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Forord 

Det er Aalborg Stiftstidendes Fond en glæde at kunne udgive denne 
biografi over Alf Schiøttz-Christensen. 9. april 1990 er det 50 år siden, han 
blev chefredaktør for den avis, der stod som centrum for hele hans 
tilværelse. Han nærede stor taknemlighed og beundring for sine forældre, 
Lauritz Schiøttz-Christensen og Thora Schiøttz-Christensen, der sammen 
gjorde Aalborg Stiftstidende til et levedygtigt og sundt foretagende med 
den uafhængighed og det frisind, der var målet for både far og søn. Under 
Alf Schiøttz-Christensens lederskab fra 1940 til hans død 1981 blev 
Aalborg Stiftstidende landets største aftenavis. Han havde store visioner, 
og de fleste af dem realiserede han. Hvad vi i dag må påskønne allermest 
var, at han sikrede Aalborg Stiftstidendes fremtid som en uafhængig avis. 
Han skabte den fond, der er bladets fundament. 

Alf Schiøttz-Christensen var en dygtig og uhyre alsidig bladmand. Han 
var også et varmt og omsorgsfuldt menneske og en trofast ven. Disse 
egenskaber gjorde samværet og samarbejdet med ham til en god oplevelse. 
Dansk presse og i særdeleshed Aalborg Stiftstidende har meget at takke 
ham for. 

Denne biografi, som vi siger to af bladets mangeårige medabejdere, Ole 
Bergh og Finn Hofmeister, tak for, belyser Alf Schiøttz-Christensen fra 
alle sider. Det er fondens bidrag til mindet om en stor personlighed. 

Aalborg i april 1990 
Eigil Hastrup 
Formand for Aalborg Stiftstidendes Fond. 
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Nu er ansvaret dit 

»Mangen Fader har bygget en god Forretning op til sin Søn, men glemt at 
bygge Sønnen op til Forretningen. Det er bedre at efterlade sig en god Søn, 
end at efterlade en god Forretning til en Søn, som gaar i Hundene.« 

Det skrev redaktør Lauritz Schiøttz-Christensen i en lille, sort notesbog 
blandt andre tankedryp, alle dateret 1935. Det var fem år, før han gjorde 
sin yngste søn til ansvarhavende redaktør på Aalborg Stiftstidende. 

Det skete improviseret på en af de sorte dage i landets historie, 9. april 
1940. Der er uklarhed om, hvorvidt Alf Schiøttz-Christensen blev gjort til 
chefredaktør af sin 77-årige far, eller om sønnen selv foretog sig det for
nødne - med faderens billigelse og velsignelse. På denne besættelsens før
ste morgen lå det i hvert fald klart, at han ikke kunne eller ville kommande
res af tyskerne. Alf måtte tage den tunge byrde. Hvem ellers? I praksis var 
han chefredaktør fra denne dag og indtil sin død 6. november 1981. På pa
piret brugte man ikke titlen så ihærdigt. I kolofonen, hvor udgiver- og an
svarsforholdet markeres, stod frem til 1. oktober 1943, da Aalborg Stiftsti
dende blev aktieselskab: »Udgiver L. Schiøttz-Christensen, ansvarlig Alf 
Schiøttz-Christensen. 

Det var en tung morgenstund at starte på, og han løb prompte ind i sine 
første problemer. Da den første avis med ham som ansvarhavende (sådan 
forlangte han det selv stavet) kom på gaden, sagde folk forfærdet: »Han 
kryber jo for tyskerne, han lader fotografere henrykte tyskerpiger i favnen 
på »beskytterne«. Og han interviewer underdanigt de tyske officerer!« 

Når man nærlæser Aalborg Stiftstidende for den 9. april 1940, kan man 
godt se, at en hel del af det har skurret fælt i ørerne. Men vi skal passe på 
tidsfaktoren. De voldsomme reaktioner mod Stiftstidendes 9. april avis 
kom straks efter befrielsen, da folk igen fik eksemplaret halet frem. Midt i 
befrielsesjublen og med mindet om fem års besættelse i frisk minde var det 
barsk læsning at se førstedagen, den allerførste af de fem forbandede år, 
skildret så kontant og registrerende. 

