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_l __ INDLEDNING

1.1. Kort historisk gennemgang

Den 31. marts 1917 præcis klokken 16.00 begyndte den ceremoni, som markerede

afslutningen på det danske koloniemperlum, nemlig overdragelsen af den sidste danske
tropekoloni, De dansk vestindiske Øer, til de forenede amerikanske Fristater. Ceremonien
blev forestået af den danske kaptajn på orlogsfartøjet “Valkyrien", Henri Konovv, som var

blevet udnævnt til guvernør ad interim, efter at den forhenværende guvernør Christian
Helvveg Larsen (1912 16) var gået af kort forindenl. De dansk vestindiske Øer, St.
Croix, St. Thomas og St. Jan _(i dag the Virgin Islands) ligger i det østlige Caribiske Hav

blandt et utal af andre småøer også kaldet De små Antiller. I 1911 havde øerne et ind

byggertal 'på 270862, hvoraf kun ganske få procent var hvide .' Dansk nåede aldrig at

blive orngangssproget på øerne, skønt de var under dansk' styre i omkring 250
I

. 'I

Grunden var, . at der var flere engelske, franske og 'irske plantere end danske på øerne efter
oprøret og de deraf følgende udvandringer af danske plantere i 18784. '

Efter opdagelsen af det amerikanske kontinent gik det stærkt med verdensdelens koloni
sering. Danmark ville ikkestå 'tilbage for de øvrige europæiske kolonimagter, og i 1672
fik Vestindisk Kompagni permanent fodfæste i Vestindien ved at erobre øen St. Thomas
med dens perfekte naturhavn. Her 'oprettedes fortet, Christiansfort, til forsvar mod
sørøvere og andre kolonimagter og senere ved naturhavnen, grundlagdes byen Charlotte

Amalie, som en overgang endog var Danmarks næststørste bys.

1 Østen'(l957), 156 176'samt Foss (årgang 128), 160 170.

2 Danmarks Srarestik, Statistisk Aarbog 1916, D. 2. Befolkningens Fordeling i 1911
efter Køn, Alder og ægteskabelig Stilling (1916), 216

3 Hornby In Danmarksposren: Dansk Vestindien (1977),. 13

4 Jørgensen (1953), 60

5 C.L.E.N _ Ibh., In Krigshisrorisk nasskrifit: I 75 drer for salget afDansk Vestindien
(1992), 8
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11684 besatte danskerne den ubeboede naboø St. Ian, dog uden at befæste den så godt
som St. _ Thomas. Sluttelig rundede man besiddelserne af ved at købe den daværende
franske ø St. Croix i 1733 for 164.000 Rdl. På denne ø, som forøvrigt er den største af
de tre øer, anlagde man byerne Christiansted og Frederikstedf'.

Øerne skulle fortrinsvis tjene som plantagekoloni, og i starten dyrkede man forsøgsvis
forskellige afgrøder som _t`_ eks. tobak, kakao, bomuld og kaffe, men efterhånden ud
konkurreredes disse afgrøder af sukkerrørene, som rent handelsmæssigt i løbetaf det 18.

århundrede fik øerne til at blomstre. På grund 'af det tropiske klima var det vanskeligt at

lokke danskere til Vestindien, og straffefanger af begge' køn blev derfor tvangsdepor

teret? .

Dette v_a,r__dog langtlra tilstrækkeligt, og dermed fik den såkaldte "trekanthande1I[_sit_.

gennembrud. Tekstiler, våben og andre forarbejdede varer fra København blev byttet for
" det sorte e1fenben", negerslaver i Dansk Guinea, i Afrika, og slaverneblev under trange
og uhyrlige forhold fragtet til 'Vestindien og solgt der. For de penge, som købmændene

fik for slaverne, købte de krydderier, sukker og andre eftertragtede luksusvarer, som de
solgte i Københavns. Grunden til den lange blomstringstid, som øerne oplevede i. det 18.
århundrede, må tilskrives den danske neutralitet i de europæiske konflikter og under den
nordamerikanske uafhængighedskrig 1776 839.

Mindre heldig var Danmark under napoleonshigene, hvor 1 andet støttede Frankrig.
Englænderne besatte alle de danske tropekolonier, herunder også Vestindienaf to

omgange i 1801 02 og igen i 1807 14. Efter fredsslutningen i 1814 i Kiel tik Danmark

6_ Foss (årgang 128), 161 samt C.L.E.N. Ibh., in Krigshistorisk tidsskrift: I 75 dretfor
salget afDansk Vestindien (1992), 5

I Hornby in Danmarksposten: Dansk Vestindien (1977), 9

'S Hornby in Danmarksposten: Dansk Vestindien (1977), 11

9 Hornby in Danmarksposten; Dansk Vestindien (1977), 15 samt C.L.E.N.'Ibh., in
Krigshistorisk tidsskrift: I 75 året for salget afDansk Vestindien (1992), 7
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sine vestindiske 'besiddelser tilbage mod. at afstå Helgoland til England1°. Efter statsbani
I

kerotten i 1813 havde Danmark og dermed også Vestindien for alvor fået økonomiske

I problemer. Et andet væsentligt problem, som opstod i løbet af 1800 tallet, var spørgsmålet
om slaveriets berettigelse.

I
I
Il I en overgangsperiode fra 1803 10 forbød de danske myndigheder al indførsel af
1 negerslaver fra Afrika, men slaveriet blev først endeligt ophævet i 1848 af den daværende
I

guvernør Peter von Scholten efter uro og optræk til oprør på øerne. Herefter gik det for '

alvor tilbage for de tre små øer. Emancipationen betød samtidig økonomisk nedgang for
I øerne, idet planterne ikke længere ejede deres arbejdere på livstid, men nu skulle til at
I udbetale daglønninger, hvilket igen gik ud over konkurrenceevnen. Det gjorde ikke

I situationen bedre, at sukker rørene var ved at blive udkonkurreret på det europæiske
1

I
marked af den langt billigere sukkerroe“.

Efter tabet af hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen og Østrig i 1864 og ved
I den efterfølgende fredsslutning i Wien overvejede den danske regering en overgang, at
_ skille sig af med sine vestindiske besiddelser. Her kom det uofficielt' på tale at bruge

øerne som bytteobjekt for at opnå en for Danmark gunstigere grænse i_Slesvig*2.
På grundaf en klausul i handelstraktaten af 1733 mellem Danmark og Frankrig, 'som

garanterede fransk vetoret mod eventuelle nye koloniherrer på St. Croix” og Napoleon
1 den III” absolutte modstand mod en preussisk/østrigsk sømilitær maghidvidelse blev tanken

I imidlertid opgivet. Noget andet var den amerikanske Monroe doktrin fra 1821 ,_ som i
princippet forbød enhver form for europæisk magtudvidelse i den vestlige hemisfære“'.

1 USA kunne dog først i praksis håndhæve Monroe doktrinen efter den første verdenskrig.

I
i 1° Phillip in Mdnedsskrifi for Toldvaasen: De dansk vestindiske Øers Historie i korte
1 Træk (1930), ll '

ll Hornby Kolonieme i Vestindien (1980), 273, 283 samt Hornby in Dantnarksposten:
Dansk Vestindien (1977), 15f samt C.L.E.N. Ibh., in Krigshistorisk tidsskrifiü I 75 året
for salget afDansk Vestindien (1992), 9f

12 Jørgensen (1953), 52

13 TaI1Sil1 (1963), 49

“ C.L.E.N. Ibh., in I 75' året for salget afDansk Vestindien (1992), 10
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1.2. Metodiske overvejelser omkring materialeinddeling

Den indenrigspolitiske krise i forbiI_1delse med salget af De dansk vestindiske Øer er aldrig
blevet nærmere undersøgt, og som følge deraf er der kun udkommet ganske få samlede

værker om salgsforløbet. Jeg har for overskuelighedens skyld valgt at inddele det anvendte

materiale i tre undergrupper.

Den første gruppe omfatter de beretninger, som efterfølgende er udkommet om øernes
historie. Denne undergruppe definerer jeg som materiale, der bygger på andet skriftligt
materiale i form af andre beretninger eller levn. Det være sig bredere værker, smallere

specialfremstillinger eller tidsshiftsartikler, som på forskellig vis afdækker eller beskriver

enkelte aspekter af De dansk vestindiske Øers historie og endelig biografier om enkelt

personer, som enten spillede en afgørende politisk' rolle ved salgsforhandlingerne, eller
som på anden måde stod i begivenhedernes centrum.

Den anden undergruppe omfatter levn i form af publiceret materiale. Disse levn definerer

jeg som samtidigt skrifteligt materiale, som efterfølgende er trykt og udgivet' og kan altså
have undergået visse redaktionelle ændringer. Forskellen mellem denne gruppe og den
første er, at disse redigerede og udgivne levn er nedskrevet i samtiden og kan være før

stehåndsberetninger og altså ikke nødvendigvis bygger på andet materiale. Det drejer sig

f. eks. om rigsdagstidende, konnnissionsbetænkningen, erindringsværker, publicerede dag
. I.

bøger og sidst, men ikke mindst samtidige avis og tidsskriftsartjkler eller småskrifter og

pjecer, som var ment som agitationsmateriale og debatindlæg.

Endelig er der guppen af ikke publicerede levn. Denne gruppe adskiller sig fra den

foregående ved, at dette materiale ikke er redigeret og udgivet, men kun fmdes i arkiverne

i sin oprindelige og uredigerede form. Disse levn vil oftest være førstehåndsberetninger,

men er det ikke nødvendigvis, idet disse levn kan bygge på andre publicerede eller ikke

publicerede levn. Det er f. eks. forhandlingsprotokoller fra partier og foreninger, telegram

mer, ikke offentliggjorte dagbøger og endelig skriftlige vidnesbyrd fra enkeltpersoners
private arkiver i form af breve eller mødereferater.
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1.3. Forskningsoversigt

1 .3 . 1 _ Historiske fremstillinger

Der findes dog et samlet værk om salget af De dansk vestindiske Øer, og det er Charles

cnlan rtmsiils bog The Purame tfme Damn Wa f1nezesr“ra 1932, men genoptrylei
1968. Dette værk er standardværket ikke bare for salget i 1916/17, men også for salgsfor
søgene i 1867 1869 og 1901102. Værket beskriver på en overskuelig og kildemæssigt
særdeles velfimderet måde salgsforsøgenes og salgets forskellige aspekter, dog kun ud fra
en amerikansk synsvinkel. Intet hverken dansk eller udenlandsk værk er så omfattende
som C.C. Tansills, og det er måske en af forklaringerne på, at der ikke er skrevet flere
samlede værker derom, selv om hele den danske side af sagen overhovedet ikke er
afdækket. Værket er dog ikke særlig detaljeret og ikke egentligt diskuterende i forhold til
kilderne. Af samme grund hverken be eller atkræfter C.C. Tansill, at der skulle' være tale
om et tryk fra USA over for Danmark. Han antyder dog, at Danmark var udsat for et vist
diplomatisk pres.

De bredere danske værker om Vestindien omhandler som regel kun øernes tidlige
historie, d.v.s. fra kol_onitiden og frem til salget i 1916/ 17, uden egentlig at belyse

salgsspørgsmålets politiske aspekter. De bedste og nyeste oversigtsværker over øernes
historie er Sophie Petersens Danmarks gamle Tropekolonier bind 4 fra 1946, Georg
Nørregaards firebindsværk Vore gamle tropekolonier fra 1967 og Ove Hornbys Kolonierne

i Vestindien fra 1980. Værkerne er velegnede til at give et samlet overblik over øernes
historie. Også disse værker antyder, at Danmark var udsat for et pres fra amerikansk side,

men værkerne virker ikke overbevisende på dette punkt. .

Desuden findes der en lang række artikler, der i korte træk og uden detaljerede analyser

skildrer øernes historie. Blandt disse artikler er Tage Kaarsteds Jewel in Danish Crown

Sold for 25 Million Dollars fra 1976, Ove Hornbys artikel Dansk Vestindien fra 1977 og

C.L.E.N. Ibh.s artikel I 75 året for salget afDansk Vestindien fra 1992. Endelig har

Arne Brandt i artiklen Salgsintrigerne om de vestindiske Øer fra 1939 beskrevet de intriger
og den korruption, der fandt sted, da kaptajn Walter Christmas på egen hånd forsøgte' at

sælge De dansk vestindiske Øer til USA i perioden 1899 1901. Yderligere beskriver F.
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Phillip i artiklen De dansk vestindiske Øers Historie i korte Træk den tidlige kolonitid
mere udfa.rligt end de evrige ovenfor omtalte artikler, men til gengæld omtales salget
næsten ikke.

Den politiske krise i forbindelse med salget er behandlet i Den danske rigsdag bind II
Rigsdagens historie 1866 1949. Dette værk redegør kort, men præcist for den indenrigs
politiske krise. Kapitlet om Vestindien geimemgâr krisen i meget overskuelige faser, sådan
at det bliver lettere at overskue de specialværker, publicerede som ikke publicerede levn,
der beskriver de forskellige sider af den indenrigspolitiske krise. En egentlig analyse af de
politiske begivenheder findes' ikke i værket, da værket udelukkende beskriver forløbet

uden at tolke dette.

Til belysning af Det konservative Folkepartis delte holdning i det vestindiske spørgsmål

og hele den politiske krise set i forhold til den konservative beslutningsproces er Alfred
Bindslevs kapitel om salget afDe dansk vestindiske Øer i andet bind af værket Konserva
tismetts Historie i Danmark, fra 1848 1936 særdeles velegnet. Jørgen Hatting har med

firebindsværket Det Konservative Folkepartis historie i et halvt århundrede, 1915 65 i
første bind Fra Piper til Christmas Møller, 1915 1929 fra 1966 leveret et væsentligt
bidrag til belysning af den konservative behandling af sagen set på baggrund af det

samlede forløb. Værket udmærker sig ved, at det tager udgangspunkt i begivenhederne og
derudfra belyser den konservative' beslutningsproces. Problemet med værket er, at det

sporadisk nævner sine kilder. En egentlig kildefortegnelse findes ikke i værket, hvilket

naturligvis svækker argumentationen. Hatting afviser kategorisk, at der skulle være tale
om et pres fra USA og forklarer alene den vestindiske krise ud fra indenrigspolitiske

motiver.

Om foll<eafste_nmingen og modsætningerne i Venstre i forbindelse med denne tilbyder
Niels Thomsens artikel Venstremarnd i vildrede, Vælgerreakrioner ved folkeafstemningen

1916 i Festskrift til Poul Bagge fra 1972, en god og kortfattet undersøgelse. Under
søgelsen tager udgangspunkt i venstrevælgernes stemmebevægelser og de problemer, som

afstemningen skabte for partiet og den usikkerhed, der var at spore blandt venstrevælger
ne. Konklusionen på artiklen er, at det i sidste ende var venstrevælgerne, der afgjorde

afstemningen ved at undlade at stemme.

6
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En række biografier om centrale personer i den vestindiske sag kan være nyttige til at give

et mere præcist billede af de standpunkter og politiske holdninger, de enkelte hoved
personer indtog. Biografierne kan også give et godt indtryk af, hvor tungt den vestindiske

sag vejede for de pågældende personer.
Kristian Hvidt har skrevet en biografi om Edvard Brandes fra 1987 med overskriften

Edvard Brandes, Portrtet af en radikal blæksprutte. Denne biografi giver et ganske godt
billede af såvel de politiske som de samfundsmæssige forhold i Danmark omkring
århundredeskifiet. Biografien bringer imidlertid intet nyt om det vestindiske' spørgsmål.

Ligeledes har Viggo Sjøqvist skrevet en biografi om politikeren Erik Scavenius fra 1973,

Erik Scavenius, Danmarks udenrigsminister under to verdenskttge, statsminister 1942 45

bind I 1877 1920. Bogen gengiver i oversigtsform Scavenius' rolle i dansk udemtigs og

indemigspolitik under den første verdenskrig, men er i øvrigt rig på kildehenvisninger.
Biografien er et godt supplement til Ove Hornbys og Charles C. Tansills værker.

Povl Vinding har i bogen G.A. Hagemann fra 1942 givet et ganske godt billede af G.A.

Hagemanns økonomiske problemer i forbindelse med dennes plantage La Grange på St. _
Croix i perioden 1902 til 1916. Kapitlet om Hagemanns initiativ i Vestindien beshiver
meget præcist, hvilke problemer G.A. Hagemarm og dermed private initiativtagere stod

overfor.

Göran I Ienriksson har i artiklen Den tyska rnarinen och Danska Valstindien 1885 1900
undersøgt de tyske planer med De dansk vestindiske' Øer ved århundredskiftet og udfra

den tyske marines arkiver påvist, at Tyskland på det tidspunkt rent faktisk havde militære

interesser i Caribien. Dog afviser Göran Henriksson med baggrund i marinearkíverne, at
Tyskland' under den første verdenskrig havde planer om at oprette en tlådebase på De

dansk vestindiske Øer.

Til de økonomiske og sociale forhold på øerne findes en række samtidige artikler, som

tager udgangspunkt i nødvendigheden af ophjælpning af De dansk vestindiske Øer, hvis

dansk besiddelse fortsat skulle være mulig. De fleste artikler påpeger forpligtelsen over
for øernes befolkning deriblandt H. Lützhøft i artiklen De vestindiske Øer og A. Paludan

Müller i sin tidstypiske artikel Hvad er Årsagen til det; derfor Tiden foregaar paa vore

vestindiske Øer?. Sidstnævnte artikel tager udgangspunkt i tidens opfattelse af, at den sorte

7
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befolkning intelligensmæssigt var laverestående mennesker, som man skulle værne om
som et bam, og optræne i europæisk dannelse og dermed bringe dem op på et højere
kulturelt niveau. Flere artikler beskylder endog den daværende regering for bevidst at
rnørklægge de egentlige årsager til salget, nemlig de økonomiske. Både i Anders Vedels
artikel Vestindiske Bøster og i artiklen Dansk vestindisk Jarnrnersminde af A. Bokken
heuser slås det fast, at den danske stat intet havde gjort for at ophjælpe øerne, og at det
derfor var økonomien, der bød regeringen at sælge. Olaf Linek beskriver desuden i

artiklen Øerne derude, hvilken umulig opgave det private initiativ var sat på m.h.t
ophjælpningen. Daværende folketingsmedlem for Venstre Jens Jensen Sønderup redegør i
1917 i artiklen Ø salget. En Nfytdrsbetragtning for sin modstand mod salget og fremlægger
en personlig analyse af, hvorfor valgresultatet ved folkeafstemningen 1916 blev, som det

blev.

Til de økonomiske og sociale problemer på De dansk vestindiske Øer knytter sig specielt
Andreas Jørgensens artikel fra 1953 Et dansk impetialistisk eksperiment "Plantageselskabet

Dansk Vestindien ". Denne artikel' gennemgår meget grundigt 'ogpå et kildemæssigt

velfunderet gundlag de private initiativer, som blev iværksat fi'a 1903 til 1917' for at

ophjælpe øerne økonomisk og socialt. Andreas Jørgensen opregner kun de økonomiske'

problemer og tillægger ikke de politiske aspekternogen større rolle for salget.

De hygiejniske forhold på øerne omkring 1916 er kortfattet behandlet af Christiall

Ditlevsen i artiklen Om Børnedødeligheden paa vore vestindiske Øer og Viggo Christensen
og Christian Ditlevsen i artiklen De hygiejniske Forhold paa de dansk vestindiske Øer.

Heri slås det fast, at dårligt drikkevand var hovedårsagen til den høje børnedødelighed.

En række kortere artikler belyser den indenrigspolitiske krise, som fulgte i kølvandet på

salgsforhandlingerne. Axel Fraenckels artikel Det vestindiske Øsaig 191 7 er et eksempel

herpå. Endvidere giver H.E. Foss en personlig og medrivende øjenvidneberetning om

selve afståelseseeremonien på øerne i artiklen Da Dannebrog blev strøget i dansk Vestindi

en den 31. marts 1917, og Carl Østen beskriver ligeledes eeremonien i artiklen Da

Dannebrog blev strøget i dansk Vestindien.

8
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John A.S. Grenville og George Berkeley Young tager i værket Politics, Strategy and
American Diplomacy, Studies in Foreign Policy. 1873 1917 fra 1966 USAs udemigspoljtik

i overgangsperiden mellem USA som en mindre militærmagt og USA som en væsentlig

militærmagt under behandling. Forfatterne behandler bl.a. de problemer, som USA havde
med at finde de midler, som landet skulle anvende både over for Europa og over for
Asien for at bringe sine overordnede politiske mål til udførelse.

1.3 .2. Publicerede levn

Det bedste og mest troværdige publicerede levn til den offentlige parlamentariske debat,
der førtes i rigsdagen i årene 1915 16, er Rigsdagstidendes stenomafiske referat. Gennem
dette referat får man indblik i, hvordan sagen udviklede sig fra at være en " ekspedi
tionssag" til at blive et alvorligt indenrigspolitisk problem.

En svaghed ved kilden er naturligvis, at det ikke var i folke eller landstingssalen, at de

egentlige forhandlinger førtes, men uden for salen i lukkede møder og gruppernøder og
ved private samtaler. Dette forhold gør, at det er vanskeligt at komme helt til bunds i den
givne sag alene på baggrund af Rigsdagstidendes referat. En anden årsag til,_ at det er
vanskeligt at komme til bunds i den vestindiske sag er, at rigsdagsmedlemmerne ikke
åbent kumle sige, hvad de ville, fordi Spørgsmålet om De dansk vestindiske Øer også

havde en international side _ Det var derfor vigtigt, at man holdt udsagnene tilpas neutrale,

så man ikke stødte Tyskland. Debatten giver alligevelet godt billede af enkeltpersoners og

partiers officielle holdning til det vestindiske spørgsmål.
En anden svaghed vedkilden er, at det var tilladt tingenes medlemmer at rette i

referatet, hvis de mente, at der var skrevet noget forkert, eller hvis de havde sagt noget,

som de egentligt ikke burde have sagt. Selve Rigsdagstidende undergår derudover en

redaktionel redigering, som kan forårsage, at debatten kommer til at stå i et andet lys.

Et godt oversigtsværk for de meget indviklede politiske begivenheder omkring ø salget er
Aarbog for Rigsdagstidende 1915/16. Dette værk udmærker sig ved, at det kronologisk

bringer afskrifter af de skriftlige tilkendegivelser og henvendelser i forbindelse med
forhandlingerne om et samlingsministerium partierne imellem, som ikke findes i gruppe

9
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mødeprotokollerne. Specielt de radikales gruppemødeprotokol er på dette punkt ganske
mangelfuld, hvorfor dette værk er nødvendigt.

Et uundværligt publiceret levn til de sociale og økonomiske problemer er Betænkning
afgiven af den i henhold til Lov Nr. 294 af 30 September 1916 nedsatte Rigsdagskornntis
sion angående De dansk vestindiske Øer fra 1916. Rigsdagskommissionen blev nedsat med
det formål at kulegrave det vestindiske spørgsmål ved hjælp af vidneudsagn og aktstykker.
Materialet må siges at bidrage væsentligt til diskussionen om de sociale og økonomiske

problemer på. øerne, _ fordi alt relevant materiale blev forelagt kommissionen.
Desværre er de aspekter, som omhandler den udenrigspolitiske side af kommissionens

indstillinger, helt udeladt, fordi disse aktstykker og afhøringer var fortrolige og derfor
ikke kunne offentliggøres. Dette forhold bevirker, at de sociale og økonomiske problemer

kommer til at fremstå som de centrale punkter i kommissionens indstillinger uden måske
at være det. Det fremgår nemlig tydeligt af de tre indstillinger, at de fortrolige op

lysninger blev tolket forskelligt af kommissionens medlemmer og derfor må have spillet

en afgørende rolle for rigsdagskommissionens' bedømmelse af situationen.
Kommissionens betænkning er inddelt i tre hovedafsnit. Det første beskriver kommissio~

nens arbejde og indeholder de tre indstillinger . Det andet hovedafsnit (bilag A) et en

fortegnelse over de offentliggjorte aktstykker, som kommissionen havde til rådighed for

sin beslutning. Det tredje og sidste afsnit (bilag B) er de offentliggjorte stenografiske
afhøringer af personer, som var berørte af sagen og som i kraft af deres erfaringer
mentes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger til kommissionens indstillinger.

En god trykt kilde til de offentliggjorte' telegrammer, der kom fra den amerikanske til den
danske regering, er Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. Dette

levn kan bruges til at give et billede af, hvordan og præcis. om hvad man forhandlede

uden dog at bringe afgørende nyt om spørgsmålet.

Endelig kan en række dagbøger og erindringsværker være ganske nyttige til atklarlægge

begivenhederne set fra en række enkeltpersoners side. Svagheden ved erindringsværker er

ofte, at de er skrevet adskillige år efter, at begivenhederne har fimdet sted. Jo længere tid.
der går, des mere glemmer man, og jo mere ufuldstændig bliver fremstillingen. En anden

10
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fare er, at forfatterne af erindringsværker ofte lader sig influere af andet trykt materiale,

som er udkommet i mellemtiden. Dermed bliver værket ikke forfatterens egen gengivelse,

men andres.

Både daværende konseilspræsident C.Th. Zahles og daværende indenrigsminister Ove
Rodes holdning til De dansk vestindiskeøer kommer klart til udtryk i deres dagbøger, der

er redigeret af Tage Kaarsted i henholdsvis 1972 og 1974, selv om det ikke er Vestindien,
der optager dem mest. Begge ministre nærede store betænkeligheder ved at_sælge øerne,

da dette ville have kunnet vanskeliggøre Danmarks forhold til Tyskland. Mærkeligt er det
imidlertid, at hverken Zahle eller Rode har ført dagbøger i efteråret 1916. Zahles dag
bøger for 1916 stopper den 22. juni og bliver først genoptaget den 17. marts 1917 og
Rodes dagbøger for 1916 stopper den 14. maj og bliver først genoptaget den 31. januar
1917. Tage Kaarsted forklarer disse spring med, at der netop 'på dette tidsptmkt var megen

travlhedi ministeriet, at ministrene ikke havde tid til at føre dagbøgerneli. Man skulle
netop tro, at en minister, i en tid medmange vigtige sager, havde givet sig tid til at

nedskrive ' dette eller i hvert fald efterfølgende havde nedfældet de vigtige begivenheder. I

hvert fald står det klart, at begivenhederne omkring afhændelsen af De dansk vestindiske
Øer helt mangler.

Venstre politikeren LS. Vanggaard tager i sit erindringsværk fra 1945 Oplevelser Menne
sker Synspunkter meget klart afstand fra salget. Han reagerer meget skarpt på den radikale

regerings ageren og giver til dels de radikale hele skylden for sagens udgang, men

undlader ikke at pege på Venstres delte holdning i det vestindiske spørgsmål som en
medvirkende årsag til salget'.

Erik Scavenius' erindringsværk fra 1959 Dansk Udenrigspolitik, under den første
Verdenskrig ser måske i højere grad sagen fra en udenrigspolitisk end en indenrigspolitisk
synsvinkel. Erik Scaveníus var naturligvis førstehåndsvidne til begivenhederne omkring

salget, fordi han selv stod i begivenhedernes centrum, men værket lider alligevel af en del

alvorlige svagheder.

For det første er oplysningerne om selve salget forbavsende sparsomme, hvilket

Scavenius selv påpeger i forordet til værket. For det andet er Erik Scavenius” referater af

15 Kaarsted (red.) C Th. Zahles dagbøger (1974), IX
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egne udtalelser nojagtigt enslydende med de i Rigsdagszidende stenograferede taler,
hvorfor disse udtalelser må være hentet fra denne. Scavenius henviser endvidere flere
gange til afhoringen af ham i rigsdagskommisionen, hvilket også viser, at han har haft
andet skriftligt materiale til sin rådighed, og dermed skrevet erindringerne et godt stykke
tid efter at begivenhederne har fimdet sted.

Scavenius anfører fejlagtigt, at folkeafstemningen fandt sted den 12. december og ikke

den 14. december 191616. Dette kan enten skyldes en trykfejl eller en forglemmelse,
eller at han ikke har undersøgt dette, inden han skrev kapitlet.

En politiker, som ikke deltog i debatten i folketinget om De da nsk vestíndiske Øers
afståelse, men som detaljeret har skrevet sine erindringer var daværende forsvarsminister

P. Munch. I bogen P. Munch, Erindringer 1914 18, under den første verdenskrig, som

udkom i 1961, beskriver Munch specielt detaljeret forhandlingerneom et samlingsmini

sterium og er derfor også en vigtig kilde til forståelse af, hvilken. rolle samlingsministeriet

spillede i det vestindiskesporgsmål, og hvilken rolle de enkelte politikere spillede ved den
lejlighed. Værket bygger bl.a. på Den danske rigsdag 1849 1949 og på avisartikler og så
naturligvis på Munchs egne erindringer.

Admiral og dansk vestindisk guvernør ad interim fra den 21. september 1916 til over
dragelsen af øerne til USA den 31. marts 1917, Hemri Konovv, har i sine erindringer

Admiral Henri Konows erindringer bind 2 fra 1967 med undertitlen Gnvemer _ minister
flädechef' 1914 27 leveret en god og grundig ojenvidneberetning fra De dansk vestindiske

Øer. Konovv beskæftiger sig i værket indgående' med de' sortes leder Hamilton Jackson,
som han bestemt ikke sympatiserede med, og i det hele taget med forholdene på nerne på

salgstidspunktet. I værket kommer Konows syn på de sorte konstant til udtryk. Konow
opfattede de sorte som en laverestående race, som det var vigtigt, at de hvide var ~

konsekvente overfor, således at tilliden og respekten for embedsmænd og statsmagt kunne
opretholdes.

