til. Men han løb ikke om kap med tiden. Tog 
det roligt og gav sig stunder til at slappe af. Her, på den anden side, møder 
vi selskabsmanden, som var velset og befandt sig vel i vennelag og kolle
giale kredse. Han var en god vært og en ydende gæst. Kreativ og med
levende. Når han slog på krystalglasset og holdt tale, blev der lyttet. Han 
var dertil en glad sanger. Der blev sunget meget i alvor og gammen, hvor 
han kom.

Noget af dette fornemmes mere, end det vides, men vi har i antydninger 
og mere sikre vidnesbyrd mange udtryk for, hvad der bredt har optaget 
den foretagsomme løjtnant og bureaustifter. Han har nemlig været så ven
lig til eftertiden at overgive en særlig slags dagbøger, scrapbøger - eller 
hvad man nu vil kalde de marmorerede bind, hvori han har indsat over
vejende trykte udsagn om sin væren og færden her og der.

Det er arvegods, som hidtil ret upåagtet har ligget på lager i Mikkel 
Bryggers Gade, mens historien om bureauets oprettelse og udvikling 
løbende er bogført, sidst i Gunnar R. Næsselunds »Nyhedsformidling 
gennem 100 år«.

Tilfældet spillede med, da formidlingen begyndte. Hvis myten da har 
ret, greb stifteren fikst ideen, da den let henkastet blev formuleret i en 
enkelt replik fra Hr. A. H. E. Fich, redaktør af den meget højrevendte 
dødssejler Dansk Rigstidende. - De skulle starte et telegrambureau, sagde
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De unge år

han til den unge arbejdsledige Ritzau. (Fich gav sig senere selv af med 
bureauvirksomhed i Norge og Sverige).

Ellers har tilfældet ikke fået lov til at råde ret meget i Erik Ritzaus kalen
derførte tilværelse. Kalenderført og afvekslende. Han havde hold på ting
ene, bl.a. også på sin slægts historie og stamtavle, som han forskede i med 
henblik på udgivelse. Så langt nåede han ikke. Efter at han var død i 1903 i 
en alder af 64 år, tog andre sig af fortsættelse og udgivelse.

Her skal blot erindres om, at hans far, af indvandret Braunschweig- 
slægt, først ernærede sig som skomager, siden drev vognmandsforretning. 
Moderen var af skotsk herkomst. De havde planer med sønnen. Han blev 
sat i en god skole, som han var trofast imod, fik ekstraundervisning i sprog 
og handelsregning og var tiltænkt en læreplads på et handelskontor i 
Hamburg. Det blev ved tanken. Han blev i stedet kontorist ved overpost- 
mesterembedet i København.

Et af resultaterne fra årene dér var, at han blev frimærkesamler, men det 
er i vor forbindelse nok så væsentligt, at han allerede som dreng begyndte 
at samle på allehånde beviser for oplevelser. Det er den interesse, vi kan 
takke for, at der i ti velbevarede bind forefindes et på sin vis enestående 
dokumenterende og fortællende materiale til belysning af dette liv bag 
nyhederne. Der er et enkelt hul i rækken, som i øvrigt spænder over peri
oden 1850-1901.

Der er stort set gået kronologisk frem. Liv og død afspejler sig i papi
rerne. Kigger vi i dem - og det gør vi med passende anledning i bureauets 
125 års fødselsdag - bliver vi fanget af en lang beretning om møder og 
teateraftener, familiefester og begivenheder i kongehuset, mærkedage fra 
dåb til guldbryllup, begravelser, frimurer-aktiviteter, kollegialt samvær, 
oplysnings- og velgørenhedsarbejde på flere fronter osv.

Den tilsyneladende tørre form for dagbog tør op og river med. Oftest er 
det privatpersonen Erik Ritzau, vi møder i stærkt vekslende omgivelser, 
men det ses også, at han optræder som bureauets chef eller som sin egen 
udsendte medarbejder ved større begivenheder.

Et udsnit af samtidens kendte navne forekommer i tryksags-beret
ningen side om side med den såkaldte jævne mand og den helt anonyme, 
for eksempel viseforfatteren, der ikke har lagt navn til, men gerne har villet 
tage imod fremkaldelse og bifald. Har Ritzau selv skrevet viser, har han 
gemt sig bag anonymiteten. Hans signatur findes ikke i den forbindelse.

I prosa har han bl.a. lagt navn til en jubilæumsbog om understøttelses
selskabet Borgervennen i København, en skildring af Ritzaus Bureaus 
første 25 år (i samarbejde med professor P. Hansen), den omtalte stam-
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De unge år

tavle og et påbegyndt arbejde om officersaspiranterne fra 1864. Han var en 
af dem og gjorde som nyslået sekondløjtnant tjeneste under krigen på Fyn 
og i Fredericia.

Hjertet bankede nationalt og konservativt, hvad blade i bøgerne flittigt 
minder om. Skade blot, at den ihærdige samler så at sige ikke har indskudt 
egne skrevne tekster, hvori han har givet mening til kende eller forklaret 
sig. Hvordan har han oplevet alt det, han har beskæftiget sig med/taget del 
i? Hvad har han følt som medvirkende og iagttager i de tidsbilleder, der 
oprulles? Heldigvis interessante i sig selv.

Han spiller som 11-årig ud med en »Maskeradesang afsungen i Sel
skabet Thalia den 10’de Januar 1850«. Næppe har han i den alder på stedet 
sunget med på den anonymt forfattede sang om, »hvor herlig dog en Mas-

Erik Ritzau, der var født i 183 9 og døde i 1903, var kun 11 år, da den gamle Mas
keradesang blev afsungen i »Thalia«. Den første af de mange opbevarede sange.



De unge år

kerade er«. Melodi: »Skaal for den Mø i blufærdige Vaar«. Sange og pro
grammer har været i familiens besiddelse. Der er atter fest, stiftelsesfest i 
Thalia i september det følgende år: »Høit vaier Glædens lyse Flag...Det er 
Thalias Fødselsdag«. Den går på melodien til »Vi Sømænd gjør ei mange 
Ord«. Søens toner inspirerer lejlighedsdigterne. »Vi Sømænd -« og »Hvor 
Bølgen larmer høit fra Søe« er blandt de hyppigst anvendte melodier.

Allerede i det første samlebind, der er et af de mindste, men som via 
krigstiden når frem til bureauets et års dag i 1867, spores det, at der mar
kant er lagt vægt på lejlighedssangens bidrag til stemningens fremme, 
følelsesbetonet og humørgivende - alt efter situationen. På stribe optræder 
højst notable navne fra det danske Parnas som leverandører af vers »i 
anledning af...«.

Nogle bidrag gik ikke blot ind i bevidstheden og ud aføret hos de til
stedeværende, men fik et længere liv. Det er forståeligt, når det drejer sig 
om signaturer som H. C. Andersen, teater- og pressemanden Erik Bøgh, 
Adolph v.d. Recke, Fædrelandets Carl Ploug, Carsten Hauch, H. P. Holst 
(ham med »Den lille Hornblæser«), digterpræsten Chr. Richardt, 
B. S. Ingemann, H. V. Kaalund, julens og landsoldatens digter Peter 
Faber. I al beskedenhed træder også en Hansen, soldaternummer 368 
frem med sit rim til fædrelandets pris.

I den lyse maj 1851 er den 12-årige Erik med på en Skovtour, som hans 
gode skole, den Melchior’ske, lader gå til Øresunds bred under 300 
drenges sang for fuldt bryst. »Trehundred Drenges Røst. Den maa høres 
lige ind til Byen«. Herligt prises på en senere skovtur Hr. Melchior:

Vi takke Dig, som har os saa faderlig kjær, 
Som stadigen virker til vor Nytte.

Hos Dig vi bli’er opdragne i Barndommens Vaar, 
Om Ret og Pligt Du troligen os lærte.

Underskrevet af »En af Skolens Elever«. Mon Erik?
Ved skolens juletræ sang eleverne, at det var spas og spænd, og »mange 

flere Løier skal vi ha’«. Erik er kommet i konfirmationsalderen, men der er 
ikke opbevaret nogen konfirmationssang til hans pris Derimod er han i 
1857 med til kammeraten Christian Julius Dahlboms konfirmation og 
synes at have kedet sig. På den gemte højstemte sang har han tegnet og 
skrevet og holdt mandtal over gæsterne. Fire streger og et kryds er lig fem.

Vi nærmer os i ærbødighed teatret og kongehuset. Hans Majestæt 
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De unge år

Kongen (Frederik den Syvende) hyldes af Carsten Hauch ved sin »aller- 
høieste Nærværelse i Det Kongelige Theater den 24’de October 1858«. 
Hauchs vers er trykt på fint papir hos M. W. Völkersen, og hør:

Vel da vor Drot, der i Sorg og i Glæder 
Lytted til Retfærds og Frihedens Kald. 
Kommende Sagn skal erindre hans Hæder. 
Seent skal han glemmes i Kunstnernes Hal.

Til Grundlovens 10 års dag 1859 har Carl Ploug i fire afsnit digtet om 
kongen, modersmålet, fædrelandet og den unge lov. Det er temaer, der 
ofte går igen i en firklang.

Samme år genopfriskes en Balvise, som dansk journalistiks rimende 
grundlægger Anders Bording har skrevet 200 år før. Den Danske Mercu- 
rius’ redaktør og eneste journalist var i pengenød altid god for en sang til 
lejligheden. 1659 var jo et skæbneår i Danmarks historie, og Bordings 
bestilte opfordring til dans havde på den baggrund dystre toner:

Rask Glædens Timer nydes maa,
Som om der ei var flere.
Vi samles ikke hver Dag saa
Og maaske aldrig mere.

Der er endnu stunder til at danse en Gaillard, men »Døden snart kan ende 
Festens Glæde«. Dansen, Bording tænkte på, var en springende efterdans i 
en gammel dansesuite, dyrket i 1600-tallet.

H. C. Andersen bringer året 1659 i erindring, da han ved en 200 års fest 
11. februar 1859 tilegner danske Qvinder magtfulde strofer. Det er stormen 
på København natten mellem den 10. og 11. februar, Andersen digter om - 
den nat, da svensken blev slået tilbage af de ofte berømmede tapre køben
havnere bag voldene. Kvinderne stred med, de bar, som der står skrevet, 
kedler med kogende vand og beg, som fra strategisk egnede punkter i 
voldanlægget blev styrtet ned over angriberne. Frederik den Tredies 
dronning opmuntrede de kæmpende dannekvinder, og fjenden led svære 
tab.

Der blev anordnet en takkefest til ihukommelse af sejren. Den blev fej
ret gennem mere end 100 år og først afskaffet i 1766, men altså genoplivet i 
200 året, da Andersen lovpriste ædle store Qvinder, der havde indskrevet 
sig i Danmarkshistorien, deriblandt dem, »som med paa Volden vare og
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De unge år

hjalp paa mandig Viis«. Med sådanne ord (fremhævelsen er min) ydede 
digteren sit bidrag til kvindesagens fremme. Mon formuleringen vinder 
genklang hos dagens dannekvinder?

I februar 1860 har den 21-årige Erik Ritzau været til festballet og optog i 
Casino. Dér stiftede han bekendtskab med endnu et eksempel på 
H. C. Andersens rimkunst. På opfordring jublede digteren her over den 
skyldfri glæde ved livet: »Gammel er Ingen til Dands, naar man har Ung
dom inde«.

I tidens spøgefulde ånd og sprog blev der averteret med, at Crenoline- 
Skjørter efter ballet ville være til salg for betydeligt nedsatte priser. Tjene
stepiger tilstodes 50 pct. rabat, for at skørterne kunne få udbredelse også 
blandt uformuende. Prøver på »Crenoline-Permissioner ville om faae 
Dage blive ophængte i Industriforeningen«.

Vi kigger også inden for i Arbeiderforeningen af 1860, en af de mange 
organisationer, den samfundsinteresserede Ritzau vier opmærksomhed. 
Her udbringer Erik Bøgh en skål for »dem, som Ingen taler om«. Der siges 
i sang tak til foredrageme- ganske praktisk glose - for morskab og belæ
ring.

Det år døde Erik Ritzaus far. Niels Lauritz Ritzau, hvis virksomme liv 
endte trist på St. Hans Hospital. Et håndskrevet mindedigt er bevaret. Det 
er signeret ærbødigst af F. Vilfel, fattig garvermester. Fra hundreder af 
begravelser, 10-20 årlig, er gemt trykte salmer. Der er ingen fra faderens 
jordefærd i stilhed.

Vi kan føle os nærværende ved afsløringen i oktober 1861 af Oehlen- 
schläger-statuen ved Det kgl. Teater. Carsten Hauch og H. P. Holst tager 
os ved hånden. Stilen i deres bestilte poesi er denne: » Lad Sekler da 
svinde, lad Tiderne gaae, Dit Minde skal staae« og »Hil Dig, Hakons Dig
ter«. J. P. E. Hartmann har sat musik til. Ritzau har hørt på.

Imens vi nærmer os krise og krig, er han dels til en grundlovsfest, hvor 
det hedder, at »tvinges vi til det, vi ta’r end et Tag med Tydsken«, dels til 
munter studenterkomedie i Folketheatret. Sørensen, brændevinsbrænder 
og brandkaptajn, er i fire akter på eventyr. Det går for sig på Christians
havn blandt brandfolk, studenter, huskarle og gardere i nutid, fortid og 
fremtid.

Familiefester veksler i udvalget med det mere udadvendte, der når et 
højdepunkt med en sangerhilsen fra gæstende svenske studenter til 
Konung Fredrik den Sjunde. Majestæten har været syg, men er helbredt, 
og det takkes der for ved en højtidelighed, hvor salmer, skrevet aktuelt af
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En af de rekrutsange, der fremkom i forspillet til krigen 1864. Der er ikke i den 
første af de ti dagbøger andre minder om løjtnant Ritzaus indkaldelse og deltagelse 
i krise og krig.

Ingemann og Fr. Hammerich afsynges. En lille tryksag med de nye salmer 
sælges for to skilling til fordel for St. Johannes Kirken på Nørrebro.

I sange fra 1863 udtrykkes frygt og vilje over for det forestående. Sles
vigske soldater bekender sig i fædrelandstro ord som Danmarks sønner: 
»Du ret snart en Broder i os finder«. Erik Ritzau er nu i trøjen og synger 
med på rekrutsange. »Den tappre Landsoldats ny Vise« er gengivet med 
noder til pianoforte-brug. Folkeligt og fjendtligt erklærer visen:
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De unge år

Ei længer kan vi nu ha’e Ro
For tydske Mikkels Nykker.

Hvorefter det hedder:

Kong Christian (den. 9.) han os lovet har
I Fred’riks Fodspor træde.
Saa er han Danmarks kjære Fa’er
Saavel i Nød som Glæde -
For Konge, Folk og Fædreland
Vi kæmpe vil til sidste Mand
Hurra, Hurra, Hurra.

Et december-digt af H. V. Kaalund opholder sig ved, at loddet er kastet. 
Der er tavshed i bogen om selve krigens forløb. Vi kan med vor hjem
vendte løjtnant blade os frem til hans bureaus stiftelsesår. Da er han den 17. 
maj til norsk grundlovsfest. Carl Ploug hilser fra os:

Foran Du gik og vi Andre bag:
Hurra for Norriges Mærkedag.

Efter let og elegant at være sprunget over selve stiftelsen byder hr. Ritzau 
med sange af pseudonymerne V. H. og -nkl. til bureauets et års fødselsdag 
den 31. januar 1867.

Et lille selskab sang flot og taksomt om de to, der på herkulesvis stred i 
sagens interesse: Løjtnanten og hans telegrafist. Problemer har der været: 
Med at få indbyrdes konkurrerende redaktører til at abonnere, med en vis 
vanskelig og gjerrig Bille (ham skal vi høre mere om), med børnesyg
domme, blodtab og frafaldne, som nok vil fortryde. Humøret er ikke gået 
fløjten. »Barnet« lodses med gode ønsker ind i sit andet år. Dets far fylder 
stof i et nyt dagbogs-bind.

18



Pressens mænd

Det kollegiale samvær, mødet med den trykte presses mænd har spillet en 
stor rolle i bureauchef Erik Ritzaus tilværelse. Sange og viser og andet, som 
underretter derom, indeholder talrige kendte (og mindre kendte) navne 
på pressefolk i datidens København. Der synges om aviser, der kommer 
og går. Undtagelsesvis støder vi på efterretning fra provinsens presseliv.

Appetitten ved de dækkede borde skal nok have været god. I hvert fald 
savnede den ikke udfordringer i de omfattende menuer, der forelå trykt 
f.eks. i Journalistforeningen. Der var aldrig langt til en anledning, runde 
dage af alle slags, sommetider en afskedsfest.

Der var heller ikke mangel på ude fra kommende invitationer til pres
sen, bureauet indbefattet. Om fristelserne med mad og drikke ville man i 
dag sige, at langt mindre eller intet kunne gøre det. Det er et spørgsmål, om 
etikken har haft det lige så godt med tilbudene som de øjne, der har frydet 
sig på mavens vegne.

Heldigvis har tiderne ændret sig i retning af pressemødernes beskedne 
traktement. Eller har de det i alle tilfælde?

Mellem venner i laget og folk, der til daglig krigedes i dagblads-pole
mikker, blev der i revyer, festtaler og talrige sange og viser serveret mange 
finter. Man havde noget på hinanden. Ironien, satiren og den grove humor 
blev dyrket. Meget af det klinger i dag naivt. Dengang har de moret sig ind
forstået.

Det er i overvejende grad højresindede kredse, Ritzau fører os ind i. 
Han er selv højremand, men med liberale tendenser. I udstillingsåret 1888 
foreslog han, at den højredominerede Journalistforening skulle kunne 
optage venstremænd. Da Viggo Hørup ikke des mindre blev udstemt, som 
det hed i en provinsavis, meldte Ritzau sig ud af bestyrelsen. Den unge 
arbejderpresses mænd var i kollegial sammenhæng ude i mørket.

Men holder vi os til kronologien, bestrider Ritzau endnu tillidshverv i 
Journalistforeningen, den mere avancerede Publicistklubs forgænger, som
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KJØBENHAVN. ,

VILHELM TRYDES Og KRISTIAN VISSINGS FORLAG,

1867.

Den kreative eventyrer Robert Watt, redaktør og forlystelsesråd, fejret i Jour
nalistforeningen, udsendte rejse- og andre journalistiske skildringer under denne 
titel.
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da med tiden blev mere favnende. Han var aktiv også derved, at han ydede 
medlemmer rejseunderstøttelse.

En af de mest berejste i kredsen var Robert Watt (1837-1894), dog 
næppe legatmodtager. Ham er der gjort mange vers om og til. De gengives 
i dagbogens blade fra 1869 og de følgende år. Men først meldes der kort 
efter nytår 1868 om et journalist-pølsegilde med pølsesnak. Rigtig mande- 
snak.

Den kvindelige journalist var ikke opfundet i det selskab, og der var 
sjældent journalistkoner med til sammenkomsterne. Man leder forgæves 
efter dem i de fleste af de opbevarede bordplaner. I sangene figurerer de 
som savnede. Ved nytårs-pølsegildet blev Qvindens sagkundskab skildret 
sådan:

Hvo kan som hun med Kjenderblik
Om Pølsens Væsen sig udtrykke
Og skjelne hurtig paa en Prik
De tynde fra de tykke?

Tykke og tynde sang videre, at

En mægtig Længsel nu os griber
Vi føle just paa dette Sted
- Endskjøndt det vistnok er for silde -
Kun der, hvor vi har hende med,
Er rigtigt Pølsegilde.

Nok så frivolt blev der ved det samme gilde foredraget en Classisk Pølse
vise, forfattet af Peder Eriksen, som hævdede, at »Pølsepoesi er ældre end 
Lyrikken«, og fortsatte:

Er kanskee Falos-Sangen ej
Den ældste Sang, man kjender?
Og hvad var »Falos« - spørger jeg -
En Pølse, mine Venner!
Nu vel, saa stemmer alle i
En Skaal for Pølsevisen som den ældste Poesi.

Ved en nytårsfest det følgende år konstaterer tre vers, at der er opstået et 
nyt blad på Pressens Træ i Kongens Kjøbenhavn. Der tømmes et glas for
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a. Dagens Ifyheder. ® 
fr 150. I »ft ——------------------------------------------------------------
- ------------------------------------------------------------------------ ---  »»l«- i* Md«r. - 4 er. h&Aemw.

Robert Watt satte livfuldt sit præg på Dagens Nyheder, startet 1868, her vist i en 
1916-udgave, som til tegn på senere forandringer er gengivet i værket »De danske 
Aviser 1634-1989«
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Dagens Nyheder, startet den 27. september 1868. Robert Watt var avisens 
første redaktør. En V. Rasmussen var medredaktør. Han er glemt, men 
Watt har på så mange måder indskrevet sig i presse- og forlystelseshisto
rien, at nogle træk bør genopfriskes.

Hans farfar var skotsk, deraf navnet. Faderen var proprietær på Århus
egnen. Selv berejste han i ung alder Australien, hvor han slog sig igennem i 
skiftende jobs, fra taskenspiller til diligencekusk. Han havde fantasi, lune 
og skrivetalent og udmøntede i tidens løb indtryk fra Australien, Amerika 
og Paris i korrespondancer (Feuilletoner) til Billes Dagbladet, Dags-Tele
grafen og Illustreret Tidende. Han blev markedsført som flyvende korre
spondent.

I et solo-fremstød lancerede Watt efter fransk model ugebladet Figaro, 
og i Dagens Nyheder lagde han let og livligt ud med stof af boulevardblad
typen. Han var mere optaget af det litterære end af politik og gjorde 
udstrakt brug af interviews. Hans artikler, der for en stor del fremtrådte 
under pseudonymet Bob, blev udgivet i populære bøger. De er stadig på 
fornøjelig vis læseværdige. De siger noget om den tid, og sådan skrev en af 
dens bedste journalister. Mark Twain var en af den urolige sjæls favoritter. 
Watt oversatte nogle af hans historier.

Der er registreret flere gilder på den unge Dagens Nyheder. Redak
tøren var selskabsmand. Det kom også Journalistforeningen til gode. Da 
den var døden nær, gød han nyt liv i den, og medlemmerne hyldede ham. 
»Hr. Bob, han op dig fører til Glædernes Top«. Af sine egne medarbejdere 
blev han kaldt »Bladets herligste Skat«. De gav denne karakteristik af 
chefen:

Med Arbeid og Besvær
Han ei sig vil beskærme.
Thi Feuilletoners Hær
Han ryster af sit Ærme,
Til brat, til brat
Han segner træt og mat.
Saa faaer han sig en Passiar, 
Med Vennerne, og en Cigar 
Gjøer atter Watt 
Istand til at tage fat.

De laver på Dagens Nyheder ikke blot mange varierede rim på Watt, men 
hilser også en betydningsfuld gæst, telegram-leverandøren:
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Det fremfor Alt jo gjælder 
At vide allerførst Besked. 
Priis derfor ham, der melder 
Ved Telegram, at Keiseren 
Sin Tour igjen kan vandre, 
Og at i Spanien igjen 
Man Kaal gjør paa hverandre. 
Vi var - saamænd - godt daran -jo, jo! 
Hvis ei vi Noget eiede, som hed

Ritzaus Bureau.

Om det er spøg eller alvor, ved jeg ikke, men der ymtes noget om et 
truende sagsanlæg, der ville kunne faa Robert Watt til at fortrække til Suez. 
Vi befinder os i det år, da kanalen åbnedes (1869), og

Naar Robert Watt er stukken af
Hr. Rasmussen maa slide
Med dobbelt Kraft og sørge for 
At vi faae Alt at vide.

Det blev der tømt et glas på, men Watt var endnu et par år at finde på 
Dagens Nyheder, og bladet, før saa petit, var, fremgår det af nye vers, ble
vet mere præsentabelt:

Hver en Spalte var bleven lang
Og havde »Korpus« faaet.
Ja, selv foroven var der skeet
Forandring; Folk de gloede
De havde aldrig forhen seet
Saa stort og »fedt« et Ho’ede.