Man kan spørge overlevende fra redaktionen den dag - hvad de om ef
termiddagen 9. april syntes om den avis? Udvalget er overskueligt. Den 
eneste, vi har tilbage af redaktionspersonalet, er redaktør Kaj Christiansen 
(85 år og stadig aktiv journalist, mens dette skrives). Såvidt han husker, 11 



brød de sig ikke om den: »Senere gjorde Schiøttz-Christensen det vist hel
ler ikke selv. Under indtryk af reaktionerne blev 9. april avisen med årene 
nærmest et tabu-emne. Vi talte ikke om den.« 

I denne 50 års biografi er det nyttigt for forståelsen af Alf Schiøttz-Chri
stensen at se nærmere på hans debut-avis - og at læse, hvad han selv skrev 
om 9. april i sine private optegnelser 18 år senere: »Da vi forudså vanske
ligheder med besættelsesmagten, blev det besluttet, at jeg fra denne dag 
skulle overtage hvervet som ansvarhavende redaktør. I betragtning af, at 
der endnu ikke var indført censur, bestemte jeg mig til, at vi denne tirsdag 
skulle forsøge at udsende en avis, der var så »normal« i enhver henseende 
som muligt, således at forstå, at vi i tekst og billeder skulle forsøge på at 
give offentligheden et sandfærdigt billede af, hvad der virkelig var hændt i 
de historiske morgentimer. Pressefotografen fik ordre til at starte sin bil og 
køre til Rørdal flyveplads, og reportere gik ud i byen med notesbogen for at 
erfare nærmere om begivenhederne ... Fremstillingen var lidenskabsløs og 
neutral i en sådan grad, at den skulle vise sig at give bagslag. Bedre blev det 
ikke af, at typograf Svendsen, der gennem en lille menneskealder havde 
været en dygtig og rutineret »ombryder« af avissiderne, i befippelse eller 
travlhed kom til at bytte om på pressefotografens billeder, således at billed
teksterne nedenunder blev forvirrende. For ikke at forsinke trykningen, 
nøjedes redaktionen med min billigelse med at kradse disse »gale« tekster 
ud på rotationspressens trykplader. Et billede viste tyske jagermaskiner 
over Aalborg, et andet nogle flyvere i samtale med en ung pige, der havde 
indfundet sig på flyvepladsen i Rørdal. At hun var østriger kunne abon
nenterne hverken se eller læse, eftersom teksten jo på grund af ombryde
rens uheld havde måttet fjernes. Men bladet fik skudt i skoene, at vi med 
det pågældende fotografi havde villet opfordre byens unge piger til at om
gås besættelsestropperne.« 

Det er altså forklaringen på »feltmadrassen«, der »bare var en pæn ung 
østrigsk pige«. (Begrebet »feltmadras« introduceredes i øvrigt af Stiftsti
dende og blev omgående folkeeje på landsplan). Men hvad med inter
viewet med den tyske officer på flyvepladsen? Det stråler af Schiøttz-Chri-
stensens stil, men han var nu ikke ude at interviewe nogen tysker. Han 
havde styrtende travlt hjemme på redaktionen. Kaj Christiansen husker, at 
det var fotograf J.A. Kirkegaard, der blev interviewet, for ham var det, Alf 

Alf Schiøttz-Christensen blev den effektive junior hjemme på Stiftstiden-
12 de. Her promenerer han city-dresset på Nytorv juni 1937. Foto. J.A. Kirkegaard. 
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Schiøttz-Christensen sendte til den private Rørdal flyveplads. Kirkegaard 
var opdraget i den samme ånd. Han tøvede ikke et sekund - og til sin egen 
forbløffelse fik han lov til både at komme ind og at fotografere: »Aalborg 
Stiftstidendes medarbejder havde en samtale med den vagthavende offi
cer, kaptajn Seffers.«, hedder det i reportagen. Kirkegaard brugte øjnene, 
og Alf pumpede ham, da han kom hjem: »Såsnart han hørte, vi kom fra en 
dansk avis, spurgte han interesseret om, hvilket blad vi repræsenterede. Da 
vi havde legitimeret os, var han særdeles elskværdig og præsenterede sine 
flyvekammerater. På forespørgsel om vi måtte fotografere, svarede han: 
»Med glæde!« Disse linjer er de mest kritisable, Alf Schiøttz-Christensen 
satte i avisen den 9. april. Hans nærmeste ved, at han ærgrede sig frygteligt 
over dem. Han havde bestemt ikke noget »med glæde«-forhold til den ty
ske værnemagt. 

