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k r a k s  b l å  b o g  U d ko m  f ø r s t e  ga n g

d e n  2 7 .  m aj  1 9 1 0 .  m e d  U d g i v e l s e n  a f 

k r a k s  b l å  b o g  2 0 0 9 - 1 0  k a n  væ r k e t 

f e j r e  s i t  1 0 0  å r s  j U b i l æ U m . 

Udgangspunktet er efter 100 år det samme, som 
det var i første udgave, nemlig ”At medtage […] 
mænd og kvinder, hvis levnedsløb kan tænkes at 
have interesse for en større kreds.” Af Ove Kraks 
forord fra 1910 (se næste side) fremgår det, at 
principperne for bogens redaktion er nøje tilrette-
lagt. De er blevet fulgt gennem årene og moderni-
seret med tilføjelse af anerkendte personer fra nye 
fagområder. Væksten i antallet af optagne – fra ca. 
3.000 til godt 8.000 optagne personer – har fulgt 
udviklingen på alle områder af det moderne, spe-
cialiserede danske samfund: i erhvervslivet, i den 
offentlige administration, organisationerne, kultur-
livet og på det videnskabelige område. Desuden 
er indbyggertallet i Danmark mere end fordoblet i 
løbet af de seneste 100 år. 

Denne udgave bringer et register over samtlige per-
soner optaget fra førsteudgaven i 1910 og indtil i dag 
– i alt 19.874 personer – og giver dermed et samlet 
overblik over betydningsfulde danskere i perioden.  

Redaktionen hos Gads Forlag, der overtog redak-
tionen og udgivelsen af Kraks Blå Bog i 2007, vil 
bestræbe sig på at videreføre bogen efter Kraks kri-
terier, samtidig med at værket undergår den nød-
vendige modernisering i forhold til udviklingen i 
samfundet, således at Blå Bog vil vedblive at være 
et nyttigt opslagsværk. Intet af dette ville naturlig-
vis være muligt uden medvirken fra de optagne, så 
med en opdatering af Ove Kraks ord fra 1910 vil 
vi hermed bringe de godt 8.000 medarbejdere vor 
bedste tak!

København, april 2009

Redaktionen – Kraks Blå Bog
Gads Forlag A/S
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s n o b b e r n e s  b o g ? 
k r a k s  b l å  b o g  s o m  o p s l a g s væ r k 

o g  s o m  s o c i a l  i n s t i t U t i o n

c a U s e r i  a f  p r o f e s s o r  h a n s  h e rt e l

s nobbe r i ,  kok e t t e r i 
o g de t å bn e s a m f U n d

På redaktionen af Kraks Blå Bog i Klosterstræde/
Vimmelskaftet, København K., hænger et klenodie 
i glas og ramme. Det er et brev fra Vedersø Præste-
gaard pr. Ulfborg, dateret 23/2-38. Redaktionen 
har tilladt sig at anmode Kaj Munk om at indsende 
sine data til den blå håndbog, og Munk svarer 
brysk: Den vil jeg ikke i. 
 
Kaj Munk stod dét år på højden af sin berømmelse. 
Det kgl. Teater havde spillet hans ungdomsskue-
spil En Idealist til succes, og Studenterforeningen 
i København gjorde ham til sin æreskunstner, så 
Krak havde ret i, at han burde med i bogen. Derfor 
tilskrev man ham straks - ”med Højagtelse” - at 
redaktionen nu selv havde etableret hans biografi 
og spurgte, om han havde ”noget at bemærke”. 
 
Kaj Munks afvisning ligner koketteri og omvendt 
snobberi – som Groucho Marx sagde: ”Jeg gider 
ikke være medlem af en klub, der vil have mig 
som medlem”. Det er variant af den gamle stan-
dardopfattelse: at Kraks Blå Bog er snobbernes 
bog. Opfattelsen lever især videre hos de udenfor-
stående og forhippede, men selv ikke-puritanere 
har et speget forhold til den. Hvis man sætter 

kikkerten for dét øje, er Den Blå en udfordring her 
midt i vores verdensberømte jævnhed og jante-
lovsregulerede beskedenhed. Men bruger man det 
mere fordomsfri øje, kan den tværtimod anskues 
som et symbol på det åbne samfund. 
 
Modsat billedugebladenes vokskabinet af døgn-
flue-kändisser består Kraks udsøgte selskab udeluk-
kende af folk, som er kommet der ved egne velde-
finerede fortjenester. Undertitlen i årgang 2008/09 
siger: ”8.019 biografier over nulevende danske, 
færøske og grønlandske kvinder og mænd” 
(kvinderne er nu avanceret til at stå forrest), og at 
slippe med ind i det kompagni på 1½ promille af 
den dansk-færøsk-grønlandske befolkning ligger 
trods alt mere inden for det muliges rækkevidde, 
end det er (i England) at blive adlet med et Sir eller 
bare at opnå et dansk ridderkors.
 
Den Blå Bog fordrer netop ikke blåt blod: her kan 
journalisten, kunstneren, it-innovatoren, fagfore-
ningsformanden, murermesteren, der blev bygge-
matador, og lagtingsmanden fra Tórshavn få sin 
sociale opstigning krediteret. Man kan frabede sig 
optagelse, selv om redaktionen som i Kaj Munks 
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tilfælde kan – og bør - sætte sig ud over det, men 
modsat diverse amerikanske prestigeværker kan 
man ikke købe sig til denne anerkendelse. Under 
den synsvinkel er Den Blå Bog netop ikke udtryk 
for snobberi, men snarere for den borgerlige revo-
lutions lighedsideal og den frie sociale rekruttering 
ud fra liberalismens enhver-er-sin-egen-lykkes-
smed-ideologi.

s tat U s b ør s e l l e r h å n db o g?

Anskuet sådan er Kraks Blå Bog en social instituti-
on, en årlig børsnotering for samfundsmæssig suc-
ces og status og - netop i kraft af sit demokratiske 
grundlag - langt vigtigere end Hof- og Statskalen-
deren, i øvrigt også som snob value. Men objektivt 
set er den ’bare’ Danmarks vigtigste personalhisto-
riske opslagsværk. 
 
Sådan blev den planlagt af udgiveren af Kraks Vej-
viser, dr. Ove Krak (1862-1923), og sådan slog den 
an efter lidt begyndervanskeligheder (i 2. årgang 
1911 måtte seks behjertede samfundsspidser træde 
til med anbefalinger forrest). 

Som uundværlig håndbog er den hjemme hos 
os stationeret i spisestuen, sammen med husets 
leksika, i lige stor afstand fra vores skriveborde - 
og lige til at række ud efter ved middagsbordet. 
Erfaringsmæssigt er det ikke bare ved arbejdet, at 
der er bud efter den, men også ved samtaler under 
middagen, og når vi har gæster. Den følgende 
vurdering bygger på 40 års daglig brug, og netop 
tiden har vist, hvor overraskende meget den kan 
bruges til. Der er dage, hvor jeg slår op i den 
flere gange.

op b ygn i ng

Dr. Kraks idé var i al enkelhed at skabe en dansk 
parallel til den engelske Who’s Who, og gennem 

de 100 årgange har håndbogens grundlag og 
opbygning været de samme: 

Første afsnit oplyser den biograferedes stilling og 
funktion(er) i samfundet, fødetid og -sted, derefter 
forældres stilling og leveår, eget giftermål eller 
samlivsforhold - evt. flere, vi lever jo i ’det serielle 
monogami’s tid - samt ægtefælle(r)s afstamning. 
 
Andet afsnit giver skolegang og uddannelse. Det 
er vist kun kongehuset, der tager alle detaljerne 
med, fra dåb og underskole til konfirmation og 
faldskærmskurser. Almindelige dødelige begynder 
normalt med handels-, real- eller studentereksamen 
og fortsætter til praktisk eller højere uddannelse, evt. 
doktorgrad, studieophold i udlandet o.lign. Så følger 
skiftende ansættelser og karrierens andre fikspunkter.
Tredie afsnit oplyser sideerhverv, medlemskab af 
Folketing, private og offentlige råd, bestyrelser, 
nævn, udvalg, kommissioner etc., redaktions- 
og tillidshverv, særlige initiativer i den pågæld-
endes ”gerning”. 
 
Fjerde afsnit opsummerer hans/hendes skrive- og 
udgivelsesvirksomhed. 

Femte afsnit oplyser priser og hædersbevisninger 
- på borgerligt grundlag, om jeg så må sige, for 
ordener figurerer allerøverst i biografien, lige efter 
stillingsangivelsen – i et kodesprog, der opløses 
bagest. For mange er dekorationerne tydeligvis det
vigtigste af det hele. Det vender vi tilbage til. 
 
Til sidst står adresser, både daglig- og ferie- og 
– herligt praktisk - mailadresser. Kun få lægger 
slør over deres privatliv ved i stedet for adresse 
at henvise til et firma, en institution, et forlag, et 
teater - eller ligefrem til deres advokat. Det er nu 
ikke bare koketteri, for kendte folk bliver jævnligt 
bestormet af beundrere, hververe og stalkere, for 
ikke at nævne skøre hævnere. 

Sådan spalte op og spalte ned over små 1.300 
sider à 3 spalter, men de mange millioner oplys-
ninger er overskueligt struktureret og præsente-
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ret (selv om edb-programmet stadig producerer 
mange grimme orddelingsfejl, omend sjældent 
meningsforstyrrende). Skriftgrad og skydning vil 
være krævende for manges øjne, så en del af Den 
Blå’s brugere og smugkiggere - den personalhisto-
riske interesse vokser jo med årene - må dyrke 
deres last med lup. 

f or l i d t,  f or m e ge t,  t i l pa s

Jamen, hvordan opnår man optagelse blandt de 
8.000 samfundsstøtter? Det vil mange gerne vide 
– ikke mindst af dem med luppen. Redaktionen, 
dens konsulenter og meddelere – naturligvis alle 
anonyme for at undgå pression – holder systema-
tisk øje med udviklingen inden for hver deres hjør-
ne af samfundet og lukker hvert år et par hundrede 
nye navne med ind i varmen. 

Redaktionen kan fortælle artige historier – natur-
ligvis kun anonymt – om folk, der står på hovedet 
for at komme med i det gode selskab - eller får 
forældre, venner og kolleger til at rende forlaget 
på dørene. Det tager redaktionen med isafkølet ro 
og et lille smil over den menneskelige forfængelig-

heds stadig nye krumspring. Men jævnligt hænder 
også det modsatte – som i tilfældet Kaj Munk: at 
redaktionen for troværdighedens skyld må insistere 
på at få den og den med. Så bliver selv de hårde 
nægtere og de beskedne sjæle tvangsindlagt– som 
fysiologen og biofysikeren Jens Chr. Skou. Bagest i 
rækken af hans hædersbevisninger står bare: ”No-
belprisen i kemi 1997”. En forsker i dét verdens-
format kan begribeligvis ikke undværes, hvis Kraks 
Blå Bog skal bevare sit ry for systematisk dækning. 
 
Det er både værkets styrke og akilleshæl, at det 
bygger på, hvad de biograferede selv oplyser - dels 
på oplysningsark ved optagelsen, dels ved den 
årlige ajourføring (korrekturark sendes til justering 
hos alle optagne; med undtagelse af dem, der er 
døde siden sidste årgang). Der er klare fordele ved 
at bruge folk selv som bidragsydere, men risikoen 
er lige så oplagt, for deres meddelsomhed er af 
stærkt skiftende omfang og pålidelighed. 
 
Nogle er så summarisk diskrete, at det virker som 
ekstrem selvfølelse eller krukkeri, måske ligefrem 
som hemmelighedskræmmeri. Man aner ugler 
i mosen: hvad er det, der ikke tåler dagens lys? 
Både for lidt og for meget spolerer ideen. Syv linjer 
er koket og ubrugeligt. Tre spalter er prætentiøst og 

portr æt af th orvald  krak og ove krak –  af emil kraUse 1899
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uoverskueligt. Hvad skal man med oppustede bio-
grafier, hvor folk promenerer deres mindreværds-
kompleks ved minutiøst at opnotere hvert eneste 
lille pip, de har publiceret siden 1927? 

Og så er der de ambivalente, der både vil blæse og 
have mel i munden: de vil gerne være med, men 
samtidig søger de at distancere sig ironisk ved at 
medtage parodiske oplysninger. En forfatter, der 
havde gjort det til sit brand at lege med sin egen 
identitet og død, opgav så mange fiktive biografi-
ske data, at han til sidst måtte udgå, endda efter 
eget ønske, fordi legen var blevet uoverskuelig 
også for ham selv. 

p r i vat l i v e t s f r e d?

Jamen, tilhører det ikke privatlivets fred, hvilke 
bestyrelser og kollegiale organer en bankdirektør 
sidder i - og hvem en professor er eller var gift 
med? Svaret er, at det første er af klar offentlig 
interesse. Det andet er kendsgerninger, som man 
normalt kan finde i avisen, og som det kan være 
praktisk at kunne slå samlet op. 

Man venter jo også at finde dem i et biografisk 
leksikon, og når der er huller i ægteskabslisten ek-
sempelvis i Gyldendals Dansk biografisk Leksikon 
(1979-84), er det fordi redaktionen ikke har haft 
ressourcer til selv at supplere op, hvor nulevende 
mere eller mindre bevidst slører deres livshistorie. 
På dette felt ses det også, hvordan Den Blå har 
tilpasset sig samfundets ændrede normer, f.eks. 
omkring utraditionelle, herunder homoseksuelle 
parforhold. Operasangeren Frans Lasson og jour-
nalisten Henrik Steen Møller har offentligt fortalt, 
hvordan de i årevis forgæves søgte at få registreret 
partnerskab anerkendt blandt Den Blå’s personlige 
oplysninger. Redaktionen ændrede holdning, da 
Danmark i 1989 – som det første land i verden – 
fik lovgivning om registreret partnerskab.
 

tegning fra nationaltidende 31.  maj 1939

Andre mangler og smuttere skyldes selvoplysnings-
proceduren. Man kunne som jubilæumsønske 
håbe, at Blå Bogs redaktion fik større ressourcer 
og beføjelser til at redigere kraftigere, systematisk 
efterprøve oplysninger og supplere op, så dæknin-
gen blev ensartet og 100% vandtæt. 
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dagl ig brUg f or s h e r l o c k hol m e s 
o g a n dr e

Alt i alt er det min vurdering efter de 40 års daglig 
brug, at Kraks blå Bog er eminent praktisk opbyg-
get og eminent brugbar – ”i det mindste, i det 
største”, som Oehlenschläger sagde. Det vil på 
moderne dansk sige: på både mikro- og makro-
plan. Brugt rigtigt kan den oplyse talløse sammen-
hænge i samfunds- og kulturliv. Selv uofficielle 
forbindelseslinjer kan man dechiffrere sig frem til 
med Sherlock Holmes’ komparations- og deduk-
tionsteknik. Når kritiske journalister - de der endnu 
ikke er blevet kastreret som informationschefer og 
kommunikationsdirektører - vil udgrave baggrun-
den bag finansskandaler som Nordisk Fjer, Hafnia 
Forsikring og IT Factory, kan de starte her med at 
indkredse fletværket af bestyrelsesrelationer mel-
lem banker, pensionskasser og det store hartkorn. 
Her finder man også forbindelserne mellem Det 
kgl. Teaters bestyrelse og det øvrige kulturliv. Den 
dag man også kan abonnere på Krak som database 
(det sker nok sent for ikke at spolere salget), vil 
Sherlock Holmes-teknikken kunne systematiseres 
til Bagmandspolitiets niveau. 
 
Håndbogen er lige så nyttig på mikroniveau. Om 
sine godt 8.000 sjæle - og til dels deres samlevere 
- kan den oplyse alt fra afstamning, bryllups- og 
dødsdage til karriereforløb, udstationeringer og fag-
lige specialer (og nytten forlænges af de tillæg med 
tidligere biograferede, der kommer med fem års 
mellemrum – sidst med 18.723 veteraner som tillæg 
til Den Blå i 2004). Tit når vi har skullet møde nye 
mennesker, fagligt eller selskabeligt, har den lynhur-
tigt givet os baggrundsinformation, der har sporet os 
ind på det centrale eller eksotiske i deres liv - eller 
på minerede områder, så vi undgik taktløsheder. 
 
Oplysningerne om de biograferedes værkproduk-
tion er en hel håndbog i håndbogen. Også her er 
det inkonsekvent, hvad folk meddeler, men når 
oplysningerne er tilstrækkelig fyldige, er Den Blå 
landets hurtigste bibliografiske referenceværk. 
Her kan kulturjournalisten finde alle Dronningens 

oversættelser og kunstneriske indsatser, til næste 
gang de professionelle lufter deres brødnid. Her er 
de udvalgtes vigtigste indsatser på scenen, på lær-
redet og i bogform, på ét bræt, med korrekte titler 
og årstal, der ellers kunne kræve snesevis af opslag. 
Jeg tror, at de oplysninger står for halvdelen af mine 
opslag, og i ni af ti tilfælde finder jeg, hvad jeg skal 
bruge - på en brøkdel af den tid det tager at surfe 
på nettet og i de officielle søgesystemer. 

