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Chefredaktør-skifte
ved Horsens Folkeblad

Erling Brøndum, Bornholms Tidende, afløser N. Chr. Christensen, der 
forlader sin post efter 35 års forløb

C hefredaktør N. Chr. Christen-
sen,  der i  oktober 1964 

gik ud af folketinget, har 
forhandlet med bestyrelsen for 
Horsens Folkeblad om at 
fratræde som ansvarhavende 
redaktør fra det blad, han har 
været chef for i over 35 år. 
Forhandlingerne er sluttet med, 
at chefredaktøren efter eget 
ønske forlader sit blad den 31. 
december 1969. Det er med i 
aftalen, at chefredaktøren bevarer 
sin lejlighed i Horsens Folkeblads 
ejendom.

N. Chr. Christensen fortsætter 
sit arbejde med de tillidsposter, 
hans kolleger har betroet ham, 
bl. a. som redaktør af Udgi-
verorganisationens månedsblad „
Dansk Presse", og som formand 
for Danske Dagblades Udgiver-
forening, Danske Dagblades Ar-
bejdsgiverforening og Provins-
pressens Pensionsfond samt som 
bestyrelsesmedlem i Den Danske 
Presses Fællesindkøbsforening og 
som næstformand i Danske Dag-
blades Fællesrepræsentation og 
Venstrepressens Bureau.

Som ny ansvarhavende chef-
redaktør ved Horsens Folkeblad 
har bladets bestyrelse antaget 
chefredaktør Erling Brøndum, 
BornholmsTidende.Erling Brøn-

Chefredaktør Erling Brøndum

dum er knap 40 år gammel. Han 
er født i Århus, søn af oberst 
Brøndum. Han tog studenter-
eksamen i Næstved, blev elev ved 
„Sjællands Tidende" fra 1.1.49 til 
1.1.51. Derefter tog han en tur ud 
i det blå og var bl. a. arbejds-
mand og skovhugger i Sverige, 
indtil redaktør Holger Stenbæk 
ved Bornholms Tidende 1.9.53 
sendte bud efter ham. Kun 27 år 
gammel blev han 1.4.1957 ansvar-
havende redaktør ved Bornholms 
Tidende. Det vakte dengang stor 
opsigt, at en så ung mand blev 
chef for Bornholms Tidende, men 
redaktør Stenbæk, der fik sin be-
styrelse til at ansætte ham, tog 
ikke fejl. Erling Brøndum viste 
sig at være en bladmand med 
usædvanlige evner. Han er kendt 
indenfor venstrepressen for sine 
særprægede og dygtigt skrevne 
lederartikler. Han er anset in-
denfor sine kollegers kreds, hvil-
ket har givet sig udslag i tillids-
hverv. Han er bl. a. næstformand 
i Venstres Redaktørforening, 
medlem af Venstres hovedbesty-
relse, i bestyrelsen for Ritzaus 
Bureau, ligesom han er, medlem 
al forsvarskommissionen. Chef-
redaktør Brøndum behersker 
ikke alene de politiske spørgs-
mål udfra en selvstændig vurde-
ring, men også kulturelle og ny-
hedsmæssige spørgsmål.

Bestyrelsen for Horsens Folke-
blad her gjort et godt valg. Vi 
ønsker den nye ansvarhavende 
chefredaktør velkommen til ar-
bejdet i Horsens.

N. Chr. C.

En umiskendelig 
lighed
I en kommentar til chefred-

aktørskiftet i Horsens skriver
chefredaktør Aage Rosted i
„Venstrepressens Bureau":

Chefredaktør N. Chr. Christen-
sen, som nu bebuder sin fratræden 
fra posten som ansvarshavende le-
der af Horsens Folkeblad fra nytår 
1970, kan se tilbage på mere end

35 års flittigt virke ved det store 
venstreblad. Det er ikke for meget 
sagt, at bladets fremgang i højeste 
grad er hans værk. Horsens Folke-
blad var også før hans tid en god 
og velskrevet avis, men da han 
trådte til I 1934, gik han med stor 
arbejdslyst og arbejdsmod i gang 
med omfattende moderniseringer. 
Et nyt bladhus blev rejst og jour-
nalistisk blev bladet holdt op i vin-
den. Det var ikke just nogen let 
opgave på den tid, hvor megen po-
litisk uro herskede, men N. Chr. 
Christensen var ikke den, der svaje-
de for vinden. Hans ægte frisind, 
som han lod komme til orde i utal-
lige friske, djærve og velunderbyg- 
gede kommentarer, skabte respekt 
om ham og bladet — og bragte det-
te ind i en opgangsperiode, hvorun-
der abonnenttallet steg fra omkring 
9.000 til nu godt 21.000.

Det har været et slid, men N. 
Chr. Christensen har aldrig været 
bange for at tage fat, og hans store 
arbejdsevne blev hurtigt bemærket, 
og i sandhed også benyttet i kolle-
gers kreds. Mange og store tillids-
hverv indenfor pressens organisa-
tioner er i årenes løb blevet ham 
betroet, og selv om han nu har øn-
sket at trække sig tilbage fra chef-
posten på sit blad, kan man glæde 
sig over, at han fremdeles vil 
røgte de opgaver som kolleger 
har givet ham.

Bortset fra en sygdomsperiode 
først I dette år, har N. Chr. Chri-
stensen, der er 73 år, fortsat sine 
kræfter i behold til varetagelsen af 
dette arbejde.

Den nye mand 
på broen

Den kommende chefredaktør på 
Horsens Folkeblad, Erling Brøn-
dum, kommer fra Bornholm, hvor 
han i en årrække har været den 
dynamiske leder af Bornholms Ti-
dende. Da han i sin tid blev ud-
nævnt til denne stilling var han lan-
dets yngste chefredaktør — men 
de folk, som traf afgørelsen, vidste 
nok hvad de gjorde, og tiden har 
bekræftet, at det var et heldigt 
valg. Erling Brøndums evner som 
skribent er anerkendt i den danske 
presseverden, hvilket bl. a. kan ses 
deraf, at hans kommentarer til da-
gens begivenheder hører til de of-
test citerede. Trods den forskel 1 
alder, der består mellem den afgå-
ende og den kommende chefredak-
tør på Horsens Folkeblad, er der 
dog en umiskendelig lighed i deres 
måde at anskue problemerne på. 
Begge skriver lige ud af hjertet, 
hvad de mener, og de skriver det 
på en måde, som udelukker misfor-
ståelser med hensyn til, hvorledes 
ordene skal forstås.

At man på Bornholm vil være 
kede af at skulle sige farvel til Er-
ling Brøndum er klart, men Hor-
sens Folkeblad kan glæde sig over, 
at den frisindede linje, som chef-
redaktør N. Chr. Christensen base-
rede bladets opgangslinje på, vil 
blive fortsat under den nye redak-
tørs ledelse. Erling Brøndum er 
medlem af Venstres Redaktørfor-
enings bestyrelse.
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