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at den ene har van·et behamdigere end 
den anden, medmindre den h0jtrerede 
Udenrigsminister maaske dermed vil sige, 
at den ene har anfert ,Politiken" som 
Kilde. Der kan imidlertid ikke i de For
hold, det her drejer sig om, vrere '!1ale 
om sterl'e eller mindre Behrendighed, idet 
det drejer sig om Tele~rammer af ganske 
n0jagtigt det samme IndhOld, Telegrammer, 
som indbyrdes ganske ordret gengiver 
Eftf:'rretninger om de selv samme Begiven
hedcr, og derfor b0r disse Korrespondenter 
ikke udsrettes for uligelig Behandling. 
Den h0j trerede Udemigsminister siger med 
en vis Ret, at der her er ':Pale om et 
Sken, der udeves af forskellige, og at 
dette Forhold kan give Anledning til en 
vis Vaklen. Dette indr0mmer jeg, men 
hvis man tager et saa nrerliggende Eks
empel som 'l'oldvresenets Behandling af 
Varer - her fortoldes jo af en l\lrengde 
forskellige Toldbetjente - , vil man se, 
rued hvilken Sikkerbed og Pra>,cision dette 
sker, og hvor overordentlig sjreldent det 
ene Toldsted behandler forskelligt fra det 
andet. J eg har i min lange PraJcsis kun 
hert Tale om et Par enkelte Tilfrelde in
denfor Forretningsverdenen, og disse bar 
da ogsaa straks givet Anledning til meget 
Postyr og megen Fortrydelse. 

J eg vender mig nu et 0jeblik til Sp0rgs
maalet om Dansk Vestindien. Det synes 
mig ingenlunde at vrere lykkedes den hl?ljt
rerede Uderu·igsminister at godtgere, at 
detto Sp0rgsma.al pa.a naturlig Maade fa.l
der ind under Telegramcensuren. J e~ bar 
allerede i mine indledende Bemrerkmnger 
paapeget, at det i ingen Henseende er et 
Spngsmaal, som vedr0rer de krigsfnende 
Magter, men det er dog heller ikke et 
Spergsmaal, om hvilket man kan sige, at 
dets internationale Dreftelse i no~gen 
Maade kan vrere farlig for Statens Sik
ket·hed, man kan maaske endog mene, 
at Dr0£telsen kan vrere gavnlig for Dan
marks Interesser. Men nu kommer det 
mest mrerkelige af det hele. Saa meget 
skulde man da nemlig tro stod fast, at 
var der noget, der kunde vrere skadeligt 
for Danmarks Interesser, maatte det vrere 
Rygtet og ikke Dementiet, men det er 
netop Dementiet, man bar standset. 
Den b0jtrerede Minister kom meget 
et hen over det Forhold, at han altsaa 

har desavouerot sin Kollega,· idet han sagde, 
at der var ingen Grund til at behandle 
Dementiet paa anden Maade end andre 
Efterretninger. J o, der er en Grund, 
nemlig den, at dette Dementi var en Re
geringsudtalelse, en Udtalelse af en an
svarlig Minister. Det ger et ejendommeligt 
Indtryk og maa g0re et ejendommeligt 
Indtryk i Udlandet at se .Regeringsudta.
lelser blive stoppet af Censuren. Jeg 
sa.a fornylig i en radikal Provinsavis, 
at den h0jtrerede Udenrigsminister blev 
sammenlignet med ingen mindre end 
Bernsturff - om det nu var Andreas Peter 
eller J ohan Hartvig Ernst, angives ikke. 
Nu er jcg i mange Maader en oprif?tig 
Beundrer af den h0jtrerede Udenrigsmmi
sters Udem·igspolitik, men jeg ka.n dog 
ikke gaa saa vidt i min Ros, at jeg kan 
sammenligne ham med Bernstorff, og det 
alene af den Grund, at jeg er ganske vis 
paa, at hvis Bernstorff kom herned igen i 
en eller anden Reinkarnation, vilde han i 
bvert Tilfrelde man~le en Egenskab, som 
den h0jtrerede Udenngsminister har, nemlig 
Naivetet. Ran vilde have sat sig saaledes 
ind i Bladteknik, i Eftex'l'etningsteknik, at 
han vilde have forstaaet, at han ikke gen
nem 'l'elegramcensur burde sege a.t standse 
en Meddelelse fra sin Kollega Finansmini· 
stereo, thi den vilde saa vist komme ud 
alligevel. Korrespondenten kunde jo blot 
tage ovel' til Malme og telegrafere derfra, 
hvad som heist han vilde. Han kunde 
ogsaa skrive og sende sit Blad en Over
srettelse af Meddelelsen, saa fer eller se
nere vilde den alligevel komme frem og 
blive dreftet i Udlandet. Udlandet vilde 
da for det ferste faa Meddelelsen og des· 
uden den Tilfejelse, at den danske Rage
ring havde anset den for saa farlig, at 
den havde ladet Telegramcensuren virke 
overfor den. Endelig vilde Bernstorff ikke 
have vret·et saa naiv, at han ikke vilde 
have opdaget, at en Telegramcensur, der 
ikke fulgtes i Hoolene af en effektiv Tele· 
foncensur, vilde vrere en ganske spildt For
anstaltning. Deter derfor, forekommer det 
mig, forholdsvis formaalslest, at denne Cen
sur udeves, og jeg tillader mig_ vedblivende 
at tro at det ikke e.r uf~n·ligt overfor 
U dlandeti at Regeringsudtalelser stands es 
at der a tsaa af den ene Minister ud0ves 
en Slags Overcensw· overfor de andre, saa-
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ledes at der gives store udenlandske Blade, 
hvis Dom, som jeg sagde f0r, ikke kan 
vrere os ligegyldig, Anledning til sikkert 
uberettigede Gisninger og derfor sikkert 
for os ubehagelige Gisninger. 

Jeg vil slutte med attar at takke den 
h0jtrerede Udenrigsminister. Selv om det 
ikke ligefrem fremgik af hans Udtalelser, 
bar jeg dog en Fornemmelse af, at der i 
disse ligger et indirekte L0fte eller Til
sagn om, at man vil sege at bringe disse 
Forhold ind under saa faste og regelmres
sige Normer som vel tamkeligt; og dermed 
turde Hensigten med Foresp0rgselen vrere 
naaet. 

Udenrigsmiuisteren (Scavenius): Jeg 
beklager at maatte slruffe den rerede Ord
fMer for Forespergerne med Hensyn til 
hans sidste Bemrerkning. Min Opfattelse 
er netop, at Telogramcensuren virkor saa 
godt, som det overhovedet er muligt for et 
Menneskev~erk at virke. Selvf0lgelig ger 
de paagreldende Embedsmrend deres bedste, 
og det er klart, at de ogsaa. vii vedblive 
dermed, men at smaa. Fejltagelser indleber 
en Gang imellem, er naturligvis- saaledes 
som det nu en Gang er indrettet her i 
Verden- uundgaaeligt. Jeg vil dog atter 
underst.rege, at der overfor de faa Til
frelde, som her er anl0rte, og som vel alt
saa er hele det Anklagemateriale, der bar 
kunnet tilvejebringes, staar den umaadelige 
Mrengde Telegrammer, som udgaar hver 
Dag uden noget som helst Besvrer. Over
for disse 200-300 Telegrammer om Dagen 
- man kan selv regne ud, bvor meget 
det bliver i et Aar - staar altsaa denne 
rene Ubetydelighed, som her bar vreret 
anl0rt, bvilket altsaa. vil sige, at der er 
en Forskelligbed i Opfattelsen. 

Den rerede Ordferer tmderkendte Be
grebet ,danske Interesser". Han mente, 
at det i bvert Fald ikke var noget, vi 
skulde tiltro os selv at kunne sk0nne over 
her. Naar <let drejede sig om de uden
landske Blades Interesscr, havde vi fi!rst 
og frem.mest at tage Hensyn til disse, thi 
det kunde jo vrore, at vi vakte Ovillie hos 
dem. Jeg beklager, at jeg ikke kan dele 
det Syn. J eg tror, det er vor f0rste Pligt 
at se paa vore egne Interesser, og det 
fGrste, vi bar at s~:~rge for, navnlig i de 
Tider, vi lever i, er netop, at dette Hen
syn tages. Derfor er det heller ikke paa 
sm Plads at ville sige, at der i intet af 
disae Tilfrelde var nogen Fare. H vis vi 
kun skulde tage Forsigtighedsregler, hver 
Gang der forelaa en positiv Fare, tror 
jeg, Statens Sager vilde have vreret slet 

ledede under de nuvrerende Forhold. At 
der if0lge de g~Bldende Bestemmelser er 
vidt Rum for et saa.dant Ski!n, som der 
her er Tale om, fremgaar af den Frem
stilling, jeg bar givet af de greldende Be
stemmelser, og jeg maa sige, at netop 
denne Onderkendel.Se af de Hensyn, dan
ske Interesser maa krreve, kan mindst af 
alt overbevise mig om, at det Sk~:~n, der 
bar vreret ud0vet af Administrationen, 
ikke bar vroret nok saa godt som det, 
man kunde vente, hvis Korrespondenternes 
lnteresser blev lagt til Grund. 

Ordforeren for Forespgrgerne (Behove
lin): Jeg ma.a nedlregge en bestemt Ind
sigelse imod, at jeg i mine Bemrerkninger 
skulde have underkendt danske lnteresser 
- saaledes faldt Odtalelsen - eller som 
den vel burde vrere faldet: at jeg skulde 
have underkendt det skyldige Hensyn, der 
skal tages til danske Interesser. Det, jeg 
bar gjort greldende, er noget belt andet, 
nemlig at man ikke kan og ikke ber gaa 
videre end til at forhindre, hvad der strider 
mod danske Interesser. Men man maa ikke 
forlange, at Telegrammer, der afsendes til 
Udlandet, absolut skal stemme med disse 
Interesser. Naar de ikke strider mod disse, 
maa. de have et gyldigt Krav paa at slippe 
igennem. 