Og som nøgle til de udvalgtes adresser er Den Blå 
mindst dobbelt så hurtig som telefonbogen, for 
modsat TDC’s pladsfedteri bringer den, ligesom 
Krak på nettet, både postnumre og -distrikt. Mod-
sat Who’s Who er den dog for tilknappet seriøs 
til at oplyse om hobbies, skønt det er et centralt 
supplement til portrættet af de udvalgte. Også éns 
afkom, altså børnene, er udeladt, hvilket mange af 
de optagne er stærkt utilfredse med. 

e k s t r a s t r a f o g a r i e r at t e s t 

At komme med i Den Blå er – ligesom andre hæ-
dersbevisninger – en livsvarig gunst. Undtagelsen 
er som bekendt folk, der straffes for alvorlige for-
brydelser og mister bestalling, borgerlige rettighe-
der og omdømme. Udskillelsesmekanismen – som 
den ramte f.eks. advokat og MF Mogens Glistrup 
efter højesteretsdommen over hans skattecirkus i 
1983 – er fyldigt beskrevet i min kollega Knud J. 
V. Jespersens historiske afsnit, og her fremgår også, 
hvordan redaktionens praksis gradvis er liberalise-
ret. At langt færre end før nu forsvinder ud af Den 
Blå øger ikke blot dens håndbogsværdi; jeg ser det 
også som en art resocialisering, for de straffede 
undgår den tillægsstraf og – med sociologiens ud-
tryk – den sociale ostrakisme også at blive udvist af 
Den Blå. Jeg er fuld af beundring for, hvor fornuf-
tigt og menneskeklogt den praksis nu fungerer.

Samme beundring nærer jeg for den måde, hvorpå 
Blå Bogs redaktion administrerede besættelsens 
særlige problemer (jf. igen Knud J. V. Jespersens 



d e t ille gale  blad ’frit danmark,  Udgivet af en kreds af danske’  fra marts 1944,  med

lille  n otits  om den manglende Udgivelse af kraks blå bog dette år.
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eksempler s. 38ff.). Til hans billede kan føjes, at 
redaktionen på Nytorv, Kbh. K., tilsyneladende 
bevidst lod det sive til de illegale blade Hjemme-
fronten og Frit Danmark, at tyskerne forlangte ”alle 
jødiske Navne” fjernet fra Blå Bog, hvad – tilføjede 
bladene - ”Redaktionen fornuftigvis har nægtet at 
bøje sig for”. Sikke et pinligt tabernakel, hvis ikke-
jøder skulle have skaffet sig arierattest for stadig at 
blive lukket ind i varmen! 

Hvilepausen 1944-46 løste redaktionens an-
det prekære problem: hvordan skulle man have 
forholdt sig til danskere, der blev kollaboratører, 
værnemagere og på anden måde profitører af 
situationen? At tage dem med i sidste besættel-
sesår ville jo have været en provokation mod gode 
’danske’ folk – og at relegere dem ud i mørket 
ville have været at bryde samarbejdspolitikken og 
foregribe retsopgøret.

Det opgør kom jo kun knirkende i gang fra efter-
året 1945, det kunne Blå Bog ikke vente på, og 
igen er jeg imponeret over, hvordan redaktionen 
gennemførte sin egen diskrete udrensning med 
tungen lige i munden. Når man som jeg har stude-
ret besættelsens eftervirkninger også på de ’blak-
kede’, dvs. dem der blev opfattet som tyskvenlige, 
så kan man i dagbøger og breve følge, hvordan 
folk i farezonen febrilsk – tit komisk - ventede 
på den forsinkede håndbog for 1946: er jeg med 
eller ej? Det betyder omvendt, at den ’udrensede’ 
årgang 1946 kan bruges som en hurtig nøgle til 
at orientere sig i, hvem der var offentligt belastet 
af samarbejde med besættelsesmagten og groft 
konjunkturrytteri.  
 

ly s t l æ s n i ng

Sådan fortæller Blå Bog også kulturhistorie. Dens 100 
årgange rækker næsten 200 år bagud i tiden – helt til 
statsbankerottens, Napoleonskrigenes og guldalder-
kulturens tid. Alderspræsident i 1. bind 1910 var den 
84-årige skuespiller Louise Phister (født 1816), og årgang 

2009-10 har et 21-årigt nyt talent med og flere i tyverne. 
Blå Bog fortæller også samfundshistorie og egner 
sig derfor til ren lystlæsning. Hvis den type hånd-
bøger havde eksisteret i 1830’rnes og 40’rnes Paris, 
ville de have hørt til Balzacs nattelekture, mens 
han skrev sin Comédie humaine om det militære, 
politiske, økonomiske, kirkelige og ægteskabe-
lige liv. Der er masser at hente, hvis man er i det 
sociologiske hjørne, og det sker jævnligt, at jeg 
begynder med at lede efter en konkret oplysning - 
og vågner op og opdager, at jeg har været fortabt 
i en halv time, fordi øjnene selv går på opdagelse 
efter andre oplysninger og gode historier. 
 
Krak Blå Bog er en skatkiste for hvo, der kan læse 
indenad og interesserer sig for ’den menneskelige 
komedie’ - det som Balzacs samtidige, den danske 
forfatter og filosof Poul Martin Møller kaldte Af-
fectation, dvs. forfængelighed. Her er ’selvmed-
delelsesprincippet’ en fordel, fordi det bliver til 
selvudlevering. 

f or fæ nge l igh e de ns m a r k e d

Alle varianter af selvoptagethed og selvbedrag 
passerer revy i underholdende, nu og da grotesk 
opmarch. Her er den lille mand, der puster sig 
op ved at notere hver eneste bestyrelsespost i 
grundejerforeningen og hver eneste gæsteforelæs-
ning udenlands. Her er kunstnere, der anfører hver 
eneste projektstøtte fra Statens Kunstfond som en 
hædersgave. Og der er ikke bare primadonnaer, 
som på 79. år nægter at opgive deres fødselsår. 
Man møder også mandlige foryngelseskure. En lit-
terat skrev i årevis (indtil årgang 1992) bare: ”f. i 
Kbh. Student (Gl. Hellerup Gymn.)” - ingen årstal. 
Og straks efter starter han sin litterære virksomhed 
med at anføre en andens bog som sin egen. 
 
Og så er der fhv. studenteroprørere, der er blevet 
satte samfundsstøtter med et diskret, men tydelig-
vis vigtigt R. efter deres titel, dvs. Ridder af Dan-
nebrog. Nu er der næppe nogen, der – som man 
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kunne se helt op i 1980’erne – ønsker deres ordner 
anført på gravstenen, men i Den Blå medtager den 
art dobbeltradede sjæle hver og én fortjenstmedal-
je, med bogens dertil indrettede forkortelsessystem. 
Det oplyses bagest i tillægget ’Ridderordener 
og hæderstegn’, og de 13 tætte spalter med alle 
gradbøjninger af stor- og krigskors, frihedsmedaljer 
og ’Den strålende stjerne’ af 1.-5. grad (Kina) er én 
lang ordensdillens vagtparade. 
 
Her indgår Den Blå i det fænomen, som den 
victorianske romanforfatter William Thackeray 
kaldte Vanity Fair – ’Forfængelighedens marked’. 
Tabernaklet får mig til at mindes satiren over en af 
fædrelandets mest ordensglade påfugle: Køben-
havns skoleborgmester Ernst Kaper (1874-1940). 
Han var kendt af alle skolebørn for sin tyske 
grammatik med de klassiske remser, og engang i 
1930’rne, da han havde sikret sig et nyt trofæ til 
sin samling, afbildede en karikaturtegner ham med 
kors og ordener på hver bid af overkroppen, om 
halsen, under armene, overalt - og så bare denne 
tekst: An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor 
und zwischen. 

gr æ ns e r f or væ k s t ?

Der er også lidt statusjagt bag Blå Bogs egen 
succes. Det har været en bogstavelig vækst, også 
i antallet af dem, der opnår optagelse. De første 
årgange fikserede tallet til 3.100, så nye navne 
normalt først kom til ved dødsfald. I 1920’rne var 
tallet vokset til 5.000, og det krøb gradvis opad. I 
1946 bevirkede udrensningen af værnemagere og 
tyskvenlige elementer, at tallet sank til 5.736. Men 
i løbet af 60’erne steg det til 7.000 og i 80’erne 
til 8.000. Siden 90’erne har det ligget på godt 
8.000 sjæle.
 
Til 80-års jubilæet i 1989 skrev redaktionen: ”Væk- 
sten er naturlig og rimelig, i betragtning af den
vældige udvikling på alle områder af det moderne, 
specialiserede samfund: i administrationen, organi-

sationslivet, erhvervslivet, på det videnskabelige og 
kunstneriske område osv.” Men det er påfaldende, 
at mens befolkningstallet knap er blevet fordoblet 
på de 100 år, fra 2,7 til 5,5 mio., så er antallet af 
betydningsfulde danskere, færinger og grønlændere 
næsten tredoblet fra 3.000 til 8.200. Mirakuløst!
Jeg tror ikke, at det dækker over lumske kommer-
cielle fordele for udgiverne. Fra USA udgår mange 
typer Who’s Who’er med ren prestigefunktion: 
Community Leaders of the World, The Interna-
tional Book of Honour, Directory of Distinguished 
Leadership, Five Hundred Leaders of Influence osv. 
Det er som regel - om ikke altid – en forudsætning 
for optagelse, at man på forhånd tegner sig for et 
eksemplar af værket. Prisen er ofte ca. 100-150 
dollars, men så får man det også med læder og 
guldtryk og med et certifikat til ophængning i 
sit kontor!. 

Den slags er Kraks Blå Bog hævet over, men de, 
der optages, får tilbudt værket til favørpris. Det be-
nytter mange sig af, idet over halvdelen af oplaget 
sælges i abonnement til biograferede, firmaer og 
biblioteker, og forlagets fortjeneste har derfor en 
vis sammenhæng med antallet af optagne navne.
 
Siden 2005 har Blå Bogs redaktion søgt at få de 
8.000 optagne til at sanere deres biografier ved at 
sætte en overgrænse. Man har – som forventeligt 
– måttet lægge arm med diverse selvcentrerede 
samfundsstøtter, og nogle har til gengæld oprettet 
hjemmesider på nettet, hvor de kan opremse alle 
deres duelighedstegn.  

Den sanering har været nødvendig. Til gengæld har 
redaktionen indført en uofficel ’pensionering’, så 
mange der er fratrådt deres embede, automatisk ryger 
ud – kun med to linjers henvisning til den årgang, 
hvor de sidst var med i fuldt omfang. Det er ikke bare 
en bet for mange velmeriterede og velfungerende se-
niorer sådan at blive aflivet før deres død. Det er også 
et praktisk problem for brugerne, for mange emeritus-
ser vil man gerne kunne slå op, og hvor mange har 
plads til at have de tidligere årgange stående? 
Men naturligvis er det et problem, at Den Blå er 
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blevet ved at vokse. Det gør den stor, tung og dyr. 
Det ligner også talentinflation, for når man ser, 
hvem der optages, er det oplagt, at man jævnligt 
indlemmer kunstnere, politikere, medie- og forret-
ningsfolk, som yder en enkelt spektakulær indsats, 
hvorefter de igen går i glemmebogen. Det kan hel-
ler ikke være ubetinget behageligt at figurere for 
livstid, når man aldrig fik præsteret andet end 
en bragende debut. Som Andy Warhol sagde: ”I 
fremtiden bliver vi alle berømte i 15 sekunder”. 
 

Det hører med til samfundsbilledet anno 2009, at 
konjunkturer og medieflimmer henter døgnfluer 
ind i varmen, som dr. Krak ikke ville have drømt 
om at lukke ind. Det minder om, hvad Blæk-
sprutten skrev i 1930’rne, da studenterårgangene 
begyndte at vokse: ”Studenterne kan det samme 
som før - det er bare fordelt på flere.” Men hverken 
medieflimmer, honnette ambitioner eller internet 
vil kunne overflødiggøre institutionen Kraks Blå 
Bog – som håndbog, som lystlæsning og som sym-
bol på det åbne samfunds sociale mobilitet.



svi k mølle n  1956
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k r a k s  b l å  b o g
–  f r a  v U g g e  t i l  d at o

a f  p ro f e s s o r  k n U d  j .v.  j e s p e r s e n

v Ug ge n

Den 27. Maj 1910 stod følgende lille annonce at 
læse i de fleste af landets dagblade: ”Kraks Blaa 
Bog er udkommen. Bogladepris 6 Kr.” Således 
bekendtgjorde udgiveren af Kraks Vejviser – en nyt-
tig og flittigt benyttet håndbog – at han nu havde 
føjet et helt nyt opslagsværk til dem, som han i 
forvejen udgav på sit forlag, nemlig en alfabetisk 
ordnet fortegnelse over 3.000 danske ”Mænd og 
Kvinder, hvis Levnedsløb kan tænkes at have In-
teresse for en større Kreds”, som forlagets direktør 
Ove Krak lidt tonløst udtrykte det i bogens forord. 
Dermed var institutionen Kraks Blå Bog født, og 
dens sejlivethed understreges af, at værket i de 
mellemliggende hundrede år troligt er udkommet 
hvert eneste år bortset fra den vanskelige periode 
i den sidste del af den tyske besættelse under 2. 
Verdenskrig. Samtidig er bogen hen over årene støt 
vokset i størrelse som følge af hen ved en tredob-
ling af antallet af optagne. Og prisen er ikke mere 
sølle seks kroner, men en to-tre hundrede gange 
højere. Ove Kraks nyskabelse i 1910 var med 
andre ord kommet for at blive.
 
I udgangspunktet var foretagendet imidlertid lidt 
af et eksperiment. Ganske vist var man også i 
Danmark vel bekendt med trykte fortegnelser over 
personer knyttet til bestemte etater og professioner 

– de såkaldte ”embedsstater” – og medlemmerne 
af adelen havde også deres egen fortegnelse i 
skikkelse af Danmarks Adels Aarbog. Men en 
fortegnelse over en gruppe af nulevende mænd 
og kvinder uden hensyn til rang og stand, som 
måtte formodes at være særligt indflydelsesrige, 
have gjort sig særligt fortjente eller have en særlig 
bekendthedsværdi, havde man aldrig haft. Det 
var netop en sådan, Krak havde i tankerne. I et 
forhåndsinterview til en avis en måneds tid, inden 
bogen kom på gaden, forklarede han om bogen og 
dens indhold:

”Det er noget helt nyt herhjemme, … men kendt 
overalt i Udlandet. Naar en Avislæser ser et Navn paa 
en kendt Personlighed i Avisen og gerne vil vide lidt 
nærmere Besked om Vedkommende, saa slaar han 
efter i min ”Blaa Bog”. Der vil han finde hele Ved-
kommendes Levnedsløb fra Vuggen og til Dato, hvor 
Vedkommende er født, hvem han er gift med osv.
 
I Bogen medtages alle Mennesker, som daglig er 
paa Tale, Officerer, Læger, fremragende Jurister, 
Godsejere, Fagforeningsmænd, Rigsdagsmænd, 
kendte Husmænd osv. Jeg har udarbejdet Bogen 
uden Partihensyn i nogen Retning, og paa den Ma-
ade er det lykkedes mig at faa samlet 3.000 Navne.”
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Det er værd at bemærke, at Ove Krak her omhyg-
geligt understregede, at kriteriet for optagelse i 
hans nye håndbog skulle være personens bekendt-
hedsgrad i offentligheden og ikke fornem afstam-
ning eller høj social status. Tværtimod gjorde 
han sig stor umage for at understrege den sociale 
bredde i bogen – den skulle ikke blot omfatte 
højtstående embedsmænd og fremtrædende for-
retningsfolk, men også ”Fagforeningsformænd” og 
”kendte Husmænd”, som han formulerede det. Det 
afgørende var, at de ”daglig er paa Tale”, hvorfor 
deres biografier måtte formodes at interessere en 
bredere offentlighed. Med sådanne omhyggelige 
formuleringer søgte Krak på forhånd at mane de 
allerede da lystigt florerende anklager i jorden om, 
at han planlagde udgivelse af en snobbebog for de 
frelste, så de også på denne måde kunne bekræfte 
hinanden i deres egen fortræffelighed.
Flere dagblade havde allerede i deres forhåndsom-
taler slået stærkt på dette tema og flittigt draget pa-
ralleller mellem den kommende bogs farve og det 
blå blod, som jo i den almindelige opfattelse var 
aristokratiets særlige kendetegn. Med henvisning 
til vejviserens røde bindfarve og det kommende 
opslagsværks blå digtede Politikens ”Tambour” 
således den 3. april 1910 under overskriften ”Den 
blaa og den røde Krak”: 

I Fald du besidder et Navn af Rang,
en Plads i ”den blaa” bekræfter det,
men har Navnet slet ingen særlig Klang,
kan du kigge i Vejvis’ren efter det!

annonce bragt i  alle københavnske blade 27.  maj 1910noti ts fra folke ts  avis  27 .  maj 1910

Dette lille stykke hverdagspoesi var et meget godt 
udtryk for den blanding af forventning og ironisk 
distance, hvormed den skrivende presse imødeså 
offentliggørelsen af Kraks nyeste påfund i hånd-
bøger. Ekstra Bladets velskrivende redaktør, Frejlif 
Olsen, svang sig i en klumme en måneds tid inden 
udgivelsen ligefrem op til at kalde udgivelsesdagen 
for ”den skæbnesvangre dag”, hvorved han præcist 
satte fingeren på det vovelige i et projekt, som i så 
umisforståelig form sort på hvidt søgte at skelne 
mellem revl og krat i det danske samfund.
Ove Krak var naturligvis helt på det rene med 
den nærliggende risiko for at blive anklaget for 
snobbisme og elitær tankegang, som udgivelsen 
indebar. Han indså også klart, at han med projek-
tet måske nok erhvervede sig 3.000 venner, men til 
gengæld risikerede at lægge sig ud med den reste-
rende hen ved 2,5 mio. af befolkningen, som ikke 
var fundet værdig til optagelse i bogen. Omkring 
1910 var han imidlertid nået til en fase i sit liv og 
havde erhvervet sig en status, der satte ham i stand 
til at vove springet.
 
