
Demokraten 188 4-7915
- af en Arhus=avis' historie

Af Hans Kaae

Arbejderpressen i Danmark blev grund-
lagt 1871 med >Socialistenu i Ksben-
havn, der fra 7874 blev viderefort som
>Social-Demokratenu. Bladet havde store
vanskeligheder i sit forste ti-ir, og forst
da typograf Emil Wiinblad som en sid-
ste udvej blev gjort til redaktor 1881,
vendte udviklingen. Fra at vere et n€sten
sekterisk medlemsblad forvandlede han
>Social-Demokrateno til et virkeligt dag-
blad, hvor de teoretiske debatter mAtte
vige for aktualitetsstof. Det var den prak-
tiske klassekamp, der optog Wiinblad, og
en helt ny emnekreds blev taget op: ofte
i form af a{farejournalistik pAtaltes myn-
dighedernes overgreb, arbejdsgivernes vil-
kirlighed, de usle boligforhold og andre
sociale emner. >For fsrste gang lod i en
avis det mishandlede barns grid og den
forsagte jammer fra fattighusenes kuede
gamleo.

>Social-Demokrateno s oplagsudvikling
blev nasten eksplosiv. Fra 2500 abonnen-
ter 1881 ved Wiinblads overtagelse steg
tallet 1B83 til 10.000 og ved 1884's ud-
gang til 18.000. >Social-Demokrateno
blev et godt overskudsforetagende, og da

bladet siden 1874 havde veret arbejder-
bevegelsens ejendom, gik overskuddet til
dens formil 1.

Under opbygningen af arbejderpressen
i Danmark har man sikkert modtaget im-
pulser fra udlandet; men den resulterende
struktur blev helt selvstendig sammen-
lignet med de ovrige europeiske lande 2.

Det danske socialdemokrati havde hen-
tet en vesentlig del af sin teoretiske bal-
last fra Tyskland (jfr. Gimleprogrammet
7876, der var en oversettelse af det tyske
Gothaprogram fra 1875), og hvad pres-
sen angir, kan der konstateres visse lig-
hedspunkter. Ledelsesformen med en kon-
trahentforsamling, der valgte bladets re-
daktor og tog beslutninger angiende ud-
videlser m. v. genfindes i Danmark, men
der er ingen positive vidnesbyrd om, at
inspirationen var tysk.

Den afgorende forskel mellem dansk
og tysk arbejderpresse lA i, ar mens den
danske havde et klart centraliseret prag,
havde den tyske et lige sA klart decentra-
liseret preg. I Danmark blev ejendoms-
retten til de eksisterende arbejderblade
1888 overtaget af >Social-Demokrareno,
og selv om det miske ikke var tilsigtet
ved denne centralisation, kom den fol-



gende tilvekst i den danske arbejder-
presse dl at ste med >Social-Demokra-

ten< som ejer. Betydningen af det nere
okonomiske forhold mellem bladene, som

denne struktur medfsrte, er behandlet se-

nere. I Tyskland var bladene derimod -
bortset fra hovedorganet )Vorwdrts< -
underlagt de lokale arbejderbevagelser,
og der var ikke tale om akonomisk stotte

til disse blade fra centralt hold, som til-
feldet var i Danmark, hvor >Social-De-

mokrateno ydede store tilskud til den sv-
rige socialdemokratiske presse og havde
krav pA evt. overskud.

Et lignende forhold mellem parti og

presse fandtes i Norge, hvor en egentlig
socialistisk foreningsdannelse forst fandt
sted 1885. Aret forud var det forste so-

cialdemokratiske dagblad >Vort Arbeide<

blevet udsendt af en privatmand. Bladet

biev senere overtaget af partiet; men en

del af de socialdemokratiske lokale aviser,

der specielt i irene 7899-7970 blev star-

tet/ var private, og den centrale indfly-
delse pi pressen var kun ringe.

I Sverige begyndte en egentlig socia-

listisk agitation 1881 med August Palm,

der marts 1882 udsendte ,Folkvillanu,
som den fsrste mined fik stotte fta Ks-
benhavn og derefter mAtte gi ind. 1885

begyndte >Social-Demokraten< i Stock-

holm at udgi, og nu fulgte opbygningen
af en egentlig arbejderpresse i Sverige,

men under andre organisatoriske forhold
end i Danmark. Tilknytningen mellem
parti og presse var svagere end i Dan-
mark, men sterkere end f. eks. i Norge :r.

Engelske forhold spillede ingen rolle
under opbygningen af den danske arbej-

derpresse, da der endnu ved irhundred-
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skiftet ikke var nogen arbejderpresse i
England, og franske forhold har neppe
heller berydet noget.

>D emokr at eno grundle g ge s 1 8 B 3-7 8 8 4

1883 besluttede Harald ]ensen og Emil
Marott at udgive et ugeblad i Arhus, der

kunne fremme de socialdemokratiske ide-

ers udbredelse. SAvidt det kan ses af de

kobenhavnske {orhandlingsprotokoller,
skete det uden forudgiende aftale med

Kobenhavn og for egne midler a.

Den nodvendige startkapital bragte Ha-
rald Jensen til veje, idet han gennem ire-
ne havde opsparet 1200-1300 kr. Marott
og Harald Jensen var begge ansat pi
>Aarhus Amtstidendeo, og da de fik ad-

gang til at anvende Amtstidendes nyheds-

sats, kunne udgiften pr. nummer nedbrin-
ges til 30 kr. plus klicheer, papir og bud-
lsn 5.

Forste nummer af ,Socialdemokratisk

Ugeblado, som barnet kom til at hedde,

udkom d. 19. juni 1883 og var trykt hos

>Aarhus Amtstidende<. I juni kvartal
1883 havde bladet ca. 200 abonnenter 6,

og trods en vis stadig fremgang var Ha-
rald fensens sparepenge opbrugt i labet
af }la, Ar. Men viljen til at fore bladet vi-
dere var der. Ny kapital blev fremskaffet
ved dannelsen af >Aktieforeningen til ud-
givelsen af et socialdemokratisk organ i
Arhuso d. 1. april 1884, hvori bide en-

keltpersoner og foreninger kunne tegne

andele 7.

lEndringen i ejerforholdene gav Harald

Jensen lejlighed til at proklamere: >Med

dette nummer er den private ejendomsret

over bladet ophart, og det er nu si fuldt
ud, som det i ojeblikket er muligt, arbej-



Harald lensen (1851-
1925) og Emil Marott
(1856-1940), Demokra-
tens to grundleggere. -
Lld ozser sin gcrning i
den socialdemokratiske
presse (han oar Demo-
kr at ens re dakt or t il 1 9 1 8 )
oTede Harald lensen en
pionerindsats son fag-
foreningsmand, dels lor
prooinsomrfrdet, dels
som den forste formand
f or Dansk typogralisk
Forening. Han oar t'olke-
tingsmand 1890-92 og
1895-1906 og derefter
landstingsmand til sin
dod. Som medlem af Ar-
hus Byrdd 1894-1916
airkede han for alder-
tlomslorsorgens lorbed-
ring, skoleoasenets ud-
oikling og kobet af Marselisborg gods. Han haztde sin store andel i, at Statsbiblioteket, Statens Atsis-
samling og fodsclsstiftelsen blert placeret i Arhus. - Entil Marott flyttede til Horsens 7888 og 1896 til
Odense, hoor han aar med til at gore Odense Social-Demokrat til et af partiets betydelige prooinsorga-
ncr. Elter opstillinger flere steder lra 7890 aalgtes han endelig 1903 til folketinget for Odense. Han ar-
bejdede her isar med jordsporgsmfrl, byggesager, jernltanesager m.7). Hqn sad i linansudztalget fra 1906
og 1909-13 i kommissionen angfrende len og stamhttse. Som medlem af det sonderjyske udaalg udtalte
han sig i noaember 1919 for Flensborgs indlemmelseuden afstemning, ct standpunkt, som han fastholdt,
og som kom til at koste ham hans politiske lit:. Enny partidannelse, Dct lrie Socialdemokrati, og et nyt
blad, ,Folket<, haade han ingen held med, og han forlod derefter aktio politik.

Demokratens jubileumsnummer 79. juni 1908.

nAet den nodvendige fasthed. Den be-

skedne aktietegning og det, at aktierne
hovedsagelig blev afsat til private, ikke
til foreningerne, tyder pi, at det mere var
de pekuniere ersager, der li bag, end tro
pi den lokale arbejderbevagelses bere-
dygtighed.

Harald Jensens motiver til at opgive
den private ejendomsret til bladet har
utvivlsomt ikke kun veret finansielle, for
antagelig har han lige fra starten onsket
de samme ejerforhold som pe >Social-
Demokraten(, men pengenoden drev ham
til at tage skridtet for tidligt. Alligevel

dernes eget blad, deres falles ejendom,
ledet og styret af dem selvo 8. At bladet
siledes ikke tjente enkeltpersoners profit-
interesser, var et motiv, der kom til at gi
igen og igen i de kommende irs agitation
for bladet.

Med aktieselskabsdannelsen efterlevede
Harald Jensen en erklering kort efter bla-
dets start om at lade det overgi til orga-
nisationerne, nir de magtede det e. I ar-
tiklen 1. april 1884 begrundedes over-
gangen ogsi med, at arbejderbevegelsens
organisationer ved bladets start vanfor
vaklende og ny<, men at de nu havde
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markerer det fwste socialdemokratiske
provinsblads overgang til kollektiv ejen-
dom et vigtigt skridt henimod den okono-
miske (og politiske) enhed, der senere

gjorde den socialdemokratiske presse s&

slagkraftig. Nir Harald Jensen i oven-
st&ende citat nevner, at >Socialdemokra-

tisk Ugebladu er ledet og styret af arbej-
derne, tyder det pi, at bladet allerede fra
1. april 1884 blev forsynet med det sam-
me ledelsesapparat som >Social-Demokra-

ten< i Kobenhavn. Her udgjorde andels-
haverne et kontrahentmode, der i alle
bladets anliggender havde den hojeste
magt. To gange irligt afholdtes ordinert
msde, hvor der blev aflagt beretning om
,forretningens gang</ fremlagt regnskab
og valgt kontrolkomit6 og redaktsr, re-
daktionssekreter, kasserer og ekspedient.
Kontrolkomiteen, der havde tre medlem-
mer, samledes en Bang ugentligt og ,rfor-
te opsyn med den hele forretning< og pA-

s6, at funktionarerne opfyldte deres for-
pligtelser. Den kunne suspendere enkelte
eiler samtlige funktionerer 1o.

