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KEJSER WILHELM
OG

CZAR NIKOLAJ
ET STORPOLITISK VENSKAB
MED INDLEDNING AF

HARALD NIELSEN

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO.
KJØBENHAVN
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INDLEDNING.
Efterfølgende Dokumenter, Telegramvekslingen*)
i Aarene 1904-07 mellem Czar Nikolaj og Kejser
Wilhelm, kan vel uden Overdrivelse betegnes som
de mærkeligste og mest interessante, der under Krigen er bleven forelagt Offentligheden, og ikke mindst
gælder det i Forholdet til vort Land, hvem de i særlig Grad vedkommer, og hvis Skæbne ikke fremtidig
4. Tusinde

kan drøftes uden under Hensyntagen til de Oplysninger, der ved disse Afsløringer er bleven almentilgængelige. Og vel at mærke netop almentilgængelige. Der er ingen Læser, saa ukendt han end ellers
maatte være med europæisk Storpolitik og med de
Vendinger, hvori den sædvanlig udtrykker sig, der
ikke uden videre forstaar, hvad det her drejer sig om,
thi det er ikke de for Lægfolk fremmede og vanskeligt forstaaelige diplomatiske Formler, der anvendes,
men jævn menneskelig Tale, saaledes som den kunde
falde mellem to hvilkesomhelst gode Venner, der
lagde Raad op imod en tredie.
*) Telegrammerne er affattede paa Engelsk, formodentlig
fordi det var Omgangssproget ved det russiske Hof. Hvor
andre Sprog er anvendt, er de ikke oversat.
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Mere indviklet er det ikke. I den Forberedelsens Tid, der gik forud for Verdenskrigen, hørte Fyrstemøderne til de store Begivenheder, og mange Tanker og Kommentarer knyttede sig til disse Sammenkomster mellem de fyrstelige Fættre, uden at man
dog blev helt klar over, hvorledes man skulde forestille sig dem. Var de Begivenheder, der selv satte
Skel eller var de blot Tegn paa Begivenheder, der
havde fundet Sted eller skulde finde Sted? Var Fyrsterne kun deres egne Politikeres bextraordinaires
ambassadeurs« eller trak de ved disse Lejligheder selv
de Linier op, som deres Diplomater senere maatte
følge? Eller var de maaske alligevel blot almindelige
dødelige Mennesker — man kunde knapt tro det, naar
man læste de Taler, de holdt —, der engang imellem
trængte til at være høflige og venlige mod hinanden?
Kort sagt, var det hele Kulisse eller foregik der noget
bag Kulisserne og i saa Tilfælde hvad?
Ja, hvis man tør tro, at de har talt i hvert Fald
ikke mindre uceremonielt end de har telegraferet,
har man nu gennem disse af den russiske Revolutionære Burtzew fra de kejserlige Arkiver i Petrograd
fremdragne Dokumenter, Lejlighed til selv at dømme
om, hvorledes det gik til mellem et Par af dem. Man
er saa at sige uset Tredjemand ved deres Samtale.
Det er ikke længere Kejseren og Czaren, der holder
Skaaltaler til hinanden, skrevne efter vedtagne Mønsi re af deres Sekretærer, men det er Willy og Nicky,
der i Fortrolighed kommer til Forstaaelse med hina nden, og det er ganske forbavsende i hvilken Grad

Verdenspolitiken, naar den ses paa denne Maade, ligner, hvad vi allesammen kender saa godt fra det
daglige Liv.
Et Par gode Naboer og Venner mødes, og taler
sammen om fælles Anliggender, spørger til Konen
og snakker om Vejret. Navnlig er den ene af dem,
hvad der turde være betegnende for hans nervøse,
temperamentfulde Personlighed, stærkt følsom for
om Solen skinner eller ikke, og i det hele taget er
han den af de to, der udfolder sig stærkest, thi det
viser sig, at Fyrster — skønt man af deres officielle
Optræden næsten skulde tro det modsatte — ligesom
andre Mennesker er forskelligt begavede og udstyret
med meget forskellige Egenskaber, den ene klog, den
anden ikke fri for at være det modsatte, den ene selvstændig og aarvaagen, den anden svag og paavirkelig,
skønt han bilder sig ind at være det modsatte, den
eje paa engang vidtskuende og snedig, den anden
snæver og vankelmodig.
Hvem af de to, der her er Tale om, der er den
overlegne, er man ikke længe om at opdage. Det
er ikke blot kvantitativt men ogsaa kvalitativt Kejserens Udtalelser, der vejer tungest. Han raader, formaner, advarer, trøster, han ligefrem tumler med
sin fyrstelige Ven, fuldkommen Herre over alle Midler, straalende af huldsaligt Venskab, naar det gjælder om at fremme sine egne Planer, og bestemt afvisende, naar den anden vil misbruge Situationen til
ogsaa at tale om sine Interesser.
Imidlertid, er dette kun en ringe Mislyd, der
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knapt kan skelnes i den overstrømmende Velvilje,
der præger Forholdet. »Vær du blot ved godt Mod,»
siger Kejseren til Czaren, »medens jeg vedbliver at
passe paa for dig alle Vegne.« Og virkelig, han passer paa for ham — næsten alle Vegne. Ordensuddelinger, Udnævnelser, Flaadebygning, Fredsunderhandlinger og russisk Indenrigspolitik, han interesserer sig for det altsamarien og giver sit Besyv med
om det. Undertiden lidt mærkeligt. Saaledes kan
det være meget forstaaeligt, at han raader Czaren til
at lade Østersøflaaden holde Skydeøvelser og Manøvrer under Forudsætning af, at den skulde afsted,
men hvorledes han, som særlig flaadeinteresseret,
overhovedet kunde se paa, at hans Ven gav Ordre til
et af alle Indsigtsfulde paa Forhaand dødsdømt Foretagende, bliver ikke derfor mindre gaadefuldt. I hvert
Fald tyder intet i den tyske Flaades Ledelse under
Krigen paa, at man skulde være tilbøjelig til at udsætte den for en lignende Risiko, som den Kejseren
ved sine gode Raad minus eet — det bedste af dem
alle — tog Medansvaret for, da det gjaldt den russiske i 1904.
Forøvrigt vilde »Nicky« i mere end eet Tilfælde
godt kunde have staaet sig ved at følge sin Nabos
Rand, thi var det end ikke en ganske uinteresseret
Ven, han havde i denne, var det upaatvivlelig en
baade klog og erfaren. Langt bedre end Czaren, der
blot synes at have været besat af Frygten for at miste
noget af sin Enevoldsmagt, begreb Kejser Wilhelm,
hvad der stod paa Spil, og han, der ikke kan mistænkes for at være tilbøjelig til at undergrave Kongemag-

ten, raadede klogt og vedholdende Czaren til at imødekomme Folkets Ønske om en Forfatning og til at
styrke sin Stilling ved at dele Ansvaret med det, men
uden at møde Forstaaelse. Intet kan være mere talende og overbeviser stærkere om, at den Skæbne, der
nu er overgaaet Czar Nikolaj ikke skyldes nogen
Tilfældighed, end den Svaghedens og Uforstandens
Pathos, hvormed han erklærer sig rede til at bære
hele Ansvaret »selv«.
Men forstod han ikke eller kun delvis de Raad,
der kunde have været ham til Nytte, synes han at
have været desto mere lydhør overfor dem, der var
Kejser Wilhelm til Gavn, thi gode Raad er dyre, og
at Kejseren ikke ganske glemte sine egne Interesser,
fordi han saa varmt tog sig af Vennens, er kun menneskeligt.
Og naar man rigtig sætter sig ind i den Stemning, hvoraf Telegrammerne er præget, maa man
indrømme, at den vanskelig kunde være gunstigere
for at pleje dem. Det er en kendt Sag, at der ved en
Cigar og en Likør, naar Tonen er lagt om i det hyggelige og fortrolige, lader sig bringe mangen en Forretning i Stand, der vilde støde paa uoverstigelige Vanskeligheder, hvis Parterne sad ceremonielt overfor
hinanden ved det grønne Bord, og hvad der gjælder
det mindre viser sig heller ikke at slaa fejl i det større,
thi saaledes synes netop de to Monarker i disse Telegrammer at være placeret overfor hinanden. Er der
en Misforstaaelse af den Slags, der ellers giver Diplomater og undertiden tillige Generaler nok at bestille,
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gør Willy sin gode Ven Nicky opmærksom derpaa
og ordner saaledes Sagen i al Fredelighed, og ved
Lejlighed, ind imellem nogle gode Raad, lader han
et Ord falde om, at tyske Værfter ikke er uvillige til
at tjene russiske Penge. Han taler og forklarer og
Czaren indsuger hans Ord uden altfor meget at lægge
Mærke til, hvad det er han suger ind. Alle Overtalelsens Virkemidler kommer til Anvendelse. Kejseren er en Mester i smidigt og velberegnet at slaa
paa de Strenge og fremdrage de Synspunkter, der er
egnede til at gøre Indtryk paa hans høje Ven, og
blandt disse spiller Mistænkeliggørelsen af England
en Hovedrolle, thi ingen værner han Czaren omhyggeligere imod og passer han bedre paa end »the
archmischiefma ker«, deres fælles gode Ven, Onkel
Bertie.
For at forstaa de Planer, der ligger bagved denne
systematiske Opæggen af Czarens Mistænksomhed og
Uvilje overfor England maa man gøre sig klart, at
Stormagternes gensidige Stilling ikke var den samme
som den, de har indtaget nu under Krigen. Den
tysk-engelske Modsætning, som er Kærnen i denne,
var i Slutningen af det nittende Aarhundrede endnu
ikke fremme eller tilsløret af de ældre russisk-engelske og fransk-engelske Tvistigheder og Modsætningsforhold.
I 1898, da Frankrig og England stod paa Nippet til at komme i Krig (Fashoda) angaaende deres
koloniale Interesser, var det kun faa Aar siden, at
England havde arrangeret sig med Tyskland ved til

Gengjæld for nogle afrikanske Omraader at afstaa
Helgoland, hvilket ikke tydede paa nogen Frygt for
en tilstundende Krig med Tyskland, og endnu i 1900
blev Chamberlain hilset med Latter, da han talte om
det, som det Land, hvorfra Faren truede. Og dog,
den mellemliggende Tid havde trods alt afsat sine
Spor ogsaa i engelsk Opfattelse, selv om de endnu
ikke var trængt igennem den nationale Bevidsthed.
Kejser Wilhelms Telegram i 1896 til Præsident Kriiger i Anledning af Jamesonraidet havde vakt stor
Forbitrelse i England. »Kaiser Wilhelm der Grosse«s Erobring af Hastighedsrekorden over Atlanterhavet 1897 talte advarende selv til dem, der ellers
ikke havde noget dybere Kendskab til den tyske Konkurrence rundt om i Verden, og den Koncession paa
Bagdadbaneanlægget, Tyskerne i 1899 opnaaede af
Sultanen maatte slaa Indtrykket fast for de kyndige
■og indsigtsfulde. Her var aabenbart ved at vokse en
Fare op, større og mere nærliggende end baade den,
som Frankrig og Rusland frembød. Til at begynde
med søgte man fra engelsk Side at besværge denne
Fare ved at skabe en »Entente« med Tyskland, men
da disse Bestræbelser prellede af paa Tysklands afvisende Holdning, søgte man at gaa en anden Vej,
idet man ordnede sine udenstaaende Mellemværende
med de ældre Modstandere, Rusland og Frankrig,
for i givet Tilfælde at kunne staa saa meget mere
ubesværet og konsolideret overfor den nytilkomne,
Tyskland.
Den 8de April 1904 sluttedes Overenskomsten
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~d Frankrig, der, som man har sagt*), mest af alt
Iiiiidede om en Fredsslutning efter en lang og haard
K rig, og den 31. Oktober 1907 sluttedes paa samme
Mande en Traktat mellem England og Rusland, der
ordnede disse to Rigers gensidige Interesser i Asien
(Persien, Afghanistan og Thibet), og som man vil se
ligger de offentliggjorte Telegrammer indenfor disse
to Dato'er, d. v. s. de afspejler Tysklands Anstrengelser for ad diplomatisk Vej at sprænge Dresen, inden
den endnu blev for tæt sluttet.
At Frankrig nærmede sig England paa et Tidspunkt, hvor Rusland var i Krig med Englands Allierede Japan kunde jo ikke udenvidere være Czardømmet behageligt, og der var derfor Forudsætninger for
en underbands diplomatisk Aktion, der vilde være
vellykket fra et tysk Synspunkt, hvad enten den førte
blot til en Opløsning af Forholdet mellem Rusland.
og Frankrig, eller til, hvad der aabenbart var Hovedhensigten, en Tilnærmelse mellem begge disse Magter og Tyskland. Og samtidig med, at Frankrig
maatte tage sig i hvert Fald mistillidvækkende ud set
fra St. Petersborg, var Tyskland i den behagelige
Stilling uden for stor Selvfornægtelse at kunne lægge
Deltagelse og Sympati for Dagen overfor Rusland,
thi hvad enten dette fik Fremgang i det yderste østen,
hvilket vilde bortlede dets Opmærksomhed og Kræfter fra Europa og den nærmere Orient, eller det fik
et Nederlag, hvilket vilde sige en svækket Nabo og
Lindbæk: Forspillet til Verdenskrigen.