Saa bar jeg endnu kun den ene Be
mrerkning at gere, at naar den h0jtmrede 
Udenrigsminister - og i den Henseende 
skuffede han mig noget - synes at vrere 
saa overmaade vel tilfreds med den Maade 
Telegramcensuren bliver ud~:~vat paa., ti 
Trods for at det er paape get, at den 
vigtige Tilfrelde bar vreret planles, forvirre 
og vilkaarlig - ja, saa ser jeg heri et Od
slag af den sredvanlige noget overdrevne 
Selvtilfredshed, der altid lyser ud at dette 
Ministerinm ved enhver Lejlighed. 

Hermed sluttede Fot·bandlingen. 

Formanden: Da der ikke for Tid en 
foreligger Arbejdsstof for Tinget, vil Tiden 
for maste Mede srunt Dagsordenen for dette 
blive meddelt Medlemmerne gennem Bu
reauet. 

llidet brevet .Kl. 1 ~o. 
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160. M0de. 

Torsdag den 10. August Kl. 1. 

f~rslll:~ om .1Endring i Reglerne om det 
k1rkebge Tilsyn med Folkekirkens Prre
ster, fer Valg til Rigsda.gen har fundet 
Sted efter den nye Grundlov. 

Den eneste Sag paa Dagsordenen var: 

F1·en1scettelse af Lov{cYrslag. 

Formanden: Ved Skrivelse af 9. ds. 
meddeler Fina.nsministeren, at han ansker 
her i Tinget at fremsmtte: 

Fonnanden: Finansministeren bar 
Ordet for at fremsmtte de i Dag anmeldte 
Lovforslag. 

Forslag til Lov om midlertidig 1En
dring i Lov af 20. December HH:> om en 
srerlig Stempelafgift ved Overdragelse af 
offentlige V rerdipapirer og 

Forslag til Lov om Udstedelse a£ 
rentebmrende Statsbeviser. 

Ji'inansntinister en (Brandes): J eg har 
den 1Ere overfor det heje 'rina at frem
srette Forslag_ til Lov om Ud~tedelse af 
'rentebrerende Statsbeviser. Ved dette Lov
forslag bemyndiges Finansministeren til at 
udstede rentebrerende Statsbeviser til et 
Bel0b af 25 Mill. Kr., som skal indfris 6 
Maaneder efter Udstedelsesdagen og brere 
en Rente af 41/, pOt. Aarsagen til Frem
srettelsen af dette Lovforslag er selvfelgelig 
d.en, at Sta.tskassen trrenger til at for0ge 
sm Beholdnmg, som ikke vi1 kunne bmre 
Statens Udgifter i de .kom.mende Maaneder. 
1Erede Medlemmer vtl enndre at i April 

Med Skrivelse a£ 7. ds. fremsender 
Udenri~sministeren Forslag til Rigsda.gs
beslutmng i Anledning af en mellem Dan
mark og de amerikanske Forenede Stater 
den 4. August 1916 i New York afsluttet 
Konvention angaaende Overdragelsen til 
de nrevnte Stater af 0erne St. Thomas 
St. Jan og St. Croix i Vestindien. ' 

udstedtes der for 15 Mill. Kr. Statsbeviser 
det var, bvad der var tilovers af det Bel1:1b 
paa 25 Mill. Kr., som Loven af 2. August 
1.914 ha.vde bemyndiget Finansministeren 
til at udstede. Disse Penge er opbrugte 
og Statskassen bar vreret n£1dt til at over~ 
trrekke sin Konto i Nationalbanken. Alli~e
vel ~ar Indtmgtern~ vreret meget betydehge 
og mgenlunde sv1gtende i de Maaneder 
som er gaact af Finansaaret. Men nu e: 
egentlig den store Indtregtstilstrf!mning til 
Sta~kassen forbi for nogle Maaneder, og 
Udgiften kan ventes at blive betydelig. 
Jeg skal nrevne, at medens Staten bar haft 
hele lndtregten af Fragtafgiften, som l0ber 
fra den 1. Januar dette Aar, men ikke 
h~r beb0vet at udrede af denne Fragtaf
gi.ft en~nu noget vresentligt Bel0b, vil det 
stille stg anderledes i de kommende Maa
neder, da det, som er kommet ind i Stats
~assen a.f Fragtafgiften, vil blive benyttet 
til saadanne 0)emed, som Loven om Fragt
a.fgift~n. fastsretter, og som man - lnden
rJgsmlmsteren og de to Tings Finansud
valg - er blevet enig om. 

. Vet paahviler mig som Formand at 
sblle Forsla.g om, paa hvilken Maade Sa
gen skal behandles. Mit Forslag vil ga.a 
ud paa, at Sagen, ligesom det skete for
riga Gang, da Sp0rgsmaalet om Salg af 
de vestindiske 0er blev behandlet her i 
Tinget, henvises til et Udvalg bestaaende 
af sruntlige Tingets Medlemmer oa at 
Forslaget til Rigsdagsbeslutning ~fter0Ud
valgsbehandlingens 'l'ilendebrinjelse under
kastes to Behandlinger efter .t(.eglerne for 
Lovforslags ~nden og tre~ie Bebandling. 

Dette mit Forslag VIl komme til Be
handling i et nyt M0de i Dag. 

Fra 11den neutrale Konferences De
partement" har jeg modtaaet 20 paa 
Fredsmader i Danmark vedt~e Resolu
tioner. 

Eksemplarer henligger i Bureauet. 

Fra Dansk Kvindesamfund bar jeg 
m~dtaget et Andragende til Regering og 
R1gsdag om, at der ikke maa blive truffet 
nogen Af~erelse med Hensyn til Salget af 
vore vestindiske Kolonier, f0r denne Saa 
bar vmret forelagt en ny Rigsdag, 'ialgt 
af den nye Grundlovs V relgerfolk. 

Fra en Rrekke Kvinder bar jeg end
videre modtaget et Andraaende om at 
der ikke maa blive vedtag~t noget Lov-

. Som ~agt, Indtregterne er in~enlunde 
S\'lgtende 1 Aar, f. Eks. er dette 1kke Til
freldet med Toldindtregterne. Jeg minder 
om, at det rerede Medlem fra. lEbelb>ft 
(N. Neergaard) gjorde den Anskuelse grel
dend~. at d~t va: muligt, at disse Indtreg
ter vilde svtgte 1 det nuvrerende Finansaar. 
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J eg kan ik.ke andet end give det rerede 
Medlem Ret i, at der er ik.ke ringe Mulig
bed tor noget saadant, men indtil Dato er 
det ik.ke sket. Indtregten bar vreret sti
gende i Forhold til fon'ige Finansaar. 
Men som sagt: Staten har vreret n0dt til 
allerede nu at overtrrekke sin Konto iNa
tionalbanken med et om end ikke betyde
ligt saa dog ret klrek.keligt Be10b, og Ri~
dagen bar altid vreret imod, at dette mid
lertidige Laan - for andet er det ik.ke -, 
som Staten optog bos Nationalbanken, blev 
for lrengc varende og kom til at omfatte 
bctydeli~e Bel0b. Det er derfor, denne 
Bemynd1gelse sBges nu for Finansministe
ren til at u<lstede Statsbeviser for 25 Mill. 
Kr. Disse Statsbeviser vil rimeligvis kunne 
brere os indtil Slutningen af Aaret, og 
Indfrielsesfristen er ogsaa sat tH kun 6 
Maaneder, fordi der er sikker Odsigt tH, 
at Statskassen den 1. December vil mod· 
tage ct meget stort Bel0b ved den over
ordentlige Indkomstskat, og desuden fordi 
der, som det er den h0je Rigsdag bekendt, 
kan vrere Udsigt til, at der ogsaa fra 
anden Side vil komme betydelige Midler i 
Statskassen. Indfrielsesfristen er altsaa 
sat til 6 Maaneder, bvilket f0rer til, at 
Bel0bet forfalder og altsaa bliver udbetalt 
i indevrerende Finansaar. 

Renten er bestemt til 41/ 2 ROt., bvil
ket er den samme Rente, som Staten be
ta.lte, da den i April Maaned udstedte for 
15 Mill . .Kr. Statsbeviser, og man har paa 
Forhaand ved Overenskomst med forskel
lige Pengeinstitutter, Banker og Sparekas
ser, sikret sig, at Bel0bet afta.ges, og der
mest, at Beviserne ikke bliver gjort til Gen
stand for offentligt Udbud eller Omsretning, 
men bliver liggende hos de vedkommende 
Pengeinstitutter. J eg skal tillade mi~ at 
anbefale dette Lovforslag til det h0je Tmgs 
Velvillie. 