Den daværende amerikanske minister i Danmark fra 1907 til 1917, Maurice Francis Egan,

har skrevet 'sine erindringer i værket Ti år nær den tyske grænse fra 1919. Heri kommer

hans uvenlige holdning over for Tyskland klart til udtryk, specielt i hans omtale af det

16 Scavenius (1959), 100
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slesvigske spørgsmål. Egan gør det klart, at beslutningen om hemmeligholdelse af

salgsforhandlingerne skete i fiild forståelse med den danske regering. Egan dementerer i
øvrigt, at USA skulle have presset' Danmark til at afstå De dansk vestindiske Øer. Dog

gør han ikke noget for at underbygge denne arkræfielse. Egans erindringsværk lider, som
mange andre erindringsværker, af den skavank, at han enten, som oversætteren enkelte
steder gør opmærksom på, har misforstået detaljer i det historiske forløb eller helt glemt
disse. Egan kalder f.eks. Edvard Brandes justitsnrinisterli. Egan omtalte desuden, at der
skulle være optaget 4 kontrolministre i stedet for de korrekte 318 og forveksler folkeaf
stemningsdatoerne, hvor Egan angiver den 15. december 1916” i stedet for den 14.

december 1916, som er den korrekte dato.
Den daværende amerikanske Udemigsminister Robert Lansing gør i sit erindringsværk

fra 1935 War Mernoirs ofRobert Lansing, Secretery of State opmærksom på, at det for
USA var helt afgørende at erhverve De dansk vestindiske Øer, fordi de havde en vis
strategisk betydning både handelsmæssigt og militært. Desuden skriver Lansing, at han
havde gjort Danmark det klart, at Danmarks suverænitet kunne komme i fare ved en

fortsat besiddelse af De dansk vestindiske Øer.

De samtidige artikler er_ gode vidnesbyrd om stemningen i befolkningen. Skønt salgsmod
standerne var i mindretal, var det alligevel dem, der kom mest til orde i den offentlige

debat.
I de samtidige artikler agiteres fortrinsvis imod salget, og forfatterne slår særdeles stærkt

på de nationale følelser og på bitterheden mod regeringen. Anders Vedels artikler Den

vestindiske Krise fra 1916 og Ø salget, H. Lützhøfts artikel Usandheden til Højbords,

Argus' artikel Sandheden om Vestindien, Asger Højmarks artikel Begivenheden fra 1916

og endelig Th. Adler Lunds Den vestindiske Tragedie fra 1917 er eksempler herpå. Andre
artikler, som f.eks. Bluhmes 'Salget af de vestindiske Øer fra 1916, giver mere eller

mindre realiserbare forslag til ophjælpning af øerne og løsning af det vestindiske spørgs

mål uden at sælge øerne. Vilhelm Elberlings artikel Folkeafstentningen den 14. December,

_ _ .___ | _"

" ngen (1919), 303
18 Egan (1919), 316
19 Egan (1919), 318
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1916 fra 1917 er et forsøg på at give en kritisk gennemgang af afstemningsreglerne.
Endelig er kommissionen for De dansk vestindiske Øer taget under kritisk behandling af.
Oluf Bang i artiklen Parlamentarisk kommission fra 1916.

Blandt de samtidige artikler er kun et fåtal positive eller i hvert fald ikke direkte

negative i deres holdninger til salgsspørgsmålet. Både A. Bokkenheusers De dansk
vestindiske Øers Salg og S. Berthelsens Vore .vestindiske Øer udtrykker en optimistisk tro
på og forhåbninger om, at salget vil være til gavn både for Danmark og De 'dansk
vestindiske øer.

1 3 .3 _ Ikke publicerede levn

Undersøgelsen afden indenrigspolitiske situation er bl.a. baseret på det skriftelige
materiale, som befinder sig på rigsarkivet. Der er anvendt institutioners og personers

privatarkiver til belysning af den politiske krise i Danmark i forbindelse med salget.
Det bedste indtryk fås gemtem forhandlingsprotokollerne i arkiv nr. 11. 002, Det.

konservative Folkeparti 1880 1980 og arkiv nr. 11. 005, Venstre. Forhandlingsprotokoller

ne for disse to partier er meget grundige og giver et meget præcist indtryk af de enkelte
rigsdagsmedlemmers holdning til spørgsmålet og partiernes politiske problemstillinger og
taktik. Arkiv nr.. 11.003, Det radikale Venstre 1903 59 er knap så udførlig som de to

andre borgerlige rigsdagspartiers protokoller. Hos de radikale bliver gruppe1'nød'ernes
indhold kun meget kort skildret. Alligevel giver de et udemærket indtryk af de radikales

holdning og politik. Desuden er det ofte i partiernes forhandlingsprotokoller, at man ser

nuancerne blandt gruppernes medlemmer og hvilke overvejelser, der lå til grund for den

beslutning, som blev truffet i gruppen i f. eks. det vestindiske spørgsmål.

En række politikeres privatarkiver bidrager ligeledes til at belyse den indenrigspolitiske

situation og holdningerne i det vestindiske spørgsmål. Arkiv nr. 6208, Ove Rode inde

holder udover de amerikanske konventionsforslag også et telegram fra C. Brun om
situationen i USA, referater af ministermøder afholdt i december 1916 samt hans pro
gramerklæring for samlingsregeringen.

Arkiv nr. 52 70, J. C. Christensen indeholder J .C. Christensens dagbogsnotater fra

statsråd og ministerrnøde fra sin tid som kontrolminister i det radikale ministerium.

14
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Arkiv nr. 7107, E. Andres de Richelieu indeholder en række avisartikler fra 1931, samt

hans optegnelser vedrørende salget af De dansk vestindiske Øer, hvori han pådet
kraftigste benægter, at Danmark skulle have været udsat for noget pres i forbindelse med

salget.
Desuden giver Arkiv nr. 10.279, Foreningen afDe danske Atlanterhavsøer 1901 19 et

godt indtryk af den måde, salgsplanerne blev modtaget pâ. Foreningens medlemmer
reagerede med bestyrtelse over konventionens fremsættelse. Møderne i foreningen vidner
også om, at tilsyneladende' ingen havde ventet salgsplanerne fremsat på dette tidspunkt.

Udenrigsministeriets arkiv 1909 45, gruppe 8 leverer et væsentligt bidragtil belysning af

de udenrigspolitiske aspekter af sagen. Arkivet indeholder både avisartikler samt telegram

mer fra gesandtskaberne. til det danske udenrigsministerium. Telegrammerne indeholder

betragtninger fra bl.: 1.' Constantin Brun om toldsatser i forbindelse med rørsukkeret,
forholdene i USA, USAs forhold til Tyskland samt spørgsmålet om højhedsretten over

Grønland.

Akter vedrørende Gesandtskabet i Washington indeholder efterretninger om problemerne

med vandingsanlæg på øernes sukkerrørsmarker, om orkanen i 1916 og de dermed
forbundne problemer og endelig om forskellige forespørgsler angående salget af øerne'.

Derme kildegruppe er meget alsidig, men absolut ikke udtømmende om forholdende på De
dansk vestindiske Øer omkring 1916. Sammen med de aktstykker og dokumenter.til_
rigsdagskommissionen vedrørende øernes salg, som er indeholdt i Udenrigsministeriets
arkiv 1909 45 gruppe 8, giver de et godt indtryk af de henvendelser, som rigsdags

kommissionens medlemmer bl.a. skulle tage stilling til.

1.4. De to foregående salgsforsøg

De amerikanske Nordstater havde under den amerikanske borgerkrig (1861 65) haft hårdt
brug for en kul og flådebase i Caribien, og i De dansk vestindiske Øer så daværende

15
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præsident Abraham Lincoln (1861 1865) dette ønske opfyldt, så salgsforhandlingerne blev

allerede.indledt året efter borgerkrigens afslutningzü.
Prisen blev sat til 7 1/å million dollars for St. Thomas og St. Jan, mens St. Croix, som

følge af den ovenfor omtalte klausul, som dog i 1868 blev ophævetzl, skulle forblive

under dansk styre. Den daværende danske regering med konseilspræsident C.E. Frijs i

spidsen var mere end villig til at skille sig af med den efterhånden urentable vestindiske
koloni. Den danske regering forlangte dog., at der forinden skulle afholdes en folkeafstem

ning på øerne om salgetlz. Regeringen tvivlede ikke om stemningen i Vestindien, men

den ville overfor Preussen demonstrere, hvordan den mente, at det slesvigske spørgsmål
burde løses _' Afstemningerne blev afholdt henholdsvis den 9. og 10. januar 1868 og gav en
'forventet overvældende tilslutning til salgetla.

Dermed burde sagen have været afgjort, men USA trak ratifikationen i langdrag, og

salget måtte i 1869 foreløbigt stilles i bero. Hverken præsident Andrew Johnson (1865

1869) eller dennes efterfølger Ulysses' S. Grant (1869 1877) gik lige så varmt ind for
købet af de tre dans ke tropeøer, som Abraham Lincoln havde gjort. Noget ganske andet

var kongessens modstand, som udmøntede sig i en resolution vedtaget af repræsentanter

nes hus den 25. november 1867. Heri hedder det b1.a.,' at præsidenten ikke skulle regne

med kongessens støtte til køb af ."unødvendigt" landzi.
USA havde allerede erhvervet Alaska fra Rusland i det selv samme år og stod i for '

handlinger med Den dominjkanske Republik om købet af Samanazs. Den relativt høje
pris set i forhold til øernes manglende økonomiske og ikke længere umiddelbare militære

betydning har givetvis også spillet en rolle.

2° Jørgensen (1953), 52 og Hornby in Danmarksposten: Dansk Vestindien (1977), 17

21 in Papers relating to the Foreign Relations of the United States (1926), telegram nr.
910 af 21/2 1916, 600 '

22 Hornby Kolonieme i Vestindien (1980), 298

23 Tansill (1963), 97
24 Tansill (1968), 89ff

25 Tansill (1968), 100
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Selv om salgskonventionen mellem Danmark og USA ikke blev ratificeret af USA, og

salgsplanerne for en tid måtte skrinlægges, mistede USA ingenlunde interessen for øerne.
Begge parter afventede blot en mere gunstig lejlighed til at afslutte handlen. Denne
uvished skabte store problemer på De dansk vestindiske Øer i form af manglende

økonomiske og sociale tiltag, som i' 1878 førte til et regulært oprøfifi.
Fra januar 1900 forhørte amerikanerne sig for anden gang, om Danmark var villig til at

sælge sin vestindiske koloni. Den amerikanske regering tilbød 3 1/2 million dollars for alle
tre øer og rimelige vilkår for øernes befolkning. I marts samme år foretoges ministerskifte
i Danmark, og den nye konseilspræsident Hannibal Sehested (1900 1901) var ikke mindre

villig til at forhandle med amerikanerne end hans forgænger H.E. Hørring ( 1897 1900)
havde været. Blot kunne man ikke blive enige med amerikanerne om betingelserne for

overdragelsen. Den danske regering ønskede en folkeafstemning på De dansk vestindiske
Øer omkring salgsspørgsmålet, og man krævede bedre betingelser for øernes befolkning
det være sig i form af borgerlige statsrettigheder og gunstigere toldbestemmelser i forhold
til USA, end _dem USA var parat til at tilbyde. Desuden var det den danske regerings mål
at komme ud af salget uden fortsat at være involveret i de underskudsgivende foretagender
på øerne. Endelig var Sehesteds ministerium ikke tilbøjelig til at acceptere en købesum på

under 4 millioner dollars?

Sehestednåede dog aldrig 'at føre forhandlingerne med USA til ende, for i juli 1901

indtrådte det såkaldte systemskifte og den svage højreregering blev nu afløst af et

venstreministerium under ledelse af konseilspræsident og udenrigsminister J .'H . Deuntzer
(1901 1905).

Det lykkedes Deuntzer at opnå de ønskede borgerrettigheder for øernes befolkning, og
købesummen blev sat til 5 millioner dollars. Yderligere blev der fra amerikansk side
indrømmet Danmark en folkeafstemning, som dog aldrig blev effektueret. Den 17. februar

1902 vedtog senatet at ratificere traktaten. Langt vanskeligere stillede sagen sig i Dan

markzs.

26 Hornby Kolonierne i Vestindien (1980), 312 18

27 Hornby Kolonierne i Vestindien (1980), 341 , 344f

28 Hornby Kolonierne i Vestindien (1980), 345
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Fra. starten af 1902 agiterede salgsmodstanderne voldsomt i dagspressen og i små pjecer,
mens den brede del af befolkningen passivt og ligegyldigt så til. Den 14. marts 1902
vedtog folketinget at ratificere traktaten med 88 stemmer mod 7, mens 6 undlod at

stemme. I landstinget gik det ganske anderledes. Her forlangte et flertal på 32 medlemmer
en folkeafstemning blandt de besiddende kolonialrådsvælgere, mens 28 ikke stemte og 5

var fraværende. Den frikonservative gruppe havde ligesom højrepolitikerne foreslået en

folkeafstemning, men med et udvidet vælgerkorps der talte ca. 6000. Dette forslag blev

antaget af folketinget ved eneste behandlingen den 29. april med 97 stemmer mod 7, men
landstinget var stadig ikke til sinds at ændre sin beslutning af 24. april. Derved stod de to

kamre stejlt over for hinanden.

Salgstilhængerne klyngede sig nu til håbet om, at stenmingen i landstínget ville vende til

fordel for salgetved landstingsvalget den 19. september samme år. Forventningerne til et

skifte i landstingets holdning blev dog ikke indfriet. Højre tabte ganske vist adskillige

mandater, men ikke nok til, at de mistede flertallet. Da traktaten igen blev fremsat i
landstinget den 15. oktober var modstanden stadig markant. Ved den efterfølgende

afstemning den 22. oktober 1902 stemte 32 medlemmer for traktaten og 32 imod, og

dermed var traktaten bortfaldet. Ved denne lejlighed lykkedes det Højre at mobilisere alt,

hvad der kunne krybe og gå, heriblandt to kongevalgte medlemmer, den 90 årige jyske
godsejer Thyge de Thygeson og den 83 årige gårdejer S.P. Raben. Disse to medlemmer,

der knapt nok kamre gå, var hentet til København specielt med det formål at hindre salget
af De _dansk vestindiske Øer, hvilket også lykkedeszg.

Endnu engang så det ud til, at kolonien skulle overlades til en uvis fremtid, hvilket

bestemt ikke fremmede erhvervslivets interesse for at investere på øerne. Ganske vist

nedsatte regeringerne fra 1903 1914' flere kommissioner og udvalg til løsning af den mere

og mere fortvivledeøkonomiske og sociale situation på De dansk vestindiske Øer, men

initiativerne blev overladt til helhjertede private investorer som f.eks. G.A. Hagemann,

Isak Glückstadt og H.N. Andersen, som uden held forsøgte at skubbe øernes økonomi i

gang igen3°. Detkrævede imidlertid mere end blot helhjertede private initiativer at bøde

29. Hornby Kolonieme i Vestindien (1980), 342 49

3° Jørgensen (1953), 54
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på den manglende vandforsyning, dårlige hygiejniske forhold og de få og dårlige under
visningsmuligheder, som øerne tilbød.

1.5. salget 1915 17

Med Panama kanalens åbning i 1914 blev der skabt fornyet tro på en bedre fremtid. Men

første verdenskrigs udbrud i sensommeren 1914 satte en effektiv stopper for de vestindiske

forhåbningeri1. I foråret 1916, lige inden sukkerrørshøsten, udbrød der generalstrejke på

De dansk vestindiske Øeræ. For at forhindre at det kom til uroligheder på grund af den

sociale nød, sendte regeringen rlådefartøjet "Valkyrien" til Vestindien. "Valkyrien" var '

ikke noget stort krigsskib, men stort nok til ved sin blotte tilstedeværelse at holde'
gemytterne ' i ro” .

I Danmark havde der ikke været afholdt valg siden 1913, selv om der i 1915 havde

fundet ændringer af den reviderede grundlov og. valglov fra 1866 sted. Disse ændringer

sikrede bl.a. kvinderne valgret og afskaffede til dels flertalsvalg i enkeltmandskredse. På

mund af verdenskrigen var der med rigsdagens billigelse ikke blevet udskrevet nyvalg

efter den nye grundlov, men i stedet ville man vente med at afholde valgene til mere

rolige tider var indtruffet3*. Det var således C.Th. Zahles radikale mindretalsregering

støttet af Socialdemokratiet, der tegnede den danske udenrigspolitik under verdenskrigen.

Den 8. marts 1915 forhørte amerikanerne sig, om Danmark var parat til at genoptage

forhandlinger om salget af De dansk vestindiske Øerifi. Svaret fra den danske regering
var i første omgang negativt, men de afgørende forhandlinger om afståelsen af De dansk

vestindiske Øer til USA indledtes dog 'i oktober i dybeste hemmelighed. Dagbladet

31 Hornby Kolonierne i Vestindien (1980), 361ff

32 Hornby Kolonierne i Vestindien (1980), 365

33 Kaarsted (red.) Admiral Henri Konows erindringer (1967), 25

34 Harre (1990), 72

35 In Papers relating to the Foreign Relations of the United States (1926), telegram nr.
833 af 8/3 1915, 533 590'
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København opsnappede rygter om forhandlinger, hvilket fik dagbladet Naríonalrídende til
den ' 17. juli 1916 at spørge daværende finansminister Edvard Brandes, hvorvidt salgs
rygterne talte sandt3°. Brandes demer1terede.1 ygterne, men de fortsatte med at versere i

den københavnske presse. Den 4. august 1916 blev salgskonventionen mellem Danmark

og USA underskrevet i New York. Denne konvention sikrede USA De dansk vestindiske
Øer, mens Danmark sikredes en sum af 25 mill. dollars samt højhedsret over hele
Grønlandii. Konventionen blev uden problemer vedtaget af det amerikanske senat den 7
september 1916, hvorimod den mødte stærk modstand i den danske rigsdag.

' Den 10. august sattes konventionen til forhandling i folketinget. To' spørgsmål over
skyggede helt den saglige argumentation i rigsdagen: Finansminister Edvard Brandes”

urigtige dementi den 17. juli og spørgsmålet om valg og ikrafittra :den af den nye grtmdlov

af 1915. Pâ grund af disse to sagers omfangsrige debat, blev der kun. levner ganske lidt
plads til sagens kerne, nemlig konventionen mellem Danmark og USA.

'Under forhandlingerne hævdede regeringen, at den var 'blevet udsat for et venskabelígr

:Tyk af den amerikanske regering. Dette argument var så slagkraftigt, at oppositionen ikke

var i stand til at tilbagevise det.
I folketinget viste der sig derfor at være et flertal for salget, såfremt der blev aflioldt en

folkeafstemning i Danmark. Landstinget ville kun godkende konventionen, hvis der blev
udskrevet valg efter den nye gundlovs principper, og hvis der blev nedsat en rigsdags

kormnision til kulegravning af sagen.

Kornpromiset mellem regeringen og oppositionen blev derfor, at der nedsattes en rigsdags

kommission bestående af 15 medlemmer fra hvert ting, og at en vejledende folkeafstem

ning skulle afgøre spørgsmålet, og endelig at der blev indsat en kontrolministrer fra hvert
af oppositionspartierne: Venstres I .C. Christensen, de konservatives Cl1r.M. Rottbøll og

Socialdemokratiets Th. Stauningæ. Folkeafstemningen, som fandt sted den 14. december

36 Salgs Rygterne In: Nazionalridende (Aftenudgaven), 17. juli 1916, 2

37 Hornby Kolonieme E Vestindien (1980), 371ff

33 Thomsen (1972), 349
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1916, viste, at 2 83,670 eller 64,2 % havde stemt for afståelsen, mens 158,157 eller 35,8
% havde stemt imod39.

Dermed var sagen afgjort og folketinget vedtog konventionen med 90 ja og 16 nej

stemmer og landstinget vedtog ligeledes konventionen med 40 ja og 19 nej stemmer. Kong
Christian X (1912 1947) underskrev loven den 22. december og øerne overgik officielt til

USA den 31. marts 1917, og nøjagtig fem dage derefter erklærede USA Tyskland krig.

Den første verdenskrig og salget af De dansk vestindiske Øer blev således en alvorlig

prøvelse for den unge danske folketingsparlamentarisme og for den strenge neutralitet,

som siden 1864 havde afløst den til tider udfordrende danske udemigspolitik. Dette betød,

at den danske udenrigspolitik måtte blive en balancegang mellem neutraliteten og hensynet

til Det tyske Kejserrige. '

Regeringens opgave i 1916 bestod derfor i, at udforme en politik, som både tilgodeså

neutraliteten, Tyskland og tog hensyn til landstinget, hvor den borgerlige opposition havde

flertallet og sidst men ikke mindst til USA. Den amerikanske forespørgsel af 8. marts
1915, som i første omgang blev afvist, kom derfor meget ubelejligt både på grund af den

mellem oppositionen og regeringen indgåede borgfred og ikke mindst på gu. nd af den

internationale situation.

1.6. Emneafgrænsning og problemformulering

Diskussionen om salget af De dansk vestindiske Øer forstummede lige så hurtigt, som den

var opstået, og den politiske krise i Danmark under den første verdenskrig er derfor ikke

særlig udførligt beskrevet i forbindelse med salgsforløbet. Dette kan skyldes, at der, som

folkeafstemningen den 14. december 1916 viste, var en meget ringe interesse i befolk
ningen for øeme'“3', idet kun godt 37 % af de stemmeberettigede vælgere afgav deres

stemme°“. I 1916 var interessen blandt de folkevalgte politikere ligeledes ringe, hvilket

3° Findes i bilag til Rtgsdagsrídende 1915/ 16 tillæg C (18. december 1916), sp. 3919
3920

4° Kraft (1958), 108

““ Thomsen (1972), 352
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må tilskrives, at _ langt større politiske problemer i forbindelse med den første verdenskrig

trængte sig på"'2.

Salget af De dansk vestindiske Øer bliver ofte kun diskuteret i forbindelse med økonomi
og Vestindien som et dårligt aktiv for Danmark, men sagen har også indenrigspolitiske

aspekter. Det er ikke min hensigt at vurdere, om salget ud fra en økonomisk betragtning
var rigtigt eller forkert, idet det økonomiske aspekt i første omgang var en politisk
pnorttermg.

Interessant erdet derimod at undersøge det indenrigspolitiske aspekt af salgsspørgsmålet,

idet et forholdsvist ungt og uprøvet folketingsparlamentarisk system som det danske midt

under verdenskrigen nu skulle tage stilling til et spørgsmål, som ikke alene satte folke

tingsparlamentarismen på en hård prøve, men også en af hjørnestenene i dansk udemigs
politik, nemlig neutralitetspolitikken. Alene det fakturn, at Danmark som neutral stat

afstod en del af sit territorium midt under verdenskrigen til USA, som formelt også var en
neutral stat, men som reelt var på kollisionskurs med Tyskland, fortjener at blive nærmere
belyst. Bemærkelsesværdigt er det derfor, at det radikale ministerium satte det vestindiske

spørgsmål på dagsordenen på et tidspunkt, hvor den internationale situation på grund af
verdenskrigen ikke tillod større sikkerhedspolitiske udfordringer, og hvor regeringen med

salgskonventionens fremsættelse netop ville have kunnet risikere at sætte neutralitets

politikken over styr.

Forløbet rejser to centrale problemstillinger, idet ikke kun det radikale ministeriums

udenrigspolitik var i fokus, men også den borgerlige oppositions reaktion og holdning i
spørgsmålet.

Hvis der, som regeringen hævdede, virkelig var tale om en fare ved fortsat besiddelse af

De dansk vestindiske Øer og et venskabeligr tryk fra USA, og den førte politik derfor var

helt nødvendig, så forekommer den borgerlige modstand mod salget nærmest politisk uan

svarlig. Det vil i så fald være naturligt at undersøge, hvorfor hverken Venstre eller Det
konservative Folkeparti klart og utvetydigt bakkede en nødvendig udenrigspolitisk 'linje

42 Se bl.a. Ove Rodes og C.Th. Zahles dagbøger ved Tage Kaarsted (red_.) henholdsvis
1972 og 1974
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op; Det hør i den forbindese fremhæves, at specielt Venstre traditionelt var salgsvenlig,
hvorfor netop dette partis modstand kan undre.

Hvis regeringen derimod overreagerede i den vestindiske sag, må de to borgerlige
oppositionspartiers modstand tages som udtryk for rent indenrigspolitiske uoverens

stemmelser i forhold til ministeriet Zahle. Det vil da være interessant nærmere at få
klarlagt, om den daværende regering blot brugte den amerikanske henvendelse som
skræmmeagítation for hurtigt at få sagen tilendebragt, eller om den havde en anden dags
ordener for den risikable fremsættelse.
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2, KAMPEN (JM MAQTEN

2.1. Forhandlingernes hemmeligholdelse

På amerikansk initiativ indledtes fra oktober 1915 forhandlingermellem USA og Danmark
om salget af De dansk vestindiske Øer. Forhandlingerne blev ført i dybeste hemmelighed
og først med salgskonventionens fremsættelse i rigsdagen den 10. august 1916 officielt
bekræftet. Spørgsmålet om hemmeligholdelsen havde næppe fået et så dramatisk' forløb,

hvis ikke daværende finansminister Edvard Brandes under hvis ressort De dansk

vestindiske Øer hørte så sent som den 17. juli 1916 i Nanonaltidende på det kraftigste

havde dementeret, at salgsforhandlinger overhovedet skulle være indledt. Bedre blev det
ikke, da daværende departementschef i udenrigsministeriet Herluf Zahle ti dage senere

bekræftede Brandesi dementi.

Finansministeren forsvarede bl.a. sin handlemåde med, at amerikane1'.1"1e ønskede for '
handlingerne hemmeligholdt. Han ville derfor ikke bryde det tavshedsløfte, som han havde

givet medkontrahenten ved at røbe salgsforhandlingernefi.

Venstre og. de konservative imødegik ikke de radikales påstande om amerikanernes ansvar
for hemmeligholdelsen, hvilket de to borgerlige partier reelt heller ingen mulighed havde
for. Det er i den forbindelse ligeledes værd at bemærke, at Venstre og Det konservative

Folkeparti under forhandlingerne i rigsdagen og på guppemøderne alene gav det radikale
ministerium skylden for den måde, hvorpå konventionen var blevet offentliggjort. Den '

borgerlige opposition stillede således ikke spørgsmålstegn ved selve hemmeligholdelsen,
som også af de borgerlige partier blev betragtet som nødvendig.

Rigsdagens partiformænd og dermed også Venstres og Det konservative Folkepartis var

allerede på et lukket rigsdagsmøde den'26. januar 1916 blevet informeret om salgsfor

_ _.. _ " " _ __ _ _ _ .L _'_____

43 RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3, sp; 5240, møde den 11 . august kl 1, Sp.
5271 5275, 5328, møde den 12. august kl. 12, sp. 5384
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handlingerne med USA og havde ved den lejlighed fået pålagt tavshedspligt om sagen.
Det konservative Folkepartis gruppemødeprotokol for den 27. juni 1916 viser imidlertid,
at det ikke kun var partiformændene, der vidste besked med forhandlingerne, idet
spørgsmålet, omend det kun var 1% .måned før konventionens fremsættelse i rigsdagen,
blev diskuteret i den konservative guppeif Venstres rigsdagsgrupper diskuterede først
salgsplanerne så sent som den 4. august 1916, altså samme dag, som salgskonventionen
blev underskrevet i New York. ' På dette møde enedes man oven i købet om ikke at optage

reålitetsforhandlinger med regeringen, førend sagen var blevet forelagt rigsdagenfi. På

trods af de to borgerlige partiers kendskab til salgsplanerne vakte fremsættelsen af kon

ventionen den 10. august stærk harme hos den borgerlige opposition.

At nyheden om salgsforhandlingerne kom som en overraskelse, vidner et bestyrelsesmøde

den 6. september 1916 i "Foreningen af De Danske Atlanterhavsøer" om. På mødet

kommenterede den daværende formand, statskonsulent Løfting, nemlig meddelelsen om

øernes salg således: _ .Hele denne Sag var jo kommen vei overraskende, fordi man havde
troet de Demenrier, Ministerier udsendte, men som jo viste sig af være usandfær

dige. .. "“6.

Dette udsagn viser, at det faktisk lykkedes regeringerne i'København og Washington at
holde oplysninger om salgsforhandlingerne på et absolut minimum, idet foreninger, som

oven i købet kunne have interesse i at vide besked med så vigtige beslutninger, tilsynela

dende ingen sikre oplysninger havde fået om salgsplanerne. Udsagnet vidner også om, at

"Foreningen af De danske Atlanterhavsøer" ganske vist må have hørt rygter om salgsfor
handlingerne, men ikke tillagt eller ønsket at tillægge' disse rygter nogen betydning.

'Selv om forhandlingerne skulle hemrneligholdes, vidste de mest fremtrædende erhvervs

folk på øerne ifølge den daværende amerikanske minister i Danmark Maurice Francis

. ___._J__ _

44 GDKF, møde den 27. juni 1916 kl. 2.1/4, pakke nr. A IV nr; 20

45 MVF, partimøde den 4. august 1916 kl. 12, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917)

46 FDDA, arkiv nr. 10.279 pakke nr. 5 for sektionen i Dansk Vestindien (1904 1916),
møde den 6. september 1916 kl. 1, 59
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Egan også god besked om salgsplanerne'”. Et brev dateret den 28. marts 1916 fra ingeni
øren, plantageejeren og en af hovedmændene bag de private initiativer på De dansk

vestindiske Øer, G.A. Hagemann, viser, at Hagemann havde kendskab til salgsforhand

lingerne. Hans forklaring på, at forhandlingerne' skulle hemmeligholdes, er dog meget

uklar for ikke at sige direkte selvmodsigende. Hagemann pegede således på, at regeringen

skulle have lagt udenrigspolitiske motiver til grund for hemmeligholdelsen, idet USA

skulle have bedt Danmark holde salgsforhandlingerne hemmelige. Samtidig hævdede han,

at der skulle have ligget irldemigspolitiske motiver til grund for hemmeligholdelsen, idet

han henviste til, at skattelovene først skulle vedtages, inden regeringen ville offentliggøre
konventionen” .