Dr. Ove Krak var i 1910 en moden mand på 47 
år og gennem sit arbejde siden 1903 med Kraks 
Vejviser tillige en kendt og agtet skikkelse i det 
velaflagte københavnermiljø. Født i 1862 som 
søn af etatsråd og stadskonduktør Thorvald Krack 
– hvis navn siden blev fordansket til Krak – havde 
han sin skolegang på Sorø Akademi og bestod i 
1890 kandidateksamen som læge fra Københavns 
Universitet. Han praktiserede derefter nogle år som 
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læge, men trådte i 1903 ind i faderens forlagsvirk-
somhed, hvor han overtog udgivelsen af Køben-
havns Vejviser, hvilket gav ham et uovertruffet 
kendskab til hovedstadens indbyggere og virksom-
heder. Dette udstrakte personkendskab blev selve 
platformen for den Blå Bog, som Krak for alvor gik 
i gang med at realisere straks efter faderens død i 
1908 og personligt stod i spidsen for frem til sin 
egen død i 1923.
 
Inspiration til at udgive en biografisk vejviser om 
en begrænset kreds af kendte danskere fik Krak 
efter eget udsagn, da han på et tidspunkt aflagde 
sygebesøg hos en sengeliggende god ven, da-
værende kontorchef i Udenrigsministeriet H.A. 
Bernhoft. Denne havde i sin bogreol stående det 
engelske opslagsværk Who’s Who, som siden 1849 
havde registreret kendte briters liv og færden. 
Bernhoft havde da henledt Kraks opmærksomhed 
på dette værk og tilføjet, at det efter hans mening 
var en af de morsomste bøger, der fandtes. Efter 
at have bladret i bogen indså Krak, at der bestemt 
var noget om snakken, og at et tilsvarende værk i 
tillempet form antagelig ville have gode mulighe-
der på det danske marked og udgøre et glimrende 
supplement til Vejviseren. Ideen til Kraks Blå Bog 
var dermed født, og med udsendelse af den første 
udgave i 1910 blev den realiseret og præsenteret 
for den ivrigt ventende offentlighed.

da n m a r k i  1910 –  e t s a m f U n d i 
op brU d

Med udsendelse af et værk, som i hovedsagen 
ud fra meritokratiske principper søgte at tegne 
omridset af en elite uden hensyn til fødsel, rang 
og stand, ramte Krak temmelig præcist tidsånden, 
således som den udfoldede sig i Danmark i årene 
op til 1. Verdenskrig. Det danske samfund var da 
et samfund i hastig forandring og på næsten alle 
områder i opbrud. De gamle eliter, som i århund-
reder havde regeret Danmark – adelen og stor-
godsejerne – var endelig faldet med det politiske 

systemskifte i 1901. I deres sted var trådt en ny 
pengeelite – personificeret ved Ø.K.s stifter H.N. 
Andersen – der ved hårdt arbejde og risikofyldte 
forretninger havde kæmpet sig op fra ingenting til 
anseelse og velstand, samt en ny politisk elite, der 
– personificeret i venstrelederen J.C. Christensens 
tætte vestjyske degneskikkelse – markerede den 
tidligere så umælende landbefolknings erobring af 
landets politiske scene. Disse nye magthavergrup-
per satte på godt og ondt deres dynamiske præg 
på det tidlige 20. århundredes danske samfund og 
forlangte at blive vurderet efter deres indsats og 
fortjenester og ikke efter deres oftest beskedne so-
ciale herkomst. Selve idégrundlaget bag Kraks nye 
håndbog afspejlede på mange måder disse store 
forandringer i det danske samfunds grundlæg-
gende strukturer. Man kan næsten gå så vidt som 
til at hævde, at fremkomsten af den Blå Bog var et 
sigende udtryk for den stærke moderniseringspro-
ces, som det danske samfund i disse år gennemløb.
 
De moderne tider mærkedes også på det tekniske 
område, hvor flyvepionerer – eller aviatikere, som 
det hed i tidens sprog – som J.C. Ellehammer og 
Robert Svendsen efter bedste evne søgte at bringe 
Danmark ind i flyvningens nye tidsalder. Kun den 
førstnævnte fandt dog plads i den første udgave 
af den Blå Bog, hvori han anførte, at han var ”den 
første der har bragt en Flyvemaskine med Pas-
sagerer til at hæve sig i Luften (12. Sept. 1906)”, 
og at han ”erholdt Udmærkelse paa Aeronautisk 
Udstilling i Paris 1909”. Svendsen fandt derimod 
ikke nåde for Kraks blik, selv om han som den 
første krydsede Øresund med fly i 1910 efter 
samme år at have gennemført en flyvning mellem 
to danske byer, nemlig Aalborg og Nørresundby. 
Denne bedrift var i øvrigt finansieret af Aalborg 
Margarinefabrik, der efterfølgende udnyttede den i 
et reklameslogan: 

Vegetana Margarinen førte Robert Svendsen over 
Fjorden, nu kendes Aalborg Margarine i hele 
Norden.
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Politisk var årene omkring den første udgave en 
omtumlet tid. Alberti-skandalen i 1908, hvor lan-
dets justitsminister P.A. Alberti var blevet afsløret 
som storsvindler og simpel kassebedrøver, havde 
bragt J.C. Christensens venstreregering til fald. Og 
den tidligere regeringschef selv og hans indenrigs-
minister, Sigurd Berg, blev stillet for Rigsretten – en 
sag, som endnu ikke havde fundet sin afgørelse, 
da første udgave af bogen udkom, hvilket dog ikke 
hindrede deres optagelse i bogen. Alberti, som på 
dette tidspunkt var forvandlet fra justitsminister til 
straffefange, blev derimod forbigået i stor tavshed.
 
Alberti-affæren kunne i øvrigt næppe være indtruf-
fet på et mere uheldigt tidspunkt. Regeringen J.C. 
Christensen stod nemlig netop da midt i den afslut-
tende behandling af ét af tidens vigtigste og mest 
kontroversielle spørgsmål, nemlig en nyordning 
af landets forsvar på en måde, så man på den ene 
side kunne overbevise den store nabo mod syd 
om, at Danmark ikke havde fjendtlige hensigter 
over for Tyskland, men på den anden også opret-
holdt et nogenlunde troværdigt militært forsvar. 
Det hele var forberedt gennem et mangeårigt, 
grundigt kommissionsarbejde, og J.C. Christensen 
havde undervejs ligget i strengt hemmeligholdte 
forhandlinger med den tyske militærledelse for at 
nå frem til en løsning, som tyskerne kunne accep-
tere. Med afsløringen af Alberti og regeringen J.C. 
Christensens efterfølgende afgang væltede hele 
dette delikate spil midlertidigt, og de følgende par 
år kendetegnedes af dyb splittelse i partiet Venstre 
– Folketingets største parti – med deraf følgende 
politisk ustabilitet. Først kuldsejlede en venstre-
regering under ledelse af Niels Neergaard efter 
mindre end et år ved magten på forsvarssagen, 
hvorefter en endnu mere kortlivet Venstre-regering 
under lensgreve Holstein-Ledreborgs tempera-
mentsfulde ledelse under stort besvær havde held 
til i 1909 at hive et forsvarsforlig i land, der bl.a. 
indebar nedlæggelse af Københavns omstridte 
befæstning senest i 1922.
 
Det kaotiske forløb havde imidlertid slidt så stærkt 
på Venstre, at partiet ved valget i efteråret 1909 

tabte regeringsmagten, som derefter gled over til 
valgets sejrherre, Det radikale Venstre, med C.Th. 
Zahle som konseilspræsident. Hvad få blot kort tid 
forinden havde troet muligt – en regering udgået 
af det antimilitaristiske radikale udbryderparti fra 
Venstre – var dermed en realitet. Det var derfor 
denne regering – af store kredse i det etablerede 
Danmark betragtet med dyb mistro – som sad ved 
magten, da første udgave af Kraks Blå Bog udkom, 
og hvis medlemmer derfor i denne opførtes som 
ministre. Denne værdighed beholdt de dog i 
denne omgang ikke længe. Det folketingsvalg, som 
fandt sted næsten samtidig med bogens udgivelse, 
gav atter sejr til Venstre, og den 5. juni 1910 
afløstes den første radikale regering af en venstre-
regering under ledelse af Klaus Berntsen, der holdt 
frem til 1913, hvorefter det atter blev De Radikales tur.

k v i n de s age n

En medvirkende grund til den udtalte politiske 
ustabilitet var grundlovssagen, der havde rumlet 
længe. Danmark levede i 1910 under den såkaldte 
”gjennemsete Grundlov” af 1866, der under 
indtryk af nederlaget i 1864 havde forsynet den 
oprindelige 1849-grundlov med en række kon-
servative bremsemekanismer i form af privilegeret 
valgret til større jordbesiddere og øget konservativ 
indflydelse i Landstinget. Store kredse i befolk-
ningen ønskede nu dette ændret i mere liberal 
og demokratisk retning og fandt udbredt støtte 
dertil i alle Folketingets partier med undtagelse af 
Højre. Ønsket om en grundlovsrevision hang også 
sammen med kvindebevægelsernes stadig mere 
højlydte krav om politisk indflydelse. Hverken 
1849-grundloven eller dens afløser af 1866 gav 
kvinder stemmeret til rigsdagsvalgene. Ganske vist 
havde de i 1903 fået stemmeret til menigheds-
rådene og i 1908 ved kommunalvalgene; men 
landspolitisk indflydelse havde de endnu ikke, og 
det føltes af mange som en oplagt urimelighed i et 
samfund, som ellers lagde vægt på lige rettigheder 
for alle borgere. Dette spørgsmål løstes først ved 
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grundlovsændringen i 1915, som afskaffede den 
privilegerede valgret og gav almindelig stemmeret 
også til kvinder og tyende. Først fra dette tidspunkt 
kan Danmark kaldes et egentligt demokrati. Det 
var imidlertid et resultat, som havde kostet hård 
kamp og hårde konfrontationer både i samfunds-
debatten og på den politiske scene. Og denne 
kamp for kvindernes ligestilling bølgede livligt, da 
Krak udsendte den første Blå Bog, og førte både til 
jævnlig politisk uro og brud på tilvante normer.
 
Hvor Ove Krak personligt stod i spørgsmålet om 
kvindernes ligestilling, kan vi ikke helt vide, idet 
han også i denne sag var diskretionen selv; men 
måske afspejler hans holdning sig i den salomoni-
ske løsning, som kom til udtryk i hans udvælgelse 
af personer til biografering i den første udgave og 
en lille forskel mellem mands- og kvindebiografierne.
 
Personkredsen i den første udgave omfattede helt 
i overensstemmelse med den herskende tidsånd 
en række kvinder, hvoraf de fleste ikke var til at 
komme uden om – som f.eks. skolepionéren Na-
thalie Zahle – mens andres adkomst til optagelse 
virker mere gådefuld. Det gælder f.eks. Nathalie 
Zahles nabo i bogen, Mathilde Zahle, der indtog 
den relativt ydmyge stilling som rigsdagsstenograf 
– ganske vist den første kvindelige af slagsen – 
men hvis egentlige kvalifikation til optagelse synes 
at have været, at hun var gift med konseilspræsi-
dent Zahle. Hun er dermed blandt de få, som med 
navns nævnelse optræder hele to gange i bogen.
 
Selv om Krak således udviste en moderat progres-
siv holdning i sit personvalg, lagde han samtidig 
en tidstypisk bornerthed for dagen ved i kvindebi-
ografierne i almindelighed ikke at anføre fødselsår, 
men kun dato, og ej heller udbede sig denne 
oplysning på de spørgeskemaer, der udsendtes 
til kvinder. Kvinden havde åbenbart efter Kraks 
opfattelse ingen alder. Og dette galanteri – som 
vel i vore dage nærmest kan virke diskrimine-
rende – antyder, at han endnu ikke var nået alt 
for langt i sin ligestillingstankegang, selv om han 
efterfølgende i interviews elegant begrundede sin 

holdning med, at han alligevel næppe ville kunne 
lokke pålidelige aldersoplysninger ud af damerne. 
Kun de mere progressive kvindetyper – som f.eks. 
de netop nævnte Zahler – anførte ikke desto min-
dre uden blusel deres fødselsår, Nathalie 1827 og 
Mathilde 1869.

a de l e ns r e t r æ t e k a m p

Også på anden vis var det første årti af 1900-tallet 
præget af brydninger mellem gammelt og nyt. Den 
gamle adelige elites retrætekamp for at bevare 
blot rester af fordums glans, status og indflydelse 
sang nemlig på sidste vers. For mange adelige med 
gamle, klingende navne var det svært at finde sig 
til rette med de nye lighedstider og forlige sig med 
den tanke, at adelsnavnet ikke længere nærmest af 
sig selv gav adgang til indflydelse og status. I deres 
verdensbillede var det således nærmest naturstri-
digt og et udtryk for tidens unormalitet, at selve 
landets konseilspræsident kunne bære et simpelt 
–sen-navn, være degn og tale med bred jysk ac-
cent. De huskede også med ubehag tilbage på den 
massive kritik, som standen havde været genstand 
for i provisorieårene, hvor populære forfattere som 
Herman Bang og Gustav Wied havde fremstillet 
adelsslægternes medlemmer som degenererede 
samfundssnyltere, og hvor radikalt orienterede 
historikere havde tegnet dystre billeder af standens 
langsomme, men uafvendelige forfald moralsk, 
fysisk og politisk – alt sammen som led i den for-
bitrede kultur- og forfatningskamp i Estrup-tiden, 
der altså endte med venstrebøndernes sejr i 1901.
 
Som et modtræk og for at styrke den vaklende 
adelige slægtsfølelse grundlagde to borgerlige 
genealoger i 1884 med forbillede i den tyske 
Gotha-kalender en dansk adelskalender i skikkelse 
af Danmarks Adels Aarbog, som optog samtlige 
dalevende medlemmer af den danske adel – ca. 
5000 personer – med angivelse af deres slægtsfor-
hold og basale biografiske data. Værket fremtrådte 
i øvrigt i rødt bind og udkom årligt. Driften af dette 
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værk blev i 1901 overtaget af en særlig forening 
af adelige, som fik det ikke særlig mundrette navn 
Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aar-
bog. Denne adelige sammenslutning blev i 1908 
suppleret med endnu én, nemlig Dansk Adels-
forbund, hvis formål var at styrke standens indre 
sammenhold og forsvare den over for de jævnlige 
angreb fra politisk hold og i medierne.
 
Man kan med andre ord konstatere en vis mo-
bilisering i adelens rækker her i begyndelsen af 
1900-tallet i et forsøg på at forsvare standens 
traditionsbestemte fortrinsstilling i det danske 
samfund. Det var imidlertid en kamp mod selve 
tidsånden og derfor en kamp, som adelen var dømt 
til at tabe. Det stod helt klart efter bortfaldet af den 
privilegerede valgret med Grundloven af 1915 
og vedtagelse af lensafløsningsloven i 1919, der af-
skaffede majoraterne, de adelige godsejeres sidste 
privilegium. Den danske adel var derefter kun adel 
af navn og gled efterhånden ind som ligeværdige 
medlemmer af det borgerlige lighedssamfund, som 
det politiske systemskifte i 1901 og den voksende 
industrialisering havde lagt grunden til.

Mens adelen således endnu i 1910 kæmpede en 
forgæves kamp mod den nye tidsånd, ramte Krak 
den præcis med sit nye biografiske opslagsværk. 
Blå Bog, der i modsætning til Adelsaarbogen 
ikke var baseret på noget fødselskriterium eller 
tilhørsforhold til nogen stand, tog udelukkende 
udgangspunkt i de biograferedes egne fortjenester 
og deres betydning for det danske samfund som 
helhed. Kraks værk blev dermed et håndgribeligt 
udtryk for det fundamentale eliteskift, som fandt 
sted i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den gamle 
standspyramide, som i århundreder havde domine-
ret det danske samfund, styrtede endeligt i grus og 
erstattedes af det, som man kunne kalde en plural 
elitestruktur baseret på den enkelte borgers person-
lige indsats og egne fortjenester. Denne udvikling 
havde Krak med sine fintmærkende antenner for 
tendenserne i tiden et skarpt blik for, og hans nye 
Blå Bog var et konkret udtryk for denne indsigt.
 