Støtte for Frankrig, kunde det kun betragtes som en
Behagelighed for Tyskland. Navnlig i sidste Til
fælde maatte der antages at være Lejlighed til at faa
Frankrig i Tale ved Løfter eller med Sværdet.
Vi ser da ogsaa dette blive forsøgt. Holder man
sig for øje, at Maalet var Frankrigs Undertvingelse
ad venskabelig eller fjendtlig Vej, bliver der god
sammenhængende Mening baade i de her offentliggjorte Telegrammer og mellem dem og den Storpolitik fra disse Aar, vi i Forvejen kendte. Kejser Wilhelm hentyder i et af dem (2. Aug. 1905) til, at han
allerede for to Aar siden advarede Czaren mod Nydannelsen af den gamle Krimkombination. Det vil
sige, at han har prøvet at bruge den fransk-engelske
Tilnærmelse allerede i dens første Begyndelse som
Kile mellem Frankrig og Rusland. Dette er imidlertid∎ ikke lykkedes, men et Aar efter ligger Forholdene
gunstigere for et nyt Forsøg. Rusland er indviklet i
Krigen med Japan, Englands Allierede, og maa derfor antages at være særlig modtagelig for Mistænkeliggørelse overfor dette Land, og for — Deltagelse fra
trofaste Venners Side. Og Kejser Wilhelm sparer
ikke paa den. Han raader, opmuntrer, trøster, og
samtidigt advarer han. Han anser det for sin Pligt
(19. Okt. 1904) at gøre sin Ven, Czaren, opmærksom
paa, hvad der gaar for sig »bag Kulisserne», skønt det
stiller den kære Onkel Bertie, som han nogle Maaneder før har haft Besøg af, i et mistænkeligt Lys.
Czaren er endnu ikke helt villig til at tage ved Lære,
men saa kommer den saakaldte »Doggerbank-
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Affære«, hvor Roschdestwenskis Eskadre paa Vej til
Østen i Nattens Mørke skyder paa engelske Trawlere,
som antages for japanske Torpedobaade. Den bringer
Stemningen i England paa Kogepunktet og de to
Lande paa Nippet til Krig. I Telegram af 27. Oktober slaar Kejser Wilhelm paa Muligheden af en russisk-tysk Fællesoptræden overfor England-Japan angaaende Tysklands Forsyning af den russiske Flaade
med Kul, som England mentes at ville lægge Hindringer i Vejen for, og han mener, at Frankrig vil
være fornuftigt nok til at indse, at det maa gaa med.
Tanken finder redebon Modtagelighed hos den forbitrede Czar, og allerede d. 30. Oktober afgaar Udkastet til en saadan Overenskomst. Inden den bliver underskrevet, opstaar der imidlertid Betænkeligheder hos ham, om hvorvidt det ikke er bedst
først at forelægge Sagen for Frankrig, men dette støder paa afgjort Modstand fra Kejseren, der frygter, at
Resultatet vil blive et øjeblikkeligt Angreb af England
og Japan paa Tyskland. Og medens han den 27.
Oktbr. gaar ud fra, at Delcasse, selv om han er nok
saa »anglophile« vil være klog nok til at forstaa, at
den engelske Flaade ikke kan frelse Paris, ser han
nu d. 26. Novbr., med den Raadsnarhed, som Nødvendigheden af at overbevise Czaren forlener ham
med, i Tanken den tyske Flaade knust af den engelskjapanske og dermed Verdensligevægten forstyrret og
Rusland udleveret til Japan og dets triumferende
Venners Naade. Nej, det gaar paa ingen Maade an
at lade Frankrig faa Nys om Sagen, inden den er et
»fait accompli«.

Paa dette Trin af Forhandlingerne tynder Telegrammerne ud, og man kan derfor kun ane deres
videre Forløb. Om der er bleven sluttet nogen Overenskomst angaaende Kulforsyningsspørgsmaalet, faar
staa hen, men det er aabenbart, at Czaren ikke har
haft Mod til at gaa ind paa Kejserens Forslag om
et Forbund bag Frankrigs Ryg. Dertil behøvedes det
personlige Samvær, som senere fandt Sted i Sommeren 1905.
Men for ret at forstaa dette, maa man erindre
sig, hvad der officielt var foregaaet mellem Tyskland
og Frankrig i det Tidsrum, Telegrammerne spænder
over. Som tidligere nævnt var i April 1904 den Traktat bleven afsluttet mellem Frankrig og England, der
ordnede deres gensidige Forhold bl. a. i Afrika, og
ved hvilken Frankrig fik Anvisning paa Marokko,
uden at Tyskland havde rejst nogen Indsigelse derimod. Dette ligger altsaa umiddelbart forud for
Telegramvekslingens Begyndelse, er en Del af Baggrunden for den. Da imidlertid Frankrig et Aar efter Traktatens Afslutning, i Begyndelsen af 1905,
beredte sig til at drage Konsekvenserne ved at stille
en Række Krav til den marokkanske Sultan, bestemte til at indlede den paatænkte »penetration
pacifique«, fik Piben pludselig en anden Lyd. Kejser Wilhelm, der var paa Besøg hos Kong Carlos i
Lissabon, tog d. 31. Marts pludselig til Tanger, hvor
han blev højtideligt modtaget, og holdt nogle Taler,
der var en tydelig Opfordring til Sultanen om at
modsætte sig Frankrigs Fordringer,
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Hvorfor denne forandrede Holdning til det
samme Spørgsmaal mellem April 1904 og Marts 1905?
Ja, Forklaringen kan ikke godt søges andre Steder
end i den russisk-japanske Krig og det Forløb, den
havde taget. Da den begyndte, ventede man en Sejr
for Rusland, men Port Arthurs Fald (4 Jan. 1905)
og Slaget ved Mukden (Slutn. af Febr. og Beg. af
Marts s. A.) havde tydeligt vist Kampens Udfald, og
Tyskland kunde derfor nu regne med et. Frankrig
uden Rusland, som det maaske var muligt at intimidere og sprænge ud af den nyligt indgaaede engelske
Entente ved et kraftigt Stød. I første Omgang syntes denne Politik at skulle lykkes, idet Frankrig, da
det kom til Stykket, ikke vovede at tage Kampen
op trods Englands Tilsagn om Hjælp, men lod den
Statsmand, Dekasse, der var imod at give efter,
falde.
Kejser Wilhelm havde derfor i Juni Maaned,
som det fremgaar af Isvolskis. Beretning om sin Samtale med ham, en Følelse af, at Frankrig var gjort
»mør«, og det var styrket ved denne Bevidsthed og
fyldt af Sejrsvished han mødte Czaren ved Bjørkø
d. 24. Juli 1905. Telegrammerne bærer Vidnesbyrd
om, at Humøret er højt. Kejseren glæder sig til at
se sin kære Ven og morer sig ved Tanken om de
Ansigter, Rejseselskabet vil sætte op, naar det faar
Øje paa Czarens Skib, thi Mødet var en Overraskelse
for det ligesaavel som for Europa.
En Overraskelse og en Gaade! Ingen Vidner var
til Stede ved de to Monarkers Sammenkomst nede

i »Polarstjernen«s Kahyt; ingen ansvarlige Politikere
fulgte dem, ingen officielle Taler blev holdt. Var det
virkelig et blot og bart Sommerferiebesøg? Tiden
med dens mange og betydningsfulde Begivenheder
— i Marokko, i Norge, i Østasien — syntes ikke at
tillade en saa harmløs Udlægning, og Gisningerne
kresede da ogsaa ivrigt om den mærkelige Begivenhed, og de var ikke alle paa Vildspor. I den tyske
Presse taltes der i dunkle og forsigtige Vendinger om
et godt Naboforhold til Rusland, der meget vel lod
sig forene med dette Lands hidtidige Forhold til
Frankrig, og ved at sende en Flaade til Østersøen
en Maaned senere viste England, at det i hvert Fald
havde forstaaet »absicht'en« saa godt, at det var
bleven forstemt.
Først nu efter Fremdragelsen af de her offentliggjorte Telegrammer kan man imidlertid danne sig
en nogenlunde levende Forestilling om, hvad det var,
der foregik.
Det var Besøget i Tanger om igen. Det var Anvendelsen af Overrumplings- og Stødtaktiken paa det
rent psykologiske Omraade, og denne Gang med
mere Held end paa det diplomatiske. Hvad Kejseren
ikke havde kunnet opnaa gennem selv sine mest
indtrængende Overtalelser og bedst tilrettelagte Mistænkeliggørelser pr. Telegram, lykkedes ham her,
hvor han vel ikke iført »skinnende Rustning«, men
straalende af Oplagthed og Overlegenhed og fyldt
af Tro paa sine Planer havde Vennen Nicky under
sin Personligheds umiddelbare Paavirkning.
2
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Og, hvorledes skulde det være anderledes? Forholdet .imellem dem er efter Telegrammerne ikke til
al tage fejl af og afgjort i Kejserens Favør. Medens
der selv af dennes korteste Ytring staar en varm Em
af Personlighed, tager Czarens Ord sig tørre, fattige •
ug andenhaands ud. Det er f. Eks. fuldkommen motiveret og naturligt, naar Kejseren slutter et af sine
T elegrammer med et muntert »Waidmanns Heil!«,
,Itegerhilsenl, thi han sender det fra Slottet Rominten,
hvor han gaar paa Jagt, men det er mildest talt malplaceret, naar Czaren ude fra Havet ombord paa sin
Yacht svarer med et »Waidmanns Dank!« Andet har
han iiiiidlerlid ikke kunnet finde paa, og man har
I al ryk a f, ni lian paa samme Maade har været prisgivet Kejser Wilhelms politiske Ideer. Da denne
forsie (lang fremsætter sit Forslag om en tysk-russisk-fransk Forst:udse, skynder Czaren sig ligesaa
følgagtigt at forsikre, at han »ofte« har tænkt den
samme Tanke
Saalænge han havde dens Ophavsmand paa Afstand, kunde Betænkelighederne endnu holde den
Stangen, men undergivet hans Fortryllelse veg de,
og efter hvad vi nu ved, blev Alliancetraktaten underskrevet paa. Kejserens Skib og kontrasigneret af Admiral Birilev, en af hans Hofmænd.
Udrustet med dette mærkelige diplomatiske Resultat aflagde Kejser Wilhelm kort efter (i Dagene
31. Juli-3. August) et Besøg i København hos den
danske Kongefamilie, et Besøg, over hvis Hensigt og
Forløb, der nu kastes det ejendommeligste Lys. Saa-

vidt man kan skønne af Udtrykkene i Kejserens Beretning til Czaren om Besøget, har det været Tanken
at indvie den danske Regering i Planen eller i hvert
Fald i den Del, der angik Østersøen og Danmark,
men to forskellige Betragtninger afholdt Kejseren
derfra. Dels var han bange for, at Planen skulde
gaa videre til England, og dels kom han ved at forhøre sig om Stemningen i de ledende Krese til den
Erkendelse, at Danmark af sig selv drev derhen, hvor
han og Czaren vilde have det, nemlig mod den fuldstændige Selvopgivelse, resigneret forsonet med den
Tanke, at det var prisgivet Nabomagternes Forgodtbefindende. Han fandt det derfor ikke klogt at tale,
samneget mere, som Stemningen var temmelig nervøs og ophidset. »Tout vient å qui saft attendre«. Det,
han havde tænkt sig at tale om, var øjensynligt at
erklære Østersøen for et »mare clausum«, et for
fremmede Magter lukket Hav, og da Danmark ikke
selv vilde eller kunde forsvare sin Neutralitet i Tilfælde af en mellem Østersømagterne og England opstaaende Konflikt, at stille det en russisk-tysk Besættelse i Udsigt.
Czarens Paavirkelighed havde tilladt Kejseren at
naa saa vidt, men den slog ham ogsaa Resultatet af
Hænde straks det var naaet. Kun nogle Uger fik
han Lov til at glæde sig over, hvad det havde kostet
saa megen Anstrengelse at opnaa, thi da den russiske
Selvhersker, hvis eneste politiske Tanke var at holde
fast paa sin »Magt«, kom hjem og fortalte sin Udenrigsminister, hvad han havde foretaget sig, fik han
2*
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med al skyldig Respekt at vide, at han havde begaaet
en »Fejl« og en Fejl, der maatte rettes. Efter forudgaaendc Forhandlinger med Gesandten i Paris fik
den russiske Gesandt i Berlin Ordre til at underrette
den tyske Regering om, at den russiske Regering betragtede Bjørkøtraktaten som traadt ud af Kraft,
fordi Frankrigs Tilslutning ikke kunde opnaas. Forgaves sætler Kejseren i det lange Telegram, han d.
29. Septbr. sender sin Ven, bogstavelig talt baade
Himmel og Jord i Bevægelse for at paavirke ham.
Ganske vist er der endnu d. 2. Decbr. i Telegram fra
(:zaren Tale om en Erklæring, han har afgivet, og
som skal staa ved Magt, »indtil Frankrig gaar ind
lian vor nye Overenskomst (1?) «, men om man end
ikke kan følge, hvorledes Sagen er bleven afviklet,
man num dog efter det fremkomne gaa ud fra, at
Planen for denne Gang er strandet, selv om dermed
Bestræbelserne fra tysk Side paa at sprænge Forbindelsen mellem Frankrig og England ikke derfor er
ophørt. Man har saaledes gættet paa, at der bag
Agadir-Affæren i 1911 laa lignende Planer og Forudsætninger, som dem man ser i Virksomhed i 1905.
I hvert Fald forsvinder Kejserens Indflydelse
over Czaren ingenlunde med det Nederlag, den ved
denne Lejlighed lider; den kan følges lige ned til
Verdenskrigens Udbrud, hvor Telegrafen for sidste
Gang bærer Bud mellem de to Venner, men den gunstige Lejlighed til at være alene med ham, der var
Forudsætningen for Resultatet i Bjørkø, kom ikke
igen. Da de næste Gang mødtes i Swinemiinde Som-

meren 1907, var Czaren ledsaget af sin Udenrigsminister, Isvolski, og Kejser Wilhelm af Rigskansleren
v. Billow, hvilket vilde sige, at hvad Indflydelse
Kejseren personlig kunde øve gik ind i de politiske
Strømninger og Brydninger, der beherskede Rusland, som en ganske vist alt andet end foragtelig
Faktor, men begrænset af den almene europæiske
Situation. Muligheden for et »Kup« var ikke længer i samme Grad til Stede.
Er det Tilfældighed eller Beregning, at Offentliggørelsen begynder og, slutter med Telegrammer, hvori
Kejser Wilhelm fortæller om »Onkel Bertie's« Besøg
og hans hyggelige, fredelige Stemning? I hvert Fald
er det en højst virkningsfuld Ramme om det mellemliggende Tidsrums ihærdige Forsøg paa at berede
netop ham og hans Land Modgang og Vanheld.
Som i en Kukkasse ser man indenfor denne
Omkres et Udsnit af det, man kalder Storpolitik og
midt i det en lille Prik, der viser sig at være Danmark. Alene denne Omstændighed gør det fortjent til
vor Interesse, men forøvrigt vil ingen, der har skænket det Opmærksomhed, let kunne glemme det igen.
Dertil er det ret betragtet altfor intensivt fyldt af
Kundskab om Vilkaarene i den Verden, vi lever i.
Der er i denne Draabe samme Væsen som i de
Strømme, der nu farver Jorden rød.

Harald Nielsen.