Positivt vidnesbyrd om, at denne ledel-
sesform, hvor redaktoren skulle valges
hvert halve ir, er indfort i Arhus, findes
fsrst 7. okt. 1884: den dato >Socialdemo-

kratisk Ugebladu overgik til dagbladet
>Demokraten.. 11.

Som nevnt blev >Socialdemokratisk

Ugeblado i begyndelsen trykt hos >Aar-
hus Amtstidendeo, men det venskabelige
forhold kolnedes, efterhAnden som Ha-
rald Jensens og Marotts arbejde bar frugt.
Redaktoren, Alfred Bjornbak, kunne ikke
roligt se to af sine typografer gore ind-
hug blandt folk, der ellers fyldte op i hans

rekker, oven i ksbet ved hjelp af hans
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egen skrift og svarte/ som Marott siger

i sine erindringer. Resultatet var uund-
g6eligt: de to typografer blev fyret 12.

Dette aktualiserede planerne om at lade
>Socialdemokratisk Ugeblad< blive dag-
blad. Forste skridt pi vejen var anskaf-
felse af eget trykkeri. >Aktieselskabet til
udgivelsen af et socialdemokratisk organ
i Arhus< kunne ikke bere dette projekt,
og i stedet trAdte en eldre partifelle, mu-
rermester A. Sarensen Braad, til med et

l6n piL 1500 kr., si Harald Jensen og Ma-
rott kunne rejse til Kerteminde og d6r
kobe en gammel trykmaskine, skrift og
andet nodvendigt materiale 1:1.

1. juli 1884 startede det ny trykkeri,
der flk til huse i et skur i baggirden
Banegirdsvej 6. Dermed havde Harald

Jensen og Marott sikret sig, at bladet
kunne udkomme, uanset hvorledes for-
holdet til Venstre udviklede sig. Der hav-
de dog ikke pi noget tidspunkt indtil da

veret lagt bladet nogen trykmessige hin-
dringer i vejen 14.

Da de lokale krefter i Arhus heller ikke
kunne sikre de fornodne midler til det
planlagte dagblads daglige drift, hen-
vendte Marott og Harald fensen sig i juli
1884 til partifellerne i Kobenhavn, hvor
Socialdemokratisk Forbund fik de koben-
havnske fagforeninger til at tage for 840
kr. aktier. Og hvad der var nok s& vig-
tigt: et fellesmode af Socialdemokratisk
Forbund og fagforeningerne vedtog 4.

sept. 1884 at henstille til >Social-Demo-

kratenns kontrahentmode >at bevilge de

nodvendige midler til bladet i Arhusn 15.

Kontrahentmodet 77. sept. efterkom
opfordringen og bevilgede et rentefrit l6n
pi indtil 3000 kr. 16. LAnet var begyn-



delsen til en stadig storre strom af kapi-
tal til >Demokrateno i de neste L0 Ar,

indtil bladet begyndte at svare sig.

Foruden kapital og trykkeri sikrede Ma-
rott og Harald Jensen sig en redaktionel
medarbejder. Det var den senere redak-
tor af ,Ekstrabladeto Frejlif Olsen (bror
til Henrik Cavling), dengang kun 15 ir
gammel. Han havde vakt opmarksomhed
ved et bloddryppende digt under navnet
Frederik Moller, og ved at pisti sig eldre
end sine 15 ir blev han antaget - men
det blev nu kun en korwarig episode for
Frejlif Olsen 1?.

1. okt. 1884 blev >Socialdemokratisk
Ugeblad< aflast af dagbladet >Demokra-

Trykkcriet i baggdrden
til Banegfrrdst:tej 6. T.o.
for kakkelottnen maski-
nen lra Kerteminde.
D amo kr at crts i ub il eums-
nuntnler 19. juni 1908.

teno. Ugebladet havde da 585 abonnen-
ter 18, og det okonomiske grundlag var
fortsat meget spinkelt. Marott og Harald

fensen mAtte da ogsi, fore et sparsomme-
ligt levned for at holde foretagendet i
gang. Harald )ensen, hvis grundlon hos
aktieselskabet var 15 kr. om ugen 1e,

skulle dog senere biive en holden mand
takket vere sin indsats: >Demokraten<
blev det storste blad i Arhus og ophav til
den socialdemokratiske presse i Jylland.

Oplag
Den grafiske fremstilling af >Demokra-
ten(s oplag i absolutte tal (figur 1) viser,
hvorledes >Demokraten< i en nasten l-0-
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Redaktions- og ekspeditionskontoret Banegfrrds-
oei 6. Arbejdsbordet ser ud til at hatse oaret en
rekke brudder, ophengt aed langaeggen. - De-
mokratens jubileumsnuntmet 19. iuni 1908.

irig periode mitte kempe for at opne en

placering mellem de ovrige Arhus-blade
og trods iherdig agitation kun havde
ringe held. Men bladet mitte ogsi tage

Figur 1

> D enokr aten < s op lag 1 88 3-19 1 5
Kilde: Dem. 19. juni 1908 og kontrol II
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konkurrencen op med fire etablerede dag-
blade, der var preget af provisorietidens
skarpe pressepolemik.

>Aarhuus Stiftstidendeo, grundlagt
1794, splllede som politisk organ en min-
dre rolle, mens ]. M. Mzrk var redaktor
(1873-1889), men Morks st€rke stilling
i kommunalpolitiske anliggender o$ um6-
delige lokalpatriotisme plus personlige
popularitet gjorde Stiftstidendes position
som ,byens blad< urokkelig 20. Pi >De-

mokraten< antog man, at dette forhold
medforte, at mange arbejdere holdt bladet
trods dets umiskendelige hojreobservans,
og >Demokraten< forte idelige kampag-
ner mod det for arbejderfjendtlighed 21.

Morks efterfolger, Funch Thomsen (red.

7889-7923), var dygtigere som blad-
mand og befastede yderligere avisens

position 22.

Venstre-oppositionen havde 1865 fAet

et taleror gennem >Aarhus Amtstidendeo,
hvis radikale, antimilitaristiske redaktsr
Lars Bjornbak (red. 1856-1878) havde
haft betydning for den tidlige arbejder-
bevegelse i Arhus. Lars Bjornbaks ssnner
fortsatte bladet: i perioden 1885-1889
med cand. jur. Vilh. Lassen som daglig
leder, hvis skarpe pen fik injuriesagerne
til at blomstre som i gamle Bjarnbaks
dage zn. Amtstidendes radikalisme i >De-

mokratenos forste 5r mi have veret med-
virkende til at holde >Demokraten(s op-
lag nede - senere gav en moderat ledelse
af >Aarhus Amtstidende<< >Demokraten<
bedre kort pi hinden.

>Aarhus Folkebladu, startet L882 som
reaktion pi Bjornbaks og Amtstidendes
anti-grundtvigianske holdning, fsrte un-
der N. Joh. Laursens redaktion (1882-
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1903) en endnu skarpere pen mod mini-
steriet Estrup end Amtstidende 2a. Folke-
bladet opfattede antagelig >Socialdemo-
kratisk Ugeblad< som en konkurrent i
radikalisme, og mens >Aarhuus Stifts-
tidende< provede at tie bladet ihjel, og
Amtstidende omtalte det neutralt, gav
Folkebladet det en ilde medfart 25. Som
forholdsvis nyetableret kom >Aarhus Fol-
keblad< neppe til at trykke >Demokra-
ten< meget.

>Jyllands Posten<, startet 1871, li den-
gang yderst til hojre, men efterhinden
som bladet udviklede sig til et konserva-
tivt organ for hele landsdelen, kom det til
at betyde mindre og mindre for de lokale
forhold 26.

Midten af halvfemserne bragte >Demo-
kratenus oplagsmessige gennembrud. No-
gen bestemt irsag til gennembrudet er det
vanskeligt at pivise. Da >Social-Demo-
kraten< i firsernes fsrste halvdel fik sit
gennembrud, lA irsagen i hoj grad i redak-
torskiftet 1881, der gav bladet en slag-
kraftig journalistisk udformning. Ganskd
vist forbedredes indholdet i >Demokra-
ten<, efterhinden som Harald ]ensen blev
en mere svet bladmand, men da ,Demo-
krateno hele tiden havde holdt sig til >So-

cial-Demokraten<(s linie, kan der ikke pi-
vises nogen vasentlig journalistisk en-
dring som 6rsag, omend Peter Sabroes
indflydelse markes (medredaktor 1895-
7905). Generelle politiske forhold og ar-
bejderbevegelsens organisatoriske udvik-
ling kan tenkes at have spillet en rolle.

I >Demokraten<s forste ir kulminere-
de forfatningskampen, hvorunder Social-
demokratiet ikke pi markant mide skilte
sig ud. Venstre og socialdemokraterne i

Arhus samarbejdede med regelmessige
moder pi bestyrelsesplan, og >Aarhus
Amtstidende r< forte lige sA kraftigt sprog
mod provisorierne som >Demokrateno.