Selv om Krak så vidt vides aldrig udtalte sig om det, 
er der næppe tvivl om, at han ikke kun havde den 
engelske Who’s Who i tankerne som inspirations-
kilde for bogen, men sikkert også har skelet til Dan-
marks Adels Aarbog, som efter sin natur nærmest 
var et råb fra fortiden og en svag afglans af fortidens 
elite. Hvad han ønskede var derimod at tegne et 
omrids af nutidens og fremtidens elite. Og man kan 
såmænd sagtens forestille sig, at der måske har spil-
let et svagt ironisk smil om hans læber, da han traf 
beslutningen om, at hans bog skulle være blå. Blåt 
har jo som nævnt altid været forbundet med adel 
og fornemhed – ”det blå blod” osv. – og med sit 
farvevalg sendte han således samtidig et utvetydigt 
signal til den gruppe, som var registreret i adelens 
røde bog, om, at hans biograferede var den nye 
tids virkelige adel – eller i det mindste den nye 
tids elite. Hans Blå Bog omfattede naturligvis også 
”fortjente” adelige, og personer med adelsnavn op-
trådte da også i et pænt antal både i bogens første 
udgave og alle senere udgaver. Men pointen var 
netop, at deres optagelse skyldtes deres personlige 
fortjenester og ikke deres afstamning – om man så 
hed Ahlefeldt eller Andersen var underordnet – det 
afgørende var deres indsats og betydning. Det var i 
nøje takt med tidens ånd, så også i denne hense-
ende var Kraks håndbogsmæssige nyskabelse bog 
til tiden. Det har dog givetvis også spillet ind på 
farvevalget, at den allerede i mange år udgivne 
Kraks Vejviser var rød, så der skulle findes en an-
den farve, der afveg væsentligt.

de n  f ør s t e  bl å b o g

Den første udgave præsenterede sig på titelbladet 
som ”Tre Tusinde nulevende danske Mænd og 
Kvinders Levnedsløb indtil Aar 1910”. I bogens 
forord gjorde redaktionen – dvs. Dr. Krak selv 
og hans nære medarbejder cand. polit. Hjalmar 
Gammelgaard – omhyggeligt rede for bogens 
idégrundlag og redaktionsprincipperne. Forbilledet 
i den engelske Who’s Who blev fremhævet, og det 
anførtes, at bogens biografier omfattede danske 
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mænd og kvinder, ”hvis Levnedsløb kan tænkes at 
have Interesse for en større Kreds. Og vi har særlig 
haft Opmærksomheden henvendt paa de Mænd 
og Kvinder, som har gjort et Arbejde i større Orga-
nisationer”. Det blev videre understreget, at de op-
lysninger, der bragtes i biografierne, udelukkende 
var ”Kendsgerninger”, hvorimod der aldrig var søgt 
nogen bedømmelse af de biograferedes indsats. 
Den Blå Bog skulle med andre ord ikke være 
en karakterbog, men udelukkende en objektiv 
informationskilde, hvor man i nærmest leksikalsk 
form kunne finde de nødvendige personlige og 
karrieremæssige oplysninger om de optagne. Som 
en yderligere understregning af værkets seriøse og 
nøgterne præg bragte det – i modsætning til Who’s 
Who – ikke oplysninger af mere privat karakter, 
såsom oplysninger om hobbies og børn. Denne 
nøgterne linje har siden været fastholdt i alle se-
nere udgaver. Det afgørende var med andre 
ord den biograferedes samfundsvendte aktiviteter, 
bekendthedsgrad og offentlige profil.
 
Forordet beskrev derefter, hvorledes udvælgelsen 
af de 3.000 var foretaget, og det anførtes, at redak-
tionen i dette arbejde var blevet bistået af ”kyndige 
Mænd fra forskellige Kredse”. Disse meddelere 
kom i første omgang sikkert i hovedsagen fra Kraks 
omfattende personlige bekendtskabskreds; men 
meddelernettet er siden blevet udbygget til et 
landsomfattende konsulentnet på 30-40 kvinder og 
mænd dækkende alle væsentlige samfundssektorer 
og fagområder, der anonymt støtter redaktionen 
i udvælgelsesprocessen. For på forhånd at tage 
brodden af en forudseelig kritik erkendte man i 
forordet, at det foretagne skøn naturligvis kunne 
omtvistes både med hensyn til, hvem der var 
optaget, og hvem der var udeladt. Det blev derfor 
stillet i udsigt, at oplagte fejl og mangler ville blive 
rettet i senere udgaver. Redaktionen var med andre 
ord ganske på det rene med vanskelighederne ved 
i første omgang at skønne rigtigt og drog da også 
konsekvensen af den efterfølgende kritik ved i 
1911-udgaven at medtage ikke færre end 291 nye 
navne og til gengæld fjerne omkring 150 af de op-
rindeligt biograferede foruden naturligvis de i årets 
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løb 89 afdøde. De oprindeligt omkring 3.100 bio-
grafier i 1910-udgaven voksede dermed til 3.148 i 
1911-udgaven – en beskeden bruttoforøgelse, men 
dækkende over ganske kraftige nettoforskydnin-
ger, der afspejlede den redaktionelle usikkerhed i 
udgangspunktet.
 
Endelig redegjordes der i forordet for, hvorledes 
oplysningerne om de biograferede var blevet til-
vejebragt. Det fremgik deraf, at der forud var gået 
en omfattende redaktionel research i snart sagt 
alle tilgængelige trykte embedsstater og biogra-
fiske håndbøger, som blev oplistet i en særskilt 
fortegnelse efter forordet. På dette grundlag havde 
redaktionen udarbejdet foreløbige udkast til bio-
grafierne, som derefter blev udsendt til de biogra-
ferede til korrektur og supplering ledsaget af et 
spørgeskema, hvori man udbad sig de nødvendige 
personoplysninger, herunder også uddannelse, kar-
riereforløb, tillidshverv, oplysninger om frembragte 
værker samt eventuelle dekorationer og udmær-
kelser. Det anførtes i forordet, at ikke færre end 
95,8 procent af de adspurgte havde svaret positivt 
tilbage, hvilket vidner stærkt om en stor forhånds-
interesse for at komme med i bogen.

Den lidt usædvanlige fremgangsmåde, hvorved de 
biograferede blev forfattere af deres egen biografi, 
sikrede fra første færd værket en høj grad af nøjag-
tighed og aktualitet i de bragte oplysninger, hvilket 
øgede dets værdi som håndbog. Til gengæld van-
skeliggjorde det også redaktionens arbejde i den 
forstand, at den havde vanskeligt ved at gøre bio-
grafierne ensartede. Det var jo meget forskelligt, 
hvad folk anså for væsentligt at oplyse om deres 
person og karriereforløb. Og redaktionen valgte fra 
begyndelsen den linje kun undtagelsesvis at slette 
eller forkorte i de oplysninger, som var anført på 
de tilbagesendte spørgeskemaer. Resultatet blev 
derfor en samling biografier, som var stærkt uens-
artede både i omfang og detaljeringsgrad, hvilket 
også blev et yndet kritikpunkt i de efterfølgende 
avisanmeldelser.
 

Der kan da også ganske rigtigt findes en række 
groteske udslag af dette nænsomme redigerings-
princip. Forfatteren Jeppe Aakjær fandt det således 
værd at anføre, at han ”arresteredes 1887 for 
politiske Brandtaler”, mens Danmarks da mæg-
tigste mand H.N. Andersen i en superkort biografi 
blot lod oplyse, at han i 1884 stiftede ”Firmaet 
Andersen & Co. i Bangkok, som kom til at danne 
Grundlaget for Det Østasiatiske Kompagni, der 
stiftedes i 1897”. Om sine personlige data var han 
tavs helt ned til fødselsdata. Hans samlede biografi 
var blot på 10 linjer. Omvendt opregnede gårdejer 
og sognefoged Søren Jensen, ejer af Hyldegården 
ved Ringsted i en 45 linjer lang biografi omhyg-
geligt alle sine bedrifter og alle de tillidsposter, han 
i tidens løb havde beklædt, helt ned til posten som 
revisor i Ringsted Bank. I en næsten tilsvarende 
lang artikel redegjorde redaktøren af Motor-Bladet, 
Søren Ringer, med tilsvarende omhu for sin lit-
terære produktion, der bl.a. omfattede ”Kærlighed 
paa Hjul”, ”Zigeunerblod” og ”Motorcyklen og 
dens Behandling”. Sidstnævnte eksempel fik efter-
følgende Ekstra Bladets redaktør Frejlif Olsen til i 
en anmeldelse at advare redaktionen imod ukritisk 
at medtage ”alle de selvbehagelige Meddelelser”, 
men i stedet behandle dem med forstående kritik 
for at hindre de værste tilfælde af selvudstilling.
Dette råd fulgte hverken Krak eller hans senere 
efterfølgere i synderlig grad, og også i dag er bio-
grafiernes længde stærkt varierende – ofte i et om-
vendt proportionalitetsforhold til personens reelle 
betydning, truffet på kornet med en bemærkning, 
der tillægges afdøde professor Erik Husfeldt: ”Lille 
læge – stort skilt; stor læge – lille skilt. Selv har jeg 
intet skilt!” Som følge af dette redaktionsprincip, 
der altså er blevet fastholdt, giver biografiernes 
længde intet sikkert fingerpeg om personens reelle 
betydning og antyder heller ikke nogen indirekte 
bedømmelse fra redaktionens side. Til gengæld 
åbner det for den omhyggelige læser af bogen rige 
muligheder for interessante studier i menneskers 
psyke og den menneskelige forfængelighed – og 
det er måske ikke noget helt ringe resultat af Ove 
Kraks beslutning i 1910 om også at gøre de biogra-
ferede til bogens medarbejdere.
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k r a k s e l i t e a n no 1910

Hvad er det så for et samlet billede, der tegner sig 
af den gruppe, som Krak i 1910 anså for den dan-
ske elite og derfor fandt værdig til optagelse i sit 
værk? Fæster man lid til den foretagne udvælgelse, 
må man for det første konstatere, at den danske 
befolkning fostrede betydelig flere fremragende 
personer end andre nationer, idet den danske elite 
ifølge Krak udgjorde omkring 1,2 promille af det 
samlede befolkningstal. Det tal var betydeligt hø-
jere end det, man kunne nå frem til ved optælling 
i f.eks. de tilsvarende engelske og tyske publika-
tioner, og det i forhold til udlandet brede udvalg 
fremkaldte da også ironiske kommentarer i de 
efterfølgende avisanmeldelser. Lader man øjnene 
løbe ned over de mange navne, må man nok også 
give kritikerne ret i, at det for en del af de optagnes 
vedkommende kan være en smule vanskeligt at se, 

bi llede fra fre d e riks h olms kanal,  københavn 1891 –  stadskondUktør,  kaptajn thorvald krak siddende t.v.

hvad der egentlig har begrundet deres optagelse, 
når man læser om deres meritter. Uanset kritikken 
fastholdt Krak dog i alle følgende udgaver den for-
holdsvis liberale optagelsespolitik. I 2008/09-ud-
gaven var der således optaget 8.019 navne, hvilket 
svarer til 1,5 promille af befolkningen – altså 
forholdsmæssigt næsten uændret i forhold til første 
udgave. Historisk set kan tallet måske også sam-
menlignes med, at den gamle fødselsadel – datid-
ens elite – nogenlunde konstant udgjorde 2 – 2,5 
promille af den samlede befolkning. Elitens stør-
relse forblev med andre ord nogenlunde konstant, 
selv om elitebegrebet havde skiftet.
 
Det fremgår videre, at den danske elite helt over-
vejende havde hjemsted i hovedstaden. I en artikel 
i Tilskueren i juli 1910 anførte Ove Kraks nære 
medarbejder Hjalmar Gammelgaard således, at 
mere end tre fjerdedele af de optagne var bosid-

sammen me d  e n  række  af københavns betydningsfUlde mænd
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dende i hovedstadsområdet, selv om under 40 
procent var født der. Denne fordeling afspejlede 
naturligvis visse begrænsninger i redaktionens ho-
risont, som åbenbart i nogen grad blev spærret af 
Valby Bakke, men virker i øvrigt naturlig nok i be-
tragtning af, at København var centraladministrati-
onens sæde og tillige hjemsted for landets førende 
forretningsvirksomheder og vort dengang eneste 
universitet. Fordelingen afspejler derfor temmelig 
nøje landets centraliserede struktur, der var en 
arv fra enevælden og resultat af den demografiske 
skævhed, der bl.a. var en følge af landets tabte 
krige og landafståelserne op gennem historien, 
senest i 1864 med tabet af hertugdømmerne.
 
Den klare københavnske slagside bragte dog efter-
følgende Aarhus-Posten på banen med en ironisk 
anmeldelse af bogen den 31. maj 1910, hvori det 
indledningsvis hed, at ”den fastslaar paany, at alt, 
hvad der duer i Danmark, boer i København”. 
Derefter opregnede avisen en række prominente 
århusborgere, som ikke var fundet værdige til 
optagelse, men som efter avisens mening naturligt 
hørte til i det gode selskab. Og for at sætte tingene 
i relief rundede anmelderen af med at citere ud-
drag fra en optagen københavnsk auktionsholders 
biografi; ”Uddannet som Tømrer. Æresmedlem 
af Frederiksborg Amts Hesteopdrætningsforening 
og af Marskandiserforeningen af 1881.” – ”Det 
sidste er navnlig bemærkelsesværdigt” bemærkede 
anmelderen syrligt. I de senere udgaver blev der 
dog efterhånden rettet en smule op på den anførte 
skævhed; men også i de seneste udgaver kan man 
dog stadig konstatere en vis slagside i hovedsta-
dens favør, selv om den er knap så udtalt som i de 
tidlige udgaver.
 
I samme forbindelse er der i øvrigt et andet
forhold, der springer i øjnene, når man bladrer 
gennem de tidlige udgaver af bogen: Alle de 
københavnske optagne optræder ufravigeligt 
med fuld postadresse – gadenavn og husnummer, 
hvorimod provinsboerne som regel må nøjes med 
at få anført navnet på deres hjemby – f.eks. angives 
den driftige odenseanske forretningsmand, Laur. B. 

Muus, blot at have hjemsted i ”Odense”. Det må 
vel enten forstås således, at redaktionen nærede en 
ubetinget tillid til det daværende postvæsens høje 
effektivitet ude i provinsen, eller at man fandt den 
nøjagtige postadresse ligegyldig, når man bevæ-
gede sig uden for Københavns volde.
 
Ét notabelt københavnsk navn måtte man dog 
kigge forgæves efter i den første udgave, Ove Kraks 
eget. Med klædelig beskedenhed valgte han ikke 
at medtage sig selv i den første udgave, selv om 
han indiskutabelt tilhørte hovedstadens toneangi-
vende borgerskab og med sin udgivervirksomhed 
havde indlagt sig nok så mange fortjenester som 
adskillige af de optagne. Om det så skyldes ægte 
beskedenhed – hvilket meget vel kunne være 
tilfældet – eller frygt for at blive latterliggjort for 
selvpromovering får stå hen. Men måske kan det 
have påvirket hans beslutning, at han en måneds 
tid inden udgivelsen i det satiriske blad Klods Hans 
kunne læse følgende fiktive biografi om sig selv, 
således som bladet mente, den måtte tage sig ud i 
det kommende værk:

Krak, Ove, Dr., Forfatter f. 31. April 1862, døbt 
29. Febr. S.A., vaccineret 9. Juni, første Tand 27. 
Sept.; indtraadt i Frk. Kyhses Børnehave 1. Sept. 
1871. Revaccineret 19. Aug. 1872, konfirmeret 15. 
April 1876, første Gang barberet 19. Dec. 1879; 
Student fra Larslejstr. Latinsk. 1880, cand.med”.

Dette kunne jo være et forvarsel om, hvad der var i 
vente og kan derfor have påvirket hans beslutning. 
Men da bogen kom, var reaktionen nærmest den 
modsatte. Flere anmeldere hæftede sig ved, at 
redaktøren ikke selv var med, og antydede, at det 
var udtryk for utidigt koketteri og falsk beskeden-
hed. Resultatet var da også, at Krak lod sit navn og 
sin biografi opføre i de følgende udgaver, hvor det 
forblev indtil hans død i 1923.
 
Det stod naturligvis Krak frit at beslutte, om han 
ville optræde i sit eget værk. En smule anderledes 
forholdt det sig med den personkreds, som han 
efter grundigt forarbejde havde fundet værdig til at 
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og typisk derefter beklædte civile eller militære 
embeder i det offentliges tjeneste. Og han kunne 
samtidig påvise, at den sociale mønsterbryder, der 
– som f.eks. H.N. Andersen – havde kæmpet sig 
op fra fattige kår og ingenting til en fremragende 
position i samfundet helt klart var undtagelsen sna-
rere end reglen. Langt hovedparten af de optagne 
kom fra miljøer, som i forvejen havde tradition for 
solid uddannelse af deres børn og unge. Værkets 
elitebillede bekræftede med andre ord den sociale 
arvs fortsat store betydning, men vel at mærke i 
den forstand, at det afgørende kriterium ikke mere 
var af slægtsmæssig karakter, men snarere uddan-
nelsesmæssig. Kraks Blå Bog var fra første færd 
en registrering af den uddannede elite – dannel-
sesborgerskabet – og i alle de senere udgaver kan 
man følge, hvorledes især denne elite gennem 
det 20. århundrede reproducerede sig selv og kun 
langsomt optog nye medlemmer i takt med, at 
samfundet ændrede sig.

f r a e k s p e r i m e n t t i l  i ns t i t U t ion

Den første udgave af Kraks Blå Bog blev modtaget 
af pressen med den karakteristiske blanding af 
nyfigenhed og ironisk overbærenhed, som man har 
set gentaget i alle senere anmeldelser af værket. 
Den demokratiske presses gentlemen skulle jo 
nødigt beskyldes for at ligge under for snobberi 
for en selvudråbt elite. På den anden side røber 
de fleste anmeldelser en vis fascination ved denne 
parade af betydningsfulde navne og en undertiden 
lidt modstræbende anerkendelse af værkets op-

optræde i den nye elitefortegnelse. Hvis en sådan 
skulle have værdi som opslagsværk, måtte den 
jo omfatte alle, der kunne henregnes til gruppen, 
hvad enten de selv ønskede optagelse eller ej. Den 
høje besvarelsesprocent på de udsendte spørgeske-
maer indicerede ganske vist, at folk i almindelighed 
ikke havde noget imod at optræde – snarest tværti-
mod – men alligevel var der en halv snes stykker, 
som af den ene eller anden grund ikke ønskede 
optagelse. For nogle fås vedkommende efterkom 
Krak da deres ønske om anonymitet; men i de fle-
ste tilfælde – især hvis det drejede sig om fremtræ-
dende politikere og embedsmænd – medtog han 
dem alligevel, men anførte så i selve biografien, 
at den af bogens redaktion var blevet udformet på 
grundlag af åbent tilgængeligt trykt materiale.
 