Ikke desto mindre søgte Watt nye udfordringer, som det hedder i dag. Han 
var i otte år idérig direktør for Folketheatret i København og dernæst i en 
tilsvarende periode direktør for Georg Carstensens Tivoli. Haven havde 
skrantet i en mindre ferm leders tid. Watt, der efter sigende også har for
stået sig på administration, tilførte den nye ideer, fanget på rejserne i 
udlandet. Han slappede af ved stambordet i Divan 2, hvor beundrere lyt
tede til hans maleriske beretninger fra fjerne steder.
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Ritzaus Bureau blev på fødselsdagen i 1869 komplimenteret for sit 
udsyn:

Hvis Nogen spørger Dig min Ven: 
Hvor skal jeg Nyt erfare?
Saa lyder Svaret: Gaa du hen
Og hør hos Ritzau bare 
Fra Rusland til America 
Fra China op til Skagen. 
Fra Asien og Africa 
Serveres hele Dagen.

Der kan være bortkommet et bind eller to i rækken af dagbøger. Årene 
1871-75 er i alt fald ikke dækket. Til gengæld fylder Bille, den tidligere 
nævnte, godt i 1876. Den markante redaktør, politiker og diplomats fulde 
navn var Carl Steen Andersen Bille. Han var udgået af gammel dansk 
adelsslægt uden gods.

C. St. A. Bille, redaktør, 
politiker, udsendt diplomat 
og til sidst amtmand.
Hans Dagbladet spillede en 
stor rolle i menings
dannelsen.
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I BogHoM. I
Wr. »W trebanen ben 20. >21pril. 1855»

Abonnement paa .Tagblabet* fot Ztorbritannirn 
oq 3rlaab lamt tor b« foronrbr Stator i Korb: 
dMrrifa |U.ah|ornicn og Oregon brtunfti inCbetattobr) og 
anirr otrrrfaifl« Strbrr, tom Srflinlirn, Sub. 
amirrtfa oj» . mobtage« paa .Tagblabet«* (iontoit. Bro- 
laggerftrab« Är. 82 ‘ Omfoftningenie wb Jorftnbelfen Hl 
(higlanb ubgiote 1 Wbl. 48 ét og Jil W or tomenta eUn 
anp'rr ovtrieiife ‘Blabirt 11 WH- M et. om Sorel. .Tag- 
blobot* lewre« joolebeo owrall i löngUnb portofrit for 10 
Kbl. 1B if. aarliq og paa olle owrioifte 'Jllobkr ligt- 
lebe« portofrit og lorienbi meb be fro ønglanb afgaaenbe 
tran»atlanttfte Tampffibe. for 17 Kbl. 34 if. aarliq.

Beftillinger moor lelfage« af Beinlingen. enten conlanl 
eUet reb flnviumng paa et bervarenbe Vuue

Kiobrnbaon, ben 20. ftpnl.
Hbneronrlfer tu. ne. Unbet I6be b ‘JR. et bet 

orabrogel Julbmagtig t Jinanibminiftentl» (jfpebuion«eon- 
loir. Rammtrjuilfet J. 6. tXamu« tillige ot fungere |om 
Scfttlair bo« Jinanlomintfttren.

Unbet i T. er (ianrtUifl t Staubogbolbetitl unbet 
Jinant»mint|itritt 3- Woget bejliftel nl Julbmagtig i bet 
nannte Bogboiben,

- Unter i. T. er Slfiftenl I Jmanttminifteriet» Uon- 
toit for Slutninger. tand, juri« W. J. Sengen befttfftl 
til (iantellift i lamme liontoir.

— Unbet j. T. er SHfiflent i 3nftil«minift«rirt» Wem 
fiontronloir for Sfifltbefignationernt og be offenligt Stiftel- 
iet» fHegnilobet. Cond, jun« (s. 411. 'ISengcl beflitte! Hl 
Kroner i nannte ffentott.

— Unter f. T. et Cond. m.-d * etiir. V. V Btcid- 
beflittet nl Vage i Juliantbaab« Tiflnft meb unberliggenbe 
Ubltagrrftelet t (Mronlonb.

— Unbet i T. et Vonbmoolcr $>. (I W. j. jehit- 
jen iillogt Beftalling jom Vanlinfpefltui.

Unbet f. T. et Cond, plrilu«, (i. ®. S. Stimer 
mebleelt Beftalling tom SJonbmooler

ftlrfarttrlfr af Irbiqr Zfolrlorrrrrmbrbrr. 
(B. I.i Siifreewigbeben ober Sjatlanp« Stift bat unter 
17be b. W. beflittet' bibttlbarenbe ‘Jlnbtnlarer veb Sttlltnge 
Stok i Sntlrnge Baftorat unter Slagelle Verre b. Semina- 
oft 7b. D. ‘JR Branbt Hl bereiter al pare Stolelrrrer |ot 
Wa«b» Stoleblftritl i Dur« Bafloral i Sjallanb» Stift.

— Biftoppen coer S|atlanl« Stift bot unbet i T. 
beflittet Seminatift J. Ä. Wa|iratlianufen til bereitet at 
bare Anbralattt »eb flrelunbe Stole anbei Soriot og laura- 
botg •Jaflotat i S|ill«nb« Stift.

(Øn«rrt*br»iUinqrr. Unbet I3be b. SR er B. (i. 
W. T e mol on. of St. Walo t groning, lorunli en 5 Wort 
QncrettbcviUing til i bet banfle Wonuift at ttlberebr (Muano 
af gift poo en of bom ongiwn Waabe.

— Unter i. T. rr lobatofobriteur Ä. tt. Manien, af 
Riobenbavn. tillag! dineret, for tt Iib«rum af 3 War. nl i 
bet famlele ban ,'e Wonarft at fotfaibtge lobotopibebowler 
af en af bam angiven foregen Uonffrufhon

I»en engelffe Wranabttnfat (ihe Queen. Ad>o- 
coie). bet unbet goipanbltngemr fet ben rngelffe Sbmirali- 
tetOtel om be opbragte banfle Slibe tillob jig flere ntrr- 
aaatnbc Ubfolb mob ben banfle Rengt» Wrprititntani eg 
belt btn banfle Ranen. b»r. forn ei erfart, af ben tngrlfli 
Wtgtnng foatl en fhrng 3tttt'i>lltlie eg tt brftemt lilbolb 
em at ‘bogle fig fot en thtenlogelfe of flige Rominmelitr 
mob en penffabelignnbel SRogi Sem bet bebtet, er bene 
■etnlt of ten engtlfle Wegehng tfle foranletiget neb nogen 
Ctforbring fra tel banfle Ubtntigominifletium, btn banfle 
Wefanbl i Vonbon. (General Djbolm. fanbl unber en Sam
tale mtb ten engelfle lltenrig«minirtrr. Verb Blarenbon, fief- 
llgbeb nl al benlebe benne« Cpmtnfiombeb paa bet unter 
bun Wriefotbanbltng gorefoltne. eg faa Tage efter nltjenbr- 
gae Wrgrtingtn Rrenabpofalrn fin beftemte SRiibiUigelie af 
bon« Dptraben

lil Sorfear for Siflop TOartonfen. Det 
ifeltlog. fom lit. Riertegaarb I benne Xtb foretager imot ben 
offitiiUe Ubnflenbcm og imob «btiflenbebtn. begbnbte fom 
brt|tnbt mtb ri flngrtb paa ®iflcp IRartcnfen i Wnltbmng 
of banned Jotlog poo oi foat Mpnfttt optagti blonbl flu- 
ltn< 4'tlgentr aRoittnfen foible ten Wfbobt el af be retie 
Sanbbebteibnrr. en of ben b'Uigc Rjebe. boob Rietfegaotb 
ttflartbe fot gubobripoltettgl. ibet bon btrbol betegnete btn 
Mfbebe fom apbtlitifpg, Perbllig. fort lagt fom it rempln 
SXet-riDffe til bn. IRarltnitn baobe eitel gjort bom Hl. 
JSrn boot Ruifigaatb unter b<l< brune Sint beltanbig bor 
fortin, og boot fRnrtenien Vu" 'We bat kapt Web til at 
ojifett. bel ti btn ofbett ®iflcp« ‘l'ibaubprb i fin egen 
««g. btt fulbfommcn gioet Watltnftn Wtbbolb. 3 ben 
Idle. booTmet Wpnflet 'tilrtaoble Silpefloltn. altfaa i ben 
beiutelige Ultalelit om fin egen Reifen, toertil ber i ban« 
langt Vie ooi gIMj «etligbtb. figet bon. eftrioi bane 
pltrrt. 01 ban iffr boobe fremtafbl (lonflifur »eb at Iporat 
«nbre om bete«Irotlbefjnibtlfe .Wen baobt Tu (Ubn- 
ftu«| ftaett b,,. .<e batbt teilet bi alle Img for 
•* I'1!? II'« rirfeline Veiliabebltoler, ifleitmb p. 72). 
Waar altiaa Rurfcgaatb junet W»n|ltt i en iaa garp Web-

fatning til te laafalbte .SanbbeMeibner". iaa (»or« ben 
ofbobe »iflep jtl». ol RorflfeUtn fun beflaaet ben. ol ber 
manglet« bom ben gebe Vtiligbeb. fem be Sntre ooie jag 
belbiat at finbe, iaa al man iiltbelfor at prife ban« pert«, 
lige Seife inottre mao betloge ben éffabne. ter ifte fer- 
brtbe oUe be Djfre ot b»m. iom ban gjetne elite bap« btogl, 
naar perten barbe befalet bel. Wvnfter bar altfaa ubtalt 
jig langt beflemlett em fin Berettigede lit al falbe» .Sanb- 
bebtribne' enb Warttnien bar giert Ibt meben« Uttrpffet 
.Sanbbeb«otbnr i Watttnfrn« Wunb et trelrbiat og f. øj. 
fan betpbe øn, ber »ibntt for bon» Togmatif. iaa ttflaret 
Wenller ubhpffelig. at ban baabe funbe og »ilte bare nl- 
frebtiliUrt fele be fhengefle ^erbringet, naot blot Stilig- 
beben barbe errel brr.

vare Tbrr. Riertegaarb og Warttnien forfaltig fortiet 
eller blot glemt benne ofgierente Ubtatelfe'' Tet et ranfteligt at 
lige, men brr funbe tanfe» (brunte for begge ‘Batter til al fortie 
ben. Saalteml te nemlig antage, at ben boitibelige Jorfiftring 
tff« oilbe finte lilho. men inattre Mier betragtet enlen fom en 
rehgieul Brooabc eller lom et fromt Selrbebrag. fao »ilbt 
3ngtn af Qlarnme benltbe Dommfiombebrn betpao. tbi 
Sirtfegoatt enfftt itfe brn .(bamle* ihllet blol paa ben 
Waabe og Wartenien oil btUete tibe en Smule Sfaat i fin 
egen Wutoritet enb gine bel Ronb. iom Rtrfen efter ban! 
Wentng befibber i Wbnilet, faa gande til ®ni». ‘Bi ber- 
imob bare |om albelet uinlertlirtebr iagttagere iffe rillet 
bart el ihbncdbxtrb ignoreret, hvid Bigtigbeb iffe fan mi»- 
tjente«, enten man fan ril trage ben ene eller ben anben 
Slutning letof.

Ten (amme Upartiflbeb lebet o« ogiaa lit at benlebe 
Cpmarfirmbeben paa nogle Jnblag i ‘Shiben fra trente 
««eifllige øn Bropil Btoien terifer iaalebe« i .Ugeffriff for 
ten ering. Birte*, at uagtet ten bonile Rirfr i Reforma- 
Hrnolitrn gif glip af ten opoflohile Sureetjion. itet te 
forfte erongelifle Bifloppet mobtogr 3ntrielien a| en ntnpel 
‘Btafl (Bugenbagenl. ber iffe frir borte mottogel BtJperielfe 
og alifna beUet iffe funbe gire ten. iaa er ter bog lenete 
(flawtallet angitt» iffel fleet el Unter, bporret trn iibrutte 
iraot altet et blown optoget, iaa at ten tanffe Rufe paant 

•bat faaet fin uoffortete Snbeel i ben beUtgr Honb. 3 
.Tonnetitfe' beoiier fremtelet Bailor Botfen. at faa lange 
man bat Taaben, iaa bor man Sit. og faa lange Rierte
gaarb iffe fan cmllprle ben R|enb»gjerning. at »i ete tobte, 
bar tel AH'1 aI terete mel ban« jlbtpaofattelfe. tbi 3lben 
er allereie Huffet i Taaben« beUige Banbe. — Øt Sporg»- 
maol er tel log. om fligt .Btpiter* betiit Woget. S.

(trnfurrn »tb (tafln». Ror nogen Itb filen 
mebleette« i .jjlpfl *. al éi». Wa|. Ron;en unbtr 2Sle 
Watt« lorte benlgel en Jorlangelje af brn Beftprelfen for 
Bflititlflabit Rii-benbarn« Uafino unbet 24te Crlobet 1848 
Hlftaoele ‘Berilling lil al lobe opfere Srflipil. l'omeliet og 
Baultriller. Blanlt be Belingeljer. brorttl benne Rottan- 
gelir et tnpttel, finbe» ogiaa ben. at Selflabel ilal lenne en 
of Jufitreminiflenet ubnarnt Genf o t. .bwm Wil. bNb ler 
agte« opfort paa Øafinotbeattrl, iforwten bltwr at fere- 
lagge. fot at lel fan paaite«. al btt 3nttl betl finle». > om 
trillet mel Vantet« Vore og gebe Salet. og bei» 
Ajtnlelle Srlffolet unter Bemllingen» Jortabeljt bat al 
bolte fig efieneiteligl". toa mel en Wppel til 3uftndmim- 
ftetitl. — Tet bor i bat irtab ferbanfrt o« at fee Winifle- 
net. narnltg lel nuratenle Wlniflenum, jern tog mao an
tage« iffe at »ille motarbeile tn maobebollen Rnbel. faa- 
lebed oprette en btamatif! Ueniur. Tet et »åbenbart, at 
(taftnoa tilliget« Birffemb«» iffe fan mrttwrt en ioolau 
Beftemmelir. tbi tete Reptttoir« bat iffe paa negtn Waale 
ulmarfet fig wl al fltile mol Sown ellet gele eater, eg 
brol let filfle Buntl angaaet, bat bel enlog null brlr« 
Ialt ent bel fgl. Ibtol«. iom pel .ten Ujonnelle Tag i 
Sirrt* bot irnbrt gtowt« mol Sabetne rnl Uafino reb 
nogen .ilallrnfl Straabat* «Urt lr»hgt. Wen itlr em bet 
nu funbe befrugte« en Retonbnng tii let Bane. |aa mb- 
fee» bet beg life, beerier man ligeorerfet len tromatifie 
Viteratur ril tenene te .fetrlpggenbe RoranfUltninger*. 
let fer Bt'«t<"« ‘Beltommenbe libtreffelig tre ferbultc i 
(»runltoren, og boorfot let itfe flulbe rate tilflraffeligt at 
firaffe Uafino fem alle anbre Bnimer. efteral let bat be- 
gaaet Rotbntbelitn Tel frer imufl not ut. al Øtnler tun 
fiol netlagge fit ‘Beto mol be«. l«t .ftnler mol Vantet« 
Vor« eg art« Salet*, og lel er timeligt, at Ueninrm un
ter letie Winulenum iffe ril Htw matfri ivnberhg. men 
unter entre Rcrboll. unbet en «nben Regering, unbet et 
Etflebil Winiftettum |. 8(.. »il Uenior femme til al arbeite 
unber et Itpf, font »il law bom Hl at flanbie Wil. b’ol 
ler funbe formene« al rare Wintfleriet ubehageligt. Tet 
fan ifte wert glemt, brerlebe« ben faa owrotbtnlig l|rnft- 
rerige BoliHbirtfteut. UonlettnUtaab Sraftrup. fer ei lort- 
tit filen brnrttele en meget retrliem Wet til at fot. 
b»be nogle UamepaUlrtet a| polittfl Wotut. lem »ore 
letammtbe Hl et Smbenlettarneral. og brerlete» bon« 
gotbul flammelig lemlaflele el beift metfoml Oplog 
af Wumpelgarler T«t fan ilte betrirle». at unter lig- 
nrnte gotbelb t>«lbe ben n»e Ornior blive rommanbetel 
til al forbrlt. ilte blot Slptter lom Begb« .Wrlaart- 
aften*, bror l< europaifle Slormagtrr opttule paa Sewn, 
men ogiaa Bijer iom l«n om .4»ot meget'*, brt mb«b»l-

ler ulebogelige SUufionet til et of iHegenngtn libligert pro
tegeret Blab.' og leriom »t nogtnfinbe «»er oplew en SI- 
lunte mellem ^unlrrpartwl og Sonberennernr. »til« Uenfor 
tmeligoti« faae lilbolb ren al frrbnle et Stpfl' iom .Jo- 
flelornggillet*', b«' l« »gnt« en ®rrion til Sfate. al ban 
et Bonlrwn.

Hi gjentag«. «t bel rr i b«i ®ral befpnlrrtigt. at bel 
nuraienbe Winifleniem bar tunnel ttaffe en Jotonilalming. 
bet jaa librt irat« til ben i »or« owige Jotbolb berflenbe 
Jrtbel. Stulle Winiflettel af tn mi«forflaatl iiarligbfM- 
foletfe tage i Belantning «I foretage StriH fot fete at gjore 
en Joranoring i lennt urimelige Joranfiatming. (tulle »t 
meget liltaole Gaflno« Beflprelfe ot giw let en pa«ienle 
Snletning til at lagt Saarn unber np og lelrr Dwrwielje 
reb at inbgiw et fonipet Inbtagenbt.

fiiMftfarrainegon. 3 bt»fe Tage beflaaet Ulflil- 
lingen af enb«el Slubiet og legninger ot Rlorfefcou. et 
Bortrail of Wo me», Borti af Riobenbarn« Wbrl (Sinter- 
partil af <'. S. Bille og nogle Ubunrtblabe i rforeetrot af 
betlmflt Runftnere.

Mbrbrn 3ga«t Worge« afgit berfra Tompffibel 
.Ufto* meb Jprilibet .Trogben* paa Slab Spb efter.

«fbuueoilbe-. 'Hel lorne Jlptttbag ere iftun 5 Ja- 
milier, beflaaenle af talt 20 Berfoner. iom 4>uu«»ille inb- 
lagte af Bolitiei paa Bortou Soft.

3nbuflriforrniaqrn. Jrtlagen len 2<lle Ipnl 
foreflaoer i?r. Rlrmtmebmerlet 3- Uumann Joteriuningen. 
Tet »il blite iorroitil: fra $r. Rleinimelmefttr $. Ro«- 
mudien. €l. Beberfttale Wt. 146. en 3«ni-®«nget‘.fte, fra 
4>r. Jotwr og Irptter Ü W. (i. ®runlt»ig. Beitergale 
Wt. IT. et touleurt, mel agte Jatret Irpttel (Rulotrpw.

RI. s jortialler $r. øtot«roab. Btof. ffi*tid>t fil 
Jorelrag o»er Sivet» |»r|te Begpnlelfe.

llgangitortet mtltagt«.
Wnmelielfet om ®(eniianbe. bet onffe» »tmlagtt nafl- 

fommtnle Jrebog, mcbtagrt af $t. vofgulbtmeb Talboff. 
iomt i Jcreningen« Votale inbtil lortbag Wilbog.

N «tien«"», ben 12te Ipnl 1855. Jot nogle Tage 
filen git bet Wogte (tbi jeg troer, ar bel tun oar el loft 
Wpgte'og intet Joftum). ae en gal Vunb »ar femmen lo- 
benbe b" kl ®»«n og boob« bibi flere ®unb« bor. Ta 
bette naaebe vor Belinmeflert Eren, lob ban »eb Jrommr- 
flag bef|tnbtgj«re at alle loft fcunbr fhitbe binbr» «Uer fer
iane« mel Wunbfure Waite Tog ,gif Irommtn igjen* 
meb en iorftarfet Befaling eg meb lilfoienbe, «I engler le»- 
gaaenlr vunb ulen Wunlture lille bliw Irabt, og umtb- 
beHart lerpaa — nafttn lige i Salene af Tromme- 
flogeren — gif Sven» .vunbetenge*. en Sjouer, omfring 
igjennem Oialnne. bepalnel mel en lang Slang mel et 
omtrent 6 lommer langt 3'ntfppl paa ttnlen oa — itaf, 
uben Pibere, milt paa (Bolen, pel bei lp« Tag. 
benne éarpun i Vi»el (etler b»or bon funbe ttaffe) paa 
flote ulptfelige <>unb«. Won tanfe fig rt iaabont 
Son ‘ vunbene hobe naturlig»»« iffe af eet Sttf. ler magle 
flere III. og be ftaffel» Tpt» bjerteffjarenbe $»l füllte fce 
Jolt mel Wobbobeligb'b. Untelle Vunbe Hulle ente« p&re 
lohn« bott fra Bobbelen meb Blobet »albenle ub ab gloet. 
Som »t bo»- Rol brn alminbelige 3nbignotion over bennt 
(Jremfarl baw fonnaoet {>t. Boltfimefleten lil »f anbefale 
•Von» Wojtftat (runbefongtn al fonge fcunbene i et Wat 
og iaa brab« lem »ao el affile« Stel. — Waor mon i el 
gebt d-nfteligt. »»iliirret Sanb ton begaae laabanne fltiloe- 
iigbeber mob el éuutlpr. taa moa man iffe unbre na owt. 
at bet giort »ille Jolt, fom abe bete« vunbe. $r. tttart- 
raab. Borger- og Bolitimrfter Råbet oilbe »ate ubmarfel 
fhttel til i Jorening meb fin Unbetgiene. .{»unbefangen*, 
at trbolbe Infantile bo« «I ioobont »ilbt Jolfefatb.

9i«nbomtdfalq. éufrt Wt. 32u i Wp Ibtlgabe og 
ub til Btammanldgang bet tt »utbetet til oa atfurerrl fot 
3500 Wil., ble» ben IHbe Sprit wb 4be Suflton folgt ril 
3 $ i rib fot 5910 Wbl fotuben Banfbeflelfen. 210 WM.

Corrfalb paa Barqtrtr. Sammtnbangen mel 
tn a| Utimtnaltttten ben 3bie flpnl paabomt 3uftit»[ag. 
boorunitr litlaltt. Snbtt« Bertbelien altionrrrled for Dwt- 
fall paa Sagtere, »at folgenbe; Bfoiglt 111« Terembet em 
Weraenen RI. mellem 5 og 6 flob Sagtn Wt. 121 Soten 
‘Beler ironien paa fin Boft »eb Wofenbetg og lalle meb ben 
let atbeilenle Wtbflaget {utienpflug. 1« Iillalt« fem fling- 
trabt fetbi bem fra en Tanbitbob. Iillalt«« urtgelmapfigt 
Beoagelitr foronlebuebt 'Bagttrra ttl al benwnb« nogle Se- 
marfninger ttl {»««féiiptlug. beilf« Tiltalte lette eg «jenma- 
lele imol Bagleren onmolebe bam nu i en rolig lone om 
ol begive fig b|em men Pette optog B«ttb«l|tn ilbe, Ibt bon 
greb fat i Sagterrn. og b«t epfleb iaalebe» el éaanbgemang 
mellem bem. b»entnb«r Sigteten fetft og temte begg« Bar
ier gjentagne (Vange faft«»«» »1 3orben. ib«t be bega« 
«tunierebe benab Solegab« lil. »g ba Bagleren iom vilb« 
anbolbe Woltgbebfl’il’bttrten iffe funbe faat Wogten owt 
benne, fom twrlimob bleo »eb at molrftete barn. p«b ban 
ftete (Vange »g ’««bl' om {ijalp. vetwb foranlebigeb«« 
twnbe paa Helbra »«ttenillttenbe Wenige til at turtme fig.

Der blev skrevet elegant i Dagbladet, men sådan så det ud.
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Der blev sunget med fynd og klem for ham og hans Dagbladet ved en 
festlighed den 24. november 1876. Bladet fyldte 25 år, og Bille - sædvan
ligvis omtalt som C. St. A. Bille - var nylig trådt tilbage efter 20 års indfly
delsesrig redaktørgerning:

I tyve Aar paa Skansen
Kæmpede han uforsagt.
Og da ned han lagde Lansen
Satte han en anden Vagt
Til med Ungdoms Ild at kæmpe
For at naa til Kampens Maal;
Ønsk ham, at han ved Kraft og Læmpe
Han det naaer. Vort Dagblads Skaal!

Den anden vagt var hans tidligere rigsdagsmedarbejder, den vidtberejste 
forfatter Vilhelm Topsøe, som i en lille halv snes år redigerede Dagbladet, 
før det gik op i Dagens Nyheder/Nationaltidende.