1.
Fra Kiel d. 16.-29. Juni 1904.

Sa Majeste l'Empereur.
Onkel Alberts Besøg') forløber naturligvis paa
bedste Maade. — Han er meget livlig og virksom og
overordentlig venlig. Hans Længsel efter Fred er
ganske umiskendelig og er Aarsagen til hans Tilbøjelighed til at tilbyde sin Tjeneste hvorsomhelst i Verden han ser Sammenstød. — Vejret er simpelthen
væmmeligt. — Kærligste Hilsen til Alice. — Min inderligste Deltagelse i Anledning af dine sidste Tab af
Skibe og Mænd.
(sign.) Willy.
2.
Fra Mulde') d. 5.[-18. Juli 1904].

Sa Majeste L'Empereur.
En russisk Damper, der kaldte sig for Krydseren »Smolensk«, har standset Tyske Lloyds Damper
1) Kong Edwards Besøg i Kiel finder Sted i Dagene 25.-30.
Juni.
2) Kejseren tiltræder sin Nordlandsrejse 7. Juli, vender tilbage 9. August.

20

21

» Prins Henrik « og bemægtiget sig alle de Postsække,
der indeholdt Korrespondance til Japan. — Denne
Handling, der er et Brud paa Folkeretten, vil skabe
stor Forbauselse og Uvilje i Tyskland i Betragtning
af det venlige Sindelag, vort Land har lagt for Dagen
lige overfor Rusland, og vil i Gentagelsestilfælde —
frygter jeg — bidrage til ganske betydeligt at formindske den Velvilje, som Tyskland endnu nærer
for Dit Land.
(sign.) Willy.

4.
Fra Trondhjem. Hohenzollern d. 8.-21. Juli 1904.

Peterhof.

Sa Majeste L'Empereur.

Bedste Tak. — Ganske tilfredsstillet. — Haaber
mit Regiment er opfyldt af Villie til at opføre sig
godt. — Kærlig Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.
5.
Fra Trondhjem d. 10.

-

3.
Fra Peterhof d. 7. [-20. Juli 1904].

Sa Majeste L'Empereur, Berlin.
Undskyld, at jeg svarer saa sent, men nylig hjemvendt fra en Inspektion af 22. Division har jeg ikke
haft Tid til at skrive før. — Jeg beklager »Smolensk« s
Overgreb og trop de zele. — Der skal blive draget
Omsorg for, at lignende Tilfælde forebygges. — Det
vilde være altfor slemt, om en saadan Hændelse
skulde ødelægge det mellem vore Lande bestaaende
udmærkede Forhold. — Jeg har taget Din Adjudant
Grev Larnbsdorff3) med mig. — Dit Wiborg Regiment
gjorde et særdeles godt Indtryk. — Jeg sagde dem,
at jeg var vis paa, at de vilde vise sig deres Æresoberst værdige.
(sign.) Nicky.
3 ) Maa ikke forveksles med den russiske Udenrigsminister,
hvis Navn staves uden b.

Peterhof.

23. Juli 1904.

Sa Majeste L'Empereur.

Jeg har nylig fra Hamburger Linien faaet Meddelelse om, at russisk »Krydser« har bortført dens
Damper »Scandia« under russiske Officerer og Besætning til ukendt Bestemmelsessted. — Denne Handling er et aabenbart Brud paa international Søret,
og næsten ensbetydende med Sørøveri. — Jeg finder,
at det er paa høje Tid, at Kaptajnen paa de saakaldte
Krydsere faar Instruktioner, der advarer dem om at
afholde sig fra at begaa Handlinger som ovennævnte,
da de er egnede til at fremkalde internationale Forviklinger. (sign.) Wilhelm.
6.
Fra Peterhof d. 11.

-

24. Juli 1904. Trondhjem.

Sa Majeste L'Empereur.
Der er allerede givet Kaptajnerne Ordre til at
undlade at standse Skibe; men det er ikke nemt at
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skaffe dem Ordrene i Hænde, mens de krydser onf 4).
- Damperen »Scandia« vil øjeblikkelig blive givet
fri ved dens Ankomst til første Havn. — Under denne
Krig har vi faaet at vide, at umaadelige Masser af
Kontrebande er bleven udskibet fra Europa til Japan.
— Af Selvforsvarsgrunde ønskede vi ganske naturligt
at sætte en Stopper derfor. — Jeg haaber, at Du heraf
vil indse, at der i Rusland ikke har været den fjerneste Tanke om at vække bitre Stemninger i Tyskland.
— Endnu en Gang beklager jeg meget, hvad der er
sket.
(sign.) Nicky.

7.
Fra Trondhjem d. 11.-24. Juli 1904. Kl. 820 Aften.
Peterhof.

Se Majeste L'Empereur.

Min hjerteligste Tak. — Meddelelse om, at
»Seandia«s Frigivelse vil i høj Grad bidrage til at

hæve den Følelse af Uro og Ængstelse, som begyndte
at bemægtige sig Landet, især Tysklands Handelsstand. -- Maatte Du snart faa gode Efterretninger fra
Fronten. —
Kærlig Hilsen til Alice. — Meget koldt Vejr her.
(sign.) Willy.
4 ) I August anmoder Rusland England om at overbringe de
to Hjælpekrydsere >Smolensk« og »St. Petersborg« Ordre om
ikke at opbringe fremmede Handelsfartøjer. Den engelske
Regering udsender i den Anledning Krydsere.
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8.
Fra Norcifjordseidet d. 20. Juli[-3. Aug.]

Se Majeste Empereur. — Peterhof.
Jeg bevidner Dig min Deltagelse i Anledning af
Grev Ketlers') Død, han var en tapper Soldat og en
Gentleman. Jeg har meddelt min Svoger') den af Dig
fastsatte Dato; han vil selvfølgelig melde sig hos Dig.
Maaske min hohenzollernske Fætter') vil følge de japanske Tropper for at iagttage dem. — Vi har smukt
Vejr her. — Kærligste Hilsener til Alice.
(sign.) Willy.
9.
Fra Peterhof d. 21. Juli—[4. Aug.]

Sa Majeste L'Empereur d'Allemagne Nordfjordseidet.
Tak for Din Deltagelse. — Har set M-r. Witte,
som gav Meddelelse om Afslutningen af Traktaten
med Grev Billows). Haaber Du har Glæde af dit
5) Grev Theodor v. Keller af en tysk-russisk Slægt, Kommandør for 2det sibiriske Korps, falder ved Jan-Zaznia 31.
Juli 1904.
6) Friedrich Leopold, prøjsisk Generaloberst, Søn af en
Broder til Kejserens Bedstefader og gift med Kejserindens
Søster.
7) Antagelig et Medlem af den siegmarinske Sidelinje.
8) Den tysk-russiske Handelstraktat, der bliver underskrevet d. 28. Juli s. A.
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Krydstogt. — Jeg har inspiceret alle første Armekorps' Afdelinger. — Kærligste Hilsener fra os begge.
(sign.) Nick.
10.
Fra Hubertusstock d. 8. Oktober-25. September 1904.
Kl. 625 Em.

Reval. Sa Majeste L'Empereur.
Mit Wiborg Regiments Oberst har givet mig telegrafisk Meddelelse om Din venlige Anerkendelse af
dets Tapperhed ved Uddeling af en Mængde Ordenstegn; som. Chef tillader jeg mig at takke Dig for dette
og at udtrykke min Glæde over Wiborgernes tapre
Holdning! Jeg ser af Aviserne, at Flaaden er til
Skiveskydning i Revals velkendte Omegn, hvor vi tilbragte saa herlige Dage. — Jeg haaber, de maa lære
deres Tjeneste grundigt og indføre teleskopiske Viserer, som Japanerne har paa deres Kanoner, men
som manglede i Port Arthur Flaaden. — Jeg formoder, at Flaaden for Øvelser under Damp og Eskadremanøvrer, naar Isen bliver fast, vil tage Station ved
Liban eller tæt ved den danske Kyst, f. Eks. i Kjøge
Bugt, hvilket er et meget bekvemt Sted om Vinteren.
— Saa at den, naar Foraaret kommer, kan være rede
til Farten til østen, fortrolig med sin Fører, sine
Skibe og sine Kanoner, og saaledes genoprette det
russiske Overherredømme paa. Søen. — Jeg er, ligesom hver Mand i mit Land opfyldt af Beundring for
den udmærkede Stoessel og hans tapre Mandskab;
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Gud hjælpe dem til at holde ud! Skibene i Havnen
er naturligvis det, Japanerne navnlig føler sig tiltrukne af. — Jeg haaber, de vil gøre et Forsøg mod
Japanernes Flaade, og lykkes det dem at sænke,
knuse eller beskadige den 4. Linie af Kampskibe,
som Japan har tilbage, har de, selv om de gaar til
Grunde derved, gjort deres Pligt ved at splitte Japanernes Søstridskræfter og ved at jævne Vejen for den
baltiske Flaades Sejr, naar den ankommer, idet den
nemt kan overvinde en stærkt medtaget Modstander,
der er ude af Stand til at udbedre sine Skibe eller
bygge nye, mens Tid er. — Saa er Herredømmet til
Søs atter i Dine Hænder, og Japanernes Landstyrker
er i Din Magt; saa blæser Du »almindelig Fremrykning« for Din Hær og for Fjenden Hallali! Schebeko
bragte Dit Brev, netop som jeg sluttede mit Telegram.
— Min hjerteligste Tak! Jeg har allerede givet enhver Ordre til, at Hamburg—Amerika-Linien paa
ingen Maade maa hæmmes, men har fuldkommen
Frihed til at gøre, hvad de vil. Det er meget fornuftigt at holde Eskadren her, til Skibene er helt »vænnede til», og til alle Enheder er klar til at gaa samlede ud. Der er ingen Tvivl om, at Tilsynekomsten
af en stærk, frisk Flaade med mange Skibe — selv
om nogle er ældre — vil være af Betydning og afgøre
Dagen til Din Fordel; Hovedsagen er, at Skibene i
Port Arthur maa gaa løs paa Japanerne og søge at
sænke, vædre eller beskadige saa mange Skibe de kan,
for paa den Maade at forberede Feltet for Østersøflaaden, som da ved sin. Ankomst kun har at gøre det
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af med de tiloversblevne fjendtlige Skibeg). — Ligeledes tror jeg, det vilde være formaalstjenligt for Dig
at begynde at give Befaling til at lade Kampskibe
bygge hos private Firmaer, ligesom Japanerne har
gjort det i England. — Saa at Du, naar Fredsunderhandlingerne om et Aar eller to begynder, kan have
Raadighed over en frisk Reserve, der kan give Din
Vilje Vægt og gøre Dig uafhængig af fremmed Mellemkomst. — Kærligste Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.

tænker de, at de kan holde op og prøve at høste
Frugterne af deres Anstrengelser ved at besnakke
andre Nationer til at blande sig i Sagen og faa Fingre
i Mantschuriet ved Fredskonference. Da jeg kender
Dine Anskuelser om Krigens videre Udvikling og ved,
at Du efter et større Nederlag naturligvis aldrig vil
række Haand til noget saadant, ansaa jeg det for min
Pligt at underrette Dig om, hvad der synes at gaa for
sig bag Kulisserne. — Jeg tror, at Traadene til alle
disse Foretagender gaar tværs over Kanalen.
(sign.) Willy.

11.
Fra Neues Palais d. 8.-21. Oktober 1904.

Tzarskoe Selo. — Sa Majeste L'Empereur.
Jeg ved fra god Kilde, at tidligere japansk Minister i Petersborg, Kurino atter har vist sig i Europa.
Han er i Paris og synes bemyndiget til at forsøge at
faa Frankrig og England — l'entente cordiale — til
at mægle Fred til Gunst for Japan. — Det lader ogsaa til, at Kineserne skydes frem af Japan for ligeledes at tilbyde Mægling fra deres Side. — Dette viser, at Japan nærmer sig Grænserne for sin Evne
hvad Mennesker og Penge angaar, og nu, da de har
vundet nogle Fordele over den mantschuriske Hær,
9 ) Disse Raad er meget mærkelige paa dette Tidspunkt, da
Port Arthur-Flaaden allerede d. 10. Aug. havde foretaget et
saadant Udfald med det Resultat, at kun en Del af den i beskadiget 'filstand vendte tilbage til Havnen, medens Resten
blev sænket eller jaget ind i neutrale Havne og afvæbnet.

12.
Fra Tzarskoe Selo d. 10. Oktober 1904.

Neues Palais. Sa Majeste L'Empereur.
Da jeg har været paa Jagt, kunde jeg ikke besvare Dit interessante Telegram før. — Mange Tak
for Meddelelsen om Japans Virksomhed i visse europæiske Lande. — Jeg har ogsaa hørt om det; men
jeg er ikke ganske paa det rene med, om Traadene
til disse Foretagender fører tværs over Kanalen eller
maaske over Atlanterhavet. Du kan stole paa, at
Rusland skal kæmpe denne Krig til Ende, indtil den
sidste Jap er jaget ud af Mantschuriet; først da kan
der blive Tale om Fredsforhandlinger, og det ene
og alene imellem de to krigsførende. — Gud hjælpe
os! — Hjertelig Tak for Dit trofaste Venskab, som
jeg fremfor alt andet stoler paa.
(sign.) Nicky.
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13.
Fra Neues Palais d. 14.-27. Oktober 1904. Kl. 4" Nat.