G.A. Hagemanns påstand om, at 'skattelove først skulle vedtages, er' tvivlsom, dels fordi
jeg ikke noget sted har fundet belæg for, at der overhovedet skulle være ført forhandlinger
om skattelove på dette tidspunkt, og dels fordi eventuelle skattelove ikke synes at have
spillet nogen rolle i forhandlingerne om salget af De dansk vestindiske Øer. Havde de 'af

hagemann påståede skatteloves gennemførelse været af afgørende betydning for regerin

gen, var spørgsmålet kommet frem under ø salgsdebatten og blevet brugt mod regeringen
af salgsmodstanderne i Venstre og Det konservative Folkeparti. Dette skete ikke; '

Det virker også usandsynligt, at alene skattelove skulle have været årsagen for den
danske regering til at søge salgsforhandlingerne hemmeligholdt. Spørgsmålet er nemlig,
om USA ville have accepteret, at snævre danske partitaktiske overvejelser i forbindelse

med nogen for USA ligegyldige danske skattelovsforhandlinger skulle sættes over hensynet

til konventionens vedtagelse. Partiforrnændene, som allerede ijanuar 1916 var blevet

informeret om forhandlingerne med USA, kunne indirekte have presset regeringen under
eventuelle skattelovsforhandlinger, uden at dette efterfølgende ville kunne sættes i

forbindelse med salgsforhandlingerne eller med de borgerlige partiers holdning til salget

under eventuelle skattelovsforhandlinger.

I det hele taget er G.A. Hagemanns oplysninger' problematiske, da han er den eneste

kilde, der sætter skattelove i forbindelse med salgsforhandlingernes hemmeligholdelse og

47 Egan (1919), 312

43 Brevet findes trykt in: Vinding (1942), 307 308
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dermed indirekte giver den danske regering et medansvar herfor. Det gør naturligvis ikke
udsagnet mindre problematisk, at Hagemann ikke anfører, hvorfra han har oplysningerne.

G.A. Hagemanns brev viser imidlertid, at det er usikkert, hvor velinformeret selv førende
forretningsfolk var om forhandlingerne .

Både Danmark og USA kunne under krigen have grund til at agere med forsigtighed i det
vestindiske spørgsmål, og begge stater kunne dermed i realiteten have interesse i at holde
forhandlingerne hemmelige så længe som muligt.

Egan hævder, at der i forståelse med USA blev taget hensyn til et dansk ønske om dis

lcretionfg. Egan var således enig med Venstre og de konservative. Grunden, som Erik
Scavenius angav til Maurice Francis Egan for det danske ønske om fuld diskretion, var

alene hensynet til Tysklandfiü. For Danmark kunne offentliggørelsen af forhandlingerne

med USA også have været letsindig, ja i værste fald direkte skadelig for Danmark, fordi
det netop drejede sig om at opretholde tilliden i udlandet og specielt i Tyskland til den
danske neutralitetspolitik. Dette ville blive vanskeliggort, hvis Danmark åbenlyst afstod
land midt under den første verdenskrig' til USA, som i 1916 på grund af det stadig

stigende antal tyske ubådsprovokationer ikke var Tyskland venligt stemt.

Et telegram dateret den 21. juli 1931 fra den daværende danske gesandt i Washington
om wausied in det danske udenrigsministerium vidner imidlernd em, at der ii et
særdeles stærkt amerikansk krav omhemmeligholdelse af forhandlingerne. Wadsted

skriver: "Som det vil erindres, ønskede man i sin tidfia Danmarks Side (Udenrigsmini
steriets Telegram Nr. 150, modtaget den 18 'November 1916) en Ofientliggørelse af

Forhan dlingeme, imod hvilken Mr. Lansing den Gang nedlagde en bestemt Protest

(Kammerherre Bruns Telegram ex Nr. 154 af 18'November 1916). "51

49 Egan (1919), 295, 298

5° In Papers relating to the Foreign Relations of the United States (1926), telegram nr.
230 af 30/3 1916, 616 og III'. 267 af'29/6 1916, 625

' 51 UMG 8, pakke nr. H 8 33, Journal nr. 48, 1925 31, Amerikansk Wentliggørelse af
diplomatisk Korrespondance ved Salget af de Vestindiske Øer, telegram nr. IX af 21. juli
1931. Det har desværre ikke været muligt at skaffe de to omtalte telegrammer
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På et radikalt gruppemøde den 8. august besluttede partiet, at forhandlingerne burde
være offentligeiz. I ordet burde ligger, at regeringen ikke suverænt kunne træffe afgørel
sen, men set i lyset af at salgstraktaten var blevet underskrevet den 4. august, så burde og
kunne forhandlingerne nu offentliggøres.

. Grunden til Scavenius? udtalelser om et dansk ønske om diskretion kan have været et
udslag af hans personlige opfattelse af sagens karakter. Oprindelig havde Scavenius nemlig
været imod, at rigsdagens partiformænd skulle informeres. I stedet ønskede han fuld
diskretion om sagen så længe som muligt, og kun fordi han blev presset af kollegerne, gik
han med til at informere partiformændenefi.

USA ville med en offentliggørelse risikere at miste sin troværdighed som uvildig mægler i

den igangværende europæiske konflikt, hvis forhandlingerne med Danmark om ameri
kanske landudvidelser blev ført med offentlighedens kendskab. USA havde over for de

europæiske stormagter netop tilkendegivet sin modstand mod, at disse førte krig med eks
pansion for øje. Vestindien forhandlingerne ville derfor let komme til at virke som et
udslag af amerikansk imperialisme og dermed synes i direkte modstrid med den officielle

amerikanske udenrigspo1itik54. I forhold til Danmark ville en negativ tolkning af de
amerikanske hensigter i den USA skeptiske danske offentlighed kumre få afgørende

betydning for traktatens videre skæbne, og dette ville den amerikanske regering undgåfiä.
Ikke alene i forholdet til omverdenen, men også i selve USA ville offentlighedens

kendskab kunne få politiske konsekvenser. Wilson administrationen måtte i kongressen
balancere mellem skeptiske tilhængere af en offensiv og engageret amerikansk udenrigs

politik og tilhængere af fortsat amerikansk isolationismefifi. 'Desuden kunne det være

vigtigt for USA at opruste og måske sikre sig visse militære fordele i al "ubemærketl1ed“,

52 GDRV, møde den 8. august 1916, pakke 2, bind 1 (1914 1918)

53 Sjøqvist (1973), 207 208

ii Egan (1919), 301, 306

55 In Papers relating to the Foreign Relations of the United States (1926), telegram nr.
839 af 19/1.1 1915, 597

56 UMG 8, pakke nr. H8 28 journal nr. 21, telegram nr. 198 fra Constantin Brun til
rigsdagskommissionen for De dansk vestindiske Øer af 10. oktober 1916, j.nr. 10/12

28



Tr
I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

sålænge den amerikanske hær var så forholdsvis lille. At det på grund af faren for
Tyskland var vigtigt at føre forhandlingerne med Danmark færdigt så hurtigt som muligt
og så diskret som muligt, påpegede Robert Lansing i det arbejdsprogram, som Lansing

mente skulle damle grundlag for USAs udemigspolitik under verdenskrigensi.

Det amerikanske ønske om hemmeligholdelse af forhandlingerne bekræftes yderligere af
et telegram fra den danske udsending i Washington Constantin Brun. Han skriver til '

udenrigsministeriet den 4. februar 1916, at det var nødvendigt at hemmeligholde sagen i
USA af hensyn til fremtidige amerikanske investorer på De dansk vestindiske Øefis.

Ud fra det foreliggende materiale må det konstateres, at Edvard Brandes” henvisning til, at
hemmeligholdelsen hovedsagel igtvar et amerikansk ønske var korrekt. Danmark kurme
desuden også drage fordele af en vis forsigtighed, men hovedansvaret lå hos den ameri
kanske regering. Det er i hvert tilfælde tvivlsomt, hvor udtalt det danske ønske om

hemmeligholdelse var udover at sikre neutralitetspolitikken. Helt sikkert er det, at

regeringen ikke havde regnet med en' så massiv modstand fra rigsdagspartiernes side, som

tilfældet blev.

2.2. Den politiske strid om Edvard Brandes' dementi

Havde det ikke været for finansminister Edvard Brandes” urigtige dementi i Ntttíonalrtden

de, var spørgsmålet om hemmeligholdelsen aldrig blevet fivemført under debatten i

rigsdagen. Brandes” dementi fik dermed afgørende betydning for forhandlingernes videre

forløb, idet det under førstebehandlingen i folketinget kom til at stå 'regeringen klart, at

salgskonventionen næppe ville gå så glat igennem tingene, som regeringen først havde
regnet med. Både diskussionen' om hemrneligholdelsen af salgsforhandlingerne med USA
og om dementiet, som kan synes som en relativ lille sag i forhold til selve salgskon _

ventionen, satte en lavine af gensidige beskyldninger og angrebi gang. Disse beskyld

_ _' _,_ _. ___ ___ ___._ ___ _.

5°' Programmet er gengivet in: Lansing (1935), l9ff

53 UMG 8, pakke nr. H8 28 Journal nr. 17, Storpolítiske Forhold afBezydm`ng ved
Forhandlingeme med USA, telegram af 4. februar 19.16
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ninger skulle vise sig at få alvorlige politiske konsekvenser for regeringen, men ikke
mindst for den borgerlige opposition.

Både Venstre og de konservative beskyldte regeringen for bevidst at have ført befolk

ningen og rigsdagen bag lyset med Edvard Brandes” urigtige dementi”"”.
Den borgerlige opposition beskyldte ligefrem regeringen for bevidst løgnagtighed,

hvilket førte til en længere moralsk og filosofisk polemik mellem det socialdemokratiske

folketingsmedlem F.I I.J . Borgbjerg og de to borgerlige partier. Borgbjerg, som var teolog

af uddannelse, forsvarede i folketinget i kraft af sin oratoriske kunnen Brandes med

forskellige filosofiske teorier om en nødløgns berettigelse i visse situationer. De indlæg,

som Borgbjerg bidrog med, varalle et forsvar for dementiet, og i ringe grad en argu
mentation for øernes salgáü. Selv nok så velgermemtænkte teorier ændrede dog hverken

ved Venstres eller de konservatives stærkt svindende tillid til regeringen. Diskussionen om
de moralske og etiske aspekter af Brandes” handlemåde fik i stedet den følge, at debatten

bevægede sig længere og længere væk fra det egentlige tema, nemlig salgskonventionen

og over i et for eller imod Edvard Brandes og regeringen.
Venstres og de konservatives angreb på ministeriet for dets fremgangsmåde, og be

skyldningerne om bevidst løgnagtighed var meget alvorlige anklager, og debatten må'
karakteriseres som værende usædvanlig skarp og hård selv efter datidens politiske
målestok. Hvor hård debatten egentlig var, fremgår klart af Kristian Hvidts biografi om

Edvard Brandes. Denne, som ellers havde fået mange dtøje hug i sit liv, beskrives som

værende uligevægtig og svækket som følge af den megethårde tonefil.

5” RTF, 1915/16, J .C. Christensens udtalelser om befolkningen der var blevet ført bag
lyset se; møde den 10. august kl. 3, sp. 5212 og møde den ll. august kl. 1, sp. 5264.
Om H.O.G. Ellingers udtalelser om vildledningen af befolkningen se; møde den ll.
august kl. 1, sp. 5302 5303, 5306. Til Alexander Foss” begrundelse til at stemme nej til
forslaget se; møde den 10. august kl. 3, sp. 5230'

60 RTF, 1915/16, Borgbjergs angreb på den ansvarshavende redaktør af 'dagbladet
København se; møde den ll. august kt. 1, sp. 5325 26. Borgbjergs indlæg om nødløgn og
nødusandhed se; møde den 12. august kl. 12, sp. 5347 5355, 5369 70, 5426 5428

6' Hvidt (1992), 418
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Den borgerlige oppositions kritik af finansministerens klodsede måde at håndtere pressen
på var berettiget. Specielt set i lyset af at netop Brandes, som var en så dreven taler og

politiker og oven i købet kendte til' presseverdenen fra sin mangeårige stilling som
redaktør af Politiken, ikke formåede at vælge sine ord med større omhu.

Salgsplanerne kunne dog hverken komme bag på befolkningen eller parlamentarikerne,

måske tidspunktet og måden, som planerne var fremkommet på, men ikke selve salgstan
ken. Danmark havde kun 14 år tidligere, nemlig i 1901' 02, indgået en salgskonvention
med USA, som ganske vist varblevet forkastet af landstinget, men det viser, at salgstan
ken ikke lå rigsdagen fjern. Af de telegrammer, som udveksledes mellem USA og
Danmark fremgår det, at amerikanske regeringer fra 1902 og frem til 1915 løbende var i
kontakt med skiftende danske regeringer om De dansk vestindiske Øer og så sent som i
1913 havde forhørt sig om muligheden for en genoptagelse af salgsforhandliilgemefiz.
Dette havde det radikale ministerium imidlertid afvist med den begrundelse, at en ny
dansk grundlov skulle vedtages, inden sådanne forhandlinger kunne indledes.

Desuden blev der af salgsmodstanderne afholdt to møder ude i landet om det vestindiske

spørgsmål, nu laa salgskaaveauanaa sattes al fafaaaaliag 1 ugaaagaa. Daa lo. april 1916
atholdt studenterforeningen et protestmøde mod salget, og den 6._ august blev der afholdt
et møde i Roskilde, hvor selveste I .C. Christensen talte'”3.. To møder er naturligvis ikke

meget, men de viser dog, at man ikke alene fra politisk hold, men også i befolkningen var

fafbafaat pa, at a salgaspafgaatalat villa lalaaasbliva aktuelt igen.

Det faktum, at partiformændene allerede i januar vidste besked med forhandlingerne, og at

partiernes grupper havde. diskuteret ø salgsspørgsnlålet, inden det officielt sattes til

forhandling i rigsdagen, styrker yderligere det argument, at man næppe vil kunne betegne
regeringens fremgangsmåde som en overrumpling af rigsdagen. Sammenholder man dette

med de to foregående' salgsforsøg, salgsrygterne, studenterforeningens møde og mødet i

Roskilde er det ligeledes utænkeligt, at spørgsmålet kunne kolnme bag på offentligheden,

endsige parlamentarikerne.

___._ I '

62 In Papers Reloring to the Foreign Policy of the United Stores ofAmerica (1926),

63' Vanggaard (1945), 228f
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Grunden til de, skarpe markeringer mellem regeringen og Venstre og Det konservative
Folkeparti skyldtes, at oppositionen ligesom flere regeringsmedlemmer regnede med, at
det vestindiske spørgsmål i sidste ende ville resultere i et folketingsvalg. Brandes” dementi
var ifølge de to daværende konservative rigsdagsmedlemmer, Wulff og Fraenkel, en

oplagt mulighed for oppositionen til at kræve nyvalg og grundlovens ikrafttrædenfif.
Hemmeligholdelsesspørgsmålet var kun interessant for Venstre og de konservative, fordi

Brandes havde dementeret salgsrygter, som han godt vidste faktisk talte sandt. Nu fik hele
den danske offentlighed syn for sagn og kunne selv overbevise sig om regeringens og
specielt flnansministerens formastelige brøde. I Nationalzíderlde' havde Brandes dementeret

salgsplanerne, men fremsættelsen i rigsdagen stod i skærende kontrast til finansministerens
dementi.

Venstre og Det konservative Folkeparti måtte som opposition rimeligvis lægge afstand til
regeringens politik. 'Oppositionen kunne politisk set ikke handle anderledes, end den

gjorde. Hvis den havde accepteret hemmeligholdelsen uden at lægge afstand til regeringen
og dens fremgangsmåde, ville Venstre og Det konservative Folkeparti i offentlighedens

øjne være kommet til at fremstå som regeringens og finansministerens støtter. Fordi

Venstres og specielt Det konservative Folkepartis medlemmer var splittet i salgsspørgs
målet, var en vis afstandtagen til regeringen og dens fremgangsmåde i salgssagen politisk

nødvendig for at undgå intern splid, idet i hvert fald modstanden mod regeringen kulme
samle grupperne.

2.3. Venstres ønske om valg

Efter Brandes” dementi nåede Venstres og de konservatives mistillid til regeringen sit

foreløbige højdepunkt. Den borgerlige oppositions modstand var ikke ministeriet lige

gyldig, idet konventionens vedtagelse helt afhang af, at i hvert fald et af de to borgerlige

partier støttede denne, fordi Venstre og Det konservative Folkeparti tilsammen havde
flertallet i landstinget. De to partier kumle dermed ligesom i 1902 blokere for konventio

nens vedtagelse ved afstemningen i landstinget. Regeringen kalkulerede nok med en vis
modstand mod konventionen fra de konservative, men ikke mere end at den i hvert

et GDKF, fællesmøde den 9. august 1916, pakke ar. A lv ar. 20.
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tilfælde ville blive vedtaget med Det radikale Venstres, Socialdemokratiets og Venstres
stemmer.

Regeringens antagelse var heller ikke helt forkert, blot havde den ikke regnet med, at den
uheldige håndtering af sagen havde givet Venstres formand J .C. Christensen et påskud til
at bryde med den iforbindelse med krigen indgåede borgfred. Venstres tilslutning til

borgfreden var gradvist blevet svækket, og man ville ikke holde hånden over regeringen,
når den, som tilfældet var, bragte sager på banen, som partierne ikke var enige om, '
hvordan skulle håndteres. Venstre henholdt sig ligesom de konservative til, at borgfreden

var blevet indgået under forudsætning af, at regeringen blot skulle tage sig af statens
løbende sager og undlade at fremsætte større forslag til vedtagelse i rigsdagen, såfremt
disse kunne udsættes til efter migenófi.

Efter Venstres mening, havde fremsættelsen af konventionen om De dansk vestindiske
Øers salg vendt fuldstændig op og ned på den politiske situation i rigsdagen. Det var ikke
Venstre men derimod regeringen, dermed fremsættelsen af konventionen havde gjort en
ende på borgfreden. Verdenskrigen, som rasede ligeså voldsomt ijanuar 1916 som i
august samme år, var ikke grunden til, at Venstre i januar støttede det konservative
forslag om en udsættelse af grundlovens ikrafttræden og dermed 'en fortsættelse . af
borgfreden. Faktisk skinner det på partimøder og bestyrelsesmøder i Venstre henholdsvis
den 19. januar og 9. februar 1916 tydeligt igemiem, at hovedparten af Venstres med
lemmer inklusive J .C. _ Christensen var tilhængere af et snarligt nyvalg, men alene af
partitaktiske grunde dog afstod fra at kræve detfió. Alene har det for Venstre' været
afgørende, at forslaget kom fra de konservative. I og med at det konservative forslag

foruden af de konservative støttedes af de radikale og socialdemokraterne, ville Venstre
ved et fortsat valgkrav, som utvivlsomt ville blive forkastet, have påført sig selv et
alvorligt politisk nederlag. Dette ville partietundgå, hvorfor gruppen til sidst tøvende

enedes om at støtte forslaget om udsættelse af grundlovens ikrafttræden,

65 RTL, 1915/16, møde den 25. august kl. 1, sp, 3.907

66 MVF, partimøde den 19. januar 1916 og bestyrelsesmøde samme dag kl. 2, samt
partimøde den 9. februar 1916 kl. 12, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917)
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Endskønt Brandes” dementi sagligt set intet havde med salgskonventionen at gøre, så blev
det den direkte årsag til, at stemningen i Venstre tippede til fordel for afholdelse af

rigsdagsvalg. På et partimøde den 10. august besluttedes det, at søge ø salget udsat til
efter afholdelsen af rigsdagsvalgene. Grunden til dette var for det første, at medlemmerne

ikke kunne blive enige om, om øerne skulle afhændes nu, eller om man skulle vente. For

det andet kunne man ikke have tillid til en regering, hvis medlemmer talte usandtól. Det
sidste udsagn havde direkte adresse til Edvard Brandes.

Samme dag erklærede J .C. Christensen åbent i rigsdagen, at han i princippet gik ind for
øernes salg, præcis som Venstre havde gjort det i 1901 02, men støtten blev gjort betinget
af, at vælgerne ved et valg fik lejlighed til at tilkendegive deres mening i spørgsmålet.
Herefter ville han under alle omstændigheder stemme for traktatenfis.

I.C. Christensens udsagn blev dog gjort til skamme, da han senere samme' dag i folketin
get gav den noget kryptiske meddelelse, at Venstre ingen saglige grunde havde for at
stemme imod salgskonventionen, og at Venstre sagligt set stod på samme standpunkt som
i 1902, d,v.s. gik fuldt ud ind for salgetóg. Selv om J .C. Christensen forsvarede sig med,

at udsagnet var en fortalelse, og formuleringen må betegnes som noget klodset, var
meningen imidlertid god nok, idet flertallet af Venstres medlemmer rent faktisk gik ind

for salget, blot under et andet ministerium;

Venstres holdning blev den 12. august omsat til følgende af l.C. Christensen i folketinget

fremsatte forslag: "Idet Folketinget udtaler; at saafiemt Salget afde dansk vestindiske Øer

tldce kan udsættes til efier Krigen, bør Beslutningen om Afirtaaelse af Øerne i alt Fald
mefies af en Rtgsdag, valgt t' Henhald til den nye Grundlov. "W

er `MVF, partimøderne den 10. august 1916 kl. ll og kl. 2, Folketinget nr. IV. 9
(1915 1917)

63 RTF, 1915/16, mee den 11. augusttu. 1, 511.5313
'69 RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3, sp. 5212

7° RTF, l9l5l 16, møde den 12. august kl. 12, sp. 5395 samt; MVF, bestyrelsesmøde
den 12. august1916 la. 10, Fonreunget nr. lv, 9 (1915 1917) I
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Selv om formuleringen i forslaget først og fremmest lagde op til en udskydelse af
spørgsmålet om De dansk vestindiske Øers fremtid, så indebar det dog 'i realiteten, at der
skulle aflioldes nyvalg til rigsdagen straks, idet regeringen under henvisning til de
udemigspolitiske forhold ikke skønnede, at afgørelsen ville kunneudskydes til efter kri

gen. Fordi afholdelse af nyvalg var tabu for regeringen og Socialdemokratiet og ikke
mindst for Det konservative Folkeparti, var der dermed lagt op til konfrontation.

Venstre medlemmerne argumenterede med, at spørgsmålet om De dansk vestindiske Øers

salg burde udskydes til efter krigen, fordi de nyvalg, som på grundaf krigen var blevet
udskudt, da ville kunne afholdes. Valgene ville kunne give en rigsdag, som nød be

folkningens tillid, fordi den ville komme i overensstemmelse med vælgerkorpset. I .C.
Christensen forsikrede, at han ikke tvivlede på rigsdagens juridiske kompetence, men han

tvivlede på, om rigsdagen havde befolkningens opbakning i den vestindiske sag. Der _
skulle derfor efter 'hans mening afholdes valg straks, hvis beslutningen om øernes fremtid
ikke kunne udsættesn.

Yderligere argumenterede Venstres formand for udskydelsen ved i rigsdagen at hævde, at

øerne ville kunne have større værdi efter krigen, men at gøre dem til genstand for en
egentlig byttehandel blev dog afvist af LC. Christensen. Han omtalte dog selv, at andre
lande havde byttet kolonier for landskaber i Europa uden dog at nævne hvilke lande og
kolonier, det drejede sig omn. Dog er det sandsynligt, at J .C. Christensen tænkte på den

daværende engelske ø, Helgoland, som i 1890 i bytte for øen Zanzibar blev afstået til
Tyskland.

Når J .C. Christensen så alligevel nævnte muligheden for, at øerne ville have større

værdi efter krigen, så er der ingen tvivl om, at han mente, at De dansk vestindiske Øer

71 RTF, 1915/16, møde den ll. august kl. 1, sp. 5266, møde den 12. august kl. 12,
sp. 5394

72 RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3, sp. 5209 5210, 5211, møde den ll.
august kl. 1, sp. 5262
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måske kumre byttes for en del af Slesvig, en tanke som i 1864 var blevet overvejet, men
opgivet" .

Adskillige uofficielle planer om en byttehandel mellem Danmark og Tyskland havde været
på tale. En plan, som Maurice Francis Egan udviklede, men som dog aldrig blev forelagt

den amerikanske regering, måske fordi den trods alt var for urealistisk, skal dog alligevel
nævnes her. Den gik ud på, at Danmark skulle bytte sin vestindiske besiddelse for

Filippinerne, som efter krigen mod Spanien i 1898 var blevet amerikanske. Derefter skulle

Danmark bytte' Filippinerne med det nordlige Slesvig. Målet skulle således være, at skaffe

USA en stærk militærmagt, nemlig Tyskland, til at holde Asiens stærke magt, Japan, i

skak, og den uret, som med krigen i 1864 var blevet Danmark forvoldt, gjort god igen'“.

P. Munch, daværende forsvarsminister, peger på, at J.C. Christensen desuden på møder
fremsatte tanken om en byttehandel, men at han godt vidste, at dette forslag ikke kunne

realiseres. Ønsket blev i stedet fremsat for at prøve alle muligheder, og måske for ikke at
skuffe dem i partiet, som håbede på en sådan byttehandelifi.. Det bør dog understreges., at

tanken om en eventuel byttehandel ikke blev diskuteret, endsigeoverhovedet nævnt på
Venstres partimøder.

Udtalelsen må derfor stå for J.C_. Christensens egen regning og skal som sådan snarere
ses som et forsøg på ikke at støde medlemmerne i de to borgerlige partier, som var
skeptiske m.h.t. muligheden for nye valg.

Ved at nævne muligheden for en udskydelse' af sagen med forskellige argumenter
opnåede J .C. Christensen, at det kom til at fremstå som om, at det i virkeligheden var

regeringen, der pressede oppositionen til at kræve valg. Han udstillede på denne måde

regeringens kompromisløshed. I .C. Christensen havde med forslaget om at udskyde sagen

vist sinkompromisvillighed, hvorimod regeringen med afvisningen af Venstres forslag
om udskydelse ville nødvendiggøre afholdelsen af nye valg. Initiativet og. ansvaret kom

dermed til at ligge hos regeringen.

73 Sjøqvist' (1973), 210 ll

74 Egan (1919), 284f

T5 Bagge (1961), 142, 144 45
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J .C. Christensens juridiske argument for afholdelsen af nyvalg. var, at der efter grundloven

af 1866 skulle afholdes nye valg, såfremt bare et enkelt medlem af rigsdagen trådte ud,
hvilket faktisk var sket i den forgangne periode siden sidste valgifi.

Men da Venstre til trods for denne regel selv havde været med til at indgå borgfreden i
rigsdagen og altså havde været enig i, at valgene under alle omstændigheder først skulle

finde sted i 1917, virker dette argument ikke overbevisende. Det samme argument havde

Venstre dog uden at gøre det i januar og februar kunnet anvende. 'Efter regeringens
uheldige optræden i salgssagen var muligheden for en ændret konservativ holdning til af

holdelse af nye valg til stede. Alene har det faktum, at de konservative var modstandere af
valg, og muligheden for valg derfor tidligere ikke var til stede, været afgørende. J.C.
Christensens forslag bør derfor ses som et forsøg på at få de konservative til at se
nødvendigheden i aflioldelsen af nye valg, og få det "utroværdige" radikale ministerium

afløst af et "troværdigt" rent borgerligt.

Regeringen og Socialdemokratiet mente, at J.C. Christensen med sine salgsvenlige _ _
udtalelser den 10. august havde overflødiggjort forslaget om valg, da tre ud af rigsdagens
fire partier nu som før i princippet var enige om at sælge øerne".

At valgkravet og det vestindiske spørgsmåls løsning vanskeligt lod sig forene, måtte
Venstres medlemmer efter J .C. Christensens udtalelser i rigsdagen sande. På et

bestyrelsesmøde den 14. august 1916 udtrykte flere medlemmer, heriblandt Jørgen
Pedersen, derfor ønske om at holde valget adskilt fra salgetii. Venstres medlemmer

vidste udmærket, at befolkningens manglende interesse for ø salget kunne koste Venstre
regeringsmagten, hvis det vestindiske spørgsmål og ikke Brandes” dementi skulle dominere

en eventuel valgkamp.

Hvordan Venstre iøvrigt forestillede sig, at det vestindiske spørgsmål skulle 'kumie

holdes ude af en eventuel valgkamp, hvis udgangspunkt netop havde været salget af De

l _ __ '_ _ __ '_"__ ' '_T:__ '_' . .

"S RTF, 1915/16, møde den 14. august kl . 11/Et, sp'. 5446

'TT RTF, 1915/ 16, Brandes om Venstres holdning se; møde den 10. august kl. 3, sp.
§24'8 49. Borgbjerg om Venstres holdning se; møde den ll. august kl. 1, sp. 5341 42

is MVF, bestyrelsesmøde den 14. august 1916 kl. 11 1/4, Folketinget nr. IV, 9
(1915 1917)
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dansk vestindiske Øer, står derimod temmelig uklart. Problemet for Venstre var, at det
vestindiske 'spørgsmål under en eventuel valgkamp let ville kumie komme til at overskygge
sagen om Brandes” usandfærdige dementi og regeringens utroværdighed. Hvis derimod

Brandes” dementi blev valgets hovedtema, så ville de borgerlige partier i vælgernes øjne
komme til at fremstå som sandhedens vogtere og det eneste alternativ til den "løgnagtige"
radikale regering.