Bille (1828-98) var en mægtig skikkelse i datidens presse, politik og 
polemik. Dagbladet og Carl Plougs mindre udbredte og nok så tørre 
Fædrelandet kørte nationalliberalt parløb i eksende forløb. Mens Ploug 
hen ad vejen plejede gamle bladtraditioner, var det Billes program, at bla
det som velkommen daglig nyhedsbringer hos kunderne tillige skulle 
være en god forretning for udgiveren. Han ejede avisen, og Topsøe købte 
den af ham.

De, der skulle få lyst til at læse artikler af den forklarende, polemiske og 
ironiske, dog ikke selvironiske Bille, kan henvises til de godt 2200 sider i 
tre bind, som han udgav i løbet af 1870’erne. Titlen er »Tyve Aars Journali
stik«, og den dækker over et, tør man nok sige, fyldigt udvalg af, hvad han 
(og enkelte andre) gennem en snes år skrev i Dagbladet.

Det er sagt om ham, at han havde let til latter i vennelag. Der var ikke 
meget tilbage af den venlige latter, når han fra sit nationalliberale stade i 
grove vendinger angreb Bondevennerne (Venstre), især deres ledende 
folk. Han var ærkekøbenhavner med stærke udenrigspolitiske interesser, 
korresponderede til The Times i London og sendte korrespondent til 
Suez-Kanalens indvielse. Det vakte opmærksomhed.

Efter at have lagt lansen også som rigsdagsmand, udnævntes han 1880 til 
Chargé d’Affaires og generalkonsul i Amerika, senere ophøjet til minister
resident (gesandt). Han blev kun fire år derovre. Hjemme på ny blev han 
amtmand i Holbæk og kom vistnok også på talefod med venstremænd.
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Vi vender et øjeblik tilbage til den dobbelte fest og bemærker, at der 
også blev sunget for »gamle Prahl«, udenrigsmedarbejder ved Dagbladet, 
og P. V. Grove, redaktionssekretær og med tiden redaktør.

Paa Vesterbro en Neger gik 
Fra Pressens Urtids-Skove, 
Notitser ny’ hvert øjeblik 
Indsamled P. V. Grove!

Sådan blev der ved en senere lejlighed digtet om ham, af Chr. R., og den 
sang endte med at foreslå, at Grove »vist tilbørlig har svedt i Chefens 
Pragt-Alko ve!« Der blev runet med udråbstegnene.

En af de mange sammenkomster i 70’erne, hvor det groede ret frodigt i 
den københavnske bladskov, havde kommentarer til konkurrencen med 
det stigende antal udgaver, der udgik fra det Ferslew’ske bladhus, Hotel 
Royal, Ved Stranden - i dag i ingeniør-eje:

Bli’er det ved, saa maa vi s’gu ogsaa have 
En Morgen-, Middags- og Aftenudgave 
Og hvis Konkurrencen bliver endnu værre, 
Saa maa vi kjøbe os Hotel d’Angleterre.

Stof for indviede i en miniudgave af Dagbladet bidrog til underhold
ningen. Det hed sig, at det indskrænkede format nødvendiggjorde forhø
jelse af prisen for avisen. Den bragte privattelegrammer af denne art:

★ I Kiev er der Fred. I Trist er der Humør. Derimod meldes 
der fra Tver, at man er lige glad.

★ I Pest er der udbrudt Kopper.
★ Berlin, d. 25. Le Nord udtaler i en ledende Artikel, at 

Lord Baconsfield har gjort i Dardanelderne.

Et par avertissementer på bagsiden af miniudgaven kundgør:

DAGSTELEGRAFEN
De ærede Abonnenter, som hidtil have abonneret paa ovennævnte Blad, 
men som nu, da det skal nedlægges som sådant, nødes til at abonnere 
andetsteds, anbefales
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Dagstelegrafen.
De ærede Abonnenter, som hidtil have abonneret paa ovennævnte Blad, men 

som nu. da det skal nedlægges som saadant, nødes til at abonnere andetsteds, an
befales

Nationaltidende,
Hotel Royal,

som ved smuk og udmærket Udstyrelse, nyistandsat Redaktion og trykkede Priser er 
istand til at tilfredsstille det abonnerende Publikum i enhver Henseende.

Dagstelegrafen.
De mange .Forsøg, særlig fra Blade af 2desi Rang, som i denne Tid 

gjøres for at bibringe de ærede Abonnenter den Tro, at ovennævnte Blad allerede er 
lukket, give Anledning til at bekjendtgjøre, at de ærede Abonnenter endnu ikke nødes 
til at abonnere, hverken paa

Nationaltidende,
Hötel Royal,

eller andetsteds. Dagstelegrafen er, som tidligere meddelt, endnu aaben.

En mini-festudgave af Dagbladet beskæftigede sig bl.a. med det stigende antal 
udgivelser fra det Ferslew’ske bladhus, men er Dagstelegrafen (oprindelig titel 
DagsTelegraphen) ved at blive opslugt af Nationaltidende?

Nationaltidende,
Hotel Royal,
som ved smuk og udmærket Udstyrelse, nyistandsat Redaktion og tryk
kede Priser er istand til at tilfredsstille det abonnerende Publikum i enhver 
Henseende.
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DAGSTELEGRAFEN
De mange Forsøg, særlig fra Blade af 2den Rang, som i denne Tid gjøres for 
at bibringe de ærede Abonnenter den Tro, at ovennævnte Blad allerede er 
lukket, give Anledning til at bekjendtgjøre, at de ærede Abonnenter endnu 
ikke nødes til at abonnere hverken paa Nationaltidende eller andetsteds. 
Dagstelegrafen er, som tidligere meddelt, endnu åben.

Menuen, som lagde op til morskaben, omfattede efter tidens skik ni retter 
og lige så mange vine. I et musikprogram, der spændte fra Mozart til 
H. C. Lumbye, indgik en Journalist-Polka, komponeret af Tivoli-kapel
mesteren Balduin Dahl og tilegnet V. Topsøe.

Der var kreative festarrangører, og de var også aktive, da der i septem
ber 1880 blev holdt afskedsfest for Bille med USA i sigte. En fhv. Neger 
stod da for strofer af denne slags:

Og har Du end havt »Negre« før, 
hist Niggerne ved Disk og Dør 
sin Virak for Dig strør 
i Washington.

Derovre i den anden Verden 
vil Danmarks Tue synes lav, 
men lær dem i den travle Færden 
lidt mere end om Hamlets Grav, - 
fortæl dem om et lille Folk, 
der slog ved Sankelmark og Stolk! 
Vær Danmarks gode Tolk 
i Washington.

Kollegaen og konkurrenten Carl Ploug var til stede og sagde:

Tak for Manddomsaldrens modne Tanker, 
Som har tidt elektrisk Klarhed spredt, 
For hvert dristigt Chok i Fjendens Flanker, 
For hver nyttig Gjerning, Du har led’t!

At det ikke var den rene idyl, der prægede forholdet mellem Bille og Ploug 
eller måske rettere de to blade, vidste en tredie afskedssang noget om:
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Digter-redaktøren 
Carl Ploug 
- der blev sunget 
om ham og hans 
kanepisk.

Han (Bille) værged saa sikkert sin Pande 
Mod Ploug og hans Kanepisk.

Grundlovsdagen det år drog pressefolket i samlet trop til skovs. Der var 
sang i naturen »i Anledning af, at dens Blade var sprungne ud og Mand
skabet ved de andre Blade ogsaa var det, desformedelst at disse ikke gik ud 
den 5’ Juni«. Den flittige sangskriver Peder Eriksen betegnede sig som 
»Noget ved et af Bladene«.

De spidse dolke fra polemikken var blevet hjemme på »den stridbare 
Hærs Gammenfærd«, og »Alt, hvad der er trykt og har trykket hjemme, vil 
vi glemme, vil vi glemme, til det sidste Ord«.

Erik Ritzau har uden at stoppe telegramstrømmen givet sig tid til at være 
med både her og ved en fest for den kendte Århus-borger, konsul
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i Anledning af, at dens Blade var sprungne ud og \

Mandskabet ved de andre Blade ogsaa var det, des- i

formedelst at disse ikke gik ud , i

den 5'te dnni O. j j
___  ! I

I I 

I =

Til Afsyngelse efter den alvorlige Del af = 

Festen, ærbodigst forfærdiget =

I
Mwm, 1 I

Nonet ved et af Bladene.

Der blev sunget i skoven, da bladene var sprunget ud, og grundlovsdagen uden 
blade gav anledning til, at medarbejderne kunne springe ud.
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J. M. Mørk, byrådsmedlem, rigsdagsmand og politisk redaktør ved Stiftsti
dende i Århus, hvor en gade er opkaldt efter ham. Flere gader i Århus er på 
navneskiltet tilegnet pressefolk. Mørk var

En Mand, der tog saamangen en Tørn
Og hørte saamangen en Bjørnbakker brumme,
Vi burde ha’e budt paa en heelstegt Bjørn, 
Men Bakkerne kunde den ikke rumme.
Tiltakke han tage
Med Smaasteg og Kage!
Først siden paa Aftenen staaer det tilbage
At faae en Bjørn.

Den 6. december 1880 »er der ikke bedre Venner til end vi. Dog husk, 
Klokken fire er det Hele forbi«. Der er atter pølsegilde. Natten er stort set 
vor egen, og i krydderiet er blandet Aphorismer, »en Gang Pølsesnak efter 
Darwin og Häckel af Hermann Tang, Pølsefabrikant« Det rimer på den 
berømte Bang, der jo kom langt omkring i sin journalistik. Udødelig? Pøl
sesnakken handlede om pølsens udødelighed: »Selv om Pølserne spises, 
kommer de efter Erfaringen dog som Pølser for Dagen igjen«.

En marts-aften har damerne fået lov til at være med, og da skal man »i al 
Tarvelighed sig øve«. Skal det være Diné eller Soupé, sådan stavet. Det 
spørgsmål rejses, og V. B. siger om det:

Damerne havde 
for en gangs 
skyld fået lov til 
at feste med, 
da der blev stillet 
»Meningsløse 
Spørgsmaal« 
om, hvorvidt det 
skulle være 
Diné eller Soupé.
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Har ei vor Forening 
Foruden al Mening 
Blandet Diné med Soupé 
Og bagt til et Hele 
De enkelte Dele.

Der tillægges ikke damerne større interesse for journalistikken. Det synges 
der om på melodien til »Den Skjønne gaaer ind i sit attende Aar«: »Har 
Bladet en »Leder«, den oftest dem kjeder«, men »Vi har Kvinden. Hun 
leve. Drik ud.«

Den 3. oktober 1881 står Carl Ploug for tur til at blive fejret. Han har da i 
ca. 40 år været en udholdende pen i bladet Fædrelandets opinions
dannende virksomhed og træder tilbage som 68-årig. Han møder ikke 
megen opposition i Journalistforeningen:

Og end Du staaer ved Fanen Vagt 
Som ældste Mand i Laget.

For mandig Færd og trofast Id 
Skal Hædersnavn Du bære. 
I ærlig Kamp og aaben Strid 
Vor Ledestjerne være.

En røst fra Provindserne stemmer i med:

Tak for Din Kamp, Din Djærvhed og Dit Mod, 
Tak fra Provindsen med sin Flok af Dværge, 
Du, som forlente os med kraftigt Blod, 
Saa - om end svagt - vi brugte vort Værge.

Foreningen gjorde noget for sine koryfæer. Den 17. januar 1883 er Erik 
Bøgh (1822-99) midtpunktet. Det foregår, som adskillige af arrange
menterne, på Skydebanen. Og det drejer sig om en forsinket 60 års fest for 
den glade skolelærer, teatermand og forfatter, som i 17 år var redaktør af 
Folkets Avis. Den var en tid landets største. Det konstaterer professor 
Niels Thomsen og mag. art. Jette D. Søllinge i deres store værk om alle 
danske aviser gennem tiderne.

Folkets Avis vandt som billigblad indpas i hidtil uopdyrkede læser
kredse. Den blev båret oppe af lokalstof fra hovedstaden og ikke mindst af 
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Erik Bøgh, skolelærer, teatermand, forfatter - og pressemand med succes.
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Uld Ilmira Tefg<Wt« jÄtü JXris IwrtlOleaemtn ■ «Jfce.

ftrnitc ^IflTQang.

Snioirtt, UtaSrrtrav« 4, 
•«beul ha tL « Berge«

t£bft«iaer feber røarqetv. 8 ugentlig.

Zoriba^cn ben 1. Jfebruat 1801. X. Ti.

IW £>a PfeöaFtor Wogb nu reffrr [ l'ieutinont «epriartb af 3btt Jnientrnregi- | fonblieultnant 9. R. Vunb Vtb QrrTCtcrffoH 

il tfnaeen for at lenere Sen ; *ncnt. RiliUeulitutenont ftlubttn nr folbnt. , I JlioNnbao«, bt farafhrlfettbt CtlenblieuH- 
. _ . , „ . , l’iruttnonltine TO tu letrgr o d*t at abe Tragen , vantet ®. tt. Jatgenicn cg R. 0. Iral-

retponbirnccr fra « , Segimtnt. Vcmmtt at JNt Jnlanlru-fSegtmeoi (borg vtb el Jntunteit-Segimenl efter Dot-
ffueptabfen. hebe« Berferi-e Sapilom TOoltfe af tamme Nrgimmt tg femmanbeen» natn.it. ErBtmmtlit, Cefonb• 
lenhiTnlbr «t brr nil lnbtr/rb. ■ Tieiarmartt Blubme Ot 3nfanttirio .fltige- Itiulnro«: i SjeNnbavn« borgerlige Jnfantri irnBffnlce, at Brr nil fnbtrerb. ; n< e..,^ 4t Kb 8|,btr.b.on« Sunheuf.
en 3tanbomng i ffortterttelfen patttttl. Cktn tr oabrii. Scn.-.tn boer pat botaitten. Sefonblituunanl i*l«brnbaort bor- 

I af RruiUrtonnonrUen .Xhraten U’»»«'» »g tot Njaltl, al Rtmttn, fotmtbelf. gnligt BrtUrn R. $. C. Keiflj wb ht 
. . . b- kbb.ubtt rt;rnbil'.-.'..btr. ifal at.ogae Ccrarv fongrliot RihUni, eg Cetenblieultnanl wb

Bi8KH ’ .1« bm ofbebr Renge. i Borgeiforpitt i torbuu« $. 5- IV«
. ....................... . 2lor par bor iaaltbe« feiret |uU. . RjeNnbavn« C«mi;oncbataiUau.1 ™ . J 3 f”fe *«mp. . - Cveilugt R. Terpb reb «ojorelVm

$>e. ØR ni. Mongen boot.- t Tir«bogl (l iwt:ebl[ Jdigram vat b.t' t Rl-neborg fortalte« hl SoiaietVi P* 8"11'
. aflagt t: Brfeg i TOviunte . iirblil tgaat Rtteo *1. 8 eubnu .miet po«|trti rifegcvc. og Cwrlage i>. R (' •tabmanit

®o. i^isibtb 'Prinbfl rtvcbcnf ap pJa Riigaifurptabien. boetrmcb men vmltbe rt anjalle« vtb Vajaitlbtint i «'..-rtborg. UnN’- 
A?cetcn met økutalinbe eg torn afrtiut floret Rrr.rtb t tabet ai Salttrt tUrr M>b ■ l»*' «■ 3a< cbieu teb bm fgt. Sivgatbt hlfobfl 
i lutbage ri’.-r flettet hl Elitmar, cg Nrfu , TOmenftuaNn. . lonftiluetr« fon: Coetkye etb feivgarNn, Can 1.
ut efrvnj. bro: pe. pe.Nb mtb tjamrlit flRarinen. Ktb éfruefregaum .Torben• , nred. k cbir. tt. «- ««*»'» fonftit»'''/ 
mbhl i’ibttt vil lag. Cpbclb. i ffjclb* n ublommaubtrrl Oilogefapitain TOe • > jom Unbeilagt reb BojArtlbet pan frtbrilfi-

ffra Brtneen puthgtit mb man »tn. , »irre lem ttbtf. lamt flapuamlieulruont ti govt. og Carnl. med. * cijr. V- £•
lebt Ni. bor brl feeftt SommenfieV iunbet Cltb. JÜntbtig. Vitultnanlernt 3- d' S- ’Dtbtr-. armar f i tamme ttgtnReb itb reprelbet i

• Ta bi paa ®rnnb ar ukrlbig' OmflanbigbeNr 1 fen. !R. Je«pttitn. Triner cg ririt . Rbtnt. funkl, ene.l, k thir. 3. 3■
....... o.i e-1 rj.ee ?lem. igaat fieri vib Cpilog paa WaNbicinetni, m.b fSanVirrballerui .Self Rtaft' tr ubfor-■ letn, (i. 9. 4>. Rrtnbiup eg
•turn Neb brl jtlv. at TOanb mcb TOonb ,unl1' unbtrrtlfe rort Rbonnenttr biiom, • manbrnl Ciloglfapilam Rotbt fcoi libef. joiri | iamt Sind. med. k ebir. V 8. €. •ulfta>
es.. ---- .... flu>f Bj Nt SMebNlelitn N«anga«ubc: .||er-1 Sapiialnlleultiimt Tun »gelt. Vitultnonltn.. . fcnflilurrca fom llnbttlae.r vtb Bmhu««*ta:.

t'n brgvnblt i Itretaa« Øornntbag« RI v>, TOaribot, I. Jroftn. 81. jte’pttien no eg Studd, med. k thir. 8. g o i <b og <a. '•
<t (Sngrtb pao Kciunbt. men maotle otter i Rrj.rvtlituiinaui bagit ' Rnberfen fotiBituere* tom llnNilagar"
ti tu.irie flamp cg nugtt ftort Tab hatte i lltinaevneli'er at. ni. Unter 2bbe ‘ VOjarttbernt i Rkniborg. 
figliibaae. TOmunbt bier aibtanbt. RfrctSrmte , f. TO. bor Ni allein. Magt! fy. TOaj. Ron ' Ttepptotbellngerne v Ue bove at iagi' 
var3bieRegiment« 1 bbeØicgimtnl« IftcttataiUon gtit vtb aUtikeirllt 9<i|lupl al ttf.tvnt kibhl- tage, al eelbottr. bn nflrtt« for fttVfi ubvg-
ijlbtn. fl.ipil::nC<brn>falbl; $rtmtti!ttultnant , vattnbt Ronitöflonatiub b«* beifolig flong . hgr hl Nn tgnilligc Rrigetiritrflt, »en tjenlig
TOinltngtad-l bleo baarbi lootti, Uienltr.an■ RreNiit btn éuoenN. Brovfl. Ur. ihoul. S I til TOilitouoiNiNit. og tom mtru benk«1!
let nr 2* 1 u b m t cgCenimn bkl't iooitbt. Ttr- TOi'tnlrr. fl. a| T. cg Tbmb , altel toer, tgl i.l IlbRrirmnaioot af bvilfrl SRilitairarbciitre
imeb tt flopitom Minp ifft. foaltbt« cm Ni Scnirtfionaiiua cg Nn btrmtb fvivnnbnt JUna : .re hl Ijentfe (fot libtn RlNt4fla4t'rne 1862.
Nb i ben torflt Srntnmg. bitven iaatel. 3cb i 2Nn flloo-t Ri. Il tfi.t Rana ororbaingrn. • iWSog ibBO). eilet (om tre atgivnt ni lotlan-
Øtttvif. floirl cg C’irdrnbotft bor Ni luaNt Unb't 2ttt i TO. et Coguepiafl |n I art (harniicn«t|tutftr. ifft b|«mjtnbt« ftra*
Rcipcfllaglaii gci «hb. (itinifeiN bliv Nja Tru« Kenigbeb unbtt ivma Gtifl p. M. I til« Ratiahonrn. men forblive wb fliNimgea
ai gjtnbin. Bébm.r alltm. Nftifftl lil eagneptafi fo- • inbirt »mtflrnrt» Btiltmmelfe om bem mob

— Jf.-lge be fra Cixifemmanbceu til TOaibollr TOtnigbeb paa Vcllanb. i....« ..... ... n.i..,i a«it.,.
Rrigomintittiin int!«»r.e Trpeidrrr angaaenb. — Uab.t j. T. <r C.-gntpiufl for 'Sor
bet i iiu'bagr ilibjunbne Rngrtb pa« TOoiunb. ■ bat-’e oa i'emioig TO:=:;b.-N; unb.tSiN S:;;t. ..... ....... ,,..... .
bar ibbt Rrahntnt« iftc Balaillcn libt ifft ubt ; J. R. iiUfenberg aliern. Nff-.ff- hl Sogne-i timber thill og t J 14 t Brtirnblgimlle fr.r 
ipbtligl. Sardern Ring, bn i Nn forfl. piafl for (ane cg BtarnNup TOcnigbebtr i bet tgl. TOir.ftrrmm tor (ertupbcnimei ClilNg 
Tevri-e angaoeb ai Mie laaret. et. elltr irnth tamme Chjl. lal ttbt CfloNr tt>83 lorrfftevne TOebNklir
mibtogea Stebb te!:.-, itte faarel. — XI il • -- Habet f. T. et lorbenv. .RaveBan pp. bilaat nub brn Nb flunbai«tlft tot Rrmeci.
lo TO. gcinnbbag. Jbag tt intet R^tet . fer giumn) cg Bitr.b TOtuigbebe- urbrr Rar-1 ai Iflbe ^XaBuir 1863 Bunn J oamtraeN ful’ 
Sect tuu« Chtt J. 9i. 8. Cd-jotiing allere, be- laubige «tamliflt.

- .l'trl. Jib.* lot igaat RftiO btugli flittel hl Cogneprafl fot pvbN og S^iftria-.- I 
fclgenbt ubioil-gtit <;ftr;rtliiregrt 3tb TOt ■ ' Weuigk.bit i Jiibe Skit. tfoDubfaftrt
Inabe angrebe Rreuoittne i Iiigbog« meb Avon | Unb.. i. T. tr fcibenv. pnicntl Ra-I ulbflanbig faalibit 
TOanbog lEohotet. 5Ji bovN '.i Romp.-gnitt Milan for llgill eg Tsai« TOinig.wbrt i Bah 'j 5 1. RI bvet '
of 3btc oa UN'Jnfantrri-Rigimrnl famt a I’fla- berg €h|t ft*, (ftiigeifrn allein beflittet t.. 
brente af 4be Trogonttgimenl i 3tterr. T- ftopeUor. pro lutu let ianrme TOerigbebrr.
<!*arge ioriogie Jjrnbre Ciotm. men taftebe. Runbjforclfc for iHrmeen. beu Bill 
tilbage, gjenben lob letfl fine Tobe eg «a«. ! Januar, («luttil.) 
rtbe l'.gge. nmrligvii« uvibenPe em. at ri TOioifletitl k«i «mal efternconlt affltbi- ........... ............. . . ..........
rvfteN frem mob Qklfebv. Genere opjamltb. f<be Cfjiintr m. Ri. tnbhl viber: hl Tienvfte fntagne for brune Rfgift ere tnboiNre Sieber
tan be ftefle al »tm. (om folger atflebigel Kajot ®. X*. 6. R4«- paa »anbei mtb 1 Sfpr (erlfent eg brrnabet

J ItUbcae unb.i Irerfningrn flatf Taa e, ring fern Xllabatoinmanbant i (abaolev, at ' ligrfem be Clebet paa »anbei fun feare bei 
' cg bürt. flebiget Rapiiam (. ». »«venbjclm iom balN Mfgift. bet Ml baue et tlOijlgenN of err

S'ert Tob fan tnbnu iffe opgive« b.flemt. ■ 'ülobofcn.manbant i flelbing, anlebigel Rre- t *i gfpt. . men Ute ovet 4 Cfpe (artfera
(Jftcr f» Sugcm.-nt tt bet 15h o iuo TOanb. mieiliiulenant Q. 8. (.'S. «amt» lern fUlob«- Tog bliver brtwb al iagttage, al Mir Beflb- 
flovilain €d*oir af i^N Jnianferiregiment, tommonbanl i Ubtiflianifilb, fatafieiifeiet ®t-1 bettn a! et fiuu« lilligt btflbbet onbtn 3«’'

Soldatens Sang
Dm ferne Stenn.

•'.'ttrta. tu taufte Vonbiolbaf 
Su gjalbrr brl al float*, 
purra ’or Tig cg mig. flamiat, 
'Mt leui.n tom til ro*

•å’ii tt btt main Riter. til bv;m 
Tit bete taub irrt b.u
Ru rr btt c«. Nr ffal gant lem 
S em longen! fertil TOanb.