Denne redaktionelle linje har siden været fast-
holdt for at sikre værkets fuldstændighed, uanset 
de modvilliges protester. Stifteren af Østasiatisk 
Kompagni, etatsråd H.N. Andersen, meddelte 
gennem flere år, at han ikke var interesseret i at 
optræde i Blå Bog, men lige lidt hjalp det. Heller 
ikke filmmanden og kunstneren Erik Clausen gik 
– meget senere – ram forbi, selv om han lagde 
alen til sin medieberømmelse ved for rullende TV-
kameraer at kaste den udgave af bogen, hvori han 
første gang optrådte, i skraldespanden. Når man 
ser bort fra dette mediestunt, der gav såvel Clausen 
som forlaget behørig reklame, gjorde han så vidt 
vides ikke noget alvorligt ment forsøg på igen at 
slippe ud. Disse eksempler hører dog absolut til 
undtagelserne. Hovedreglen gennem hele bogens 
eksistens har klart været, at de optagne villigt har 
afgivet de ønskede oplysninger og har befundet sig 
glimrende med at være blandt de udvalgte, selv 
om nogle har været mere uvillige til at indrømme 
det åbent end andre.
 
Gammelgaard kunne i den førnævnte artikel påvi-
se en ret snæver sammenhæng mellem uddannelse 
og position i samfundet. På grundlag af optælling i 
1910-udgaven havde han således beregnet, at hen-
ved tre fjerdedele af de optagne havde gennemført 
en eller anden form for videregående uddannelse 

annonce i  kjøbenhavnske blade 14.  marts 1911
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slagsmæssige værdi og af Kraks mod ved at udgive 
det. Et gennemgående tema i anmeldelserne var 
naturligvis de optagne kvinders manglende alder-
sangivelse, som i almindelighed udlagdes som ilde 
anbragt galanteri fra Ove Kraks side – ”Hvilket 
Skaberi!” udbrød Frejlif Olsen i Ekstra Bladet, men 
endte alligevel med at anerkende værkets generel-
le lødighed og nytteværdi. Bortset derfra muntrede 
anmelderne sig især med at opregne personer, som 
efter deres opfattelse absolut burde have været 
medtaget, men ikke var det. Der er næppe tvivl 
om, at disse omfattende lister efterfølgende er 
blevet studeret med stor opmærksomhed af bogens 
redaktion og har dannet en del af grundlaget for 
den temmelig omfattende revision af persongalle-
riet, som skete i den følgende udgave.
 
Den lidt blandede modtagelse af førsteudgaven gav 
naturligt nok anledning til overvejelser på bogens 
redaktion. Disse gik i første række på, om man helt 
skulle opgive projektet og bare tage 1910-udgaven 
som et eksperiment og en oplevelse. Sagen var 
jo også, at 1910-udgaven isoleret set havde vist 
sig langt fra at være nogen strålende forretning 
– tværtimod havde den givet et ikke ubetydeligt 
underskud. Det hang bl.a. sammen med, at det 
forberedende arbejde med udvælgelse og fremskaf-
felse af oplysninger fra bunden havde været både 
omfattende og kostbart. Denne grundlæggende 
investering var ganske vist en engangsforeteelse, og 
det kunne derfor forudses, at produktionsomkost-
ningerne for de følgende udgaver ville blive mere 
beskedne. Det indledende underskud kunne i dette 
lys ses som en langsigtet investering i et fremtidigt 
overskud. Dette talte til gunst for en fortsættelse. 
Imod talte den ikke ukritiske modtagelse, som 
tydeligvis havde rystet Krak noget i troen på, at pro-
jektet havde en fremtid. Man må derfor forestille 
sig, at han hen over efteråret 1910 har tilbragt en 
hel del tid med at tælle på knapperne og overveje 
situationen, inden arbejdet med en efterfølgende 
udgave for alvor skulle sættes i gang.

For at nå til en afgørelse henvendte han sig til seks 
af landets førende autoriteter på det personalhisto-

riske og leksikalske område for at indhente disses 
mening om værkets aktuelle og langsigtede værdi. 
Disse – der bl.a. omfattede rigsarkivar V.A. Secher, 
universitetets rektor, professor Kristian Erslev, 
lederen af Det kongelige Bibliotek H.O. Lange og 
flere andre ledende arkiv- og biblioteksfolk – un-
derstregede alle i deres svar værkets øjeblikkelige 
og blivende værdi som supplement til og løbende 
ajourføring af de allerede eksisterende leksika og 
personalhistoriske opslagsværker. Flere af de ad-
spurgte fandt dog anledning til i denne forbindelse 
at fremhæve betydningen af også at oplyse kvinder-
nes fødselsår. Disse positive tilbagemeldinger op-
muntrede Krak til at gå videre med forberedelserne 
til en 1911-udgave. Og for at legitimere fortsættel-
sen lod han de seks autoriteters anbefalinger trykke 
som indledning til den nye udgave, hvor han med 
prisværdig åbenhed i forordet også erkendte, at 
økonomien i den første udgave ”var bedrøvelig”.
 
Medvirkende til hans beslutning om fortsættelse 
har det sikkert også været, at flere førende dag-
blade i månederne op til udgivelsesdagen den 1. 
maj 1911 udtrykte spændt forventning og anerken-
delse af Kraks initiativ. I Vort Land hed det således 
afslutningsvis i en foromtale den 15. marts:

”Hr. Ove Krak vil sikkert af ovenstaaende Bemærk-
ninger have erholdt den fornødne Stimulans til at 
fortsætte sit godt begyndte Værk. Det vilde være 
mere end Skade, om de Erfaringer, han høstede 
ved dens Udgivelse, blot gjorde ham klog. De 
burde, hvis der er Retfærdighed til i Verden, ogsaa 
gøre ham rig.”

Og også Kvindens Blad, der var et tillæg til 
Nationaltidende, kom den 8. marts 1911 Krak til 
undsætning med en kraftig appel til kvinderne om 
at rykke ud med deres alder, så håndbogens oplys-
ninger kunne blive komplette. Som det snusfornuf-
tigt afsluttende hed i artiklen:

”Jeg henstiller til Damerne at komme frem med 
Aarstallet – der er god Tid endnu. – Vi bliver jo dog 
ikke en eneste Time yngre, fordi vi lægger Skjul paa 
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vor Alder, og – ja undskyld – men der er blevet 
gjort ikke saa lidt Nar af os i den Anledning!”

Således opmuntret og støttet fra flere sider kunne 
Krak den 1. maj 1911 sende sin nye opdaterede 
og reviderede udgave af den Blå Bog på gaden 
– denne gang med fint guldsnit for oven som en 
understregning af værkets eksklusive karakter. Og 
han kunne denne gang glæde sig over en næsten 
ublandet positiv modtagelse i pressen. Politikens 
Anders Winding svang sig endda i slutningen af sin 
lange anmeldelse op til følgende salut:

”Dr. Krak vil om nogle Hunderede Aar blive be-
rømt som Pontoppidan og Reesen, man vil tale om 
ham med Respekt og lære hans Navn i Skolerne, 
han vil staa for vore Efterkommere i en Straaleglo-
rie fra Guldsnittet paa hans Værk.”

Selv om guldsnittet forsvandt i 2. Verdenskrigs 
omvæltninger, stod det klart, at Krak med sit værk 
havde skabt en institution, som var kommet for at 
blive, og som den danske offentlighed trods alle 
tvetydigheder ikke ville være foruden. Industrisam-
fundets nye gadespejl var dermed skabt til daglig 
nytte for nysgerrige og seriøse brugere og til årlig 
fornøjelse for avisernes anmeldere, når de udlagde 
årets tilgang og bortfald af navne. Gennem de 
følgende årtiers krig og kriser udkom bogen der-
efter med stor regelmæssighed hvert år omkring 
1. maj med biografier over betydende danskere, 
hvis antal gradvis voksede fra de oprindelige godt 
3.000 til næsten det dobbelte i 1943. Dette års 
udgave blev samtidig den sidste i den ubrudte 
række. Under indtryk af krigen og besættelsen 
besluttede redaktionen nemlig derefter at suspen-
dere udgivelsen, indtil freden atter var indtrådt, og 
Danmark var frit.

be s æ t t e l s e n o g bl å b o g

Det uvarslede tyske overfald på Danmark om 
morgenen den 9. april 1940 og de følgende fem 

års besættelse bragte med et slag krigens barske 
virkelighed tæt ind på livet af danskerne. Det kom 
naturligvis også til at sætte sit præg på arbejdet 
med udgivelse af den Blå Bog, som ikke blot skulle 
slås med papirmangel og dyrtid som alle andre 
i forlagsbranchen, men også måtte se sig selv 
anbragt midt i et politisk minefelt som følge af de 
hastigt tiltagende ideologiske modsætninger mel-
lem aggressive nationalsocialister, kommunister, 
Dansk Samlings-folk osv. Og bag det hele lurede 
også frygten for de danske jøders skæbne. I denne 
betændte situation ville enhver optagelse eller ikke-
optagelse af et navn i bogen uundgåeligt også blive 
opfattet som stillingtagen til større politiske og nati-
onale spørgsmål og blive tolket i overensstemmelse 
dermed. Den aura af politisk neutralitet grænsende 
til uskyld, som hidtil havde omgivet bogen og mod-
tagelsen af den i pressen, kunne ikke opretholdes 
under besættelsens tryk. På redaktionen måtte man 
tage nøje bestik af den nye virkelighed for i det 
hele taget at kunne videreføre arbejdet nogenlunde 
efter de principper, som hidtil havde givet bogen 
troværdighed og værdi som opslagsværk.
 
Endnu ved fremkomsten af 1939-udgaven kunne 
anmelderne forlyste sig med at grave små bizarre 
og ufrivilligt komiske oplysninger ud af biogra-
fierne og hænge dem til tørre i offentligheden. 
Som f.eks. oplysningen om, at den nyudnævnte 
professor i historie i Århus, C.O. Bøggild-Andersen 
i 1929-30 havde været ”Medlem af den kom-
munistiske Skiklub i Moskva”, hvilket af Roskilde 
Avis muntert udlagdes således, at sportens verden 
nu omsider havde vundet indpas i den Blå Bog. 
Men allerede ved udgivelsen af 1940-udgaven, 
der udkom knap to måneder efter, at besættelsen 
havde fundet sted, bankede den nye politiske 
virkelighed så småt på Kraks dør. I enslydende 
artikler hæftede de to socialdemokratiske dagblade 
i Haderslev og Nykøbing Falster sig nemlig – om 
end i lavmælt tonefald – ved det forhold, at den 
nationalsocialistiske fører Frits Clausen ikke var 
optaget, selv om han havde været fører for DNSAP 
siden 1933 og medlem af Folketinget siden 1939. 
Til gengæld kunne man blandt bogens Clausen’er 
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finde den i offentligheden lidet kendte papir-
handler V. Clausen, København, gjorde bladene 
stilfærdigt opmærksom på. Kraks redaktion valgte 
dog at sidde denne påmindelse overhørig, og den 
danske nazi-fører blev aldrig optaget i det promi-
nente selskab; men den var alligevel et forvarsel 
om, hvilke vanskeligheder der i fremtiden kunne 
blive for redaktionen med at holde stien ren og 
den redaktionelle fane højt. 
 
Det viste sig til fulde, da 1942-udgaven kom på 
gaden. Heller ikke her kunne man som nævnt 
finde Frits Clausen. Til gengæld havde redaktionen 
bibeholdt biografierne af fremtrædende danske 
nazister som redaktør Helge Bangsted fra dagbladet 
Fædrelandet, dr. phil. Viggo J. von Holstein-Rath-
lou, der var medlem af partiets storråd, lensgreve 
Heinrich Carl Schimmelmann til Lindenborg, 
stamhusbesidder Jørgen Sehested til Broholm 
og forfatteren Harald Tandrup. Ingen af disse var 
dog med på grund af deres politiske virksomhed, 
men udelukkende som følge af deres almindelige 
positioner og indsats på andre områder, og kun et 
par af dem nævnte overhovedet deres politiske ar-
bejde i biografien. Som en slags modvægt til dette 
persongalleri bragte bogen fortsat biografien om 
den stærkt antityske historiker og debattør Vilhelm 
la Cour, skønt han allerede da havde modtaget 
flere domme for sin antityske skribentvirksomhed, 
hvilket strengt taget kunne have begrundet en slet-
ning. Også Christmas Møllers kortfattede biografi 
optrådte fortsat, selv om han af tyskerne var blevet 
tvunget bort fra alle sine politiske poster og kort 
før bogens udgivelse var flygtet til England med sin 
familie. Med tungen i kinden anførte redaktionen 
ikke desto mindre hans adresse som Peder Skrams 
Gade, København. Med en smule ond vilje – og 
den var der jo rigeligt af i Danmark i 1942 – kunne 
redaktionens fastholdelse af de to sidstnævnte 
navne sagtens opfattes som en stilfærdig udfordring 
af samarbejdspolitikken og besættelsesmagten.
Måske var det for at tage brodden en smule af 
denne, at redaktionen besluttede sig for at fastholde 
en anden stærkt kontroversiel skikkelse i samme 
årgang, nemlig den da 67-årige forfatterinde Olga 

interview-artikel med direktør brosted fra b.t. jUni 1942
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Eggers. Hun var født rigsgrevinde og havde levet 
en ganske eksotisk og omtumlet tilværelse rundt 
omkring på kloden. I sine yngre år havde hun 
engageret sig stærkt i kvindefrigørelsen, og hendes 
omfattende forfatterskab handlede i hovedsagen 
om dette tema. Fra midten af 1930’erne blev hun 
stærkt optaget af de nazistiske ideer og meldte sig 
ind i NSAP – en yderliggående udbryderfraktion 
fra DNSAP. Kort efter at Danmark var blevet besat, 
blev hun redaktør af fraktionens højtråbende organ 
Kamptegnet, der var modelleret over Der Stürmer, 
hvor hun gjorde sig bemærket med en stribe stærkt 
antisemitiske og injurierende indlæg mod grosserer 
P.M. Daell og dennes kvindelige sekretær af jødisk 
oprindelse, hvilket netop i tiden omkring bogens 
udgivelse indbragte hende en byretsdom på 120 
dages fængsel – en dom, som hun dog appellerede.
 
Trods den verserende sag forblev hun altså alligevel 
i den Blå Bog, hvilket gav anledning til en del løf-
tede øjenbryn på avisredaktionerne, som naturligt 
nok var tilbøjelige til at tolke dette som et knæfald 
for nazismen og besættelsesmagten. I dagbladet 
B.T. valgte man i anmeldelsen at betegne hendes 
optagelse som en beklagelig fejl, og man spurgte 
i et interview med bogens redaktør, direktør C. 
Brosted, hvordan det kunne ske. Brosted forklarede 
afglidende beslutningen med, at Olga Eggers’ sag 
stadig verserede, og at intet derfor var afgjort. På 
journalistens spørgsmål, om hun så skulle slettes, 
hvis den endelige dom gik hende imod, svarede 
Brosted diplomatisk, at ”før en endelig Domsafgø-
relse foreligger, kan vi ikke foretage os noget. Men 
gaar den Fruen imod, vil jeg formene, at vi ser os 
nødsaget til at slette Fruen af Den Blaa Bog.” Dom-
men gik Fruen imod, og hendes navn var ganske 
rigtigt forsvundet i 1943-udgaven. Olga Eggers 
døde i øvrigt en ensom død i Vestre Fængsel godt 
en uge efter befrielsen i 1945.

na z i s t i s k h a dk a m pagn e

Direktør Brosteds antydning af, at Olga Eggers 
risikerede sletning bragte for alvor den national-

socialistiske presse på banen. Bladet National So-
cialisten bragte således den 11. juni 1942 en stort 
opsat artikel med overskriften: ”Hvorfor mangler 
”Den Blaa Bog” Davids-Stjernen udenpaa?” og 
underrubrikken: ”Direktør C. Brosted som Balan-
cekunstner paa Grænsen til Provokation.” I hårde 
vendinger angreb skribenten, der underskrev 
sig ”Junius”, Brosted og redaktionen for bevidst 
at holde nazister ude af bogen, f.eks. ”vor Tids 
Tordenskjold C.F. von Schalburg … den Tapreste 
af de Tapre”, og til gengæld favorisere jøder. For at 
slå pointen helt fast stillede han følgende temmelig 
smagløse retoriske spørgsmål:

”Hvilken Lighed er der mellem Jøderne i Danmark 
og Kraks Blaa Bog? Og jeg vil lade Hr. Brosted selv 
gribe Svaret i Flugten: Ingen af dem bærer Davids-
Stjernen udenpaa!”