Det me.ste Lovforslag, jeg bar den 
.2Ere at fremsrette, er Forslag til Lov om 
rnidlertidig ..Endt·ing i Lov af 20. Decem
ber 1915 om en srerlig_ Stempelaf.qift ved 
Overdragelse af offentlige V rerdipapire1·. 
Denne midlertidige 1Endring, Lovforslaget 
omhandler, er tilsynela.dende ringe, idet 
den kun gaar ud paa at forandre Afgiftens 
Bel0b. Dette sker ved, at Ordene i en 
enkelt Linie af § 3 ,140 0re" rettes til 
,80 0re", bvorved Afg~ften fordobles. I 
evrigt behlilves der ikke, naar denne ..En
dring indf0res i Loven, nogen anden 1En
dring i dennes Bestemmelser, som ikke 
ber0res af en Forandring som denne. Det 
foreslaas at srette denne Lov i Kraft den 

l. Sept-ember 191ti, og det foreslaas, at 
Loven skal grelde indtil Finansaarets Ud-
10b, altsaa i 7 Maanedor. Aarsagen tH 
Forslagets Fremkomst er naturli~s den, at 
naar der er en Muligbed i .0jeblikket for 
at skaffe Staten foreget Indtregt, og dette 
kan ske uden srorlige Byrder for Skatte
borgerne, i alt Fa.ld saa.ledes, at Skatte
byrden ikke for0ges for dem, der ikke er 
i Stand til at brere den, er der al Grund 
for Staten til at fors0ge dette. Nu bar 
den overordentlige Stempelafgift paa. Om
sretning af V rerdipapirer vist sig srerdeles 
givtig, den bar i de Maaneder, der er 
gaaet af Kalenderaaret - den traadte 
nemlig i Kraft den 1. Januar -, givet 
meget betydelige Beleb. J eg skal tillade 
mig at nrevne Belebene for de enkelte 
Maaneder. Januar 425,000 Kr., Februar 
324,000 Kr., Marts 853,000 Kr., April 
742,000 Kr., Maj 1,267,000 Kr. og Juni 
1,025,000 Kr. Det anf0res i Lovforsla.gets 
Bemrerkninger, at der af Stempelpapirs
forva.ltningen er udleveret for J uli Mmrker 
til Beleb af 1,297,000 Kr., jeg maa rette 
dett.e Tal nu1 idet jeg bar faaet det 
n0jagtige Tal paa, bvad der er solgt, 
nemlig 1,186,000 Kr., altsaa nrer op til 
1,200,000 Kr. I disse Maaneder bar denne 
Skat altsaa. givet 5,882,000 Kr., op imod 
6,000,000 Kr. Man vil maaske erindre, at 
man gik ud fra, at denne Lov for et Aar 
vilde give 2,000,000 Kr., og man trenkte 
sig i dette Ting den Mulighed, at dette 
var et alt for overdrevent Overslag med 
Hensyn til Skattens Pre~venu. 

Det har altsaa i Aa.r som ogsaa i det 
forrige vreret saaledes, at Laudets Borgere 
i b0j Grad bar felt Trang til at anlregge 
deres Midler, Sparemidler og and1·e ~!idler, 
i offentlige V rerdipapirer eller Aktier, og 
disse Borgere har saa i denne Tid felt 
samme Trang til ret hurtigt at skille sig 
af med dem igen til Gavn for andre, saa 
at der bar vreret en stadig Udbyden, ja, 
man kunde endog sige en Art Overbyden 
a£ disse Aktier. I Almindeligbed er dette 
sket saaledes, at naar en Mand ha.r er
bvervet sig saadanne Aktiver den ene Dag, 
bar han den nreste Dag kunnet srelge dem 
med endog ret betydelig Avance. Omsret
nillgen bar vreret kolossal og Stigningen i 
Almindeligbed meget betydclig. .B'or Stats
kassen er det for Resten ligegyldigt, enten 
Papirerne falder eller stiger, eller om den 
enkelte Person taber eller vinder; Staten 
tager sin Afgift i lige Grad i begge Til
frelde. 

Det bar altsaa vist sig, at denne Af-
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gift, som er blevet paalagt, med den 
sterste Letbed er blevet baaret af de Per
saner, som har med denne Forretning eller 
Virksomhed, kan jeg sige - andre vil 
maaske sige: dette Spil, dett.e Jobberi, 
denne Spekulation -, at g0re. Denne 
Afgift bar ingenlunde virket hemmende i 
den Retning, som man maaske bavde 
trenkt sig. At den paa den anden Side 
skulde have virket fremmende, er der vel 
ingen Grund til at tro. Men da det saa
ledes maa siges at vmre uden Betrenkelig
bed at forege Skatten, ja, endda fordoble 
den - og det er det, der her foreslaas -, 
og da man bar set, at A.fgiften indtil nu 
ikke bar st.rek.ket Merkurs Vinger, men 
tvrertimod bar tilladt bam at udfolde sig i 
hele sin! Skenbed og Ynde, er derl ikke 
synderlig Rimeligbed i, at en saadan For· 
bejelse af Afgiften skulde standse den be
gyndte Fart, og hvis den eudelig skulde 
g0re det i nogen Grad, var Ulyk.ken vel ikke 
saa stor. Man maa gaa ud fra, at det Salg, 
den Omsretniug, den Handel, som finder 
Sted med disse Papirer, vil kuune brere 
den for0gede Afgift. Hvis en 1Iand an
lregger 100,000 Kr., vH han, som Forbol
dene i 0jeblikket synes at ligge, lige saagodt 
kunne bet.ale en Afgift af 400 .Kr. som af 
200 Kr., Afgiften var 2 af 1,000 og fore
slaas nu at skulle vrere 4 af 1,000; men 
paa den anden Side kan mo.n ikke vide, 
om Forboldene ikke forandrer sig, og jeg 
ansor det derfor for klogest kun at fore· 
slaa, at denne Forh0jelse grelder for de 
nreste 7 Maanedet, og hvis Loven ikke 
fornys, vH den tidligere Afgift indtrrede. 
iErede Medlemmer vil selv kunne udregne1 hvad Beleb den forh0jede Afgift sandsyn
ligvis vil komme til at give, der er i alt 
Fald Sikkerhed for, at adskillige Millioner 
ad deime Vej vil flyde ind i Statskassen, 
og da denne trrenger til disse Bel0b, skal 
jeg meget anbefale Lovforslaget til det 
h0je 'l'ings V elvillie. 

Formanden : Eksemplarer af de frem
satte Lovforslag vil blive omdelt. 

Der er ikke mere paa Dagsordenen. 

Nooste M0de holdes i Dag Kl. P 0 med 
felgende Dagsorden : 

Afgerelse af Formandens Fo-rslag attgaa
ende Behandlingsmaaden af Forslag 
til Rigsclagsbeslutning i Anlednin.q af 
en nUJllem Damnark og de amerikanske 
.F'at·enede Stater den 4. August 1.916 i 
New York afsluttet Konvention angaa-

ende OverdragelBen til de nrevnte Stater 
af I!Jerne Bt. 1homas, St. Jan og 
St. C9·oix i V estindien. 

M0det hrevet Kl. 1 2CI, 

161. M~de. 

Torsdag den 10. August Kl. 1 50. 

Den eneste Sag paa Dagsordenen var : 

Afgerelse a{ Fm·m.andens Forslag an
gaaende Behandlingsm,aaden af Forslag til 
Rigsdagsbeslutning i .Anledning af en mel
l~m Danmm·k og de amerikanske Forenede 
Stater den 4. Augusf 1916 i New York 
afsluttet Konvention an,qaaende Overdragel
sen til cle ncevnte Stater af I!Jerne St. 
Thomas,'! St. Jan og St. Croix i; Vest
indien. 

Formanden : Som alleredc meddelt 
gaar mit Forslag ud paa, at Sagen hen
vises til et Udvalg, bestaaende af Tin&ets 
samtlige Medlemme1·, og efter UdvaJgs~ 
behandlingens Tilendebringelse underka.stes 
to Behandlinger efter Reglerne for Lov
forslags anden og tredie Behandling. 

Slengerik: J eg stiller Forslag om, at 
Forslaget til Rigsdagsbeslutning under
kastes to Behandlinger efter Reglerne for 
Lovforslags ferste og tredie Behandling. 

J eg skal kort motivere dette Forslag . 
Naar Sager a£ li~ende Beskaffenhed 

tidligere bar vreret td Bebandlin()' her i 
Tinget, bar man 0nsket at faa en Udvalgs· 
behandling, Tinget er blevet konstitueret 
sorn Udvalg, og man har ved Hjrelp a£ 
denne Udvalgsbehandling faaet en for
trolig Forhandling, i hvilken man lrunde 
faa meddelt de Oplysninger, som ikke eg
nede sig til Offentlig~erelse. Jeg mener, 
at en saadan Bebandling af denne Sag i 
0jeblikket ikko er n0dvendig, da vi har 
haft et fortroligt M0de af Rigsdagens Med
lemmer, og de Medlemmer, der bar vreret 
til Stede ved dette M0de, kender de Op
lysninger, der blev givet ved denne Lej
ligbed, men at det vil vrere rigtigst straks 
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at gaa til en F0rstehehandling, straks at 
faa den offentlige Forhandling om denne 
Sag, som jeg er overhevist om, at mange 
Mennesker i Daumark 0nsker. Hvis man 
saa efter denne f0rste Bebandling 0nsker 
at faa nedsat et Udvalg, er der intet i 
Vejen derfor, ligegyldigt under hvilken 
Form man maatte foreslaa Udvalget ned
sat, om det skal hesta.a af hele Tinget 
eller ikke. Efter den eventuelle Udvalgs
behandling kan man saa tage en Tredie
hehandling, ved hvilken der bliver Lejlig
hed til ikke alene at behandle eventuelt 
stillede LEndringsforslag, men ogsaa at 
omtale Sagen i dens Almindelighed, saa
ledes som Forholdet altid er ved Lovfor
slags tredie Behandling. 

J eg tillader mig altsaa at stille det 
Forslag, at det foreliggende Forslag til 
.Rigsdagsbeslutning underkastes to Behand
linger efter Reglerne for Lovforslags f0r
ste og tredie Behandling. 

Formanden : Da der fra de Tinggrup
pers Side her i Salen, som danner Fler
tallet. er stillet et andet Forslag end det 
af mig fremsatte, skal jeg tage mit For
slag tilbage. Hvis ingen optager det, fore
Jigger der altsaa nu kun det af det rerede 
Medlem for Odense Amts 5te Valgkreds 
(Slengerik) stillede Forslag, der lyder saa
ledes: 

Forslaget til Rigsdagsbeslutning un
derkastes to Behandlinger efter Reglerne 
for Lovforslags liJrste og tredie Behandling. 