Men under forfatningskampens stagna-
tion op mod 1890 begyndte socialdemo-
kraterne i Arhus at markere deres selv-
stendighed kraftigere. Forste skridt var
selvstendig grundlovsfest 7887, og op-
stillingen af en selvstendig kandidat i
Arhus til folketingsvalget 1892 marke-
rede det definitive brud pi det snavre
lokale samarbejde 27. Belastende for det
gode forhold var ogsi Harald ]ensens valg
1890 i Skjoldelevkredsen, hvor han med
stor taktisk klogt udnyttede en splittelse
i Venstre. Netop Skjoldelev-valget vakte
veldig opsigt og var sammen med valget
af Holm og Hordum med til at sli So-

cialdemokratiet fast i bevidstheden som

et parti af politisk betydning 28.

Forfatningskampens stagnation og for-
ligspolitikken betod en betydelig modera-
tion i >Aarhus Amtstidendeus tone. Med
Niels Neergaard i redaktorstolen pi Amts-
tidende fra 7892 var den bjornbakske ra-
dikalisme et oversteet stadium 2e, og
,Demokrateno kunne fremstS. i overens-
stemmelse med Karl Marx' tese: Over for
socialdemokraterne er alle andre partier
en reaktioner masse.

Sidelobende med distanceringen til
Venstre voksede den organiserede arbej-
derbevegelse i Arhus, og >Demokrateno
indgik som fast bestanddel af ethvert agi-
tationsmsde. Prsvenumre blev uddelt, og
det blev igen og igen sliet fast, hvor for-
kasteligt det var for arbejdere at holde
hojreblade, der hinede og modarbejdede
arbejdernes interesser.
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Til disse to faktorer - klar politisk selv-

stendig placering og opbygning af et ef-
fektivt parti- og agitationsapparat - kom-
mer en tredie og mAske nok si vigtig.
Leseferdigheden i den brede befolkning
var stigende fsr Arhundredskiftet, og ved
at rette opmerksomheden specielt mod

arbejdere og smihandlende kan >Demo-

kratenu have fAet tag i store kredse, der
ikke tidligere leste avis.

1897 havde >Demokraten< tilkampet
sig pladsen som byens storste avis - en

position den beholdt i hele resten af den

her behandlede periode 30.

@konomi
,Demokratenos oplagsmessige gennem-

brud faldt sammen med bladets okonomi-
ske, jfr. figur 2. Forinden mitte bladet
gennem en sver tid, hvor gelden hobede

sig op pi grund af den ringe oplagsstig-
ning.

Arbejderbevegelsen i Arhus var for
svag til at yde nogen storre hjelp 31, og

Marott og Harald Jensen mitte derfor
gentagne gange henvende sig til deres

mere succesrige forbillede >Social-Demo-

Figur 2

Modtaget lra og indsendt til >Social-Demokraten<
Kilde: Hoaedbog, Dem. s. 83, 254 og 462463.
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krateno i Kobenhavn for at opretholde

bladets eksistens. Det forste lAn pA 3000

kr. blev behandlet meget formelt. Der
blev oprettet en panteobligation, der me-
get optimistisk satte tilbagebetalingsfri-
sten til 11. dec. 1889 32. Senere blev til-
skuddene ydet uden slet si mange forma-
liteter. Fra febr. 1887 blev >Demokrateno

sikret fast papirtilforsel fra Kobenhavn
:r;r, mens et forslag samme Ar fra Marott
og Harald Jensen om et fast tilskud pi
1200 kr. pr. kvartal blev afvist 34. Gel-
den til Kobenhavn voksede stadig. 1. okt.
1888 var den oppe pA ca. 17.000 kr., og

bladets okonomi var stadig s6. anspaendt,

at Harald fensen af egen lomme flere
gange mAtte legge ud for at sikre kasse-

balancen 35. Fra 1895 begyndte >Demo-

krateno at give overskud, hvad specielt
,Social-Demokrateno satte pris pi, da

bladet som ejer havde krav pi hele over-

skuddet.
Omkring &rhundredskiftet havde >De-

mokratenu betalt hele sin gald, og der

begyndte at rejse sig roster for, at bladet
skulle have lov til at beholde en del af
overskuddet. Sagen blev for alvor rejst
pi et representantskabsmode sommeren

1905, hvor ]akob Jensen onskede 25-50
0/o af overskuddet. Harald ]ensen mente,

at 10 0/o ville vere mere rimeligt, da >De-

mokrateno sAvel som >Social-Demokra-

ten( matte v@re med til at betale den ov-
rige underskudsgivende provinspresse 36.

Det blev ved de 70 0lo, da kontrolkomi-
teen for >Social-Demokrateno i slutnin-
gen af iret gav >Demokratenu andel i
overskuddet. Pengene skulle bruges til
lokale partiformAl efter rDemokratenos
kontrolkomit6s indstiiling og represen-



tantskabets beslutning 37. Andelen ud-
gjorde i gennemsnit 2000 kr. &rligt, og
langt den storste del blev anvendt til Ar-
bejdernes Byggeselskab og senere til for-
samlingsbygningen. Kun undtagelsesvis
blev der brugt af belobet til agitation og

da kun beskedne summer. De voldsomme
udsving, figur 2 viser efter 1895, forkla-
res af bladets aflaggerpolitik, der ner-
mere er behandlet senere.

Som de fleste andre dagblade havde
>Demokraten< ogsi et accidenstrykkeri,
der serligt blev benyttet af arbejderbeve-
gelsen bide i Arhus og i resten af landet.
Der foreligger ikke specielle regnskaber
for accidenstrykkeriet, siledes at dets evt.
overskud kan klarlegges. I sidste halvAr
1889 var indtegten ved trykkeriet 647
kr. Til sammenligning tjener, at abonne-
mentsindtegten fra Arhus i samme pe-

riode var 5.147 kr.l halv&ret okt. 1895-
marts 1897 var de tilsvarende tal 4.979
kr. fra trykkeriet og 77.526 kr. fra abon-
nement. Accidenstrykkeriets andel af om-
satningen var s6ledes stigende, hvilket
bl. a. skal ses i forbindelse med, at >Land-

arbejdereno siden 1895 blev trykt pi Ar-
bejderpartiets Bogtrykkeri 38. >Demokra-

ten<s accidenstrykkeri har utvivlsomt
stottet bladets okonomi, men i hvor hzj
grad tillader det foreliggende regnskabs-
materiale ikke at afgore.

Ledelsesforhold
Da >Demokraten( 1. okt. 1884 begyndte
at udgi som dagblad, var det som nevnt
udstyret med samme ledelsesorganer sorn

>Social-Demokraten,,, dvs. en represen-
tantforsamling best&ende af andelshavere

i aktieforeningen og en kontrolkomit6 lJe.

En del tyder pi, at organerne fungerede
pA samme mide som i Kobenhavn: bl. a.

blev redaktoren valgt af reprasentant-
modet 40, men da der intet regulativ fin-
des bevaret eller andet oplysende mate-

riale, lader det sig ikke gore at trenge
dybere ind i funktionsmAden.

Galdsatningen til >Social-Demokra-

teno betad allerede fra bladets start 1884

mulighed for indflydelse fra Kobenhavn,

idet det i panteobligationen pi 3000 kr.s
linet hed: >Sifremt kreditor skulle finde,
at bladet ,Demokraten< ikke ledes i den

6nd, hvori det er stiftet, og som er for-
rnilet med dets udgivelse, har kreditor ret

til at lade l6net representere pA forenin-
gens kontrahentmoder ved fagforeninger-
ne i Arhus, som om det var kontant ind-
betalt aktiekapital, som forste middel til
at hidfore en forandring, og dernast, si-
fremt dette ikke skulle fare til det onskede

resultat. . . at opsige hele kapitalen til ud-
betaling med et halvt irs varsel . . .., {1.

Den stadig voksende geld til Koben-

havn - 1. okt. 1888 var den pA ca. 17.000

kr. - og oplagets ringe vekst belastede

aktieforeningen i den grad, at >uenig-

heden begyndte at stikke sit haslige ho-
ved fremo a2. Msderne i foreningen, hvis
aktier hovedsagelig var private hos parti-
faller, begyndte at blive urolige {:t, 08

et sammenbrud for bladet kunne blive
folgen.

Forholdene i Arhus samt den fsrste an-
modning om stotte fra Alborg fik >Social-

Demokratenos kontrahentforsamling til at

forlange en >ordning af bladagitationen<
aa. Kontrolkomiteen udarbejdede en plan
for centralisation af arbejderpressen i fyl-



land, og 74. aug.1888 blev planen ved-
taget af kontrahentforsamlingen efter for-
udgiende godkendelse pi kongressen
lggg 45.

>Demokrateno skulle fra 1. okt. vere
eneste blad i Jylland med selvstendigt
trykkeri, mens Alborg, Randers og Hor-
sens skulle forsynes med aflaggere fra
Arhus. Ejendomsretten dl >Demokrateno

blev overdraget til >Social-Demokrateno,

og ved fremtidige bladoprettelser skulle li-
geledes ,social-Demokrateno vere ejer a(i.

Centraliseringen 1888 kom til at danne
grundlag for en udvikling, der betod, at
alle partiets blade fremtidigt kom ind un-
der 6n ledelse: kontrolkomiteen i Koben-
havn, hvilket var af fundamental betyd-
ning for udviklingen af den socialdemo-
kratiske presses tidligere fremhevede
okonomiske enhed. Den okonomiske so-

lidaritet betod hensyntagen til helheden,
siledes at de partimessige behov ved
bladoprettelserne kunne saettes i forgrun-
den.

Det var >Social-Demokrateno, der bar
de store ofre, centralisationen medforte.
Bladet mitte bide betale provinspressens
grundleggelse og tildels drift, foruden at
det mitte afgive abonnenter til de sted-
lige blade 47. Senere, da >Demokrateno
begyndte at give overskud, medforte den-
ne politik ogsi store ofre for dette blad,
hvad der senere udforligt skal blive gjort
rede for. I langden var det naturligvis
uholdbart, at provinsen var uden legalise-
ret indflydelse pi den socialdemokratiske
presse, men forst 1913 andredes reglerne
siledes, at provinsaviserne kunne velge
representanter til et landskontrahentmo-
de, der skulle velge >Social-Demokra-
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tenos kontrolkomit6 og drofte de redak-

tionelle linier 48.