Den hadske artikel rundedes med følgende ilde-
varslende svada:

”Men mon det ikke snart er paa Tide, at Direktøren 
for Kraks Legat tager Reb i Sejl? Mon ikke Direktør 
C. Brosted burde tage op til alvorlig Overvejelse, 
hvilke Navne der næste Gang skal og maa stryges 
i ”Den Blaa”s Spalter, og hvilke der bør indføres 
i Stedet for? I Tilfælde af, at man fortsætter i den 
gamle Skure, vil det nemlig blive nødvendigt, 
at den kommende nationalsocialistiske Stat selv 
overtager denne personalhistoriske Haandbog for 
at foretage den fornødne Udrensning. I saa Fald 
vil den blaa Farve blegne, hvad enten den er laant 
fra det jødiske Banner eller ej, og selv om den kun 
usynligt kæmper under Davids-Stjernen. I saa Fald 
vil den blive afløst af – ”Den Brune Bog”! Og saa 
kan man takke sig selv for, at ”Den Blaa” endte 
med – Krak!”

Den truende og intimiderende tone i indlægget 
var ikke til at tage fejl af, og det varslede ilde for 
rolig videreførelse af bogen under besættelsens 
hårde vilkår.
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Ugedagen efter fulgte Kamptegnet op med et 
endnu skarpere angreb i en helsides artikel, der 
tog direkte afsæt i B.T.s interview med Brosted og 
i platte vendinger hånede ham for den tvetydige 
holdning til Olga Eggers’ optagelse. I bladets optik 
var hele røret jødisk inspireret med Det Berlingske 
Hus som villigt redskab:

”Hensigten er ikke til at tage Fejl af. Ligesom Jøder-
ne gennem deres Presse rettede deres Bestræbelser 
mod at faa Fru Eggers frataget sin Forfatterunder-
støttelse, er det nu Placeringen i Kraks Blaa Bog, 
man er ude efter.” 

Den Blå Bog var dermed for alvor på vej til at blive 
draget direkte ind i den hårde ideologiske kamp 
og nazisternes stadige voldsommere hadkampagne 
mod de danske jøder. Selv om disse angreb stam-
mede fra den rabiate yderste højrefløj, stod det 
efter dette klart på redaktionen, at en midlertidig 
standsning af udgivelsen måtte tages under alvorlig 
overvejelse. Men endnu havde landet dog en lovlig 
regering, og endnu var de danske jøder ikke i di-
rekte fare. Efter nogen tøven besluttede man derfor 
at gå videre med forberedelserne til årgang 1943.

be s æ t t e l s e s t i de ns s i d s t e U d g av e

Denne udgave udkom også som planlagt omkring 
1. juni 1943, i indbinding og papirkvalitet noget 
præget af mangelsituationen under krigen, men 
fortsat med guldsnittet for oven – man holdt fortsat 
fanen højt. Men det blev også den sidste udgave 
med guldsnit og den sidste, mens krigen varede. 
Værket rummede nu 5.729 biografier, hvilket var 
det højeste antal nogensinde. I forhold til 1942-ud-
gaven var der sket en del forandringer i person-
kredsen, bl.a. som følge af det rigsdagsvalg, der var 
gået umiddelbart forud. Olga Eggers havde som 
nævnt fået sin dom stadfæstet og var gledet ud. Til 
gengæld var hele Danmarks yndling, skuespiller-
inden Marguerite Viby, med for første gang. Ellers 
søgte redaktionen så godt som muligt at balancere 

videre på den knivsæg, som krigen og besættel-
sen havde bragt den ud på. Og i modsætning til 
1942 var modtagelsen i dagspressen forholdsvis 
fredsommelig, selv om der lød de sædvanlige be-
klagelser over personer, der ikke var med og grup-
per af befolkningen – f.eks. sportsfolkene – som 
redaktionen fortsat ignorerede. Sidstnævnte kritik 
afviste direktør Brosted dog med en bemærkning 
om, at sportsfolks berømmelse oftest var kortvarig, 
og at sport jo kun interesserede en mindre del 
af befolkningen – i hvert fald interesserede sport 
åbenlyst ikke Brosted!

Efterhånden som tilstandene i landet efter 
augustoprøret 1943 blev mere og mere lovløse og 
besættelsesmagten i takt med den voksende ille-
gale modstand strammede grebet mere og mere og 
nu også gik direkte efter de danske jøder, kom det 
dog til at stå redaktionen klart, at en fortsættelse af 
bogen under de herskende forhold ikke var mulig. 
Alene den omstændighed, at flere og flere af de 
biograferede efterhånden var gået under jorden 
eller flygtet til Sverige gjorde de praktiske vanske-
ligheder med opdatering af bogens oplysninger 
nærmest uoverstigelige. Og bag det hele lurede 
også faren for, at besættelsesmagten efter aktionen 
mod de danske jøder i oktober 1943 ville sætte 
magt bag de nazistiske krav om fjernelse af alle 
jødiske navne fra bogens spalter, hvilket ville være 
et afgørende slag mod værkets integritet.

Det slog hovedet på sømmet, da redaktionen 
omkring årsskiftet 1943-44 fra en pålidelig kilde 
i Udenrigsministeriet – formentlig ministeriets 
pressechef Karl Eskelund – erfarede, at besættel-
sesmagten havde fremsat krav om, at den næste 
udgave skulle underkastes censur inden udgivel-
sen, givetvis med henblik på at fjerne de jødiske 
navne og øge antallet af tyskvenlige personer. Der-
med var en midlertidig standsning af udgivelsen 
uundgåelig. I slutningen af februar 1944 udsendte 
Kraks Legat derfor en meddelelse om, at man ”paa 
Grund af tekniske Vanskeligheder” ikke agtede at 
udsende bogen i 1944, og man henviste i denne 
forbindelse til den stadig voksende papirmangel.



artike l fra e kstrabladet 8 .  jUni 1945



artik el f ra in formation  6.  febrUar 1946
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Denne meddelelse bragte atter National Sociali-
sten på banen med en harmdirrende artikel den 
3. marts 1944. Den stemplede direktør Brosteds 
påstand om papirmangel som en lodret løgn og en 
dårlig undskyldning for at undgå at komme bladets 
krav om en grundig sanering i møde. Artiklen run-
dedes af med en indtrængende opfordring til Kraks 
Legat ”til endelig at forstaa Tidens Tegn. Naturligvis 
tror man på Nytorv, at Krigen vil slutte med et 
dundrende tysk Nederlag … og derfor regner man 
med, at hele det zionistiske Problem vil have løst 
sig selv inden næste Februar”. Den afsluttedes med 
følgende truende appel:

”Tag derfor hellere Reb i Sejl, Hr. Brosted, og slaa 
ikke for meget Postelin i Stykker! Det kan blive 
svært nok at faa det klinket igen – ikke mindst det 
– Krak-kelerede!” 

Truslen var ikke til at tage fejl af, men bekræftede 
til gengæld redaktionen i, at den trufne beslutning 
var den rigtige. For en sikkerheds skyld havde 
man inden udsendelsen af meddelelsen deponeret 
bogens historiske materiale i form af bøger, lister, 
regnskaber osv. i Danske Securitas’ ”sølvkam-
mer” og samtidig var man gået i gang med en 
registrering af den samlede produktion, der kunne 
anvendes som grundlag for rekonstruktion af virk-
somheden efter en eventuel schalburgtage. Dette 
materiale blev anbragt i Handelsbankens kælder. 
Til alt held blev der dog ikke brug for dette. Trods 
nazisternes vedholdende trusler slap forlaget 
helskindet gennem resten af krigen, selv om det 
effektivt havde demonstreret, at det ikke bøjede sig 
for pres – selv fra en overmægtig besættelsesmagt.

U dr e ns n i ng t i l  t op s o g t i l  bU n d s

Heller ikke i 1945 udkom der nogen Blå Bog, hvil-
ket Kraks Forlag lod offentligheden vide kort efter 
befrielsen. De usikre politiske forhold og det al-
lerede igangværende retsopgør med værnemagere 
og tyske medløbere gjorde det til alt for hasarderet 

så kort efter besættelsens ophør at udsende en 
ny udgave. Direktør Brosted kommenterede med 
vanlig diskretion beslutningen om udskydelse 
med følgende udtalelse til Ekstra Bladet den 8. 
juni 1945: ”Skriv mindst muligt om den Sag, for 
det egner sig ikke til stor Omtale. Vi maa i alt Fald 
afvente et frit Valg, og saa maa vi i udvidet Grad 
tage alle, der ved Besked, med paa Raad, naar den 
nye Bog en skønne Dag kan forberedes. Vi mærker, 
hvor Bogen savnes, og den vil komme, saa snart 
forholdene er afklarede.”
 
På sin egen afdæmpede facon frabad direktør Bro-
sted sig med denne udtalelse en utidig forhånds-
polemik i pressen om bogens persongalleri – hvem 
der skulle ud, og hvem der skulle med – hvilket 
må betegnes som et fornuftigt standpunkt i den 
hede besættelsessommer, hvor beskyldningerne 
føg tæt, og krav om udrensning til tops og til bunds 
lød højt og påtrængende. Denne stemningsbølge, 
hvor formodninger og løse rygter ofte forveksledes 
med kendsgerninger, ønskede redaktionen ikke 
at ride med på. Til gengæld garanterede Brosted, 
at ”alle, der ved Besked” ville blive konsulteret i 
forbindelse med forberedelsen af næste udgave, og 
dermed hentydede han utvivlsomt til de lister over 
landssvigere og værnemagere, som modstandsbe-
vægelsen havde udarbejdet, og som myndighe-
derne nu var i gang med at efterprøve. Han gjorde 
det med andre ord klart, at den kommende udgave 
ikke skulle være et stemningsbarometer for befriel-
sessommerens ophidsede eufori, men en langtids-
holdbar sag, som redaktionen også kunne stå ved, 
når den ophidsede stemning havde lagt sig.
 
Ikke desto mindre skortede det ikke i de følgende 
måneder på gode råd fra avisernes side til redak-
tionen om, hvem der skulle ud. Digteren Sigfred 
Pedersen gav således i en ny ABC-vise i Informa-
tion i februar 1946 sit poetiske bud på redaktionens 
overvejelser:
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- Ja, man burde passe på, som Sigfred Pedersen af-
sluttende formanede! Og det redaktionseksemplar, 
der stadig findes blandt forarbejderne til den 
første efterkrigsudgave er et klart vidnesbyrd om, 
at det gjorde man i høj grad også på redaktionen. 
De mange notater på de indskudte blanke sider 
viser nemlig, at man på redaktionen fulgte nøje 
med i dagspressen og omhyggeligt konfererede 
af med Statstidendes lister over spærrede vær-
nemagerkonti, afskedigelser af tjenestemænd og 
domsafsigelser – kort sagt alt tilgængeligt materiale 
om retsopgøret. De mange notater sammenfattedes 
navn for navn i en redaktionel dom, som med en 
rød blyant lakonisk udtryktes med ordene ”slettes” 
eller ”udsendes”.
 
De mange omhyggelige notater vidner stærkt om, 
hvilken vanskelig opgave det var at bringe den Blå 
Bog i overensstemmelse med efterkrigstidens nye 
virkelighed efter besættelsestidens mange omvælt-
ninger og tvetydigheder. I de tre år, der var forløbet 
siden sidste udgave, var 596 af 1943-udgavens 

abc-v i se af s igfre d  pe d e rs en bragt i  information febrUar 1946

5.729 biograferede afgået ved døden, hvorfor 
udeladelse af dem – hvad enten de i levende live 
havde været hvide, brune eller blakkede – gav sig 
selv. Det lå også lige for, at fremtrædende navne 
fra modstandskampen stod til nyoptagelse, hvis 
de ikke allerede optrådte i bogens spalter. Det 
gjaldt således Frihedsrådets medlemmer, medlem-
merne af befrielsesregeringen og fremtrædende 
modstandsledere som godsejer Flemming Juncker 
til Overgaard og BOPA-lederen Svend Wagner, 
”General Johansen”, som begge fik deres debut 
i 1946-udgaven. Desuden var der naturligvis en 
stor gruppe fra 1943-udgaven, hvis forhold under 
besættelsen var hævet over enhver kritik, og hvis 
data derfor umiddelbart kunne ajourføres. Men til-
bage blev en gruppe af såkaldt ”blakkede”, som var 
under anklage eller mistanke for værnemageri eller 
anden unational optræden under krigen. Denne 
gruppe krævede særlig opmærksomhed og lagde 
derfor beslag på mange redaktionelle kræfter.

Ifølge redaktionens egne optegnelser omfattede 
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denne gruppe i alt 164 personer spændende fra 
tidligere trafikminister Gunnar Larsen til teaterdi-
rektør Aage Stentoft og andre kulturpersonlighe-
der. Hver enkelt af disse personers forhold under 
besættelsen skulle nøje efterprøves og vejes på 
en redaktionel guldvægt. Resultatet af dette store 
sorteringsarbejde var, at 64 fortsat fandtes værdige 
til optagelse, enten fordi anklagerne imod dem 
havde vist sig ubeføjede, eller fordi deres forseelse 
skønnedes så ubetydelig, at deres omdømme ikke 
havde lidt alvorlig skade. I denne gruppe faldt 
eksempelvis Aage Stentoft, som således bevarede 
sin plads i bogen. De resterende 100 i observati-
onsgruppen – derunder den tidligere trafikminister 
og Danmarks senere TV-darling, zoologen Ingvald 
Lieberkind, som i forbindelse med retsopgøret var 
blevet ekskluderet af forfatterforeningen – stod 
imidlertid til sletning, hvilket derefter skete. Den 
første efterkrigsudgave, som udkom omkring 1. 
september 1946, kom derefter til i alt at om-
fatte 5.736 biografier, hvilket var syv flere end i 
1943-udgaven. Antallet af nye navne i forhold til 

denne var dermed 703. Denne udskiftning på godt 
12 procent i personkredsen repræsenterer nok den 
mest omfattende ændring i bogens historie, men 
afspejlede til gengæld så nøje som muligt besæt-
telsestidens unormalitet og omvæltninger.
 
Der er næppe tvivl om, at direktør Brosted – som 
i øvrigt i denne periode skrantede med lungebe-
tændelse – og den øvrige redaktion med spæn-
ding imødeså modtagelsen af den nye udgave i 
offentligheden. De havde nu ikke behøvet at være 
nervøse. Det nu legale dagblad Information, som 
frem for nogen var de tidligere modstandsfolks ta-
lerør, slog tonen an i sin anmeldelse af bogen den 
3. september 1946. Bladets velvillige indstilling 
fremgik allerede af anmeldelsens overskrift: ”Den 
rigtige Blaa Bog er kommet”, og nede i artiklen 
udtrykte man uforbeholden anerkendelse af de 
sletninger og nyoptagelser, der var sket. Dog und-
lod man ikke at harcelere en lille smule over, at 
den tidligere generaldirektør P. Knutzen havde fået 
indføjet, at han ”efter Regeringens Ønske” havde 

reda ktion e n s  arbe jd s e ksemplar fra 1945 med notater om omfanget af personernes forseelser;  personer med

rødt sl e tte s  af næste  Udgave
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været formand for Dansk-tysk Forening – hvilket 
i øvrigt var ganske korrekt – og at ministrene i 
Scavenius-regeringen var opført som ministre helt 
frem til 1945, selv om de i realiteten ophørte med 
at fungere den 29. august 1943. Anmelderen drog 
deraf den konklusion, at Krak ikke anerkendte 
denne dato som en skillelinje, selv om han måtte 
medgive, at det formelt set var korrekt i betragt-
ning af, at kongen først på befrielsesdagen havde 
anerkendt ministeriets afskedsbegæring. Bladets 
velvillige konklusion lød:

”Trods de Indvendinger, som har Forklaring i Over-
gangstidens vanskeligheder, maa det siges, at Krak 
har gjort vel i at overvinde Betænkelighederne. 
Man har paany en god Haandbog paa Reolen, 
alt det Snobberi, som knytter sig til Bogen i øvrigt 
ufortalt.”

artik el f ra nationaltid e nde 3 .  september 1946

Med en smule variation i ordvalg og personeksem-
pler fulgte resten af dagspressen trop med anerken-
delse og velvilje. På redaktionen kunne man ånde 
lettet op, og direktør Brosted kunne pleje sin lun-
gebetændelse i sikker forvisning om, at hans bog 
havde bestået den måske vanskeligste eksamen i 
hele dens eksistens.

de n  bl å b o g i  e f t e r k r ig s t i de n

Taget som helhed kom Kraks Forlag således nærmest 
styrket ud af krigen. Økonomien havde ikke lidt 
afgørende skade trods de manglende to årgange af 
den Blå Bog, og – nok så vigtigt – forlagets omdøm-
me som ubestikkeligt og utilgængeligt for pression 
var intakt. Endelig havde værket med anerkendelse 
fra alle sider med held gennemført sin egen over-
gang fra krig til fred. Banen var dermed åben for en 
uforstyrret fortsættelse af udgivelsen, naturligvis med 
stadig hensyntagen til de betydelige forandringer i 
samfundet, som efterkrigstiden bød på. 
 