0nsker aogen at udtale sig om dette 
.Forslag, eller begreres der Afstemning over 
det? 1 modsat Fald vil jeg hetragte det 
som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget. 

Der er ikke yderligere at forhandle i 
dette M£~de. 

Nreste M0de holdes i Dag, Torsdag 
den 10. August, Kl. 3 med felgende Dags
orden: 

Ferste Rehandling af: 
Forslag til Rigsdagsheslutning i Anled

ning af en mellem Danmark og de 
a.merikanske Forenede Stater den 4. 
August 1916 i New York afsluttet 
Konvention angaaende Overdragelsen 
til de nrevnte Stater af [0erne St. 
Thomas, St. Jan og St. Croix i Vest
indian. 

Medet brevet Kl. 2. 

162. M~de. 

Torsdag den 10. August Kl. 3. 

Den eneste Sag paa Dagsordenen var: 

Eventuelt: Furst.e Rehandling af For
slag til Rigsilagsbeslutning i Anl.edning at 
en mellern Danmark og de amerilcanske 
Forenede State'r den 4. August 1916 i 
New York afsluttet Konvention angaaende 
Overdra~elsen til de nrovnte State-r af 
fJerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i 
V estindien. 

Formandeu: Denne Sag kan kun 
med Tingets Samtykke bebandles i dette 
Mede, men hvis ingen g0r Indsigelse, be
tragter jeg Samtykket som givet. (Ophold). 
Det er givet. 

(Forslaget til Rigsdagsbeslutning fin
des i 'l'illreg A. Sp. 4773). 

Forslaget til Rigsdagsbeslutning sattes 
til Forhandling. 

Udenrigsministeren (Scavmius): Da 
jeg i et Iortroligt Mede her i Sa.len a.lle
rede bar haft Lejlighed til for oorede 
Medlemmer af hegge Ting at fremlregge 
det Forslag til Beslutning, hvorom her er 
Tale, skal jeg nu fatte mig i st0rste Kort
hed. Forslaget til Rigsdagsbeslutning, 
ledsaget af den mellem Danmark og de 
amerikanske Forenede Stater angaaende 
Overdragelsen til Staterne af de dansk 
vestindiske 0er afsluttede Konvention, er 
forelagt, og med Hensyn til de nrermere 
Vilkaar for Ovcrdragelsen skal je~ hen
vise dertil. J eg tror at knnne stge om 
disse Vilkaar, at de er gunst1ge. Imidler
tia, som rerede Medlemmer Vii vide fra 
det fortrolige Mede forleden, viJde di!5e 
gunsti~e Betingelser ikke have foranleaiget 
Regenngen til overfor aette Spergsmaal 
ar:Jndta.ge en. anden 1:!.61Q.ping end tid
ligere, 'hvis ikke Regeringen var kommet 
til den Oveibevisni.:ng, afaen fort.sat.te 13'e
siddelse af disse lang~ horte li~gende 0er 
vilile rumme en Risiko, muligvis Fare
momenter for den aanSke Stat, for sa.a 
vidt som den derved under VIsse Situa
tio~ner kunde blive inddraget i internationale 
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KomElikationer, og_ at dette ikke var en 
for den danske Stat tjenlig Situatron. 
Det er aette Moment, som nar vreret af:
gsrende for Regeriiigen til at forhanilfe 
denne -sag og til nu at fremsrette dette 
.Forslag, og den ooje Rigsdag vil nu under 
sit Ansvar have at afg0re Sagen. Jeg 
skal harmed anbefale Forslaget til velvil
lig .Fremme. 

og foretage Byttehandeler med dem af 
forskellig Slags, endog bytte fjerne Kolo
nier hort for Besiddelser i Europa. En 
Sammenligning mellem Afstaaelse af dansk 
Arveland og Afstaaelse af fjerne Kolonier 
er altsaa umulig. Dette fremhoovede vi i 
1 902 og angav saa. de Grunde, som vi 
mente talte for at afsta.a 0erne: dels, at 
disse fjerne 0er ikke lrengere var, hvad 
de oprindelig havde vreret eller kunde 

J. C. Christensen : De Ord, vi herte blive, og dels, at vi ikke vilde vrere i Stand 
nu fra den h£!jtrerede Minister, gik ud paa, til at hyde disse 0er en saadan Fremtid 
at den fortsatte Besiddelse af de dansk som den, de kunde faa under den nrerlig
vestindiske 0er mulig kunde indebolde en gende store Stat, som den Gang 0nskede 
vis Fare for os, uden at Ministeren op- at overtage dem. 
lyste, hvilken Fare det var, der kunde Hvis nu Sagen forelaa helt paa samme 
vrere forbundet med denne Besiddelse, Maa.de i dette 0jeblik, er jeg, uagtet vi i 
som vi nu har haft i saa lang 'fid. Jeg vort Parti ikke har foretaget nogen Af
ga.ar ud fra, at naar vi skal for handle her stemning, overbevist om, at Stillingen vilde 
pua Danmarks Rigsdag om Afstaaelsen af vrere vresentlig den samme, saa at den 
de tre vestindiske 0er til de Forenede Sta- overvejende Del af vort Parti vilde mene, 
ter, er det ikke nogen Tva.ngssituation, vi at det var rigtigt at afstaa 0erne. Den 
er under, men vi kan forhandle frit. Navn- Pris, der hydes for dem, kan ikke virke 
lig kan vi ikke gaa ud fra, at det skulde til det modsatte .Resultat, thi den er jo 
vrere en Tvangssituation, frembragt af de langt st0rre end den, vi den Gang kunde 
forenede Stater. At gaa ud derfra vilde opnaa, og den Bestemmelse, der samtidig 
vrere en Fornrermelse mod denne store er _vedtaget om, at de Forenede Stater an
Stat, som vi ingen Ret bar til at frem- erkender vor Eiendomsret- tliheln det 
srette. Hvis det var en Tvangssituation, griruandske Temtorium, kan VI 1run srette 
der forelaa for os i dette 0jebli..k, og navn- Pris paa; vi bar i fiere Aar s·tadig haft for 
lig en Tvangssituation, som va1· skabt af 0je at faa de danske Rettfglieder over 
den Part, som vi skal indgaa 'l'raktaten Grenland anerkendt af aile, saa snart 
med, var en .Forhandling ikke mulig. Lejligli_ed gaves. Det, som tilbydes os nu, 

Sp0rgsmaalet om Afstaaelsen af de kunde altsa.a ikke bringe os til at indtage 
dansk vestindlske _0er liar _paa en Maade et Standpunkt, som va.r forskelligt fra det, 
beskreftiget Almenheden herhjemme i et vi indt{)g i 1902; Stillingen maatte vre
Par Menneskealdere, og det er ikke mere sentlig, antager jeg, blive den sa.mme som 
end "1! :Aar siae~- at vi "l.!er Torhanalede den Gang. I 1902 var der ligeledes af
om en :Afstaaefse_arrusse 0er. Stillingen sluttet en Traktat, uden at der var ved
indenf~r Venstre var Cien· Gang, at 4et taget noget om, at der skulde finde en 
o.verveJende Flertal mente, at de.t ~ar r1g- Afstemning Sted i Befolkningen paa 0erne 
tigt for vor egen Skyld og ngttgt for om, hvorvidt de nrerede 0nske om at komme 
0ernes Skyld at afstaa 0erne. Vi saa under de Forenede Staters Hened0mme 
nemlig den Gan~_s_a~e~~paa Sag·~r eller ej. Under Forhandliugerne her gik 
en .Afsta:aeTse a Clisse 0er paa mgen V enstre ind paa en saadan Afstemning 
Maaae 1mnde srunmentigh~ llled en At- og Bestemmelsen herom hlev vedtaget sid~ 
staae1se af aansi Arvelaua;- saaledes som ste Gang, der stemtes med 98 Stemmer 
a~skillige pa~st~d "t.Agitationen. u~euf~r imod 2, idet Bestemm~lsen hang sammen 
Rtgsdagen, tht dtsse ffer er dels 1 sm 'l,1d med hele Konventionsvedtagelsen. 
overtague af den danske Stat som herre- J eg anta~er, at hvis Stilliagen var nu 
lest Gods, dels bbte for Penge, og en som den var 1 1902, vilde man ogsaa pa~ 
Sammenligning meliem en A.fstaaelse af dette Punkt vedtage det samme som aen 
saadaQ.ne 0er og .-en· -Afsta-aros-e -uf .dansk Gan~. Men Stillingen er ikke, som den 
Arv~land er u!-lliilig: Det udtalte Vl den var 1 1902; Forholdene omlu-ing os er helt 
Gang og benVIste til, at Afstaaelse af Ko- forandrede. Den store Krill' der raser 
lonier ikke er ~t sjreldent Fre~ome~. Vi omkring os, er ikke tilendeb~agt, og jeg 
bar set Frankr1g srelge K:olorue;, Vl bar ved, at der er adskillige i vort ]'olk, som 
set Rusland srelge Koloruer, VI bar set mener, at en Bestemmelse som den vi nu 
Sverige a~staa en 0, som det sad ~de staar overfor, paa ingen Maade 'hurde 
med, og VI bar set Ma-gter hytte Kolomer trreffes, fer Krigen var til Ende, fordi man 
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mener, at Besiddelsen af disse 0er maaske 
ved Krigens-Sl~~ _ ~unde 1>~.2.~ ~a
s~g_e g2ae Be~~geJ~r,_ ~OJ!!_ ~-nu_!kke 
fuldt kan overse og ne£pe no:K tile om. 
Hvor meget der · kim ligge i <1enne Be
tragtning, skal jeg ikke udtale mig om, 
jeg tror ikke, der ligger saa meget i den, 
som mange mener, men det er min Over
bevisning, at naar en saadan Betragtmng 
er til Stade i et F olk overfor en Sag, og 
deune bliver afgjort, uden at de Mulig
heder, som anta.ges at vrere til Stede, blivar 
pravet, vil der i Folket blive tilbage en 
Skuffelse, en Misfornajelse, som i Aareues 
~0b vil svulme op for manges Bevidsthed 
til noget stort. Derfor er der meget, der 
taler for, at man ikke skal gaa til en Af
gl!lrelse i denne Sag, saa lmnge vi har de 
.f!'orhold i Europa, som vi bar. Det lykke
ligste vilde vrere, at Afg0relsen af det fore
liggende Spargsmaal blev udsat, indtil fre
delige Tid.er oprandt, og vi belt ud lcunde 
overse de Muligheder, der forelaa for vort 
Land med Hensyn til Afstaaelsen af disse 
0er. 