Forelobig betsd centraliseringen for
>Demokratenos vedkommende okonomisk
sikring mod opgivelse af selvstendighe-
den. >Aktieforeningen til udgivelsen af et

socialdemokratisk organ i Arhuso blev
oplost tilsyneladende uden anden vanske-
lighed, end at der ikke modte nok op ved
den forste generalforsamling {{). For at

sikre, at den lokale arbejderbevagelse al-
ligevel stadig folte sig knyttet til bladet
og ikke betragtede det som fjernstyret fra
I(obenhavn, sikredes en vis lokal indfly-
delse. Foreningerne, der var centraliseret
under Socialdemokratiet i Arhus, dannede

med to repraesentanter fra hver et repre-
sentantskab, der tridte sammen hvert
kvartal for at pAhore beretning om for-
retningens gang, godkende regnskabet og

vedtage halvArlige budgetter 5o.

Selv om reprasentantskabet kun havde
en passivt godkendende funktion, synes

ordningen at have fungeret tilfredsstil-
lende. Kun en enkelt gang blev der fra
forsamlingen klaget over, >at represen-
tanterne ikke har noget at skulle have
sagt/ da det var kobenhavnerne, der be-

stemte nesten alto. Harald Jensen be-

negtede ikke den ringe selvstendighed,
men gav arbejderne i Arhus skylden,
fordi fagforeningerne i sin tid ikke ydede
den fornodne stotte 51 - heri ligger mA-

ske ogsA forklaringen p5. accepten af den

passive rolle. Ved siden af de i reglerne
fastlagte opgaver blev representantmodet
ogsA et forum for kritik af bladets form
og indhold, hvor lesernes krav til bladet
blev formuleret. Bladets format - specielt
i sammenligning med de andre Arhus-



l. P. Sundbo (1850-1928) zsirkede kun to dr,1891
-93, oed Demokraten. 1898 bleo han leder at'
Vestjyllands Social-Demokrat i Esbierg, hpor han
skulle komme til at gore sin zsesentligste indsats.
Som byrddsmedlem fra 1-900 fik han stor indt'ly-
delse pd byens skolepolitik. 1910 rar hdn drio-
kraften bag placeringen al arbejderhojskolen i
Esbjerg. 1918-28 sad Sundbo i folketinget uden
dog nogensinde her dt komme t'rem i t'orste rekke.
Demokratens jubilaumsnummer 79. juni 1908.

blades - var det emne, der mest regel-
messigt dukkede op. Arbejderne onskede,

at deres blad skulle veere lige si presen-
tabelt som de andre. Indholdskritikken
gik mest pi de lokale emner: specielt var
der en overgang utilfredshed med byrAds-
referaterne, idet der kun blev refereret,
nir Sabroe eller Harald Jensen havde sagt
noget 52. Ang&ende de store linier i bla-
dets indhold fulgte man partiets paroler,
og da var reprasentantmodet ikke det
rette forum for indsigelser. Kun i enkelte
kontroversielle sager udviste represen-

tantskabet initiativ og sogte at pivirke
bladets ledelse gennem resolutionsvedta-
gelser - det gjaldt f. eks. i sporgsmAlet
om i. P. Sundboes forbliven pi bladet 53.

Den daglige lokale indsigt med bladet
representerede kontrolkomiteen, bestien-
de af tre medlemmer, valgt af reprasen-
tantskabet. Den skulle fore opsyn med
bladets okonomi, pise at bladet redigere-
des i overensstemmelse med Socialdemo-
kratiets program og tage sig af personale-
sporgsm&l 5a. Opsynet bestod hovedsage-
lig af revision: eftersyn af, at ny annon-
cer var indfort i avertissementsprotokol-
len, konferere bilag med kassebs1er og
kassebogerne med hovedbogen osv. Dette
temmelig omfattende arbejde bevirkede,
at kontrolkomiteens medlemmer fik lon.
Revisionen var det primare arbejde, for
bestemmelsen om den politiske kontrol
mA anses for en ren sikkerhedsforanstalt-
ning, der ikke for Arhus' vedkommende
blev taget i brug, og i personalespargs-
m&l havde kontrolkomiteen kun indstil-
lingsret, der sjeldent blev benyttet. Valg
af redaktorer skete i Kobenhavn helt hen
over hovedet pi kontrolkomiteen tt. Op-
rindelig var kontrolkomiteen frataget en-

hver bevilgende myndighed og kunne kun
efter samrAd med ejerne give bevilling pi
mindre belsb ud over budgettet 56. Disse
snavre rammer viste sig i lengden for
besvarlige, og redaktoren fik lov til i
samrid med kontrolkomiteen at bruge
>mindre belob ud over, hvad budgettet
foreskriver< r'7.

Kontrolkomiteen var >Demokraten<s
officielle talerar til Kobenhavn, og hen-
vendelser til bladet om stotte skete ogsi
til den. Men der er ingen tvivl om, at det
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var Harald Jensen, der talte gennem kon-
trolkomiteen/ og at det var ham, henven-
delserne gjaldt. Kontrolkomiteen ses ikke
pi noget tidspunkt at have taget et selv-
standigt initiativ, f. eks. hvad aflegger-
politikken eller >Demokratenos udvidel-
ser angik, og der er heller ikke i protokol-
lerne registreret nogen uenighed mellem
Harald Jensen og kontrolkomiteen. Nir
Harald Jensen anbefalede noget, var det
vedtaget, og nAr han fraridede, var det
forkastet. Foruden Harald |ensens st@rke
autoritet og den respekt han nod som jy-
dernes forstemand , >Kong Harald<, kan
forholdet forklares ved, at kontrolkomi-
teen bestod af partiets trofaste slidere, der
gik igen i flere bestyrelser og udvalg,
men som kun i enkelte tilfelde niede at
forlade det lokale plan. Det illustreres og-
sA af stor stabilitet i kontrolkomiteens
sammensatning. NAr der kom ny folk
ind, var Arsagen nesten altid, at forgan-
geren var blevet ansat ved >Demokra-
ten(; typisk nok var det aldrig ved redak-
tionen, men som ekspedient, fyrbader
osv. Gennem arbejdet i kontrolkomiteen
havde de fAet indblik i dagbladets forhold
og vist deres verd som loyale partifeller.

Konkluderende kan siges, at kontrol-
komiteen bestod af folk, der nod tillid i
arbejderbevegelsen i Arhus, og som kun-
ne sta som garanter for, at bladet okono-
misk blev hederligt ledet, men de havde
ingen andel i bladets ledelse.

>D emokrateno s at'l e gger e o g
at'laggerpolitik
>Demokratenus hovedopgave som social-
demokratisk partiorgan kom klart til ud-
tryk i bladets afleggerpolitik. Det var
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ikke primert opgaven at skabe et okono-
rnisk givtigt foretagende - det primere
var at sikre den socialdemokratiske presse

den storst mulige udbredelse, koste hvad
det ville. Den folgende oversigt med en

kort omtale af de enkelte afleggerblade
(udforligst for pionerbladene) viser, hvor-
ledes der i afleggerpolitikken var en ten-
dens til at lade afleggerblade, der efter-
hinden var blevet overskudsgivende, bli-
ve selvstendige og opretholde de stadig
underskudsgivende.

Af opstillingen tabel l- over >Demo-
kratenos afleggerblade fremgir, at det
forste set bestod af ,Randers Folkebladu,
>Horsens Arbejderblad< og >Nordjyl-
lands Arbejderblado samt at afhengig-
heden varede ca. 10 ir.

>Randers Folkeblad< blev oprettet pi
>Demokraten<s initiativ allerede 1. okt.
1887, mens bladet endnu gav underskud.
Mens der ved alle senere afleggere var
en veletableret arbejderbevegelse p5. ste-
det som fodselshjalpere, mitte arbejder-
bevegelsen i Randers forst reorganiseres
efter at have stiet i stampe siden 1885-
86 i8. Med Peter Sabroe som >Demokra-
tenus mand pi stedet gik dette smertefrit:
i sept. 1887 blev en afdeling af Social-
demokratisk Forbund stiftet (med P. S.

som formand), kort efter fik han etable-
ret en fellesorganisation, og sidelobende

hermed afholdt han en rekke agitations-
moder 50. Da >Randers Folkeblad< fra
1. okt. begyndte at udkomme, fik det ca.

200 abonnenter mod >Demokraten<s 35
60. Det var ellers ikke, fordi der var no-
gen storre forskel pi de to blade; der var
faktisk kun >hovedet( til forskel, idet
lokalrubrikken og annoncerne fra Ran-



I abel I
> D emokr at en n s afle gger e Oprettet Selvstendig

Randers Folkeblad (1. okt.
Arbejderblad, 1899: Soc.

ders og Omegn)

1888: Randers

Dem. for Ran- 1. oktober 1887 7899

Horsens Arbejderblad
(1898: Horsens Soc. Dem.)

1. oktober 1888 1. oktober 1B98

Nordjyllands Arbejderblad
(1905: Nordjyllands Soc. Dem.) Alborg

1. oktober 1888 1. oktober 1898

Vestjyllands Social-Demokrat Esbjerg 1. maj 1898 1. november 1898

Silkeborg Social-Demokrat 1. juli 1900 1. oktober 1907

Skanderborg Social-Demokrat 1901
1. okt.7907: afleg-
ger af Silkeborg

Herning Social-Demokrat 1. juli 1905
1. okt. 7907 afleg-
ger af Silkeborg

Viborg Amts Social-Demokrat 1903 7976

Morso Social-Demokrat 7907

Skive Social-Demokrat -t907

Thisted Social-Demokrat 7909

Kilder: Se teksten.

ders ogsA kom i Arhusbladet. Sabroes lon
for anstrengelserne var 7 kr. om ugen,
hvilket betod, at han mitte have et bijob
som lejetjener (hvad han senere i pole-
mikker m6tte hore for) 61.