Vat el nu llate Tauorart« j tt 
«aa gebt, mm »< fotmaari. 
Cg tur mtb ter E.rjcnnet, 
(oct Tvbjflanb« (»taitbje goan!

*.'urta. Tu banftt »anbfelbal! 
Soar Ictffeu mplbrrr frtm.
Saa bu!!, boot nungtii flig ffrabat 
'.'ll i«r bar titalti biem'

Tel tilte altrig gaar.
Cg netop Niter jenbtt kan 
*Soa TOanae mob fag goa. 
TOen til ban« Nit Jtoviiflct 
(at vi Mili Jtvarteer, 
3 Tanmart bat vi 4»*rave not 
'all monjt. mangt glttr.

(urta, Tu banfft t'aubjclbat! 
'Ru grvrr bin (tülgbag.
■vuno rer tig cg mig. flamrol. 
Cg ter btl tobt Slag!

«ao bit bat ingiR Rot' 
Cg lolttt ti fer bet • nu i- '
•Hi uebit boa (itrra'
-'m gamlr Tanmatf flaarr < ibba' 
tuna' (una- (*>tna'

fcurro fat .Ronornl lerfl. TO rub'. 
€am ferft bor letnrt belli.
•tuna, i'utta! Nt leb tgj.n 
Hro TO ti unb bebbtlt (telt 
Tt flog, lil Tebft.n maottt fltr. 
Ti ticbfrb Stormeitv Stag. 
Tt ioot btl ferflt TOorgrngtp 
oil Tanmotfo flere Tea. ’ 
Tr eiitr. at Nt lamte TOcb 
<lt ieigtrb. naat NI gjalbi — 
<il beil ^urra tor Nm. btt ftob.

Zbeatcrnitfen,

lagi«, Penne til blive given. ioofnlit Ral|a
.. ... «... i hchCfommUflonen pot inbienbi bin i | 14 >

TOcmabrNt unb.r fliN ei.p i JuflrKminifieiitl« Setienbigicrelie af ibbt Srp

«Ti«*rr«t i»k

g I. RI boer XonN Rgt. eg Iritg«Rail
ler* bliver iflnaeftot i finaotiaaitt 1564—W- 
at ubrtbe 3 Sk 24 I eg af pbn l**t 
W(evirttb«-patl!ere l Mb. 6ti Éi bog unb 
ugra bitfra belSlabm Rjobenoovn famtCrrii- 
Norne cg 8ifl N»bMlmN (arifom. Bibelet*

w' .<». Tiriftei" jortjalte greftnCnet- ,$t. Tittflcr!' ■ (mitlle Hgenten ■
■■»I- - .3'1 ml ba baabe. ot Te itfe gjer .Sil Te itte giere Seiiraanten begribeligt, al
TOete for at «bilagat mit Clrtfr. tnb Tr brl nrlop var bon« rortnN Cpil, btt fit N
utlereN bor gjerl. let tcaln itte al miflt rt Knbit hl at lee ab mta!*
Otb!* ,3tg vil ingen af Ttltne. men jtg vil

,$r. Tirttlerl* -- flogtbe 3“11' I fy' Ttm lige trenl ub. ol bt ®.g«e bar tn 
fin bavbe imiblnhb naatt fra langt ben .ter .Jtg biltur vittelig nett hl al kon. , ubtlbig bfpfl hl al btnwrgltgt fig Rubltfumo 

imeb Riten, at Ibttborbel var btrlfel, oa paa mm Sfctlc tilbage, jeg feter mrget gebt, at btt —»;—••->■ -- «>■■- >■--•
Cignatet Verein famkbif otter celihtbet paa ri mig umuligt at jpilk en ioabu« fofet Cpib»-
Jenaéim. JN| man Nr fif Ete f aa Ibeatrrté latft fem Jlemltaie RNlb'ib * 
Tefpol. flpitibr RUt jern paa <1 legn pen .'Jtg mb.floacr for Tert« laltnC • 
imeb bam. for at barme ben hole Uret og fvarrbt Brat! jpvbig — .Ulpften ti Viol, al
firmiere beter giunNbe Slagt. **“ —k—* L" '.*■* *•« •-* .•

.f*t. Tirtfterf b

13»u'<i)

ubnllt DpmarffemNb, og Begge bor mtgtl lit 
etb et foiwglt btl iragi|lt og bel flemijtt* - 
fvattbe BraR mtb ftigtnbi {termi.

,{'t. Titeltet!* -- feiljatle Imaaba

nrffe' (>»« $at Te faart fat I Nt!* taablc 
ban feifutbrt.

.EJ«' -- trit! — fttrttn bot mig Nt jc

— 3a ft»kl! t>tl lag btt po Buntiu 
until btl aitu Ropier.

- tab cg allt UltafTrr' Tt bar bog vel 
tffe oNlaat bel.

t. . Ti tnbnu lift pat faart lib til at onntttn
begvnbfe S illa Tim i fXelltn.*

—* - "* “■*■*•' .«ti. nit Ti boat. (r. Ttrtflor! Ulpf-
fin rt titfeha. at mm Teilet iffr fit Imti-

t>olm — ,4’ar TeSeirt imeb. at jeg ftrbget 
mm langt TOeneleg i (hg, Ift. mm jrg flet 
i'ft fan ftge, eg al |rg lebet w.t ol femme ... jw». — i» ... r-..........
mb i eiulningljnnrn. beer jtg iff- bar Nr eg btl er ubegribeligt, at Te itfe fan iee. al 
TOinMIe al gier.-'' ‘Mmor.bo er iom tabt til et fpiflt Ibtlbeib'

.5« miet Nt frrrge». jo Nbtt!* — fcififfrrbe Bell Cnetling.
jcotebr Btoif — .men i’Slntnmg.iimen moa : ,€'r. Tuefter* — ijtrmte Velmenten —
Te »«te mbe.' I .Raar bet ftal belbrt faa firing Juflil« paa

..*'g ifa! libr Nn lettur. T t et mi. citntn. moo jeg »ufrlig NN Tem fergt fer.
jet Nbogdiat' juffebe OfHIa bormiulb. ■ at Igentin ifft gjet fig altfor ntetfeui imN: 

.Ter fol alttao fertlagt« rnbnu flirt num rorrnbe Center t gbtn Ifl. |>«n fif jo
rtctbrlringer’ ?a ti’* -- mantlcN ^cefattn.; 1 tit CtlflaNt til al let ab mig. bo jeg laNN 
inbm i*rbiurtf. ^iftoteme*.

trillente .Rretrn Snnting paa|t«et. at (i 
batt bmmeuivotel o« for at «belægge btnN« 
€tp!!t. eg at Te ffaaer i cpibftn f.t eamtnm- 
jvrrgclien . . .*

.(r. Tintin!' — lob SiOitr.« Rafl ntbt 
fro ben unNrfle Ztnoate — .getflaart ialt!*

.«oo. tt bit un egfat galt mtb bom'* 
flennebe ben plogtbt gulbmorgttg.

Wiljtn tat tmiblntib tommen op. not- 
mrbt fig bom mtb tt Ref flivt EifuNpapir i 
(uaobin - ,Jai moa mttr $apir bo, unb 
irtnn btt tat nun of Nn k’t élog«. Nn tilN 
|tg ^tlfl bal'

ftofl fafltbt Cinttu paa $apati — Nt 
pat JiUlbl'bc'Hl ,8«tmi>abttf!tn • ,5Vtv

RuliJicr. po €u|fittr,*po »lafbappe! Uluurttl

.Tel entfle tiiflcrtubt KanuStqrt af mil 
Hr bribe!' ffrcggtefcn Snertlug baanefortig.

» bel
li«! fofbrt ttrgiiT eOn tomift.*

,R«! neat *lt fenrtr fil IH. bliwt bet 
ba fun ttagifl |er mta. Nr (ooinut til at ubfrint 
:n up Cuffletbeg efter be enteile ReSet. Ttl 
bliott et eoifteligl MebeiN* — »ernte Btoft.

,3*. W kllwT M •*!■* inbrammebe 
illitta betliagruN - ,if«r bnil N to Rolin,

Co«f

Enk Bøgh redigerede Folkets Avis og skrev flittigt i det udbredte blad, der på 
populær vis viste nye veje i pressen.
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Jonas Tværmoses 
Ærgrelser var både 
overskriften over 
betragtninger af Erik 
Bøgh og over den 
menu, der blev serveret 
til hans ære.

Bøghs betragtninger under overskriften Dit og Dat. Han lagde også navn 
til »Jonas Tværmoses Ærgrelser«, og den titel havde vennerne sat over 
menuen.

Erik Bøgh blev mindet om den tid, da han brugte Mester Erik, nu på 
anden vis hans våben. Han blev skildret som »En rigtig Bøg, en fast, lidt 
graanet Stamme, og selv om Sne i Kronen føg, er Frugten dog den 
samme«.

De tre snese var ikke noget at tale om:

Han skriver - har I kendt Magen? -
Saa friskt som næppe han var
Over det sekstende, syttende, attende ...



Pressens mænd

Wulfen.

Den nyfødte Avisen havde billede på forsiden, og dermed adskilte den sig fra de 
trist udseende konkurrenter, men uden at overleve.
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Striben af viser tilegnet visedigteren medtager også fru Andrea Bøgh. Det 
hedder ganske vist, at »Skjønt hun sidder hjemme laften, er hun med«. Det 
fremgår ikke af foreliggende materiale, om hun huskes, da der ti år senere 
bliver fejring af den 70-årige populære Bøgh.

1 1883 fødes der atter en avis. Den hedder slet og ret Avisen. Der er stif
telsesfest den 28. november. Sophus E. Neumann overkommer i vers hyl
dest til kongen, til bladet, det nyfødte barn med mange fædre, og til Redak
teuren. »Han skal nu taale al Slags Vrøvl«.

Avisen, der havde mod til at antage det krævende navn, blev oprettet 
som kamporgan for Højre. Partiet støttede redaktør Er. Hansens foretag
ende. Det reklamerede bl.a. med, at der daglig ville være et billede på for
siden. I praksis var det ofte en vittighedstegning i en ramme af servicestof 
og annoncer.

Hansen klarede sig ikke i konkurrencen og solgte til avisen Vort Land.

Der var stort svensk publicistmøde i Stockholm i pinsen 1884. Kolleger 
fra de andre nordiske lande deltog, fra Danmark Erik Ritzau og National
tidendes H. R. Hiort-Lorenzen. Ritzau har gemt en kvittering for, at han 
har betalt 5 kr. i deltagergebyr. Der er også lagt en gulnet deltagersløjfe i 
dagbogen. I mødets navnefortegnelse finder man et så kendt politisk navn 
som Hjalmar Branting, den gang ung journalist ved bladet Tiden. Han 
avancerede i pressen til hovedredaktør af Social-Demokraten i Stockholm

Erik Ritzau gemte 
sit deltagerbevis fra et 
svensk publicistmøde. 
5 kroner var erlagt.

og toppede i politik som Sveriges regeringschef.

1884.

r,eda®otJaI
5 ^ron°r‘
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Vi har passeret Ritzaus Bureaus 10 års jubilæum. Indtrykket er, at 
ingen årsdag blev forbigået i stilhed i Erik Ritzaus tid. På 10 års dagen blev 
rimede replikker om chefen lagt i munden på A. og B., for eksempel sådan:

B. Men hans moralske Karakter,
Har den nu aldrig svigtet?
Har ei - som det jo hænder Fleer -
Historier han digtet?

A. Med kritisk Sands han tog hver And, 
Som blev ham lagt paa Læben: 
Paalidelig, honnet og sand
Var fremfor Alt hans Stræben.

Ti år senere, på 20 års dagen, forsikrede man ham, at han stolt kunne se til
bage.

»I Udlandet er ingen Begivenhed passeret, som i Interesse kan maale sig 
med, hvad der er skeet i vor Hovedstad Igaar«.

Nej, den har Ritzau ikke ansvaret for, men redaktionen af en miniudga
ve af Berlingske den 15. maj 1890. Den havde det vigtige ærinde at melde 
om en pebersvend, der havde fattet mod, talt ud og fået en brud, og nu, 25 
år efter »har han, Redaktionssecretair Nathansen og Hustru haft Sølv
bryllup.«

Ved nytårstid 1891 synger pressens mænd i kor om en evig sandhed:

En Ting ved vi: Paa Annoncer stiger Prisen, 
Naar hvert Barn, der bliver født, skal i Avisen.

Rimet minder mig om en udtalelse, Franz V. Jessen fremsatte ved åbnin
gen af det første Journalistkursus ved Aarhus Universitet i 1946: - Den 
københavnske presse er mere provinsiel end provinsens. At tænke sig, 
den bringer lister over fødsler, der har fundet sted på hovedstadens mon
dæne klinikker.

I dag ville den hæderkronede pressemand, startet i pressen for akkurat 
100 år siden, ikke kunne finde netop den slags notitser ret mange steder.

Hvad var den store nyhed i »Den til Forsendelse med...« denne torsdag? En 
redaktionssekretærs sølvbryllup, fejret med en privat særudgave.
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Den (if /orfenMfe mei) i)e

tWiunl'Iit politi!
141. Slargana.

$?j oben!) flint, ben 15. SÜifli 1890.

3 Ublanbet er ingen æegioeti^eb Mfcrct, 
ber i 3nterc#fe fan maalc fig meb, Ijoab ber 
er ffeet i Dor §oDcbftab igaar.

Sngen ftor ißegiDcnljeb Ijar i faa l)oi ®rab 
fat Dort 23(ab# Sinb i ScDægclfe fo;n ®aar#* 
bagen# ftorc geft i Slnlebning af Sicbaction#* 
fecretair SJatljanfcn og ^ujtrne# SoId* 
brpllnp. ©et fan mnligDii# intcre#ferc Dore 
Væfere i ^ortljeb at faae at Dibc, IjDorlebc# 
ægteparret Ijar tilbragt bere# JGgtcffab# fem* 
ogtpDc forfte ?(ar.

4iort öfter Sr^lluppet fom Sfatljanfcn til 
„æerlingffe ©ibenbe", IjDortil Ijan fiben ben 
©ib l)ar været fnpttet, forft fom SJiebarbeiber, 
fiben fom 9?ebaction#fecretair. ?lf 33orn ljar 
ægteparret f'nn cet, (Sonnen Soljan VnbDig, 
ber bleu fobt fem Siar efter ærpllnppct. 
3øDrigt ere be fcmogtpDc Star Ijenglebne 
roligt for ægteparret i et (tilte, Ipffeligt 
familieliv.

©agen feirebe# fom oDenfor berørt Deb cn 
(tørre Jlftenfcft i Gonccrtpalaiet. 35i fee o# 
iftanb til at mebbelc et Stcferat af Seften, 
ibet iffe blot cn enfelt deferent, l)Dab ber 
atlercbe er fjælbcnt, men allo Dore SJfcb* 
arbeibere Darc inbbnbne for at fætte o# i 

ti[ nt bringe et noiagtigt Sieferat af 
^nnnenbe, at bette 

melbte# bet, at ber Dar ferDcrct. 9)taal 
inMege#- i 'pnlaiet# $tibberfal. ^>cb 
SonDcrt fanbte# fornben ælomftcr et 
Slrrangeinent meb cn meb parfumeret 
fplbt g’laffe og en ©aafefjer til at ftrp 
om SJlunben meb: bet Ijele fom en § 
ning til gcftgiDcrcn# Stilling, llnbe 
ælætljnn# Dar Ijenlagt et Shimmer af 
©ibJ* for neefte SJtorgen, til at læfc 
Sletterne, IjDab ber fan anbefale# fom 
trinligt SJiibbel til at fparc paa fit 
fation#talent. Gn Sang af en celeber , 
IjaDn#" forfatter blcD affnnget, og 
fene ©ib, IjDorpaa geften flnttcbc, fee 
i Stanb til at fnnne mcbbele D 
Væferc Sangen, ber finbe# aftrp 
flabet, ©a ©alcrnc iffe IjaDe n> 
om at faae bcrco.Crb refercrebe, ’ 
nbtate, at ben SJeltalenljcb ber nbf 
fjælben. öfter at Souperen o 
tog ©anbfen fin ^cgpnbelfc. © 
^ar opforte, og til noget nb p 
©ag# SJiorgen fortfattc# Pallet, 
tagerne gjennemgaaenbe Dare nt 
alberen o: porrerne; ©arnerne 
Unbtagclfe, iffe minbft SolDb?
Ungbom# fanrefte £>aar. 3? 
mærfebe# abffillige notable 
litcrairc, fnnftneriffc og mci
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Det er indtrykket, at stifteren festligholdt alle bureauetsfødselsdage. Her bliver der 
flot indbudt til 25 års dagen.

Fra november 1891 er opbevaret et helt nummer af Nestved Tidende, 
bynavnet stavet med e. Der er kontor i Ringstedgade, oplyser forsiden, og 
der kan man indbetale de 2 kr. plus postpenge, som det koster pr. kvartal at 
abonnere. Der er seks ugentlige udgaver.

Det er forståeligt, at avisen er kommet med i dagbogen. Den fornemst 
placerede artikel handler smukt om Erik Ritzau og hans godt 25-årige 
bureau.

Læserne skal ikke være uvidende om, at »hvis Paven dør i dag, ved Rit
zaus Byro og alle Landets Blade det et Øjeblik efter. Foranstalter Sjine- 
serne i Dag et Massemord paa Evropæerne i en eller anden hidtil ukendt 
By i Kina, saa ved alle Mennesker Besked derom i Morgen Formiddag i 
det seneste, for ikke at tale om, at man ved Hjælp af Ritzaus Byro og en 
Telefon kan sidde hjemme paa sit Kontor og næsten øjeblikkelig faa 
Besked om, hvordan man i samme Stund konspirerer og grupperer inde i 
Rigsdagen«.

Sådan noget tænkte man ikke over for år tilbage, mener Nestved Tiden- 
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Næstved Tidende, som den gangstavede sig Nestved Tidende, bragte på forsiden 
en stor artikel om Erik Ritzaus og hans Byros formåen.

Nestved Tid,
»r. 274.

en St’cfc

taiet
Pa« Bladets

Direktør Ritzau.

' mæren 
£>ar.

Oflfaa tf,

festen af
dtages kun

Prisen

»en u. WottéX'^

/ Dætenbe <8a 
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Direktør Erik Ritzau var omsorgsfuld vært forvenstreredaktører, som holdt møde 
i hovedstaden. Han indbød dem til spisning på Hotel Phønix. Musikprogrammet 

sluttede, som det ofte skete ved tidens sammenkomster, med Lumbyes Champagne
galop.
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des redaktion. Den slutter med en betragtning, som med let omskrivning 
også vil kunne gøres gældende i dag:

»Tilfredsstille alle kan et Telegrambyro ikke, lige saa lidt som et Blad 
kan det. Der er altid nogle, som bliver »gale i Hovedet« over et eller andet. 
Men trods de Sammenstød, som Tiderne har ført med sig, staar Ritzau og 
hans Byro sig dog ganske godt med sine Kunder«.

Ritzau var juleaften 1886 blevet Ridder af Dannebrog. Det noterer hans 
kunde for en ordens skyld.

Det siger noget om hans kundepleje, at han - som det f.eks. skete i okto
ber 1892 - indbød alle deltagere i Foreningen af Venstreblades årlige 
generalforsamling til middag. Generalforsamlingen blev afviklet i Witt- 
macks Lokale, Holmens Kanal 17. Middagen indtoges på det fornemmere 
Hotel Phønix, syv retter med vine og til musikledsagelse.

N. Th. Petersen havde som formand indbudt til generalforsamlingen. 
Han, Oluf H. Jørgensen og C. J. Rye (af den kendte Randers-bladslægt) 
var på valg til bestyrelsen. Aage Jordan og Søren Svarre var de valgte revi
sorer. Der var foredrag af folketingsmand, redaktør And. Sørensen såre 
aktuelt om den litterære ejendomsret og pressen.

På Hotel Phønix lagde Sophus Schandorph redaktørerne disse ord i 
munden:

Telegrafen er ej kritisk, 
den er revnende nevtral, 
og ej egentlig politisk 
er dens danske General. 
Han vil lade Traaden slide, 
sende Højre, Venstre Bud. 
Lige fedt fra hvilken Side! 
Blot ej Løgne spredes ud.

Gid et Mylr af Telegrammer 
styre maa mod Danmarks Kyst! 
Gid Hr. Ritzau, som dem ammer 
af sit fulde stærke Bryst, 
for den Mælk, som af ham gives, 
bytte maa i sit Bureau 
andre Vædsker, dem, som trives 
rigt ved Rhin og om Bordeaux.
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Et andet Ritzau-gæstebud foregik i marts 1894. Det har Erik Ritzaus 
nære medarbejder og svigersøn Valdemar Frederiksen nøgternt redegjort 
for. Der var tale om en politisk dinér, den første af slagsen i bureauchefens 
regi og tænkt som indledning til en tradition.

Vi befinder os i tiden umiddelbart efter »det andet forlig« mellem Højre 
og Det forhandlende Venstre, skriver Frederiksen. Førerne for de to rigs
dagspartier er deltagere i »denne Sammenkomst paa nevtral Grund«. Den 
karakteriseres som privatissime derved, at indbydelser kun er udgået til 
venner og velyndere blandt politikere og journalister. Bordplanen fortæl
ler om et udsnit, der forekommer meget ensidigt. Det ville vække pinlig 
opmærksomhed nu om dage, hvis en tilsvarende idé blev realiseret.

En af deltagerne, en fynsk godsejer sendte efter hjemkomsten brev med 
tak for, hvad han betegnede som en selskabelig sammenkomst, egnet til at 
slibe spidser og kanter af, der ellers let kunne såre og ægge til fælles skade.

I juni det år er megen interesse knyttet til Den 17. danske Landmands
forsamling med dertil hørende udstillinger i Randers. Pressen orienteres 
udførligt om dyrenes placering, om et foderhus, der skal kunne modstå 
vindtryk, udsalg af mælk fra de udstillede køer, beværtningernes rigelige 
antal og meget andet, toiletter og klosetter for begge køn ikke glemt.

Direktør Ritzau tager imod indbydelser til en række jyske arrange
menter. Der er stor middag for pressen, og der er kendte navne fra dens 
verden blandt de spisende. Vi finder på bordplanen frem til bl.a. Funch 
Thomsen, Århus, Enevold Sørensen, Kolding, Welsch, Holstebro, Dreyer, 
Odense, Ove Rode, København, Egebjerg, Svendborg, Martin, Ringsted, 
Toksvig, Nykøbing S., Sørensen, Silkeborg, S. W. Nielsen, Århus, Carlsen, 
Hjørring, Vogelius, Frederikshavn. De fleste er kun nævnt ved efternavn.

Kong Christian (den 9.) kommer til Randers og bliver behørigt mod
taget. Nok hænger der, som det udtrykkes, tunge skyer over landet, så alle 
må være på vagt, men:

Kongesnekken, ventet længe,
Gled ad Gudenaa;
Broget Kvæg og brede Enge
Dér dit Øje saa.
Engens Grøde er vor Styrke;
Dog de Mænd, som Heden dyrke,
Mellem Sten og brune Banker
Ej sig Velstand sanker.
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Joumalistforemngs-fest - skrevet af Holger 
Drachmann, Emst v. d. Recke og Chr. Richardt.

Tilbage i Hovedstaden: Ved en af de mange sammenkomster i Journalist
foreningen bliver der omdelt tankevækkende lyrik. 14 såkaldte Blad- 
Vignetter er samlet i en fiks lille tryksag. Forfatterne er Holger Drach
mann, Ernst v.d. Recke og Chr. Richardt, og de har digtet om bøgebladets 
lyse fine dun, den vilde vin, vedbendbladet osv. Med sigte på, hvad den 
skrevne bladskov også repræsenterer, er både malurtbladet og nælde
bladet med i rækken. Man fik noget med hjem fra den fest.

Lødige toner anslås også ved en musikalsk soiré i foreningen. Det er en 
dansk-fransk koncert med et solistpar, der lidt forvirrende præsenteres 
som Mr. de Mey, fløjte, og MMe Thénard, underskøn stemme. En kvartet 
spiller Haydn og ungarske motiver.
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Blandt de sidste oplevelser i datidens medieverden, som Erik Ritzau har 
fundet anledning til at bogføre, er Berlingske Tidendes 150 års jubilæum i 
1899. Førsteudgaven fra 3. Januarii 1749 er kopieret til dagen. Det var den, 
der hed Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, trykt hos Kongl. Hofbog
trykker E. H. Beding.