Desuden er der en Betragtning, som 
stl·aks melder sig, og som allerede i h0j 
Grad har rsrt sig i Offentligheden, og det 
er den, at denne Sag ligesom kommer bag 
paa os aile, ba.g paa Rigsda.gen og bag paa 
Folket, a.t det er en Overraskelse, for ikke 
at sige en Overrumpling. Nu har jeg hart 
sige, at bag paa Rigsdagen kan Sagen jo 
ikke vmre kommet, for Ddenggs!E}.ni!}teren 
har i Jai;tuar MaanedkiilarPartiernes For
mrend op ti!Sig Of"'for£a!t qem,. at der 
stod Fo!'Jiandli_11g,_er p_a,~, Og det er rigtigt, 
det bar han gjort. Formanden for Lands
tingets V enstregruppe og jeg var ogaaa 
tilkaldte og :fik Meddelelse om, at saadanne 
Forhandlinger stod paa,, og om, hvad der 
var sket, men vi :fik et stmrkt Paaloog om 
ikke at tale til noget Menneske om, bva.d 
vi saaledes :fik at vide, og det bar vi selv
f~lgelig heller ikke gjort. Vi kunde ikke 
give vort Parti nogen Meddelelse, og vi 
maatte derfor sige til hinanden, da vi gik 
derfra: Hvad Vrerd bar egentlig en saadan 
Meddelelse, som man ikke maa. bringe vi
dere til Partiet? Og vi va.r enige om, at 
den intet V mrd ha.vde. Den bar heller ikke 
haft V rerdi i den Henseende, at den bar 
kunnet fare til, at vort Parti fik noget a.t 
vide om, at dar var en Forhandling i Gang 
om Afstaaelse a£ 0erne. Meddelelsen herom 
er derfor kommet bag paa Venstre, ligesom 
den er kommet bag paa Offentli~heden. 
J a ikke nok med det, men sa.mtid1g med 
ell~r 1 alnaJ.d -~§!tf€!1:, at Ri~sdagen fik 
Meddelelsen~_~n~endte Ministenet k):aftige 

Dementier af de R,Ygter der va1· fremme 
o~!l.Jg§hrb~!l-dJiii_g~e. Mi'riistenetbenoof 
tede pur~ at saadanne 'FOrlianClllnger hav e 
funaet Shed, og ae't el: ikke ret Irenge Slaen, 
at Benregtelsen blev gentaget, da vi havde 
en Forhandling h.er om Telegramcensuren, 
som sikkert er alle Medlemme1· i frisk 
Minde. Alt dette gar, at man ude i v01t 
Folk har den Mening og ikke kan faa !Ill

den 1\Iening, end at denne Sag kommer 
som en Oven·umpling for Rigsdagen og 
navulig for Folket. 

Men det er hajst uheldigt at afg~re 
en saadan Sag under di1:'se Omstamdig
heder, og det er navnlig uheldigt, fordi 
denne Rigsdag i Virkeligheden efter mit 
og mit Partis Sk0n ikke er kompetent til 
at trroffe en saadan Afg0relse. Vi mener 
nemlig, at alle store Sp0rgsmaal, i alt Fald 
alle saadl!.nne Sp~rgsmaal, som der er 
Strid om ~ og denne Sag er der Stl'id 
om; det var der i 1902, og det bar alle
rede vist sig, at der ogsaa er det nu -, 
skal denne Rigsdag ikke tage sig paa at 
afg0re. Vi mener derfor, at :Ministeriet 
vilde handle vel ved, efter at have frem
sat dette Lovforslag og efter at have h0rt 
Forhandlingerne her, at sige : Denne Sag 
ma.a vi hellere udsrotte, den kan ikke af
gares nu. H vis Ministeriet mener, at den 
skal f~res frem til Afstemning og Afg~relse, 
ka.n Venstl·e ud fra vor Opfattelse, at 
denne Rigsdag ikke er kompetent til at 
tage en saadan Beslutning, ikke sige an
det, end at vi gaar imod Beslutningen. 
Vi gaa.r ikke imod den ud fra saglige 
Grunde .. . (Afbrydelse) . . . , thi i saglig 
Henseende staar Venstre paa lignende 
Maade som i 1902. Ja, de Herrer ler, 
men der (}r andre Grunde her i Varden 
end Hensyn til Pengene, der er ogsaa an
det, der grolder i V e.rde1;1. Vi gaar imod 
Salget, fordi vi mener, at det ikke er tjen· 
ligt for vort Folk at trroffe en saadan Be
slutning, naar den kommer som en Over
rumpling. Vi gaar imod, fordi vi mener 
at skylde vore Vmlgere og hele vort Folk 
det Hensyn, at en saadan Beslutning ~rst 
trreffes efter moden og rolig Overvejelse 
og ikke som en Overrumpling. 

Sigvald Olsen: Det er jo en lang 
Rrekke Aar, der er ~aaet, siden denne Sag 
f~rste Gang blev reJSt i den danske Rigs
dag. I 1902 stemte mit Parti sammen 
med de avrige Oppositionsp~rtier her i 
Tinget for Salget af de vestindiske 0er, 
og vi har ikke forandret Anskuelse om 
denne Sag siden. da. Tvrertimod, de For
hold, som bar udviklet sig ovre paa. 0erne 
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siden 1902, vidner jo om. at vi ikke mag
ter paa tilfredsstillende Maade at drive de 
smaa 0er, der ligger derovre. Der er 
aarligt bevilget henimod 1 f 2 Million Kroner til 
Fremme a.f Forholdene derovte, men dog 
bar det vist sig, at 0erne ikke alene er i 
St.ilstand, men i strerk Tilbagegang. Un
der H0jres Administration var der i 1880 
33,763 Indbyggere og i 1901 kun 30,587. 
Der var altsaa sket en Tilbagegang paa 
9,6 pCt. I 1911 var der kun 27,104 Ind
byggere, o.g der var altsaa i de 10 Aar 
fra 1901 en 'l'ilbagegang paa 11,2 pCt. 
Jeg tror, at ifald Forholdenefvar anderledes, 
ifald enhver af os her i Tinget og i det 
andet 'l~ng havd~ den Opfattelse, . at, det 
var muhgt at dnve de 0er £rem til Gavn 
baade for dem, der arbejder og virker 
derovre, og for Landet herhjemme som 
Helhed, vilde der vist ikke denne Gang 
blive afgivet en eneste Stemme for 0ernes 
Afstaaelse, lige saa lidt som der under 
tilsvarende Forhold vilde vrere blevet af
givet Stemmer derfor, da denne Sag sidst 
var til Behandling. Men nu ligger For
holdene saaledes, at man kan paavise, at 
de Negere, de hjemlige Arbejdere, der paa 
nogen Maade kan, s111ger at komme bott 
fra 0erne, ent.en til Sydamerika eller til 
de Forenede Stater i Nordaroerika, hvor 
Forholdene et langt heldigere fo1· dem. 

Der er a£ foretagsomme Mrend bragt 
adskillige Pengeofre og sat Arbejde, Energi 
og Virketrang ind paa gennetn forskellige 
Havneanlreg, som de har kunnet paa
begynde ved Hjrelp af Koncession, som er 
givet af Rigsdagen, at ophjtelpe 0erne og 
tillige at fremme Handelsforbindelserne 
med vort Land. I 1912, da vi behandlede 
Forslaget om at give Koncession til et Sel· 
skab til Havneanl$g ovre paa St. Thomas, 
udtalte jeg, at var der Mening i hele vort 
Kolonivresen derude i Vestindien, burde 
Staten tage det i sin Haand, skaffe de 
n0dvendige Midler og anlregge de Havne, 
som Talen den Gang var oro.. Man gik 
imidlertid en . and en Vej; paa Trods a£ vor 
H enstilling gik man den Vej at give Kon
cessionen paa 99 Aar, og da vor Henstil
ling ikke kunde tages til Fl!llge, stemte 
<>gsaa vi derfor. Jeg havde den Gang 
Lejlighed til at tale med en af de Mrend, 
der vel allermest bar lagt sig i Selen for 
at fremme disse Foretagender derude i 