I dag kan vi erkende to mulige forklaringer på, at Alf Schiøttz-Christen-
sens første avis som ansvarhavende blev, som den blev. For det første ville 
han skildre den lammende dag så dækkende og præcist, som det var mu
ligt. Avisen kom i to udgaver, en tidlig formiddagsudgave og den næste til 
normal tid om eftermiddagen. Begge blev flået væk. Folk anede ikke andet, 
end hvad de officielle erklæringer og tyskernes eget »oprop« fortalte. Man 
kan også nærlæse de to andre Aalborg-blade fra den dag. De havde ikke 
stort mere om besættelses-situationen, end hvad disse armodige kilder 
fortalte. 

For det andet nærede den nye chefredaktør en grænseløs interesse for 
flyvning. Den 9. april havde Alf Schiøttz-Christensen været i gang siden kl. 
6.15. Det fortæller han i den samme forsideartikel, som rummer den høf
lige samtale med kaptajn Seffers. Schiøttz-Christensen boede på det tids
punkt på en af de øverste etager i en Vesterbro-ejendom: »En af Stiftsti
dendes medarbejdere vækkedes af en fjern motorbrummen og gik til vin
duet og fortæller om sine iagttagelser: - Der var intet at se, men med et fik 
jeg øje på en lille bitte prik højt oppe i luften. Jeg fangede den ind med kik
kert og så nu tydeligt, at det var fire tre-motorede Junkers 52....Så skete der 
noget, der gjorde det klart, at der virkelig var noget alvorligt på færde. Tre 
kæmpemæssige to-motorede DO-I8 strøg ind over byen fra syd og satte 
kursen mod flyvepladsen, som ganske øjensynligt var blevet udpeget for 
dem af de hurtigere rekognosceringsmaskiner.« 

Alf blev ansvarhavende, ham der traf beslutningerne, men hans far L. 
Schiøttz-Christensen var stadig chefen og udgiveren. Han er malt ved sit arbejdsbord 
i slutningen afl930'erne af Aage Roose. Foto Per Kolind. 15 



I sin kikkert blev Schiøttz-Christensen vidne til, hvad han ikke kunne 
ane den morgen, historiens første større luftlandsætning af faldskærmssol
dater: »Med et blev det helt hvidt i luften omkring maskinerne, akkurat 
som om man havde blæst til en kæmpemæssig fandens mælkebøtte. Som 
hvide dun dryssede faldskærmene fra de tre maskiner, så vidt man kunne 
se mellem 30 og 40. Ingen kunne længer være i tvivl: der var landsat tyske 
soldater fra maskinerne.« 

Bemærk »fandens mælkebøtte«. Det var vist det første i dansk presse 
den dag, der blev skrevet »mellem linjerne«. Der var som sagt ikke censur, 
men Schiøttz-Christensen var ligesom kollegerne på det rene med, at den 
ville komme ganske omgående. I modsætning til de andre afholdt det ham 
ikke fra at lave den avis, der skulle vise sig at blive den eneste den dag, der 
gav så god besked. Kirkegaard har, grundigt udspurgt, fortalt ham, hvad 
han så, og hvad han talte med den tyske officer om, da han bad om lov til at 
fotografere: »De tyske flyvere bestræbte sig for på enhver måde at under
strege, at de ønskede at blive betragtet som landets venner, og det mang
lede ikke på cigaretter til de omkringstående, som med interesse påhørte 
Stiftstidendes samtale med kaptajnen. 

- Vi er kommet som gode venner, sagde kaptajn Seffers igen. 
- Jo vist, men for mig som dansk er dagen i dag dybt tragisk, indvendte vi. 

- Naturligvis, indrømmede kaptajnen og tilføjede, men vi er kommet først, 
og vi kommer som gode venner!« 

Her er nok redigeret lidt på Kirkegaard, men meningen er jo god nok -
eller ikke ret god. 50 år efter lyder det lige så lidt rart som det har gjort den 
gang. 

Men det var dagens realiteter, iagttaget og gengivet, som de var set. Det 
hele gik ikke glat for tyskerne, og det blev registreret lige så omhyggeligt via 
den opmærksomme Kirkegaard: »De grønne tre motores Junker maskiner 
blev brugt til troppetransporter. Da de ankom, var de fuldkommen prop
pet med infanteri, der straks marcherede til Aalborg. Tre af maskinerne 
havde haft uheld med landingen. De var kørt fast i en pløjemark sydvest for 
pladsen, en af dem havde haft for stærk fart på og var drejet en halv om-

ØVERST TIL HØJRE: Ved Rebildfesten 4. juli 1937 leverede Alf reportage til Pressens 
Radioavis. Han sidder ved siden af statsradiofoniens direktør RE. Jensen. 