Tzarskoe Selo. Sa Majeste L'Empereur.
Den engelske Presse har i nogen Tid søgt at true
Tyskland til under ingen Omstændigheder at tillade
at sende Kul til østersøflaaden nu paa dens Udfart.
Det er ikke umuligt, at den japanske og den britiske
Regering vil nedlægge en Fællesindsigelse imod, at
vi forsyner Dine Skibe med Kul, forbundet med en
»sommation« om at standse Virksomheden i Fremtiden. Det, der tilsigtes ved en saadan Krigstrusel,
er din Flaades fuldkomne Ubevægelighed og Uformuenhed til at forfølge sit Maal af Mangel paa
Brændsel. — Denne nye Fare maatte mødes af Rusland og Tyskland i Forening, som begge maatte
minde Din Forbundsfælle Frankrig om de Forpligtelser, det har paataget sig i Toforbundsoverenskomsten med Dig, »casus foederis«. — Der er ikke
Spørgsmaal om, at Frankrig ligeoverfor en saadan
Opfordring vilde prøve at slippe fra sin utvivlsomme
Pligt mod sin Forbundsfælle. Skønt Delcasse er en
»anglophile enrage«, vil han have Forstand nok til at
indse, at den britiske Flaade er fuldkommen ude af
Stand til at redde Paris. — Paa denne Maade vilde
der dannes en mægtig Sammenslutning af tre af de
stærkeste Fastlandsmagter, som den anglo-japanske
Gruppe vilde betænke sig to Gange paa at angribe.
— Englands Beklagelser over vor Kulforsyning til
russiske Skibe er saa meget mere hykleriske, som

29
England siden Krigens Begyndelse — efter at have
givet Japan en Foræring af to Panserskibe »Nishin«
og »Kassuga» under britiske Officerer og Mandskab
— uafladelig har forsynet den japanske Flaade med
Kul, idet det har solgt det ikke mindre end 30 Dampere. — De Søslag, Togo har holdt, er udkæmpede
med Cardiff Kul. — Det vilde naturligvis være langt
behageligere for os, om Briterne var kloge og i Erindring om alt dette lod os være for os selv og i Fred.
Men aldrig et øjeblik vil jeg give efter for ubeføjede
Trusler. Uheldet i Nordsøen gør mig ondt. Hvis
Flaaden frygter natlige Angreb, tror jeg, at Brugen
af Søgelys alene vilde være tilstrækkelig til at afværge Overraskelser, saafremt alle Lysene vendes
mod Cirkeludsnittene udenfor Flaaden. — Brugen af
Kanoner — især i europæiske Farvande — burde saa
vidt muligt undgaas. Mine Efterretninger fra London gaar ud paa, at Pressen og Pøbelen gør Larm,
Admiralitetet noget Kvalm, men at Regeringen, Hoffet og Selskabet betragter Hændelsen med største Ro
som et af stor Nervøsitet opstaaet Uheld. — Jeg har
paalidelig Efterretning fra Italien om, at Terni Skibsbygnings-Selskab (Terni, Odero, Orlando) bygger 3
søgaaende Panserskibe paa 12000 Tons hver for
en fremmed unævnt Magt — sandsynligvis Japan;
minder mig om mit tidligere Forslag, at Du ikke
burde glemme ogsaa at bestille nye Linieskibe, saa
Du kan have nogle af dem parat, naar Krigen er
forbi. De vil være fortræffelige »Overtalere» under
Fredsforhandlinger; vore private Firmaer vilde med
3
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~første Glæde modtage Bestillinger. Jeg har attacheret Lambsdorff til Din Suite og Person, som Du venligst gjorde med Schebeko for mig. Jeg er dybt rørt
over Din venlige Anerkendelse af, hvad jeg har gjort
mod Dig og Rusland, og forsikrer Dig, at Du altid
kan stole paa min absolut trofaste Loyalitet. — Kærligste Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.
14.
Fra Tzarskoe Sele, d. 17. 30. Oktober 1904.
-

Neues Palais. Sa Majeste L'Empereur.
Dit. Telegram kommer i et meget alvorligt Øjeblik. -- Jeg takker Dig hjertelig for det. Du kender
naturligvis (le første Enkeltheder af Nordsøaffæren
fra vor Admirals Telegram. Selvfølgelig forandrer
(let aldeles Hændelsens Karakter. Jeg ejer ikke Ord
til at udtrykke min Harme over Englands Opførsel.
Det lader til, at Fastlandsmagterne i saadanne Tilfælde er stillet overfor den Fare, der ligger i, at Englands offentlige Mening overvælder dets Regerings
fornuftigere Holdning. Regeringen har at rette sig
efter Landets ønsker, tager uforsigtige Skridt og sender dundrende Noter med ganske uakceptable Betingelser. — Det er Følgen af at handle efter øjeblikkets Indskydelser! Idag befalede jeg Lamsdorff at
sende min Gesandt i London et Forslag om at overdrage hele Spørgsmaalet til en international Undersøgelseskommission som foreskreven i Haag-Konfe

rencens Protokol. — Jeg er ganske enig i Dine Beklagelser over Englands Adfærd med Hensyn til vore
Skibes Kulforsyning ved tyske Dampere, mens England selv fortolker Neutralitetsreglerne paa sin egen
Facon. — Det er til visse høje Tid at sætte en Stopper for dette. — Den eneste Maade vilde, som Du
siger, være den, at Tyskland, Rusland og Frankrig
straks enes om en Ordning, der kan gøre en Ende
paa engelsk-japansk Overmod og Uforskammethed.
— Vilde Du have noget imod at gøre Udkast til en
saadan Overenskomst og give mig Underretning om
den? — Saa snart den er vedtaget af os, er Frankrig
nødt til at slutte sig til sin Forbundsfælle. Denne
Kombination er ofte falden mig ind; den vil betyde
Fred og Ro for hele Verden. — Kærligste Hilsener
fra Alice.
(sign.) Nicky.
15.
Fra Neues Palais d. 17.-30. Oktober 1904. Kl. 9 Aften.
Tzarskoe Solo.

Sa Majeste L'Empereur.

Min bedste Tak for Telegrammet. Har afsendt
Brev indeholdende Udkast til Overenskomst, som Du
har ønsket, med Kejserlig Feltjæger i Aften. — Har
fra privat Kilde hørt, at Fiskere fra Hull allerede har
indrømmet, at de mellem deres Baade har set fremmed Dampfartøj, der ikke hørte til deres Fiskerflaade, og som de ikke kendte! Saa der har været
noget Lumskeri! Jeg skulde »tro, det britiske Ge3*
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8:indisk:tb i Petersborg maa kende dente Beretning,
som indtil nu er forholdt den britiske Almenhed af
Frygt for »Blamage. — Kærligste Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.

her at faa Port Arthur og Mantschuriet fra dem, ved
Kongres' Hjælp. — Jeg forbereder et Svar paa Dit
venlige Brev, som jeg venter vil være efter Dit Ønske.
Kærligst Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.

16.
17.

Fra Neues Palais d. 2.-15. November 1904. Kl. 433 Em.
Sa Majeste L'Empereur.

Tzarskoe Stilo.

Fra paalidelig Kilde i Indien har jeg faaet hemmelig Meddelelse om, at en Expedition »å la Thibet«
pludselig er gjort klar til Afghanistan"). Meningen er
al !bringe delle Land een Gang for alle under britisk
Indflydelse, oin muligt ligefrem Overhøjhed. Expedilionen skal afgna sidst i denne Maaned. Den eneste ikke engelske Europæer i afghansk Tjeneste, Lederen af Emirens Vaabenfabrik, en tysk Gentleman,
er bleven myrdet som »preambule« til Aktionen!
Japanernes Tab foran Port Arthur er ifølge mine
Underretninger 50 Tusinde Mand; følgelig begynder
de at blive trætte af Krigen, da de mister for mange
Folk. Dette har bragt dem til at søge om Mægling
i Paris og London, og det er Grunden til, at disse to
Magter lader deres Presse genoptage Overvejelserne
om Mulighederne for at kunne mægle. Japan haa10 ) En »special mission« under Mr. L. W. Dane, den indiske
Udenrigsminister, forlod d. 26. Novbr. Indien og ankom til
Kabul 12. Decbr. Noget udover gensidige Venskabsforsikringer og sympatisk Styrkelse af Forholdet synes ikke at være
nattet.

Fra Neues Palais d. 6. 19. November 1904. Kl. 1033 Fm.
-

Tzarskoe Stilo.

Sa Majeste L'Empereur.

Lambsdorff rejser i Aften med Brev. Mine Oplysninger angaaende Indien i sidste Telegram bekræftes ved Tale af Lord Selborne"), der hentyder til
Afghanistanspørgsinaalet. Jeg hører fra troværdig
privat Kilde, at Myndighederne i Tokio er ved at
blive ængstelige ved Krigens fremtidige Udsigter. De
har tilkendegivet deres Utilfredshed over ikke at
have naaet nogen virkelig Succes ved Liaoyang trods
det vældige Mandetab, fordi de var uden friske Reserver. Den stadige Tilstrømning af friske Batailloner fra Rusland overgaar langt deres Forventninger,
da de aldrig havde troet den sibiriske Jernbane i
Stand til uden Standsning at vedligeholde Transporten. De begynder følgelig at indse, at medens de er
ved at være til Ende med deres Kadrer, især Officerer, tager Din Hær med hver Dag til i Styrke,
Mænd og Slagkraft, og at Krigens Vægtskaal langsomt men sikkert drejer sig imod dem. En japansk
11)

Første Admiralitetslord 1900

-

05.
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General gik saa vidt, at han sagde: »Den Suppe vi
har lavet, maa vi nu selv spise!» Min Mistanke om,
at Japanerne i al Hemmelighed prøver at faa anden
Magt til at mægle, fordi de nu er paa Højden af deres
Held, har altsaa vist sig at være rigtig. Lansdowne")
har bedt Hayashi") om at give England en Antydning
af de Betingelser; paa hvilke Japan vilde slutte Fred.
De blev telegraferede fra Tokio, men var saa uhyrlige, at selv den stortalende Lansdowne fandt dem
for stærke og opfordrede Hayashi til at nedstemme
dem. Da de lavede et surt Ansigt og gjorde Vanskeligheder, føjede Lansdowne til: »naturligvis vil England sørge for, at et middelalderligt Rusland skal
blive holdt omhyggeligt borte fra Mantschuriet, Korea &c. &c., saa at Japan de facto faar alt, hvad det
ønsker! « Det er det Maal, Englænderne har for Øje,
naar de taler om Venskab og venskabelig Mægling.
Frankrig er, som jeg hører fra Japan, allerede underrettet om disse Planer og naturligvis Deltager i denne
Ordning, idet det — som sædvanlig i den ny » entente
cordiale« -- tager Englands Parti. De har i Sinde at
tilbyde Dig en lille Stump af Persien som Erstatning,
selvfølgelig langt borte fra Havbugtens Kyst — ca
va sans dire —, som England har i Sinde selv at
annektere frygtende for, at Du skulde naa frem til
Tropehavet, som Du rettelig maa, da Persien nødvendigvis maa falde ind under russisk Kontrol og
Styrelse. Dette vilde give en udmærket Handels12
12

) Eng. Udenrigsminister 1900-05.
) Japans Gesandt i England.

basis, som England gerne vil afspærre Dig fra. Rimeligvis har Dine Diplomater allerede meldt Dig alt
dette; men jeg ansaa det ikke des mindre for min
Pligt at give Dig Underretning om alt, hvad jeg vidste, som altsammen er autentiske og alvorlige Meddelelser fra afgjort troværdige Kilder. Lansdownes
Ord er ligeledes autentiske. Du ser saaledes, at Din
Hærs Udsigter er lysere og at Du snart vil være i
Stand til at vende Spillet om imod Fjenden. Maatte
Gud give Dig alt muligt Held, mens jeg vedbliver at
passe paa for Dig alle Vegne. Kærligst Hilsen til
Alice.
(sign.) Willy.

18.
Fra Tzarskoe Stilo d. 7.-20. November 1904.
Kl. 7" Aften.

Neues Palais.

Sa Majeste L'Empereur.

Grev Lambsdorff bragte mig i Dag Dit meget
venlige og højst interessante Brev. — Modtag ogsaa
min hjerteligste Tak for Dit Telegram af G. D., som
bragte mig megen Oplysning. Om ganske faa Dage
vil jeg sende Dig mit Svar, og jeg haaber, at denne
Sag snart skal blive ordnet til gensidig Gavn. -- Alice
sender Dig kærlig Hilsen.
(sign.) Nicky.
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19.

tion om Iagttagelse af loyal og streng Neutralitet i
det Tilfælde, at et af Kejserrigerne skulde befinde sig
i Krigstilstand alene og uden Foranledning fra dets
Side, med et tredie Land, der maatte ønske at bringe
den existerende status quo i Fare. Selvfølgelig angaar denne Deklaration ikke en hvilkensomhelst lille
Balkanstat, og den vil staa ved Magt, saa længe Rusland og Østerrig fortsætter deres Fredspolitik i Sydøst-Europa. I Bevidstheden om Dine Bestræbelser
for at vedligeholde en almindelig Fred føler jeg mig
sikker paa, at denne Overenskomst har Din Sympati
og venlige Billigelse.
(sign.) Nicky.

Fra Tzarskoe Selo d. 10.-23. November 1904.
Kl. 12" Middag.

Neues Palais. Sa Majeste L'Empereur.
Førend jeg underskriver det sidste Traktatudkast, anser jeg det for raadeligst at lade Franskmændene se det. Saa længe det ikke er underskrevet, kan man gøre smaa Ændringer i Teksten, imedens det, hvis det allerede var approberet af os begge,
vilde se ud, som om vi forsøgte at paatvinge Frankrig Traktaten. I saa Tilfælde kunde det let gaa galt,
hvilket jeg ikke antager er Dit Ønske. Derfor beder
jeg om Dit Samtykke til at gøre Frankrigs Regering
bekendt med denne Plan og skal, naar jeg modtager
dens Svar, straks underrette Dig telegrafisk.
(sign.) Nicky.
20.
Fra Tzarskoe Selo d. 10.-23. November 1904. Kl. 1230.

Neues Palais.

Sa Majeste L'Empereur.

Da jeg erfarer, at Kejseren af østerrig har skrevet til Dig om en Overenskomst, der er sluttet mellem Rusland og Østerrig, anser jeg det for min Pligt
ogsaa at give Dig Underretning fra min Side. I det
Ønske at styrke vore Bestræbelser for at opretholde
Freden og Roen i Balkananliggenderne i Overensstemmelse med Overenskomsten af 1897, besluttede
Kejseren og jeg at undertegne en hemmelig Deklara-

21.
Fra Moschen ved Kujau d. 13.-26. November 1904.
Kl. 9" Fm.

Tzarskoe Selo.

Sa Majeste L'Empereur.