Dertil kom, at Venstre regnede med, at de konservative efter Brandes” uheldige op
træden ville være mere end villige til at støtte Venstre i kravet om valg. Partiet byggede

dette på udtalelser, som de to daværende konservative formænd, Emil G. Piper og
H.0.G. Ellinger, havde ytret overfor I .C. Christensen og Jørgen Pedersen allerede den
10. august".

J '.C. Christensens fortalelse den 10. 'august sammenholdt med hans forslag den 12. august
om udskydelse af sagen illustrerer tydeligt Venstre formandens indenrigspolitiske hensigter

i det vestindiske spørgsmål. Sagen skulle bruges til at fremkalde rigsdagsvalg, uanset om
der var saglige argumenter for at sælge øerne eller ej. Det blev dermed åbenlyst for

enhver, at Venstre udelukkende lagde politisk taktiske overvejelser til grund for dets

holdning til problemets løsning., og at partiet sagligt set og reelt var tilhænger af salget.

Man kan så med rette spørge, hvad Venstre konkret ville vinde ved at tage et valg. Det er

nemlig den almindelige opfattelse, at partiet. ikke ville kunne drage fordele af et valg,
fordi valgreglerne i 1915 grundloven afskaffede flertalsvalg i enkeltrnandskredse. Dette er

kun til dels rigtigt. Efter de nye valgregler blev der nemlig indført forholdstalsvalg i
København, mens flertalsvalg i enkeltmandskredse stadig ville være gældende i pro

vinsenm _

Dette forhold ville styrke Venstre kraftigt i hovedstaden, hvor partiet i forvejen stod
svagt. De relativt få stemmer, som partiet sædvanligvis fik der, ville på grund af for

holdstalsvalg metoden ikke gå tabt. Derudover ville Venstre kunne bevare sin stærke

'ft MVF, pammøae den 10. august 1916 in. 11 og 1<1. 2, Fonæanget nr. rv. 9 (1915
1911)

3°' Haue (1990), 73
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stilling på landet i kraft af dets traditionelle tilknytning til landbruget og på grund af
valgreglerne på landet, som favoriserede det stærkeste parti, som netop var Venstre.

Desuden ville Venstre få del i provinsens tillægsmandater. Således ville partiet altså opnå
maksimalt udbytte af stemmerne i hovedstaden og få et minimalt stemmespild i resten af

landet.

Et valg på dette tidspunkt ville, forudsat at valget blev udskrevet på et for Venstre

gunstigt grundlag, derfor med stor sandsynlighed have kumiet bringe Venstre til magten.
Sammenholdt med de hårde beskyldningerne om bevidst løgnagtighed mod det radikale

ministerium ville Venstre i en valgsituation komme til at stå endog særdeles stærkt. J .C.

Christensen brugte i første omgang Brandes” dementi og salgsspørgsmålet til at forsøge at
vælte ministeriet Zahle og dermed gøre Vestindien til en politisk brik i den indemigs _

politiske rivalisering om magten. Denne tolkning er nærliggende, fordi Venstre jo i prin
cippet gik ind for salget. Derudover må man ikke glemme, at J .C. Christensen var en

fremragende politisk strateg, som præcis vidste, hvornår han skulle slå til rent politisk.
Oppositionen undlod dog på trods af dens åbenlyse og mere eller mindre oprigtige harme

og irritation efter dementisagen at fremsætte en mistillídsdagsorden til regeringen. En

sådan ville også blot have virket som et slag i luften, fordi regeringens folketingsparla
mentariske flertal var på plads.

Venstres negative holdning til regeringens fremgangsmåde blev derfor afgørende for de

videre politiske forhandlinger. Spørgsmålet, om hvilken fremgangsmåde regeringen nu
skulle anvende, forblev på mund af Venstres taktiske manøvre foreløbig uløst.

2.4. Det konservative Folkeparti og grundlovens ikrafttræden

Allerede den 10. august udtalte den konservative ordfører Einar Alexander Foss i

rigsdagen følgende om salgskonventionen: . .Dei konservaiive Folkeparti slutter sig til
den Opfatielse, at det under den givne Situation ikke vil være rigtigt at vedtage Forslaget

til Beslutning, som der foreligger, men at Afgørelsen af denne Sag ber udskydes, til en

Rigsdag, valgt efier den nye Grundlov, kan rage Spørgsmålet op til selvstændig og uhilder
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Afgørelse. "””. Demie udtalelse lå helt på linje med skrivelser fra partiets forretningsud
valg og vælgerforeningerne for København og Frederiksberg af 8. augustfz. Af hen
vendelserne fremgår det, at både forretningsudvalget og vælgerforeningerne var af den
opfattelse, at de konservative ved forhandling med Venstre skulle søge at hindre, at der
blev taget stilling til spørgsmålet under den siddende rigsdag og regering.

Venstres forslag af 12. august om udsættelse af ø salgsspørgsmålet var indholdsmæssigt
nærmest identisk med Foss” udsagn af 10. august. Både Foss” udtalelse og Venstres

forslag var holdt i bløde vendinger. J.C. Christensens forslag om en udsættelse af sagen
og eventuelt afholdelse af nyvalg burde derfor være kommet som en oplagt mulighed for
de konservative salgsmodstandere, men blev alligevel modtaget med blandede følelser i
den konservative gruppe.

Uenigheden, som kan spores i Det konservative Folkeparti omkring Venstres valgforslag,
begrænsede sig dog ikke til kun at omfatte dette ene spø_rg_smål. Der var nemlig langt

dybere modsæminger internt i partiet. Det. konservative Folkeparti var af navn et ungt
parti opstået på resterne af det gamle Højre i 1915 og skulle først til at udforme et bredere
funderet politisk grundlag og lægge Estrup tidens provisoriestyre bag sig. Dette var van
skeligt, da et stort mindretal i den konservative gruppe, de såkaldt frikonservative, som

bestod af gamle højremænd og nationalliberale, ikke kendte til partidiciplin. Gruppen var

kendetegnet ved, at enkeltpersoner helt gik deres egne veje uden hensyntagen til partietsi.

l det vestindiske spørgsmål førte disse særstandpunkter fra enkeltmedlennner til alvorlige

uoverensstemmelser. '

Uenighedeni grupperne, som allerede blev tydelig på etfællesmøde den 9. august, var

grunden til de forsigtige konservative udmeldinger omkring det vestindiske spørgsmål. De

såkaldt nykonseivative, som gik ind for en mere pragmatisk konservativ politik, ville

kunne tolke. både Foss” udtalelse og henvendelserne fra partiets bagland som om, at

" " ' ' ' ' ' _ __ __ _ ":_l

31 RTF, 1915/16, møde den 10. august 3, sp. 5230, 5231

32 Brevene fra forretningsudvalget og vælgerforenjngerne for København og Frederiks
berg til rigsdagens konservative grupper dateret 8. august 1916 findes in; GDKF, pakke
nr. A IV nr. 20

83 Hatting (1966), 58
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spørgsmålet om .,Vestindien blot skulle udskydes, til en ny rigsdag engang efter krigen
kunne træde sammen og derved åbne mulighed for en national løsning. De frikonservative

ville kunne tolke det som om, at partiet straks ønskede en ny rigsdag valgt og en hurtig

løsning af det vestindiske spørgsmål. Foss" neutrale udtalelse skal ses som et forsøg på at

holde partiets modstridende fløje samlet, således at man undgik en sprængning af gruppen
hvilket særligt Piper betonede på mødet den 9. augus tsf. Det unge parti kom dermed til
at fremstå svagt og ubeslutsomt.

Hvor store modsætningerne var i den konservative gruppe om Venstres forslag blev
tydeligt på et gruppemøde den 12. august. Rigsdagsmedlemmet Poul Rasmussen gav

udtryk for, at man burde afholde valg og folkeafstemning samtidig. En anden rigsdags _
mand Spor on Fiedler var salgstilhænger, men ønskede ikke sagen afgjort af 'den radikale

regering. Nordby ville ikke sælge De dansk vestindiske Øer, men han ville derimod kun
have valgsf' .

I modsætning til Venstres medlemmer støttede de fleste konservative medlemmer

forslaget mere på grund af et ønske om en udsættelse af ø salget til efter krigen, som

partiets forretningsudvalg anbefalede, end på grund af muligheden for hurtige valg og

udsigten til et regeringsskiftesf'. Ellinger henviste i den forbindelse til, at regeringen ikke

var frentkornniet med en tidsfrist for, hvornår en endelig beslutning om øernes fremtidige

politiske status skulle være truffet i Danmarkm.

Egan peger på, at en af gnndene til, at de konservative var betænkelige ved valg, var

frygten for at miste to erfarne politikere som Erik Scavenius og Edvard Brandes i tilfælde

af et regeringsskiftess. Landstingsmanden greve Mogens Frijshenviste da også på et

34 GDK F, fællesmøde den 9. august 1916, pakke nr. A IV nr. 20.

35 GDKF, møde den 12. august 1916 kl. ll og kl. 2 1/2, pakke nr.. A IV nr. 20. For
Poul Rasmussens og Sporon Fiedlers udtalelser se; mødet den 10. august kl. 11. For
Nordbys udtalelser se; møderne den 12. august kl. 11 og 21/á

36 Hatting 1966),54
31! _RTF, 1915/16, møde den ll. august kl.__. l, sp. 3306, møde den 14. august kl. ll/2,

sp. 5454 5455 samt; GKFP, møde den ll. august 1916 kl. ll, pakke nr. A IV nr. 20

33 Egan (1919), 289
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gruppemøde den 15. august til, at det ville være uheldigt at fjerne i hvert fald udenrigs
mimsterenfs'. Dette forhold kan dog kun have spillet en underordnet rolle for de konser

vative. Visse medlemmer i den konservative gruppe nærede ganske vist frygt for at måtte

undvære de to erfarne politikere i en for Danmark vanskelig international situation.

Alligevel udtalte Sehoveljn på et fællesmøde i rigsdagsgruppen den 10. august følgende:
_ .Mnn burde først og fremmest sørge for at lægge Vægten paa Modstnnden rnod den

nuværende Regering og ikke blande det vestindiske Spørgsmål for meget der ind t'. "90

Den samme holdning kom igen til udtryk på et konservativt gruppemøde så sent som den
l5. augustg". Der skal nemlig ikke herske tvivl om, at de ko_nservative ligesom Venstre

gerne så ministeriet Zahle fjernet. De konservative valgtilhængere var derfor også enige

med Venstre i, at en fjernelse af ministeriet bedst ville kunne realiseres ved at holde

valgspørgstnålet ude fra salgsspørgsmålet. Grunden til de konservatives tøven var

imidlertid uenigheden og i den forbindelse frygten for en sprængning af partiet.

Til trods for, at Venstres forslag i realiteten var ensbetydende med afholdelse af nyvalg

straks, hævdede Ellinger på et konservativt gruppemøde den ll. august, at J.C. Chri

stensen havde været tilhænger af at udsætte sagen til efter krigen, hvorfor han anbefalede,
at de konservative ikke skulle slå for stærkt på ønske om valggz.

Hans udmelding kunne være udtryk for manglende viden om de faktiske forhold i
Venstre. Som nævnt 'ovenfor' havde Venstres 'og de konservatives gruppeformænd

heriblandt også Ellinger ganske vist holdt møde allerede den 10. august, men det er

uvist, hvorvidt Venstres formænd på mødet har kunnet give udtryk for Venstres holdning,

idet partiet ville vente med en sådan drøftelse til efter fremsættelsen af konventioneni

rigsdagen.
J.C. Cln istensen og Jørgen Pedersen kan også bevidst have valgt ikke at fare for hårdt

frem med valgkravet, fordi uenigheden hos de konservative om grtmdlovens ikrafttræden

39 GDKF, møde den 15. august 1916 kl. 12%, pakke nr. A IV nr. 20

9° GDKF, møde den 10. august 1916 kl. ll, pakke nr. A IV nr. 20

91 GDKF, møde den 15. august 1916 kl. 2, pakke nr. A IV nr. 20

92 GDKF, møde den ll. august 1916 kl. ll, pakke nr. A IV nr. 20.
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var velkendt, og. fordi valgkravet og grundlovens ikrafttræden netop athang af de konser
vatives støtte. Den sidste mulighed er, at J .C. Christensen faktisk har givet udtrykt for

Venstres massive valgh'av_ 'Ellinger kunne da bevidst have valgt at fortie sin viden om op

bakningen bag valgkravet i Venstre. Grunden kunne være at undgå for megen uro blandt

de valgskeptiske medlemmer af den konservative gruppe og afværge en eventuel spræng
ning af gruppen.

Enkelte medlemmer troede dog. trods Ellingers forsikring fortsat på 'muligheden for
snarlige nyvalg. For de konservative salgsmodstandere ville et' valg nok gøre en ende på
det radikale ministerium, men de stillede sig tvivlende overfor Venstres stilling efter et

eventuelt politisk systemskifte_ På gruppemødet den 12. august påpegede Ellinger, at det

kun var J .C. Christensen, der var salgstilhængerga. Grunden til denne fejlagtige ud

melding fra Ellinger var næppe 'manglendeinformation om holdningen i Venstre, men
snarere en imødekommelse af de konservative salgsmodstandere, altså igen en form for
beroligelse, for at undgå en sprængning' af gruppen. Ellinger lagde med udmeldingerne
henholdsvis den ll. og 12. august vægt på de blødest 'mulige udlægninger af holdningen i
Venstre, selv om de åbenlyst var forkerte.

Så' tidligt som den 16. august 1916 var uenigheden om Venstres valgforslag nemlig blevet

så stor, at partiet nær var blevet sprængt. På fællesmødet meddelte rigsdagsmændene
Sonne, Theilrnann, Hey og greve Frijs, at de ikke kunne tiltræde Venstres forslag om valg

og som følge deraf ville vide, hvorvidt de fortsat kunne være medlemmer af gruppen.
Deres forbliven i gruppen blev accepteret på trods af mindretallets særstandpunkt. På

samme møde enedes resten af gruppen om, at stemme for Venstres forslag94. '

Udsagnet på et gruppemøde den 15. august fra Piper om, at partiet nu burde skride til

forhandling med Venstregfi, skal ikke forstås som en generel manglende kontakt mellem

de to borgerlige oppositionspartier, men må snarere ses som et ønske fra konservativ side

om i hvert fald at optage forhandlinger med Venstre i forbindelse med et radikalt forslag

om en mulig folkeafstemning. H

_ __: _ __ _ _ _ 1 __ __ _

93 GDKF, møde den 12. august 1916 kl. ll, pakke nr. A IV nr. 20

94 GDKF, møde den 16. august 1916 kl. 2 l/4, pakke nr. A IV nr. 20

95 GDKF, møde den 15. august 1916 kl; 12%, pakke nr. A IV nr. 20
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Alene den interne uenighed hos de kosnservative gjorde en fælles konservativ politisk kurs
i valgspørgsmålet umulig, idet ingen skar igennem af fiygt for en sprængning af gruppen,
hvilket igen medførte, at de konservatives udmeldinger kom til at virke modstridende og
vage. Dette medførte, at medlemmerne i den konservative gruppe i begyndelsen kunne
lægge vægt på det i forslagene og udmeldingerne, som sikrede en fortsat enighed i
gruppen herunder modstanden mod ministeriet. Denne enighed kunne dog ikke i længden

ved vare, idet det mere og mere blev klart, at partiet sammen med Venstre bevægede sig

mod et valg, hvilket visse medlemmer under ingen omstændigheder kunne støtte.
Der var således ikke tale om en fastlagt konservativ forhalingsstrategi, selv om visse

medlemmer gav udtryk for, at de støttede en sådangö. Uenigheden i partiet var den _

direkte årsag til, at det ikke lykkedes den splittede konservative gruppe at samles om et

fælles politisk udspil, som så kunne koordineres med Venstre. Holdningen hos de'
konservative overfor Venstres forslag var positiv, men forbeholden, fordi en sandet

konservativ muppe trods alt var vigtigere for partiet end ministeriet Zahles fald.

2.5. Folk: :afstemning i stedet for valg

Regeringen holdt dog stadig fast ved, at det på grund af krigen var sikrest at undgå valg,

da et sådant ville kunne rumme faremomenter. Faren bestod ifølge regeringen i, at andre

spørgsmål af international karakter, som f. eks. det slesvigske, kunne tænkes at blive et

valgtema i en eventuel valgkamp. Dette kunne bevirke, at stemninger og følelser ville

kunne få frit løb og dermed støde Tyskland og isidste ende' skade danske interesser.
Desuden ville en valgkamp uundgåeligt komnre til også at dreje sig om andre indenrigs
politiske temaer end det vestindiske, som så ville glide i baggrunden og alligevel ikke

blive løstgl.

Daværende iridemigsminister Ove Rode påpegede i rigsdagen, at et valg ville kunne skabe

tvivl i udlandet om Danmarks fortsatte neutralitet, 'hvis de, som Ove Rode udtrykte det,

96 GDKF, møde den 20. september 1916 kl. 12, pakke nr. A V n_r I

97 RTF, 1915/ 16, møde den ll. august kl. 1, sp. 5268 69, 5275, 5276, 5286, møde
den 12. august kl. 12, sp. 5382 83, 5385, 5386, møde den 14. august kl. 1%, sp. 5459
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uneurmle kredsei Danmark kom til magten. Ove Rode beskyldte ved den lejlighed Det
konservative Folkeparti for at tækkes de såkaldt uneutrale kredse i Danmark o.g Venstre

for at bruge disse kredse til at fremme egne politiske målgs, nemlig til at vælte regerin
. _ .*_~**;,\;

gen.

. Ove Rodes udtalelse vidner om, at selv regeringsmedlemmerne var af den opfattelse, at

valget var nært forestående, og at udtalelsen bestemt ikke var ment som et oplæg til

kompromis fra regeringens side, men nærmest som en afvisning af videre forhandlinger

med Venstre og Det konservative Foflcepartfåg.

Indenrigsministerens påstande kunne Venstre og de konservative dog ikke lade gå upåtalt
hen. Medlemmerne af begge partier tog i rigsdagen skarpt afstand fra indenrigsministerens

udtalelser og bedyrede, at de ikke kendte til eksistensen af de' af indemigsministeren .

omtalte kredsemü. Det er dog rigtigt, at der specielt indenfor Det konservative Folkeparti

fandtes endog meget forsvarsvenlige medlemmer, men situationen blev alligevel af de
konservative tolket som så alvorlig for Danmark, at tiden ikke var inde til at fravige
neutralitetspolitikken. Dette bekræftes af senere udtalelser fra partiet i forbindelse med

dannelsen af et samljngsministerium. Desuden bevirkede uenigheden i partiet, som

ovenfor omtalt, at en ændring af den udenrigspolitiske kurs blot havde øget risikoen for en

sprængning.

Alle regeringsmedlemmerne var dog enige om, at såfremt konventionen ikke ville blive

vedtaget af landstinget, eller hvis blot ét parti i folketinget begærede valget aflioldt, ville

regeringen se sig nødsaget til at udskrive nyvalg og sætte den nye grundlov
ikraftlül _

Derme skarpe udmelding, som vel nærmest kan opfattes som en trussel, fordi regeringen

på dette tidspunkt om nogen var modstander af valg, og som en advarsel til de konservati

93 RTL, 1915/16, møde den 25. august kl. 1, sp. 1871

99 Hatting (1966), 64

10° RTL, 1915/16, møde den 25. august kl. 1, sp. 1900, 1907 03., 1930 31

'°1 RTF, 1915/16, mode den 14. august kl. 1%, sp. 5472
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ve, som regeringen vidste også principielt var modstandere af valg, om ikke at udnytte

sagen til at drage indenrigspolitiske fordele af.

Samtidig havde Zahles udmelding om muligheden for afholdelse af nyvalg i modsætning
til indenrigsministerens ovenfor omtalte angreb på de borgerlige partier et skær af for
handlingsvillighed over sig, men var i realiteten et udtryk for, at regeringen ikke ville tage
ansvaret for et valg, og at et sådant ansvar derfor ville komme til at ligge hos det parti,

som begærede valget afholdt.

Ved afstemningen den 12. august i folketinget blev Venstres valgforslag forkastet med 59

stemmer mod 44, mens 10 medlemmer var fraværendem. I stedet for et valg fremkom

Edvard Brandes på regeringens vegne allerede samrne dag med den ide, at der kunne

afholdes en vejledende folkeafstemning i Danmark efter 1915 grundlovens valgregler. En
sådan afstemning ville kun omfatte spørgsmålet om øernes fremtidige politiske tilhørsfor

hold og holde alle de øvrige udenrigs og indenrigspolitiske emner ude“7'3. Dette æn

dringsforslag blev dog først officielt fremsat af Slengerik m.fl. to dage senere*°'*.

J .C. Christensen og Venstre kunne godt støtte tanken om en folkeafstemning på betingelse

af, at en sådan blev kombineret med nye valg. J .C. Christensen argumenterede i rigsdagen
for dette ved at henvise til, at befolkningen kunne have en mening om den vestindiske sag
og rigsdagen en anden. Derfor var det vigtigt samtidig med en folkeafstemning at få valgt

en rigsdag, som var i overensstemmelse med, hvad befolkningen ønskedemfi. På et
fællesbestyrelsesmøde i' Venstre den 14. august betonede J.C. Christensen haftigt, at det
ville være absolut nødvendigt, at folkeafstemningen blev holdt efter nye rigsdagsvalg eller
eventuelt samtidig med rigsdagsvalgene, men under ingen omstændigheder før disses

*°2.RTF, 1915/1.6, møde den 12. august kl. 12, sp. 5402

“B RTF, 1915/16, møde den 12. august kl. 12, sp. 5388, 5396 97, møde den 14.
august kl. 1%, sp. 5442

“M RTF, 1915/16, møde den 14. august kl. 1%, sp. 5438

105 RTF, 1915/16, made aeni14. august 1<1. 11/1, sp. 5447
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afholdelsem. Venstre var dermed enig med Det radikale Venstre og de konservative i,
at det vestindiske spørgsmål burde holdes ude fra valget, men af andre grunde end

regeringen.

På Venstres bestyrelsesmøde var der ubetinget enighed om fremgangsmåden ved
afholdelsen af folkeafstemning og rigsdagsvalg, hvorfor rækkefølgen må have været af

afgørende betydning for partiet. Grunden til at rækkefølgen spillede en stor rolle var, at

medlemmerne øjensynlig var klar over, at en folkeafstemning ville falde ud til fordel for

salg. Hvis afstemningen kom før valget, ville grundlaget for et valg dermed bortfalde,

fordi afstemningen da ville vise, at regeringen i modsætning til J .C. Christensens udtalelse
i folketinget faktisk var i overensstemmelse med befolkningen. Venstre ville dermed have
et forklaringsproblem ved de efterfølgende valg.

Hvis valget derimod kom før folkeafstemningen eller i det mindste samtidig med denne,
ville afstemningen stadigvæk sandsynligvis falde ud til fordel for salg, hvilket dog ikke

ville kunne influere på valgresultatet, som antageligt på grund af valgreglerne ville bringe
Venstre til magten. De konservative ville samtidig få opfyldt deres krav om ikke at ville

afstå øerne under det radikale ministerium. En folkeafstemning ville samtidig skåne
Venstre fra at blive indblandet i de konservatives uenighed, idet Venstre ville kunne

hævde, at det var befolkningen, der havde haft det sidste ord i Vestindien sagen.. En sådan

fremgangsmåde ville således falde godt i tråd med Venstres politik, nemlig selv at
overtage regeringsmagten og sælge De dansk vestindiske Øer.

Sigvald Olsen, socialdemokratisk folketingsmedlem, og Socialdemokratiet, som prin

cipielt var tilhængere af en folkeafstemning, støttede regeringens forslag om, at der kun

skulle afholdes en folkeafstemning og betegnede Venstres nye forslag om aflioldelse af

valg og folkeafstemning samtidig som en uttngm.

I den konservative gruppe kom man dog ikke Venstre til undsætning. I gruppen var der

nemlig også i dette spørgsmål uenighed om fremgangsmåden, og om man i det hele taget

' 10° MVF, fællesbestyrelsesmøde den 14. august 1916 kl. ll 1/4, Folketinget nr. IV, 9
(1915 19r:f}
' 'W RTF, 1915/16, møde den 12. august kl. 12, sp. 5401 02, møde den 14; august kl.
1%, sp. 5451 53, 5469 70
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skulle afholde en folkeafstemninglüs. Ellinger afi/iste en folkeafstemning med den be

grundelse, at en sådan først ville kunne finde sted idet øjeblik, en lov var færdigbehandlet

og enten skulle godkendes eller forkastes af befolkningen. I dette tilfælde ville det betyde,

at befolkningen skulle tage stilling, inden loven var blevet godkendt i rigsdagen. Ellinger

gjorde det endvidere klart, at det ikke var befolkningen, men de folkevalgte repræsentan

ter, der skulle tage stilling til de politiske spørgsmål1“9.'

Overfor dette standpunkt stod den konservative Wenzel Neergaard, som' mente, at en '
folkeafstenming ville give et mere korrekt svar på spørgsmålet om øernes afståelse end et
valg“°. Wenzel Neergaard var ikke frikonservativ, men på trods af hans afvigende hold

ninger undlod han i flere situationer at stemme imod sin egen gruppe for at undgå en

sprængning af denne.

Det radikale ændringsforslag om afholdelse af en folkeafstemning blev den 14. august i
folketinget vedtaget med 62 stemmer mod 44, mens l medlem ikke stemte, og 6. var

fraværendel“ _

2.6. Samlingsministeriet

Den 16. august 1916 blev forhandlingerne i landstinget om afholdelse af en folkeafstem

ning afbrudt, da konseilspræsident Zahle meddelte, at kong Christian X samme dag
overfor partilederne havde tilkendegivet sin frygt' for, at krisen alligevel ville resultere i et

valg. Kongen havde på den baggrund bedt partilederne undersøge muligheden for at danne

et samlingsmjnisterium, for som kongen næsten helt poetisk udtrykte det: _ .der vil blive
det smukkeste blad, der nedskrives i Denmarks politiske historie, idet der kommer til at
sid: Under idryghedsriden var hver vælger repræsenterer i kongens råd. "m

103 GKFP, møde den 21. august 1916 kl. 6 1/4, pakke nr; A IV nr. 20

mg RTF, 1915/16, møde den ll. august kl. 1, sp. 5304, møde den 14. august kl. 11/5,
sp. 5454

“il RTF, 1915/16, møde den 14. august kl. 11/á, sp. 5456

111 RTF, 1915/16, made euu,14. august le. til/glip. 5472 5474
“Z Hatting (1966), 61 samt; AR (1916), 41
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Kristian Hvidt karakteriserer kongens opfordring som et forsøg på at hindre ø salget og

fremprovokere et ministe_rskifte“3. Tanken er nærliggende, da det ikke var nogen hem

melighed, at kongen med undtagelse af Edvard Brandes ikke kunne døje nogen i det

radikale ministerium og da slet ikke konseilspræsident Zahle. Dog findes der ikke i det
anvendte kildemateriale belæg for en så vidtgående tolkning. Jørgen Hatting tolker
derimod kongens handlemåde alene som etforsøg på at undgå valg“4. Dette var utvivl

somt også kongens umiddelbare intention. Derimod berører Hatting ikke spørgsmålet om

kongens holdning i selve salgssagen eller hans forhold til ministeriet Zahle.

Der er dog ingen tvivlom, at kongens dårlige forhold til Zahle og hans forslag om

darmelse af en samlingsregering var en god anledning til at søge Zahle fiernet eller i det

mindste svække ministeriet og begrænse de radikales politiske indflydelse.
Der hersker da heller ingen tvivl om, at kongen gerne havde set, at salget ikke var

blevet til noget” eller i det mindste ikke under et radikalt ministerium. På et stats
rådsmøde den 22. december 1916 kom kongens modstand mod ministeriets fremgangs
måde klart til udtryk, idet han irriteret ankede over, at Brandes havde undladt at informere

ham om et telegram, der var indløbet fra De dansk vestindiske Øer i forbindelse med

salget. Ministrene bedyrede på mødet, at telegrammet var uden betydning for sagen, men

først efter oplysninger om, at guvernementet heller ikke havde tillagt telegrammet større
betydning, skrev kongen under““.' Episoden vidner om kongens mistillid til ministeriet i
denne sag. Hvis kongens intervention havde til formål at komme af med det radikale

ministerium fik det nærmest den modsatte virkning, idet det rent faktisk blev regeringens
redning. Regeringen kunne nu over for de borgerlige partier hævde, at selv kongen var

modstander af valg.

“3 Hvidt (1992), 419

“4 Hatting (1966), '60

“5 Kaarsted (red.).Admirol Henri Konows erindringer (1967), 18

“Ö J.C. Christensens private dagbog som kontrolminister, 3/ 10 1916 19/ 12 1917
arkiv nr. 5270 pk. 3, statsrådsmødet den 22. december 1916
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Kongens opfordring afgjorde sagen for de konservative. Om eftermiddagen den 16. august

kl. 5 meddelte den konservative formand følgende til sin gruppe: _ .at Kongen nærede
Beiærikeligheder ved Valg og han udtalte Tanken om Damielseri af er Samlirigsmini
sterium. ”I”

De konservative, som traditionelt var meget kongetro, mente ikke at kunne afvise

majestætens ønske, `omend det kom på tværs af den af gruppen en gang vedtagne be

slutning. Den konservative gruppe enedes derfor allerede samme' aften om at følge
kongens råd og forsøge at medvirke til dannelsen af et samlingsrninisteriumlls. Dermed

skrinlagdes Venstres valgforslag for en tid. At undgå valg ved at danne et samlingsmini
sterium og dermed svække de radikales indflydelse kunne de konservative enes om, men

ikke hvordan.