NEDERST: Aalborg Stiftstidende på Nytorv - som huset så ud, da Alf Schiøttz-Chri
stensen fik ansvaret for bladet. Han satte skub også i den nordjyske pressefotografe
ring. Jørgen Anker Kirkegaard blev pionér, her med sin fornemme Speed Grafic -
eller Nettel. Kenderne er ueninge om, hvilke af klassikerne han har i hånden. Men 

16 det var i hvert fald sådan noget, de brugte i USA. Ukendt foto. 
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»I juniorchefens kontor« hedder denne optagelse, der indgår i et Kirkegaard-foto
værk til Lauritz Schiøttz-Christensens 75 årsdag i 1938. 

gang rundt, derved var halepartiet knækket. En fjerde maskine lå midt på 
pladsen, dens understel var sunket sammen som følge af en for hård lan
ding.« 

I virkeligheden er det uhørt at meddele sådanne informationer i en be-
sættelsessituation. Dagen efter ville det have fået de alvorligste konsekven
ser, men tyskerne havde jo ikke nået at forbyde det endnu. 

Der står noget mere i den avis, og det er glemt i løbet af de 50 år. Det er 
Alf Schiøttz-Christensens korte leder, hvori han bl.a. skriver: »Vi befinder 
os i en tvangssituation, som vi er nødt til at acceptere. Hele folket er grebet 
af sorg over det, der er sket. De kommende dage, ja de kommende timer, 
kan komme til at stille os overfor hårde prøvelser. Disse bør mødes med ro 
og fatning. Sorgen brænder i vort hjerte, bange og tøvende søger vort blik 
ind i fremtiden. Forgæves! Den er hyllet i tåge. Vort land er blevet kaste
bold for kræfter, der er stærkere end vore. Men vi håber og tror, at det kun 
er noget forbigående, og at lykkens dag må oprinde, da Danmark kan fort-

18 sætte sin uafhængige tilværelse som del af et frit Norden.« 



Der var andre, men ikke ret mange, der den 9. april om formiddagen 
formåede at formulere sig så stærkt og klart, som han - med censuren ven
tende på trappen - gjorde det i sin mini-leder. 

Hvad angår »den pæne unge østrigske pige« blandt flyverne i Rørdal må 
det også huskes, at Stiftstidende sagde sin mening om det problem. Det var 
allerede dagen efter på lokalsiden, »Mørkelægningen og de unge menne
sker«, skrevet af Chr. Nyborg Madsen, men med garanti nærlæst i manu
skriptet af Schiøttz-Christensen: »Mest sørgeligt var det at se de unge pi
ger, der med alle midler søgte at vække opmærksomhed hos de fremmede 
soldater. Både i Aalborg og Nørresundby så man i snesevis af sådanne »da
mer«, der allerede havde gjort erobringer i ly af mørket. Man kan ikke kraf
tigt nok henstille til forældre eller de unge pigers herskab ikke at tillade 
store børn at færdes på gaderne efter mørkets frembrud«. 

Hvordan var Alf Schiøttz-Christensens politiske holdning til det system 
hos »vor store nabo mod syd«, der var forudsætningen for besættelsen 9. 
april? Det er sagt om ham, at han i virkeligheden var ganske imponeret af 
Hitlers indsats op til krigsudbruddet med »Ordnung muss sein«, arbejds
løshedens afskaffelse, tog uden forsinkelser, autobahn samt ensretning og 
streng disciplin i stedet for det, der under Weimar-republikken begyndte at 
ligne kaos. Mange danske var imponerede, og skulle Alf ikke være det, så
dan som han rejste rundt i Europa før krigen med adskillige korrespon
dentopgaver hjem til Aalborg, særlig fra Geneve, men også fra Tyskland. 