Bedste Tak for Telegram. Du har givet Mig et
nyt Bevis paa Din fuldkomne Loyalitet ved Din Beslutning om ikke at underrette Frankrig uden mit
Samtykke. Ikke desto mindre er det Min faste
Overbevisning, at det vilde være absolut farligt at
give Frankrig Underretning, før vi begge har undertegnet Traktaten; det vilde have en Virkning diametralt modsat, hvad vi ønsker. Det er alene den fuldkomment sikre Viden, at vi begge er traktatmæssig
forpligtede til at yde hinanden Hjælp, der vil faa
Franskmændene til at lægge Pres paa England for at
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faa (let til at forholde sig roligt og bevare Freden, af
Frygt for at Frankrigs Stilling kunde komme i Fare.
Fik Frankrig derimod at vide, at en russisk-tysk
Overenskomst blot er planlagt, men endnu ikke
undertegnet, vil det øjeblikkelig aflægge Beretning til
sin Ven (om ikke hemmelige Forbundsfælle) England, med hvem det er forbundet ved »entente cordiale«, og ufortøvet give fuld Besked. Følgen af saadanne Meddelelser vilde utvivlsomt være et pludseligt
Angreb paa Tyskland af de to forbundne Magter
England og Japan i Europa saavelsom i Asien. Deres
uhyre Overlegenhed til Søs vilde snart faa Bugt med
min lille Fleade, og Tyskland vilde indtil videre være
lem bestet. Delle vilde til vor fælles Fortræd forstyrre Verdensligevægten og senerehen, naar Du begynder Dine Fredsforhandlinger, overgive Dig alene
til Japans og dets jubilerende og overmægtige Venners Naade og Barmhjertighed. Det var mit særlige
Ønske — og saa vidt jeg forstod ogsaa din Hensigt
— at hævde og styrke den for Forstyrrelse udsatte
Verdensligevægt netop ved denne Overenskomst mellem Rusland, Tyskland og Frankrig. Det er kun
muligt, saafremt Vor Traktat
som Kendsgerning forinden, og saafremt vi er fuldkommen
d'accord i enhver Henseende. En forudgaaende Underretning af Frankrig vil føre til en Katastrofe —
anser Du det ikke desmindre for umuligt for Dig at
afslutte en Overenkomst med Mig uden Frankrigs
forud indhentede Samtykke, vilde det være et langt
sikrere Alternativ helt at undlade at slutte nogen

Overenskomst. Naturligvis vil jeg være lige saa tavs
angaaende Vore pourparlers som Du; ligesom Du
kun har meddelt Lamsdord noget, saaledes har jeg
kun talt med Billow, som lovede absolut Hemmeligholdelse. Vore gensidige Forhold og Følelser vil forblive uforandrede som hidtil, og jeg vil vedblivende
prøve at være Dig til Nytte, saa langt Min egen Sikkerhed tillader. Din Neutralitetsoverenskomst blev
mig meddelt af Kejseren af Østerrig, og jeg takker
Dig for Dit Telegram, der gør det samme. Jeg finder det meget fornuftigt, og det har mit fuldeste Bifald. Kærlig Hilsen.
(sign.) Willy.

22.
Fra Tzarskoe Selo d. 15.

-

28. November 1904 Kl. 10 Aften.

Sa Majeste L'Empereur.

Neues Palais.

Bedste Tak for Telegram. Som Svar derpaa
skal jeg sende Dig et Brev med Forklaringer over
Sagen. Jeg tror, et Brev er sikrere end lange Chiffer:Telegrammer, som kunde tiltrække sig unødvendig
Opmærksomhed. Jeg er vedblivende af den Anskuelse, at Vi snart maa naa til fuldstændig Overensstemmelse i Vort Syn paa dette Spørgsmaal, som
berører Os begge saa stærkt. Min bedste Tak for
Dine aabenhjertige og venlige Samtaler med Sehebeko, som har rapporteret Mig dem.
(sign.) Nieley.
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23.
Fra Neues Palais d. 27. November-10. December 1904.
Kl. 1022 Aften.
Tzarskoe Selo.

Sa Majeste L'Empereur.

Dit Brev af d. 7., for hvilket takkes, har krydset Mit af samme Dato. Vi maa nu fremfor alt
komme til varig Enighed om Kulforsyningsspørgsmaalet. Dette Spørgsmaal bliver med hver Dag mere
og mere paatrængende. Igen i Dag har jeg modtaget
alvorlige Efterretninger fra Port Said og Kapstaden;
der maa nu ikke spildes Tid mere. Ingen tredie Magt
maa høre saa meget som en Hvisken om Vore Hensigter, før vi har afsluttet Overenskomsten om Kulforsyningssagen, ellers kunde Følgerne blive højst
farlige. Jeg nærer selvfølgelig fuld Tillid til Din
Loyal i
(sign.) Willy.

26.
Fra Tzarskoe Selo d. 28. November-11. December 1904.
Kl. 55 Fm.(?)

Nettes Palais.

Sa Majeste L'Empereur.

Hjertelig Tak for Dit Brev. Er ganske enig
med Dig i, at Vore to Regeringer nu maa komme til
varig Forstaaelse m. II. t. Kulforsyningsspørgsmaalet. Lamsdorff besøgte Alvensleben") i Formiddags.
14

) Tysk Gesandt i St. Petersborg.

Du kan fuldt ud stole paa Min Loyalitet ag paa Mit
ønske om at naa en snarlig Ordning af dette alvorlige Spørgsmaal.
(sign.) Nicky.
24.
Fra Tzarskoe Selo d. 29. November
Kl 745 Fm.(?)

12. December 1904.

-

Neues Palais. Sa Majeste L'Empereur.
Jeg har givet min Udenrigsminister Ordre til at
overrække Grev Alvensleben en Note, der tilkendegiver min fuldkomne Tilslutning til Dit Ønske betræffende Kulforsyningsspørgsmaalet. Glæder mig
at kunne meddele Dig dette.
(sign.) Nicky.
25.
Ved at undersøge Kulforsyningssagen erfarer
jeg, at to Agenter for Hamburg—Amerikalinien nu
er i Petersborg for at forhandle om Salg af Kulskibene, men at Folk afslaar at købe under Paaskud
af, at de ingen Mandskab har tilovers til Kulskibenes
Bemanding. Dette kan ikke være sandt, og jeg formoder, at Ønsket om Fred for enhver Pris er fremherskende i de Folks Sind, som taler om Umulighed.
Thi nogle Hundrede Matroser med et passende Antal
Officerer og Maskinmestre kunde tages fra Sortehavsflaaden, som alligevel maa forholde sig uvirksom, og sendes direkte med Damper gennem Suez-
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kanalen til Madagaskar. De kunde være anbragte
om Bord i Kulskibene længe førend 3. Eskadre naar
Madagaskar, hvilket Roschdestwenski alligevel maa
afvente, hvis han vil undgaa et Nederlag, idet anden
Eskadre er Japanernes Søstyrke underlegen. Det er
et Held for Dig, at Franskmændene til enhver Tid,
selv i Modstrid med deres egne Interesser under den
tyske Krig, har hævdet det Punkt i Søretten, at de
krigsførende Skibe kan blive liggende i neutral Havn
i ubegrænset Tid og uden Desarmering. Den franske Regering er saaledes fuldt berettiget til at lade
anden Eskadre blive liggende ved Madagaskar indtil
lredies Ankomst. De russiske Besætninger til Kulskibene \ilder derfor have rigelig Tid til at naa
Nassi Be og indrette sig om Bord. Kulskibenes Nybemanding vil give Roschdestwenski retsgyldigt Motiv til at blive i Nassi Be, indtil han bliver forstærket
med 3. Eskadre. Hvis nogen skulde raade Dig til
at lade Roschdestwenski angribe Japanerne før Forstærkningens Ankomst, kunde Du spørge Vedkommende, om han er parat til at paatage sig Ansvaret
for Følgerne.
(sign.) Willy.

Flag. Ordningen ni. H. t. Pengegarantien imod
Krigsrisiko er istandbragt med Kompagniet gennem
Mendelsohns Bank; men Hamburg-Amerikakompagniet er bange for at give Ordre, før det har faaet
Instruktioner fra Kansleren. Vilde Du være saa venlig at give den fornødne Tilladelse, uden hvilken
Eskadrens Viderefart bliver aldeles umulig.
(sign.) Nicky.
28.
Berlin 2.-15. Februar 1905. Kl. 12" Em.

Jeg sagde Dig ved Begyndelsen af denne Kulforsyningsaffære, at jeg intet vilde gøre til Forebyggelse. Jeg kan ingen som helst Instruktioner give
med Hensyn til den, da det er et privat Foretagende.
Hamburg—Amerikalinien kender Situationen og maa
handle paa eget Ansvar. Ud fra dette Synspunkt har
jeg givet Befaling til endnu en Gang pr. Traad at
lade Ballin vide, at han, saavidt mig og min Regering
angaar, har sin Frihed til at handle, som han finder
for godt, naturligvis paa hans egen Risiko.
(sign.) Willy.
29.
.

27.
Berlin.

Sa Majeste L'Empereur.

Admiral Roschdestwenski kablede i Dag for tredie
Gang, at to af Hamburg-Amerikaliniens Kulslæbere
endnu ikke har modtaget Ordre fra deres Rhederi
om at følge længere end til Madagaskar under tysk

[7. Juni].

Sa Majeste L'Empereur d'Allemagne. Berlin.
Micha") vendte hjem i Dag henrykt over Din
Venlighed og Gæstfrihed. Han har overfor mig gen15 )

Czarens yngste Broder.
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taget alt, hvad Du har ønsket, han skulde sige. Dagen
efter Dit Brevs Ankomst bad den amerikanske Gesandt Mr. Meyer om Foretræde. Jeg modtog ham i
Gaar"). Han var af Præsidenten instrueret om at forelægge det Forslag, Du har skrevet til mig om. Jeg
samtykkede under Betingelse af den dybeste Hemmeligholdelse, indtil Japan gav sit Samtykke til at
aabne indledende Forhandlinger med os. Hvis dets
Krav var urimelige, vilde Forhandlingerne naturligvis blive afbrudte. —

Kærligste Hilsener fra os begge.
(sign.) Nicky.
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31.
Sa Majeste L'Empereur d'Allemagne.

Hernøsand.
Henrykt over Dit Forslag. Vilde det passe Dig
at møde ved Bjørkøsund i Nærheden af Wiborg, et
dejligt, roligt Sted, hvor vi kunde opholde os i vore
Yachter? I disse alvorlige Tider kan jeg ikke gaa
langt bort fra Hovedstaden. Naturligvis skal vor
Sammenkomst være ganske simpel og hjemlig. Jeg
imødeser Mødet med Dig med den største Glæde.
(sign.) Nicky.

30.

32.

Schwedischer Hafen im Botnischen Meerbusen nårdlich
von Stockholm etwa 100 Meilen von Wasa.

Fra Nyland d. 7.-20. Juli 1905. Kl. 1" Em.

Jeg tiltræder om kort Tid min Tilbagerejse og
kan ikke passere Indløbet til den finske Bugt uden
at sende Dig mine kærligste Hilsener og Ønsker.
Hvis Du ønsker at se Mig — enten i Land eller paa
Din Yacht — er jeg naturligvis stedse til Din Tjeneste. Jeg vilde da komme som simpel Turist uden
nogensomhelst Festligheder.

ankom til Din Ankerplads — Bjørkøsund paa
Søndag d. 10.-23. om Aftenen? Min Yacht stikker
61/2 Meter dybt; vilde være taknemmelig for en paalidelig Lods, der kunde føre os gennem Indløbet.
Vær saa god at meddele, hvor Du vil ankre. Har
holdt hele Sagen aldeles hemmelig, saa at endog mine
Herrer her om Bord intet ved; heller ingen hjemme
underrettet. Haaber Du ikke lader Dig forstyrre af
Mit Nordlands Følgeselskab, som stedse har ledsaget
Mig de sidste 15 Aar. Kærligste Hilsen.
(sign.) Willy.

16 ) Denne Audiens fandt Sted d. 8. Juni; d. 10. Juni modtages Forslaget.

Overordentlig glad. Vilde det passe Dig, om jeg

4
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33.

36.

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne.

Fra Danzig d. 16.

Ny-

land.
Vil være i Bjørkøsund Søndag d. 10.-23. Har
givet Ordre om paalidelig Lods. Ankerpladsen vil
være mellem Øerne Bjørkø og Kovitza. Har indtil
nu holdt vor planlagte Sammenkomst hemmelig.
Glæder mig i høj Grad til at se Dig. Kærligste Hilsen.
(sign.) Nicky.
34.
Fra Nyland d. 8.-21. Juli 1905. Kl. 1" Em.

Meget forbunden. Venter at kunne møde 10de
Kl. 7 Aften. Vær saa god at lade Lodsen møde os
ud for Hochland. Ingen har mindste Anelse om
Mødet; kun min Kaptajn, som har Paalæg om
streng Hemmeligholdelse. Alle mine Gæster i Formening om at gaa til Visby paa Gulland. Glæder
mig overordentlig til at se Dig igen. Har særdeles
vigtige Nyheder til Dig. Mine Gæsters Ansigter vil
være værd at se, naar de paa en Gang ser Din Yacht!
En god Spas! Tableaux! Hvilken Dragt ved Sammenkomsten? (sign.) Willy.
35.
S. M. l'Empereur d'Allemagne. Nyland.

Damper med Lodser skal afvente Din Ankomst
ved Sydenden af Øen Hochland 10.-23. Juli ved
Solopgang. Micha vil ledsage Mig. Kærligst Hilsen.
(sign.) Nicku.

-

29. Juli 1905. Kl. 128 Em.

Min Hustru sender mange Komplimenter og Tak
for Dit venlige Telegram. Reuter Telegrammer melder tilmorgen om et Krydstogt af den britiske Kanalflaade til Østersøen med Smaabesøg i Vore Havne
uden at aflægge officielle Visiter! Enten er England
ængstelig over vort Møde, eller det ønsker at
skræmme Mig! Dette vil give min Samtale i København større Vægt. Du faar Brev fra Mig i Dag. Jeg
mener at burde tilraade Bulygiii") Ukasens Offentliggørelse saa snart som mulig. Saa det russiske
Folks Repræsentanter snart kan vælges. Indtil dette
har fundet Sted, vil Fredskonferencen imidlertid
være aabnet og Betingelserne være kendte for begge
Parter. Med den Stemning, der for Tiden er fremherskende i Rusland, vil de misfornøjede Masser
søge at lægge hele Ansvaret for alle ufordelagtige
Følger paa Dine Skuldre og opfatte de fordelagtige
som Resultater af Wittes personlige Ledelse. Det
vilde være udmærket, om Du gav disse Repræsentanter som deres første Hverv Fredstraktaten at
stemme om, naar den er bleven opsat; idet Du derved overlader Landet selv Beslutningens Odium og
giver det russiske Folk en Stemme i Spørgsmaalet
om dets eget Vel, hvilket de saa stærkt attraaer. Resultatet vilde være deres Værk og saaledes stoppe
Munden paa Oppositionen. Kærligste Hilsener til
Alice. (sign.) Willy.
17)

Russisk Indenrigsminister.