De konservative frk nu et alvorligt forklaringsproblem overfor deres vælgere. De meget
hårde beskyldninger mod ministeriet for bevidst at have løjet kom nu til at stå i skærende.
kontrast til de konservatives ønske om at tage del i reg_eringsansvaret samrnen med de '
udskældte ministre. Hvordan kumre de samme konservative rigsdagsrnedlemmer, som kun

få dage tidligere havde beskyldt regeringens medlemmer for bevidst løgnagtighed, nu

pludselig plædere for at komme til. at sidde i regering med de samme folk?

Dette paradoks foranledigede flere konservative medlemmer til på to på hinanden
følgende fællesmøder den 19. august at kræve Scavenius, Brandes og daværende for
svarsminister P. Munck fjernet. Både Alexander Foss og Christian M. Rottbøll imødegik

disse synspunkter med den begrundelse, at en fjernelse af Scavenius ville blive meget

vanskelig dels med henvisning til Tysklands ønske om Scavenius” forbliven på udenrigs

ministerposten og dels med henvisning til den udenrigspolitiske situation“9. For at

legitimere partiets tilslutning til og dets deltagelse i et samlingsministerium var de

konservative nødt til at distancere sig fra de ministre, specielt Scavenius og Brandes, som

 í ii

1" GDKF, møde den 16. august 1916 kl. 5, pakke nr. A IV nr. 20

“B GDKF, møde den 16. august 1916 kl. 7%, pakke nr., A IV nr.. 20

“Q GDKF, fællesmøder den 19. august 1916 kl. ll samt kl. 1%, pakke nr. A IV nr.
20
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de konservative havde beskyldt for lagnagtighed. Dette var imidlertid ikke let, da der
internt i partiet også om dette spørgsmål herskede stor uenighed.

Personspargsmålet mundede ud i en blød mellemlnsning, som kom til udtryk i en
henvendelse til Venstre den 22. august. Under punkt to i tre punkts kravet hedder det: "2)
Som Konseilspræsident kan den nuværende Udenrigsminister ikke accepteres. ”'12”

L .

De konservative gik med til forhandlinger om et samlingsministerium, dels fordi kongen
opfordrede til det, og dels fordi en fjernelse af ministeriet Zahle under en eller anden
form ubetinget kunne finde støtte hos alle i de konservative grupper. De konservative
havde brug for en fælles sag, som kunne samle partiet igen efter uenigheden om valg og
salgsspnrgsmålet.

I modsætning til de konservative, lagde de radikale ikke skjul på deres skepsis m.h.t.
dannelsen af et samlingsministerium. Man enedes i gruppen ganske vist om at ville
medvirke til dannelsen af et sådant ministerium, men det skinner tydeligt igennem, at de
gjorde det mere af nød end af lyst. I et brev til konseilspræsidenten blev det bl.a. slået
fast, at landets ledelse i enhver henseende ville være bedst varetaget under den siddende
regering. Det gjordes endvidere gældende, at partiet alene for at undgå valg gik med til
dannelsen af et sådant ministeriumm.

Selv om kongens forslag kom som en overraskelse, så udarbejdede indenrigsminister
Ove Rode en programerklæring for en 'eventuel samlingsregering. Det centrale punkt i
denne erklæring var, at man skulle fortsætte den hidtil førte udenrigspolitiske kurs, d.v.s.
neutralitetspolitikken. Dette punkt gjorde Rode særligt meget ud af. Samlingsregeríngen
skulle, efter hans mening, ikke komme med ytringer imod nogen af de krigsforende
magter, hverken ved offentlige moder eller gennem pressen. Derudover var det vigtigt, at

udbygge samarbejdet med de øvrige neutrale stater og ikke mindst med de nordiske lande.
Rode lagde i programerklæringen også vægt på, at det gode naboskab til de krigsførende

__|:'_' ' _ _ ' ' ' ' _ __ T' ' _

”°.Udkastet findes in; GDKF, den 22. august 1916, pakke nr. A IV nr. 20

121 GDRV, guppemøde den. 19. august, pakke 2, bind 1 (1914 1918)
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lande her vel i . første omgang til Tyskland ikke alene skulle opretholdes, men også

styrkesm.

Indholdet af erklæringen viser, at regeringen i første omgang nærede frygt for de
udenrigspolitiske konsekvenser af at danne regering med Venstre og Det konservative
Folkeparti. De radikales frygt kan have været reel, idet regeringen ikke kunne vide,
hvordan Venstre og specielt det forsvarsvenlige konservative parti stillede sig iforhold til

neutralitetspolitikken. Det var desuden heller ingen hemmelighed, at visse konservative

medlemmer ønskede forsvarsntinisteren fjernet. Set i lyset af, at det efter systemskiftet i

1901 var første gang, at forsvarsvenlige hæfter eventuelt skulle tage del i regeringsan
svaret oven i købet midt under en europæisk krig, var de radikales betænkeligheder derfor

forståelige.
Venstre og de konservative skulle bindes til en bestemt udemigspolitisk linje, hvilket

skulle gøre en samlingsregering mindre attraktiv. At det vestindiske spørgsmåls løsning

ikke nævntes i erklæringen skyldtes ,_ at de radikale ønskede dette spørgsmål løst, inden et
samlingsministerium kunne dannes.

Det blev imidlertid ikke det politiske indhold i den radikale programerklæring, der kom til
at volde de største vanskeligheder, men derimod ministeriets samrnensætning. Venstre

stillede som betingelse for dets deltagelse, at ministeriet skulle dannes i forhold til

partiernes forholdsmæssige repræsentation på rigsdagenm. Dette ville i givet fald be

tyde, 'at det parti eller de partier i den samlede rigsdag, d.v.s. både i folketinget og i

landstinget, som havde flest mandater også skulle have flest medlemmer i en eventuel

sarnlingsregering. ' Dette ville i realiteten betyde, at Venstre og de konservative ville

dominere et sådant ministerium. _

De radikale. kunne under ingen omstændigheder acceptere Venstres krav. Ifølge Ove

Rode ville neutralitetspolitikken risikere at blive. sat over styr, hvis de unetttrule kredse fik

 _

122 Arkiv nr. 6208, Ove Rode, pakke nr. 43 nr. c, d, e, Udkast til Programerklænng
for "Samlingsmz`nisteriet" der skulde forelægges de Delegerede '

3 MVF, bestyrelsesmødemøde den 19.. august 1916 kl. 10, Folketinget nr.. IV, 9

AR (1916), 4lf samt; for udtalelserne i rigsdagen se; RTL, 1915/16, møde den 25. august

U 12

P (1915 1917), partiernes skriftlige tilbagemeldinger til konseilspræsidenten står at læse in;

L

kl. 1, Sp. 1857 61,' 1399 1901 '
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indflydelse på landets udenrigspolitik. Neutraliteten ville blive erstattet af en mere
aggressiv udenrigspolitik, som ville kunne støde Tyskland og bringe Danmarks selvstæn

dighed i farem.

a Argumentet om, at Venstre og de konservative ville tilsidesætte neutralitetspolitikken,
blev af Ove Rode fremført på en nærmest panikagtig og skræmmende måde, hvorved det

kom til at virke utroværdigt. Der er intet, der peger i retning af, at en ændring af
udenrigspolitikken var på den politiske dagsorden hos de to. borgerlige rigsdagspartier.

Argumentet fik den stik modsatte effekt af det ønskede, fordi det kom til at fremstå som

om de radikale, for at bevare regeringsmagten, ville skræmme folk fra' at stemme borger
ligt ved de valg, som de fleste rigsdagsmedlemmer formodede ville blive resultatet af
forhandlingerne.

Venstres krav om en forholdsmæssig repræsentation var et markantbrud med Venstres

hidtidige opfattelse af de parlamentariske principper, nemlig den såkaldte folketings

parlamentarisme, som partiet siden 1875 havde kæmpet for. Folketingsparlamentarismen
var princippet om, at regeringen skulle udgå fra folketinget og alene basere sit flertal på

mandaterne i dette ting. At Venstre endog var parat til at tilsidesætte dette princip peger i

retning af, at partiet var villig til at strække sig langt for at opnå maksimal indflydelse på

et samlingsministeriums' politik.

Regeringen havde da også forstået budskabet, idet Rode udtalte, at Venstre og de

konservative blot var ude på at fortrænge folketingsflertalsregeringen og selv overtage
magtenm, hvilket var en meget nærliggende antagelse.

Regeringen og Socialdemokratiet kunne 'enes om, at Scavenius skulle fortsætte som

udenrigsminister, og hver politisk blok have hver 6 repræsentanter 'i ministeriet, mens

konseilspræsidenten enten skulle være Zahle eller Scavenius. Dermed ville de radikale og

socialdemokraterne få flertallet i regeringen, idet de tilsammen ville råde over 7 ministre,

mens Venstre og de konservative tilsammen ville råde over 6. Derudover skulle der fmdes

124 RTL, 1915/16, 'møde den 25. august kl. l, sp. 1934 35, 1936 38

125 RTL, 1915/16, møde den 25. august kl. 1, sp. 1914 16
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en løsning på det oprindelige stridspunkt, nemlig De dansk vestindiske Øer, inden mini
steriets dmmelsem.

Regeringens krav tilblandingsministeriets sammensætning kurme Venstre 'stadig ikke

acceptere, hvorfor partiet den 23. august stillede et modforslag. I modsætning til Rodes
udlægning af Venstres udemigspolitik slog Venstre fast, at partiet sluttede op om en ~

fortsat og usvækket neutralitetspolitik. Dermed havde Venstre sat punktum for diskussio

nen om partiets holdning til neutralitetspolitikken.

Udover at det vestindiske spørgsmål skulle undersøges af det nye ministerium og afgøres
ved en folkeafstemning, så mente Venstre, at en eventuel samlingsregering burde bestå af

3 repræsentanter fra hvert parti, og så skulle kongen udpege konseilspræsidenten. Venstre

pegede selv på greve Frijs eller daværende handelsrninister Christopher Hage, fordi disse
to medlemmer ikke havde været fremtrædende under den verserende politiske stridm.

Forslaget om, at kongen skulle udpege konseilspræsidenten, var i realiteten ikke en
opblødning af Venstres holdning i spørgsmålet om sammensætningen af den nye regering.

Den borgerlige opposition vidste, at kongen aldrig frivilligt ville vælge Zahle og i det hele

taget have 'svært ved at udpege en radikal som regeringsleder. En borgerlig kandidat ville
derfor have gode chancer for at blive valgt og dermed alligevel sikre Venstre og de
konservative flertallet i en samlingsregering.

Det radikale Venstre og Socialdemokratiet afviste Venstres modforslag og fastholdt deres

tidligere standpunkt. Man var dog indstillet på at forhandle med Venstre og de konservati
ve om, hvilken konseilspræsidentkandidat man skulle foreslå kongen, når blot kandidaten

blev fundet blandt de partier, som i folketinget havde flertallet. Man var ligeledes villig til
at afholde folkeafstemningen, før rigsdagen tog sin endelige beslutning i Vestindien sa

genm.

12° AR (1916), 43. Sjøqvist (1972), 213 215. For udtalelserne i rigsdagen se; RTL,
1915/16, møde den 25. august kl. 1, sp. 1868 1873, 1933 '34

1” Venstres modforslag findes trykt in; AR (1916), 43f`

123 AR (1916), 44
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Hverken Venstre eller de konservative kunne dog acceptere det radikale forslag, hvorfor

Zahle den 23. august sluttede forhandlingerne med at opfordre partierne til at holde det

vestindiske spørgsmål ude ved de valg, som nu måtte kommem. Landstinget, som

tidligere havde konstitueret sig som udvalg, afgav en flertalsindstilling og to mindretal
sindstillinger. Landstingets flertal, 42 stemmer mod 8, vedtog det samme forslag, som det

J.C. Christensen havde stillet i folketinget den 12. august, d.v.s. en udsættelse af ø salget

til efter en ny rigsdag var trådt sammenm.

Den fastlåste situation mellem folketinget og landstinget levnede ikke Zahle noget
alternativ til at udskrive nyvalg, hvorfor han den 1. september i folketinget stillede. forslag

om den nye grundlovs ikrafttræden i håb om snarest mulig efter afholdelsen af de nye valg
at få vedtaget salgskonventionenm.

Knud Fabricius mener, at den ægte vilje hos alle partierne, som var nødvendig for en
succesfuld gennemførelse af forslaget, mangledem. Partiernes gruppemødeprotokoller

vidner imidlertid om det modsatte. Ganske vist ankede daværende redaktør J .A. Hansen

på hovedbestyrelsesmødet _i Venstre den 15. september 1916 efterfølgende over det
misbrug af kongens henvendelse fra radikal side, som, han mente, havde fundet sted, og

som havde ført til en ændring af partiernes standpunlctm. Ikke alene havde udsagnet
klar adresse til Det radikale Venstre, men rummede i ligeså høj gad en enorm irritatation

over kongens intervention. Hverken udfaldet mod de radikale. eller irritationen over

kongen kan tages som udnyk for, at partierne ikke optog en loyal forhandling. Det gjorde
alle partier faktisk. Sammenbruddet skal snarere tages som udtryk for, at ingen af parterne
syntes, at de kunne strække sig længere uden enten at tabe ansigt. eller at måtte opgive
politiske mærkesager, som f.eks. en opgivelse af folketingsparlamentarismen ville have

129 MVF, partirnøde den 23. august 1916 kl. 3%, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917)

13° R§l`L_, 1915/16, møde den 25. august kl. 1, sp. 1938 1939, samt AR (1916), 45f

“I AR (1916), 47
132 Fabricius (1951), 299

133 MVF, møde mellem rigsdagsgruppen, Venstres hovedbestyrelse og partiets
redaktører den 15. september 1916 kl. 6, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917) ' '
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været det for regeringspartiet. For de radikale ville de borgerliges krav desuden have
været for ydmygende for regeringen og have påført de radikale et uacceptabelt stort
politisk nederlagm.

Jørgen Hatting peger desuden på, at de radikale under ingen omstændigheder var inter
esseret i et samlingsministerium og prøvede at torpedere forhandlingerne med henvisning
til, at de to borgerlige partiers forslag alle var tianrageligèm. At regeringspartiet bevidst
skulle have torpederet forhandlingerne er der intet belæg for i det anvendte kildemateriale

For de radikale var der ikke kun salgskonventionen, den udenrigspolitiske situation og

mærkesager som f_ eks. neutralitetspolitikken, men også regeringsmagten, at tage hensyn
til. Rodes henvisning til, at en borgerlig maioritet i et samlingsministerium ville være .
ensbetydende med en ændringaf den udenrigspolitiske kurs, må siges at være et udtryk
for, at de radikale forståeligt nok også vægtede regeringsmagten. Forståeligt er det også,
at den borgerlige opposition forsøgte at opnå maksimal inflydelse, endskønt det i dette

tilfælde mislykkedes.

2.7. Kontrollninistrene

Den 4. september 1916 tog Ellinger kontakt til Zahle for at forespørge, om 'forhand
lingerne kunne genoptages på det grundlag, som de var blevet sprængt på. De konservati

ve ønskede således forhandlingerne genoptaget på det grundlag, som de samme konservati

ve rígsdagsmænd den 23. august resolut havde afvist.
Zahle stillede to betingelser for at genoptage forhandlingerne. For det første skulle

sammensætningen af ministeriet fortsat være sådan, at de radikale og socialdemokraterne

havde flertallet i et sådant. For det andet skulle man finde en fremgangsmåde for løs
ningen af det vestíndiske spørgsmål, inden ministeriet kunne dannesfifi. Den 6. septem

ber afholdt partiernes delegerede derfor tre møder. De konservative fremsatte her et
forslag til løsning af det vestindiske spørgsmål. Forslaget omfattede nedsættelse af en
rigsdagskommission til kulegravning af spørgsmålet samt afholdelse af en folkeafstemning

__'__" ""_I __'.

Ht Hatting (1966), 61f
et Hatting (1966), ss, 62, 67
13° AR (1916), 4sff
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efter valgreglerne i den nye glundlovm. Dette forslag blev vedtaget af samtlige rigs

dagens partier. Nu var det ene stridspunkt fjernet, og man manglede da blot at blive enige

om ministeriets sammensætning.

De radkale var faktisk modstandere af at genoptage forhandlingerne, idet hverken Zahle

eller daværende handelsminister Christopher Hage umiddelbart var villige til at stå i

spidsen for et eventuelt samlingsministeriumlis. De radikale kunne imidlertid ikke godt
afvise at genoptage forhandlingerne, efter at de konservative havde accepteret at forhandle

på grundlag af de krav, som de radikale selv to uger tidligere havde stillet som absolut

ufravigelige. En afvisning fra radikal side af at genoptage forhandlingerne ville være

ensbetydende med, at ansvaret for udskrivelsen af nyvalg, og hvad deraf kunne følge,

ville ligge hos de radikale.
Midt i september' må de radikale og socialdemokraterne være kommet overens om en

model for hisens parlamentariske løsning. Forslaget, som formentlig var et socialdemo

kratisk ønske, indebar optagelsen af én repræsentant fra hver af oppositionspartierne i den
siddende radikale regering til som ministre uden portefølje, de såkaldte kontrolministre, at
deltage i ministermøder og statsrådsnrøderm. For de radikale var løsningen, omend der

var nogen betænkeligheder ved den, ganske gunstig. For det første undgik man et
samlingsministerium med en for kraftig borgerlig dominans, og for det andet undgik man

valg.

Så sent som den 19.' august havde Piper givet udtryk for, at der burde dannes et virkeligt

sarnlingsininisterium og ikke bare en supplering af det siddende ministeriumm. Altså

skulle der forhandles hen imod dannelsen af et egentligt samlingsministeriunl med seks

medlemmer fra den borgerligeopposition og syv fra de radikale og socialdemokraterne og

m Forslaget findes vedhæftet in; GDKF, møde den 5. september 1916 kl. 13 l/4,
pakke nr. A V nr. 1 samt in; AR (1916), 51f samt; Fabricius (1951), 306

'33 GDRV, møde den 7. september kl. 10 1916, pakke 2, bind l (1914 1918)

'39 GDRV, møde den 30. september kl. 12 1916, pakke 2, bind 1 (1914 1918)

14° GDKF,~fmøde den 19. august 1916 kl. ll, pakke nr. A IV nr. 20

57



ikke som udfaldet blev et ministerium bestående af den siddende regering suppleret af en
repræsentant fra hvert af oppositionspartierne.

På et hovedbestyrlesesmøde i Venstre den 15. september var der på trods af de konser
vatives opfordring til konseilspræsidenten stadig en udpræget stenming for valg og en klar

overbevisning om, at valgene ville komme. De konservatives forslag blev ikke tillagt

nogen betydning og end ikke diskuteret på mødetm.

To uger senere svingede stemningen filldstændig i både Det konservative Folkeparti og

Venstre. På et partimøde i Venstre den 27 . september fremlagde Jørgen Pedersen en
skrivelse fra regeringen til to konservative rigsdagsmedlemmer om indsættelsen af en

kontrolminister fra hvert parti.

Ingen i Venstres gruppe talte på dette partimøde om. valg. I stedet for blev der brugt

udtryk som, at Venstre måtte tage sit ansvar og være loyal. Det hævdedes oven i købet på
mødet, at Venstre med en sådan ordning ville få en stor indflydelse på regeringens politik,
og at man næppe ville kunne sige nej til regeringens forslagm.

Venstres medlemmer var særdeles forbeholdne og tøvende over for ministeriets forslag,
og følte sig bestemt mere af nød end af lyst' nødsaget til at acceptere deltagelse på disse

betingelser. Det fremgår imidlertid ikke af mødet, hvad der pludselig foranledigede

medlemmerne til at opgive valgkravet og acceptere et radikalt forslag, som var markant
dårligere, end det partiet sammen med de konservative på det bestemteste havde afvist den
23. august. Efter. Venstres og de konservatives klare afvisning af forslaget i august og

sammenbruddet i forhandlingerne med regeringen ville valget med sikkerhed være
kommet, hvis ikke de konservative havde taget kontakt til Zahle i starten af september.

Det har næppe været en sådan model, som Piper havde i tankerne, da han udtrykte ønsket

om dannelsen af et virkeligt samlingsministerium.

Motiverne til de to borgerlige partiers holdn_ingsændring kan dels have baggrund i den

udenrigspolitiske situation og dels i den indenrigspolitiske. Det er helt klart, at Venstre og

“L MVF, møde mellem rigsdagsgruppen, Venstres hovedbestyrelse og partiets
redaktører den 15. september l9i6 kl. 6, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917)

142 Forslaget og Venstres 'forhandlinger om dette er gengivet in: MVF, partimøde den
27. september 1916 kl. 2, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917) '
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de konservative 'ville have fået ansvaret for et valg, som under den igangværende krig

kunne have været til skade for Danmark. Venstre. og de konservative ville have kurmet

tage ansvaret, hvis fokus var blevet flyttet fra det vestindiske spørgsmål og over på

ministeriets utroværdighed. Dette blev helt klart på Venstres hovedbestyrelsesmødet den

15. september 1916, da daværende rigsdagsmedlem Brorsen lagde vægt på, at det
vestindiske spørgsmål var et uheldigt valggrundlagm. Brandes” usande dementi' var for

det første en for lille sag i forhold til salget af De dansk vestindiske Øer, og for det andet
var i hvert tilfælde hovedparten af Venstres medlemmer salgstilhængere.

På den ene side ktmne Venstre og de konservative ikke godt to uger efter den bestemte
afvisning af de radikales krav til dannelsen af et samlingsministerium nu pludselig gå ind.
på kravene. Ordningen med kontrolministre var derfor kun den tredjebedste løsning .
næstefter en samlingsregering, hvor Venstre og de konservative havde flertallet og efter en

samlingsregering, hvor den borgerlige opposition i det mindste havde 6 medlemmer. På
den anden side kunne alternativet vise' sig at være mere skæbnesvangert, idet både Venstre
og de konservative på dette tidspunkt formentlig har indset, at regeringen havde den
bedste udgangsposition m.h.t. nyvalg, et valg, som de to borgerlige partier måtte bære

ansvaret for. Derfor måtte de to borgerlige partier nødvendigvis acceptere ethvert 'tilbud

fra regeringen om deltagelse i regeringssamarbejdet.
Med henvendelsen til Zahle den 4. september brød rigsdagsgrupperne med den linje,

som det konservative partis hovedbestyrelse og rigsdagsgrupperne tidligere havde været

enige om. I etbrev af 27. september 1916 til formanden for landstingets konservative

gruppe udtrykte partiets hovedbestyrelse sin største frygt for, at partiet som følge af den
manglende tilslutning til Venstres valgkrav ville blive sprængtm. Dermed var uenig _

heden hos de konservative total. lkke alene herskede der uenighed internt i rigsdags

grupperne, men nu også mellem rigsdagsgrupperne og partiets hovedbestyrelse. Uenig

heden kom endda til udtryk efter, at Rottbøll varindtrådt i ministeriet. A. Foss forsøgte
på eget initiativ i lighed med kongen at formå det nye kontrolministerium til at beholde

i alt fald St. Jan for at undgå bitterhed og splid i den konservative gruppe. Dette blev

“3 MVF, hovedbestyrelsesmøde den 15. september 1916 kL 6, Folketinget nr. IV, 9
(1915 1917)

144 Brev fra forretningsudvalget til rigsdagens konservative grupper dateret 27. septem
ber 1916 findes in; GDKF, pakke nr. A V nr. l
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imidlertid afvist .af ministeriet“5. Ordningen betød derfor også, at de konservatives
oprindelige krav om, at en anden rigsdag og regering skulle tage stilling til spørgsmålet
om øernes salg, måtte opgives.

Den 30". september afgav rigsdagens fællesudvalg betænkning. Man enedes her om at

bruge den fremgangsmåde, som de konservative havde foreslået. Desuden skulle der, som
de radikale havde forslået, optages i alt tre kontrolministre i den siddende regering.
Fællesudvalgets betænkning blev i folketinget vedtaget med 96 stemmer mod l, og

landstinget vedtog ligeledes betænkningen enstemmigt med 48 stemmerm. Med ind

trædelsen af kontrolministre, nedsættelse af en rigsdagskommission og. afholdelse af en

vejledende folkeafstemning var den indenrigspolitiske krise om ø salget bilagt.

2. 8. Delkonklusion I

At både den danske og den amerikanske regering havde interesse i at hemmeligholde for

handlingerne synes åbenbart. Salgsrygterne var med mellemrum fremkommet i pressen

siden sidste salgsforsøg i 1902. Det står derfor klart, at ikke alene førende forretningsfolk

og fremtrædende politikere, men også store dele af befolkningen jvf. møderne 10. april

og 6. august 1916 havde en anelse om, hvad der foregik. Grunden til, at salgsplanerne i

1916 "kom bag" på de fleste, skal snarere tilskrives den kendsgerning, at de fleste regrede
med, at salgsplanerne også denne gang blot var rygter, som man ikke behøvede at tillægge

større betydning. Selv om det vestindiske spørgsmål var på dagsordnen i de borgerlige
rigsdagsgtupper, inden det officielt sattes til forhandling i folketinget den 10. august,
fremkaldte dets fremkomst ingen reaktioni de to grupper. Det faktum, at hverken Venstre

eller de konservative reagerede nævneværdigt på selve hemmeligholdelsen, styrker den
formodning, at begge de borgerlige oppositionspartier overvejende var enige med den

radikale regering i fremgangsmåden omkring det vestindiske spørgsmål.

__._'_.._ __... . . __ __

“5 Arkiv nr. 6208, Ove Rode, pakke nr. 43 nr.. c, d, e, l3. ministermøde den l9.
december 1916

146 AR (1916), 65
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En reaktion fremkaldte derimod Edvard Brandes” optræden og uheldige rolle i sagen.
Spørgsmålet om, hvem der ønskede forhandlingerne hemmeligholdt, var kun interessant

set i lyset af Brandes” dementi. Grunden til, at Venstre og de konservative ikke kommen

terede regeringens påstande om, at forhandlingernes hemmeligholdelse var sket efter
amerikansk ønske, var, at de to partier ellers havde været nødt til at undsige Brandes”

usande dementi. Hemmeligholdelsen blev derfor udelukkende kædet sammen med finans

ministerens udtalelser i Narionnlridenda. Sorn skeptisk borgerlig opposition kunne hverken

Venstre eller Det konservative Folkeparti lade regeringens usandheder gå upåtalt hen.
Oppositionen var nødt til at reagere og tage skarp afstand' fra regeringens handlemåde. Det

var således ikke selve hemmeligholdelsen, men alene Brandes” dementi, som oppositionen

reagerede imod. Det vestindiske spørgsmål var således ikke den direkte årsag til Venstres

valgkrav, men det var derimod Brandes” dementi.

Både _J.C. Christensens argument onf1,'at der skulle afholdes nyvalg, såfremt bare et enkelt

medlem trådte ud af rigsdagen under henvisning til valgreglerne i 1866 grundloven, og

henvisningen til, at De dansk vestindiske Øer senere ville kunne få større betydning for
Danmark, blev kun fremsat for at dække over partiets reelle hensigter. Argumenterne blev

fremført for at legitimere valgkravet.

.En_ af grundene til, at Venstre ikke kunne omsætte deres ønske om valg til et direkte

valgkrav, var, at det da let ville komme til at se ud som om, at Venstre kun ønskede '
valget for magtens skyld og ikke for at få valgt et "troværdigt" og uplettet ministerium.
En anden grund var, at det var vigtigt for Venstre, at regeringen og ikke Venstre selv

udløste rigsdagsvalgene.
Venstres dilemma var hele tiden, hvordan en fjernelse af ministeriet Zahle kunne kombi

neres med en vedtagelse af konventionen uden samtidig at gøre Venstres politiske
hensigter så åbenbare, at det kom til at virke som om, at det var Venstre og ikke regerin

gen, der blokerede for en løsning. Dette var formentlig årsagen til, at Venstre ikke

begærede valget afholdt. På den ene side støttede Venstre Det radikale Venstre og
Socialdemokratiet i salgssagen, men på den anden side havde Venstre brug for de

konservatives støtte til at vælte regeringen. Med regeringens uheldige håndtering af sagen

havde Venstre fået det nødvendige påskud til at bryde med 'borgfreden og med regeringen

og søge de konservatives støtte.
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Ansvaret for udskrivelsen af valgene skulle ligge hos regeringen. Det ville ansvaret

komme til, fordi Venstre vidste, at regeringen ikke kunne støtte forslaget om en ud
sættelse. Af to onder ville kun valgkravet stå tilbage, og regeringen havde da selv kastet

landet ud i en valgkamp. Kongens intervention og de konservatives skepsis m.h.t. valg

tvang i sidste ende Venstre væk fra valgkravet.

At J .C. Clnistensen ønskede valgene' afholdt før eller sammen med en folkeafstemning,
men absolut ikke efter, viser, at han talte mod bedre vidende i rigsdagen, når han udtalte,

at han tvivlede på, om regeringen havde befolkningens opbakning i det vestindiske

spørgsmål. l.C. Christensen vidste ligesom resten af Venstres gruppe, at øerne ville blive

solgt, hvis det stod til den danske befolkning. Dette må være grunden til, at Venstres '

medlemmer for det første ønskede ø salgsspørgsrnålet skilt ud fra rigsdagsvalgene og ikke

ønskede en folkeafstemning afholdt før rigsdagsvalgene. I modsat fald var grundlaget for
udskrivelsen af nyvalg forsvundet. I stedet for at gå ind på ministeriets krav var en

sprængning af forhandlingerne, som banede vejen for de attraktive valg, i første omgang

langt mere attraktiv for partiet.