,Nordjyllands Arbejderblado i Alborg
blev startet okt. 1887 pi den lokale ar-
bejderbevegelses initiativ med rypograf

N. L. Christensen som redaktsr 62. Det
udkom som ugeblad, men da startkapita-
Ien kun var ca. 500 kr., kom bladet hur-
tigt i vanskeligheder, og fra 1. okt. 1888
blev det som en folge af centraliseringen
overtaget af ,Demollraten< 6:1.

>Horsens Folkeblad< blev ifolge sam-

me centraliseringsplan startet 1. okt. 1888

101



med Marott som redaktor 6a. >Demokra-
teno havde for det tidspunkt en afsatning
pi 30-40 eks. i Horsens, mens det nye
blad i sit fsrste kvartal kom op pA ca.

380 eks. 65. Stadige krav fra Vejle og
Fredericia om bladdekning medforte, at
>>Horsens Arbejderblad<< fra 7. jan. 7897
udkom under navnet >@stjyllands Social-
Demokrat< med dekning for de tre byer
66.

Afleggerbladene kom hurtigt i god
genge/ kun Horsens gav ved periodens
slutning stadig underskud. Hvornir bla-
dene begyndte at give overskud, kan ikke

Peter Sabroe (1867-1913) skreo allerede som 18-
19 firig bidrag til Demokraten. 1887 blezt han
leder af Randersaflaggeren, Randers Folkeblad;
men allerede frret efter kom han tilbage til hiem-
byen og uar deret'ter til 1908 medarbeider aed
Demokraten, 1895-1906 med titel af redaktor. -
Demokrqtens jubilaumsnuntmer 19. juni 1908.
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konstateres, ej heller, om Horsens gav
overskud eller blot balancerede, da det

blev selvstendigt 1899. Men det stAr
klart, at >Demokrateno, da det forste hold
afleggere blev selvstendige, mistede en

indtegtskilde, hvilket understregede bla-
dets allerede nevnte karakter af parti-
organ snarere end forretning.

Kort efter, at det forste hold afleggere
var blevet selvstendige, blev grunden
lagt til et nyt med udsendelsen af >Silke-
borg Social-Demokrat< 1. juli L900. Ar-
bejderbevegelsen havde da haft fodfeste
i Midtjylland siden midten af firserne, og
partifellerne i Silkeborg havde tidligere
forsagt at fi en aflegger, bl. a. 1898,
men var da blevet spist af med et forslag
om et kontor for >Demokrateno betalt af
dem selv 67. Men da bladet forst var
etableret, arbejdede det sig hurtigt op og
begyndte at give overskud 1903. Kort tid
efter oprettelsen af >Silkeborg Social-De-
mokrato blev en anmodning fra Skander-
borg om en aflegger imodekommet 68,

men >Skanderborg Social-Demokrat< blev
ikke noget overskudsforetagende.

Rentabiliteten kunne vere opretholdt,
hvis >Demokratenu havde nojedes med
de to, men igen viste det sig, at parti-
messige hensyn vejede tungere end ako-
nomiske: 1905 lykkedes det partifallerne
i Herning at fA en aflegger og endda pi
si spinkelt et grundlag som 200 abon-
nenter 6e. Forholdene blev ikke bedre, da
>Silkeborg Social-Demokrat< 7907 fik
selvstendigt trykkeri og overtog Skan-
derborg og Herning som afleggere. Det
samlede underskud for de tre blade det
forste Ar kom op pA omkring 12.000 kr.
ifolge Harald ]ensen 70, men pi det tids-



De
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Bladhoz:e der f or jy ske S o cial-D emokr at' er 7921
lig afleggere al Demokraten. - E. Wiinblad og
demokrati's Historie fra 1871 til 192L (1921).

Al de 30 blade par hele 11 oprinde-
Alsing Andersen: Det danske Social-

103



punkt belastede de naturligvis ikke >De-

mokraten<s regnskab. Det gjorde derimod
det sidste hold afleggere i den her be-
handlede periode, sikkert pi grund af op-
rettelsen af hjelpetrykkerier i Skive, Vi-
borg og Nykobing Mors, selv om der ikke
var tale om socialdemokratisk ejede tryk-
kerier.

Gennemgangen af >Demokratenos af-
leggere giver som nevnt til resultat, at
partihensyn blev sat over okonomiske
hensyn. Afleggernes partimessige vardi
lA i den regelmessige agitation for orga-
nisering med lokalt sigte og i bladenes
funktion som kontaktorgan for den lo-
kale arbejderbevegelse. Men oprettelsen
af en aflegger eller et kontor med en

ekspedient betad mere end en forstarket
agitation pA det pressemessige plan, hvor
verdifuldt det end var. Ved ansattelsen
af lokalredaktoren eller ekspedienten spil-
lede nemlig mandens agitatoriske evner
mindst lige si stor en rolle som de jour-
naiistiske i', for presserepresentanten
skulle vare - og blev - partiets ledende
mand pi stedet. Han fungerede i mange
tilfelde som formand for partiforeningen,
virkede aktivt i agitationsudvalget og pi
agitationsmoderne, og det var ham, der
blev opstillet til byridsvalg eller som fol-
ketingskandidat. Afleggerbladene og de

faste oplandskontorer var kraftcentre i
agitationen, og det forklarer, hvorfor So-
cialdemokratiet lod partihensyn veje tun-
gest i pressens forhold.

I Arhus amt havde >Demokraten< i

den behandlede periode oplandskontor i
Odder, i avrigt det eneste sted. Det skal
her behandles nermere som eksempel pi
disse kontorers funktion og betydning.
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Fre,n til marts 1903 havde bladet kun en

kontaktmand i byen. Han skulle varetage
annoncetegning og opkrevning hos abon-
nenterne og blev aflsnnet med procenter
af de indtegter, han skaffede. Han funge-
rede antagelig ogsi som oplandsmeddeler,
men jobbet var ikke serligt givtigt, s5. et
fast tillag kunne vere nsdvendigt 72.

Selve stillingen som kontaktmand gav
ikke mulighed for mere professionelt par-
tiarbejde. Odderforeningen indsendte fle-
re gange andragender til kontrolkomiteen
om, at bladet skulle oprette et kontor med
en heltidsbeskeftiget mand - bl. a. 1895
og 7899 - og sporSsmilet blev fremdra-
get pi agitationsdistriktets delegeretmode
i 1901. Her vedtog forsamlingen en reso-
Iution, der opfordrede kontrolkomiteen til
>at have opmerksomheden henvendt pi
et serligt kontor fooDemokrateno i Od-
der.. 7 3.

Inden for kontrolkomiteen var der alle-
rede siden 1900 stemning for et kontor i
Odder, og i febr. 1903 blev planerne rea-
liserede ?a. Redaktsr Carl Jakobsen fra
Varde 75 blev ansat som fast ekspedient
med en ugelon pA 15 kr. plus procenter
af annoncer og inkasso, dog siledes, at
minimumslonnen blev garanteret til 30
kr. Bladet betalte videre 2/s af kontor-
lejen pi 300 kr. Arligt. Foruden at vare-
tage annoncer og inkasso skulle Jakobsen
redigere lokalstoffet fra Odder, men da

det kun drejede sig om smistykker, havde
han god tid til at >tage ledende del i
partibevegelsen.., som det hed, da en lig-
nende stilling et halvt ir forud blev besat

i Greni 76. Allerede samme ir blev han
valgt til formand for Odderforeningen,
valgt som delegeret til partikongressen



og opstillet som kandidat til folketinget.
I perioden 1903 til 1909 steg den so-

cialdemokratiske stemmeandel ved folke-
tingsvalgene fra 28 0lo ttl 37 0/0, hvilket
sikkert skal ses i forbindelse med den for-
bedrede situation for agitationen og ikke
mindst >Demokratenos bedre dakning af
det lokale stof. Ved valget 1910 opniede
Carl Jakobsen valg takket vere valgsam-
arbejde mcd de radikale, men han mitte
afgive mandatet igen ved valget 1913,
fordi de radikale i strid med deres ledelse

opstillede egen kandidat 77.

Ogs& foreningsdannelsen i krcdser-r

gjorde gode fremskridt - af 10 nydan-
nede foreninger siden 1903 i Arhus amt

blev de 4 dannet i Odderkredsen, mens

resten fordelte sig over de ovrige tre

kredse 7s.

Prioritering af ny e,tfle ggerblad e

Det ser ikke ud til, at man har haft faste

retningsiinicr ved prioriteringen af op-

rettelserne. Pi partikongresserne blev de

mange forslag fra lokale foreninger om

oprettelse af partiorganer siden 1890

imodeg&et af resolutioner, hvis gennem-

giende tema var, at der kun skulle op-

rettes organer, ,hvor bevegelsen anses

for tilstrekkelig kraftig til finansielt at

bare et blado 7e. Et forslag fra Svend-
borg 1901 rned nojcre rctningslinier
lbladoprettelse nir partiorganisarionernc
i en by kunne skaffe 1000 faste abon-
nenter) blev forkastet s0. Regulativerne
for rDemokraten( og rSocial-Demokra-
ten< indeholder ingen retningslinier for
ny partiorganer eller aflaggere. Oprettel-
sen har derfor varet bestemt af forhol-
dene fra gang til gang, og her kan tre

udslagsgivende faktorer tenkes: okono-

miske forhold, behovet for socialdemo-

kratisk agitation og partifallernes pres.