,1*
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37.

klærede, at enhver Englænder vidste og var overbevist om, at jeg arbejdede for en Krig imod og for
Ødelæggelsen af England. Du kan forestille Dig,
hvilket Vrøvl en saadan Mand kan have fyldt den
Danske [Konge-] Familie, Hof og Folk med. Jeg
gjorde alt, hvad der stod i min Magt for at sprede
Mistænksomhedens Sky ved at optræde ganske frimodig og ikke gøre nogensomhelst Hentydning til
alvorlig Politik; ogsaa i Betragtning af det store Antal Kanaler, der fører fra København til London, og
den til Ordsprog blevne Mangel paa Diskretion ved
det danske Hof, var jeg bange for at tilkendegive noget om Vort Forbund, da det uopholdelig vilde være
bleven meddelt i London, hvilket er en Umulighed,
saa længe Traktaten for nærværende skal holdes
hemmelig. Gennem en lang Samtale med Isvolski
blev jeg imidlertid klar over, at den nuværende Udenrigsminister Grev Raben og en Del indflydelsesrige
Personer allerede er naaet til den Overbevisning, at
Danskerne — da deres Hjælpeløshed og Mangel paa
Evne til at opretholde blot Skyggen af Neutralitet
lige overfor en Invasion er aabenbar — i Tilfælde
af Krig og overhængende Fare for Angreb i Øster
søen fra den fremmede 'Magt er forberedte paa
[expect] , at Rusland og Tyskland øjeblikkelig vil
tage Skridt for at varetage deres [egne] Interesser
ved at besætte Danmark og holde det okkuperet,
mens Krigen varer. Da dette paa en Gang vilde
være en Borgen for saavel Territoriets som Dynastiets og Rigets fremtidige Tilværelse, finder Dan-

Sa Majeste l'Empereur. Danzig.

Jeg blev dybt rørt over Dit venlige Brev og takker Dig for Telegram. Jeg har ogsaa hørt om den
britiske Kanalflaades paatænkte Optræden i Østersøen.
Dit Besøg i København kommer i rette Tid.
Ilaaber Du bliver tilfreds med Udbyttet af Dine Samtaler der. Afventer utaalmodig kort Meddelelse fra
Dig om Besøget. Kærligste Hilsen til Victoria fra os
begge. Held og Lykke.
(sign.) Nicky.
38.
Fra Sussnilz (øen Bilgen) d. 2. August-22. Juli 1905.
Kl. 1 Nat.

Besøget løbet godt af under yderste Venlighed
fra hele Familien især fra Din kære gamle Bedstefader. Efter min Ankomst fandt jeg ved Læsning af
Presseudtalelser — danske og fremmede —, at en
meget stærk Strømning af Mistillid og Fordom er
blevet vakt mod mit Besøg; i Særdeleshed fra England. Kongen var blevet saa skræmt og den offentlige Mening saadan bearbejdet, at det var mig umuligt at berøre det Spørgsmaal, Vi var bleven enige
om, at jeg skulde forelægge Ham. Den britiske Minister brugte, da han spiste til Middag med en af mine
Herrer, meget voldsomme Udtryk om Mig, som han
paad u Rede de skændigste Planer og Intriger, og er-
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skerne sig langsomt til Rette med dette Alternativ og
tager deres Beslutninger i Henhold hertil. Da dette
netop er, hvad Du har ønsket og haabet, fandt jeg
det bedre ikke at berøre Emnet overfor Danskerne
og undlod at gøre nogen Hentydning, idet det nemlig er bedre at lade Tanken udvikles og modne sig
i deres Hoveder og at lade dem selv drage de endelige Slutninger, saa at de af egen fri Villie bevæges til
at støtte sig til Os og stille sig i Række med Vore to
Lande. »Tout vient å qui saft attendre.«

39.
Sa Majeste l'Empereur. Sassnitz.

Spørgsmaalet om Carls Norgesfærd er bragt i
Orden lige til de mindste Enkeltheder, da England
har givet sit. Minde til alt, og der er intet mere at
gøre. Jeg talte med Carl om hans Udsigter og fandt
ham meget nøgtern og uden alle Illusioner m. H. t.
hans Opgave.
Hvad synes Du om Programmet for Festlighederne for Dine Forbundsfæller i Cowes?") Alle
Krimveteranerne er indbudte til at samles med tidligere » Vaabenbrocire«, som sammen med dem kæmpede imod Rusland! I Sandhed meget fintfølende!
Det viser, at jeg havde Ret, da jeg for to Aar siden
advarede Dig mod den gamle »Krimske Kombinations« Genoplivelse; de er igen godt i Gang, og det
saa det forslaar.
Vejret var smukt. Kærligste Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.
is) 7. August ankom den franske Flaade paa Rheden ved C.

Takker Dig paa det varmeste for interessante
Enkeltheder. Glæder mig, at Dit Besøg gik godt af.
Du handlede fuldstændig rigtigt i ikke at lade noget
blive bekendt om vor Alliance. Da Spørgsmaalet om
Carls Afgang til Norge er ordnet, forstaar jeg nok,
at der ingen Ting er at gøre. Jeg venter Indberetning fra Isvolski angaaende Spørgsmaalet om Danmarks Neutralitet i dens sidste Fase. Kærligste Hilsen fra Alexandrine.
(sign.) Willy.

De i ovenstaaende Telegrammer omtalte Planer
og Begivenheder belyses yderligere ved de Kommentarer, deres Fremkomst gav Anledning til, nemlig
dels Offentliggørelsen i »Nordd. Allgem. Zeit.« af et
Brev, som Kejser Wilhelm d. 25. Juli 1905, Dagen
efter Sammenkomsten ved Bjørkø skrev til sin Rigskansler, Wow, og dels et Interview, som den danske
Journalist Franz v. Jessen havde med den tidligere
russiske Gesandt Isvolski.
Kejser Wilhelms Brev.
Med Hensyn til Norge var Czaren meget urolig.
Ved Meddelelsen om, at det var Kong Oscar ligegyldigt, hvem der blev hans Efterfølger, og at Kongen
heller ikke havde noget mod en Republik, slog han
Hænderne sammen over Hovedet og raabte: Det
manglede blot endnu; som om vi ikke havde Republiker nok i Verden. Han mente, at hvis ingen
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svensk Prins vilde gaa derhen, og hvis København
havde Interesse deri, kunde jo Prins Valdemar gaa
derhen. Han havde nogen Livserfaring, en elegant,
net Kone og smukke, kraftige Børn.
Jeg sluttede mig til hans Ord, men gjorde samtidig opmærksom paa, at Kongen af England ifølge
Privatmeddelelser fra København allerede havde givet sit Samtykke til et eventuelt Valg af hans Svigersøn. Czaren var meget ubehageligt overrasket herved
og syntes ikke at vide noget derom. Han mente, at
hans Fætter Carl var fuldstændig uskikket til denne
Post, da han ikke havde været noget Sted, ikke havde
nogen Livserfaring og var indolent. Valdemar var
meget bedre. Ved Carl vilde England by fair means
or foul, stikke en Finger ind til Norge og faa Indflydelse der, samt begynde Intriger og tilsidst ved at
besætte Christianssand aflukke Skagerak og dermed
os alle fra Østersøen. San vilde ligeledes Spørgsmaalet om Murman havnene imod Nord være afgjort.
Der blev ogsaa talt meget om Danmark. Derved
udtalte Czaren Ønske om, at vi skulde tage under
Overvejelse, om der ikke kunde findes en eller anden
Form, hvorved vi begge kunde yde Kong Christian
Hjælp i Tilfælde af krigeriske Forviklinger og garantere ham hans Land, for at vi kunde være vis paa,
at vi i Tilfælde af Krig kunde føre et Forsvar af
Østersøen nord for Bælterne. En Neutralitetserklæring vilde ikke beskytte os, naar derved Danskerne
efter deres Anskuelse kunde lodse fjendtlige Skibe direkte ind i Østersøen foran vore Havne.
Fjenden vilde, hvis han ikke respekterede Danmarks Neutralitet, hvad der var at formode ved det
lille Lands store Svaghed, straks lægge Haand derpaa,
og det neutrale Rige vilde være tvunget til at virke
med paa Fjendens Side og vilde yde ham en fortræffelig Basis for Operationer mod vore Kyster. Dan-

mark var nu en Gang en Østersø-Magt og ingen
Nordsø-Magt.
Jeg kunde ganske vist ikke gaa ind paa hans
Opfattelse, men lovede at forhandle med Dem derom.
I Kjøbenhavn vilde jeg spørge von Schoen og søge at
fastslaa, hvad man der forstod ved Neutralitet.

lsvolskis Udtalelser.
Kejser Wilhelm benyttede sig [ved Bjørkøsammenkomsten] af Ruslands indre og ydre Vanskeligheder, og man kan vel tilføje Czarens vege
Karakter og Svaghed til at foreslaa Czar Nikolaj
en defensiv Alliance mellem Tyskland og Rusland.
Traktaten herom var udtrykkelig rettet mod Storbritannien. Kejseren regnede med Frankrigs Tilslutning og tildelte Rusland den Rolle at føre
sine Allierede sammen med de to Kejserriger. Czaren underskrev denne usædvanlige Traktat, og da
han ikke var ledsaget af sin Udenrigsminister, Grev
Lamsdorff, gav han Admiral Birilev, som var i hans
Følge, Ordre til at kontrasignere den. Man har fortalt, at den gamle Admiral, som i Virkeligheden kun
var Hofmand, ikke havde kunnet læse Dokumentet,
da Czaren i det Øjeblik, Admiralen kontrasignerede
det, dækkede det med sin Haand.
Efter denne mærkelige Begivenhed ankom Kejser Wilhelm til København. Vi forstaar nu bedre,
hvilke Planer han vilde tale med den gamle Kong
Christian IX om; men vi_ ved ogsaa efter Offentliggørelsen af Kejserens Telegrammer til Czaren i Sommeren 1905, at han overfor den Holdning, som Kongen, indflydelsesrige Kredse og den offentlige Mening
i Danmark indtog, undlod at foretage endog blot en
Hentydning til sine Planer. Dette forklarer fuldstændig den officielle eller officiøse Erklæring, som i de
sidste Dage er bleven offentliggjort i Deres Blad
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Berl. Tid.], at man i Danmark intet kendte til de
Begivenheder, som Burtzevs Afsløringer omtaler.
Imidlertid er det en Kendsgerning, at der under Kejserbesøget i København fandt en lang Samtale Sted
mellem Isvolski og Kejseren paa denne sidstes Anmodning. Samtalen foregik i det tyske Gesandtskab
og ved Baron v. Schoens Mellemkomst.
Behøver jeg at fortælle Dem — siger Isvolski —
om min Vurdering af dansk Politik. Hvis jeg har udtalt mig derom, er mine Ord øjensynligt blevne stærkt
vilkaarligt gengivne af den tyske Kejser i hans Telegram til Czaren af 2den August 1905. Jeg vidste,
som Alverden ved, at Danmark var meget bange for
en tysk Invasion i Tilfælde af en Krig, og at det var
klar over sin store militære Svaghed. Jeg vidste ogsaa, at de danske Radikale og Socialister var imod
enhver Forøgelse af Landets Forsvarskræfter og ikke
dengang vilde høre Tale om nogen alvorlig Modstand
overfor en eventuel Angriber. Det er meget muligt,
at jeg har kunnet svare i denne Retning paa direkte
Spørgsmaal fra Kejser Wilhelm; men det er lige saa
øjensynligt, at jeg aldrig har kunnet tale om en russisk Invasion i Danmark, hvor ingen nogensinde har
regnet med en saadan Plan og endnu mindre med en
tysk-russisk Invasion imod et engelsk Angreb. Alt
dette er saa absurdt, at det er umuligt at tage det alvorligt.
Isvolski fortsætter med en Udtalelse om, at
blandt de i København akkrediterede Diplomater var
han sandelig den, som sidst vilde have kunnet udtrykke sig paa den af Kejser Wilhelm angivne Maade,
thi han havde netop forhandlet med den danske Regering om Roschdestvenskys Passage gennem Store
Bdt. Dette var før Haagkonventionen, og det var altsaa et stort, folkeretligt Princip, her skulde fastslaas.
Isvolski minder om de Forhold og Omstændigheder,

under hvilke den russiske Flaades Fart gennem de
danske Stræder fandt Sted, og den absolute Loyalitet,
hvormed den danske Regering sikrede Gennemfarten
mod ethvert Intermezzo og ethvert Uheld, baade forsætlige og uforsætlige. Dette skete umiddelbart før
Kejserens Besøg i København, fortsatte Isvolski. Det
er altsaa umuligt, at jeg skal have kunnet tale om nogen som helst militær Aktion fra Ruslands Side overfor Danmark, som vi altid har sat saa stor Pris paa.
Kort sagt, Kejserens Meddelelse paa dette Punkt er
fuldstændig fejlagtig, man kan endog sige, at den er
absolut uforstaaelig for enhver, som ikke paa det
Tidspunkt, den blev skrevet, kendte Arrangementet i
Bjørkø, og det var netop i den Casus, jeg befandt mig.
Under min Samtale med Kejser Wilhelm var det
denne meget om at gøre at forklare mig Nødvendigheden af en Alliance mellem Rusland, Tyskland og
Frankrig imod England. Kejseren mente, at en saadan Alliance vilde udelukke et britisk Hegemoni og
være en evig Garanti for Verdensfreden. Heroverfor
bemærkede Isvolski, at Gennemførelsen af en saadan
Plan forekom ham umulig under Hensyn til det
elsass-lothringske Spørgsmaal. Kejseren indvendte
heroverfor ordret:
Spørgsmaalet Elsass-Lothringen er ordnet. I
Marokkoaffæren har jeg tilkastet Frankrig Handsken,
og Frankrig har altsaa afslaaet at kæmpe med mig.
Følgelig eksisterer det elsass-lothringske Spørgsmaal
ikke længere mellem os.
Disse Ord, fortsætter Isvolski, viste tydeligt, hvilken Opfattelse Kejseren havde. Han udviklede derefter videre for mig, at man maatte saa at sige tvinge
Frankrig til at tage imod en russisk-tysk Alliance eller i hvert Fald føre den franske Republik med eller
mod sin Villie til at slutte sig til den.
Dette var min Samtale med Kejser Wilhelm i
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Slutningen af Juli 1905 i det tyske Gesandtskab i København.
Da Czaren var vendt tilbage til Petrograd fra
Bjørkø, gav han Grev Lamsdorff Meddelelse om den
Traktat, han havde afsluttet med Kejser Wilhelm.
Lamsdorff forklarede under skyldigt Hensyn til sin
Suveræn, at Czaren her havde begaaet en alvorlig Fejl
uden at have haft nogen som helst Forbindelse med
sine autoriserede Raadgivere. Der blev derefter foretaget de nødvendige Skridt for at neutralisere Virkningerne af det skæbnesvangre Dokument. Den russiske Ambassadør i Paris N elidov, blev underrettet om
det Skete, og efter at han havde givet sin Mening til
Kende, telegraferede Grev Lamsdorff øjeblikkelig til
den russiske Ambassadør i Berlin, v. Osten Sacken, og
gav ham Ordre til at underrette det tyske Rigskancelli
om, at den russiske Regering betragtede BjørkøTraktaten som traadt ud af Kraft, fordi en af Hovedbetingelserne, Frankrigs Tilslutning, ikke havde kunnet opnaas. Dette er Forklaringen paa den irriterede
og højtidelige Tone i Kejserens Telegrammer til Czaren i Slutningen af September 1905.
Da de to Kejsere mødtes paany, i Løbet af Sommeren 1907 ved Swinemtinde, var Czaren ledsaget af
sin Udenrigsminister, Isvolski, og Kejser Wilhelm af
Rigskansler v. Btilow. Ved denne Lejlighed meddelte
Isvolski straks i den første Sammenkomst med v. Billow Czarens Ordre — jeg siger Ordre —, ifølge hvilken den russiske Regering betragtede den af de to
Kejsere i Bjørkø i Sommeren 1905 underskrevne
Traktat for død og magtesløs at være. Fyrst Billow
modtog denne Erklæring uden Protest.