Berlingske Tidendes 150 års jubilæum i 1899 er husket 
med denne kopi af avisens første nummer, modtaget og 
opbevaret af Ritzau.
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Erik Ritzau kom på nært hold af mange begivenheder, både som bure
auchef og som privatmand med mange interesser. Der var kongelig krone 
over en del af det oplevede.

I august 1868 var der et stort jydsk (med d) sangerbesøg i hovedstaden. 
Det blev der gjort meget ud af i sang, tale og omtale. Der er opbevaret hele 
to velkomst-kvad til de hundreder af jydske sangere. Vilh. Fristrup udbrød 
med hjertestemt harmoni:

Saa kom da! Til vort Sangerslot
Nu gaaer vor Gang!
Har vi med Huusrum det lidt smaat
Med Hjerterum vi har det godt.
Og kniber det, vi leve flot
Som Fugl paa Vang.

H. P. Holst saa frem til, at de samlede jydske sangforeninger ville hilse fra 
hjejlen og hedelærken og lade københavnerne fornemme vinterstormen 
paa den jydske vang:

Men først og sidst, syng hvad der boer derinde
Af Dansk og Godt i Eders eget Bryst,
Saa vil I Sangerkampens Krandse vinde,
Og vi vil svare Jer med samme Røst,

for, som han videre sagde: - Vi høre sammen i Sprog og Sang, i Daad og i 
Bedrift.

Der var banket i Christiansborg Slots Ridehus. Megen hyldest og 
brusende sang samlede sig om kongen, fædrelandet, gæsterne og kvinden, 
her for en gangs skyld af Fristrup stavet med K:
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Saa fagre Kjærminder i Danmark der staae, 
Ei Sommerens Himmel er skjønnere blaae - 
Men løfter Hun sit Øie blot med et Glimt paa mig, 
Da troer jeg at skue ind i Guds Himmerig!

Erik Bøgh motiverede skålen for gæsterne. Den valgte melodi var »Jylland 
mellem tvende Have«, og et af versene lød:

Det var Sangen, som beskytted
Den betrængte Folkeaand -
Det var Sangerne, der knytted
Nordens løste Broderhaand -
Ingen fremmed Magt betvang 
End den frie danske Sang!

Gæsterne svarede med en sangerhilsen til Kjøbenhavn, trykt i havblå 
farve. De kaldte byen ved det poetiske navn Axelstad, o Axelstad, der er 
helt uden hjemmel i historien om Absalons stad. Der rører sig et kraftigt liv 
i denne Danmarks hjørnesten, konstaterede de, men »her er og Aands
forfriskning at finde«. Der blev sagt tak for yndefulde dage. Den forberedte 
hyldest og taksigelse var trykt hos J. M. Elmenhoff & Søn, Randers, ud
giver af Randers Amts Avis.

Den 11. august 1869 er københavnerne i stort tal til en broget fest i 
Rosenborg Have (Kongens Have) i anledning af »Deres Kongelige 
Høiheder Kronprinds Frederiks og Kronprindsesse Lo visas Formæling«, 
den senere Frederik den Ottende og hans dronning Louise, prinsesse af 
Norge og Sverige. Festen var arrangeret af Københavns Kommune. I et 
forhånds-program var der redegjort for, hvad der skulle ske, hvor og 
hvordan. Indgangene åbnedes kl. 6, men først en time efter var der noget at 
se. Derom meldte programmet, som også Ritzau har indprentet sig:

»De høie Gjæster modtages af Kommunalbestyrelsens Festudvalg, der 
ledsager dem til Estraden ved Springvandet, hvor den festlige Modtagelse 
finder sted. Derefter foretage de høie Gjæster en Promenade gjennem 
Haven ind paa Exercerpladsen, hvor de tage Plads foran »Danmarks« 
Statue, medens tvende Sange afsynges«.

Efter at have sundet sig i det kongelige telt indtog den kongelige families 
medlemmer deres pladser på en tribune, hvorfra de havde udsigt til 
fyrværkeriet kl. 10. Der var arrangeret fyrværkeri både i haven og på
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ved

Der var, som det ses, 
fest i Rosenborg Have 
i anledning af 
kronprins Frederiks 
(den Ottende) og hans 
Louises formæling.

KJØBENHAVNS COMMUNES FEST I ROSENBORGHAVE

Axm) Wh) <A.u<y.üJt)

i Anledning af

DERES KONGELIGE HØJHEDER

Kronprinds Frederik’8 og Kronprinsesse Lovisa’8

WWJEIUM.

Nørrefælled. Hele aftenen var der musik flere steder. Der var indrettet 
danseplads, og tørsten kunne slukkes i illuminerede restauranter.

Men der skulle være orden i tingene. Det blev pointeret i en anmodning 
til publikum om så vidt muligt at sprede sig i haven, så forstyrrende 
sammenstimlen kunne undgås. »Ordensmarskallernes Henstillinger 
haver man at rette sig efter. Kl. 1 tilkendegiver Ringning, at festen er slut«.

Fire af tidens mest kendte og yndede digternavne ydede deres bidrag til 
forløbet: Carl Ploug, Carsten Hauch, Fr. Paludan-Müller og H. P. Holst. 
Tonerne slyngede sig om glædes- og kærlighedsfyldte formuleringer. Carl 
Ploug skimtede over nuets skygge »Et lyst og lifligt Fremtidshaab«. Hauch 
priste »Det ædle Par, som til vor Trøst skal boe i Danmarks Land«. Pa
ludan-Müller lod Moder Danmark sige:

Vær Velkommen og knæsat, Datterlil!
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Du, hvis unge Hjerte jeg vandt,
Da Du tabte det selv i Kjærligheds Spil, 
Før Vei over Bølgen Du fandt.

H. P. Holst ønskede sig en prinsesse, vordende dronning, from og god 
som Dagmar, snild og klog som Dannebod. Der kunne også læses ønsker i 
fyrværkeriet.

Erik Ritzau gør en afstikker til Stockholm i januar 1877. Der er indvielse 
af et nyt stamhus under Frimurerordenen i Stockholm, og det er i egen
skab af frimurer med høj rang, at løjtnanten er blandt indbudte til bal på 
slottet. Invitationen er udstedt af første hofmarskal på kongens vegne. Der 
er forordnet uniform, og der er både buffet og souper. Vogne er bestilt til at 
hente gæsterne kl. 1.

Der er mere bal, og hvor kommer baldamerne fra? Der er ikke anført 
noget om at komme med ledsager på den kongelige invitation. Heller ikke 
på en indbydelse af lignende art fra statsministeren for udenrigsanlig
gender. Selve indvielseshøjtideligheden er lagt mellem de to dansefester, 
og dens første ord henvender sig til: »Höga Majestät! Vi alle för Dina 
Fötter nederfalle...«.

Vi møder senere Erik Ritzau i andre frimurersammenhænge.
Den 4. juni 1879 er han dagen lang engageret i Københavns Univer

sitets 400 års fest. I Frue Kirke opføres en kantate med ord af Carl Ploug og 
musik af J. P. E. Hartmann. Der er i værket tilgivelse til Christian den 
Første, uøkonomisk monark, hvis dyre Rom-rejse jo havde givet resultat i 
form af pavelig tilladelse til oprettelse af universitetet.

Hvor kjækt han brugte sit Riddersværd, 
Det heled’ ej Trillingkronens Skaar;
Men Frugten af Kongens Pilgrimsfærd
Fylder fire Hundrede Aar.
Og hvad han planted’ som Ympe spæd (en kvist)
Er vordet en mosgroet Eg;
Og hvad han lagde af fremmed Sæd,
Giver vægtige danske Neg.
Og bærer Kulturens Parthenon
Et Tavl, vort Folk kalder sit,
Saa lagdes der paa den første Haand
Ved Kong Christians Romerridt.
Takket være Christian den Første.
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Det var sådanne strofer, der lød i kirken, og stemmerne løftede sig 
jublende, må vi tro, da de bragte Martin Luthers rensende værk i 
erindring: »Fra Wittenberg kom det løsende Ord...« Luthers egen »Vor 
Gud han er saa fast en Borg« blev derpå intoneret.

400 års festlighederne fortsatte den 5. juni med et festmåltid, kom
munen havde ladet anrette i et festlokale ved Larsens Plads. Her, ved 
havnefronten, var Erik Ritzau til stede som referent for bureauet. Han fik 
plads ved bord nummer 5 i den kommunale sal. Borgerrepræsentant, Hr. 
Petersen var vært ved bordet.

Kongen beærede selskabet med sin nærværelse. Det blev sent, inden 
man var igennem retterne og de mange sange i et 16 siders hæfte. Og der 
var mulighed for et efterspil. I indbydelsen var der gjort opmærksom på, at 
der efter spisningen ville være dampskibe rede ved kajen for at bringe 
dem, der måtte ønske det, til Tivoli.

Børssalen var i april det følgende år ramme om en dansk hyldest til de 
dristige svenskere, der havde været på farlig sejlads som deltagere i den 
såkaldte Vega-ekspedition.

Ekspeditionsdeltagerne blev fejret i det ganske Norden. Herhjemme 
var Kjøbenhavns Handelsstand initiativtager, og ekspeditionens leder, 
den finsk-svenske polarforsker A. E. Nordenskiöld (1832-1901) og hans 
mænd blev i høje toner prist for deres heltebedrift. Carl Ploug anslog tonen 
ved at digte om vikingeånden, som var med så sent som ved Helgoland i 
1864, og som nu atter var fløjet ud, denne gang som »Kulturens Bringer og 
Fredens Sendebud«.

Bedriften bestod i, at det efter indledende øvelser og prøvelser i Polar
egnene i 1878-79 lykkedes ekspeditionsholdet om bord i dampskibet 
»Vega« at sejle gennem Nordostpassagen. Der blev senere med Norden
skiöld som planlægger og leder foretaget flere nordlige opdagelsesrejser. 
Svenskerne tog ham til sig og rejste monument for ham i Stockholm, 
hvortil han var søgt som ung, efter at en ansættelse ved fødebyen Hel
singfors universitet havde måttet ophøre som følge af russisk mishag.

De brave mænd fra »Vega« havde, som Ploug udtrykte det, plantet 
sejrens fane, det blågule broderflag, på gamle Berings grav, og det var der 
gået ry af i Europas store stæder. »Vegas navn skal ei dø«. Hvor mange 
husker det i dag?

I august 1884 modtager København en stor international lægekongres, 
hvis deltagere ifølge Ritzau er til fest efter indbydelse af kommunen. 
Holger Drachmann, Vilhelm Bergsøe og H. P. Holst er mobiliseret som 
sangskrivere. Et eksempel: 
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Vega-ekspeditionens 
sejlads gennem 
Nordostpassagen blev 
fejret i København på 
handelsstandens 
initiativ. Færdens 
energiske leder var 
den finsk-svenske 
opdagelsesrejsende 
A. E. Nordenskiöld.

I denne Hær »Dødslegionen« findes, 
Som tager Kampen op snart fjernt, snart nær, 
Som kæmper sejgt og aldrig overvindes, 
Fordi i Sandhed den er »Frelsens Hær«. 
Det røde Kors er Legionens Mærke, 
Den skarpe Forskning er dens Fæstningsvold, 
Og kommer Døden, skal den faa at mærke, 
Den høster ej, som forhen, hundredfold.

Der var over tusind kongresdeltagere fra alverdens lande. Pressen frem
hævede, at en berømthed som Frankrigs Louis Pasteur var med. Under 
kongressen indløb fra Paris det budskab - distribueret af RB her- 
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hjemme -, at Pasteurs behandlingsmetode i kampen mod hundegalskab 
var erklæret for sikker.

Københavns Kommunes fest for lægerne blev holdt i en vældig træ
bygning, som var rejst ved Nordre Toldbod. Derfra blev gæsterne, som 
skik var, i både befordret til Tivoli, så nær de til søs kunne komme haven. 
Et andet højdepunkt i pauserne mellem problemerne var en festbanket på 
Hotel d’Angleterre. Vor egen internationalt kendte professor P. Panum 
var kongressens præsident.

Samme år blev Ludvig Holbergs 200 års dag tilbørligt husket. Der var 
en række festforestillinger på Det kgl. Teater. Det bekendtgjorde teater
chefen, kammerherre Fallesen i stor stil under overskriften SAISONEN 
og med besked om, at det ville koste det dobbelte af det sædvanlige at 
overvære en af forestillingerne. De ville begynde kl. 7, »saa det Klokken 10 
kand have Ende«. Også andre teatre i hovedstaden markerede den runde 
dag. Af Ritzaus dagbog fremgår, at fest-repertoiret på Kongens Nytorv har 
omfattet følgende herlige tilbud:

Ludvig Holbergs 200 års dag blev markeret ikke alene med den række forestil
linger i Det kgl. Teater, som omtales på disse sider, men også af andre køben-
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Begivenheder

Onsdag den 3. december, selve fødselsdagen, prolog af Holger Drach- 
mann, fremsagt af den 77-årige Ludvig Phister og ledsaget med musik af 
den nylig tiltrådte norske kapelmester og komponist Johan Svendsen. 
Derpå opførelse af »Den Stundesløse« med selveste Phister som Oldfux.

Den 4. december gav teatret »En Audiens paa Slottet i 1747« og »Den 
politiske Kandestøber«. 5. december fulgte »Maskarade« efter »audien
sen«, og endelig opførtes 6. december »Ulysses von Ithacia«.

En planlagt nattefest i teatret med mulighed for 2000 personers delta
gelse blev skåret væk af Folketinget. Det ville i sparetider ikke bevilge 
ønskede 95.000 kr. til arrangementet. Det blev store aftener alligevel. 
Drachmann digtede om festens genstand:

I ham en Tid sig spejled, han mestrede dens Aand, 
Han skrev sit Folks Historie med myndig Digterhaand. 
Og har han ej »Elskov« gæsted den ensomt-stille Mand, 
I Kærlighed han leved til Folk og Sprog og Land!

I juni 1887 giver det genlyd i København, at Englands dronning Victoria, 
kejserinde af Indien, har regeret i 50 år. Hun klarede endnu 14 år på 
tronen, til sin død i 1901.

Erik Ritzau var højtideligt indbudt til jubilæumsdinner. Blandt gæsterne 
var professor George Stephens, som i et historisk tilbageblik, de skandi
naviske vikinger især fremmanet, havde formet et af dagens Ivr ske 
udbrud. Det mundede ud i ønsket om Guds velsignelse til, at »oui glorious 
Union - flag« måtte være et »Peace-symbol everywhere«. Digtet var date
ret Cheapinghaven, Denmark.

Der forelå til dagen en særlig bøn til den almægtige Gud. Fra England 
var sendt udvalgte hymner og nationale sange til brug i Danmark. »Rule 
Britannia« sluttede rækken.

I oktober er der Mozart-fest på Det kgl. Teater. Anledningen er et 
opera-jubilæum. Der er den 29. oktober forløbet 200 år siden, den udø
delige »Don Juan« blev uropført i Prag. Den nåede frem til Danmark 20 år 
efter, i 1807.

Ritzau har i det gemte program desværre ikke beriget os med oplysning 
om, hvem der til indledning som Sangens Genius har rakt Mozart en krans 
fra hans muse og gudinde. En arie fulgte. Om den yngling, alle står i gæld 
til. Et kor brød ud i jubel som optakt til, at tæppet gik: »Hil Dig, hil Dig, 
Tonernes Betvinger«.

Har Ritzau også følt sig betvunget? Bifaldet fornemmes, mens bureau- 
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direktøren måske er nok så optaget af forberedelserne til den store udstil
ling i København 1888.

Udstillingen blev den 18. maj åbnet af Christian den Niende. Han 
gjorde det med få ord, hed det i avisomtalen. Reportagen var til gengæld 
udførlig: Solen brød igennem. Hele den flagsmykkede by var på åbnings
dagen grebet af stemningen. Forretninger var lukkede. Det myldrede med 
referenter. De fortalte om de lange rækker af rødkuskede vogne, der 
rullede frem til åbningshøjtideligheden. Guld og ordener og blændende 
dametoiletter lyste i solskinnet. Husarer tøjlede deres skummende heste. 
Der blev blæst honnørmarch, og splitflaget gled til tops over udstillings
bygningens høje kuppel. En kanonsalut fra Tivoli forkyndte, at nu kunne 
festen begynde.

Komponisten P. E. Lange-Müller dirigerede selv kor og orkester, da 
hans og Chr. Richardts åbningskantate blev opført. Teksten har gjort ind
tryk på Ritzau. Han har understreget nogle af passagerne, bl.a. om volde, 
der er faldet og har givet plads for et »Bjælke-Palads med de tusinde 
Vimpler og Ruder«.

Udstillingen var nordisk, dog mest dansk. Chr. Richardt kaldte den en 
tresidet høj pyramide. Tretallet gik også på hovedafdelingerne: Agerbrug, 
kunst og industri. »Hver bærer sin Steen til Husets Lykke, hver gjør sin 
Gavn eller bringer sit Smykke«. Et magtfuldt slutningskor tog de nordiske 
gæsteudstillere i favn:

I fra Staalets og Sangens og Søernes Land
- I fra Fjeldets og Fedlernes sagnrige Strand...

Ønsket for udstillingen som helhed blev udtrykt sådan:

Lad os vise Alverden, og ej blot i Ord, 
vi er meer end et Train i de Fremmedes Spor, 
- der er Fremskridt i Nord!
der er Mod, der er Kløgt, der er Evne!

En »Uofficiel Fører«, der er oplagt til spøg, iler rask forbi udstillingens 
mælkeri og til Tuborg, hvor der frit flaskes op. Der vises vej både til akva
riet, som »hverken er Fugl eller Fisk«, til koncertsalen, Nimb, hvor før 
omtalte tivolidirektør Robert Watt træffes, og danseetablissementet 
»Kisten«, stedet, hvor man »for Lysten Trøst kan faa«. Indbydelsen lyder:
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Den store udstilling i 
København 1888, 
åbnet af kongen og med 
højtidelige prologtoner, 
gav også anledning til, 
at en spøgefuld 
U-officiel Fører 
orienterede om 
arrangementets tilbud.

Der er Piger, hvis Ben der er Brøst paa 
Medens Brysterne bare er Ben.

I udstillingens ledelse ser man hen til millionen eller blot et par nuller 
deraf, mener den anonyme viseforfatter.

Samme mindeværdige sommer blev der ved Frihedsstøtten sunget om 
betydningen af Stavnsbåndets løsning 100 år forinden. Den allestedsnær
værende Carl Ploug fastslog, at »før Kongen var Alt, nu dele vi halvt«.

Mindefesten faldt godt i tråd med, at landbruget var fyldigt repræsen
teret på sommerens udstilling. Der kom særligt indbudte udstillingsgæster 
fra de andre landsdele og Skåne. Dem blev der festet for i Skodsborg. 
Indbudte pressefolk fra hele Norden var efter at have beset udstillingen, 
hvor »Nordens trende Flag var hejst«, på jernbaneudflugt til Hillerød. Der
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blev spist frokost på det fine Hotel Leidersdorff. Udflugten fortsatte i 
vogne til Fredensborg, derfra med tog til Helsingør. Programmet var 
stramt. Det satte dog tre timer af til middagen, som blev indtaget på 
Marienlyst. I den sene aften sejlede selskabet med dampskib tilbage til 
København.

Den 18. november er der en af de mange festforestillinger i Det kgl. 
Teater, denne gang til ære for Christian den Niende i anledning af hans 25 
års regeringsjubilæum. H. P. Holst har i en ny sang formet ønskerne for 
Majestæten.

Erik Ritzau runder sin omhyggelige registrering af deltagelse i større 
kongelige fester af med at give os et indtryk af, hvad der skete i teatret, da 
det fejrede Christian den Niende og dronning Louises guldbryllup. Alle 
sejl var sat til. Programmet, dateret 26. maj 1892, var i guldtryk. Vilhelm 
Bergsøe havde formet den flotte versificerede hyldest til parret. Korsang 
vekslede med recitation. Kongelig skuespiller Emil Poulsen sagde de ord, 
der skulle opfordre publikum til at istemme slutningskoret, melodi »Kong 
Christian stod -«:

Gud tage Dig, Kong Christian,
I Varetægt!
Han skjerme hist paa fremmed Strand
Som her i Danmarks gamle Land
Din Æt, at frem den voxe kan
Fra Slægt til Slægt!
Han gjøre Dig Din Aften blid,
Han signe al Din Konge-Id
Og lette Dig til senest Tid
Din Krones Vægt!

Dronningen måtte i et foregående vers nøjes med et: »Hil Dig Louise«.
Aftenens hovednummer, annonceret på dansk og fransk, var urop

førelse af balletten »Foraaret kommer« af Pietro Krohn med musik af 
Johan Svendsen. De herrer Waldemar Price og Hans Beck og damerne, 
frk. V. Jørgensen og fru E. Nielsen - sådan opført i programmet - var i 
samme rækkefølge Vinteren, Vinterstormen, Foraaret og Danmark. Hele 
personalet sluttede op i en galop. Handlingen udspilledes ved Øresund 
med udsigt til Kronborg.

Det vides, uden at vi har Ritzaus eget udsagn derom, at guldbrudeparret 
om dagen havde modtaget et folketog med ca. 50.000 deltagere fra 117 
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foreninger. På Amalienborg Slotsplads var samlet omkring 100.000 til
skuere. I den voldsomme trængsel, der opstod, da kongeparret kom 
kørende i karet, mistede politiassistent Smit besindelsen. Simationen fore
kom ham faretruende. Han så ingen anden udvej end at rydde pladsen. 
Ordre dertil blev givet.

Selv sporede han ifølge samtidige beretninger sin hest for at mase folk 
tilbage, men pludselig blev alt vendt til fredelig jubel uden indgriben, 
takket være kongen, der højt udtalte de klassiske ord: - Nej, stop nu lidt 
Smit. Det var en gave til revyerne, og replikken har fået et langt liv i T. 
Vogel-Jørgensens »Bevingede Ord«.

Inden halvfemserne rinder ud, er hr. Ritzau nærværende ved et par 
nordiske begivenheder. Den ene er norsk-dansk, den anden svensk. I den 
sidste anledning tager direktøren over Sundet for at lykønske Sydsvenska 
Dagbladet. Snållposten med dens 50 års jubilæum den 7. maj 1898. Ju
bilaren findes at være i god form.

Den 1. april det år gælder det Norges 70-årige Henrik Ibsen. Han fore
trak at lade sig fejre i København frem for at festligholde 70 års dagen i sit 
eget land. Referater opholdt sig ironisk ved, at der var norsk tavshed og 
dansk veltalenhed i anledningen.

Det kgl. Teater var på pletten med festforestilling. Der var festmiddag 
på Hotel d’Angleterre og en Henrik Ibsen-aften med professortaler i 
Studentersamfundet. Den ikke særlig høje digter blev mindre og mindre 
under festernes forløb, noterede en avis. Han sagde næsten intet. Fra Stu
dentersamfundets møde sneg han sig ud, netop som man troede, at nu ville 
han tage ordet for at takke.

Vi må tro, at Erik Ritzau var allestedsnærværende. Ved siden af at over
være disse mange udadvendte begivenheder overkom han meget for
eningsarbejde, og han festede ofte og gerne med familie og venner. I et par 
følgende afsnit fortælles der træk fra den del af direktørens tilværelse.
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Erik Ritzau var medlem af mange foreninger. Deres formål rakte fra skyd
ning til velgørenhed, fra ren underholdning til aktivt virke som frimurer.

Kjøbenhavns frivillige Skarpskyttecorps synes at have haft løjtnantens 
særlige interesse. Vi møder ham dér første gang i marts 1868, kun fire år 
efter hans krigsdeltagelse. Der er klange af kamplyst og håb i en af de 
sange, som ved en festlig skyttesammenkomst runger i Børssalen: »Frem 
Skytter! Frem gjennem Mulm, gjennem Mørke!« Med tanke på, hvad der 
gik tabt i 1864, står der videre i sangen, signeret]. H.:

O, hvis vi kunde, naar dagen den kommer, 
Lægge blot et Gran til den samlede Vægt, 
Som bringer Danmark en lysende Sommer, 
Naar det friske Saar er forsvundet og lægt! 
Kunde vi plante, naar Kampen er endt, 
Fanen i Dannemarks ranede Hjørne! 
Dannebrog! Du er fra Himlen jo sendt, 
Just mod de vendiske Ørne.

Henvendt til kvinden lød det i en anden sang: »Skal Hjemmet med den 
grønne Skov ej atter vorde Røverrov... så må Du med i Striden«. Der var 
opfordring til at slå følge og beånde »vor Manddoms Stræben«. Slutordene 
i sangen, hvis forfatter Christian Edvard overrasker ved at indføre bolle- 
ået i sit sprog, ønsker, at håbet må spire og bære glædens høst,» når engang 
Gjallerhornets Røst forsamler os om Fanen«.