Som det havde været tilfældet lige siden den 
første udgave i 1910, voksede bogen år for år støt 
i størrelse. I 1950 havde antallet af biograferede 
for længst passeret de 6.000 – det dobbelte antal 
i forhold til førsteudgaven – og i 50-års jubilæ-
umsudgaven i 1959 var der i alt 6.836 biografier 
fordelt på 1.752 sider mod førsteudgavens blot 
774 sider. I den seneste udgave (2009-10) er 
der 8.127 biografier fordelt på 1.545 trespaltede 
tekstsider. Den forholdsvis kraftige vækst hang til 
dels sammen med bogens i forhold til tilsvarende 
udenlandske værker, liberale optagelsespolitik og 
den almindelige befolkningstilvækst, men skyldes 
også, at redaktionen omsider begyndte at give efter 
for presset for at optage folk fra sportens verden, 
fra underholdningsbranchen og de elektroniske 
medier. Den overmåde populære skuespiller og 
revysanger Osvald Helmuth kom således med i 
1952, og den folkekære skuespiller Peter Malberg 
– kendt fra tidens populære Morten Korch-film – 
fandt plads nogle år senere.



an n on c e  fra danmarksposten,  september 1953



artike l fra fy ens social demokrat 2 .  september 1956
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Ellers var 1950’erne i det store hele en stilfærdig 
periode i bogens historie, og årtiet rundedes som 
nævnt af med udsendelse af 50-års jubilæumsudga-
ven i 1959, som ledsagedes af et samlet alfabetisk 
register over tidligere, men nu udgåede biografe-
rede for hele perioden 1910-58. Dette register om-
fattede i alt 8.455 personer, og selve 1959-udgaven 
rummede i øvrigt hele 44 biografier om personer, 
som også havde været med i den allerførste udgave. 
Det gjaldt eksempelvis skuespillerinden Clara Pont-
oppidan (født Wieth), professor Hans Brix og den 
tidligere stats- og udenrigsminister Erik Scavenius.
Enkelte bump på vejen var der dog også i dette 
ellers stille årti. Retskrivningsreformen omkring 
1950, der bl.a. indebar, at navneord skulle skrives 
med småt, medførte således at hele bogens blysats 
måtte nysættes, hvilket krævede ganske betydelige 
ressourcer. Og i 1956 kom Dansk Kvindesamfund 
på banen med en undersøgelse, hvis resultat viste 
– hvad alle i forvejen var ganske klar over – at kvin-
derne var stærkt underrepræsenteret i bogen. Un-
dersøgelsen viste således, at 235 kvinder i 1930 var 
biograferet selvstændigt i bogen, hvilket svarede til 
omkring 4,5 procent af samtlige. I årgang 1955 var 
antallet af biograferede kvinder ganske vist steget til 
263; men det svarede til gengæld blot til 4 procent 
af samtlige – altså en svag procentuel tilbagegang 
hen over de 25 år, hvor ligestilling og kvindefrigø-
relse ellers havde stået højt på dagsordenen. Fore-
lagt dette nedslående resultat kunne Kraks direktør 
Kristian Müller blot slå ud med hånden og henvise 
til de traditionelle optagelseskriterier og påpege, at 
kvinderne i øvrigt var overrepræsenteret i gruppen 
af skuespillere. Derefter lagde den storm sig – vi 
befinder os jo endnu før ungdomsoprørets dage, 
inden begrebet kønsdiskriminering for alvor blev et 
politisk slagkraftigt begreb. 

Den beskedne kvinderepræsentation i bogen holdt 
sig i øvrigt temmelig konstant på 4-5 procent langt 
hen i det 20. århundrede, hvilket til dels var et 
udtryk for bogens generelt konservative optagelses-
praksis, men også afspejlede, at kvinderne endnu 
havde lang vej at gå, inden de i større tal nåede de 
stillinger og positioner, som i sig selv medførte bio-

grafering i Kraks Blå Bog. Først efter årtusindskiftet 
er der for alvor kommet skred i dette billede. I 
årgang 2008/09 er 14 procent af de biograferede 
kvinder; men til gengæld udgjorde kvinder omtrent 
en tredjedel af de nyoptagne i denne årgang. Dette 
peger i retning af, at ligestillingen i de kommende 
år vil slå stærkere igennem også i den Blå Bog. I 
øvrigt så man i 2008 et nyt værk ”Kvindernes Blå 
Bog”, startet af kvinder inden for fagbevægelsens 
kvindeuddannelser – som en slags protest mod 
mændenes ”positive særbehandling i det offentlige 
rum og i Kraks Blå Bog” og ”For at råde bod på de 
gammeldags kriterier og kønsubalancen”, som der 
står i deres begrundelse for at påbegynde udgivelsen. 
 
Op til 50-års jubilæet kom bogen ud for en mindre 
fadæse, som, selv om den var relativt uskyldig, må 
have givet anledning til røde ører og skamfulde 
blikke på en redaktion, hvis varemærke ellers 
var nøjagtighed og pålidelighed. Nærmest ved et 
tilfælde havde man nemlig på Politiken opdaget, 
at den kendte professor Carsten Høeg i 1958-ud-
gaven stod opført som ”æresborger i Frederiksberg 
kommune”. Da journalisten ringede til professor 
Høeg for at gratulere ham med den fine hæders-
bevisning, benægtede denne imidlertid på det 
kraftigste, at en sådan ære skulle være overgået 
ham. Og på Frederiksberg Rådhus afviste man 
ligeledes sagen med henvisning til, at kommunen 
ifølge gældende regler slet ikke havde hjemmel til 
at udnævne æresborgere. En beskæmmet direktør 
Finn Hilsted fra Krak måtte derefter erkende, at 
det hele skyldtes en redaktionel fejl hos Krak, hvor 
man åbenbart havde tolket en nylig hyldest til 
Høeg for hans lokale indsats som tildeling af æres-
borgerskab og indført det i biografien uden videre. 
I jubilæumsudgaven 1959 var æresborgerskabet 
atter forsvundet – men sagen gav alligevel en lille 
ridse i troværdigheden og var samtidig et memento 
mori for den ellers så ufejlbarlige redaktion. 
 
Mange år senere, nemlig i 1977, løb redaktionen 
ganske uforskyldt ind i en næsten tilsvarende pinlig 
situation, der blev ekstra pinlig, fordi det denne 
gang drejede sig om en fremtrædende politiker, 
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nemlig den daværende socialdemokratiske formand 
for Folketingets Retsudvalg, professor, dr. jur. Ole 
Espersen. I dette års biografi kunne man læse, at 
han var blevet ”æresmedlem af foreningen af Nule-
vende Danske Helte.” Dette gav naturligvis anled-
ning til megen munter opmærksomhed i pressen, 
som ivrigt søgte oplysninger om denne interessante 
forening, men måtte konstatere, at den slet ikke 
fandtes. Hos Krak kunne man imidlertid konsta-
tere, at oplysningen faktisk var anført på Espersens 
eget oplysningsblad, mens Espersen på sin side på 
det bestemteste benægtede, at oplysningen skulle 
stamme fra ham. Krak stod således tilbage med et 
troværdighedsproblem, som oven i købet satte bo-
gen i et noget latterligt lys. Sagen blev derfor nøje 
efterforsket af bl.a. de hemmelige tjenester, som en 
overgang havde mistanke om, at dystre kræfter på 
den yderste venstrefløj kunne stå bag.
 
Mysteriet løste sig dog i al fredsommelighed, da 
den egentlige synder efter en rum tid gik til beken-
delse i Ekstra Bladet. Det viste sig at være Esper-
sens professorkollega på Københavns Universitet 
Ole Krarup, som desuden var aktiv politiker for VS 
og i Folkebevægelsen mod EF. Han indrømmede 
lettere brødebetynget over for avisen, at han i et 
ubevogtet øjeblik havde tilføjet oplysningen på 
Espersens rettelsesblad, der lå frit fremme, for at 
lave lidt sjov med kollegaen. Det lykkedes til fulde, 
og hele Danmark fik del i morskaben; men på den 
Blå Bogs redaktion ømmede man sig over at være 
blevet offer for en sådan practical joke. Og bedre 
blev det ikke af, at pressen ved samme lejlighed 
kunne afsløre, at den da afdøde forfatter til en lang 
stribe storsælgende kærlighedsromaner, Ib Henrik 
Cavling, på et tidspunkt også havde taget redaktio-
nen ved næsen ved i sin biografi at anføre sig som 
medlem af International Charlatans’ Secret Society 
– en forening, som kun eksisterede i Cavlings 
frodige fantasi. Mod sådanne spøgefugle kæmpede 
selv den Blå Bogs redaktion undertiden forgæves.

v e l fæ r d s s a m f U n de t o g de n  bl å b o g

Umiddelbart inden det danske samfund kastedes 
ud i omfattende forandringer som følge af ung-
domsoprøret 1968, EF-tilslutningen og jord-
skredsvalget i 1973, oliekrisen i samme tiår og 
murens fald i 1989, anstillede den mangeårige 
departementschef i Finansministeriet Ejnar Dige i 
en længere kronik i Berlingske Tidende i juni 1967 
nogle tænksomme betragtninger over den Blå Bogs 
natur og berettigelse i et moderne demokratisk 
samfund som det danske. Anledningen var den 
netop udkomne 1967-udgave af bogen.

Dige tog udgangspunkt i det indlysende forhold, 
at et velfungerende samfund som forudsætning 
havde gensidig tillid og en vis bekendthedsgrad 
borgerne imellem. I en fjern fortids små, lukkede 
landsby- og købstadssamfund kunne dette opnås 
ved personlig kontakt og daglig omgang. Noget til-
svarende var imidlertid ikke muligt i et kompliceret 
moderne industrisamfund som det danske, og han 
så derfor i denne sammenhæng den Blå Bog som 
et egnet redskab til formidling af den nødvendige 
tillid til og bekendtskabsgrad med de mennesker, 
som sad på centrale tillidsposter i samfundet eller 
på anden måde forvaltede væsentlige opgaver af 
betydning for samfundets trivsel. I kraft af biogra-
fierne gav bogen nemlig enhver borger adgang til 
uden større vanskelighed at danne sig et person-
ligt indtryk af politikere eller erhvervsledere, som 
man måske aldrig havde mødt, men som alligevel 
gennem deres beslutninger var med til at påvirke 
borgernes vilkår og dagligdag. Dermed havde 
Dige som udgangspunkt kategoriseret den Blå Bog 
som ikke bare en snobbebog, men som et nyttigt 
redskab i industrisamfundets værktøjskasse.
 
Med afsæt i årets udgave gik han derefter videre 
med nogle betragtninger om bogens dæknings-
grad sammenlignet med tilsvarende udenlandske 
publikationer. Han konstaterede i den forbindelse, 
at den Blå Bog biograferede omkring 1,6 promille 
af den danske befolkning. I Sverige og Norge var 
det tilsvarende tal godt 1 promille, i England 0,6, i 
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Tyskland 0,3 og i U.S.A. blot 0,2 promille. I sam-
menligning med alle andre dækkede den Blå Bog 
altså betydeligt bredere. Og han fandt, at dette 
ikke blot afspejlede de kortere sociale distancer i 
det danske samfund, men også var et udtryk for det 
danske velfærdssamfunds afhængighed af indbyr-
des tillid til hinanden. I denne optik afspejlede bo-
gen med andre ord væsentlige træk i det moderne 
danske samfund.
 
Dige gjorde sig dernæst nogle statistiske overvejel-
ser over bogens personkreds. Gennemsnitsalderen 
for de biograferede beregnede han til 62 år, hvilket 
var højt i forhold til befolkningen som helhed, 
men forklarligt ved den forholdsvis sene opta-
gelse – i gennemsnit 48 år – og med det forhold, 
at man forblev i bogen, så længe man levede. 
Fraregnes de mere end 70-årige – dvs. dem, der i 
almindelighed ikke mere var erhvervsaktive – faldt 
gennemsnitsalderen for resten til 55 år, hvilket han 
sammenlignede med de daværende folketings-
medlemmers gennemsnitsalder på 52 år. Af de bio-
graferede boede 60 procent i hovedstadsområdet, 
25 procent i provinsbyerne, 10 procent på landet 
og 5 procent i udlandet. Dige understregede dog, 
at denne fordeling skulle tages med et gran salt, 
idet kun halvdelen af dem, der var registreret med 
adresse i København, også var født dér; resten 
var tilflyttere. Dette forhold pegede derfor mere 
i retning af en samlet nation end af københav-
neri, konkluderede han, men afspejlede i øvrigt 
hovedstadens reelle dominans som hovedsæde for 

landets offentlige administration og kulturliv.
Erhvervsmæssigt var gruppen af biograferede 
sammensat af 55 procent i offentlig embedsvirk-
somhed i vid forstand, 28 procent var erhvervs- og 
organisationsfolk, 10 procent var beskæftiget i 
liberale erhverv, mens de resterende 7 procent var 
kunstnere, forfattere og lignende. Uddannelses-
mæssigt havde 70 procent af de biograferede en 
studentereksamen, og 57 procent havde yderligere 
en fuld universitets- eller ingeniøruddannelse. 
Taget som helhed repræsenterede bogens biogra-
ferede med andre ord overvejende en veluddannet 
elite, hvoraf hovedparten var i offentlig tjeneste. 
Dette fulgte ifølge Dige naturligt af, at et væsentligt 
optagelseskriterium var netop bestridelse af tillids-
poster med bredere samfundsmæssig betydning.
 
De biograferedes sociale mobilitet spejlede ifølge 
Dige et samfund i stadig forandring. Omkring 11 
procent var børn af gårdejere eller husmænd, ca. 
15 procent havde fædre, der var arbejdere eller 
underordnede funktionærer, 49 procent kom fra 
middelklassemiljøet bestående af mellemuddan-
nede og selvstændige mindre erhvervsdrivende, 
mens de resterende 25 procent var rundet af den 
økonomiske og uddannelsesmæssige overklasse. 
Bogen afspejlede derfor ifølge Dige ikke en elite, 
som bare reproducerede sig selv, men tegnede et 
nok så nuanceret billede af mobiliteten og mulig-
hederne i det danske samfund.
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forsk ellige  Ud gave r af kraks blå bog –  i  varierende blå farver

Diges sammenfattende konklusion på disse studier 
i den Blå Bogs personkreds var, ”at det danske 
samfundsliv er i den grad gennemsyret af offentlige 
og private hverv, organisationer, foreninger, kom-
missioner, råd og nævn, at alene den kendsgerning 
er nok til at vise umuligheden i enhver nykonstruk-
tion af det danske samfund fra bar bund.” – Tan-
kevækkende ord på tærsklen til ungdomsoprøret 
og de revolutionære 70’ere! Han afsluttede med 
følgende bekendelse til den Blå Bogs uundværlig-
hed i det moderne velfærdssamfund:

”Hvis den blå bog ikke var opstået af sig selv som 
frugt af samfundslivets egne privatøkonomiske 

kræfter, ville vi være nødt til at ”opfinde” den 
forfra som en nødvendig informationskilde til støtte 
for den offentlige viden og tillid, som nutidens 
samfundsliv ikke kan undvære.”

I denne formulering lå i virkeligheden en stærk til-
bagevisning af de røster, som tilbagevendende hav-
de stemplet bogen som en ren og skær snobbebog, 
og omvendt en understregning af værkets egentlige 
nytteværdi som en nødvendig del af det kit, der 
bandt velfærdssamfundet sammen – fremført af en 
mand, som i en menneskealder havde spillet en 
central rolle i dets opbygning og udvikling.
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Departementschef Diges analyse og dens resultater 
kan med god ret siges at have bevaret gyldighed 
helt frem til vore dage. Trods alle de store foran-
dringer i vort samfund gennem de seneste 40 år 
står bogen fortsat som en nyttig og flittigt benyt-
tet håndbog. Den yder på sin facon en skærv til 
bevarelse af sammenhængskraften i et samfund, 
som ellers på mange områder presses af opløsende 
kræfter. I kraft af sit ry for ubestikkelighed, redak-
tionel integritet og akkuratesse, men også med 
betydelig lydhørhed over for de løbende forandrin-
ger i samfundet, bl.a. takket være et veludviklet 
konsulentnet, er det lykkedes værket at etablere 
sig som en uundværlig samfundsinstitution på linje 
med Hof- og Statskalenderen, nationalleksika og 
andre nyttige referenceværker, som i tidens løb har 
bidraget til at skabe kulturel og social sammen-
hæng i det danske samfund.
 