V estindien, og jeg havde den Fornl!ljelse, 
at han sagde til os, der talte med ham : 
Vi vilde gerne have, at Staten selv skulde 
overtage den Virksotilhed, og vi skal stille 
vort Kendskab og vore Erfaringer til Sta
tens Raadighed. Selskabet fors~gte saa 
at r'ejse en Folkestemning hethjemme til 
Tegning af ganske billige Andale i det 
planlagte store Aktieforetagende til flere 
Millioner Kroner. Det viste sig til Trods 
for en kraftig Reklatne og en god Presse, 
at det ikke lykkedes de Mrend at faa denne 
Virksomhed drevet frem og faa tilveje
btagt gode finansielle Forhold for dette 
Selskab, skl<Jnt disse Mrend sooialt og finan· 
sielt var saaledes stillede, at man skulde 
tro, at var der nogen, det kunde lykkes 
for, maatte det vrere dem. De maa.tte 
give op og forringe deres Planer ret be
tydeligt. Jeg kan godt sige her, at da 
forskellige Fa,gforeningsorganisationer havde 
faaet Ll<Jfte om, at der vilde blive an
vendt en Del dansk Arbejdskraft ved 
Havneanlregene ·derovre ved St. 'l'homas, 
Sl!lgte vi at bevise vor Villighed til at vrere 
med ved at tegne og indbetale disse smaa 
Portioner uden Hensyn til, om de lrunde 
give noget Udbytte eller ikke i den f~rste 
Tid; de vat jo kun paa 20 JU., Men det 
er ikke lykkecles at faa Foretagendet star
tet paa den Maade, som de hetrreffende 
Mrend den Gang havde ventet, og naar nu 
adskillige a£ de Mamd, der den Gang lagde 
sig i Selen for at fremme disse Foretagen
der, er kommet til den Opfattelse - det 
siges der, og jeg forudsretter, det er rig
tigt -, at saaledes som Forholdene nu 
har udviklet sig, og vel ogsaa under Hen
syn til de Begivenheder, som nu desvren·e 
finder Sted her i Verden, vilde det vrere 
Uklogt paa nrervrerende Tidspunkt nt sige 
Nej til det Tilbud, der foreligger angaaende 
Overdragelsen af de vestindiske 0er til 
Amerika, saa ·maa vi sige det samtn.e. 

Nu kan det jo se meget godt ud, naar 
man som den mrede foregaaende 'l'aler 
henviser til, at Befolkningen maa adsp0r· 
ges i denne Sag, at vi maa have Befolk
ningens Mening at vide. Det er jo imid
lertid saaledes, at den almindelige Befolk
ning her i Dantnark f6ler sig ikke lmyttet 
til de vestindiske 0er, det ved vi -vist alle 
meget godt, men jeg kan godt se, at denne 
Sag for Tiden kan benyttes. Jeg skulde 
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heller ikke have noget imod, at Sagen 
blev udsat, at vi om denne Sag fik en Af
stemning ved et Valg, hvis jeg saa var 
sikker paa, at Sagen gilc i Orden paa den 
llaade, som det nu foreslaas. Men da jeg 
n"dig vil, at vi om nogle Aar skal staa 
uden 0er o~ uden no~en Erstatning for 
dem, og da mgen kan s1ge, hvorledes For
holdene vil udvikle sig, saa er mit Stand
punkt det, at jeg mener, vi skal gribe til 
og sege at komme af med 0erne paa den 
for Befolkningen berhjemme ligesom for 
Befolkningen paa de vestiudiske 0er bedst 
mulige Mli.a.de. Det er min Opfattelse, at 
Befolkningen derovre vil komme under 
langt bedre Forhold end dem, hvorunder 
den nu lever, og den Opfattelse bar jeg, 
fordi der skal en vis "konornisk og ogsaa 
politisk Magtstilling til for at drive saa
danne Kolonier. Den Erfaring bar vi haft 
Lejligbed til at gere i mange Aar~ at 
Grunden til, at vi ikke bar kunnet arive 
0erne bedre, er paa den ene Side den, at 
vore Magtmidler er for smaa, og paa den 
anden Side den, at Kolonierne ogsaa er 
for smaa. Hvis det vat· store, frugtbare 
Kolonier, der ikke alene kunde leve af.det, 
de selv frembringer, men oven i Kebet 
kunde give et betydeli$t Overskud saaledes 
som forskellige af de nollandske Kolonier, 
saa var Sagen en belt anden, men det kan 
jo de vestindiske 0er ikke. 

Som Ordf"rer for den Gruppe her i 
Salen, jeg tilherer, skal jeg derfor sige, at 
jeg kan gaa med til at stemme for det 
Forslag til Beslutning i Anledning af en 
Konvention angaaende Salget af de vest
indiske 0er1 som er fremkommet fra den 
b"jtrerede Udenrigsminister. Der er imid
lertid en 'l'ing, som vi meget indtrrengende 
kunde snske a.t faa. indfert i Konventionen, 
og det er 0ernes Befolknings Ret til ved 
en almindelig Afstemning at tilkendegive 
deres Villie til at blive a.fsta.aet til Am erika, 
J eg hat· i evrigt i det lukkede Mede hart 
de Udta.lelser, som den hejtrerede Uden
rigsminister er fremkommet med angaaende 
den Side af Sagen. Naa1.· jeg ikke desto 
mindre bererer dette Forhold her, er det, 
fordi jeg bar opfattet det saaledes, at 
noget absolut endeligt er der ikke fast
slaaet derom. For saa vidt det derfor er 
muligt endnu at faa indf0rt en saadan Be
stemmelse i Konventionen, vil jeg meget 
indtrrengende henstille til den h"jtrerede 
Odenrigsminister at gere et Forseg des
angaaende, men - det f0jer jeg straks til 
- for saa. vidt der skulde vrere absolut 
Modstand derimod eller sa.a.danne Vanske
ligheder for Tiden, at de ikke kan over-

vindes, ja, saa er min Gruppes Stilling 
den - saa ondt det end vilde gere os, at 
Befolkningen ikke kan komme til at 
stemme over, hvorvidt de vil tilhere Dan
mark eller Amerika. -, at vi ikke g0r vor 
Afstemning afhrengig deraf, men vil stemrue 
for Konventionen, saaledes som den fore
ligger. 

De smaa 0er bar i sin Tid haft stor 
Betydning for vort Land, ikke mindst ved 
deres rige Sukkerproduktion, og de reldre 
af os kan endnu erindre de store Sukker
fustager, som blev rullet op ved Havnen 
herovre og laa udenfor forskellige hand
lendes Butiksdsre. Det er noget, man 
ikke mere er Vidne til, for vi producerer 
jo nu herhjemme rigeligt a.f Sukker til os 
selv og endda saa meget, at vi kan udf0re 
deraf. Den Betydning, 0erne saa.ledes i 
sin Tid havde med Hensyn til at levere 
Sukker til Danmark, bar de ikke mere. 

lllaa jeg saa komme med et Par Be
mrerkninger med Hensyn til den politiske 
Side af Sagen. Jeg er enig med det 
rerede Medlem fra Ringkebing {J. C. Chri
stensen), der fer ta.lte, i, at Penge ger ikke 
alt, det vigtigste af alt er dog en god, 
sund og fornuftig .Administration af de 
Virksomheder, Landsdele eller Kolonier, 
hvorom det drejer sig. Hvis man a£ poli
tiske Grunde skulde gaa ben og udsrette 
denne Sag paa en saadan Maade og paa 
et saadant Tidspunkt som det nrervre
rende, at man derved for fl.ere Aar 
lukkede a.f for en Forhandling om den -
hvis der i det hele taget fremtidig bliver 
Tale om Forhandling - skulde jeg meget 
beklage det. Der er jo fra forskellige 
Sider segt at slaa politisk Ment a£ denne 
Sag. Jeg bebrejder ikke de Kvinder og 
Mrend noget, der nrerer den va.rme F"lelse 
for vor Landsdel derovre og for deres 
Land i det hele taget - de skal have L ov 
til at protestere mod 0ernes Salg, lige 
saa vel som vi andre forlanger at faa 
Lov til at sige vor Mening om Salget -, 
men jeg bebrejder de Folk noget, der paa 
en utidig, ja man kunde fristes til at sigo 
upassende Maade segor at sJaa politisk 
M"nt a.f den foreliggende Sag; thi man 
bar jo aldrig paa Valgtribunerne omkring 
i Landet - ja, der kan vrere Tale om 
nogle enkclte Kredse her i ~benhavn 
eller en enkelt Kreds i Klilbstooderne, men 
ikke ude paa. Landet, saa vidt jeg er un
derrettet - bragt det Spergsmaal paa 
Bane paa. en saadan Maade, at Salgsven
nerne fra 1902 bar faaet Ubehageligheder 
derfor. 

Det forekommer mig, at saaledes som 
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Spergsmaalet nu foreligger, ber Rigsdagen indiske 0er gennemfort n~ maatte han 

ikke bet.renke sig paa at ga-a til en Aner- og hans Parti gaa derimod. Altsaa, jeg 

kendelse af den Konvention, der ligger indremmer, at det mrede Medlem var stil

paa vor Plads, og som vi i det lukkede frerdig i Forman, men stterk i Realiteten. 