Det gik stilfuldt til i Det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og 
danske Broderskab, hvor der blev festet og spist en ni retters middag den 
12. april 1876 i anledning af kongens fødselsdag. Der blev sunget om 
majestæten, som havde delt folkets sorg, og om vårens liv på Danmarks 
strande. Kongens børn på sejrstog til fjerne strande (Hellas, Storbritannien
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og Rusland) blev lignet ved oldtids helte. Man kendte et land, »hvor den 
ædleste Drot ved Kjærlighed Tronen begrunder«.

Samme sted, samme selskab, selvsamme procedure. Der er ikke for
andret meget andet end årstallet, da Christian den Niendes 68 års fødsels
dag festligholdes ti år senere. Programmet indeholder dog en speciel hyld
est til dronning Louise i mindet om milde forgængere på dronninge- 
tronen, Thyra, Dagmar med flere. Til deres navne knytter sig nu Louise- 
navnet.

Børn, børnehjælp og søndagsskole indgår i rækken af de interesser, 
skytten Ritzau har hjertet med i.

I maj 1878 er der indvielse af en Arbejdsstue for Børn i St. Stefans Sogn. 
Den er oprettet på kristeligt grundlag i ønsket om, som det hedder, at det, 
der plantes, her må lykkes: »Vokse op ved Helligaanden, vokse med Guds 
Søn ved Haanden«.

En gris - sparegris forstås - optræder hyppigt og i mange sammen
hænge i dagbogen. Der er tale både om en gammel gris, der er stukket af 
ved en basar på Bellevue og har ladet sig dåre af rubler fra selve czaren, og 
om en ny erstatningsgris.Det fremgår af flere tekster, at grisenes varmt
følende administrator må være en hr. Valdemar Schiøtt, ven og legebroder 
og meget afholdt. Han får overdraget den nye gris i januar 1880.

Ved en sommerfest bliver den fodret med henblik på sin vinter
mission. Der opføres en revy, og vi erfarer med nogen undren, at grise
foreningen ejer en gynge. »Hvis Schiøtt lever end nogle Aar, vi nok en 
Rutschebane faar«. Senere samme sommer beretter en munter grise
kantate for solo, kor og orkester, at det kunne være gået galt for hr. Schiøtt, 
der er faldet med sin væltepeter, men er i stand til at varetage grisens inter
esser. Det skæpper godt i kassen den dag.

Gennem en årrække kan vi følge med i, hvordan grisen fedes op »til 
Trøst for saa Mangen, der ofte maa græde i fattigt Hjem«. I 1889 er der 
endelig lejlighed til at overvære en af de juleuddelinger, som den løbende 
indsamling lægger op til. En »Fanfare« for Valdemar Schiøtt er solgt til for
del for sagen. Det bekræftes på melodien »Vor gamle Caro«, at han tænker 
inderligt på børn og voksne trængende, »Med Strømper, Sko og to, tre, fire 
Kroner« kan man glæde ham og hans »Minde«, formidlende institution i 
tilknytning til Skoleforeningen af 28. januar 1866.

Den har stiftelsesfest i 1891. Grisen og en tombola-tromle er afbildet i 
anledningen, og programmet bevidner, at Schiøtt også er et musisk talent. 
Hans navn er et af de hyppigst forekommende i Erik Ritzaus papirer. Her
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lægger vennen Schiøtt navn til et karakterstykke for blæsere, »Den vilde 
Jagt«.

Der er efter koncerten, som jagten indleder, spisning, dans og spillepar
tier, arrangeret i Conversations Værelserne. Grisen holdt tale i aftenens 
løb. Om glæden ved at bringe lindring til de små hjem og om nytten af at 
have næsen med til mange ting. Assembléet varede lige til kl. 3.

De Masmannske Søndagsskoler har Ritzau og hans venners bevågen
hed. 85 året for deres oprettelse bliver højtideligholdt i Vor Frue Kirke den 
3. maj 1885. Deltagerne mindes i sang deres egen ungdom og målet, der 
var stræben værd. Nu tager man med Gud de små ved hånden i ønsket om, 
at den højeste vil være deres bedste vagt. Et slutningsvers er ikke uventet 
stilet til kongen fra en slægt, »hvis bedste Ære er at være Danmark tro i Vel 
og Ve«.

I interessen for ungdommen indgår også Foreningen til Lærlinges 
Uddannelse. Den er nok mere en forening, der tager sig af sagen og øko
nomien, end et forum for de unge lærlinge. Et festprogram for fejring af 
foreningens 25 års fødselsdag den 17. november 1899 er lagt på et højt 
plan: En af de helt store middage med udsøgte vine, festdragt og musik, 
der fra Elverhøj-ouverturen bevæger sig via Verdi, Rossini og Bizet til 
H. C. Lumbyes Petersborg Champagne Galop. Ballet åbnes stiligt med 
festpolonæse, »i hvilken alle bedes at deltage«.

Det fire timers festbal er lagt i faste rammer: 1. Vals, Francaise, 2. Vals, 
Pause, Les Lanciers, Kotillon og 3. Vals, Afslutning.

En af de mere muntre sange glæder sig over, at »vort Kælebarn« er ble
vet myndigt, men handler ellers mest på revyvis om nogle aktuelle emner, 
bl.a. disse:

Tiderne giver stadig ny Besked,
Nygade den er blevet lavet bred,
Penge faas ej nu saa let,
Kun med Aktier gaar det ret,
For saa siger Folk, som Wessel sagde, det er lige »Vett«.
Med Daase-Smør
Vi søge bør
Paa England at holde;
Mens Slæb og Slid,
Lock-out og Strid
Os Kvaler forvolde;
Man »auf der Heide« ej vil gaa 
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Gud ved, hvorhen til Slut vi naa,
Naar »Formerne« ej længer man kan holde paa.

Ritzau har trofast - vi ved dog ikke, hvor engageret - fulgt med i møder og 
fester i Højre. Det kan spores fra sæson til sæson. Især er de store dele
geretmøder i december omhyggeligt registreret. De synes afviklet over 
samme læst. Der er altid sange stilet til Kongen, Fædrelandet og Grund
loven, og der er tænkt på Estrup og hans ministerium. I de politisk bevæg
ede år lyder opfordringen fra højremændene:

Tak, at trofast end til Rors I staar!
Bliv ej trætte! Gud vil give Styrke 
Og forjage Tvedragts onde Aand, 
Sende Morgen efter Nattemørke, 
Slynge fast Samdrægtighedens Baand!

Der synges også om »ham, der holder ud, til vi faar Fred i Landet«. En 
skaal for ham.

Fra og med 1885 er der regelmæssigt samlet på sange fra delegeret- 
møderne. Nogle citater antyder arten. Ved det 12. møde i 1894 hyldes »vor 
ældste Konge siden Hedenold«, og - siges det - kun »ved daglig Storm paa 
Løgnens Lejr kan Sandhed vinde Sejr«. Videre:

At vogte paa den dyre Skat, 
saa Tyv ej stjæler den ved Nat, 
ej Røver raner den ved Dag - 
det bli’er vor Æressag.

Den 12. december 1896 synger deltagerne med på dette omkvæd af E. 
Lembcke: »Den (kronen) holdt i Tusind Aar - saa stolt og fri er Dan
nemarks Krone«.

Dagbøgernes temaer veksler fra det meget højtidelige og svulstige til det 
mere løsslupne. Ritzau har været til en karnevalsfest den 28. februar 1870 i 
Kunstnerforeningen af 18’de November. Festen var lagt til rette efter en 
»Time-Tavle til kød-farvels-løjerne den sidste blidel 1870«. Forklaring: 
Foreningen var oprettet i november måned, som er slagtemåneden. Nu 
ville den på sidstedagen i februar, blidemåned, hvor vejret er på vej til at 
blive blidere, indstille karnevallets publikum på faste. Men tag først for jer 
af retterne.
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Programmet forelå i to udgaver, en i salon-stil og en trykt på pæredansk. 
På den fine side blev der opfordret til Grand Marche d’Oie af Karneva
lister. Oversat til det pæredanske var det en stor Gåse-Gang af Kød-Far- 
vellere. Conversation og Intrige var det samme som Samsnak og Rænker. 
Festens Generalafmarche ud på natten var ensbetydende med en Almen- 
Afskrubning.

Vor Frue Kirke er endnu en gang den smukke ramme om et jubilæums
arrangement, som Ritzau er involveret i. Det drejer sig om Det forenede 
Understøttelses-Selskab Borgervennens 100 års jubelfest den 4. juni 1888. 
Vi ved, at han er forfatter til jubilæumsbogen. Chr. Richardt har leveret det 
lyriske indslag. Det anslår toner om broderkærlighed og fastslår, at »længe 
før Vor Frue i vort Aarhundred blev Apostel-Kirken, begynder Borger
vennens Virken. Til Gavn for alle Svage, Fattige og Smaa«.

Med sit »længe før« sigter Chr. Richardt til, at kirken med Bertel Thor
valdsens apostle var blevet genopført i ny skikkelse efter at være lagt i rui
ner under bombardementet af hovedstaden i 1807.

Handels- og Kontoristforeningen var i tiden et yndet samlingssted for 
borgerskabet. Et begivenheds-forum. Det gjorde en festligt formet ind
bydelse, som også Ritzau modtog, opmærksom på ved i anledning af for
eningens 50 års fest den 27. oktober 1891 at vise billeder af Børsbygningen 
og Odd Fellow Palæet i Bredgade. To centre, som repræsenterede hen
holdsvis merkantile og kulturelle tiltag i medlemsinteresse.

Om »Kontoristen«, der havde sæde på et slot - Odd Fellow Palæet - 
blev der ved festen sunget:

Fordi Du er 50, er Du ingen stakkels Skrog 
Næ, saadan Du har holdt Dig, er et Mirakel dog, 
Var jeg i Komiteen, sku Du ha’ et Fakkeltog 
Nu faaer Du bare Tusch og - fler Fanfarer!

Ritzaus formodede musikalske interesse kommer ofte til udtryk i hans 
tryksags-samling. Man kan hæfte sig ved et fornemt program for en fest
koncert i Cæcilia-Foreningen den 29. oktober 1901 til markering af 50 året 
for foreningens stiftelse. Stifteren var komponisten Henrik Rung (1807- 
1871). Han var inspireret af sit møde i Italien med Palestrina-stilen. Hans 
søn, kapelmester Frederik Rung dirigerede blandt festkoncertens værker 
også et af Palestrina. Indledningsvis opførtes et udtog af faderens musik til 
»Svanehammen« fra 1841, et værk for soli, kor og orkester.

Professor Emil Poulsen, kongelig skuespiller, fremsagde et festdigt af 
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Handels- og Kontoristforeningen satte Odd Fellow Pakeet og Børsen på forsiden, 
da den bød til jubilæum i 1891.
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Ernst v.d. Recke. En Bach-kantate sluttede aftenen. Solisterne var kendte, 
fejrede kræfter fra Det kgl. Teater, bl.a. Elisabeth Dons og N. J. Simonsen.

Arrangørerne maa have haft nogen mistillid til publikum, eftersom det 
på tryk indstændigt blev opfordret til ikke at forlade pladserne under 
opførelsen af det sidste nummer.

Det kan være på sin plads at erindre om, at den musikalske Cæcilia- 
bevægelse, som virkede for udbredelse af ældre tiders »renfærdige« kirke
musik, var opkaldt efter kirkemusikkens skytshelgen. Herhjemme eksi
sterede foreningen til 1934. Af sæsonplanen for 1901 fremgår det, at man 
også tog sig af en så omfattende opgave som fremførelse af Kuhlaus opera 
»Lulu«. Det har så Ritzau noteret sig, men nåede han at komme?

Ikke sjældent gav han afkald på fristende tilbud for at deltage i frimurer- 
aktiviteter. Han mødte efter alt at dømme, når logen kaldte. Var også tit på 
besøg i andre loger både her og i Sverige. Det bevidner de mange opbe
varede frimurertryksager, især et overvældende antal sange og salmer, der 
gudhengivent er sunget ved møderne. De betragtedes som et stykke 
arbejde. Der blev sunget ved arbejdets begyndelse og dets slutning, fortæl
ler broder Ritzau.

Der har været billedafsløring 
i logen, og nu er der taffeL

Mange forkortelser for indviede forekommer 
på programmet for denne mindefest for en 
højest oplyst frimurer-broder.

Ved

Tarrelheen ta 2e. ]æ<

efter

føringen af Billedet

den

Mindesten
5883411 

over

d/. hst.'. opl.‘. Br.*.

Kammerherre

Ove von Sehestedt-]uul,
Komd. af 1ste Grad af Danucbrogc p. P- 

in.', d.-. r.'. K.\
St... B,.-. i a.-. .u SL-. I,.-. L.-.

Bror.-. M... os O.-. M.-. 1 □ M.-. t.-. d.'. 3.. a.

i Odense.

f 5882124. - /1SV- * Br.-. I. p. T!Ul
S.-, p .

‘ den VI11 ftimurerprov;.
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For uindviede er de tegn, tal og bogstaver, der er trykt i meddelelserne 
til »murerne«, tildels gåder, og dem har jeg ikke sat mig for at løse ud over, 
at der på højtidelig vis er blevet festet, sunget og talt for flere højest oplyste 
brødre i kredsen.

Nogle navne og eksempler: I april 1870 er der i forbindelse med ind
vielse af St. Joh. Logen Maria til de tre Hjerters nye bygning en særlig hyl
dest til Broder Prinds Bentheim, der har 60 års frimurer-jubilæum. I de 
følgende år møder vi ved personlige jubilæer, fejret i St. Joh. Logen eller St. 
Andr. Logen bl.a. etatsråd C. Otto, justitsråd O. F. Olsen, gehejmekon- 
ferensråd, dr.jur. I. P. Trap, Andr. Fred. Høst, S. Prahl og den før omtalte 
Vald. Schiøtt. Han har også blandt logebrødre gjort sig gældende som 
komponist.

Om en broder ved navn Georg Beha oplyser en sang, at han i en 
omfarende tilværelse har været til søs, virket som møller, gjort sig som 
skøjtekonge og samlet på interessante fund, der er at se på hans slot.

Hans kongelige Højhed Kronprindsen, »vor høje V. S. V.«, bydes vel
kommen ved en række møder. I januar 1897 har han påhørt en kantate i 
Den Danske Store Landsloge.

Et 60-årigt 
»murerjubikeum« 
fejres i logen.

Der synges ved indvielse af en ny loge-bygning.

Maria til be tre Ijcrters

lilje

<£ p.

§anøc
vcb

ved
den ■ n 1

■ c..



Foreningsliv

Der forekommer murer-billeder i, hvad der siges og synges af loge
brødrene:

I Murerhallen stille
Vi samles fro med Lyst;
Vi Skeen bruge vilde,
Som hænger paa vort Bryst.

I en afskedsstund hedder det:

Nedlæg dit Værktøj kun,
Søg Hvile i den ydre Verden...

Erik Ritzau overværer adskillige brødres jordefærd. En af rejserne til pro
vinsen bringer ham til Sorøs idyl. Her er der liv, og Sorø-brødrene udbry
der:

Velkommen hid fra Kjøbenhavn
Til Sorøs grønne Skove!
Velkommen i vor Broderfavn
Ved Søens stille Vove!
Her er »saa fredeligt og tyst« -
Det har vor Digter sunget -
Men dog sig rører Livets Lyst
Fra Lunden tusindtunget.

Fornuften taler til frimurerne om at vende sig til mesteren, og samvittig
heden har et budskab, som ved en af årsfesterne lyder:

Hvo, som barmhjertigt lindrede Nøden,
Naar han den mødte paa Jordlivets Vej,
Ingensinde frygtede Døden;
Rædsler og Mørke skræmmed ham ej!

Er du tro til døden, skal den syvdelte krone blive din fortjente løn, hed det i 
ord, som broder Erik Ritzau har indskærpet sig.
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Direktør Erik Ritzau blev bisat fra Holmens Kirke den 28. december 1903. 
Et rigt og foretagsomt liv var sluttet. En stor familie og mange venner tillige 
med repræsentanter for offentligheden sang ved båren hans yndlings
salmer »Tænk, naar en gang den Taage er forsvunden« og »Lyksalig, lyk
salig hver Sjæl, som har Fred«. Efterkommere har lagt salmeteksterne ind i 
den sidste af de dagbøger, den afdøde efterlod sig.

Som en omsorgsfuld pater familias favnede han familien, store og små. 
Han var gift to gange. Der var otte børn i det første ægteskab, tre i det andet. 
I bureauets stiftelsesår holdt han bryllup med sin to år ældre forlovede 
Anna Elise Jensen (1837-1878). Hun var datter af hjulmager, senere rets
vidne Peter Jensen, Hillerød. Børnene i ægteskabet hed Emilie, Anna, 
Marie, Elisabeth, Signe, Lauritz (der døde som 2-årig), Emmy og Erik. 
Med Anna Bolette Brennecke (født 1854), datter af karetmager Bren- 
necke, fra 1879 fru Ritzau, fik Erik Ritzau børnene Ruth, Heinrich og 
Lauritz.

Med Lauritz Ritzau nummer to nærmer vi os nutiden. Det var ham, der 
med virkning fra den 1. januar 1947 overdrog bureauet til den samlede 
danske dagspresse. Da havde det været i familieeje i godt 81 år. Mit kend
skab til institutionen går tilbage til eftersommeren 1926, da jeg som journa
listelev på Venstres Folkeblad i Ringsted prøvende modtog Ritzau-tele- 
grammer pr. telefondiktat, fulgt op af postsendte gule Ritzau-ark i røde 
kuverter. Telefonen afløstes af radioen, radioen af fjernskriveren osv.

Det er ikke min opgave at gå i enkeltheder med den del af historien. Min 
adkomst til fra en anden vinkel at beskæftige mig med Ritzau-navnet kan 
forklares ved det nævnte lange bekendtskab, 14 års medlemsskab af 
bureauets bestyrelse og mindeværdige erfaringer om samarbejde i besty
relsen med direktør Lauritz Ritzau.

Den statelige, milde mand med statsvidenskabelig uddannelse fortsatte 
efter pressens overtagelse af familieinteressentskabet som administre
rende direktør til 1958. Han havde da tjent foretagendet i 50 år. Resten af
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Anna Elise Ritzau.
Det er forbi! — Sort Nattens Skygge falder 
I Hjemmet, hvor nys Solen straaled klar. 
Hvo svarer nu, naar Barnemunden kalder 
Paa hende, som saa øm en Moder var?

Hvo skal vel om den stille Arne hygge? 
Hvo lønne Manden med et kj ærligt Blik 
Nu, da det Øie brast, hvorfra sin Lykke, 
Sin Trøst, sitHaab og alt sit Mod han fik?

Saaledes haabløs de Forladte sukke, 
Som staa nedbøiet ved den aarie Grav, 
Der i sin kolde Favn skal indelukke 
Det Bedste, som paa Jord dem Himlen gav.

Ja, her er Alt forbi; men over Mulde, 
Høit over Jordelivets Sorg og Ve 
Sig hvælver Hjemmet hist, det underfulde, 
Hvortil vi op igjennem Taarer se.

Og derfra lyder gjennem Savnets Øde 
Til de Forladte ned en himmelsk Røst: 
„Dem, her vi skilles fra, vi hist skal møde“, — 
Og bringer Hjertet Lægedom og Trøst.

G. S.

Erik Ritzau har i en 
avis klippet dette trykte 
mindedigt, skrevet ved 
hans første hustrus død. 
Hun var født Jensen 
og fødte ham otte børn.

sine dage var han lydhørt æresmedlem af bestyrelsen. Han døde i 1967 i 
en alder af 82 år.

Hans fars dagbøger fortæller mere om døtrene end om sønnerne. Vi 
kan følge pigerne ind i deres ægteskaber. To af dem blev gift Ulrich. Ægte- 
mændene var sønner af en Haslev-matador, agent Ulrich. Han oparbej
dede en betydelig, alsidig forretnings-virksomhed. Den er ophørt, men 
Ulrich-navnet lever i den midtsjællandske stationsby, hvis udvikling fami
lien har sat sit stærke præg på. Nok er den ude af billedet, men et aktiesel
skab med navnet Ulrich Træ og Byg viderefører i dag den handels-tradi- 
tion, Ritzau’erne stiftede nært bekendtskab med.

Den ældste datter Emilie blev i oktober 1891 i St. Johannes Kirke i 
København viet til cand. jur. Niels Juul Ulrich, løjtnant i Nyborg-garniso- 
nen. Middagen stod på Den kongelige Skydebane, og i en af de mange 
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Sønnen Lauritz Ritzau, af andet ægteskab. Han tjente bureauet i et halvt hun
drede år. Det var ham, der kort efter Anden Verdenskrig overdrog den hidtil pri
vatejede virksomhed til den danske dagspresse.

sange til ære for »Nulle og Missen« lod man Bureauet Ritzau melde som 
»Nyt fra Nyborg By Emilies Hjertebanken i Indstudering ny«.

Signaturen Peter D. giver nyttige oplysninger om Emilies svigerfar og 
hans virksomheds mange dele:

Som Tømmer, Bræder, Kul og Salt og Lægter, 
Og Mursten, Drænrør, Bomuldstøj og Hægter, 
Og Svin og Flæsk, ja selv han bjerger Føden 
Ved i sit Mejeri at skumme Fløden.
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Det bemærkes i sangen, at svigerfar Ritzau vil kunne underrette svigerfar 
Ulrich i Haslev om begivenheder, der faar indflydelse på margarinepris og 
flæskepris. Et leve for de nygifte motiveres med, at Niels Juul naturligvis 
har givet agt på stormens brag, afstedkommet af den skønne Emilie.

Breve fra Nyborg, indsat i dagbogen, melder om glæde og lykke i det 
nye hjem. Løjtnanten skriver bl.a.

»Tak først og fremmest, fordi De har givet mig Emilie, men dernæst 
ogsaa for det nydelige Hjem, De har indrettet for os samt for alt andet 
godt... Jeg føler mig som det lykkeligste Menneske paa Jorden, men kan 
glæde Dem med, at det samme synes at være Tilfældet med Emilie«.

Den unge frue gør i brevet til forældrene tilføjelser i samme tone: Glæde 
over hjemmet, klaveret, de mange gaver. Lykkelige for hinanden.

Den nye svigersøn Niels Juul Ulrich takker i brev fra Nyborg, hvor han er tilknyt
tet garnisonen, sin svigerfar - Svigerfader - for Emilie (Ritzau) og for det unge
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Han undskylder i et senere brev, at det atter er ham, der har fattet pen
nen, men Emilie har nok at gøre med at passe huset, indtil hushjælpen - 
pigen, hed det - indfinder sig. Rødvin og whisky meldes vel ankommet, 
smørret fra agentens mejeri derimod ikke. En smørbøtte ønskes sendt.

Vigtigst af alt: - Jeg er mere og mere taknemlig for den Kone, De har 
givet mig. De skulde bare se, hvor sød hun er, naar hun gaar i sin røde 
Morgenkjole og slider i det med det bedste Humør af Verden.

I foråret 1893 står det andet Ritzau-Ulrich-bryllup. Vielsen finder 
denne gang sted i Helligaands Kirke, og middagen er henlagt til Hotel 
Phønix. Der er et lille hundrede mennesker med til festen for Marie Ritzau 
og købmand, cand. phil. Georg Ulrich. Et særnummer af den konservative 
Haslev Avis er trykt til dagen. Her får vi mere at vide om agent Ulrich og 
hans Haslev:

»Som der kun er eet Haslev, saaledes er der kun een Agent, og det er 
Agent Carl Ulrich! Det er ham, Haslev skylder sin Opkomst! Takket være 
ham nyder Byen et Ry, der naaer langt ud over Bregentveds (godsets) 
Grænser. Haslevs Historie er Agentens. Alt, hvad der ligger forud for 
Agenten, hører Sagntiden til«.

Der er ødslet med vid og spøgefulde avertissementer i særudgaven. 
Brudgommen åbner ifølge et af dem egen forretning med købmandsvarer. 
Der fås pelsstøvler i Haslev Træhandel. Piger og drenge fås i det lokale 
fæstekontor. Ølhandelen leverer de bedste grøntsager.

En notits vil vide, at agent Ulrich til en nærmere bestemt dag søger gæst
giver-bevilling, da han venter besøg fra hele landet. En ny familie-mærke
dag er forestående.