De bløde vendinger i Venstres forslag og udmeldinger i rigsdagen i forbindelse med
grundlovens ihafttræden kunne begge de borgerlige partiers gruppemedlemmer umiddel
bart støtte, idet de rummede flere fortolkningsmuligheder, men dog kun en hensigt,

nemlig at få nyvalg. Som forhandlingerne skred frem, blev hensigten mere og mere klar,
og dermed tiltog uenigheden hos de konservative mere og mere. Dermed blev det også

klart, at koordinationen mellem de to borgerlige oppositionspartier i forbindelse med hen

sigten med forslagene og udmeldingerne helt manglede. Dertil kom kongens intervention,

som bevirkede, at løsningen nu blev en helt anden, end den ellers ville være blevet, idet

Venstres valgforslag ikke længere ville kunne samle flertal i landstinget. Dermed kom
kongen direkte til at spille en utilsigtet stor politisk rolle, som ellers ikke var tiltænkt. en

konstitutionel monark.

De radikales forhandlingsvillighed i forhold til Venstre og de konservative var meget

ringe. Dog vil der næppe være grundlag for at antage, at de radikale var ude på at

torpedere forhandlingerne med oppositionen, som Jørgen Hatting kategorisk fastslår, idet
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konventionens vedtagelse jo var afhængig af den borgerlige majoritet i landstinget. og
fordi de radikale helst ville undgå valg og samtidig' bevare magten. Det vil derfor være
rigtigt at fremhæve, at de radikales forhandlingsvillighed var tvunget af de politiske
omstændighederm. Ingen af partierne kunne afirise at optage en loyal forhandling om
dannelsen af et samlingsministerium uden samtidig at måtte tage ansvaret for de valg, som

da ville blive resultatet. Alle parter strakte sig derfor så langt, de kunne, uden at give

efter for modpartens krav. '

Venstres forsøg på at tilsidesætte folketingsparlamentarismen ved dannelsen af en
samlingsregering var derimod en blokering i forhold til regeringen. Det bør dog 'under

streges, at selv om Venstre og de konservative havde domineret en sådan samlings

regering, så ville de radikale og socialdemokraterne stadig bevare flertallet i folketinget..

omend det reelt ville blive 'umuligt at bruge det, Dette vidste Venstre, og forslagene fra

partiet blev fremsat dels for at få maksimal indflydelse på en eventuel samlingsregering,
og dels for, hvis dette ikke var muligt, at fremtvinge rigsdagsvalgene.

Venstre havde efter kongens henvendelse den 16. august ikke de konservatives op

bahring til valgkravet. Dette var formentlig årsagen til, at Venstre i sidste ende måtte

acceptere de radikales og de konservatives forslag til krisens løsning. Kongens hen
vendelse afgiorde sagen for de konservative, og Venstre måtte med enigheden mellem de
radikale og de konservative erkende, at en fastholdelse af valgkravet ikke var mulig. For

ikke alene at skulle bære ansvaret for eventuelle nyvalg eller blive holdt ude fra ind
flydelse måtte Venstre gå med til ordningen med kontrolministre.

_ _' " '______ ;_

. W RTL, 1915/16, møde den 15. september kl. 1, sp. 1949
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3 TRYK?

3.1. En økonomisk tvangssituation?

De økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forhold i den danske koloni i Caribien var

særdeles utilfredsstillende. Både rigsdagskommissionens betænkning, debatten i selve

rigsdagen og ikke mindst samtidige beretninger viser, at specielt udsigten til en bæredygtig

landbrugsproduktion var meget ringe. Efter det mislykkede salgsforsøg i 1902 blev
plantageselskabet "Dansk Vestindien" oprettet som aktieselskab af pengestærke køben
havnske forretningsfolk som Holger Petersen, gave Moltke, etatsråd Holger Hammerich
m.fl. iii. Formålet skulle være at opkøbe plantager og iværksætte økonomiske tiltag til
forbedring af situationen på øerne. På de opkøbte plantager blevbuslclandet ryddet, og det
blev forsøgt at forny landbruget, uden man dog ad den vej kom de økonomiske problemer

til livs. Landbruget stod overfor problemer som f.eks. manglende vand til overrisling af

markerne, manglen på pålidelig arbejdskraft samt alt for ekstensivt og ensidigt drevet

landbrug, hvilket svækkede produkternes konkurrencedygtighed.

De tiltag, som selskabet " Dansk Vestindien" H satte i værk, mislykkedes, antageligt på

grund af at staten siden salgsforsøget i 1902 havde forsømt at foretage de omfattende in
vesteringer, som var så nødvendige for øerne.

Alt i alt ville de samlede investeringer fra den danske stats 'side beløbe sig til omkring 5

6 mill. kroner bare for at bringe øerne op på et tåleligt niveau; De foranstaltninger, der

skulle til, var kloakering, jernbaner, bekæmpelse af sygdomme, vandforsyning i byerne,

forbedringer af veje og gader, forbedring af de hygiejniske forhold samt forbedring af
hospitalsvæsnet. Men selv hvis disse forhold blev bragt i orden, kunne der ikke gives

nogen garantier for fremtidig økonomisk balance. Når overrislingsanlæggene på St. Croix

medregnedes, ville de samlede udgifterafholdt af den danske stat beløbe' sig til over 10

mill. kronerm. Det bjergrige terræn på St. Croix umuliggjorde indførelsen af et inten

_ _ ___|________ _ __.. _ _. _. __ __ ._._

“B Jørgensen (1953), 56f

149 RB (1916), 40, 54
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sivt drevet landbrug. De direkte dampskibsforbindelser var årsag til nedgangen i antallet af

anløbne skibe til Charlotte Amalie. Sukkerproduktion og skibsfart havde været rygraden i
den vestindiske handel og økonomi, og uanset øernes fremtidige statsretlige tilhørsforhold,
så skulle forholdene bringes i orden.

Problemet med at basere hele produktionen for et så relativt lille landområde som det
vestindiske på kun en afgrøde, som i dette tilfælde var sukker, var, for det første at en
intensiv og for ensidig produktion ikke tålte at slå fejl en eneste gang, fordi der så ikke
eksisterede nogen anden produktion til at udligne nedgangen det ene sted. En så ensidig
produktion er derfor meget aflrængig af, at alle led i produktionen fungerer. Brister bare
et enkelt led, f. eks mangel på vand, mangel på arbejdskraft eller manglende vedlige
holdelse af produktionsmidler, så falder hele økonomien sammen. Tørkeperioderne 1912.
14, strejken i foråret 1916, da høsten ellers tegnede lovende, og orkanen i oktober 1916 er

godeeksempler på dette.
_ _.~~\ _

sp

For det andet var sukkerroernes succes godt på vej til at udkonkurrere. sukkerrørene og

dermed ljerne grundlaget for den vestindiske produktion og dermed øernes formåen til at
klare sig selv. Selv en lempelse af importtolden ville ikke kumre afhjælpe problemerne,
fordi transportomkostningerne uanset toldsatsernes størrelse stadig ville være meget

storem. En lempelse af importtolden eller helt afskaffelse af eksportpræmierne, som var

resultatet af 'sukkerkonferrencen i Bruxelles i.l902““, ville kun have udskudt en uund

gåelig ornlægning af øernes produktion og industri. Selv små forbedringer i udnyttelsen af

sukkerroerne ville i løbet af meget kort tid totalt udkonkurrere sukkerrørene alene på

grund af disses transportomkostninger, som, uanset hvor intensivt sukkerrørene ellers blev.

dyrket, stadig ville være en hindring.

Desuden var sarnhandlen mellem Danmark og De dansk vestindiske Øer i forvejen meget

lille. I perioden 1884 94 udgjorde St. Croix” import fra Danmark kun 3 % af øens

samlede import, hvorimod godt 10 % af St. Croix” samlede eksport gik til Danmarklfiz.

USA var derimod hovedmarkedet, og planterne håbede derfor på større indtjening, når

15° RB (1916), 40

151 Jørgensen (1953), 61

152 Jørgensen (1953), 59
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øerne kom indenfor det protektionistiske amerikanske toldområdelfii. En afskaffelse af
importtolden på ve stindisk sukker indført til USA var faktisk, hvad udenrigsministeriet i et

svar til rigsdagskommissionen ville. loveskete i samme øjeblik, De dansk vestindiske Øer
blev _overdraget til USA. Udenrigsministeriet byggede denne formodning på et telegram

fra C. Brun. I dette telegram gjorde Brun det klart, at toldfriheden allerede var indført i

de øvrige amerikanske besiddelser i Caribienlfil. Udsigten til lempelse af eller helt

afskaffelse af importtolden var sandsynligvis hovedårsagen til planternes overvældende

tilslutning til salget.
Sukkerroernes konkurrenceevne var dog alligevel et tvivlsomt argument for salg, fordi

det samme problem, som var gældende i forhold til Europa og Danmark, efterhånden også

ville gøre sig gældende for vestindisk sukker indført toldfrit til USA. Den amerikanske
sukkerroe produktion var ligesom den europæiske endnu på dette tidspunkt ikke så
omfattende. De konservative kommissionsmedlemmer advarede da også imod, at ameri
kanske sukkerroer også i løbet af kort tid ville udkonkurrere det vestindiske rørsukker.
Dermed ville salget ikke på længere sigt gavne sukkerrørsprodueenterne på De dansk
vestindiske Øer og således ikke 'redde den samlede økonomi på øernem . Noget andet

var så, at USA i virkeligheden havde sukker nok til at dække efterspørgslen på hjem

memarkedet, dels med roesukker og dels med sukkerrør fra både Puerto Rico og Cu
balfifi. Den amerikanske interesse kunne således' ikke være udsprimget af ønsket om at

redde den vestindiske sukkerproduktion.

“Dansk~Vestindien" forsøgte sig derfor med forskellige afgrøder såsom kakao, bananer,
ananas og agave. Hver gang mislykkedes forsøgene på at skabe en rentabel produktion.

Enten var jorden for dårlig som følge af manglende gødskning eller også var jorden for

tør som følge af manglende overrislingsmnligheder. Et kronisk problem for selskabet var
tidnøden. Der var ikke råd til i årevis at vente på, at anstrengelserne og investeringerne

153 Jørgensen (1953), 61

154 UMG 8, pakke nr. H8 28 journal nr. 21, Kr/D brev fra udenrigsministeriet til
rigsdagskommissionen dateret København den 20. oktober 1916

1” RB (1916), 49 50
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skulle give det ønskede afkast, men selskabet havde brug for et hurtigt udbytte her og nu.
Resultatet var, at produkternes kvalitet blev dårlig og produktionen måtte til sidst helt

opgives. Frugtavlerne stod desuden overfor det problem, at frugten ofte havde ligget så
længe inden udskibning kunne fmde sted, at den simpelthen rådnedem.

Såfremt produktionen derimod blev for alsidig, måtte de enkelte 'producenter selv stå for
produktion, vedligeholdelse og forædlíng af de producerede varer. Driftsomkostningerne
og transportudgifter for den enkelte landmand ville dermed blive så store, at en egentlig
produktion ikke længere var rentabel.

Den politiske forsømmelse erkendte socialdemokraterne godt støttet af de radikale. Det

ville blive vanskeligt for ikke at sige umuligt at tilvejebringe de mange millioner eller

måske snarere at finde den nødvendige politiske vilje til at tilvejebringe de midler, der var

helt afgørende for øernes fremtidige økonomiske trivselm. Dermed erkendte Socialde

mokratiet, at der ikke forelå en økonomisk tvangssituation, men blot manglende politisk
vilje til at ophj ælpe øerne.

Socialdemokraternes tilslutning til Venstres og de konservatives argument om, at

regeringen lagde vægt på de dårlige 'økonomiske forhold, skal ses i forhold til Socialdemo
kratiets politiske standpunkt i forbindelse med arbejderspørgsmålet på øerne.

Socialdemohaterne mente, at befolkningen på øerne ville være bedre tjent med at
komme under amerikansk styre i social og økonomisk henseende. Det socialdemokratiske

folketingsmedlem Sigvald Olsen lagde i modsætning til de radikale afgørende vægt på den
økonomiske del af spørgsmålet. Sålænge Danmark havde økonomiske fordele ved

besiddelsen, så ville man ikke sælge, men 'nu hvor den økonomiske situationen var kritisk,
ville man ikke længere vide af øerne; Han mente, at hvis øerne havde været rige og havde

givet overskud, så havde situationen været en anden, men sukkerproduktionen spillede
ikke længere nogen rolle for Danmark, og derfor kunne øerne afllændeslsg.

HL.

1” Jørgensen (1953), 71
153 RTF, l9l5.fl6, møde den 10. 'august kl. 3 sp. 5222, 5237 samt møde den il.

august kl. l sp. 5337, 5339 40

159 RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5213 17
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Borgbjerg var inde på samme tema i sit indlæg i folketinget den 12. august. Han ville
heller ikke se bort fra de 94 mill kr., som statskassen ville erhverve ved salget, og som

kunne bruges til sociale reformer i Danmark. Noget andet var, at Danmark efter hans

mening ikke burde optræde som kolonimagt, men sørge for ordentlige forhold for landets
egna indbyggerelfiü. I den forbindelse er Borgbjergs opfattelse af Danmark og De dansk
vestíndiske Øer som to helt adskilte størrelser værd at bemærke.

Grundlæggende var Socialdemokratiet uden tvivl imod hele kolonisystemet og de hvide
planteres udnyttelse af den billige sorte arbejdskraft. Der bør ikke ses bort fra den .
kendsgerning, at Socialdemokratiet i høj grad identificerede sig med de sorte arbejderes

sag på De dansk vestindiske Øer, hvilket bl.a. de sorte arbejderes leder Hamilton Jacksons

møde med socialdemokraterne i København i 1916 vidner om'6*. Socialdemokraterne fik
ved den lejlighed skyld for at have lært de sorte strejkevåbnet at kende, hvilket blev brugt
i forbindelse med sukkerrørshøsten i foråret 1916.

Derimod identificerede Socialdemokratiet sig ikke i øvrigt med den sorte befolkning.
Socialdemokratiets aktive deltagelse i debatten om øernes dårlige økonomi og markeringen
af disse forhold i forbindelse med fremsættelsen af salgstraktaten er derfor snarere en
generel politisk markering til støtte for arbejderbevægelsen på De dansk vestindiske Øer.

Fra politisk hold havde man valgt en model, som indebar, at øernes økonomi skulle balan
cere i sig selv. På et tidspunkt, hvor der var krig i Europa, og hvor rationeringer og

nedskæringer derfor var helt almindelige, var øerne ikke uventet en økonomisk byrde for

Danmark. Netop heri lå problemet. De dansk vestindiske Øer blev drevet som en '

forretning.
I det 18. århundrede var kolonier almindeligvis det samme som forretning, men kolonier

i det 20. århundrede kunne ikke længere drives på samme måde som i det 18. århundrede.

Den gamle model kunne ikke overføres på de moderne tider. Politikerne havde forsømt at
revurdere forholdet til kolonierne. Alene det faktum, at presseloven af 1799 stadig var

16° RTF, 1915/16, møde den 12. august kl. 12 sp. 5361 62

16' Jørgensen (1953), 84f '
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gældende på De dansk vestindiske Øerlfii, vidner om en ligegyldighed med øernes for
hold samt manglende evne til fra politisk hold at få gjott op med for længst hensvundne
tiders opfattelse af kolonier som ren. og skær forretning.

Det væsentligste problem var, at De dansk vestindiske Øer ikke i den forstand blev
betragtet som 'en del af Danmark eller snarere en del af helheden, men som et selvfinan

cierende og selvstændigt led i den samlede økonomi i kongeriget, som oven i købet helst

skulle give moderlandet økonomisk overskud. Vestindien og kolonierne i det hele taget
var ikke ligestillede med andre danske provinser, derfor var det svært for ikke at sige

umuligt at få økonomien til at hænge sammen for et område på størrelse med limfjordsøen

Mors, netop fordi økonomien skulle, men ikke kunne balancere.

I Venstre og Det konservative Folkeparti herskede der imidlertid nogen uenighed om,

hvorvidt økonomien var så dårlig, at en afllændelse var nødvendig. Oppositionen angreb
således regeringen og Socialdemokratiet for at løbe fra det politiske og moralske ansvar,
som Danmark.havde overfor øerne og deres befolkninglfia.

Den borgerlige kritik falmede set ilyset af, at heller ikke skiftende borgerlige regeringer
i så fald tidligere havde levet op til déres moralske forpligtelser, idet både skiftende
konservative (dengang Højre ) og Venstre regeringer også tidligere havde forsøgt at

afhænde De dansk vestindiske Øer i tider, hvor den økonomiske situation i kongeriget var
dårlig (bl.a. efter krigen 1864 og senere under konseilspræsidenterne H. Sehested og H.E.
Hørring og J .H. Deuntzer). Dette bekræftes af Andreas Jørgensen, som peger på, at det

udelukkende var øernes voksende gæld' til statskassen, der gentagne gange fk skiftende

danske regeringertil at fremkomme med salgstanker. Andreas Jørgensen peger desuden

på, at kolonialloven af 1863, som pålagde kolonierne urimeligt store økonomiske byrder i

form af afgifter, samt en meget bekostelig administration, var hovedårsagen til øernes

stigende gæld til den danske statlfil. Årsagen skal nok snarere findes i, at ingen pro

duktion længere var rentabel, som også rigsdagskommissione n pegede på.

162 Jørgensen (1953), 85

163 RTF, l9_l5.f 16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5228 samt møde den il. august kl.
1 Sp. 5303, 5317 13, 5343
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Grunden til, at Venstre nu så helt anderledes på sagen, var den indenrigspolitiske krise.
Venstre kunne som følge af sit valgkrav tillægge de økonomiske motiver hovedansvaret
for regeringens salgsplaner. For Venstre drejedeidet sig samtidig om at gøre de økonomi
ske problemer så små som mulig for at kunne legitimere et valg. Først efter et valg, hvor
Venstre var kommet til magten, kunne øerne athændes. Det vigtige var således ikke at få
afltændet øerne eller ophjælpe øerne og dermed påtage sig det politiske ansvar, men at få

valg. _

Flere konservative rigsdagsmedlemmer pegede på, atder manglede reel politisk vilje til
at ophjælpe øernelfifi. De samme konservative medlemmer forsøgte imidlertid ikke at
omdefinere koloniens rolle i forhold til Danmark, som var afgørende for de økonomiske

forhold. Dertil kom, at visse konservative rigsdagsmedlemmer, heriblandt Holger

Pedersen, selv havde investeret i øeinelóó, og disse investeringer ville i tilfælde af et

salg være spildt.

Det kan på den baggrund hverken have været øernes tilstand, den sorte befolknings

levevilkår eller den økonomiske byrde, som øerne var for Danmark, der var den egentlige

grund for visse konservative, men derimod alene detfaktum, at De dansk vestindiske Øer

ville blive afhændet af et radikalt miitisteriumm. Ved at give økonomi og sociale for

hold, sorn jo var en indenrigspolitisk prioritering, skylden for regeringens ønske om
øernes salg, havde' man en mulighed for at undgå, at øerne blev afstået under et radikalt

ministerium.

De to borgerlige oppositionspartier var nødt til at postulere, at regeringens hovedmotiv til

salget udelukkende var af økonomisk art. Hvis de to 'borgerlige partier havde tillagt
udenrigspolitiske grunde, d.v.s. Danmarks forhold til udlandet og her vel i første
omgang til neutralitetsprincippet en lige så stor betydning som regeringen, så' havde de

to borgerlige oppositionspartier betíngelsesløst været nødt til at acceptere salget uagtet

165 GDKF, gnippemøderne den 4. august og 9. august 1916, pakke nr. A IV rn'. 20.

166 GDKF, gruppemøde den 4. august 1916, pakke m'. A' IV nr. 20.

16? GDKF, henvendelser fra partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg den 8.
august 1916 samt gruppernøderne den 9. og 10. august 1916, pakke nr. A IV nr. 20 samt
GDKF, henvendelse fra partiets forretningsudvalget den 27. september 1916, pakke nr. A
V nr. l
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Brandes” usande dementi og uagtet de indenrigspolitiske fordele, som den borgerlige
opposition kunne få ved at bruge sagen mod regeringen. Venstres valgkrav ville i så fald

have været umuliggjort, fordi der så ikke havde været et alternativ til en hurtig løsning.

3 .2. Racemodsætninger

Som ovenfor anført, identificerede socialdemokraterne sig med den vestindiske arbejder

bevægelse, men ikke med den vestindiske befolkning i øvrigt. Arbejderspørgsmålet og de
racemæssige problemer var imidlertid uløseligt forbundet. Andreas Jørgensen beskriver
ligefrem de sortes kamp for bedre sociale kår ikke som en klassekanip, men som en

racekamp. Hamilton Jackson brugte modsætningerne mellem sorte og hvide til at få så stor

opbakning blandt de sorte som muligt, således at modsætningerne blev klare for enhver.

Hvide og sorte i samlet front for bedre sociale vilkår og højere løn var ikke så effektivt

som raceforskellene, som umiddelbartkumie ses og forståslás. På den anden side må det
påpeges, at næsten ingen af de få pct. hvide, der boede på øerne, tilhørte den laveste

klasse, men beklædte embedet i den offentlige forvaltning eller var plantageejere.

I starten af århundredet var det almindeligt at karakterisere sorte som umodne, udannede

og opfarende, som europæerne havde en forpligtigelse til at opdrage til at blive civilisere

de borgere. Dette hævede, som bl.a. beskrevet af A. Paludan Müller og Henri Konovv,
ofte håndfaste metoder, og det var almindelig antaget, at en ærlig, streng men retfærdig

plan_tageforv_alter var et godt forbillede for de sorte, fordi de gerne ville ligne deres

herrelfigi Dette syn på de sorte bekræftes til dels af det ønske som selskabet "Dansk

Vestindien" nærede for at oprette landbrugsskoler og ikke mindst den såkaldte "bomulds
ferie" for skolebørn. Landarbejderne skulle på skolerne lære at behandle jorden rigtigt og

i det hele taget lære at blive dygtige og kyndige landmænd. "Bomuldsferien" skulle

indføres, dels fordi børnene var langt billigere og ofte hurtigere arbejdskraft og dels som

i | . .

163 Jørgensen (1953), 86

16? Paludan Müller (årgang 13), 333 348 samt Kaarsted (red.) Admiral Henri Konows
erindringer (1967), 28ff, 40, 54 samt Jørgensen (1953), 88
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opdragelse, idet børnene i en tidlig alder skulle lære at arbejde“°. Den samme type ferie
kendes i øvrigt fra Danmark langt op i tiden, nemlig de såkaldte "kartoffelferi.er".

Fordi lønnen var dårlig og de sundhedsmæssige forhold for arbejderne ofte var helt util

strækkelige, førte dette til udvandring af de bedste og flittigste arbejdere. Andreas
Jørgensen, for hvem arbejderspørgsmålet står helt centralt for den håbløse udvikling på

Yløerne, peger på, at bl.a. udgravningen af Panamakanalen fik arbejderne til at 'udvandre i

stor stilm. Udvandringen betød, at kun den dårlige arbejdskraft og urolige elementer
blev tilbage på øernem.

Andreas Jørgensen gør opmærksom på, at de sorte efter emancipationen om muligt
havde endnu dårligere sociale og sundhedsmæssige kår, fordi slaveejerne før 1848 havde
en interesse i, at deres slaver var så sunde og raske som muligt, og de var derfor under

lægetilsyn. Nu havde plantageejerne kun interesse i at få de stærkeste og sundeste, hvilket
førte til et drastisk fald i arbejdsstyrken som følge af sygdomm.

Når de bedste og flittigste arbejdere søgte andetsteds heni regionen, så burde planterne

netop have haft en interesse i at sørge for, at arbejdernes sundhedstilstand var god, og
dermed undgå kun at stå tilbage med kriminelle arbejdere og altså uden kvalificeret

arbejdskraft.

Det skal i den forbindelse understreges, at slaveriets ophævelse faldt i to etaper på De

dansk vestindiske Øer. Det første skæringsår er slaveimportforbudsåret 1810 og det andet
er selve emancipationsåret 1848. Indenfor dettetidsrum er det rigtigt, at planterne kunne
have haft en interesse i at sørge for 'arbejdernes sundhedstilstand, idet det efter 1810 var
vanskeligere at skaffe slaver og dermed arbejdskraft. Arbejdernes sundhedsmæssige

tilstand afliang derfor i 1916 nok snarere af den økonomiske ophjælpning på dette område
og var som sådan et politisk spørgsmål.

17° Jørgensen (1953), 80

“1 Jørgensen (1953), 83f

m RB'(l916), 38, 59
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De medlemmer af rigsdagskommissionen, som støttede flertalsindstillingen, lagde især
vægt på de sortes tilknytning til de ca. 10 millioner afroamerikanere, der levede i USA.
Parlamentarikerne var enige med kommissionen i, at De dansk vestindiske Øer kulturelt,
mentalt og geografisk simpelthen var for forskellige fra Danmark til, at et fællesskab var
naturligt og rimeligtm. Dette fandt klarest udtryk hos Edvard Brandes, der den ll.
august i rigsdagen udtalte: "Øeme har aldrig værer' danske og bliver aldrig danske, i' den
Forsrand, vi brager Order herr' Lander. 'M5

Også Venstre og de konservative anerkendte de kulturelle og mentale forskelle mellem
De dansk vestindiske Øer og Danmark. N _ Neergaard var af den opfattelse, at en
bibevarelse af bare en _af øerne ville kunne give Danmark kvaler i fremtidenm. Om det
var racerelaterede kvaler, i form af uroligheder, udenrigspolitiske eller økonomiske kvaler
fremgår ikke af Neergaards udtalelse. ' .

De konservative mente, at de racerelaterede problemer var meget store._ Både E.A. de
Richelieu og greve Frijs udtrykte bekymring. m.h.t. raeehadet. De konservative ønskede
ligeledes Hamilton Jackson bragt til tavshed ud fra den betragtning, at det var forud
sætningen for, at Danmark kunne bevare øernem.

Problemet for de sorte var, at der blev sat lighedstegn mellem arbejderspørgsmålet og
racemodsætningerne, hvilket uheldigvis for de sorte også betød, at der blev sat lighedstegn
mellem arbejderbevægelsen og uroligheder. Dermed forsvandt opbakningen fra de hvide
og altså også fra de danske rigsdagsmedlemmer, og ingen af de, som kunne, ville derfor
tage fat på løsningen af problemet; Racemodsætninger og arbejderspørgsmålet blev
betragtet som to sider. af samme sag, og dermed blev ingen af problemerne løst.

”4 RB (1916), 38, 40, 61 samt RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3.sp. 5238

”5 RTF, 1915/16, møde denll. august kl. l sp. 5338

”G MVF, partimødeden 20. december 1916 12, Folketinget nr. IV, 9 (1915 1917)

1" GDKF, partirnøderne den 4. august, den 12. august 1916 kl. ll, pakke nr. A IV
nr. 20 samt møde den 18. december 1916, pakke nr. A V nr. 1
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Andreas Jørgensen mener, at arbejderspørgsmålet var årsagen til, at der efterhånden var

flertal iden danske rigsdag for salgetm. Andreas Jørgensen vurderer imidlertid hverken
den indenrigs eller udenrigspolitiske side af sagen i sin artikel. Arbejderspørgsmålet
havde været et problem lige siden emaneipationen. Hvis arbejderspørgsmålet således nu
var årsagen til holdningsændringen i den danske rigsdag, som Andreas Jørgensen hævder,
så mangler der en forklaring på, hvorfor salget ikke blev gennemført allerede i' 1913 eller

måske efter oprøret i 1878.

Spørgsmålet er, om arbejderproblemerne kan holdes ude fra raceproblemerne og
omvendt, og om man i det hele taget kan skelne mellem disse to begreber. Holdningen til
arbejderne og de sorte i det hele taget havde hele tiden været præget af et negativt syn

eller i bedste fald ligegyldighed. Andreas Jørgensen peger da heller ikke selv på, at der i
1916 var udløsende faktorer, der___kj_.1m1e godtgøre et radikalt holdningsskifte i den danske
rigsdag og få rigsdagens medlemmer til at se anderledes og mere negativt på øerne og
deres befolkning end tidligere, og dermed være mere opsatte på salg, tværtimod.

Når kommissionens flertalsindstilljng så kraftigt fremhævede den sorte befolknings ønske

om salgskonventionens godkendelsem, skyldtes det i første omgang ikke, at de danske
myndigheder fuldt .ud anerkendte nationernes selvbestemmelsesret, som tydeligst kom til
udtryk i Versailles traktaten efter den første verdenshig, men snarere at selvbestemmel
sesretten i dette tilfælde kunne bruges til at legitimere magthavemes politiske mål, nemlig

salget.
Det faktum, at de "sorte" danskere generelt blev betragtet som intelligensmæssigt

laverestående individer, har givetvis også medvirket til, at interessen i Danmark for De

dansk vestindiske Øer var meget ringe.

3.3. Højhedsretten over heleuürønland

Til gengæld for Danmarks accept af overdragelsen af De dansk vestindiske Øer til. USA

forlangte den danske regering indrømmelser med hensyn til Grønland. Artikel ll i det

“S Jørgensen (1953), 90

“Q Jørgensen (1953), 89
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amerikanske konventionsforslag var meget løst formuleret og garanterede Danmarks
politiske og økonomiske interesser i Grønland og en beskyttelse af disse, menkun i
henhold til tidligere handels og søfartsaftalerm. Artilden var så løst formuleret, at den
kunne åbne mulighed for fortolkning. Spørgsmålet om Grønland var ikke medtaget i den

endelige konventionm.