Mede bar faaet nmrmere Forklarin~ om. Deri ligger imidlertid ikke, at det mrede 

Ingen ved, bvorledes Forholdene vil ud- l\fedlem var smrlig strork i Logikken, thi 

vikle sig. Der er sagt, at vi skal beholde det forekommer mig, at hans Logik ikke 

0erne, til Kilgen erBTutter=- og gidTette var rigtig i Orden. Det mrede Medlem 

snart maatfe ske - 1 for- at se, om Vi da indremmede, at de saglige Grunde, der er 

kan faa- "ii_lere ud a:l_c_!emi~ men den Slags til Stede for at stemme for det forelig

Tale er )O lrun Fremtidsmusik. J a, var gende Forslag, er de samme som de, der 

det saadan, at man vidste noget bestemt fandtes i Samlingerne 1901-02 og 1902-

om denne Sag i Fremtiden, saa at der 03. Det 93rede Medlem var inde paa 

kunde siges til os: Lad os vente, til denne forskellige Talemaader, der blev frem

ulyksalige Krig er til Ende, ~ k~ vi sat den Gang fra deres Side, der var 

forvente_ noge~ helL andet til Erstatning Modstandere af 0ernes Overdragelse 

for frern~, var det noget andet, men jeg til Amerika, han var in de paa dem ganske 

synes ikke, at Forholdene berettiget· os til kort og im0degik dem ogsaa ganske kort, 

at gaa ud fra, at det vil komme til at men atmrkt i Realitoten. Talen om, at 

ligge saadan - det er jo vanskeligt her i det var et Stykke Danmark, dar blev af

Salen i et offentligt Mede at komme ind staaet, havde det rerede Medlem sagt Nej 

paa, hvilken Magtgruppe der i saa Ben- til den Gang, og den sagde han Nej til 

seende 1."Ullde vrere Tale om, og man g0r nu; man havdc set andre Lande handle 

derfor bedst i, for ikke at komme til at med de1·es Kolonier; vi havde selv k0bt 

kollidere med Neutraliteten, at sige, at disse 0er, og vi kunde ogsaa godt smlge 

der kunde vmre Tale om beggo .i\fagtgrup- dern. Der findes ikke hos det mrede Mad

per, og hvis jeg altsaa. personlig nmr ede lem fra Ringkebing noget som heist af alt 

den Opfattelse, at der saaledes .kunde det, som de, der er Modstandere a£ Over

komme til at foreligge en Situation, under dragelsen til Amerika, i denne Tid kerer 

hvilken vi var heldigere stillede med Hen- op med ude omkring i Landet.. De maa 

syn til en Afstaaelse af 0erne, end ri er derfor vide, at det rerede llledlem fra 

for 0jeblikket, vilde jeg ikke tage i Be- Ringk0bing ikke er deres Meningsfrelle. \i 

tmnkning at lade vrere med at sige Ja til herte nok, at enkelte af Tilhererne raabte 

Konventionen, mon da jeg nrerer den Op- "Her" til det rerede Medlem, men det 

fattelse, at . en bedre Situation end den, ~orstumrnede rot hurtigt, og jeg .tvivler 

der nu foreligger for os - og her tager ikke om, at de, der raabte ,H"r" fra 'l'il

jeg ogsaa Kiigssituationen i Betragtning hererlogen, blev sl.."llffet, efterhaanden som 

-, ikke kommer til at foreligge, kan jeg det rerede Medlem i sin Argumentation 

O(? vil jeg paa min Gruppes og egne Vegne kom frem med, at saglig set var der fra 

tilraade at anerkende Konventionen, saa- hans Side int.et i Vejen for at stemm.e for 

ledes som den foreligger. en Overdragelse af de vestindiske 0er til 
Amerika. Det slaar vi altsaa fa~t. 

Slengerik : J eg vil ogsaa som den 
sidste rerede Taler anbefale det forelig
gende Forslag til Beslutning af Rigs
da.gen. J eg skal gsre det i gansko faa 
Ord; men forinden vil jeg dog vende mig 
til de Udtalelser, der blev fremsat af det 
mrede Medlom for Ringk"bing Amts lste 
Valgkreds (J. C. Christensen). Jeg ind
r"mmer, at det rerede Medlem var meget 
stilfrerdig i Forman, hvilket var en glrede
lig Modsretning til den ret ubeherskede 
Agitation, som i disse Dage drives mod 
de da.nsk vestindiske 0ers Afstaaelse til 
Amerika, men paa den anden Side kan 
det dog ikke uregtes, at det rerede Medlem 
var tilstrrekkelig strerk i ReaJiteten, idet 
han profeterede1 at dersom Regeringen 
enskede AfstaaelSen af de dansk vest-

Saadan stod altsaa. det mrede Medlem 
i 1902, og saadan staar han ogsaa nu. 
men - siger saa det rerede Medlem - der 
er en Forskel paa HJ02 og 1916. Der er 
for det ferste den store Krig - det er for 
saa vidt glredeligt, at det rerede Medlem fra 
Ringkebing nu bar faaet 0je r.aa den store 
Krig; der var en Tid, hvor han 1kke saa tyde
ligt saa.'den, men nu er den der, og vi har set 
den alle sammen; ogsa.a det rerede Med
lem fra. Ringbbing har set den, smrlig 
paa en Tid, hvor ban kan have Brag for 
den i sin Argumentation. Nu, siger det 
rerede Medlem, maa vi vente, til denne 
Kri~ er til Ende, thi, siger han, det er 
muligt - saaledes rresonnerer nogle -, at de 
vestindiske 0er ved Krigens Afslutning kan 
byde os Fordele, Fordele, som der knap nok 
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kan tales om - saa kunde det for .Resten skillige Hensyn -, saa er der ikke i Sagen 
vrere nok saa t•igtigt ikke at tale om dem. nye Momenter, der kan gero, at vi ikke 
Men at det rerede Medlem kan bruge dette lige saavel er i Stand til at tage Stand· 
som.en Argumentation for at vente med at punkt den Dag i Dag, som vi vildo '"mre, 
afstaa 0erne, til Krigen er forbi, kan jeg hvis den laa for os i 14 Dage eller en 
ikke rigti~ forstaa, thi dot rerede Mad- Maaned, eller hvor meget det skulde vrere. 
lem tror 1kke sel v derpaa., han tror ikke J eg kan ikko indse, at den Begrundelse 
paa. don Tale om, at 0erne ved Krigens fra det rerede Medlem duer noget, at han 
Afslutning kan bringe os Fordele, og naar er blevet i den Grad overrasket, at han 
det rerede Medlem ikke selv tror derpaa, ikke rigtig kan faa. Rede paa. sin egeu 
synes jeg,! det vilde vrere let for ham at Stilling til den saglige Side af Spergs
lade van·e at tage Bensyn dertil. Han maalet, men skaJ have saa lang 'rid til at 
vilde selvfelgelig saa med den udmmr- tamke sig om. Det begriberjeg ikke. Jeg 
kede Indftydelse, han bar saa mange Ste- synes ellers, det rerede Medlem fra .Ring
der her i Laudet, vmre i Stand til at faa k0bing er i Besiddelse af en ~anske bril
den Del a£ Befolkningcn, som ban mener lant Opfattelsesevne, hva.d pohtiske Sager 
tror paa en saadan Tale, til at afstaa fra angaar, baade st0rre og mindre S11-ger. Jag 
denne Opfattolse. Han vilde kunne for- blev derfor noget overraskot ved at here 
trolle dem: Det et· ikke rigtigt, der er bm ytre den Mistillid til sig selv, a.t han 
ikke noget deri, jeg tror ikke derpaa. ikke saa hurtigt lmnde fatte Beslutning i 
Men til Trods for, at det rorede Medlem denne Sag. Jeg tamkte: Det er da svrert, 
slet ikke tror paa disso Grunde till at jag er selv ret hurtigt kommot til det Re
vente med at afsta:~. 0erne, indtil Krigeu sultat, at jeg kan stille mig til Sagen, 
er forbi, herer de alligevel for ham til de A.kkurat som jcg stod i 1901-02. 
vregtige Grunde, dar gltlr, at han mener, Endelig er dar dette, at dot rerede 
det et· nedvendigt at vente, at en Udsret- Medlem ensker, at den nuvmrende Rigsdag 
telse er absolut nedvendig. ikke skal afgere Sagen; han si1$er, at den 

En af de andre Grunde, det mrede ikke er kompetent dertil. Ja, Jeg bar set 
Medlem meder med. er denn e, at dethele dot rerede Medlem ved adskillige Lejlig
er kommet som en OverraBke lse, som en heder bruge den Udtalelse om den nuvre
Overrumpling. Ja, det kunde der jo vrere rende Rigsdag, at den ikke er kompetent 
n oget i, at Sa~ en paa en Maade kan til at trreffe en eller and en Afgerolse. Det 
were kommet lige som bag paa mange. er dog saa heldigt, at det rerede Medlem 
Men saa er Spergsmaalet: Bvad Nyt er g~Jr Undtagclser; til Tid or or Rigsdagen 
der da i denne Sag, som ger, at man ganske kompetent til at trmffe Afgl!lrelse. 
ikke kan tage Standpunkt nu? Hvor er Det rerede Medlem bar, saa vidt jeg erin
der nye Momenter, som foreligger nu til drer, skrevet i sit Blad, at vi nok kunde 
Forskel fra, bvad der forelaa i 1901-0:.! trreffe en Ordning af Spergsmaalet: Len og 
og ' som bringer det rerede Medlem fra Stamhuse, et Spergsmaal, hvor <ler kau 
Ringkebing til at tage en ganske andeu vrere Tale om mange, mange Millioner, og 
Stilling i 1916 end i 1902? Hvor er de hvor det er dansk Jord, det drejer sig om, 
Jsaglige Momenter i saa Henseende? Der Forhold herhjemme i Landet, hvis Ord
er ingen. Ja, der er dctJ. ~t vi faat: . en ning vil havE/ moget vidtrrekkende Betyd-
Afstaaelsessum J?a.a ovet:-90 Mil)ion~r Kro- _ning, rent socialt set. Det Spl!lrgsmaal 
ner, medens v1 i lMl-02 havde L~fte synes det rercde .Modlem ikke, der er no