Brudgommen Georg bliver omtalt som den unge agent. Om hans vel
lykkede angrebskrig har Ulrich senior i telefonen til Erik Ritzau erklæret:

Er der nogen? Ritzau! Naa Goddag min Ven!
Ja Du gamle! Tænk, nu gaar den »af« igjen, 
Ser Du - Georg og Maries Elskovskrig 
Endte med: De har forlovet sig.

En tavlebordsduet med lånt motiv og melodi fra operaen »Liden Kirsten« 
blev ved bryllupsmiddagen foredraget af ingen ringere en altsangerinden 
Ingeborg Birch og heltetenoren Vilhelm Herold. Der var flere Herold’er 
blandt familien Ritzaus venner. I duettens slutningsvers indfandt lykken 
sig:
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IjoUn Jii$.
§)noöag Sen 12. JlpriC 1893,

.»dolV a It it>

■ Jwfev jUfø“
gor ot imobcgaa bcn ftebfe vojænbc 

ffonturrencc par SlJebaltioncn befluttet 
ot lobe „Xjaélcv 9lvi?" ubgaa — itfe 
blot meb gortællingcr og Sigte — 
men tillige meb ^orlrater nf Øjeblik 
fet? SJfænb og ffvinber.

Serveb vide vi bog itfe blive fiaa= 
cube. SØi ubfætte perocb præmier for 
ben fivartal?abonnent, ber løjer efter« 
folgenbe ©aabc:

®it gorfte gjor fig bebft paa en SSej,
9Rit ?lnbet paéfcr tit Cantmefteg,
SRit Srebje er en Stab btaubt Stnbet, 
9Rit Sicrbe finbe-3 bebft paa Sanbet.

Sen jyionb, ber vinber gJræmieit, 
bliver ultjlfe^forfifret for 400,000 ffr. 
i 10 9lar paa £)a?lev>S£ræftø SØancn.

S'cn .SiVinbe, ber vinber SfSræ« 
mien, foar gribolig paa SØallo.

Sen Srcng, ber vinber $ræ« 
mien, faar Sov til, naar ber er to 
Sor?bagc i en Uge, ot fjorc paa grf. 
©erba? Sricpcle.

Sen '-ViflC, ber vinber præmien, 
bar STillabelfe til i et vift Sib?rum 
at fjore „SØibunberbarnet" i bet? 
Sfvipagc.

Oplosningerne maa være inbfcnbte 
til „Roslev 9(vi?“ inben ben 12. 
9(pril.

SØærncpligt? Snbførelje, og rimeligt er 
bet, at SØpen ben ©ang par taget v’et 
og fat bet bagveb fig.

SØlanbt be ælbfte Sotumenter Veb« 
rorenbe £a?lev nævne? en Sorbebog, 
pvi? gaber var en ®ob?forvalter 9lg« 
gerup; nogen „Sorbemober" fra pin 
Sib fjenbe? iffe. Sigelebe? ffal ber 
fornplig veb Ubgravninger i en Somt 
paa 9lgenten? ©runb være forefunbet 
en Sei gamle Oiegnffaber og fjælbne 
ffort. 2J?cn ba be forftc befanbte? at 
være forte meb „ffrolle" og meb 2Ra?« 
fer af „©tambeter" — Ubtrpf, ber 
(jverfen fjenbe? paa 9?orff«9lrabift eller 
i bobbelt«italienft SØogljolberi, og ba 
ber blanbt be fibfte, nemlig ffortenc, 
fanbte? SØlabc meb faa aparte SØeteg« 
nclfer font „©fifen" og „Spagaten" —

Særnbaneftation foranbrebe ba meb eet 
Slag pele SØpen? Sfjæbne. Ser an« 
lagbc? et §anbcl?etabli?jement, fom 
fom i Ijjænberne paa ben foretagfomme 
£?r. Ulridj, ber ftroj faa, at Roslev 
pavbe olie SØetingclferne for ot trioe?, 
men blot manglebe et ©nefte: SØeboere, 
ber fnnbe fjobe pan? SØarer. Si?fe 
SØeboere vibfte pan at forffaffe fig. 
§an ftptfebc fin megen Sorb nb, bt= 
ftob briftige unge fOfrcnb meb gobe 
fRaab og blanfe Salere, og fnart rejfte 
bet ene £nt? fig efter bet anbet igærn« 
banegabe eller trinbt om ben venlige 
lille ffirfe, faa at Staben for Siben 
tæller 53 ©aarbe og 140 Ipuje, ber 
rumme iffe minbre enb 2000 Sjæle. 
Ser er i bi?je Sal noget 9lmerifanff, 
fom minber Sæfercn om beffæmpebpcr,

Jignit Wrirjj ug Ifeta.

27aar vore Sæjere faa bette 9him« 
mer i £>ænbc, vibe be alle, at §a?lcv 
flager ibag, og be vibe ligelebe?, poor« 
for Søljen floger. §vorfor? gorbi 
9lgcntcn? Son bolber SØrpHnp. IpVem er 
91 g enten? fertil fvare vi ffolte: Som 
ber fim er eet §a?lev, jaalebe? er ber 
lun een 9lgent, og bet er 9(gent Sari 
Il l r i dj! Set er ljom, ^>a?lev ffpiber 
fin Cpfomft; taftet være Ijam npber 
Søljen et 9hj, ber naacr langt ub over 
SØregentveb? ©rænfer. .’pa?lev? £>i« 
ftoric er 9(gentcn?; 9llt, IjVab ber lig« 
ger forub for 9(gentcn, ljorer Sagn« 
tiben til.

SØi ville tofte et fort SØlif paa 
SØljcnS §iftoric for gjennem benne at 
opfrifte SDfinbernc om, pvab 9Igenten 
par været for £a?lev. Dlbforfferne 
paaftaa, at Søpen i tibligere Siber peb 
„lpa?le". Som befjenbt var bet i 
gamle Soge fornemt at pave et „V" 
foran fit 9favn, men benne ©tit af« 
ffaffebe? famtibig meb ben alminbelige

9lgent 6arl Ulrid*.

pvilfe efter ffpnbige? Sigcnbc ere 
ftorre Sanbøbper i bet afritanffe ffejjer« 
bomme Saroffo — fpne? 9Ilt ot tpbe 
paa, at bi?je intere?fante gunb, bor 
iffe ere bievne aflevercbc til olbnorbift 
SOiufæum, ffrivc fig fra en noget npere 
Sib enb SDlarco Sßolo? Opbogclfesrejfer. 
SØeb fortjatte ©ravninger paa SØpen? 
©runb er man ligelebe? ftobt paa en 
mærfværbig ©jenftanb, ber af ?(rtæo< 
logerne antage? for at være Statioet 
til en Sranlampc. §er foreligger bog 
aabenbart en gejltagelfe fra be Sær
bo? Sibe, tlji piftoriff fan bet bofii« 
menterc?, at §a?lev SØp albrig par 
fet mer enb een ©abelpgte, ben bo« 
romte veb 9(genten? ©jenbom.

SØi pafte fremab til be piftoriffe 
Sibcr. £)a?lcv var inbtil bet Herren? 
9iar 1870 en ufelig 2anb?bp mob en 
ffxo og enfclte Jgnife.. 9lnlæget af en

pvilfe meb Spnet? gart og fom S)3ab= 
bebatte ffpbe i SØcjret pift ovre pinfibe? 
9ltlanterpavct, pvor ©nlbet glimrer i 
be bpbe Sfafter eller fore? affteb af 
©anbet i globen? Seje.

Ogfaa i §a?lev var ber ©ulb at 
pofte, og SØpen? flittige SØorgerc meb 
9lgenten i ©pibjen vore iffe fene meb 
at erpverve bet. Spi i ©pibjen git 
beftanbig 9fgentcn. ©fulbe ber flarte? 
et npt goretagenbe, ftroj var 9lgenten 
Shimmer Gt. ©ovnet af en „$a?(ev 
9(vi?" pavbe længe været bpbt folt: 
Slgenten rar ben forfte, ber tegnebe fig 
paa Siftcn. ba bor blev Sale om at 
ftifte et ftebligt Crgan, fom fnnbe 
væffe, lofte og Ijojne SØefoltningen i 
aanbelig fsenfeenbe. Slgcnten inbfaa, 
at vi iffe leve af SØrob alene, men at 
vi ogjaa maa pave Sßapir til at paffe 
SØrobct inb i, og berfor blev „$a?lev

9lvi?" til. §erveb blev man iffe ftaa« 
enbe. „ffitnbffab er røagt", jagbe 
Slgenten, og faa blev ber inbrettet en 
Slftenffole, Den fulgte? fenere af en 
Sagffole og en .'pojfTole og tilfibft af 
en ©fole for ©lojb. SJfen fløjt ftob 
bet til meb SØclp?ningen, og ba Slgen« 
ten efter ©pforbring anbragte en enlig 
©abelpgte, ber til Srob? for fine væl« 
bige Simenfioner iffe var i ©tanb til 
at fprebe Sp? over ben ganffe ©tab i 
røorfet? Simer, traabte SØebfteborgerne 
jammen og bannebe en £>aanbværfer« 
og gnbujtriforening, paa pvi? program 
SØelp?ning?fpørg?maalet — ©a? eller 
©leftricitct — ftaar jævnfibe? meb 9fn« 
læggdjen af et Slpotpef og et Sorv. 
Sil bette fibfte fige? Slgenten at pave 
ffanfet Sorben, faa at Sorvet vel nu 
itte mangler anbet enb glijer, SØro« 
ftene og — ^nife runbt om, meb 
minbre bet ba ffulbe blive firfantet. 
©r Sorbet førft i Drben, tommer ber 
ogfaa not flere SDlarfeb?bage og ab 
9lare, naar førft ©priftian ben gjerbe? 
og Caroline Slmalie? Statuer ere af« 
flørebe, en Statue af 9lgenten meb 
©tot i §aanben og Sßibc i SKunben.

SØefoltningen i .’øa?leb ffilbre? af 
9lntpropologerne font et meget gobmo« 
bigt og ffiffeligt goltefærb, ber i al 

I fin SØinbffibeligljeb og unber al fin 
iSpft til gjærne at tjene bet u?leS0?am« 
mon bog er jaa jævnt gobt tilfreb? 
meb Silværelfen. Ubvanbring prrer 
til be ftore Sjælbenpebcr, Snbvanbring 
er en §verbag?begivenljeb, men bog 
ftørft 14be 9)?aj, 9lgenten? gøbfel?bag. 
9iegering?formen er omtrent ben 
jamme jom i 9?orge. S ©pibjen for 
bet $ele ftaar 9Igenten, ber ganffe 
vift tun par et fu?penfivt SØeto, men 
bog altib forftaar at lave bet faalebe?, 
at golt tilfibft maa banfe efter 9Igen= 
ten? fßibe, jaa meget IjeHere fom 9llt, 
pvab pan vil, fun er, pvab ber fan 
tjene til .^a?lev SØp’? Sarv og grem« 
væjt.

.§a?leb maatte itte være nogen 
rigtig banfl SØp, ifalb ben iffe var 
veljignet meb baabe en §øjre= og en 
SØenftreforening, ja ben par enbog en 
bemofratifl gorening, pvilfct 9llt igor« 
cning per fom anbet ©teb? bibrager 
til ftiftevi? at fjebe og abfprcbe SØor« 
gerne.

Set ftærfe gorening?liv par bog 
pelbigvi? iffe bræbt ©elffabeligljeben, 
og i benne Sietning gaar 9lgenten og« 
faa i ©pibfen. gorfatteren af benne 
Sirtitel par iffe ben ©læbe af perfon« 
lig ©rfaring at fjenbe Slgenten? §u?, 
men efter pvab (jan fra paalibelig 
ffilbe par „erfaret“, gaar bet altib ge= 
mptligt til po? Slgenten, navnlig „for«

Der blev i kraft af to giftermål ncer kontakt med familien Ulrich i Haslev. Dens 
overhoved, agent Ulrich, var førende i den lille bys udvikling, og det skrives der 
meget om i denne fest-udgave af Haslev Avis.



Familie og venner

Den tredie Gang de tvende
Paa Gulvet fik en Dans,
Var Ungers venden hendes
Og Jomfruen var hans,
Han hendes, hun hans...

Forbindelsen med Haslev blev opretholdt. Den 4. oktober 1895 fejrede 
den unge by sin 25-årige myndighedsdag. Det er agenten, der er »Far for 
det hele«, naturligvis. Udviklingen har, berettes det, givet Haslev apotek, to 
læger, et bogtrykkeri, bank, torv, skole for realister og - af interesse for den 
tilstedeværende Ritzau - tre aviser. Først kom banen, så agenten, og nu 
ventes der blot på, at gadebelysningen skal blive elektrisk.

Fire år senere er der sorg Haslev. Den sommer bliver den unge grosse
rer Georg Chr. Ulrich begravet fra kirken. Carl Ulrich - agenten - lever til 
1913.

Dåbshandlinger, konfirmationer, bryllupper, sølvbryllupper, guldbryl
lupper, en mængde jubilærer. Alt er registreret.

Den 10. maj 1898 er der et bryllup, som i dobbelt forstand griber ind i vor 
historie. Parret, der vies i Helligaands Kirken, er Ruth Ritzau og Valdemar 
Frederiksen. Han er ansat på bureauet, hvor han efter 12 års medarbej
derskab avancerer til direktør. Det er han indtil 1908.

Valdemar Frederiksen var cand, polit, og:

Hos gamle Hr. Ritzau i Lære han gik, 
Og letnem den Ungersvend maatte vel være. 
For snart han forstod det med Streg og Prik 
De gruligste Fabler at telegrafere.
- Men det blev med Tiden
Lidt trælsomt og siden
Han mente at burde forøge sin Viden
Hos yngre Folk.

Det var navnlig den yngre Ruth, der sådan kunne telegrafere:

Hun er svært paa Moden 
Og lærte fra Roden.

Der var endnu en svigersøn ansat i bureauet. Han hed Chr. Gamst og var i 
testamentet bestemt til at skulle indtræde i direktionen ved siden af Valde-
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OM DE TO
Et af de mange brudepar, 
dagbøgerne rummer minder 
om, er Ritzau-datteren 
Ruth og cand, polit.
Valdemar Frederiksen, 
betroet mand i bureauet.

Jffåasify program.

Aspargessuppe Tontet Canet J. Mendelsohn Bartholdy: Bryllupsmarche af 
„Skærs ommern atsdrommen".

liistet Lax ä la Tartare Liebfrau milch
2. B. Wagner: Brudechor af Op. „Lohengrin".

Lam å la jardiniere Mumm, Cremant S. Auber: Ouverture til „Den sorte Domino".

Annanasgelé Madeira, L. M. 4. J/artmann - Gade : „Melodibouhet".

Urfugl Compotes Duc de. Montebello ö. G. Verdi: Quartet af Op. „Bigoletto".

Smor, Ost, Jladiser 6. E. Waldteuffel: Les Patineu rs, Vals.

Js variable
Åeres, f o. p.

7. G. Bizet: Toreadorens Sang af Op. „Carmen".

Dessert I Gl. rød Oporto
d. Strauss: Di/t or ah MazurIra.

9. //. C Lumbye : Champagne Galop.

En typisk menu med tilhørende musikprogram. Den er fra et bryllup i venne
kredsen i april 1893.
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mar Frederiksen. Gamst havde friet til Elisabeth Ritzau, og ja’et bekræfte
des den 17. maj 1899 i Holmens Kirke. Kort forinden var Heinrich Ritzau 
blevet konfirmeret.

Bryllupsselskaberne giver ikke hinanden noget efter i størrelse. Vi er 
igen på Hotel Phønix, og atter en gang »Hr. Ritzau en Nyhed har sendt 
ud!« En årlig begivenhed, mener sangskriveren. Gamst var vokset op i 
Århus, han havde haft med finanser at gøre, og »Finansminister tro’de alle, 
at han skulde være«. Der var evner, som måtte kunne gavne bureauet.

Ved et af de mange venne-bryllupper bliver der på Den kongelige Sky
debane foredraget et afskedskvad til ungkarl Frederik Lund - en titel, man 
endnu i tyverne kunne se på tryk i provinsaviser. Denne ungkarl var 
iøvrigt overtelegrafist. Brudens navn var Tecla, og »snart den aldrende 
Vulkan brød ud som Hekla«.

En romantisk bryllupshistorie handler om den jyske student, der i Døv- 
stummeinstituttets have ser sig glad i en tolvårs pige, venter på hende og en 
halv snes år efter bliver gift med hende. Fritz og Zarah hed de to. Vi er også 
vidne til, at Fernanda og Carl, Ada og Sigfred og Eva og Valdemar bliver 
gift.

Pelle (grosserer B. Petersen) bliver den 19. december 1868 gratuleret 
med sine 25 år som menneske og statsborger. Festen skulle egentlig have 
været celebreret den 1. oktober, men var formedelst indtrufne forhindrin
ger blevet udsat. Pelle synes med sine 25 år at have gjort det godt. Han har 
været vidt omkring: Fyn, England, Rusland, Polen, Spanien og nylig i 
Paris, hvilket kendes på hans moderne parisiske benklæder. »Paa Børsen 
han brammer. Men husk paa, Du maa ha’e Telegrammer, dem fra Ritzau - 
Du ved, hvor han boer«.

Vi bliver underrettet om en række sølvbryllupper: En sadelmager
mester og hans frue, en kaptajn og hans færøske livsledsager, en kontor
chef og frue og adskilligt flere. Og den 27. april 1884 udbringes der skåler 
for den 80-årige fru Henriette Abelone Herold. Hun var bagerdatter og 
efter sigende mester for at have solgt »over Tusind Millioner Hveder«.

Der er duft af bagværk det forår. Den 24. maj foregår det i å Porta på 
Kongens Nytorv. Indehaveren på det tidspunkt var schweizeren Gaudens 
Gianelli. Han var både bager, konditor og borgervæbningskaptajn og i maj 
50 års jubilar. Det fik alle vennerne fra kunstens, litteraturens og pressens 
verden til at møde op.

Det var ham, der skabte den ramme, som restaurantens stamgæster i 
mere end hundrede år har følt sig tiltrukket af. En borger af de bedste, sang
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man ved jubilæet. »I femti Aar har han bukket glad og bragt Kaffe, Rum og 
Sukker«.

Et par gange var Ritzau med til at fejre krigsminister, general Jesper 
Jespersen Bahnson, veteran fra begge slesvigske krige og dels prist, dels 
voldsomt kritiseret, fordi han på provisoriske bevillinger fik gennemført 
større befæstnings-arbejder. Han var valgt til Folketinget i Københavns 
Amts første valgkreds, og den ene fest for excellencen stod Højres Arbej
der- og Vælgerforening for. Han blev dér bedt om tappert at holde ud og 
rejse sin skjoldborg. »Mens Venstres Tulipaner visner, skal Bahnsons 
Navn leve!«

Den 20. oktober 1899 sidder Erik Ritzau og et par andre folk fra presse
verdenen til bords med alt, hvad der tæller inden for det højeste militær, 
foruden en række af Bahnsons venner og bekendte fra det civile liv. Festen 
former sig som en national manifestation. En særlig hilsen fra Fyen lader 
Holger Danske vågne af dvalen:

Skønt Haan og Spot fra mange Munde lød,
Paa »Garderhøjen« Fortet nu staar rede
At yde Danmark Værn og Fjender Død.

Tanker gaar til hustruen, der »forstaar hans Storværk«. Store bogstaver slår 
fast, at nu ligger hovedstaden stærk, diget mod vandet og iført en kraftig 
pansersærk. Hans er hovedæren.
Man kan blive ganske forpustet af at synge med på de krigeriske udbrud 
og tilhørende taksigelser, der forekom ved nogle af sammenkomsterne. 
De hører med til tidsbilledet. Men så fanges man af en skitse til et portræt, 
der er sat ind i sammenhængen. Navnet er R. Malling-Hansen, malerlær
ling fra Lolland, der til fredeligt formål konstruerede en anvendelig skrive
maskine: Den berømte danske skrivekugle.

Ritzau og Malling-Hansen var nære venner. Sammen med andre ven
ner slappede de af med kortspil, og de havde fælles interesser at snakke 
om. En af dem var skrivekuglen. Derom i et særligt afsnit.

Blandt de mange, Ritzau fulgte til graven, var også Malling-Hansen. 
Han blev begravet den 3. oktober 1890.

Vi ser, at Ritzau har deltaget i begravelseshøjtideligheder for venner, 
pressefolk, officielle personligheder, ikke få enker fra bekendtskabskred
sen. En dag er det enkefru Anna Marie Bilsted, født Feilberg, der stedes til 
hvile, og den 3. november 1894 lytter Ritzau-direktøren til Studenternes 
Farvel til Carl Ploug, hvis lejlighedssange så tit har bidraget til fest.
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Carl Ploug, mester for talrige 
lejlighedsdigte, bliver fulgt til 
graven med et farvel fra 
studenterne.

Studenternes Farvel

ved

Carl Plougs
Jordefærd

i Vor Frue Kirke

3. November 1894.

C. C. Jessen har til denne højtidelighed i Vor Frue Kirke formet en varm 
hyldest til den »Aandens Stridsmand«, hvis båre man er samlet om:

Saa bær vor gamle Høvding sagte hen 
med floromvundne Faners stille Følge! - 
en Arv af Sange har vort Land igjen, 
et Aandens Billed af vor tabte Ven, 
som intet Laag og ingen Grav kan dølge!

Alle de trykte begravelsessalmer er gemt, fra 1896 f.eks., hvad der blev 
sunget i Århus Domkirke ved minister H. P. Ingerslevs båre. Og fra 1897 
de tre salmer, der lød ved bladudgiver og redaktør, cand. jur. J .C. Dreyers 
begravelse i Odense. Ham havde Ritzau haft nær kontakt med. Han 
redigerede i ca. 30 år Fyens Stiftstidende, som han havde købt samtidig 
med, at han overtog Stiftsbogtrykkeriet i Odense. Som formand for For
eningen af Højre-Pressen i Provinsen repræsenterede han Ritzau-kunder 
og forbindelser, der ofte havde udviklet sig venskabeligt.
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SMAABLADE FOU MVSTfflE
udgivne af

cand. mag. Fritz Bech,
Lærer ved det kgl. Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn.

Nr. 10. November 1892 2. Aarg.

R. Malling-Hansen 
f. 1835, f 1890.



Skrivekuglen

Historien om skrivekuglen og dens danske opfinder er også en beretning 
om et venskab og et samarbejde, der rakte vidt.

R. Malling-Hansen (1835-90) voksede op i fattige kaar, men takket 
være støtte fra greven til Knuthenborg blev han i stand til at tage en omfat
tende uddannelse. Malerpenslen blev lagt til side, og den unge mand, hvis 
begavelse var åbenbar, tog efter tur lærereksamen, studentereksamen og 
teologisk embedseksamen.

Da Erik Ritzau lærte Malling-Hansen at kende, var han en elsket for
stander og præst ved Det kgl. Døvstummeinstitut i København. Hans flid 
var legendarisk. Det er næppe for meget sagt, at han sled sig op i et liv, som 
han delte med familien, de døvstumme og de mange praktiske gøremål, 
han påtog sig, derunder ikke mindst syslen med opfindelser. Han var 
utvivlsomt en større opfinder, end både samtid og eftertid har vidst af, men 
sagt med et modeord slog markedsføringen ikke til. Han formåede heller 
ikke at tilvejebringe den økonomi, der kunne have understøttet hans 
bestræbelser på opfindervejen.

En sen september-aften i 1890 faldt Malling-Hansen om på gaden, da 
han var på vej hjem fra et møde, han trods træthed havde deltaget i. Til
ilende kom til hjælp, men der var intet at stille op. De døves forstander, 
som en af de hjælpsomme havde genkendt, var død af hjertelammelse.

Det fremgår af taler, der blev holdt ved begravelsen den 3. oktober, og 
mindeblade, som blev udgivet, at den afdøde ikke mindst som sjælesørger 
havde vundet hjerterne. Jordefærden fandt sted fra Skt. Jacobs Kirke. Hen
vendt til de døvstumme skrev en lærer, Joh. Heiberg i et af mindebladene,

Ä. Malling-Hansen, de døvstummes ven og konstruktør af den berømte skrive
kugle. Billedet på den lille tryksag er af billedhuggeren Brandstrup overført til en 
medaillon på den mindesten, som blev afsløret på Mallings grav to år efter hans 
død.
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som vi finder i Ritzaus 1890-dagbog, at når man talte med Malling-Han
sen om sorger og glæder, om de døvstumme og egne problemer, gik 
ordene ham til hjertet. »Han lagde sine egne kjære Arbejder bort og arbej
dede fra tidlig Morgen til sildig Aften for at ordne og forbedre Skolen og 
for at hjælpe os«. Heiberg beskrev den afdøde som en hyrde, hvis klare, 
milde øjne havde forstået de døvstummes tegn.