Grunden til dette kan have været et dansk ønske om, at anerkendelsen skulle 'stå i en

særskilt protokol. Constantin Brun betonede overfor den amerikanske regering, at

Grønlands spørgsmålet for Danmark var et spørgsmål om nationale følelser. De amerikan

ske betænkeligheder vedrørende Grønland gik på, om USAs sikkerhed kumre komme 'i

fare ved at give Danmark indrømmelser i Grønland. Da Grønland imidlertid lå mellem
Canada og England skørmede man ikke, at der var umiddelbar fare for USA, og ud fra
den betragtning var de danske krav acceptable for den amerikanske regering. Robert

Lansing anså det endog for vigtigere at få Danmark til at acceptere salget af De dansk

vestindiske Øer end lade juridiske spidsfindigheder om Monroe doktrinen diktere hold

ningen til dansk højhedsret over hele Grønlandm.
Dog havde Lansing hellere set, at salget af De dansk vestindiske Øer blev kombineret

med Grønlands spørgsmålet i én og samme traktat. Grunden til dette var, at han alvorligt

frygtede, at USA ellers senere ville gøre krav i Grønland, hvis ikke Grønland blev knyttet
sammen med De dansk vestindiske Øerm. Thule basens anlæggelse i starten af 1950'er

ne under den kolde krig vidner om en fortsat amerikansk interesse for Grønland efter

anerkendelsen af dansk højhedsret over hele Grønland.

_ i I .

13° Arkiv nr. 6208, Ove Rode, pakke 43 Salget af de dansk vestindiske Øer, ameri
kansk forslag til konventionen artikel ll

131 Rigsdagstídende 1915/ 16, tillæg C, sp. 3891 3908

132 Arkiv nr. 7107, E. A. de Richelieu, Avisartikel. med overskriften: Da De dansk
vestindiske Øer blev solgt, Avertissements Tidende 5. august 1931 samt UMG 8, pakke
nr. H8 33, journal nr. 48, Amerikansk Offentliggørelse afdiplomatisk' Korrespondance ved
Salget af de vestindiske Æer, telegram nr. IX af 21. juli 1931 fra gesandtskabet i Wa
shington

183 UMG 8, pakke nr. H8 33 journal nr. 48, Amerikansk Ofientliggørelse afdiploma
tisk Korrespondance ved Salget af de Vestindiske Øer, telegram nr. 379 af 14. august
1931 fra gesandtskabet i Haag
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Wilhelm Rasmussen, socialdemokratisk folketingsmedlem, lagde særlig vægt på den
kendsgerning, at dansk højhedsret over Glfønland nu blev anerkendt af USA. Derfor holdt
han et langtindlæg om de fordele, Grønland fremtidigt ville' kunne give Danmark bl.a.

som tratildmudepunktm. De konservative var særdeles skeptiske m.h.t. amerikanernes

forsikring om dansk højhedsret over hele Grønland. Danmark havde efter de konservatives
opfattelse allerede højhedsretten over hele Grønland. Forsikringen om Grønland var
således blot en indholdsløs og risikofri garanti fra USAs sidelsfi.

Dette synspunkt deltes dog 'ikke af Styrelsen af Kolonien i Grønland. Ganske vist var så

godt som alle beboede områder fra den 60. nordlig breddegrad til den 74. nordlig bredde

grad i Grønland i dansk besiddelse, men det ville efter Styrelsens opfattelse være bedst,

om hele Grønland kom under dansk styre. Grunden var, at danske myndigheder uden

uheldig påvirkning udefra bedre ville kunne fortsætte den "civilisationsproces.“, som

allerede var sat i ganglsó.

At der trods alt herskede nogen usikkerhed med hensyn til højhedsretten over hele

Grønland vidner en skrivelse fra Det gønlandske Selskab om. Selskabet var ikke util

bøjelig til at mene, at den' danske krone via de talrige danske ekspeditioner i og kort

lægningen af Grønland allerede havde taget landet i besiddelse. Alligevel anbefalede

Selskabet den danske regering at tage imod den amerikanske anerkendelse af dansk
højhedsret over hele Grønland. I modsat fald risikerede man, at de ubeboede egne kom
under fremmede magter. Selskabet knyttede anbefalingen til det ønske, at andre lande som

_f. eks. England, Tyskland, Sverige og Norge ligeledes burde anerkende Danmarks højheds

ret over hele Grønlandm

134 RTF, 1915/16, møde den 12. august kl. 12 sp. 5406 5412

135 RTF, 1915/ 16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5225 samt GDKF, gruppemøde den
4. august 1916 kl. 2 3/4, pakke 11r. A IV nr. 20.

136 UMG 8, pakke nr. H8 28 Journal nr. 21, skrivelse nr. 658 fra Styrelsen af
Kolonien i Grønland

13"' UMG 8, pakke nr. H8 28 Journal nr. 21, bilag til skrivelse nr. 658 fra Det
grønlandske Selskab af 2; november 1916
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At “salget skulle have været betinget af forskellen mellem moderlandets befolkning og den
sorte befolkning på øerne, som rigsdagskommissionens medlemmer ellers lagde så stor

vægt på, må derfor ligeledes afvises. I så fald burde der i rigsdagen have været stor

modstand mod anerkendelsen af højhedsretten over hele Grønland, hvis befolkning også
racemæssigt, kulturelt og sprogligt adskilte sig væsentligt fra moderlandets.

Grunden til, at det grønlandske spørgsmål ikke blev bryttet sammen med salget af De

dansk vestindiske Øer i samme traktat var, at de to spørgsmål sagligt set ikke havde noget
med hinanden at gøre. Når de så alligevel blev det, uden at det skete i den samme traktat,

så skyldtes det, at den danske regering skulle have noget at tilbyde salgsmodstanderne.

Regeringen ønskede at understrege, at Danmark havde fået land til gengæld for land

udover de 25 mill. dollars. Ove Rode gjorde det den ll. august 1916 i rigsdagen klart, at
Danmark med traktaten havde fået en enestående mulighed for at få anerkendt højheds

retten over hele Grønlandm.
Rodes indlæg i rigsdagen viser, at Grønlands spørgsmålet indadtil altså i den danske

rigsdag blev knyttet meget nøje til salgstraktaten, men udadtil altså i selve traktaten

blev holdt ude.

3.4. De radikale og det venskabelige tryk fra USA

Et af de radikales hovedmotiver til at søge De dansk vestindiske Øer afhændet var frygten
for, at Danmark ved en fortsat besiddelse af disse ville kunne blive inddraget i inter

nationale_k0mplikationer^3°. Dette moment lagdealle de radikale rigsdagsmedlemmer

stor vægt på i deres indlæg i rigsdagsdebatten. USA havde da og så store interesser i
Caribien.

At USA i 1916 var rede til at betale 25 mill. dollars for øerne virker drastisk set i

forhold til de 7% mill. dollars, som USA havde tilbudt Danmark kun 14 år tidligere. Når

yderligere tages i betragtning, at Egan havde bemyndigelse til at gå helt op til 50 mill.

dollarsm, må De dansk vestindiske Øer derfor siges netop på dette tidspunkt at have

183 RTF, 1915/16, møde den 11. august kl. 1 sp. 5286 88

13° RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5221

19° Egan (1919), 286, 294

77



haft en vis betydning for USA. Alene det faktum, at USA i det hele taget ville købe et så
urentabelt økonomisk foretagende, peger i satmne retning.

Intet land i det caribiske område var tilnærmelsesvis stærkt nok til at true USA. I sig selv
udgjorde De dansk vestindiske Øer ingen rnilitær trussel rent strategisk mod USA, men

som flankestilling eller fremskudt søbase f.eks i tysk besiddelse og støttet af Mexico

kunne øerne udgøre en betydelig militær risiko for USA.

Tyskland var ligesom andre europæiske lande interesseret i kolonier, og USA kunne til
nød acceptere tyske kolonier i Afrika, men under ingen omstændigheder i den vestlige

hemisfære. Derfor tillagdes øerne i forbindelse med håndhævelsen af Monroe doktrinen,

som USA på dette tidspunkt var ved at være i stand til i praksis at håndhæve, stor be

tydningli".

Mexico havde i krigen i 1848 mistet sine nordlige provinser til USA (i dag de syd
vestlige stater i USA), og USA havde istarten af det 20. århundrede optrådt temmelig
uheldigt i de mexicanske borgerhige. Det såkaldte Zimmermann telegramm, som var

ment som en tysk invitation til samarbejde med Mexico samt løftet om en tilbagegivelse til

Mexico af de tidligere nord mexicanske provinser undtagen Californien, kunne have

udgjort en betydelig sikkerhedsrisiko for USA, hvis samarbejdet var blevet realiseret. De
dansk vestindiske Øer kan i denne forbindelsehave spillet 'en vigtig international rolle.
Lansing omtaler desuden nogle telegrammer fra den tyske gesandt i Washington til den

tyske legation i Mexico, som USA fik fat i. Indholdet af telegrammerne tyder på, at

Tyskland var interesseret i ubådsbaser i Caribien og i_ dette tilfælde gerne så et samarbejde
mellem den tyske regering og den mexicanske på dette otnrådem.

Sammen med kontrollen over Panama kanalen ville USA suverænt kunne overvåge sej

ladsen på hele Det caribiske Hav. De dansk vestindiske Øer skulle dermed' blive ligeså be

Y ___.

191 Egan (1919), 54, 121 samt Grenville og Berkeley Young (1966), 301, 327

192 Schulzinger (1994), 77f.

193 Telegammerne er trykt in: Lansing (1918), 3l0f
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tydningsfitlde for USA som f.eks. Gibraltar og Suez var det for England og Helgoland for
Tysklandm.

. For at få kontrollen med Det caribiske'Hav var det vigtigt, at Tyskland blev udelukket
fra al politisk indflydelse på landene i den vestlige hemisfære, som USAs udenrigsminister
Robert Lansing bl.a. argumenterede for. Han nærede frygt for, at Tyskland på den ene
eller anden måde skulle komme ibesiddelse af De dansk vestindiske Øer og bruge dem
som ubâdsbase mod USA195. Herved kom dansk indenrigspolitik til at spille en rolle for

USAs bestræbelser for at erhverve De dansk vestindiske Øer.

Ikke alene var erhvervelsen af øerne et led i hândhævelsen af Monroe doktrinen, men
samtidig et led i USAs samlede forsvarsstrategi, som primært støttede sig på flâden og
dermed flâdebaser i Caribienlgfi. Det gjaldt derfor primært om, at holde Tyskland, som

både af amerikanske militæreksperter, men også af pressen blev betragtet som den største

trussel i Atlanterhavet, væk fra den vestlige heniisfærem. Derfor var det specielt vigtigt

at have en stærk flåde centreret i og omhing Atlanterhavet. Den amerikanske militær
kommission forudså' nemlig, at en tysk sejr i Europa ville være ensbetydende med et tysk

angreb på USA“'3_

Allerede den 15. oktober l9l5 gav Robert Lansing overfor Constantin Brun udtryk for, at

såfremt Danmark blev besat af eller indlemmet i Tyskland, eller hvis Danmark frivilligt

afstod øerne til Tyskland, så ville USA være nødsaget til at tage oeme med magt.

"' ' . _ T

194 Egan (1919),s264ff, zfisf samt zabnslne (1913), 238, 247, 2501'
195 Lansing (1935), l9f, 310

19° Grenville og Berkeley Young (1966), 300

197 UMG 8, pakke nr. H8 28, journal nr. 17, Srorpolfriske Forhold afBetydm`ng ved
Forhandlingerne med USA, Constantin Bruns henvendelse til Udenrigsministeriet af 2.
december 1915 samt Zabriskie (1918), 249 samt Grenville og Berkeley Young (1966),
305 samt Tansill (1968), 391, 394, 502, 503

193 Grenville og Berkeley Young (1966), 304, 326
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Danmark ville efter Lansings mening være i fare for at miste sin suverænitet ved en
fortsat besiddelse af De dansk vestindiske Øerwg.

Robert Lansing var ikke den eneste, der nærede frygt for, at Tyskland skulle besætte

Danmark og dermed De dansk vestindiske Øer. Som amerikansk udsending i Danmark
optog spørgsmålet om De dansk vestindiske Øers salg til USA og Tysklands forhold til

Danmark også Egan meget. Han udtrykte bekymring over, at øerne skulle komme i tysk

besiddelse, og USA var derfor nødsaget til at erhverve De dansk vestindiske Øer for at
forhindre dettem.

Lansings og Egaus ordvalg er helt forskelligt, idet Lansing omtalte den eventualitet, at
USA om nødvendigt ville tage øerne med magt, hvorimod Egan blot bemærkede, at USA
kunne blive nødt til at erhverve dem uden at konkretisere, hvordan dette i givet fald skulle

ske. Dermed stod det heller ikke klart, om der var tale om tvang' eller ej. Det _ble_v derfor
op til den danske rigsdag at vurdere Spørgsmålet.

Både finansminister Edvard Brandes og udenrigsminister Erik Scavenius mente, at der

kunne ligge en fare for landet i at besidde De dansk vestindiske Øer, og at USA havde
lagt, som finansniinisteren udtrykte det, et venskabeligr' tryk på Danmark for at få en for

USA gunstig afgørelse af sagenzm. Venstres formand tillagde ikke øerne en så stor
betydning, men påpegede, at enhver besiddelse i en higssituation rummer faremomen

term. Dette var en meget neutral bemærkning, som kurme finde støtte i det faktum, at
De dansk vestindiske Øer allerede en gang under napoleonskrigene var blevet besat af

England, men efter krigen tilbagegivet.

Det var næppe heller frygten for en besættelse, som de radikale ministre umiddelbart
nærede frygt for i deres henvisninger til farerne ved en fortsat besiddelse af De dansk
vestindiske Øer. Det venskabelige tryk lå efter Brandes mening i verdenssituationen og i

1” Tansill (1963), 477 79
,2°° Ega11(1919), 551°, 53f, 101, 223, 246, 259, 237
fm Scavenius (1959), 94

2°2 RTF, 1915/16, møde den 12. august kl. 12 sp. 5392 93 samt møde den 14. august
kl. ll/5 sp. 5443 5446
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USAs stilling i demiem. I sit indlæg i folketinget den 10. august 1916 gjorde Brandes
det klart, at der forelå et pres fra USA. For det første mere end antydede han , at USA var

parat til at indtræde i verdenskrigen, fordi forholdet til Tyskland var blevet stadig
dårligere. For det andet mente han, at USA i en given situation ville være nødsaget til at

besætte øerne for at sikre Fristaternes egen sikkerhed. Brandes lagde heller ikke skjul på,

at de militærpolitiske overvejelser havde vejet særdeles tungt2°“.

At der virkelig var tale om et pres fra USA bekræftes af Lansing selv. Han lagde ikke
skjul på, at der var tale om pres. I sine erindringer skriver han følgende: ”Denne direkte

udtalte Trasel om, hvad der under visse Omstændigheder kunde ske, havde den ønskede

Virkning "2°5. Det skal bemærkes, at Lansing ikke selv benævnede den pression, han '

havde udøvet over for Danmark som et vensltabeligt tryk, men som en direkte trussel.

Den danske rigsdag vidste imidlertid, at USA aldrig ville tillade en anden europæisk magt
at overtage De dansk vestindiske Øer, og spørgsmålet var derfor, om Danmark fortsat

ville eller kunne bevare øerne, eller om rigsdagen i en given international krisesituation
ville være nødt til at træffe beslutning om at sælge dem til USA.

E. Andres de Richelieu afviser klart i sine optegnelser vedrørende salget af De dansk

vestíndiske Øer, at der overhovedet havde eksisteret nogen form for pres fra amerikansk

side. Han mente, at det af regeringen påståede pres var regeringens egen idem. Den
konservative Arnold S.T..l. Fraenkel fremhævede imidlertid, at regeringen i det lukkede

rigsdagsmøde den 26. januar 1916 ikke havde vægtet presset som så stort som under de
offentlige forhandlinger i rigsdagenzm.

_____..___. T * _ __

203 RTF, 1915 /16, møde den ll. august kl. l sp. 5282, 5285

W' RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5233 36

205 Udtalelserne er fra. en artikel i Avertissements tidende den 5. august 1931 med
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Årsagen til dette kan have været, at den danske regering fra oktober 1915 og frem til
februar '1916 ikke vurderede, at der ville være fare ved at beholde De dansk vestindiske

Øer. Det danske udenrigsministerium modtog den 4. februar 1916, altså få dage efter det
lukkede møde i rigsdagen, et telegram fra .Cons_tantin Brun. Heraf fremgår det for det

første, at USAs forhold til Tyskland' var blevet væsentligt forværret som følge af sænk

ningen af den britiske passagerdamper Lusitania i 1915. Dertil kom den tyske ubåds

blokade og de afbrudte diplomatiske forbindelser mellem Tyskland og USA2°3. Constan

tin Brun udtrykte det således: "StatssekTetteren sagde mig idag, at der endnu ikke var

modtaget endeligt Svarfra Tyskland i Lusitania Sag og at Lusitania var som om man sad

paa en udslulcket Valkan og at han ikke kunne sige om et Brud vilde komme. " Af samme
grund ønskede Lansing forhandlingerne med Danmark afsluttet hurtigst muligzüg.

Egan havde i en personlig samtale med Scavenius givet udtryk for, at forhandlingerne
skulle føres sålænge 'USA stadig var neutral. Han sluttede samtalen af med at fastslå, at

Scavenius havde forstået, underforstået atdet kun var et spørgsmål om tid, før USA ville

gå ind i krigen. Desuden mente Egan, at Scavenius om nogen vidste, at USA var på

randen af krigm. Ordlyden af samtalen antyder, at USA ikke ville vedblive at være

neutral. At USA skulle have truet med at besætte øerne, endsige lagt, som Egan kaldte

det, et moralsk pres på Danmark, benægtede han på det kraftigstem.

Brandes gjorde da også 'opmærksom på, at forhandlingerne kun kunne føres mellem to

neutrale lande. I det øjeblik, at USA gik ind i krigen, ville der ikke længere være tale om
en forhandling mellem to neutrale lande, men en forhandling mellem et neutralt og et

krigsførende land. Dette ville i realiteten betyde, at Danmark indirekte havde valgt side i

den europæiske konflikt. 'Derfor havde Brandes, ligesom Scavenius, store betænkeligheder

203 Kaarsted (red.) Admiral Henri Konows erindringer (1967), 107

2°” UMG 8, pakke nr. H8 28 Iournal nr. 17, Storpolitiske Forhold af Betydning ved
Forhandlingerne med USA, telegram af 4. februar 1916

21° Egan (1919), 294 samt Tansill (1963), 470
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ved at udsætte afståelsen, til efter en ny rigsdag var trådt sammen. Det internationale
hensyn spillede en central rolle for regeringen, betonede Brandesm.

Amerikanerne havde ifølge Scavenius afvist et 'dansk ønske om en folkeafstemning på

øernem. Da en folkeafstemning utvivlsomt ville være faldet ud til fordel for salget,
havde USA ingen grund til at frygte udfaldet af en sådan afstenming, hvilket amerikanerne
også vidstem. Derfor kunne den amerikanske modvilje moden folkeafstemning tyde på,
at det var amerikanerne, der var i tidnød m.h.t. en godkendelse og ratifioering af
konventionen.

Brandes” udtalelser i rigsdagen den 10. august om, at USA muligvis ville kunne tænkes at

gå med i krigen, antyder, at regeringen nærede frygt for Danmarks internationale position,

hvis USA brød med sin neutralitet_.__ Den kendsgerning, at sagen skulle gå så hurtigt som

muligt, således at der ikke var tid til at afholde rigsdagsvalg, men "kun" en folkeafstem

ning i Danmark, vidner imidlertid om, at regeringen må have været under et vist pres.
Udenrigsminister Scavenius var af den opfattelse, at ministeriet ikke ville være gået med
til forhandlinger, hvis ikke øerne under verdenskrigen havde udgjort et faremoment for
Danmark. Han gjorde det endvidere klart, at ved en udsættelse ville ingen kunne vide,

hvordan USAs forhold til de krigsførende lande ville udvikle sigm. At den radikale

danske regering udviste en vis ulyst mod salget, fremgår ligeledes af den amerikanske'

udenrigsministers erindringer. Heraf fremgår, at regeringen først efter pres fra Lansing
gav efter og indvilligede i at indlede forhandlinger om øernes afliændelse. Øerne blev

officielt overdraget til USA den 31. marts 1917, og allerede 5 dage senere erklærede USA
Tyskland krig. D.v.s. at forhandlingerne nåede at blive tilendebragt mellem to neutrale

lande, således at Danmark uanset de amerikanske aktiviteter ikke var tvunget væk fra

sin neutralitet. Regeringen frygtede derfor snarere, at Danmark kunne blive tvunget væk

2” RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5244 samt møde den 14. august kl.
11/2 sp. 5458 59, 5467 es

213 RTF, 1915/16, møde den ll. august kl. 1 sp. 5311 12

214 In Papers relating to the Foreign Relations of the United States :(1926), telegram
nr. 850 af 24/5 1915, 590

215 RTF, 1915/16, møde den 10. august kl. 3 sp. 5208 09, 5259
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fra sin neutralitetspolitik i den kritiske internationale situation frem for en direkte kon

frontation med USA eller Tyskland på grund af De dansk vestindiske Øer.

Tyskland var således den største trussel mod USA i Atlanterhavet. Den frygt, som
amerikanerne nærede for Tyskland og en mulig tysk besættelse af Danmark og dermed af

De dansk vestindiske Øer, bekræftes til dels af fil. lie. Göran Henrikssons undersøgelse af

den tyske marines planer med De dansk vestindiske Øer.

Ifølge ham skrinlagdes de tyske planer for en tid om at erhverve De dansk vestindiske
Øer fra år 1900. De dansk vestindiske Øer var nemlig efter den tyske marines mening

ikke specielt egnede til anlæggelsen af en tysk flådebase. Alligevel kunne den danske og

amerikanske' trygt for tyske operationer i Caribien være berettiget al den stund, at
Tyskland ikke ville vige tilbage for at krænke dansk neutralitet, 'hvis det blev nødven

digtm.

Selv om begge de borgerlige partier i betænkningen kun svagt havde givet udtryk for, at
besiddelsen af De dansk vestindiske Øer kunne rumme faremomenter, så kunne de
alligevel ikke anerkende, at der skulle være tale om et venskabelige tryk eller på 'anden

måde et pres fra USA, som nødvendiggjorde salget. Der var efter Venstres mening ikke

tale om en tvangssituation, men alene tale om skræmmeagitation. Regeringen havde ønsket

.at få sagen igennem rigsdagen så hurtigt sommuligt, og derfor trak regeringen de

udenrigspolitiske argumenter så skarpt opm. Både Foss og Ellinger var enige med
Venstre. De betonede i rigsdagen, at den danske regering ikke handlede under pres fra

USA213. Grunden til denne holdning var, at Venstre og de konservative ikke tolkede de

udenrigspolitiske momenter som så alvorlige for Danmark.

Dermed var vurderingen af, hvornår der var tale om en så alvorlig situation for

Danmark, at den danske rigsdag var nødt til at afhænde den vestindiske koloni, alene et

216 Hem iksson (årgang 12 nr. 1), 22,' 24
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fortolkningsspørgsmål. De radikale og socialdemokraterne tolkede den daværende situation
som så tilspidset, at Danmark var nødt til at sælge øerne, hvorimod i hvert fald Venstre

mente, at salget godt kunne udsættestil efter krigen. Vurderingen af den internationale

situation kom dermed til at afhænge af vage amerikanske eventualiteter, som igen byggede

på upræcise formodninger om den tyske regerings og marines hensigter. Der forelå

således hverken fra tysk eller amerikansk side konkrete planer om en besættelse eller

aimeksion af De dansk vestindiske Øer. USAs og Tysklands reaktion i så henseende kom
til af afhænge af krigens videre udvikling.

3.5. Delkonklusion II

Hovedproblemet med økonomien på De dansk vestindiske Øer var den model eller
politiske ramme, som var afstukket, og som man fra dansk side ikke ville vige fra, nemlig

at øernes økonomi skulle balancere i sig selv.
At det var nået så vidt, havde Danmark til dels selv været skyld i, fordi skiftende danske

regeringer alt for længe var veget tilbage for at foretage den nødvendige, men måske
upopulære omlægning af landbruget, og fordi skiftende danske regeringer intet havde gjort

for at ophjælpe befolkningens sociale og økonomiske vílkårm. Løsningen af de sam
fimdsmæssige problemer på De dansk vestindiske Øer var alene et spørgsmål om politisk
vilje og prioritering. Det var ikke et spørgsmål, om man kunne eller ikke kunne afhjælpe
de økonomiske og sociale problemer, såfremt den fornødne politiske vilje ellers fandtes,
men alene et spørgsmål om vilje til at dække et årligt underskud. Et på alle måder så

urentabelt og utidssvarende landbrug og samfund stod uundgåeligt overfor en. omlægning.

Hvad de økonomiske problemer angik, var der ikke tale om, at Danmark befandt sig i
nogen form for tvangssituation, men alene om en prioriteringstvang, som den radikale

regering med resten af rigsdagens samtykke skubbede fra sig.

Grunden til den manglende politiske og folkelige interesse for øerne skyldtes' udover det
svigtende økonomiske udbytte antagelig den geografiske og kulturelle afstand mellem

Danmark og den vestindiske koloni. Dårlige sociale forhold som følge af 'manglende

2” Jørgensen (1953), 94
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statslige initiativer og investeringer var sammen med opfattelsen af den sorte befolkning
som uciviliserede og urolige mennesker i sidste ende med til at besegle øernes økonomiske
såvel som politiske skæbne.

Reelt hang spørgsmålet om Grønland uløseligt sammen med spørgsmålet om De dansk

vestindiske Øer, men sagligt set havde de to sager intet med hinanden at gøre. Høj
hedretten over hele Grønland blev gjort betinget af ø salgstraktatens godkendelse.
Udsigten til at afhænde en koloni, hvis befolkning adskilte sig væsentligt fra Danmarks og

udsigten til at få højhedsretten over en noget nordligere beliggende koloni, hvis befolkning
også adskilte sig væsentligt fra det øvrige Danmarks, står i skærende kontrast til hinanden.

Hverken regeringen eller Socialdemokratiet nævnede i forbindelse med Grønland de
kulturelle og sproglige forskelle, der herskede mellem den grønlandske befolhiing og den
danske, selv om disse var mindst lige så udtalte som de kulturelle og sproglige forskelle
mellem Danmark og De dansk vestindiske Øer. Kun fordelene ved Grønland blev nævnt,

hvorimod de kulturelle og sproglige forskelle mellem den danske befolkning og den
vestindiske kraftigt blev fremhævet. Det udtalte 'ønske fra regeringens og Socialdemokrati
ets side om at erhverve højhedsretten over hele Grønland er i direkte modstrid med

Borgbjergs ovenfor omtalte udtalelse om, at Danmark ikke burde optræde som koloni
magt. Dette ville Danmark netop komme til med anerkendelsen af højhedsretten over hele
Grønland. Disse to modstridende argumenter skulle således blot bruges til at styrke '
regeringens ønske om, at de salgsskeptiske rigsdagsmedlemmer måtte støtte den indgåede
konvention.

Ud fra den økonomiske situation og forståelsen eller manglen på samme for kulturelle og
sproglige forskelle kan man kun konkludere, hvorfor interessen i moderlandet var så

ringe, men ikke at afståelsen var nødvendig.

Rigsdagen havde uden tvivl ønsket at afhænde den underskudsgivende koloni, men ikke på

dette tidspunkt. Som følge' af sukkerrørenes manglende konkurrencedygtighed på såvel det

europæiske som på det amerikanske marked, kan den økonomiske situation' på De dansk

vestindiske Øer i hvert fald ikke have været afgørende for USAs interesse for ørene.
USAs interesse var derimod dikteret af ønsket om at håndhæve Monroe doklrinen samt

frygten for tysk dominans i Caribien. Lansings udtalelser om en mulig amerikansk

besættelse af De dansk vestindiske Øer var ikke begrundet ud fra en dansk afvisning af at
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optage forhandlinger om øerne, men alene ud fra eventualiteter omkring Tysklands ønske
om at erhverve øerne. Samtidig vidner Lansings udtalelser om en vis amerikansk mistro til
den danske regerings hensigter med De dansk vestindiske Øer og usikkerhed om, hvad
Danmark ville gøre med sin vestindiske koloni. I et telegram af 3. januar 1916 betegnede

C. Brun ligefrem USA som lidende af en _ Jitldkornrnen panikagtig Skræk for, hvad de

sejrrige europæiske Magter, når Verdenslcrlgen ender, 'ville forsøge at foretage overfor
USA HIÉU'

Amerikanerne lagde derved spørgsmålet om øernes fremtid over på den danske rigsdag,
og det var således op til det radikale ministerium at vurdere, hvornår forholdet mellem

Tyskland og USA var så dårligt, at der kunne være fare for den danske neutralitet, som

det for ministeriet drejede sig om at sikre. Venstre og de konservative tillagde ikke

faremomentet fra USA eller Tyskland den samme rolle som regeringen. Dette kunne den
borgerlige opposition tillade sig, fordi det var en vurderingssag. Neutralitetspolitikken var

ikke ligefrem en mærkesag for Venstre og de konservative, og de to partier lagde derfor

ikke den samme vægt på' dennes bevarelse, som de radikale. Der var derfor snarere tale

om et pres på neutralitetspolitikken, end et direkte pres på Danmark.
Venstres og de konservatives afvisning af, at der skulle have været tale om et ven

slcabeligt tryk fra USA kan godt forsvares. Tyskland ville _på et hvilket som helst üdspunkt

have været i stand til og 'gjorde det vel også med kravet om mineudlægningen i de

danske farvande at krænke dansk neutralitet. USA ville samtidig have været i stand til at

tage De dansk vestindiske Øer med magt. Danmark havde uanset, hvordan man vægtede
hensynet til neutralitetspolitikken, hverken overfor Tyskland eller USA haft en chance for

med magt at forsvare sine egne interesser.