Okonomiske forhold vil i forste rekke
sige >Social-Demokratenos og >Demokra-

tenos finansielle situation. Fra >Social-

Demokrateno blev der i &renes lob hentet

store belob til finansiering af provins-
pressen. >Demokraten< kostede, indtil
den 1896 begyndte at give overskud,

50.000 kr., men belobene blev meget

storre senere, da provinspresscn var mere

udbygget. 1910 havdede Harald Jensen

sAledes pi et reprasentantmode/ at pro-
vinspressens underskud var oppe pi
108.000 kr. pi et ir 81. Det farlige var,

at de underskudsgivende provinsblades

okonomi ikke rettede sig op, og endnu

1915 var det kun >Social-Demokrateno

og rDemokraten< foruden >Bornholms

Social-Demokrato, der gav overskud 82.

Tendensen til, at andre partiblade ikke
kunne svare sig, satte naturligvis en

grense for nyoprettelserne, da rSocial-

Dernokratenos ydeevne trods det store

oplag ikke var ubegranset. Resultatet var
planer oln en centralisering. 1902 arbej-

dede kontrolkomiteen i Kobenhavn med

en plan om, at alle de socialdemokratiske
blade skulle anvende felles sats. Det var
naturligvis ikke noget, der passede Ha-
rald Jensen, da det ville begranse hans

redaktionelle frihed, og i stedct skitserede

han en plan om at lade alle jyske blade

trykke i Arhus og nedlagge de lokale
trykkerier med undtagelse af et hjelpe-
trykkeri i Alborg. Harald Jensen mente,

at man derved kunne spare 40.000 kr.
iriigt mod de 4000, felles sats ville give

i besparelser - og desuden ,var man lige-
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ledes bedre herre over det stof, der kom
i bladeneo s:|. Udvalget i Kobenhavn,
der var nedsat i anledning af provins-
pressens stadige underskud, kr.rnne dog
ikke ni til enighed, og 1904 meddelte
Flarald Jenserr, at planerne var opgivet s+.

NAr decentraliseringen af den socialde-
mokratiske presse fortsatte, l-rang det bl. a.

sarlmcn med det pres, partifellerne ovede
for oprettelse af lokale organer. Sad man
starke krav overhorig for lange, risike-
rede rnan, at der blev taget et iokalt ini-
tiativ, der kunne bringe den siden 1888
tilvejebragte enhed i fare.

Siden 1890 havde arbejderbevagelser-r
i I(olding presset p& for at fi et stedligt
partiorgan/ uden det var blevet til noget
s". I 1897 tabre man tilmodigheden, og
p5. grundlag af aktietegning hos byens
arbejdere r"rdsendtes fra 1. okt. 1892 >So-
cial-Demokratisk Ugeblad for Kolding og
Omegn<. Partikongressen 1898 udtalte
sin misbiiligelse af det selvstendige ini-
tiativ og anbefalede forhandlinger om
bladets overgang til partiejendom s(i, og
fra 1. jan. kom losningen i form af uge-
bladets nedleggelse og udsendelse af
,Kolding Social-Demokrato som afl;egger
rrf ,Vestjyllands Social-Demokrat<, Es-
bjerg s7. Afferen viste, at man skulle
vare lydhor over for alvorlige onsker om
Iokale partiorganer. Inden for >Demokra-
ten<s omride undgik man sidanne yder-
ligheder, selv om bolgerne kunne gi hojt,
nir kontrolkomiteen havde besog af uden-
bys ansogere.

Behovet for socialdemokratisk agitation
i et omride (mere end partifaellernes pres)
var en faktor, der spillede ind ved afleg-
gerprioriteringen. Thy var siledes et om-
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r&de, hvor Socialdemokratiet havde svert
ved at trenge frem 88, og hvor oprettel-
sen af et socialdemokratisk blad ville vere
gavnlig for agitationen. 7902 provede
man med en aflegger fra Esbjerg i Thi-
sted, men J. P. Sundbos sr) skarpe pen
slog ikke an, og aflaggeren blev nedlagt
iret efter. 1909 blev det >Demokraten(s
tur til at prove en aflagger efter onske
f ra den kobenhavnske kontrolkomit6;
denne gang med et lokalt trykkeri i Thi-
sted til trykning af lokalsiden e{). Det
blev en dyr aflagger, og kontrolkomiteen
fra Arhus mitte 1911 til Thisted for at
tale dunder til partifellerne d6r og fore-
legge dem en pian om at lade bladet gA

ind under Aiborg eller f& lokalsiden trykt
i Skive lf 1. I Kobenhavn onskede man
dog bladet opretholdt, og for at bode pi
>Dcmokraten(s store udgifter til >Thisted
Social-Demokrato fik >Demokraten< ved
beregningen af bladets andel af dets over-
skud lov til at tage procenter ogsi af til-
skuddet til Thisted, siledes at >Demokra-
ten< blev holdt skadeslss, hvad dens an-
del af overskuddet angikr)?.

Re rlaktor er, me darb ej der e o g
journttlistik
Dert gctrcrtlle linic
Den linie, >Demokraten< fulgte i sin
journalistik, blev allerede stukket ud i
>Socialdemokratisk Ugeblados lsrste
nummer. Hcr hed det i programartiklen:
,At oplyse disse arbejdere om, at de selv
har interesser, de skulle varetage, og plig-
ter mod deres stand, dem selv og deres

born, de skulle opfylde; at meddele dem,

hvorledes deres brodre andet steds kam-
per for deres ret, og derved opmuntre



dem til at gore lige si i stedet for trostes-
lost at lide og tile; at blotte ubarmhjcr-
tigt de usle og forargelige forhold, som
er en folge af samfundets nuverende ord-
ning, og vende deres ojne mod den lysen-
de id6 om menneskehedens samfund i
Lighed, Frihed og Broderskab - det skal
vare vort mil, og dertil hibe vi pi kraf-
tig bistand af enhver tankende arbejdero
r);t. Sagt pi en anden mide var opgaven
at vackke arbejdernes klassebevidsthed,
agitcre for olganisation og beskrive over-
grebene mod arbejderklassen. Losrringen
af denne opgave var den rzde tr&d i
,Demokraten<s journalistik gennem hele
Haraid Jensens redaktarperiode (1883-
7e17).

I sin cgen journalistik lagde Harald
]cnsen stor vagt p& vederhaftighed og
var langt fra nogen ynder af altfor dra-
matisk journalistik rla, hvilket senere gav
spandinger med mere ildfulde journali-
ster. I sin form lagde Harald Jensen stor
vegt pi det korrekte sprog og klarhed.
Selv om han af og til kunne vere mcget
udforlig og langtrukken, havde han ev-
nen til at formulere sig i korte og nasten
slagordslignende setninger. Efter valget
1892, der gav Hojre fremgang, skrev Ha-
rald Jensen siledes i sin leder: >Der sorte
segi blev i dag sat pi dansk politik. Der
vil i den folgcnde tid vecre pest inden
dore. Llorup blev kastet af de moderate
og LIzjre i forening, og det er nu den for-
henvarende hojremand Albertis And, der
hviler over de grumsede vande . .o r)i.

Som bladleder var Harald |ensen ret
konservativ. I hele hans redaktortid blev
bladet trykt med gotisk skrift p& de sad-
vanlige fire sider. Den efterhinden for-

ogede stofmangde skaffede man plads til
genncm stadige forlengelser af bladet,
hvis format til sidst blev helt uh&ndter-
ligt. Reformforslag om overgang til det
moderne, flersidede format til aflosning
af lagenavisen afviste Harald )ensen:
,Tag ikke dugen af den fattige mands

bord,, 0(i. En anden ledende partifelle,
Jakob Jensen, bakkede Harald Jensen op,

og da der 1910 pi et representantmode
blcv stillet krav om en ny rotationsprcsse,
si bladet kunne overgi til det moderne,
flersidede format, mente Jakob Jensen, at
,man ikke skulle kaste pengene ud til en

ny presse for at komme til at ligne Stifts-
tidende tti . . . men partifallerne ude i
landet sivel som her i byen m& arbejde
for vort blads udbredeiseo 08.

Ganske vist kunne >Demokraten( reg-
ne med en omfattende frivillig agitation
for bladet; men det ville have varet et

sundere princip, specielt for >Demokra-
tenos fremtid, hvis man havde lagt storre
vegt pA, at det var selve bladet, der

solgte.

Ite dakto rc r t> g j ou rnalist c r

Emil Marott virkede kun forholdsvis kort
tid ved >Demokraten(; men som med-
grundlagger og som ansvarshavende re-
daktor under provisorietidens politiske
forfolgelse spillede han en ccntral rolle i
bladets forste ir.

Centraliseringen 1888 bragte Marott til
>Horsens Arbejderblado som redaktat oB

gav ,Demokraten( to ny medarbejdere:
cand. phil. Chr. Petersen og Peter Sabroe.
Chr. Petersen udvandrede 1891, mens Sa-

broe vedblev at vere medarbejder til 1908

- i pcrioden 1895 1906 sorn redaktor.
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Sabroe har utvivlsomt veret medvir-
kende til bladets gennembrud takket vere
den rekke sager, han rejste; men hans

ubesindige journalistik kunne gore for-
holdet til den solide Harald Jensen noget
anspandt {)!). Gang pA gang vovede han
sig for langt ud med en injuriesag som

uundgielig folge. l sin analyse af Sabroes
journalistik fremhever >Demokratenos

senere redaktor, Holger Eriksen, at det er

vanskeligt at skille Sabroes journalistiske
indsats fra hans reformatoriske. Holger
Eriksen mener, at det ikke var journali-
sten, der blev opmaerksom pi en affere,
men at det var humanisten, der oprortes,
og at det kom i anden rekke, at han,
fordi han tilfeldigvis var journalist, kun-
ne reagere gennem en avisartikel loo.

Opfattelsen illustreres af Sabroes borne-

hjemsafferer, hvor han fulgte avisartik-
ler op med kampemader for at holde in-
teressen vedlige.

