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Om køb af redaktører 

 
Af Hans Scherfig 
 

Efter at en række lande - deriblandt England og Sovjetunionen - har besluttet at for-

mindske deres militærudgifter og reducere deres hære som følge af mildningen i den 

internationale situation, har den danske regering fundet det passende at foranstalte 

en gevaldig militærdemonstration1. 

 

Under den udenlandske betegnelse Strong Enterprise mobiliseredes danske land-, sø- 

og luft-stridskræfter til hvad man kaldte en realistisk manøvre. Så realistisk var den-

ne leg, at der var både døde og sårede. Viceadmiral Vedel betegnede bagefter i radioen 

manøvren som meget vellykket. Dog beklagede han et par »uheld«. Ved uheld skal i 

det militære sprog forstås dødsofre. 

 

Den ene dræbte var en gammel præst, som blev kørt ned bagfra af militærets kamp-

vogne. Den anden dræbte var en ung flyver, som brændte op, da hans jetjager styrtede 

ned under et »angreb« på civil ejendom. Hvis den styrtede maskine var kommet et 

halvt hundrede meter mere til den ene side, var en gård blevet raseret, og en snes sol-

dater og nogle civilister var blevet dræbt. Ueksploderet ammunition fra den styrtede 

maskine blev spredt over er stort areal. 21 år nåede den dræbte flyver at blive. 

 

I dagbladet Politiken bragtes meddelelsen om jetulykken på forsiden, og samme dag 

(29/9)2 havde bladet på side 9 en meget stor annonce, hvor læserne opfordres til at 

»vælge« Hawker Hunter3, hvis de står over for at skulle købe en ny jetjager. Det er den 

»mest effektive jagermaskine, der findes«, står der i annoncen. Det er »den eneste ja-

ger i linjen, der er bevæbnet med fire 30 mm kanoner«. Den bør foretrækkes frem for 

andre mærker på grund af »sin alsidighed«. Politikens læsere får at vide, at når de 

vælger den, kan de »flyve gennem lydmuren for at gå til angreb«, og at maskinen er 

»velegnet til angreb mod jordmål«. Hvis man køber Hawker Hunter, kan man »medfø-

re raketter og fjernstyrede våben« — »Nu er der også kommet en tosædet Hunter, og 

derved udvides dens anvendelighed«. 

 

Hvad kan nu meningen være med denne annonce i Hørups gamle blad? Hvor mange af 

Politikens læsere antages at ville vælge Hawker Hunter? Under en diskussion om 

pressens forhold sagde chefredaktør Niels Hasager engang, at pressen ingenlunde er 

afhængig af annoncørerne; det er tværtimod omvendt, thi de handlende vil jo gerne 

sælge deres varer, og det kan kun ske gennem annoncer. 

                                                 
1 Militærdemonstrationen og Strong Enterprise er to forskellige begivenheder. Militærøvelsen finder sted i oktober 1955. 
Våbendemonstration ved Jægerspris og opslaget om flyveulykker i Avisårbogen 1955 ff. Bemærk e,et i flyve.  Pilotens 
navn er nævnt på forsiden af Politiken. Militærdemonstrationen kaldes også for en våbendemonstration i samtiden og 
dette begreb skal tages bogstaveligt. De starter tilsyneladende omkring 1951. En lignende demonstration finder sted i 
Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn året efter og bliver endda vist i fjernsynet. Jægerspris skydeterræn er beskrevet i 
Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn: Drifts- og Plejeplan 2008-2022. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, 2008. - http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66893/JaegersprisPlan.pdf 
2 Politiken 28. september 1955. 
3 Hawker Hunter 1951 to 2007. / : J.  By David, Griffin, 2006. Lulu.com. 



For at bedømme Politikens værdi som annonceblad ville det være interessant at få 

oplyst, hvor mange jetjagere, Hawker Aircraft Limited4 har solgt gennem sin annonce. 

Hvor mange af Politikens læsere valgte Hawker Hunter? Vil hr. Hasager oplyse det? 

Eller bladets forretningsfører? Hvad siger avisens fnugfri direktør, hr. Orla Rode? 

 

De radikale læsere af Politiken, som kan være tilbage, behøver ikke at frygte for, at 

der skal blive solgt krigsmateriel gennem annoncer i Hørups gamle blad. Annoncerne 

fra Hawker Aircraft Limited er ikke indrykket for at sælge varer, men for at købe re-

daktører. Politiken, som i tidens løb har været så meget, er nu blevet Hawker-minded, 

som det hedder i det sprog, der har afløst det tyske. Og disse store annoncers fore-

komst i en avis er nyttig derved, at de siger, at denne avis skal læses med forbehold. 

Den er købt. 

 

Efterord 

 

Erfaring med annoncer 

 

Af Hans Scherfig 

 

(1956) 

 

Under en diskussion om pressen, som hr. Svend Thorsen startede i Politikens kronik, 

er han kommet med den overraskende meddelelse, at der ikke er fare for, at annoncø-

rer kan få indflydelse på aviser, og at pressen i dette land ikke har haft foruroligende 

erfaringer med averterende firmaer. 