Han lagde aldrig skjul på, at dyder som disciplin, flid, utvetydige regler 
og korrekt og hurtig håndtering af selv den mindste detalje for ham var 
selvfølgeligheder. Men han delte aldeles ikke beundringen for Hitler. Det 
er betegnende, hvad hans far skrev til ham i Geneve oktober 1933. Det 
fremgår af brevet, at faderen - skønt han roser sønnen for de fremsendte 
korrespondancer til avisen - ikke er tilfreds med Alfs holdning til Hitler: 
»...jeg har berørt det i et tidligere brev til dig, at jeg er af en helt anden me
ning, end du er. Man bør og skal tro en mands ord, så længe man ikke har 
grund til andet, dvs. vidnesbyrd om, at han lyver. Hitlers radiotale var en 
retskaffen mands ord.« 

Fra første begyndelse troede Alf ikke på føreren og hermed hele nazi
systemet, der få år efter overfaldt og besatte et forsvarsløst Danmark. Det 
fremgik alt for slet dulgt af hans avis i de første besættelsesmåneder. Aalborg 
Stiftstidende blev det første blad herhjemme, som værnemagten indklagede 
for det danske udenrigsministerium gennem dettes pressebureau, hvorunder 
den slags sager kom til at sortere. I juni 1940 rejste Alf Schiøttz-Christensen 
til København for at forsvare sig i den indklagede sag. Det holdt hårdt. 19 
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Samme Nyborg Madsen, der var fortørnet over de unge piger, gjorde sig 
morsom over en tjener på en kro i Aalborgs opland. Tjeneren var ikke så 
god til sprog. Nyborg Madsen skrev ikke et ord om, hvem tjeneren serve
rede for, men når han gav tilbage, talte han pengene med sikker røst: »Ein, 
schwein, drein..« Man skulle ikke kalde en tysk soldat schwein. Havde 
Nym bare stavet swein, ville det ikke have været så slemt. Næste anklage
punkt var om muligt værre. Stiftstidende havde citeret den svenske »So-
cial-Demokraten«, der skrev om baggrunden for Danmarks besættelse: 
»Illusionen om, at et afrustet land kunne bestå ved siden af rustede naboer, 
har fået en tragisk opløsning med tilfældet Danmark...Den, der gør sig til 
får, ham opsluger ulven. Sådan er vildmarkens lov...Kun det folk, som for
står at dø for sin frihed, kan leve i frihed«. 

Stiftstidende havde ganske kort tilføjet sin mening: »Kommentarer 
turde være overflødige!«. Endelig indklagedes bladet for en anmeldelse af 
chefredaktøren selv, 21 linjer om en film i Palæ Teatret om det tyske over
fald på Polen: »Al moderne krigsførelses vederstyggelighed, al dens meka
niserede djævelskab er af tyske filmrevy-fotografer indregistreret under 
felttoget i Polen.« Man skulle ikke sige djævelskab om den tyske værne
magt. 

Stiftstidende stod til en alvorlig straf, der foreskrev bod og lukning af 
bladet for en tid, men Schiøttz-Christensens formidable evne til på én gang 
at forklare og bortforklare - plus kontorchef Karl I. Eskelunds dygtige de
fensorat - gav resultat. Stiftstidende slap med en bod på 1000 kr., der om
gående blev indbetalt til Provinspressens Pensionsfond. 

Senere var det galt med et causeri. Det var stadig den muntre Nyborg 
Madsen. Han havde været til teaterpremiere i Wehrmachts-kino, og det 
var i virkeligheden Aalborg Teater i Jernbanegade. Kommunefoged Chri
stiansen havde lejet teatret af Aalborg kommune og fremlejet til værne-

ØVERST TIL VENSTRE: Helge Kaarsberg var politireporter, da Alf kom hjem. De to 
fik meget at gøre med hinanden - med slet ikke så få uoverensstemmelser. Kaarsberg 
blev senere søndagstillæg-redaktør. 

NEDERST TIL VENSTRE: Grethe Krøijer kom til Stiftstidende 1924 og fik siden distri
butionen under sig. Her er hun med et bud i butikken 1938. Grethe Krøijer byggede 
redaktionsarkivet op og gik som dets chef i 1974. 