Et af de grelleste eksempler p& den del

af Sabroes journalistik, hvor han snarere

end pA kendsgerninger byggede p& for-
modninger og antagelser i hAb om, at de

var rigtige, findes forst i juni 7906 1

,Demokraten<. Under overskriften rDet
grufuldeste mord i Danmarkn udpegedes

gerningsmanden i en sedelighedsforbry-
delse mod en 7-Arig pige i Marselisborg
skov pi det ganske spinkle grundlag, at

manden tidligere havde varet domt for
sadelighedsforbrydelser, og at han havde

varet meget frygtet p& Frederiksbjerg,

hvor pigen boede. Det viste sig senere, at

det var den rigtige, Sabroe havde ud-
peget 1r) 1.

I Sabroes journalistik finder man, som

i hans ovrige virksomhed, det moralske,
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Maritrs Simonsen (7869-1939) aar 1906-25 med-
lcm af Arhus Byrdd og 1910-21 lormand lor So-
cialdentokratisk Forlrttnd. Efter llere lorgaaes op-
stillinger (lrt 1898) i udpragct Venstrekredse
bleo han 1918 oalgt til t'olketinget i tlen nyop-
rettcdc Arhus Mitlt. Han representered.e denne
kred.s, til han-1932 clter Lyngsies dod bleo ting-
oalgt medlem al landstinget. Han zsar ordforer
aed behandling at' sporgsntfil sont leonedsmiddel-
undersogclser, kod- og malkekontrol, boligfor-
holcl, indlodsrct, ligbrending nt. fl. Under et

fangsclsoTthold 1916 for injurier mod en herreds-

loged skreo han rontanen ,Bag fangslets mureo.

- Dentokratens jnbilaumsnumnrer 19. juni 1908.

det humane som det primere, mens den

rent politiske og specielt den partipoliti-
ske journalistik ikke betod noget. Derved
blev Sabroe i scrlig grad eksponent for
det tredie punkt i >Socialdemokratisk

Ugeblados programartikel: )at blotte
ubarmhjertigt de usle og forargelige for-
hold, som er en folge af samfundets nu-
varende ordning<.



Ved Sabroes valg til folketinget 1901

blev Marius Simonsen medredaktor. Han
kom til >Demokraten< som typograf 1891

og avancerede til journalist 7894. Simon-
sen blev karakteriseret som en stilferdig
og afdempet mand, grundig i arbejdet,
men lidt tung i fremstillingen 102. Han
mitte lide den tort, at en af hans mindre
vellykkede vendinger (han skrev i for-
bindelse med et dsdsfald: da hendes dat-
ter kom for at vigne hende) blev gjort til
genstand for en bornekonkurrence i >Aar-
hus Posten< under overskriften >Redak-

toremner til >Demokraten (( 103, men
hans samarbejde med Harald Jensen var
utvivlsomt mere gnidningsfrit end Sa-

broes. I sin tidlige journalistik havde han
dog veret temmelig skarp, hvad der efter
irhundredskiftet gav ham flere domme for
presseforseelser og tilnavnet >Rode Mads<
lo'1. Han var dog, ifolge Larsen-Ledet,
ikke nogen populer mand i arbejderkred-
se i Arhus, og forst, da han i 791,6 flk
3 mineders fengsel for at have forner-
met en herredsfoged, vendte billedet 105.

Retssager

Den journalistiske linie, >Demokrateno

anlagde, mitte uundgieligt fore til sags-

anleg mod bladets medarbejdere. I de fle-
ste tilfalde var der tale om almindelige
injuriesager, og kun i provisorietidens he-
deste kampAr fik dommene karakter af
politisk forfalgelse - det gelder specielt i
de tilfelde, hvor straffelovsprovisoriet fra
1885 blev bragt i anvendelse.

I slutningen af tggs fik Marott 14 da-
ges simpelt fengsel for referater i >Demo-

kraten< af regeringsfjendtlige moder, og
han fik desuden yderligere 14 dage efter

straffeprovisoriet for fornarmende udta-
lelser mod et par gendarmer pi et verts-
hus. Den sidste sag blev fulgt op af krigs-
minister Bahnson, der fik Marott idsmt
100 kr. i bzde eller 10 dages fengsel oven
i den tidligere straf 106. Dommen havde
klart karakter af politisk forfalgelse, for
ministeren ville neeppe have interesseret
sig for Marott, hvis han ikke havde veret
redaktor af et socialdemokratisk blad.

Foruden disse to gange 14 dages feng-
sel blev Marott nov. 1885 ved Ning her-
reds ret idomt en bode pi 400 kr. eller
50 dages faengsel for injurier i >Demo-
krateno mod maskinchef O. Busse ved
statsbanerne. Hertil kom, at justitsmini-
steren i samme mined appellerede en

majestatsfornarmelse til overretten med

krav om 3 mineders fengsel, skont Ma-
rott ved bytinget ver blevet frifundet 107.

Og si skulle Marott oven i ksbet finde
sig i, at ,lyllands-Posten< beskyldte ham
og Harald |ensen for at vare levebrods-
socialister og antydede, at de >sado deres

bsder af i al stilferdighed for at kunne
stikke det af partifallerne indsamlede be-

lab til dekning af boden i lommen. >fyl-
lands-Posteno blev i den anledning be-

skyldt for at vere et >erelost konsor-
tium, der farer med los,lagnagtig og bag-

vaskende sladder i partiojemed< 108.

Selv om Marott var blevet valgt til re-
daktor, da >Demokraten< startede som

dagblad, fordi han i modsetning til Ha-
rald ]ensen var enlig og derfor bedre

kunne afsone eventuelle straffe, bevirkede
de stadige domme, at >Demokraten( for-
sogte sig med en strimand som redaktor
I 0e. Fra 5. april til 16. aug. L886 var
murer A. P. Iensen redaktor af >Demo-
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krateno, hvilket kostede ham to mineders
fengsel, plus at han blev fyret fra sit ar-
bejde. A. P. Jensen fik lsn for den tid,
han sad i fangsel, men var ellers ikke
lonnet for det utaknemmelige hverv, som

han mitte opgive med indforelsen af det

sikaldte str6mandsprovisorium, der gjor-
de bladets virkelige redaktorer ansvar-
lige 110.

Den politiske forfolgelse kulminerede i
Srene 1885-86 og ebbede ud 1887 med
30 dages fengsel til Marott for forner-
melse af den russiske czar i forbindelse
med omtale af 5 nihihsters henrettelse 1 1 1.

I resten af perioden var der tale om

mere almindelige injuriesager, anlagt bi-
de mod >Demokraten( og afleggerbla-
dene - i et enkelt tilfelde gav den samme

notits 1891 i tre afleggerblade tre ens-

lydende domme til Sabroe pi 80 kr. i bode
eller 8 dages fengsel 112. Ellers varierede
bsderne normalt mellem 50 og 200 kr.,
der som regel kunne afsones med 10 kr.
pr. dag, men i ingen tilfelde var straffene
ubetinget fangsel som tilfeldet var 1885

-86.
>Demokraten< mitte ofre ret store

summer pi retssager. Fra 7896 til 1905
havde bladet udgifter pi over 15.000 kr.
til bzder og procesomkostninger 113, og
i perioden 7906-7975 skulle tallet vere
25.000 kr. 114. Ud over fengselsstraffe
og boder forsogte modstanderne at be-
kampe de socialdemokratiske blade ved
fogedforbud, et viben specielt yndet af
arbejdsgiverne, der fik kongens foged til
at nedlagge forbud mod omtale af be-
stemte strejker. 1890-91 blev specielt
,Social-Demokratenn ramt af fogedfor-
bud. >Demokrateno synes kun i denne
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periode berort, hvad en strejke pi Stats-
banernes centralverksted angik 1 1 5.

Men fogedforbudene var et tveegget
sverd. Harald )ensen kunne under over-
skriften >Vi dypper d'hrr. i deres eget

fedt< i sept. 1891 meddele, at han havde
fAet nedlagt fogedforbud mod ,Dagbla-
detos omtale af en typografstrejke pn
,Demokraten(< 11(i. En hojesteretsdom fra

1an.7892 satte >en stopper for den sport,
som, hvor moderne den end var, i sig selv
var tebelig< 11 7.

>Demokraten< undgik dog ikke andre
former for fogedforbud. t90Z var herre-
g6rden Thomasminde centrum for en af
Sabroes tyendekampagner, og i et forsog
pi at stekke Sabroes vinger fik >Demo-
kraten< forbud mod at nevne gArdens

navn. Naturligvis gav det kun Sabroe

ekstra muligheder i agitationen, idet pres-
sens frihed kunne bringes ind i sagen, og
>Demokratenos omtale biev ikke mindre
stort opsat, fordi herregirdens navn blev
erstattet med prikker 118.

Blqdhuset
Som nevnt blev >Demokratenos forgan-
ger >Socialdemokratisk Ugeblado trykt
hos ,Aarhus Amtstidende<. 1. juli 1SB4

udgik bladet fra eget trykkeri, omend det
var under primitive forhold. Trykkeriet
blev installeret i baggirden Banegirds-
vejen 6 i et skur, der var beregnet som
oplagsrum for tsrv og kul. Der blev sat
et par vinduer op plus en kakkelovn; men
kun den ene halvdel af skuret var tryk-
keri - den anden blev stadig brugt som
oplagsrum 11e. Harald Jensen og Marott
bAde skrev, satte og trykkede selv, si
lenge bladet kun udgik som ugeblad. Da
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bladet begyndte som dagblad 1. okt. 1884,
blev der ansat to typografer og en l€r-
ling, og der blev oprettet et redakdons-
kontor i forhuset. Ogs& det var beske-

dent: ca. 2,5 m bredt og 4 m langt.
>Langs v€ggen var opsliet en stor bred
umalet hylde, der gjorde tjeneste som

skrivebord, og ovenover den fandtes en

smallere, hvor forretningens boger havde
sin plads. To stole, et blekhus, et par
penne og andre skrivematerialer. Det var
det heleu 120.