 

      At hr. Svend Thorsen meget diskret har overset den erfaring, som netop Politiken 

har gjort med sine storannoncører under statskuppet i 1920, vil ikke forbavse hans 

læsere.5 Men i diskussionens løb kom der et indlæg fra civilingeniør Villum Hansen, 

hvor de påfaldende annoncer fra en udenlandsk rustningskoncern — som vi tidligere 

har ofret en randbemærkning — blev nævnt. Ligesom vi var hr. Villum Hansen6 i tvivl 

om, at der virkelig skulle være noget stort behov for jetjagere af Hawkers fabrikat 

blandt Politikens læsere. Kan det mon være for at sælge disse maskiner, at firmaet 

henvender sig til avislæsere? 

 

     Efter et døgns betænkningstid har Politikens redaktion frembragt følgende svar: 

»Ikke uden overraskelse har vi set den lethed, hvormed en af pressens kritikere i den-

ne debat, civilingeniør Villum Hansen sluttede fra nogle flyvemaskine-annoncer til 

opinionen omkring Atlantpagten — —« 

                                                 
4 Hawker Aircraft Limited 1920-1963. Nu del af  the Hawker Siddeley Group. 
5 En god beskrivelse af Politiken og de borgerliges reklamekrig mod avisen findes i Valdemar Koppels: Af Politikens 
Historie. Politikens Forlag, 1946. Kapitlet 1920. 
6 Villum Hansen (1913-1987), civilingeniør, skribent i tidsskriftet Frit Danmark og senere formand for Samarbejds-
komiteen for Fred og Sikkerhed. 



     Nu er der ingen, der har påstået, at A/S Politikens atlantiske og amerikanske virk-

somhed alene skyldes disse annoncer. Der skal mere til for at påtvinge et stort dag-

blad standpunkter, der går stik imod flertallet af læsernes. Når Politiken var så uan-

stændig pro-tysk i besættelsens første år, skyldtes det naturligvis ikke alene annoncer. 

Om de nærmere omstændigheder ved dette blads skiftende sympatier kan der måske 

ved lejlighed skrives en afhandling.7 

 

     Men der er vel næppe nogen, der tror, at Hawkers Aircraft Ltd. Eller United Air-

craft Corporation8 ved deres kæmpe-annoncer forventer at kunne sælge jetjagere til 

Politikens læsere. Mon disse udenlandske firmaer skulle tro, at danskere giver hinan-

den den slags i julegave? Mon redaktør Niels Hasager og direktør Orla Rode noget øje-

blik har kunnet tro, at annoncer for jetjagere skulle forøge salget? 

 

Mon én eneste af Politikens læsere mener, at disse annoncer skal sælge? 

 

Alle ved, at det er annoncer, der skal købe. Hvad der er solgt, og hvad der er købt, kan 

ses af Politikens ledende artikler. 

 

Tiden 1956:1. Genoptrykt i: 

Presse og ytringsfrihed. / : Hans Scherfig. Forlaget Tiden. 1983. 

                                                 
7 Er skrevet. Pressen under besættelsen : Hovedtræk af den danske dagspresses vilkår og virke i perioden 1940-45. / : L. 
Bindsløv  Frederiksen. - Universitetsforlaget i Aarhus, 1960. 
8 The United Aircraft Corporation 19341975. Nu del af United Technologies Corporation. 



Scannet og kommenteret af Holger Terp, maj 2016. 

 

Hans Scherfig var så god en forfatter at han egentlig ikke behøver fodnoter og ge-

svejsninger. Men af hensyn til yngre læsere er der tilføjet de allermest nødvendige. 



Nye kampfly? 

 

Omfanget af den amerikanske våbenhjælp til Danmark i den tidlige del af den kolde 

krig 1950-1962 fremgår af Udenrigsministeriets gråbog: Dansk sikkerhedspolitik gen-

nem tyve år 1969, s. 188-189. 

 

Den socialdemokratiske regering, H.C. Hansen (1) 1955-1957 mente åbenbart i 1956, 

at landet var kommet så økonomisk til hægterne igen efter besættelsens ødelæggelser, 

at den havde økonomisk overskud til at købe 30 jagerfly i Storbritannien. De engelske 

kampfly blev erstattet 30 år senere med amerikanske F-16 fly, i hvad der blev kaldt 

århundredes våbenhandel. 

 

Og nu skal vi til det igen. Den politiske elendighed breder sig med den visionsløse ak-

tuelle krigsindsats og det kommende køb af nye kostbare amerikanske kampfly, som 

minoritetsregeringen og dens støttepartier på det forsvarspolitiske område, tror, at de 

i forvejen hårdt plagede danske skatteydere har råd til. Hele projektet lider af dårlig 

købmandskab. Alle erfaringer siger at udviklingsomkostningerne i forbindelse med 

projektet løber løbsk inden for de næste ti år.  Besluttes det at  erhverve fly der ikke er 

færdigudviklet risikerer vi at komme i den samme situation som Danmark var i efter 

at forsvarskommisionen i slutningen af 1990’erne havde anbefalet massive våbenind-

køb. Størstedelen af materiellet blev kasseret efter nogle få år som ubrugelig. 

  

 