40.

-

Fra Wilhelmshohe cl. 7.

-

20. August 1905. Kl. 1134.

Min Gesandt har netop meddelt mig, at Du har
beordret offentliggjort det Dekret, som befaler Sammentræden af »Stor-Dumaen«. Statuterne synes affattede efter lignende Regler som vort »Staats Rath«,
idet de giver den Skikkelse af en »raadgivncle Forsamling«. Jeg beder Dig modtage Mine varmeste
Lykønskninger for dette store Fremskridt i Ruslands
Udvikling. Af Bladene skønner jeg, at Fredsforhandlingerne i det hele gaar tilfredsstillende, men
at der er nogle Punkter, som det er lidt vanskeligt
at komme til Enighed om. Førend Du træffer endelig Bestemmelse om Fred eller Krigens Fortsættelse
— det sidste vil faa vidtrækkende Følger, vanskelige
at overse til sine yderste Konsekvenser og vil koste
Menneskeliv, Blod og Penge i ubegrænset Maalestok
— skulde jeg tro, det vilde være en fortræffelig Fremgangsmaade, om Du først overlod »Stor Dumaen«
dette Spørgsmaal. Da den repræsenterer Ruslands
Folk, vilde dens Svar være Ruslands Røst: Skulde
den udtale sig for Fred, er Du af Nationen bef uldmcegtiget til at slutte Fred paa de Vilkaar, som er
overgivet Dine Udsendinge i Washington, og hvis
saaledes Rusland selv finder; at dets Ære er uskadt,
kan Du stikke Dit Sværd i Skeden med Frants d.
Istes Ord: »Tout est perdu hors rhonneur«. Ingen
i Din Hær eller i Dit Land eller i den øvrige Del af
Verden har Ret til at laste Dig for en saadan Hand-
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ling. Hvis paa den anden Side »Dumaen« finder Vilkaarene uantagelige, og den japanske Regering afslaar at forhandle paa andet Grundlag, saa er det
atter Rusland, som gennem »Dumaens« Røst opfordrer Dig, dets Kejser, til at fortsætte Kampen, og
saaledes tager det fulde Ansvar for alle Følgerne paa
sig selv, idet det en Gang for alle ligeoverfor Verden
og Historien for al Fremtid værner Dig mod den Bebrejdelse at have ofret Tusinder af Ruslands Sønner uden at have adspurgt Landet eller blot imod
dets Ønske. Dette vil give Din personlige Virken en
mægtig Opstramning og Styrke, da Du vil føle Dig
baaret af hele Dit Folks Villie som er besluttet paa
at kæmpe til det yderste, uden Hensyn til Tid, Tab
og Afsavn, hvilket er den eneste mulige Fremgangsmande, hvis Krigen skal vedvare. Jeg vilde i Dit Sted
ikke forsømme denne den første og bedste Lejlighed
til i nøje Føling med Dit Lands Stemninger og Ønsker at tage Bestemmelse om Fred eller Krig, idet
Du giver det russiske Folk den længe ønskede Lejlighed til at afgøre eller tage Del i Afgørelsen af sin
egen Fremtid — hvortil det har en positiv Ret — og
ligeledes til at give »Dumaen« en smuk Anledning
til at arbejde og til at vise, hvad den duer til, og om
den svarer til de Forventninger, alle og enhver nærer
til den. De Afgørelser, som skal træffes, er saa frygtelig alvorlige i deres Konsekvenser og saa vidtrækkende, at det er ganske umuligt for nogen dødelig
Hersker at tage Ansvaret for dem alene paa sine
Skuldre uden Hjælp af sit Folk! Gud være med

Dig! Glem ikke Linieforfremmelserne vis å vis
Garden.
(sign.) Willy.
41.
WilhelmshOhe. Sa Majeste l'Empereur.
Modtag mine varmeste Taksigelser for Dit venlige Telegram, som rørte mig dybt. Jeg kunde ikke
svare Dig tidligere, da jeg har været optaget af Manøvrer i Omegnen af Krasnoe Selo. Den Interesse,
Du viser for »Dumaens« tilstundende Sammenkaldelse, glæder mig meget. Jeg tror, at mit Folks Trofasthed og sunde Sans vil blive en betydningsfuld
Støtte for Ruslands Udvikling gennem denne raadgivende Forsamling. De sidste tre Maaneder har jeg
tænkt meget over Spørgsmaalet om Krig eller Fred.
Jeg r^odtager daglig Telegrammer, Breve, Adresser
etc., der besværger mig ikke at slutte Fred paa
haarde Betingelser. Der er to Punkter, paa hvilke
enhver god Russer er rede til at fortsætte Kampen til
det yderste, hvis Japan holder fast ved dem: ikke
en Tomme af vort Landomraade, ikke een Rubel i
Krigsskadeserstatning. Og disse er netop de Betingelser, som Japanerne ikke vil opgive. Intet vil
kunne bevæge mig til at give mit Minde til disse to
Krav. Derfor er der intet Haab om Fred for Tiden.
Du ved, hvor jeg hader Blodsudgydelse, men det er
dog at foretrække for en vanærende Fred, hvor ens
Tro paa sig selv og paa sit Fædreland vilde blive
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sønderknust. Maaske dette Spørgsmaal vil blive løst
i Morgen. Jeg er rede til selv at paatage mig hele
Ansvaret. da min Samvittighed er ren, og jeg er vis
paa, at Hovedmassen af mit Folk staar bag mig. Jeg
er fuldkommen paa det rene med, hvor umaadelig
alvorligt det øjeblik er, jeg lever i; men jeg kan ikke
handle anderledes. Tak for Din Deltagelse i mine
Bekymringer. Kærligste Hilsen fra Alice.
(sign.) Willy.
42.
Vom Schloss Rominten 11. September. Kl. 1280. Middag.
Sa Majeste l'Empereur.
Ved Din venlige Foranstaltning vil Witte indtræffe her d. 26.-13. Er han underrettet om vor
Overenskomst? Skal jeg give ham Meddelelse om
den, hvis han ikke er det? Kærligste Hilsen til Alice;
har skudt fire Hjorte her, intet særlig stort [Vildt?],
Vejret koldt og smukt. Waidmanns Heil!")
(sign.) W.
43.
Sa Majeste l'Empereur. Rominten.
Hidindtil er Storfyrst Nikolas, Krigsministeren,
Generalstabschefen og Lamsdorff underrettede om
Overenskomsten. Har intet imod, at Du fortæller
Witte om den. Nyder mit Ophold paa »Polarstjer1°)

God Jagt!
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nen«, tørt, smukt Vejr. Kærligste Hilsen fra Alice.
Waidmanns Dank I
(sign.) Nicky.
44.
Aus Homburg Schloss 4. September. 9 Uhr 30 M. Vorm.

Witte er, som jeg hører, paa sin Tilbagerejse.
Vilde Du tillade ham at besøge mig »en passant«
paa hans Vej til Rusland? da jeg agter at dekorere
ham i Anledning af den Handelstraktats Ikrafttræden, som han i Fjor afsluttede med Billow. Lykkeligt Krydstogt! Vore Manøvrer meget interessante
i smukt Land, men meget vaadt! Kærlig Hilsen til
Alice.
(sign.) Willy.
45.
Sa Majeste l'Empereur. Homburg.
Meget venligt af Dig at ønske at se Witte og dekorere ham. Vi nyder vort Krydstogt og har (heldigvis smukt og køligere Vejr [?]). Kærligste Hilsen fra
alle.
(sign.) Nicky.
46.
Kabeltelegrammer fra Washington bragte mig
Efterretning om Konferencens Enighed om Fredspræliminærerne, hvorved den endelige Fredsslutning,
5
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som det synes, omsider er sikret. Maa jeg bringe
min hjerteligste Lykønskning til, at der er fundet en
Afgørelse, som sætter Rusland i Stand til med fuld
Honnør at trække sig ud af Krigen, og som i enhver
Henseende yder Din Armes Tapperhed og Din standhaftige Hævdelse af Ruslands Rettigheder og nationale Ære Anerkendelse. Jeg hører, at Japan har
samtykket i alle Dine Krav. Præsident Roosevelt
har, som jeg erfarer, gjort sig næsten overmenneskelige Anstrengelser for at bevæge Japan til at give
efter. Han har virkelig udrettet et stort Arbejde for
Dit Land og for hele Verden. Saa meget mere, som
jeg hørte fra ham, at England rent ud afslog at røre
en Finger for at hjælpe ham at paavirke Japanerne
til at give efter for hans Krav. Endnu en Gang min
inderligste Lykønskning. Det skulde glæde mig, hvis
jeg har formaaet at være Dig til nogen Nytte i denne
Tid. Kærligste Hilsener til Alice.
47.
Aus Glücksburg Ostsee 29. September.

Traktatens Virksomhed kolliderer ikke — som
vi blev enige om ved Bjørkø — med den FranskRussiske Alliance — selvfølgelig under Forudsætning
af, at denne ikke er rettet direkte imod mit Land.
Paa den anden Side fortjener Ruslands Forpligtelser
overfor Frankrig dette paa Grund af Frankrigs Adfærd. Din Forbundsfælle har vitterlig ladet Dig i
Stikken under hele Krigen, hvorimod Tyskland har
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hjulpet Dig paa enhver Maade, saa vidt det kunde
uden at krænke Neutralitetens Love. Det paalægger
ogsaa Rusland moralske Forpligtelser overfor os.
Do ut des. Imidlertid har Delcasses Indiskretioner
vist Verden, at skønt Frankrig er Din Forbundsfælle,
har det desuagtet sluttet en Overenskomst med England og var paa Nippet til med britisk Hjælp at overfalde Tyskland midt under Freden, mens jeg gjorde
mit Bedste for Dig og Dit Land — Frankrigs Allierede. Dette er et Eksperiment, som Frankrig ikke
maa gentage og mod hvis Gentagelse jeg maa forvente, at Du bevarer mig. Jeg er fuldstændig enig
med Dig om, at det vil koste Tid, Møje og Taalmodighed at bevæge Frankrig til at slutte sig til os begge;
men de fornuftige Mennesker vil i Fremtiden lade sig
høre og fornemme! [tvin in future make themselves
heard and felt!] Vor Marokko-Affære er ordnet til
fuldkommen Tilfredshed, saa at Forholdene er gunstige [so that the air is fred for en bedre Forstaaelse
mellem os. Vor Overenskomst er en meget god
Grundvold at bygge paa. Vi rakte hinanden Haanden og underskrev i Nærværelse af Gud, som hørte
vore Løfter. Derfor tror jeg, at Traktaten godt kan
træde i Kraft.
Men hvis Du ønsker nogen Forandring i Ordene,
eller Paragraferne, eller Betingelserne for Fremtidens
Skyld eller for forskellige uforudsete Tilfældes Skyld
— som f. Eks. Frankrigs uforbeholdne Afslag, som
er usandsynligt —, afventer jeg med Glæde saadanne
Forslag, som Du finder det passende at forelægge
5*
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mig! Indtil disse er bleven mig forelagte og Enighed
om dem tilvejebragte, maa vi holde os til Overenskomsten, som den er. Hele Din indflydelsesrige
Presse Nowosti, Nowoie Wremja, Russj etc. er i det
sidste Par Uger bleven voldsomt tyskfjendtlig og
engelskvenlig. De er uden Tvivl til Dels købt for
betydelige britiske Pengesummer. Men dette gør
mit Folk meget mistænksomt og skader højlig den
gode Forstaaelse, som i den sidste Tid er spiret mellem vore Lande. Alle disse Tilfælde viser, at Tiderne er urolige, og at vi maa have en fast Kurs at
styre efter; den Overenskomst, vi underskrev, er Midlet til at holde ret Kurs uden at komme i Splid med
Din Alliance, som saadan. Hvad der er undertegnet,
er undertegnet, og Gud er vort Vidne! Jeg afventer
Dine Forslag. Kærlig Hilsen til Alix.
(sign.) Willy.

49.

48.
Sa Majeste l'Empereur. Glücksburg. Hohenzollern. 30. Sept. 88 /, Morgen.
Da Fritz Leopold ankommer Søndag for at præsentere sig efter at have været i Ilden ved flere Lejligheder, beder jeg om Tilladelse til at dekorere ham
med St. Georgskorset af 4. Klasse. General Liniewitch har rapporteret mig om hans Koldblodighed
og udmærkede Holdning i adskillige Tilfælde nu i
Maj. Kærlig Hilsen.
(sign.) Nicky.

Aufgegeben in Kiel 13. Oktober 1905 1 Uhr 45 M. Nachm.
Eingetroffen in Peterhof 30. September (alten Stils) 1905,
4 Uhr 15 M. Nachm.