22° Arkiv nr. 6208, Ove Rode, pakke nr. 43 nr. c, d, e, Telegram nr. 1 af 3. januar
1916 fra C. Brun med overskriften; Pan Amerikanisrne
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4.1. Sammenfatning af den indenrigspolitiske krise 1916

Hemmeligholdelsen af salgsforhandlingerne var rigsdagspartierne, uanset hvem der havde

ansvaret for denne, enige om var nødvendig. Hennneligholdelse af forhandlinger er for
det første udtryk fer, at parterne ønsker at forhandle i fred og ro og ikke ønsker at vække
for megen opsigt med dem. Derudover er hemmeligholdelse udtryk for, at begge parter

har en formodet mistanke om, at forhandlinger af denne karakter i en given kan være til

skade for kontrahenterne.

Den grundlæggende årsag til hemmeligholdelsen skyldtes formentlig hensynet_ til USAs
overordnede politiske mål. Tmslen fra Tyskland blev taget alvorligt i USA. Nok frygtede
den amerikanske regering Tyskland militært, men ligeså 'vigtigt var det for USA at
opretholde Monroe dolctrinen ved at holde alle europæiske lande ude fra al politisk
indflydelse i den vestlige hemisfære.

Spørgsmålet om hemmeligholdelse havde ikke været grund nok til at starte et politisk
stormløb mod ministeriet Zahle. Brandes” dementi var derimod den udløsende faktor for
det_ politiske stormløb. Med Edvard Brandes” usandfærdige dementi havde regeringen selv
bragt sig i en meget vanskelig situation, som blandt Venstres og de konservatives

medlemmer i alvorlig grad svækkede det radikale ministeriums troværdighed til den førte

politik.

Modstanden mod det radikale ministerium var Venstre og de konservative fælles om. De

to borgerlige oppositionspartier var blot ikke enige om, hvorvidt den vestindiske sag
egnede' sig til at udnytte indenrigspolitisk; Venstres valgkrav risikerede således at sprænge

den konservative gruppe som følge af visse konservative medlemmers fortsatte og

absolutte modstand mod afholdelse af nyvalg på dette tidspunkt.

Et flertal af de konservative rigsdagsmedlemmer støttede dog Venstres valgkrav, omend

mistroen overfor Venstres politik i forbindelse med De dansk vestindiske Øer fortsat var
udpræget i den samlede konservative rigsdagsguppe. Da det ikke så ud til, at sagen ville
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blive udsat, men at krisen ville resultere i rigsdagsvalg, sprængtes sammenholdet mellem
Venstre og de konservative på den uenighed, der nu åbent blussede op hos de konservati
ve.

Kong Christian X"` intervention den 16. august samt hensynet til en samlet gruppe blev i
sidste ende udslagsgivende for den konservative gruppes valgtilhængere. Kongens

intervention førte til, at de konservative fastholdt deres hidtidige modstand mod valg.

Det faktum, at kongen ikke var det radikale ministerium venligt stemt og med sin

overraskende indgriben i de politiske forhandlinger og tilsyneladende på 'eget initiativ
pludselig opfordrede til dannelsen af et samlingsmmisteiium, tyder på, at kongen så en
mulighed for at. blive ministeriet Zahle kvit og måske forhindre salget af De dansk

vestindiske Øer. De konservatives ihærdige bestræbelser på at søge opbakning Ttdwdannel
sen af et samlingsministerium må klart tilskrives kongens opfordring og altså ikke et
egentligt konservativt ønske.

Havde økonomiske, sociale og kulturelle problemer været de afgørende for sagen, var De
dansk vestindiske Øer blevet afhændet allerede í 1902 eller senest i 1913, hvor amerika
nerne også forhørte sig om muligheden for en overenskomst. I 1913 var verdens krigen
endnu ikke brudt ud, men øernes økonomi var ligeså dårlig på det tidspunkt som i 1916,
og de kulturelle og sociale problemer var ligeså store i 1913 som i 1916. I det hele taget
havde Danmark hvis salget alene havde skyldtes økonomiske, sociale og kulturelle
problemer uden videre kunnet vente med dette til efter krigen. Den indenrigspolitiske

krise i forbindelse med salget af De dansk vestindiske Øer var således et udtryk for den
politiske ligegyldighed, der herskede med øerne i Danmark. Således blev hensynet til
øernes økonomi og kulturelle forskelle samt fordele ved erhvervelsen af højhedsretten over
hele Grønland af regeringen over for den borgerlige opposition fremhævet og brugt til at
legitimere salget af De dansk vestindiske Øer.

For de radikale var hensynet til neutralitetspolitikken det dominerende politiske hoved

motiv til salget. De økonomiske, sociale og kulturelle problemer samt højhedsretten over

hele Grønland blev dermed sekundære politiske spørgsmål i forhold til neutralitets

politikkens bibevarelse.
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Havde regeringen fastholdt sin oprindelige afvisning af at optage forhandlinger med den
amerikanske regering og søgt at udsætte spørgsmålet til efter krigen, kunne den frygte, at
dansk neutralitet ville være blevet krænket enten af Tyskland, som af strategiske grunde

ønskede at erhverve De dansk vestindiske Øer og bruge dem som flådebase, eller af USA,
som med magt ville forhindre tysk overtagelse af den danske koloni. Regeringen satte

dermed hensynet til neutralitetsprincippet over hensynet til risikoen for et brud ' med den i
rigsdagen indgåede b.orgfred.

For USA skulle købet ikke virke som et udslag af imperialisme, men samtidig skulle
USAs sikkerhedspolitiske interesser sikres. For Danmark spillede udlandets tillid til dansk

neutralitet den helt afgørende rolle. Den amerikanske regering vidste imidlertid også, at

frygten for Tyskland var mindst ligeså stor i Danmark som i USA. Denne frygt forstod

Robert Lansing at bruge overfor Danmark. Lansing og Egan informerede ikke den danske

rfegering ' om muligheden for amerikansk intervention i' verdenskrigen for den danske .
neutralitets skyld, men for egne sikkerhedpolitiske interesser. Den amerikanske regering
vidste, at bevarelsen af neutralitet var vigtig for det radikale ministerium. Derfor kunne
Lansing med held presse den danske regering ved at koble risikoen for dansk neutralitets
bortfald sammen med en fortsat 'besiddelse af De dansk vestindiske Øer. Det pres, som
amerikanerne lagde på Danmark, var et pres på det danske neutralitetsprincip, men ikke et
direkte pres på Danmark. Det bør nemlig understreges, at der ikke forelå et egentligt _

ultimatum til den danske regering, men regeringens frygt byggede alene på eventualiteter.

Frygten for at måtte opgive neutralitetspolitikken var medvirkende til, at den danske

regering ikke godt kunne acceptere et nyvalg. Amerikanerne ønskede en hurtig løsning, og

et dansk valg ville have kunnet udsænë den endelige godkendelse af traktaten i måneder.
På den anden side ønskede den danske regering heller ikke valg, fordi' den bl.a. som
følge af de nye valgregler med stor sandsynlighed ville' have tabt et sådant til Venstre,

forudsat at Venstre havde det bedstevalggrundlag.
Regeringen ville næppe have taget det voldsomme indenrigspolitiske opgør med op

positionen, som til en vis grad amputerede regeringen og stækkede dens handlefrihed og

nær havde kostet de radikale magten, hvis ikke regeringen havde vurderet den amerikan
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ske henvendelse, som værende så alvorlig, så Danmark var nødt til at optage forhandlinger
om salget af De dansk vestindiske Øer.

Salget af De dansk vestindiske Øer på dette tidspunkt var hverken i strid med dansk
tysklandpolitik eller dansk USA politik, fordi det byggede på neutralitetsprincippet. USA

tik overdraget De dansk vestindiske Øer som en neutral magt fra en neutral magt og

Danmark kunne overfor Tyskland hævde sin fortsatte neutralitet.

Jo længere tid der gik, uden.at Venstre opnåede sit politiske mål, nemlig efter et valg at
komme til magten, 'og jo større sandsynligheden var for at ansvaret for eventuelle valg
ville komme til at ligge hos Venstre, des større var forhandlingsvilligheden hos partiet for

at opnå et eller andet kompromis med regeringen. Kun fordi Venstre ville få ansvaret for

de valg, der ville være kommet, hvis ikke partiet havde accepteret de radikales og de
konservatives forslag om indsættelsen af kontrolministre, afholdt partiet sig i sidste ende
fra at stå fast.

Alene uenigheden mellem Venstre og Det radikale Venstre om vægtningen af de

internationale aspekter af salgssagen var årsagen til, at Venstre kunne fremsætte et
valghav og fastholde det så længe, som partiet gjorde. 'Venstre afholdt sig ikke fra at
fastholde sit valgkrav på grund af de påståede faremomenter, men alene af indenrigs
politiske grunde. Fordi Venstre ikke tillagde det venskabelige u'yk fra USA og neutrali
tetspolitikkens fortsættelse den samme betydning som regeringen, kunne partiet således
også udnytte de radikales frygt for, at Danmark måtte opgive neutralitetsprincippet ved

indenrigspolitisk at presse regeringen. Havde nemlig den borgerlige opposition vurderet
den internationale situation som regeringen, så havde alle forslag om valg og ikrafttræden
af grundloven været meningsløse.

4.2. Perspektivering til påskekrisen 1920

Salgskonventionens fremsættelse udløste en alvorlig indenrigspolitisk krise, som dog

langtfra var enkeltstående Perioden er i det hele tage kendetegnet ved turbulente politiske

begivenheder, da der på mange områder endnu hverken var skabt en egentlig statsskik,

d.v.s. uskreven parlamentarisk sædvane, endsige en direkte lovmæssig præcisering. Både

den konstitutionelle konge men også parlamentarikere havde svært ved at finde deres nye
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politiske roller, hvilket bl.a. den vestindiske krise er et eksempel på. Estrups provisori
estyre i l880”erne og l890*erne, de. konstante rnagtkampe mellem rigsdagens to kamre,

folketinget og landstinget, og systemskiftet i 1901, viser klart, hvor vanskelig denne

omstillingsproces var. Kriserne, og dermed også den vestindiske, der opstod i kølvandet

på denne omstillingsproees, skal dermed forstås som et led i demokratiets og parlamen

tarismens indførsel. En ny styreform skulle opbygges og rammerne afstikkes, hvilket

rimeligvis ikkeproblemløst kunne ske.

Grunden til, at den vestindiske krise ikke udviklede sig så dramatisk som påskekrisen fire

år senere var bl.a., at De dansk vestindiske Øer ikke kunne fremkalde de lidenskabelige
følelser som Sønderjylland. De dansk vestindiske Øer hørte hverken kulturelt eller
sprogligt til det danske område. I Slesvig var omtrent halvdelen af befolkningen dansk
med dansk kultur og sprog. Dette forhold, sammenholdt med ønsket om en revanche efter
det ydmygende nederlag til Preussen og Østrig i 1864, var grunden til, at det slesvigske
spørgsmål var langt mere politisk attraktivt for såvel parlamentarikere og befolkning som
for kongen, end tre små tropeøer, hvis kulturelle tilknytning til Danmark for de fleste var

yderst tvivlsom. De to kriser har mange lighedspunkter rent politisk, og den vestindiske

krise i 1916 må forstås som en forløber for det, der udspillede sig i påsken 1920. Den
vestindiske krise i 1916 udløste dog ikke en så alvorlig krise mellem parlamentarikerne og
kronen som i 1920.

Valget i april 1918 gav intet politisk systemskifte. Det var således stadig det radikale

ministerium med konseilspræsident Zahle i spidsen, der udstak rammerne for den danske

politik under Verseilles forhandlingerne efter den første verdenskrig. Præcis som den

vestindiske krise havde påskekrisen også et internationalt aspekt, nemlig grænsedragningen
\}

i Sønderjylland. Dette spørgsmål synes ligesom det vestindiske i nogen grad at være

trængt i baggrunden til fordel for partitaktiske overvejelser i den danske rigsdag.

Da spørgsmålet om Sønderjyllandkom på dagsordenen i rigsdagen, krævede Venstre og
de konservative, at der straks skulle udskrives valg til folketinget, idet regeringen ikke

havde fået mandat af vælgerne til at afgøre dette vigtige spørgsmålw. Dette argument

221 Kaarsted (1973), 17, 153
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var præcis det samme, som J.C. Christensen fremsatte under Vestindien krisen. Endvidere

argumenterede den borgerlige opposition med, at regeringen ikke længere nød befolk
ningens tillid, hvorfor der skulle vælges et folketing, som var udtryk for befolkningens

viljem. Dette argument var imidlertid ikke nok, idet regeringen kun var bundet af sin

egen vurdering af situationen og et mistillidsvotum i folketinget.
Den radikale regerings motiver til at afvise oppositionens valgkravserklæring var stort

set identisk med 'de radikales motiver ___nnder den vestindiske krise, nemlig hensynet til

krlgssituationen og frygten for at tabe et eventuelt folketingsvalg til Venstre og. de
konserwrativem _

Kongens indblanding i de igangværende politiske forhandlinger er karakteristisk for begge

kriser: Under påskekrisen skabte kongens meget omstridte afskedigelseaf Zahle og

udnævnelse af Otto Liebe til ny konseilspræsident den 29./30. marts 1920 usikkerhed
m.h.t. princippet om, hvem der reelt udpeger og afskediger en regering. Venstre havde
siden 1901 kæmpet for folketingets ret til at udpege og afskedige en regering, hvilket må
siges at have været den direkte årsag til, at J .C. Christensen ikke aktivt støttede kongens
interventionåzå. Under påskehisenhavde Zahle ingen mulighed for at afslå kongens
afskedigelse af ham, idet kongen mente sig berettiget til at gribe ind i den fastlåste

politiske situation, som, han mente, forelå, uden at regeringens parlamentariske flertal

forinden ved afstemning i folketinget var blevet efterprøvetm

Kongens opfordring til dantlelsen af et samlingsministerium i 1916 var dog ikke nær så

dramatisk et skridt fra kongens side, som dennes afskedigelse af Zahle fire år senere. I

1916 nøjedes kongen med at bede Zahle undersøge muligheden for dannelsen af en `
\ I'

samlingsregering. Parterne stod på dette tidspunkt stejlt overfor hinanden, hvilket for

2” Iiaafsted (1973), 15, 67, 121, 130f
223 Kaarsted (1973), 75

2°” kan sted (1973), 241
2” Om kongens ret til at gribe ind i forhandlingerne se: Kaarsted (1973), 17, 51. Om

kongens afskedigelse af Zahle se: Kaarsted (1973), 191 192. Om stemmetallene i
folketinget se: Kaarsted (1973), 155f, 164,l66,l68
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kongen sandsynligvis har syntes som en fastlåst politisk situation, hvorfor han har fundet
det berettiget at gribe ind i de politiske forhandlinger. Selv om kongens forespørgsel til
regeringen kan synes af ringe betydning, så fik den dog den konsekvens, at både Venstre

og de konservative og endog de radikale måtte revidere den hidtil førte politik, idet
partierne for en tid måtte opgive valgplanerne og efterkomme kongens opfordring. Derfor

1.

var kongens indblanding i de politiske forhandlinger ikke uden betydning, uanset hvor lille

opfordringen end har syntes at være.

Ved forhandlingerne om dannelsen af et samlingsministerium under den vestindiske krise

brød Venstre med partiets egne parlamentariske principper ved at kræve., at en kommende
samlingsregering skulle sammensættes i forhold til mandatfordelingen på hele rigsdagen.
En sådan regering ville dermed ikke udgå fra folketinget, men fra begge rigsdagens

kamre. Det paradoksale ved dette forslag var, at det var J .C. Christensen selv, der
fremlagde det. I 1920 var det imidlertid vigtigt for Venstre, at afskedigelsen af Zahle
tilsyneladende skete på kongens eget initiativ. J.C. Christensen ønskede ikke selv at tage

regeringsansvaret efter afskedigelsen af Zahle, men derimod støttede han dannelsen af et
upolitisk forretningsmniisterium, hvis eneste opgave skulle være at opløse folketinget og

udskrive valg, som så skulle bringe Venstre og de konservative til magtenm.

Som folkeafstemningen den 14. december 1916 viste, havde regeringen omend valg

deltagelsen var særdeles lav faktisk befolkningens opbakning til den førte politik i den

vestindiske sag, idet over 60 % af de afgivne stemmer støttede salget af De dansk

vestindiske Øer på trods af, at oppositionen forsøgte at skabe usikkerhed om befolkningens

holdning. Med påskekrisen og den førte politik omkring genforeningen og grænsedrag
ningen i Sønderjylland forholdt det sig lige omvendt. Regeringspartiet mistede ved valget i

april 1920 halvdelen af sine mandaterm. Dette for Det radikale Venstre så skuffende

resultat måtte i modsætning til afstemningen i 1916 tages som udtryk for en alvorlig

mistillid til ministeriets politik i forbindelse med det sønderjyske spørgsmål.

226 Kaarsted (1973), 68, 84

2” Kaarsted (1973), 15
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Resümee:

Schou 1672 eroberte Dänemark die Insel St. Thomas, und auf dieser Insel wurde die Stadt
Charlotte Amalie gegründet. 1684 wurde die Nachbarinsel St. John in Besitz genommen.
Schliesslich kaufte Dänemark 1733 die Insel St. Croix von Frankreich, und auf St. Croix
wurden die Städte .Christiansted und Federiksted gegründet. Sklaven wurden aus Afrika
nach der dänischen Kolonie in Wes tindien abtransportiert und da verkauft. Ab 1813, als
Dänemark Bankrott machte, verschwanden langsam die Vorteile der westindischen
Kolonie. Im Laufe des 19. Jahrhunderts tauchte die Frage der Berechtigung der Sklaverei
auf. 1810 hölte der Import von Sklaven permanent auf, aber erst 1848 unter dem
damaligen Gouverneur, Peter von Scholten, hörte die Sldaverei auf den Dänish Westindi
schen Inseln endgültig auf. Mehrmals vor 1915 hatten dänische Regierungen versucht, die
Insel zu verkaufen, aber erst 1901 02 wurde ein ernsthafter Versuch gemacht, die Kolonie
den USA zu übereignen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die zweite Kammer im dänischen
Reichstag, das Landsting, lehnte am 22. Oktober 1902 den Vertrag ab. Die Lage der Insel
schien völlig ausweglos. Die Eröffnung des Panama Kanals 1914 setzte erneutes Vertrauen
darin, dass die ökonomische Krise authören würde. Doch im August 1914 brach der erste
Weltkrieg aus und machte den westindischen Hoffnungen ein Ende. Ab Oktober 1915
wurde auf amerikanische Initiative im Geheimen zwischen der dänischen und amerikani~
schen Regierung über den Verkauf der Dänisch~Westindiscl1en Insel verhandelt. In
Dänemark hatten seit 1913 keine Wahlen stattgefunden, obwohl eine Änderung des
Wahlgesetzes und Grundgesetzes stattgefunden hatte. Der Regierungschef war irnnlernoch
der sozial liberale C. Th. Zahle. Seine Partei bildete eine Minderheitsregierung von den
Sozialdemokraten gestützt. Erst am 10. August 1916 fingen die Verhandlungen im
dänischen Parlament an. Die E1' scheinung des Vertrages führte zu einer innenpolitischen
Krise in Dänemark. Die innenpolitische Krise in Bezug auf den Verkauf der Insel bringt
eine Reihe interessanter Fragen he1“vor.'U.a. stellt sich die Frage, wie die Regierung
behaupten konnte, dass Dänemark einem fieundschafilichen Druck ausgesetzt war,
während die bürgerliche Opposition einen solchen Druck ablehnte. Die Haltung und das
Agieren der verkaufsfordernden liberalen Partei "Venstre" ist in diesem Zusammenhang
interessant zu iiberprüfen. Die Darstellung ' des Verlaufes des Verkaufes basiert hauptsäch
lich auf historischen Darstellungen, wogegen die Darstellung der innenpolifischen Krise
auf den Berichten der Parteifraktionsversammlimgen, Erinnerungen, Zeitungsartikeln
sowie Telegrammen von dem däuischen Gesandten in Washington, Constantin Brun, und
zeitgenössischen Darstellungen basiert.

Die Frage hätte nie zu einer Krise gefiihrt, wenn nicht der damalige Finanzminister,
Edvard Brandes, unwahrhaftig in der Zeiumg "Nationaltidende" die Beteiligung der
dänischen Regierung in'Verhand1ungen mit den USA über den Verkauf der westindischen
Kolonie abgestritten hätte. Die Frage des unglaubwürdigen Finanzministers wurde mit der
Frage des Geheimhaltens der Verhandlungen, das übrigens ein amerikanischer Wunsch
gewesen war, gekoppelt. Das Hervorheben der Dementí Frage sollte der bürgerlichen
Opposition dazu dienen, das' Ministerium zur Veranstalt_ung_ von Neuwahlen zu zwingen.
Bezüglich dieser Frage stellte der damalige Vorsitzende der liberalen Partei, J .C. Chri .
stensen, einen Vorschlag zur Verschiebung des Verkaufes bis nach dem Krieg, und wenn
das nicht möglich wäre, dann sollten sofort.Neuwah1en veranstaltet werden. Das Ziel
dieses Vorschlages war es nicht, den Verkauf bis nach dem Krieg zu verschíeben, weil
auch die Liberalen dem Verkauf zustimmten, sondern die Macht nach Wahlen selbst zu
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übemehmen. Die Liberalen würden wegen des neuen Wahlgesetzes grosse Vorteile an
Wahlen erzielen. Das Dilemma der Liberalen war während der ganzen Krise, wie die
Dementi Frage der zentrale Punkt in einem eventuellen Wahlkampf ausmachen könnte,
und gleichzeitig wie der Verkauf der Dänisch Westindischen Insel in den Hintergnmd
gerückt werden könnte. Die Liberalen waren jedoch von den Konservativen in der
Wahlfrage abhängig. Die Konservativen stimmten jedoch nicht unbedingt Wahlen zu.
Mauche Mitglieder der Konservativen stimmten allerdings der Wahlforderung der
Liberalen zu, aber die Meisten stimmten dem von J.C. Christensen gestellten Vorsehlag
zu, weil er anscheinend eine Verschiebung des Verkaufes beinhaltete. Die sozial liberale
Partei stellte aber einen anderen Vorschlag. Anstatt Wahlen zu veranstalten, sollte eine
Volksabstimmung den Verkauf der Insel entscheiden. Die Liberalen konnten nur eine
solche Abstimmung akzeptieren, falls sie mit Neuwahlen gekoppelt werden würde, die
danu allerdings vor einer eventuellen Abstimmung gehalten werden müssten. Der Zweck
dieser Forderung der Liberalen war, dass die Partei wusste, dass die Mehrheit der
Bevölkerung entweder überhaupt kein Interesse an die Insel hatte, oder dem Verkauf
zustimmte. Die Wahlforderung wiirde somit überflüssig gemacht werden, wenn die
Abstimmung vor den Wahlen käme.

Das Eingreiffen des Königs, Christians des X. (1912 47), in die politischen Verhaud
lungen bereitete letztendlich der Wahlforderung der Liberalen ein Ende. Der König
äusserte den Wunsch, dass eine Allparteienregierung gebildet werden sollte, anstatt
Neuwahlen zu veranstalten. Die Konservativen waren der Meinung, dass man einen
solchen vom König geäusserten Wunsch nicht überhören' dürfte, was zur Folge hatte, dass
die Konservativen den Wahlvorschlag der Liberalen nicht mehr billigten. Die bürgerliche
Opposition im Reichstag verlangte daruihin, dass eine solche Allparteienregierung im
Verhältnis zur Gesamtrepräsentation der Parteien in den zwei Kammern des Reichstages
gebildet werden sollte. Das würde bedeuten, dass die Liberalen und Konservativen die
Mehrheit der Kabinettsplätze einer solchen Regierung bekommen würden. Bemerkenswert
ist es, dass die Liberalen damit ihren bisherigen Standpunkt aufgaben, dass die Regierung
sich auf den Mandaten der ersten Kammer, des Folketings, basiert. Die Sozial Liberalen
und Sozialdemokraten konnten eine solche Allparteienregierung jedoch nicht akzeptieren.
Dies resultierte in einen Zusammenbruch der Verhandlungen über eine Allparteien
regierung'. Nicht nur fiir die sozial liberale Kabinett, sondern auch für die zwei bürgerli
chen Oppositionsparteien war es wichtig, die Verantwortung fiir die nach dem Zusammen
bruch der Verhandlungen bevorstehenden Wahlen nicht tragen zu müssen. Am 4. '
September erkundigten sich die Konservativen, ob die Verhandlungen' wieder aufgen
ommen werden könnten. Die Sozial Liberalen konnten sich schlechthin weigern, die
Verhandlungen mit der Opposition wieder aufzunehmen, weil sonst die Regierungspartei
fiir die Wahlen hätte haften miissen. Im Endergebnis wurde eine Reichstagskommission
eingesetz, die die Frage durchforschen sollte. Ausserdem wurde 'ein Vertreter Ieder
Oppositionspartei als Minister ohne Amtsbereich in das bestehende Ministerium aufgenom
men. Eine Volksabstimmung sollte die Frage endgüldig klären. Die Abstimmung fand am
14. Dezember 1916 statt und ergab eine überwältige Zustimmung zum Vertrag. Die
Ubergabe der Kolonie fand am 31. März 1917 statt. Die Liberalen und die Konservativen
mussten dieser Lüsung zustimmen, obwohl sie nicht den Forderungen der beiden bürgerli
chen Parteien entsprach.

Die wirtschaftlic he Lage der Dänisch Westindischen Insel schien 1916 problematisch..
Obwohl 1903 eine Sonderkommission vom Reichstag eingestzt worden war mit dem Ziel,
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eine Lüsung der, ökonomischen Problemer der Insel zu finden. blieb staatliche Unterstüt
zung aus. Geschäftsleute wie Emil Glíickstad, H.N. Andersen und Holger Hammerich
versuchten ohne Erfolg die Wirtschaft zu fördern. Es fehlte vor allem an einem Strassen
netz und an Beregungsanlagen auf den Feldern. Ausserdem waren Krankenhäuser und
Schulen mangelhaft. Dazu kam noch, dass die Zuckerröhre dabei waren von den Zuc
kerrüben im Wettbewerb ausgeschlagen zu werden. Die mangelhaften wirtschaftlichen
Massnahmen dürfen nicht als Ausdruck fiir einen Verkaufszwang eingeschätzt werden,
sondern müssen als Ausdiuck fur den 'fehlenden politischen Wille der Politiker. gelten.
Dazu kam noch, dass die Arbeiterfrage und die schwarze Rase mit Unruhen gleichgestellt
wurden. Somit verblieben die soziale Probleme ungelöst, was zu ständiger Verschlech
terung der Wirtschaft fiihrte. Um die skeptische bürgerliche Opposition zur Billigung des
Verkaufes zu bringen, stellte die dänische Regierung der Opposition die Thematik der
Imumschränkten Herrscaft über Grönland in Aussicht. Die Thematik Grünlands wurde
allerdings nicht Teil des vereinbarten Traktats. Nach aussen ging es darum, Grönland von
der Debatte über die Dänisch Westindischen Insel fern zu halten, aber nach innen sollte
Grönland ein Reiz auf 'die bürgerliche Opposition ausüben. Die Sozia1 Libera1en verwiesen
auf einen von der amerikanischen Regierung angeblich ausgeübten fieundschafilichen
Druc k... Die Sozial Liberalen' fürchteten, dass Wahlen die sogenannten nicht neutralen
Kreise der Bevölkerung an die Macht bringen würden, und dadurch eine Fortsetzung der
dänischen Neutralität getährden. Für die dänische Regierung ging es in erster Linie um
die Aufrechterhaltung der Neutralität und um das Fernhalten Dänemarks von inter
nationalen Konflikten. Die Insel konnten nach Auffassung der Regienmg, solange die
USA ihre Neunalität erhielten, nur den USA übereignet werden. Der Verweis auf einen
auf Dänemark direkten oder freundschqfilích ausgeübten Druck von Seiten der USA muss
eher als Ausdruck dafür verstanden werden, dass die antimilitaristisch sozial liberale
Regierung einen der Eckpfeiler der dänischen Aussenpolitik, die Neutralität, als gefahrdet
sah. Zwar legten die Liberalen und 'die Konservativen nicht so viel Wert auf die Neutra
litätspolitik wie die Sozial Liberalen, aber nichts deutete darauf hin, dass die Neutralität
spolitik, falls die Liberalen an die Macht gekommen wären, aufgegeben worden wäre.

Die Entscheidung, die Dänisch Westindischen Insel zu verkaufen, war eine politische
Entscheidung und nicht von den wirtschaftlichen und sozialen Problemen diktiert. Hätten
ükonomische und soziale Mängel den verkauf bedingt, dann hätte die Ubereígnung viel
früher stattgefimden, weil sich die Wirtschaft schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts
verschlechtert hatte. Hätten kulturelle Unterschiede zwischen der Bevülkerung, der
Dänisch Westindischen Insel und dem Mutterland den Verkauf bedingt, dann schien das
Eintreten fiir die Herrschaft über Grünland von. Seiten der Regierung nicht überzeugend,
weil auch die einheimische Bevölkerung Grönlands sich wesentlich von der dänischen
Bevölkerung unterschied. Die Sozial Liberalen, die besonders grossen Wert auf die
Erhaltung des Neutralitätsprinzips legten, wollten dises nicht aufs Spiel setzen. Die Sozial
Liberalen fíirchteten' sich vor dem Verlust der dänischen Neutralität, falls die Insel
weiterhin in dänischem Besitz verbleiben sollten, weil Dänemarkwegen der amerika
nischen Intentention in den Krieg sich der Gefahr aussetzte, in internationale Konflikte
einbezogen zu werden. Diese Furcht wusste der damalige amerikanische Aussenminister,
Robert Lansing, zu nutzen. Auch die Liberalen wussten die Furcht der Sozial Liberalen zu
nutzen, um die Regiemng in eine Ecke zu drängen, obwohl es den Liberalen nicht gelang,
die Regierung zur Ausschreibung von Neuwahlen zu zwingen.
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