TIL HØJRE: Kathe Jensen blev juniors første sekretær, antaget 1934. Hun blev på 
Stiftstidende til 1973. I de første år var der mange andre gøremål end sekretærens, 
bl.a. diktafon-modtagning. Foto LA. Kirkegaard. 21 



magten som biograf, men af og til kunne der spilles dansk teater for et 
dansk publikum: »Så fik vi da også åbnet teatersæsonen i Aalborg. Alt er 
godt! Jeg sad på 15. række, der nu heder 15. Reihe.« 

Der var ramsaltede hentydninger til den foretagsomme kommunefoged 
med de mange indbringende bi-job plus andre morsomheder for et indfor
stået publikum. Med god vilje kunne man få det meste af det til at gå på ty
skerne. Sonderfuhrer Schlingensieben, der på værnemagtens vegne vå
gede nidkært over Stiftstidende, forstod næppe Nyborg Madsens mor
somheder, men indberettede for en sikkerheds skyld. 

Alf Schiøttz-Christensen forklarede sig i et brev til udenrigsministeriets 
pressenævn og skrev med tydelig adresse til Schlingensieben: »Kun den, 
som søger - og derfor også skulle finde - kan med tilstrækkelig ond vilje 
anklage os. Med tryghed overgiver jeg sagen i pressenævnets hænder.« 

Sådan bl.a. var de komplicerede vilkår for optakten til 41 års arbejde som 
enevældig chef for Aalborg Stiftstidende. I 1940-pakken med korrespon
dancer er et par andre fine Schiøttz-Christensen-glimt. De siger noget om 
det muntre menneske, der aldrig blev bragt til tavshed. Kioskejer S. Niel
sen fra Bladsalget på banegården sender ham en ætsende kritik af de »spi
sesedler«, der skal lokke kioskkunderne til. S. Nielsen finder sedlerne ta
lentløse: »HERR. JUNIOR. At skrive en spiseseddel De aldrig lærer / men 
som den flinke junior, De går for at være / da indlæg bad ved vært skrive
bord, men koldt må det være / og så er De opgivet med karakteren = 0 og 
dermed slut. / Venligst S. Nielsen. 

Det er ikke godt at vide, hvad det er for et koldt bad, der har figureret på 
den kritiserede »spiseseddel«, men chefredaktøren svarer, at det er første 
gang i livet, han er opgivet med så ringe karakter som nul. »Jeg mindes hel
digvis, at der i skolen var noget, der hed minus 21, så det må da være endnu 
værre!« 

Så giver hr. junior iøvrigt hr. S. Nielsen ret i, at det telegram, der var 
brugt som grundlag for den kritiserede »spiseseddel«, var altfor tyndt og 
uegnet til formålet, »men redaktionssekretær N. Nielsen har lovet bod og 
bedring«. Man kan forestille sig, at chefen ikke har været nær så munter, da 
Niels Nielsen fik det forklaret. 

Der sluttes kontakt til fætteren, daværende seminarieadjunkt Aage 
Schiøttz-Christensen i Ribe, der var en flittig kronikør i Aarhuus Stiftsti
dende. Kontakten sluttes på fætterens foranledning, og han antyder di
skret, at Stiftstidende i Århus honorerer ham i højeste prisklasse. Det igno
rerer fætter Alf i svarbrevet. Dog vil han gerne trykke Aages kronikker, 

22 hvis de har tilstrækkelig interesse, »idet jeg lover dig, at du vil få samme 



uforskammede behandling som alle andre bidragydere.« 
Der er et par talende linjer i brevet om Schiøttz-Christensens placering i 

den øjeblikkelige situation: »Som du ser, er jeg kommet til den konklusion, 
at af to onder må vi danske i dag vælge det mindste: demokratiet med alle 
dets mangler og iøvrigt arbejde på at formindske antallet af disse mangler i 
væsentlig grad. Det gør vi gældende i vor leder....derimod synes det, som 
om højre-bladene i Århus bestræber sig på at orientere sig efter de nye to
ner, der lyder sydfra«. 

Det plagede Alf Schiøttz-Christensen, at man kunne nære den mindste 
mistanke om, at han ønskede at gå den tyske besættelsesmagt under øj
nene. På bladet var det ellers stort set medgang og succes. Modgang kom 
der ganske vist. Hvad angår den menneskelige del af den havde han format 
og karakter til at stå den igennem. Det lå tungere både med den forret
ningsmæssige og den, der handlede om prestige og indflydelse. Han ville 
ikke finde sig i den slags modgang, han reagerede med vrede og bitterhed. 
Han optog sin fars pionergerning for Aalborg Stiftstidende og gjorde i lø
bet af en snes år bladet til et af landets største og i teknisk henseende mest 
avancerede. 
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