Døvstumme og talende venner landet over samlede ind til et mindes
mærke. Der indkom 1300 kr., og det gjorde det muligt at rejse et granitmo
nument på graven. Billedhuggeren Brandstrup gav udkast til en portræt- 
medaillon, som blev indfældet i stenen. Der var afsløring en oktober
søndag 1892, og blandt de tilstedeværende var mange gamle elever fra 
Døvstummeinstituttet.

Af et offentliggjort regnskab fremgår, at selve monumentet stod i 1000 
kr. En af de mindre poster gjaldt hornmusik til højtideligheden. 12 kr., det 
var det hele.

Der blev ikke i tale og skrift gjort meget ud af, at sjælesørgeren også 
havde været et usædvanligt mekanisk talent. Men det havde Erik Ritzau 
øje for.

Som døvstummepædagog havde Malling-Hansen været fuldt fortrolig 
med tegnsproget. Det gav ham ideen til skrivekuglen, som han udviklede i 
årene 1865-67 og fik patent på i 1870. Systemet var simpelt og genialt. 
Maskinen var halvkugleformet og udført i messing og stål. Knapper med 
bogstaver, tal og tegn var i skriverigtig højde. Der var ialt 52 taster, senere 
forøget til 54, og kombineret med et fjederværk ramte anslagene papiret. 
Der var i første omgang ikke nogen valse i maskinen. Den kom til som en 
forbedring.

Bogstaverne lå godt for hånden, siger sagkyndige, der tillige fremhæver, 
at der kunne skrives meget hurtigt på det nye apparat, hurtigere end på 
den senere tilkomne amerikanske Remington.

Principperne var forskellige. Drømmen om at kunne skabe det rigtige 
instrument til mekanisk skrivning havde fået endnu flere til at virke for 
sagen. Resultater var tidligere opnået bl.a. i Frankrig. Der var i realiteten et 
grundlag for Malling at arbejde videre på. Det gjorde han så individuelt, at 
han med nogen overdrivelse er blevet udråbt til skrivemaskinens egentlige 
opfinder. Hvad der med sandhed kan fastslås er, at han var først med en 
færdig model til seriefremstilling med henblik på kommerciel udnyttelse. 
Han fik sit patent, gældende 15 år, tre år før den første Remington-model 
så lyset.

Han sov ikke på de laurbær, som forspringet indbragte, uden at det gav 
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L'Exposition Universelle. Paris 1878. Section Danoise.

£ 17.

R. Malling Hansens

Writing Bail or Type-Writer.

Skrivekuglen var på udstilling i Paris i 1878 og blev prisbelønnet. En salgsbro
chure, som vi ser udsnit af her, bar også Erik Ritzaus navn.

sig udslag i større rigdom. Under videreudvikling af kuglen lavede han nye 
modeller. En var tiltænkt de blinde. Et eksemplar står på Statens Blindein
stitut, vist nok ubrugt.

Der var også en model, som kunne skrive telegramstrimler, og den kom 
i anvendelse mange steder, bl.a. hos Store Nordiske Telegrafselskab og i 
Ritzaus Bureau.

Patenter blev opnået i flere lande og modeller solgt til England, USA og 
Østrig. I England var tidligere fremkommet et kommodestort, umuligt 
skriveapparat. Det skulle være let at udkonkurrere. Anerkendelser indløb 
på stribe. På den store udstilling i København 1872 tilkendtes der Malling- 
Hansens opfindelse en førstepris. Året efter hentede opfinderen en guld
medalje i Wien, og i 1878, da han udstillede i den danske sektion på ver
densudstillingen i Paris, kunne der på ny indkasseres en guldmedalje.

Erik Ritzau var så optaget af skrivekuglen, at han gik med ind i salgsar
bejdet både hjemme og ude. Malling-Hansen var ellers den, der trods sin 
store optagethed selv demonstrerede og forklarede finesserne og deres 
muligheder. I Paris reklamerede en lille brochure for R. Malling-Hansens 
Writing Ball or Type-Writer. Teksten fremhævede de fordele, den havde.
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Alle slags papir kan bruges, hed det, og der kan på een gang tages op til 10 
kopier. Bøger kan den ikke klare, men enhver anden form for skrivear
bejde.

Prisen blev opgivet til 17 engelske pund. Ritzau var medunderskriver 
på brochuren, og der blev henvist til, at maskinen bl.a. kunne købes i Rit
zaus Bureau, Kjøbmagergade 26, København.

Når den danske opfindelse alligevel ikke blev en verdens-succes, er for
klaringen tildels den, at Malling-Hansens materialer var dyre, men navn
lig blev han overhalet af Remingtons og andre firmaers mere effektive 
salgsapparat.

Det er uklart, hvor mange modeller og eksemplarer han nåede at få på 
markedet, før det indsnævrede sig for ham og hans hjælper, Erik Ritzau. 
Men der er nogle rundt om i verden. Det hænder, at en kommer på 
auktion. Prisen er høj. Der er på en international auktion betalt over en 
kvart million kroner for en velbevaret skrivekugle. Vurderinger i dag går 
højere op.

Enkelte samlere hæger om deres eksemplar. Det gælder en århusianer, 
som har anbragt sin Malling-maskine i en bankboks. Offentligheden har 
adgang til at kigge på skrivekugler i flere museer. Danmarks Tekniske 
Museum råder over otte forskellige modeller plus en halv.

Der er interesserede, som ihærdigt prøver at kortlægge historien om 
skrivekuglen i enkeltheder. De beklager, at meget materiale som kunne 
belyse indsatsen og resultaterne, synes at være forsvundet. Men brikker i 
mosaikken dukker da op ind imellem. En dag bliver der efter alt at dømme 
nok til en bog om det eventyr, der kan tage sig ud som historien om geniet, 
som blev miskendt.

Ved hans grav blev sagt, at han »var blevet berømt både blandt lærde 
Mænd herhjemme og Lærde i det Fremmede«. På hundredårsdagen for 
hans død fremkom i flere aviser artikler om ham. Altså ikke ganske glemt. 
En af forfatterne, cand, polit. Christian Barnholdt mindede om, at Malling- 
Hansen også opfandt et apparat til tørkopiering. Det skete i 1872.

Opfindelsen blev døbt xerografi - og den virkede i stilhed 65 år, før en 
mere avanceret maskine, som kunne det samme, og lidt mere, fik ord for at 
være den første. Ophavsmanden var svensk-amerikaneren Chester Karl
son. Han brugte også betegnelsen xerografi, og det er ham og hans xero
grafi, teknikkens historie husker, ikke Mallings. Karlson solgte iøvrigt i 
1937 sit patent til verdens-foretagendet Xerox Corporation.

Malling-Hansen syslede med endnu mere i sit opfinderværksted. 
Nogen mener, han var en skuffet og bitter opfinder, fordi resultaternes 
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På denne salgsbrochure for 
skrivekuglen, »som kan 
benyttes af alle«, er pris 
opgivet og E. N. Ritzau, 
Kjøbmagergade 26, 
anført som forretnings
fører. Prof Jüngers 
mekaniske Etablisse
ment har stået for fabri
kationen, oplyses det.

Guldmedanie paris

Skrivekuglen forekom i flere modeller. 
En del eksemplarer er opbevaret hos 
samlere og på museer.
Det her gengivne eksemplar er fra 
ca. 1876.

MaHlng Hans« 

Skrivekugle.

312
sk*'ivekugie)1 kan

be,We« af AUe
GamleVoxne og Bør °« Unge,Sk««<™ lig Bogtryk.

fabrikant: Prof,

København.

■Pris .
T ., , ‘...................... 300 Kr
1 Mahogni Etui

—Etabli88ement
• B1^au, Kjøbmagergade 26, 2. S

ventede succes udeblev. I det kald, han følte i forhold til sine døvstumme, 
var han glad og hjertelig. Da han døde i en alder af kun 55 år, efterlod han 
et dybt savn. Også i vennekredsen. Den omfattede foruden Erik Ritzau 
bl.a. de herrer Johannes Kaper og Feilberg.

Den kendte genremaler O. Malthe Engelsted har i et maleri, muligvis 
udført efter fotografi, fastholdt trækkene hos fire engagerede herrer samlet 
ved kortspil-bordet: Ritzau, Kaper, Feilberg og Malling. Det var en stilfuld 
kvartet, personligheder, der repræsenterede viden, initiativ og tradition. 
Hvor billedet befinder sig i dag har ikke kunnet opspores. Det var ønske
ligt, om det kunne fremkaldes.
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Hist og her

Livet er lutter eksempler, erklærede Norges Johan Borgen. Vi har opholdt 
os ved eksempler fra Erik Ritzaus liv og gennem dem strejfet en del andre 
eksempler. De efterladte dag- eller scrapbøgers art begrænser ramme og 
indhold, men åbner dog udsigt til en mangfoldighed af interesser, aktivi
teter og oplevelser. Persongalleriet fortæller, at der har været mange 
møder med mennesker.

Vi vil afslutningsvis uden at rubricere, men stort set i kronologisk orden 
hente endnu nogle eksempler fra Ritzaus velbevarede efterladenskaber. 
Der er i glimt kig ind i den private verden og den afveksling, bureauarbej
det med dets pligter bød på.

Den femte juni 1868 var Ritzau deltager i en af de traditionsbestemte 
grundlovsfester ved Eremitagen. Carl Ploug anslog meningen og melo
dien med ord om, at Frederik den Sjette havde ladet plante et majtræ med 
spæde blade. Siden var det en anden Frederik (den Syvende), der talte: 
»Mit Folk skal være frit. Da høit sig Træet hvalte!«

1869 og 1870 udkom to numre af et lille blad med titlen »Den sorte 
Drabant«. Det er overset af pressehistorien, men har fornøjet Ritzau og 
andre, som ved en festlig lejlighed har gjort sig bekendt med indholdet. 
Som gunstig lejlighed er i tryksagen angivet »Stjerneskud«. En program
erklæring samlede sig om astronomi, gastronomi, lyriske udbrud og mor
skab på andres bekostning. Man gav sig stunder til at skæmte, og skæmten 
tog sigte på navne som Herold, Jensen, Møller og Meyer.

Ritzau var nævnt som elektrisk Leverandeur (Alt til Faget henhørende), 
og det har man så moret sig over. Følgende var indrykket med adresse til 
den morgenduelige (?) konditorfamilie Herold:

Venner og bekendte og Ritzau selv havde morskab af blade, der blev fremstillet til 
festbrug. Et af dem var Den sorte Drabant, hvis forside henviser til, at der inde i 
numret er tilløb til »at være morsom paa Andres Bekostning«. Det var man så.
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DEN SORTE DRABANT.
Non multa sed multnm.

Nr. I. Torsdagen den 4de November. 1869.

„Den sorte Drabant”,
der idag for første Gang fremtræder for et lille, men udvalgt 
Publikum, behøver ikke at fremføre Andet til Undskyldning for sin 
Fremkomst, end at »Stjernen« har vist sig i Øst og derved frem
skyndet Ønsket om at have et Mellemled, der baade i astronomisk 
og gastronomisk Retning formaaede at afhjælpe »et længe følt Savn.«

»Den sorte Drabant« vil ikke som andre Blade presentere sig 
hver Dag og paa et bestemt Klokkeslet, hvilket i Længden bliver 
kjedeligt; den vil kun udkomnae, naar der er »Stjerneskud« og ved 
andre festlige Leiligheder, hvor der er Anledning til, at Folk kunne 
blive »stjernefulde«, og da man venter, at dette ret ofte vil blive 
Tilfældet i Vinter, haaber Redaktionen paa et langt Liv for »Den 
sorte Drabant«.

Med Hensyn til Udgivelse, Redaktion og deslige staaer »Den 
sorte Drabant« paa et ultra demokratisk Standpunkt, idet den giver 
Enhver Tilladelse til at fortsætte Udgivelsen, uden dog derved selv 
at ville frasige sig en lignende Ret.

Program for Nr. 1 er:

Astronomi: Gastronomi:

f Menu, ^de Novbr.
J Ludviga Welding. i Suppe, Rødvin,
i J Fisk, Sherry.

Julius Herold. j $teg>
i: ( Is,
j______ __ i Frugt.

Derefter lyriske Udbrud af en bekjeudl Forfatter og endelig 
Tilløb til at være morsom paa Andres Bekostning.



Hist og her

»En Hane, som ikke kan gale, eller også en, 
som galer saa sagte, at unge Koners Nattero ikke 
forstyrres deraf, søges til høi Priis.
Man behager at henvende sig i Skindergade 
Nr. 30 i Stuen hos Konditor Herold«.

Den 17. januar 1870 overværede Ritzau Pandserskibet »Gorm«s 4/^^ W 
på Orlogsværftet. Han købte en sang, der blev solgt til fordel for Søetatens 
Haandværkeres Understøttelsesforening.

Marinen var også genstand for opmærksomhed søndag den 1. juli 1877. 
Da blev 200 års dagen for slaget ud for Køge Bugt højtideligholdt med 
uniformspragt, tale og sang i Holmens Kirkes kapel. Nu var det tid, og 
Niels Juel gav agt, og derom ytrede den allestedsnærværende, nyttige Carl 
Ploug, at folket med tak og glæde skulle se hen til Niels Juel.

Han blev efter sin bedrift, som udførtes på trods af den tilrettelagte stra
tegi, udnævnt til generaladmiralløjtnant og højt æret, men Ploug lod san
gen sige, at »hvad Lov Du (Gud) saa har os bered, er Æren Din i Evighed«.

Den 14. november 1879 er der - stedet er ikke angivet i programmet - 
mindefest for Adam Oehlenschläger i anledning af 100 året for hans fød
sel. H. P. Holst gjorde hans betydning op: »Lyrens Strenge har ingen 
Tone, som han ei først har lokket frem«.

På dette sted i dagbogen har Ritzau indsat en viis, passende naiv brugs
anvisning i, hvordan venner haver at indrette sig før, under og efter en fest. 
Den er trykt i blåt hos P. Nielsen i Århus (1877) og minder om, at Pjerrot 
blev vanvittig af kærlighed. Det bliver han stadig på Pantomineteatret. 
Huusraad gives: Spegesild og en dansk Snaps er det bedste Middel mod 
Tømmermænd.

Alvoren og sangkunsten tilgodeses, da der søndag den 8. maj 1891 i 
Frimurerordenens festsal er Minde-Concert for en sanger, Jørgen Chris
tian Hansen til indtægt for et velgørende formål. Billetter å 1 krone og 50 
øre har været til salg hos musikhandler Wilhelm Hansen, Gothersgade 11. 
Musikprogrammet skulle vende tankerne mod »en kjær Sanger med den 
blide Røst - i Alvor som i Lyst«.

Den 13. oktober samme år er Ritzau blandt de mange, der overværer 
afsløringen af’en mindestøtte for Peter Faber, »thi Landsoldatens stolte 
Sang og Julevisens milde Klang har hjemme her i Danmark«.

Ved årsskiftet synger vor mand med på en »sørgelig, men dog ganske 
trøstelig Nytaarsvise om Verdens Undergang, Gudernes Afgang, Menne-

92



Hist og her

Præsten og digteren 
Chr. Richardt var en 
af de lyrikere, der oftest 
gik bud til, når der ved 
en højtidelig lejlighed 
var behov for en 
passende tekst. Kunst
akademiet var en af 
aftagerne.

skenes Modgang« af Peder Eriksen, »p.t. afdød Visemager«. Hvad han så 
kan mene med det. En skål for livets kamp udbringes.

Det følgende nytår bebudes i en dobbeltindbydelse først opførelse på 
Det kgl Teater af »Sparekassen« eller »Naar Enden er god, er Alting godt«, 
Kassestykke i tre Akter, og dernæst et fristende arrangement i Kafé In
ternational. Der vil hver aften være næstsidste optræden af de berømteste 
kunstnere. Et haremsorkester vil spille og en arabisk tolk sørge for fornø
den kontakt.

Det ses, at Erik Ritzau både 1884, 1886 og 1889 har overværet Kunst
akademiets stiftelsesfest, afviklet med manér og kongelig deltagelse. 
Christian Richardt hyldede kunsten og dens udøvere:

Ja kæmper trøstig, selv mod Vind og Vove 
med Pen og Farver, Mejsel eller Stift, 
og kæmper efter Kunstens egne Love,
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og lær at tyde deres Runeskrift!
Men hvilke Maal og Midler end I hylde, 
glem ej, at Kjærlighedens store Bud 
er og i Kunsten alle Loves Fylde: 
hvad den har skabt, den Blomst gaar aldrig ud.

Niels Bredal udtrykte sig ved en af årsfesterne sådan om kunstens værd:

Hvert et Land er stedt i Nød, 
Hvor Folket lever kun af Brød. 
Men trives Kunsten i dets Skjød, 
Da er der Liv og Kraft.

Den 10. oktober 1885 er der Nøddetour, men den er forlagt til Skyde
banen. Vi får den forklaring, at nødderne ved Hjortekær har bedraget 
skændigt. I stedet er der nu, inspireret af søde kvinder, blevet nøddebal, og 
der er trænet hos Herolds og Ritzaus, det sidste sted »med gratis Vin og 
Bespisning«.

Her blander overraskende en laset, godt brugt beskeden tryksag sig i 
selskabet. Titlen er »Sange for Socialdemokratisk Arbejderforening i Sorø 
Amts første Valgkreds«, trykt 1885 i Ringsted Folketidendes Bogtrykkeri 
(nuværende Dagbladet).

»Snart dages det Brødre, det lysner i Øst -« indleder en længere række 
kampsange. Arbejderne har ikke haft noget imod melodien til »Kong 
Christian stod -«. Den har sat skub i en tekst om »Det Folk, som ej har 
Slavesind, men føler Friheds friske Vind«. De socialdemokratiske arbej
dere - og mulige gæster - har fortsat med at synge »Proletarernes Vise«.

Derfra er der i ord, påklædning og andet udstyr et stort spring til de 
minder, Ritzau har om en fest den 7. juni 1890 til ære for general C. T. 
Christensen. Den blev holdt i Skodsborg, og der var over 100 deltagere. Et 
såkaldt prominent og meget uniformeret selskab.

Mellem de færre civile, der sad med til bords, var Ritzau fra bureauet og 
journalist H. Cavling fra dagspressen. Festens genstand, generalen, havde 
- som det hed i talerne - indlagt sig stor fortjeneste i den amerikanske 
borgerkrig. Han var på den rigtige side - slaveriets ophævelse - i det 
blodige opgør mellem Nord- og Sydstater. Forlod kone og børn og en høj 
post i amerikansk bankvæsen til fordel for de fire års kampe (1861-65) og 
kom ud af dem med liv og ære og sin amerikanske generalstitel. Tabene af 
faldne blev gjort op til ca. 600.000.
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Dansk-amerikaneren, 
general C. T Christensen, 
der havde indlagt sig fortje
neste i den amerikanske 
borgerkrig, blev herhjemme 
hyldet af militære og civile. 
Sådan indrammet i ind
bydelsen til fest i Skodsborg 
og prist i tale af Bille, der 
var blevet kammerherre.

Fristende indbydelse til karneval. Der forekommer flere sådanne opfordringer i 
samlingen. Denne er fra 1891, og der er tale om Thingkamevalla til 5 morgen.
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Amtmand i Holbæk, kammerherre Bille, den tidligere redaktør og 
diplomat, holdt hovedtalen. Ritzau har noteret sig, at USA’s ministerre
sident, hr. Clark E. Carr og den tidligere danske konsul i New York, hr. Th. 
Schmidt var blandt de særligt indbudte. I festens ånd spillede orkestret en 
amerikansk march og en til aftenen komponeret Niagara-Galop. Fra H. C. 
Lumbyes melodiskat var valgt hans Jorden Rundt-Kvadrille. En pil på 
indbydelsen med generalens kontrafej viste vej New York - Kjøbenhavn- 
Skodsborg.

I vinteren 1891 er der Thingkarnevalla fra 9 aften til 5 morgen i Bred
gade. Rammen er brasiliansk. Det er et gæt, om Ritzau har deltaget, men 
den 22. november 1892 har han sikkert været til stede i Det kongelige 
Teaters foyer, hvor Johanne Luise Heibergs billedstøtte blev afsløret. 40 år 
før bragte studenter fru Heiberg et fakkeltog. De sang en Notturno af 
Henrik Hertz, og den blev gentaget ved afsløringen. Hun var en »Titania 
paa Tronen« Ernst v.d. Recke kaldte hende »en Muse, som stadigt vinked 
til nye Seire Sangerskaren frem«. Da dækket for statuen var faldet, frem
førte solister fra teatret en hymne, tekst af J. L. Heiberg, musik af Fr. Rung.

I marts 1893 er der på Hotel Kongen af Danmark en amerikansk majs- 
banket. Det står der virkelig, og det skriver bureauet nok om. En repræ
sentant for det amerikanske landbrugsministerium og den herværende 
amerikanske minister er værter, og der er majs i otte retter. Til nogle af dem 
skænkes der californisk vin.

Den 1. maj 1897 er Ny Carlsberg Glyptoteket målet. Der er indbudt til 
indvielse af, hvad der med fuld ret er betegnet som en international 
kunstudstilling. Alfred Ipsen har skrevet åbningens tekst og Niels W. Gade 
sat den i musik. »Fra mange Verdens Dele her blev forenet til et ordnet 
Hele« samlingens ædle værker. Det var temaet. Man var i et kunstens 
tempel med mange sale, hvor Farvernes Digter og Marmorets Præst 
mødtes til olympisk stævne.

I april 1901 var Ritzau til Vårfest hinsidan, i Sundsvall. Den stod i 
musikkens tegn, en nøgle til livet og himlen. Et par måneder efter rejste 
han til Kieler-Woche. Hamburg-Amerika-Linien havde arrangeret for
nem spisning om bord på yachten »Prinzessin Victoria Luise«, og det er 
noget af det sidste, vi erfarer ved at blade i dagbøgerne.

Før sidstebindet smukt afrundes med en musikalsk oplevelse, beretter 
det, at bureauchefen i 1901 har været til en svensk pressefest med 
norrlandske toner, til overretssagfører Julius Herolds begravelse, til Ernst 
og Ingeborgs bryllup, til fest for et par Kjøge-Høns, der har fundet hin
anden, og til en lille Annas konfirmation.
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Jeg synes, jeg har været i godt selskab undervejs i den halve snes bind. 
De har støvet på mit skrivebord, men i støvet har der tegnet sig begiven
heder og mennesker. Jeg har tidligere anført et savn: At hovedpersonen 
ikke ret tit har noteret noget om forløb, indtryk og meninger. Alligevel har 
jeg haft en fornemmelse af at være tæt på. Der har været mulighed for at 
nynne med på kendte sangmelodier til mindre kendte tekster.

Der er sunget en eller flere gange hver uge, hvor direktør, løjtnant Erik 
Ritzau har færdedes blandt mennesker i sine mange ærinder og egen
skaber.
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Nogle kilder

Først og fremmest Erik Ritzaus ti efterladte scrap/dagbøger.

E. N Ritzau og Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Ritzau.

Gunnar R. Næsselund: Nyhedsformidling gennem 100 år.

Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske Aviser 1634-1989.

Et par leksika.

Axel Breidahl og Axel Kjerulf: Københavnerliv gennem et halvt 
Aarhundrede.

C. St. A. Bille: Tyve Aars Journalistik.

Robert Watt: Kjøbenhavn-Melbourne-Paris.

Artikler i Morgenavisen Jyllands-Posten af Christian Bamholdt.

Egen viden, hukommelse og nysgerrighed.
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EU SØRGELIG, MEN DOG GANSKE TRØSTELIG

HYAOSVISS
OM

VERDENS UNDERGANG. GUDERNES AFGANG, 
MENNESKENES MODGANG, 

GILDET DEN 3DUI JANUAR 1882
ET QUIBU8DAM ALIIS,

ÆRBØDIGST FORFATTET

AF

PEDER ERIKSEN,
p. t. AFDØD VI8EMAGEB.

Det er nok ... at stille sin Person
Paa Hjørnet hen, hvor Godtfolk holder Møde, 
Og hilse Dem: „Højstærede AfdødeI“

Holger Drachmen