Sa Majeste l'Empereur.
Særdeles rørt og taknemmelig for din venlige
Hensigt. Jeg misunder ham denne eftertragtede Dekoration; kærligst Hilsen. Skrækkeligt Vejr.
(sign.) Willy.
50.
Aus Neues Palais 15. Oktober 2 Uhr 27 Nachm.
Henrykt over at vide min Svoger tilbage fra Krigen under Dit Tag. Endnu en Gang mange Tak for
den store Ære med St. Georgskorset! Det lader til,
at Europas Erke-Ulykkesanstifter i London er paa
Færde igen. Til Trods for Delcasses Afsløringer"), der
paa det frygteligste har kompromitteret ham og hans
Regering som den, der pønsede paa Krig mod vor
venskabelige Nation under [den dybeste] Fred! Som
Røvere i en Skov! Han har sendt Benckendorff —
Din Gesandt — til København i en hemmelig Mission
til Din Moder med Instruktioner om at vinde hende
til at paavirke Dig til en mod mig rettet Politik!
Udenrigsministeriet i London ved Besked med hans
20 ) I »Matin«, hvor den tidligere franske Udenrigsminister
bl. a. oplyste, at England havde tilbudt at landsætte 100 000
Mand ved Slesvigs Kyst.
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Rejse, som benægtes af Din derværende Ambassade.
Jeg kan naturligvis være galt underrettet; men Englands højst mærkværdige Adfærd bringer mig til at
tro, at det ingen Skade er til i alle Tilfælde at give
Dig Underretning Det er ejendommeligt, at Din Gesandt lader sig bruge til saadanne Streger, da de ikke
kan undgaa at blive opdagede, hvorved han bidrager
til ny Ophidselse, som jeg synes vi har haft fuldt tilstrækkeligt af i den senere Tid. Kærlig Hilsen,
skrækkeligt Vejr.
(sign.) Willy.
51.

Sa Majeste l'Empereur. Neues Palais, 4.
Oktober 1905.

-

17.

Mange Tak for Dine Telegrammer. Benckendorff rejste med min Tilladelse, da min Moder indbød ham til at komme som en Ven af den danske
[Konge-] Familie Hvad Slags Samtale, der har fundet Sted, ved jeg virkelig ikke. Men jeg kan med
Bestemhed forsikre Dig, at intet kan paavirke mig
uden mit Lands Interesser, Sikkerhed og Ære. Benckendorff er en trofast Undersaat og en sand Gentleman. Jeg ved, at han aldrig vilde lade sig bruge til
nogensomhelst falske Streger, om de saa havde deres
Oprindelse fra selve den store Ulykkesstifter. Deleasses Afsløringer er højst mærkværdige; men jeg
tror, at Biilows Samtaler med nogle Bladkorrespondenter ikke har bidraget synderligt til at gøre Situa-

tiosen klarere. Jeg skriver snart til Dig. Fritz Leopold ser solbrændt og rask ud. Kærligste Hilsen fra
os begge.

52.
Fra Neues Palais 13. 26. November 1905.
-

Tak for Brev. Vil svare efter Konference med
Kansleren. Din Underretning angaaende Tattenbach21) er urigtig. Han har handlet »en concert« med
sin Ven og Kollega hele Tiden, og de har begge forladt
Fez for noget siden. Jeg er ganske enig i, at Forviklinger for enhver Pris maa undgaas i eller i Nærheden af Europa. Men Makedonien og Balkanstaterne er meget farlige, og Flaadedemonstrationen22 )
mod Tyrkiet i dette Øjeblik kan medføre højst uventede Følger, hvis den islamitiske Verdens »amour
propre« skulde tage det Pres, som udøves imod dens
Storherre, ilde op. Her mærkes den »krimske Sammensværgelse «.
(sign.) Willy.

21) Tysk Gesandt i Marokko.
22) Da Sultanen ikke vilde modtage en Finanskontrol i Makedonien og heller ikke vilde bøje sig for et i den Anledning
overrakt Ultimatum, blev der af Stormagterne — undtagen
Tyskland — afsendt en Eskadre under østrigsk Kommando,
der ved at besætte først Mytilene og senere Lemnos tvang ham
til at give efter.
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53.
Abgesandt 19. November

-

2. Decbr. 1905.

Neues Palais. Sa Majeste l'Empereur.
Min bedste Tak for Dit venlige Brev, der glædede mig meget. Vort Forbund med Frankrig er defensivt. Jeg antager, at den Erklæring, jeg sendte
Dig, kunde stag ved Magt, indtil Frankrig gaar ind
paa vor nye Overenskomst. Jeg skal sikkert gøre alt,
hvad der staar i min Magt, for at bringe Marokkokonferencen til en almindelig Forstaaelse. Kærlig
Hilsen fra os begge.
(sign.) Nicky.
54.
Abgesandt 25. November-8. Decbr. 1905.

Berlin. Sa Majeste l'Empereur.
Fløjadjutant Schebeko maa modtage ny Udnævnelse. Jeg foreslaar at erstatte ham med Oberst
Tatischeff af mine Gardehusarer. Han har længe været med Onkel Wladimir"), har ofte været i Berlin,
taler meget godt Tysk. Jeg agter paa min Navnedag
at forfremme ham til General å la suite og med Din
Billigelse at attachere ham til Din Person. Samtidig
ønskede jeg gerne at vide, om Du finder det nødvendigt at udnævne særlige Militærattacheer foruden
Lambsdorff og Tatischeff. Kærligste Hilsen fra Alix.
(sign.) Nicky.
23

) Wladimir Alexandrovitch f. 1847 — d. 1909.

55.
Fra Neues Palais 30. November (13. December) 1905.

Kl. 82° Fm.
Oberst Tatischeff, som Du foreslaar at attachere
Min Person, skal være velkommen. Hvad angaar Dit
Spørgsmaal om de særlige Militærattacheer, ved Siden af dem »å la suite« vore respektive Personer,
tror jeg det praktisk at udnævne dem. Det stiller de
personlige Attacheer i altfor tvetydige og vanskelige
Situationer, hvis de skal udføre deres 'Hverv« samtidig med, at de er i Suverænens Stab. De maa reserveres udelukkende til denne Ærespost og kun
loyalt samle og fremsende de officielle militære eller
fortrolige Meddelelser. Det maa være Personligheder
af uplettet Karakter og besidde den fuldeste Tillid
hos Officererne ved de paagældende Kejserlige Hovedkvarterer, som de skal slutte sig til [are to
belong]. Dette er ensbetydende med, at de intetsomhelst bør have at bestille med den almindelige
Militæragents »Hverv«. Werders") Stilling hos Din
Bedstefader er et godt Eksempel paa, hvorledes det
burde være. Kærligste Hilsen til Alix.
(sign.) Willy.

24 ) Bernhard v. Werder, prøjsisk General og Diplomat 1823
—1907, var 1869-86 Militærattache ved det russiske Hof og
nød stor Tillid hos Czar Alexander II.
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56.
[Maj 1906.]
Berlin. Sa Majeste l'Empereur.
Samtidig med Ministerskiftet maa Lamsdorff
forlade, og jeg agter at erstatte ham med Isvolsky").
Det gør mig meget ondt, at jeg ikke kan lade ham
blive i Berlin, men har Brug for hans Tjeneste her;
jeg er vis paa, Du forstaar det. Jeg er taget til Peterhof, da det nu er blevet rigtigt Sommervejr, Har i
Dag modtaget Tatischeff, som overbragte mig Dine
venlige Meddelelser. Kærligst Hilsen fra os begge.
57.
10. Juni 1906 fra Strassburg. Kl. 645.

Peterhof. Sa Majeste l'Empereur.
Tak for Meddelelsen om Isvolsky, som jeg godt
forstaar. Her er Sommeren ogsaa kommen. Alle
Kastanier og Syrener staar i fuld Blomst, og Luften
er meget varm. Kærlig Hilsen til Alix.
(sign.) William.
58.
Du ved med hvilken Længsel jeg imødeser vort
Møde i de første (Dage) af August. Men Tingene er
ved at blive saa alvorlige, at jeg har besluttet at opløse Dumaen med det første. Jeg er vis paa, at Du

kan forstaa, at jeg under saadanne Omstændigheder
ikke kan forlade mit Land. Med største Beklagelse
ser jeg mig nødsaget til at udsætte mit Besøg ved
Dine Kyster nogen Tid. Denne ufrivillige Udsættelse
øger min Utaalmodighed efter at se Dig. Kærlig Hilsen fra os begge.
59.
Fra Hamburg (Trondhjem) d. 7.

-

Jeg beklager paa det dybeste, at Vi ikke kan mødes, men forstaar tilfulde de Aarsager, som hindrer
Dig i for Tiden at forlade Dit Land. Jeg haaber inderligt, at vi kan mødes senerehen i roligere Tider.
Gud være med Dig og beskytte Dig. Kærligste Hilsen til Alice.
(sign.) Willy.
60.
Fra Wilhelmshohe 3.-16. August. Kl. 6" Aften.

Onkel Berties Besøg") er forløbet paa den mest
tilfredsstillende Maade. Han ser rask ud og synes at
være i godt Lune. Vi var enige om, at Opretholdelsen af det venskabelige Forhold mellem vore to
Lande ikke alene er en Velsignelse for dem men lige
saa vel for alle andre Nationer. Jeg haaber inderligt,
at Meningsudvekslingerne imellem Onkel Bertie og
Kong Edward besøgte Kesjeren paa Slottet Friedrichshof
26
15.-16. Aug. 1906.
)

25 )

Udnævnt 13. Maj.

20. Juli 1906. Kl. 1066.
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Mig, der alle sigter til Verdensfredens Bevaring, maa
blive til Fordel for Dig og Dit store Kejserrige.
(sign.) Willy.

Dag, da jeg allerede har fastsat et Inspektionsprogram for Mig selv, hvilket begynder den sjette August og ikke kan omlægges uden at vække offentlig
Opmærksomhed. Jeg har ogsaa hørt af KaptajnHintze, at Du var i Stand til at komme mellem den
treogtyvende Juli og den fjortende August, saa jeg
haaber, den tredie ikke vil falde Dig ubekvem. Vær
saa god at lade mig vide, om den tredie passer Dig.
Saa skal jeg gennem Kaptajn Hintze give Forslag om
de nærmere Omstændigheder ved Vort Møde, som jeg
imødeser med den allerstørste [heartfelt] Forventning.
(sign.) William.

61.
Jeg udtrykker min varmeste Tak for Dit venlige
Telegram.
Opretholdelsen af det venskabelige Forhold mellem Tyskland og England er en uomgængelig Nødvendighed for Verden. Jeg glæder mig over dette
Resultat af Onkel Berties Besøg.
(sign.) Nicky.
62.
S. M. l'Empereur. Berlin, 23. August 1906.
Efter at have modtaget Tatischeffs Rapport om
Din Mening om Boris' Nærværelse ved Hærens Krigsmanøvrer, kalder jeg ham tilbage fra Grænsen. Allerkærligste Hilsen.
(sign.) Nicky.
63.
Fra Travemfinde d. 17.-30. Juni 1907. Kl. 11" Midnat.

Gennem Tatischeff har jeg modtaget Dit venlige
Forslag om at komme til Swinemiinde omkring d. 7.
August, idet jeg saa skulde forlade Peterhof den
fjerde. Jeg er særdeles taknemmelig for denne Opfordring [intention]; mer). hvis det var Dig muligt at
indtræffe allerede den tredie, vilde jeg foretrække den

64.
Peterhof Kl. 113° Aften 13. Juni-1. Juli 1907.

Sa Majeste l'Empereur. Travemiinde.
Vil med Glæde indtræffe den 3. August ny Stil").
Det er ogsaa mig mest belejligt. Vil være taknemmelig for nærmere Oplysninger gennem Hintze. Ønsker Dig et roligt og behageligt Kryds i Norden.
(sign.) Nicky.
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Wilhelmshohe 2.-15. Aofit 1907, aufgegeben 2 Uhr 15 M.

Mødet med Onkel Bertie tilfredsstillende. , Onkel i godt Lune og fredelig stemt. Synlig berørt af
27

) Sammenkomsten fandt Sted 3.---6. Aug.

o
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Forholdene i Makedonien, anser forenede Forestillinger i Athen for nødvendige"). Da Kongen spurgte mig
om de nuværende Tilstande i Rusland, var jeg lykkelig over at kunne meddele ham, at jeg fra Dig havde
hørt, at alt gik godt, og at Din Hjemsendelse af Pumaen var en ganske tilsvarende Handling, som hans
Fætter Carlos' Hjemsendelse af det portugisiske Parlament. Efter nogle regnfulde Dage har vi siden i
Gaar haft dejligt Vejr og foretog i Gaar en MorgenAutokøretur gennem Omegnens tavse Skove. Haaber
inderligt, at Du fandt Alix ved godt Helbred. Kærligst Hilsen til hende.
28) I flere Aar havde Magterne gennem Reformer søgt at
forbedre Tilstanden i Makedonien, hvor de forskellige Nationaliteter bekæmpede hinanden, uden at Sultanens Regering
gjorde noget afgørende for at hindre det. Grækenland, Bulgarien og Serbien støttede stadig deres respektive Landsmænd;
derfor var Forestillinger i Balkan-Hovedstæderne tit nødvendige.
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Traktaten mellem Wilhelm H og Nikolai
(underskrevet under Bjørkø Mødet 1905, offentliggjort af
Bolschevikernes Udenrigsminister Trotzky Decbr. 1917.)

Deres kejserlige Majestæter, Czaren over alle
Russere paa den ene Side og den tyske Kejser paa
den anden Side er blevet enige om følgende Betingelser for en Overenskomst om et Forsvarsforbund
med Opretholdelsen af den europæiske Fred som
Formaal:
§ 1. I det Tilfælde, at nogensomhelst europæisk
Magt vil overfalde en af de Stater, der slutter dette
Forbund, forpligter de, der slutter Forbundet sig til
at understøtte den overfaldne Stat i Europa med alle
Land- og Søstridskræfter.
§ 2.
De høje Parter, der slutter dette Forbund,
forpligter sig til ikke at slutte Separatfred med nogen af Fjenderne.
§ 3.
Dette Forbund træder i Kraft fra det øjeblik, der sluttes Fred mellem Rusland og Japan og
bliver i Kraft saalænge der ikke et Aar forinden er
afgivet Erklæring om dets Ophævelse.
§ 4.
Den russiske Czar vil, saasnart denne
Overenskomst er traadt i Kraft, foretage de nødvendige Skridt til at gøre Frankrig bekendt med denne
Overenskomst og foreslaa Frankrig at slutte sig til
Forbundet paa Grundlag af denne Overenskomst.
Bjorko, 24/7 1905.

Wilhelm.
(Bekræftet) von Tschirschki u. Bogendorff.

Nikolai.
(Bekræftet) A. Birilev,