Den således erhvervede status som etableret 
samfundsinstitution indebar imidlertid ikke, at man 
på redaktionen henfaldt til at lade bogen stivne i 
en bestemt form. De nye tider efter 1970 krævede 
løbende justeringer og forandringer såvel i bogens 
form som i dens indhold.

n y t f or m at o g n y t f or l ag

Formmæssigt var der et bestemt problem, som 
trængte sig stærkere og stærkere på, nemlig bo-
gens fysiske omfang. Ved overgangen til 1970’erne 
var antallet af biograferede kommet et godt stykke 
over de 7.000, og biografierne havde dertil også 
en tilbøjelighed til at blive længere og længere. 
Det bevirkede naturligvis, at bogen blev tykkere 
og tykkere år for år og dermed også mere uskøn og 
uhåndtérlig som håndbog. Forlaget havde truffet 
beslutning om at erstatte den gamle blysats med 
edb-sats fra 1973, hvorfor hele bogen alligevel 
skulle nyopsættes. Man bestemte sig derfor for ved 
samme lejlighed at ændre bogens format. Det eksi-
sterende lille format på 19 x 13 cm blev ændret til 
det noget større på 24 x 17 cm, hvilket så nogen-

lunde svarede til standardbogformat. Det betød, 
at bogens sidetal kunne reduceres noget. Den lille 
tykke 1973-udgave havde således 1.485 sider; den 
højere og slankere 1974-udgave kunne klare sig 
med 1.156 – altså en reduktion på mere end 300 
sider, hvilket klædte værket. Siden er sidetallet 
dog igen langsomt krøbet i vejret; i 2009/10-udga-
ven er det således 1.552. Samtidig ændrede man 
indbindingen i mere nutidig retning, og omslagets 
oprindelige dybblå farve blev udskiftet med den 
noget mørkere blå, som også anvendes i dag.
 
Lige siden 1910 havde bogen været sat i to spalter, 
og denne opsætning fastholdt man indtil videre, 
hvilket havde den fordel, at spalterne i det nye, 
større format blev bredere og mere læsevenlige. 
Det holdt imidlertid kun en halv snes år. Da 
sidetallet fortsat voksede støt, besluttede man i 
midten af 1980’erne at gå over til den nuværende 
trespaltede opsætning, som ganske vist er knap så 
læsevenlig, men til gengæld sparer plads. I kraft 
af disse ændringer er det lykkedes, trods en stadig 
voksende tekstmasse, at holde bogens fysiske om-
fang nede på et niveau, der fortsat gør den fortjent 
til betegnelsen håndbog. Og i samme retning har 
det virket, at man gennem de senere år også har 
gennemført den praksis i mange tilfælde at erstatte 
ældre, pensionerede personers biografier med blot 
navnet og en henvisning til den seneste biografi, 
hvor personen endnu var aktiv, og biografien 
derfor kunne ændre sig. Denne fremgangsmåde er 
velbegrundet i pladsmæssige hensyn, men er for-
udseeligt nok blevet modtaget med lidt blandede 
følelser blandt de ældre biograferede, som med en 
vis ret kunne opfatte denne delvise sletning som et 
forvarsel om tilstundende død og evig glemsel.
 
På den organisatoriske front bød det nye årtusind 
på betydelige forandringer, som dog indtil videre 
ikke har sat sig synderlige spor hverken i bogens 
indhold eller dens ydre. Lige fra den første udgave 
så dagens lys i 1910 havde udgivelsen ligget sik-
kert i hænderne på Kraks Forlag; i første omgang 
som et nyttigt biografisk sidestykke til forlagets vig-
tigste publikation, Kraks Vejviser, siden med et helt 
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Sidstnævnte holdt dog for en sikkerheds skyld en 
vis ironisk distance til bogens fine selskab ved i 
sin biografi at anføre, at han dyrkede alternative 
livsformer i kollektivet Maos Lyst, ligesom han 
blandt sine fortjenester også medtog sit ”duelig-
hedstegn i sløjd og signaltjeneste fra Det danske 
Spejderkorps.” Allerede i næste års udgave havde 
Reich dog lagt sådanne spøgefuldheder til side til 
fordel for en udførlig liste over bogtitler fra sit flit-
tige forfatterskab.
 
Også digteren og multikunstneren Dan Turell 
lod sig fra begyndelsen af 1980’erne biografere 
i bogen. Og også han valgte den let ironiske og 
distancerende tilgang ved blandt sine mange til-
lidsposter at anføre, at han sad i bestyrelsen for 
”Det Store Nord-Atlantiske Idéselskab”, var æres-
medlem af ”Folkebevægelsen for W.C. Fields” og 
”Dansk Vampyr Selskab”, samt at han siden 1964 
havde været medarrangør af Dansk Dragefestival”. 
– Over for en sådan opfindsomhed måtte selv Ole 
Krarup og Ib Henrik Cavling blegne.
 
Med så megen uhøjtidelig munterhed i de nye bio-
grafier stod det klart for redaktionen, at de nye mere 
frigjorte tider nu også havde ramt bogens spalter, og 
at der derfor kunne være god grund til at være ekstra 
opmærksom under redigeringen, hvis der ikke skulle 
gå for meget Dyrehavsbakke i den ellers så sobre 
bog. Det lykkedes dog i det store hele redaktionen at 
manøvrere bogen helskindet igennem også sådanne 
skær ved hjælp af en venlig, men fast korrekturpen 
indad til og en stiv overlæbe udad til. Selv gennem 
disse sidste turbulente årtier af det 20. århundrede 
endte bogen derfor med nogenlunde troværdigt at 
afspejle det danske samfund, som det foldede sig 
ud i al sin mangfoldighed – ikke bare det satte og 
etablerede, men også det rebelske og alternative.

Én gruppe i det danske samfund havde dog lige 
fra begyndelsen været udelukket fra optagelse 
i bogen, nemlig medlemmerne af kongehuset. 
Denne udelukkelse var sket ud fra den betragt-
ning, at netop denne familie var født til sin gerning 
og position. Og meningen med bogen var jo fra 

selvstændigt liv i egen ret. Som følge af de store 
omlægninger i forlagsbranchen i årene omkring 
årtusindskiftet besluttede fonden bag forlaget, 
Kraks Fond (tidligere Kraks Legat), imidlertid at 
afhænde dette. Køber blev den svenske medievirk-
somhed Eniro, som imidlertid ikke var interesseret 
i at videreføre den Blå Bog. Denne del af virksom-
heden blev derfor videresolgt og overtaget af Gads 
Forlag, og fra og med årgang 2008/09 har dette 
forlag stået for udgivelsen. Gads Forlag har til huse 
i Klosterstræde i det indre København, ganske kort 
fra det hus på Nytorv, som i en lang årrække havde 
været hjemsted for Kraks udgivelser, hvilket i sig 
selv signalerede en vis kontinuitet. Denne sikredes 
ligeledes ved, at vigtige nøglepersoner i bogens 
redaktion rykkede med over til Gad, ligesom det 
vitale konsulentnet opretholdtes intakt. Så vidt 
man kan spore, har disse ændringer som anført 
ikke haft nogen negativ indflydelse på værkets 
kvalitet og anseelse. Men forlagsskiftet indebærer 
imidlertid, at selve betegnelsen Kraks Blå Bog her-
efter strengt taget er misvisende og udtryk for en 
fortidig virkelighed. En mindre justering af bogens 
navn og de redaktionelle kriterier er derfor nok 
forventelig for også på dette punkt at bringe bogen 
i overensstemmelse med de nutidige realiteter og 
den nye udgiver.

U ngd om s op rør e r e o g konge l ige

På indholdssiden kom forandringerne i samfundet 
efter 1968 til at sætte et vist præg. Mange nye poli-
tiske navne dukkede således efterhånden op i 
spalterne i takt med de mange nye partier, der fik 
sæde i Folketinget efter 1973. Men nok så markant 
var det, at medieverdenens folk – især skærmtrol-
dene fra TV – i stigende grad vandt indpas i bogen, 
ligesom kulturpersonligheder, som havde haft 
deres gennembrud i forbindelse med ungdoms-
oprøret og politisk ofte hørte til på venstrefløjen, 
holdt deres indtog. Det gjaldt således provokatøren 
og rødstrømpen Ulla Dahlerup og forfatteren Ebbe 
Kløvedal Reich, der begge kom med i 1978.
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første færd, at den skulle afspejle de biograferedes 
personlige fortjenester. Kun ganske enkelte af kon-
gehusets prinser – som f.eks. Prins Axel – havde 
derfor været at finde i bogens spalter, og da altid 
på grund af deres personlige indsats i erhvervslivet 
eller organisationerne. Op gennem årene havde 
der ganske vist tilbagevendende været røster 
fremme om, at også de kongelige som del af det 
danske samfund burde være med i bogen; men 
det var hver gang strandet på betænkeligheder i 
redaktionen og ved Hoffet.

Med 1970’ernes nye og mere uformelle omgangs-
former – dus-formen i indbyrdes tiltale fortrængte 
i disse år den ældre Des-form – og kongehusets 
stadig voksende synlighed i det nye mediebillede 
virkede det imidlertid i stigende grad unaturligt, at 
landets mest omtalte familie ikke kunne slås op i et 
værk om kendte og indflydelsesrige danskere. Og 
det blev også den vinkling, som mange anmeldere 
valgte at anlægge i deres omtale af de nye udgaver. 
Man pegede pegede således på det paradoksale i, 
at f.eks. Dronningens kabinetssekretær og hofmar-
skal altid var at finde i bogen, mens deres arbejds-
giver ikke var der. I begyndelsen af 1980’erne gik 
redaktionen derfor alvorligt ind i overvejelser om 
også at få de kongelige med og indledte derfor 
diskrete forhandlinger med Hoffet om sagen.
Såvel Guds som Hoffets mølle maler imidlertid 
langsomt, og heller ikke redaktionen kunne siges 
at være svoren tilhænger af overilede beslutninger. 
Der skulle derfor gå endnu en halv snes år, inden 
den endelige beslutning om optagelse kunne træf-
fes. Den kongelige familie optrådte første gang i 
årgang 1989 og da i den form, at de kongeliges 
biografier samledes i et særskilt afsnit forrest i 
bogen uden for den almindelige alfabetiske ræk-
kefølge. På denne måde blev det markeret, at 
kongehuset nok var en fuldgyldig del af det danske 
samfundsliv, men at dets medlemmers status og 
adkomst til bogens spalter var af en særlig karakter. 
Det var en salomonisk løsning på et delikat etiket-
teproblem og også på det forhold, at en bestemt 
familie kom med alene i kraft af fødsel og ikke 
nødvendigvis som følge af personlige fortjenester. 
Denne ordning har siden været gældende i alle 
senere udgaver.

e k s k l U s ion  a f bio gr a f i e r i  b o ge n

Et ømtåleligt problem for bogens redaktion havde 
altid været beslutning om sletning af personer, som 
én gang var optaget, såfremt disse havde gjort sig 
skyldige handlinger, der førte til domfældelse og 
tab af anseelse i offentligt omdømme. I bogens sati r e fra ve jle  amts  folkeblad 21.  jUli  1975



teg nin g af e rik we rner i  berlingske 26.  maj 1989 –  kronprins frederik –  i  anledning af at kongehUsets

medle mme r første  gang var med i  kraks blå bog
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barndom havde man ganske vist en overgang 
forsøgt sig med den praksis, at én gang optagne 
uden videre atter kunne glide ud, hvis de opgav de 
hverv og tillidsposter, som i første omgang havde 
begrundet deres optagelse. Efter dette system 
behøvede man altså ikke at have gjort sig skyldig i 
noget vanærende for at blive slettet. Denne praksis 
viste sig imidlertid snart så vanskelig at admini-
strere fornuftigt, at man opgav den til fordel for 
den linje, som har været gældende i det meste af 
bogens levetid. Den indebar, at en én gang opta-
gen person blev stående i bogen livet igennem, 
med mindre han havde fået en vanærende dom. 
Først når retten havde talt, drog redaktionen de 
nødvendige konsekvenser.

Et sådant skridt har vist sig nødvendigt adskillige 
gange i bogens historie. Og andet ville også have 
været mærkeligt i betragtning af, at bogen bio-
graferer levende og handlende mennesker, hvoraf 
nogle undertiden naturligvis kan handle forkert 
og ansvarspådragende. Landmandsbankens krak 
i 1922 og de efterfølgende retssager medførte så-
ledes flere sletninger i bogen, besættelsestiden og 
det påfølgende retsopgør som omtalt ligeledes.
 
Også i nyere tid har der været spektakulære 
eksempler på sletning af biografier efter dom-
fældelse. Mest kendt er vel skatteadvokaten og 
partistifteren Mogens Glistrup, som i 1983 fik en 
højesteretsdom på tre års fængsel for skattesvig. 
Han blev samme år slettet af bogen. Også den 
tidligere justitsminister Erik Ninn Hansen fik sin 
biografi slettet, efter at han i 1995 blev idømt fire 
måneders betinget fængsel for krænkelse af mini-
steransvarlighedsloven i forbindelse med Tamil-
sagen. Endelig slettedes også finansmanden Klaus 
Riskær Pedersen, efter at han i 1998 blev idømt to 
års fængsel for skyldnersvig. Derimod valgte bo-
gens redaktion at se bort fra, at den tidligere mini-
ster A.C. Normann i 1971 blev idømt en hæftestraf 
og udelukket fra Folketinget efter at have været 
impliceret i en bilulykke med to dræbte. Man så li-
geledes bort fra, at tidligere arbejdsminister Grethe 
Fenger Møller i forbindelse med Tamilsagen i 1995 

modtog en dom på 60 dages betinget fængsel for 
falsk vidneforklaring. De to sidstnævntes handlin-
ger anså redaktionen med andre ord ikke for så 
vanærende, at deres biografier burde slettes.
 
I de seneste år har bogens redaktion anlagt en lidt 
ændret linje i disse ømtålelige sletningssager. Det 
kan man konstatere ved f.eks. at slå den tidligere 
borgmester i Farum, Peter Brixtoftes biografi efter i 
2008/09-udgaven. Uanset hans domfældelse for man-
datsvig finder man fortsat hans én spalte lange biografi 
i bogen, men til gengæld med en dyster redaktionel 
tilføjelse til sidst: ”Idømt to års fængsel for mandat-
svig, stadfæstet ved Højesteret den 15. april 2008.” 
Redaktionens holdning er med andre ord nu, at en 
dømt persons biografi skal blive stående, så længe den 
pågældende skønnes at have almen interesse. Derved 
har redaktionen befriet sig for en række utvivlsomt 
vanskelige etiske overvejelser om sletning eller ikke-
sletning i forbindelse med domfældelser, og samtidig 
kan man med en smule god vilje også godt hævde, at 
bogens værdi som opslagsværk derved også styrkes 
en kende. Det bør dog tilføjes, at sagerne om sletning 
som helhed har været har været af beskedent omfang, 
når man samtidig tager i betragtning, hvor mange tu-
sinde personer, der i tidens løb har været biograferet i 
bogen. Det lille antal er i sig selv et talende vidnesbyrd 
om den omhu og sikre dømmekraft, som har kende-
tegnet de skiftende redaktioners arbejde med bogen.

f r e m t i de n

Den Blå Bog blev til på Ove Kraks private initiativ 
i 1910, og den har vist sig at være et både levedyg-
tigt og nyttigt foretagende hen over alle de foran-
dringer, som det danske samfund har gennemlevet 
i de nu forløbne næsten hundrede år. I dens spalter 
afspejler sig et århundredes levende danmarks-
historie. Og i år kan så årgang nr. 100 sendes på 
gaden med et ydre og et indhold, som i lige så høj 
grad som den første udgave afspejler det samfund, 
som den biograferer et udsnit af.
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Ved en sådan milepæl er det nærliggende her til 
slut kort at overveje, om et værk af denne sær-
lige type forsat har en fremtid i et samfund, hvor 
janteloven fortsat gælder og adgangen til infor-
mationer er eksploderet. Snart sagt alle er i dag 
på Facebook, mange har deres egen elektroniske 
hjemmeside med alle mulige personlige oplys-
ninger, og de fleste finder det efterhånden mere 
naturligt at Google en ønsket oplysning på det 
altomspændende internet end at slå den efter i 
et traditionelt opslagsværk. Det var i erkendelse 
af denne udvikling, at redaktionen i Blå Bogs 
2003-04-udgave indførte en ny oplysning efter 
adresseoplysningerne, nemlig de biograferedes 
email-adresse. Omkring 70% af de biograferede 
i 2009-10-udgaven oplyser deres email-adresse.
Det fremtidige behov for et værk som den Blå Bog 
kan man selvfølgelig ikke vide ret meget om, for 
netop informationsstrømmene forandrer sig jo i 
disse år med en hast, som overgår selv de vildeste 
fantasier. Der er dog trods alt grundlag for at tro, at 
det danske samfund fortsat har brug for og stadig 
vil værdsætte et velredigeret og stramt organiseret 
biografisk opslagsværk som den Blå Bog midt i 
en ellers vildtvoksende og temmelig uigennemsku-
elig informationsstrøm. 

Bogen har bevist sin nytte og eksistensberettigelse i 
fortiden og vil formentlig også gøre det i fremtiden. 
Troen på en fremtid for værket bestyrkes også, hvis 
man vender blikket mod et sted, hvor den informa-
tionsteknologiske fremtid for længst har indfundet 
sig, nemlig U.S.A., IT-teknologiens og de elektroni-
ske netværkers fædreland. Her viser det sig nemlig, 
at den nye teknologi på ingen måde har overflø-
diggjort trykte Who’s Who-værker, men tværtimod 
stimuleret deres fortsatte vækst. Sådan vil det 
sikkert også vise sig at være i Danmark, hvor den 
Blå Bog antagelig i mange år endnu vil udfylde den 
plads i den danske informationsstrøm, som bogen 
og redaktionen bag den har erhvervet sig gennem 
hundrede års samvittighedsfuld indsats.
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