1885 blev virksomheden flyttet til en

mindre ejendom pi hjornet af Sonder A116

og Ryesgade, hvor srueetagen blev lejet.
Halvdelen af stueetagen havde v€ret an-

vendt til kostald; her blev trykkeriet in-
stalleret, mens den anden halvdel mod
Ryesgade blev delt med en treskilleveg
i et kontor og et setteri. Bygningen var
ikke serlig stor, ca. 8,5 m X 8,5 m, og

ved centraliseringen 1888 blev forstesalen
inddraget til setteri for at skaffe plads til
en ny hurtigpresse i stuen, der skulle va-
retage de ny afleggerblade 1 2 1.

Omkring 1895 kom vendepunktet for
>Demokrateno. Pladsen blev snart for
trang, siledes at man 1895 mitte leje to
verelser i Ryesgade 9 til redaktionsloka-
ler r22, inden man 7896 tog skridtet fuldt
ud og flyttede i eget hus. 4. sept. 1896
skrev kontrolkomiteen slutseddel om ko-
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bet af ejendommen Axergade 46. Kobe-
summen var 17.500 kr., og i de folgende
mAneder ofredes et nesten lige si stort
belob til ombygning: forhuset blev ind-
rettet til ekspedition og redaktion, og pe

grunden bag huset blev der bygget sat-
teri og trykkeri. En ny hurtigpresse, an-
skaffet 1,894, blev udvidet til en dobbelt-
presse; men en smedestrejke kom i vejen,
s&ledes at det ny trykkeri forst kunne ta-
ges i brug 7897 12it. >Demokraten<s op-
lag steg mere, end den udvidede presse

kunne folge med til, og 1901 blev det
nodvendigt at ksbe en Viktoria presse.

Den gamle presse kunne kun klare ca.

2.500 eks. i timen, hvilket betod, at avi-
sen fzrst var ude kl. 19-19,30. Med den

ny presses 10.000 eks. i timen var avisen
arbejderne i hande for fyraften 12a.

Vinteren 7907-08 blev naboejendom-
men Ostergade 48 ksbt for at sikre ud-

@
At der ogsd i Sonder A116 ztar beskedne plads-

t'orhold - derom oidner ooenstfrende grundplan
t'ra Demokratens iubileumsnummer 19. juni 1908.
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videlsesmuligheder. Efter en del forhand-
linger overtog >Demokraten< 1911 >So-

cial-Demokraten(s gamle presse, idet
sidstnavnte blad gik over det til moderne,
flersidede format. >Demokraten(s repra-
sentantmode var temmelig utilfreds med,

at bladet skulle overtage >Social-Demo-
kratenos gamle presse og siledes blev af-
skAret fra at 96. over til det samme format
som Stiftstidende, mens Harald ]ensen
fandt det ganske naturligt, at >Demokra-
tenn arvede >Social-Demokratenos gamle
presse, ligesom Horsens og senere Frede-

ricia arvede >Demokratenos 125. Det af-
hengighedsforhold til >Social-Demokra-
ten<<, der havde sikret, at >Demokraten(
overlevede sit forste 10-&r og gav en del
af kapitalen til udvidelserne de naste 10
ir, begyndte nu at virke hemmende for

"Demokratenu s udvikling.

For arbejdernes egen avis mitte det vere
en sag af stor vigtighed, at trykkeriper-
sonalet havde sA gode arbejdsforhold som

muligt. Ikke alene af rene principmessige
irsager, men ogsi fordi dirlige arbejds-
forhold ville give modstanderpressen et
godt holdepunkt for angreb pi >Demo-
kratenus eksistensgrundlag som arbejder-
nes egen avis, ledet af arbejderne.

Som gammel typograf og foregangs-
mand i typografernes faglige organise-
ring sorgede Harald Jensen for de bedst
mulige arbejdsforhold. Lonnen skulle
helst ligge lidt over byens ovrige trykke-
riers, og arbejdstiden vare lidt kortere
126. Allerede fra okt. 7894 indfarte >De-

mokratenu 8 timers arbejdsdag 127.

Harald Jensens interesse for typogra-
fernes beskeftigelse forte t11., at han si



Astergade 46 og 48, som
Demokraten erhpe raede
henholdsois 1896 og
190748. Demokrate ns
jubileumsnumntcr
19. juni 1908.

sent som 1914 modsatte sig, at der pi
>Demokrateno blev indfort settemaski-
ner, skont >Aarhuus Stiftstidende< og
>Aarhus Amtstidende< allerede havde.
Kun hvis bladets ejere i Kobenhavn wang
ham, ville han gi med til det 128.

Trods de utvivlsomt gode forhold pi
trykkeriet havde de ovrige Arhus-blade
af og til held til at rette kritik mod det.
1887 fik en afskediget typograf lejlighed
til i >|yllands-Posren< og >Aarhuus
Stiftstidende< at beskylde Harald Jensen
for at drive rovdrift p& bladets arbejds-
kraft - beskyldningerne blev naturligvis
afvist i >Demokrateno af de pAgeldende
selv 12e. Verre gik det 1891, hvor en

strejkeaffare p5. >Demokraten< gav navn-

------'

lig ,Aarhuus Stiftstidende< stof til et

splittelsesforsag. En typograf var blevet
afskediget med de lovlige 14 dages var-
sel; men hans kolleger hevdede, at Ha-
rald Jensen derved havde brudt et lofte,
han skulle have givet om ikke at afske-
dige gifte typografer. Et mode kort efter,
sammenkaldt hovedsagelig af Amtstiden-
des typografer, krevede typografen gen-
antaget, og da Harald Jensen benegtede
at have afgive loftet og fastholdt afske-
digelsen, nedlagde fem af >Demokraten<s
tolv typografer arbejdet. De resterende

syv var imidlertid nok til, at bladet kunne
udkomme, og strejken blev bilagt kort
efter 130.

Amtstidende udnyttede afferen fuldt

ffi

ffi

ffi

ffi
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ud - ikke alene kunne den antyde dirlige
arbejdsforhold p& >Demokratenos tryk-
keri og gore sig lystig over, at strejke-
organet >Demokraten< selv var blevet
ramt af strejke, men afferen ibnede mu-
lighed for at isolere Harald ]ensen fra den

ovrige arbejderbevegelse ved at frem-
stille ham som enehersker og de ovrige i
arbejderbevegelsen som hans blindt ly-
dige redskaber. Naget til >den tilfeldige
folketingsmando, der havde fAet sit kan-
didatur ved Venstres dumheder, markes
rydeligt 1;] 1. )Demokratenn provede at
tie sagen ihjel og nojedes med i en rede-

gorelse for afferen at sli fast, at det var
de af arbejderne valgte, der ledede bladet,
og ikke en flok tilfeldige, uorganiserede
typografer 1:r2. Da Amtstidende stadig
vedblev at stille sporgsmAl om Harald

Jensens syn pi strejkebrydere, tidligere
afgivne lsfter osv. og pAstod, >at pA Ar-
bejderpartiets Bogtrykkeri i Arhus eksi-
sterer sAdanne arbejdsforhold, som man i
intet socialistisk foretagende i hele den

avfige verden vil treffe magen til . . . en

si stor skandale for det socialistiske parti
her i landet, at ethvert menneske absolut
mA krympe sig ved at tro det. . .o, ryk-
kede >Demokrateno ud med en tillids-
erklering til Harald Jensen, underskrevet
af samtlige fagforeningers bestyrelses-
medlemmer 1:]:].

Strejkeafferen, hvor >Demokraten<
klarede sig med pAstAede skruebrekkere,
var naturligvis for godt stof til kun at
blive behandlet i den lokale presse. >Ber-

lingske Tidendeo, rDagbladet<, >Morgen-
bladeto og >Avisen< havde endog sA

travlt, at Harald Jensen fik bemyndigelse
af kontrolkomiteen i Ksbenhavn til at

774

soge nedlagt fogedforbud mod, at disse

blade omtalte sagen 1:ra. Affaren blev
enestaende i >Demokratencs historie, og
meget ryder pi, at det var typograferne
selv, der stillede urimelige krav og frem-
turede, fordi kollegerne fra Amtstidende
bakkede dem op.

Sammenlatning
,Demokrateno fungerede som en kraft-
central under opbygningen af arbejder-
bevegelsen ikke alene for Arhus, men
for hele Jylland. Bladet betad en regel-
messig agitation for organisering og for
Socialdemokratiets synspunkter, og alene

det var af stor betydning. Men det helt
centrale li i, at bladet skabte en levevej
for en gruppe partifeller, siledes at deres

politiske virksomhed kunne blive en fuld-
tidsbeskeftigelse.

Hvor >Demokrateno oprettede en af-
iegger med en lokal redaktsr eller et

kontor med ekspedient, kom der liv i
agitationen, idet den lokale mand som

nevnt mere var ansat ud fra sine agitato-
riske end journalistiske evner. Ved >De-

mokratenos ikke-redaktionelle personale-
ansettelser antog man som regel parti-
feller, der havde nar tilknytning til par-
tiarbejdet, og som folte ansattelsen som

en spore til yderligere indsats 13i. Det
gelder f. eks. folk som C. P. Hansen, L.

J. Sorensen og F. J. Lehmann 136, der for-
uden at besidde diverse tillidsposter regel-
messigt talte pi moder i omegnen.

Bladarbejdet gav trening og indsigt i
lokalpolitiske emner, og det er ikke no-
gen tilfaeldighed, at >Demokratenus med-
arbejdere dominerede i den socialdemo-
kratiske byridsgruppe. Erfaringerne kun-



r1e bruges pi landspolitisk plan, og en

anselig andel af folketingspladserne til-
faldt ogsi bladfolk.

,Demokraten( var s&ledes centrum for
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