om at faa heoved en Snes Millio.n&r. get i Vejen for, at den nuvrerende .Rigs
Men det er dog af den Slags dag kunde gere frerdigt. Men her synes 
Overraskelser, som de Folk, cler skal have det rerede Medlem ikke om dct. Det 
Pengene, plejer nt kunnEI brere med no~en- rerede Me.dlem s~de fer, at kun om Sager, 
lunda Sindsro, nden at de behever at s1ge: hvorom v1 er eruge, skal den nuvmrende 
Nej, her maa vi virkelig trenke os om Rigsdag have Lov til at tra~ffe Afgerelse. 
mange Gange, her foreligger der noget nyt Vil det sige, at det kun er Sager, bvor 
af den Beskaffenhed, at der skal mange og det mrede Medlem fra Ringkebing er med, 
alvorlige Overv~jelser til, ~or at vi ska.l hvorom ~gsdagen .maa trreffe .Afgsre~ser, 
vmre i Stand til at ga.a. md paa denne men at Rigsdagen 1 alle andre Sager ikke 
Overraskelse! J eg ser ikke noget andet maa. trreffe nogen Afgsrelse? Dot vilde 
nyt i Sagen, som den nn foreligger, og eaentlig vmre en ganske ejendommelig 
selv om den derfor er kommet ret pludse- Form for Arbejde her indenfor Rigsdagen. 
ligt frem - det kan man godt sige. og Hvis det rerede Medlem bar Sympati for 
det kan vrore berettiget, motiveret ved ad- en Sag, saa kan Rigsdagen godt trreffe en 
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Afgerelse i Sagen, men hvis han ikke hi!J' 
Sympati for en Sag, selv om ban da. ikke 
bar Spor af saglige Grunde for sit Syn 
paa Sagen - tbi dot mrede Mecllem er~ 
klrerede jo selv, at ban ikke bar saglige 
Grunde for at gaa imod 0salget -, saa 
skal det hole udsrettes. Jeg kunde tmnke 
mig andre .Mennesker, som var mindre 
sammensatte end det mrede .Medlem fra 
R.ingk0bing, der kunde sige: dot grelder 
skam for mig om, nu, da vi skal til at 
have et meget stort nyt V rolgerkorps til 
det nye Valg efter den nye Grundlov, at 
give det nye V relgerkorps det Indtryk, at 
jeg er netop den rette Mand til at vrerge 
alle de tilkommende V relgeres og V relger· 
inders Ret. Det vilde maaske en miudre 
sammensat Mand end det rorede Medlem 
fra Ringkebing sige - men det siger det 
rorede Medlem ft•a Ringkebing altsaa lkke. 

J eg forstaar ikke det oorede Medlems 
Logik. Jeg synes, der er Brist paa den i 
hej Grad. Det rerode Medlem, der holder 
paa, at vi skal vente, til vi bar haft Valg, 
ma-a. jo vrere paa det rene med, at der 
maaske ikke er noget, der or vrerre for 
Forholdet paa de vestindiske .0er i 0je
blikket end at udsrette Sagen. J eg lufrte 
i Aftes en l\land, dar var Modsta.nder af 
at overdrage de vestindisko 0er til Amerika, 
udtale: .Men hvad I g~r, det skal I gere 
hurtigt. Vii I overdrage 0erne til A.merika, 
saa. se at faa Sagen frordig sa.a hurtigt 
som muligt, og vii I ikke, saa se at faa 
en Ende paa det saa hurtigt som muligt, 
tbi der er intet, der er vrorre for de ro
lige Forhold ovre pa.a de vestindiske 0er, 
end at Be boerne derovre gaar og ikke ved, 
om de er kebte eller solgte, havde jeg mer 
sagt. Der maa trreffes en Afgerolse. Der
for tror jeg, at det voorste af alt er at ud
skyde S~;~.gen. Jeg er gau11ke enig metl 
dot rerede Medlem, der talte f~r mig, i, 
at der kan komme internationals Forvik. 
linger i Tiden fr~ nu indtil den 'rid, da 
man kan vrere frerdig til med en ny Rigs
dag at trreffe en Afg0relse. Det er der 
vel neppe noget Menneske, der vil v;l}re i 
Stand til at benregte. Det or nu en Sag 
for sig. Ogsaa af den Grund mener jag, 
at det er bedst, at vi .fik Forholdet ordnet. 
Men der ka.n ogsaa vrore stor ::l&ndsyulig
hed for, at der kan komme Uroligheder 
ovre paa de vestindiske 0er. naar Befolk
ningep skal gaa i denne Uvished, Derfor 
synes jeg, at det vilde vrere bedst, om vi 
traf Afgerelsen nn. 

Det mrede Medlem fra. Ringkebing 
slaar sa a strerkt p11a nye Valg. J eg bar 
en FQ'rnemmelse af, at bvis det mrede 

Medlem vil gere sig nogen Ulejlighed for 
at faa V alg, saa vil han vistnok ikke mede 
a.bsolut deve 0ren paa de Steder, hvor 
man udskriver Valg. Men naturligvis maa 
der fremkomme noget bestemt fra det 
rerede Medlem ; dot maa vrere saadan, at 
det mrede Medlem stiller en Fordring, saa 
man kan sige, at her foreligger et bestemt 
Krav. Naar et saadant Krav kommer til
strmkkelig tydeligt frem, bar jeg en F0lelse 
af, at man ikke vil vrere haardhjertet 
overfor det, men vil g0re ikko saa lidt i 
Retning af at iml!ldekomme dette Krav. 
Men den Tid, den Sorg. Nu faar vi se, 
hvor strerkt det rorede Medlem fra Ring. 
k0bing bolder paa, at den nuvrerende Rigs. 
dag ikke er kompetent til at trroffe nogen 
Afgl!lrelse i det foreliggende Sp~rgsmaal. 

J eg vil for mit Vedkommende strerkt 
aubefale, at man stemmer for det forelig
gende Forslag til Beslutning. J eg tror, at 
vi maa efterhaanden vrere blevet paa det 
rene mea, at de Vanskeligheder,- der kan 
rejse sig for, at vi her fra Danmarks Side 
er i Stand til at skabe Befolkniogen paa 
de· vestindislie 0er en lykkelig og god 
Fremtid, er for store, bar vreret for store 
og vil vrore for store til, at vi vil vrere i 
Stand til at kunne bortrydde dem. J eg 
tror, at den, der i Sandbed vil de dansk 
vestindiske 0ers og deres Befolknings Vel, 
maa gaa med til at overdrage disse 0er 
til Amerika. 

Der er nogle, der bar talt om~ at en 
saa.dan Mstaaelse af de dansk vestindiske 
0er vilde vmre en Skarn for Danmark. 
Det kan jeg ikke indse. Jeg synes, at det 
er en Skarn for Daumark at bebolde de 
dansk vestindiske 0er, naar vi ikke er i 
Stand til at gere det for 0erne, som b0r 
g~res, for at Befolkningen kan fsre et godt 
og sundt og nogenlunde tilfreds Liv, og 
jeg synes ikke, det er nogen Skam for 
Danmark, at man faar den Opfattelse, at 
vi forstaar Stillingen saaledes, eller at an
dre skulde komme til at forstaa Stillingen 
saaledes, at Danmark erklmrer sig for 
et ganske afmregtigt Land. J eg er gan
ske enig_ med en Udtalelse s-mri--"19()2 
brev--uemsat af -·aavrerende Folketings
mand Aifders NielsenJ.. at det, der sker, 
n~r vi overdrager disse 0er til Ame
rika, {ll' simpelt l1en dette, at vi lroror 
vor· Begrrensning at kende og erkender, 
at vi fjjler vo1· Bogrronsning. Det var en 
a[ de udmmrket gode Udtalelser, som An
ders Nielsen den Gang fremsatte i det 
Sp~rgsmaal, og jeg er fuldstrendig enig 
med h~m i denne Udtalelse. Selvfelgelig 
kan man godt forstaa, at dar boa mange 
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Mennesker her i Danmark er en Felelse 
af Vemod ved at sknlle skilles ved disse 
fjerntliggende 0 er, der nu i saa lange 
'l~ider bar bert Danmark til. Men jeg 
forstaar ikke, at man fra de Sider, der 
agiterer mod 0ernes Afstaaelse til Ame· 
rika, til Stadighed vil gere det derved, at 
man fremmaner straalende Fremtidshille
der haade for os herhjemme og for Be
folkningen ovre paa 0erne, straalende 
Fremtidshilleder, som vi ikke her fra 
Danmarks Side vil vrere i Stand til at 
kunne virkeligg0re. Der har vreret talt 
meget om Muligheder, og at man ikke 
maa afstaa disse 0er, inden alle Mulig
hecler for at g0re det godt for Befolknin
gen derude er udt0mte. Skal vi dog ikke 
n0jes med a.t tale om Sandsynligheder? 
Det kan virkelig ikke nytte, at vi i den 
Grad viftor binanden om 0rene med Mu
ligheder, og det forekommer mig, at vi nu 
i adskillige Aar har set, hvad F0lgen var af, 
at de vestindiske 0er h0rte under Danmark. 
J eg tror, vi har Lov til fra den Fortid, 
som er gaaet, at drage en Slutning med 
Hensyn til Fremtiden. Jeg tror, vi derfor 
ogsaa bar Lov til at gaa ud fra, at de 
vestindiske 0 er vil faa en langt lykkeligere 
Fromtid, hvis de blivex overdraget til 
Amerika, t il det store Land, der i hvert 
Tilfrelde - det er der ikke noget Menne
ske, der bar Ret til at tvivle om - ejer 
den Evne, som er n0dvendig for at kunne 
herede disse 0 er en god og lykkelig Frem
tid. Derfor vil jeg gerne anbefale, at man 
stemmer for det foreliggende Forslag til 
Beslutning. 

Foss: Det fremsaar med Tydelighed 
a£ alt, hvad der forebggcr om Salget a£ de 
vestindiske 0er, at det er et Spmgsmaal, 
om hvilket der neppe indenfor noget Pa.rti 
er fuldstoondig Enighed. Saaledes er det 
ogsaa indenfor det konservative Parti, i 
hvert Fald for saa. vidt Reprresentanterne 
paa Rigsdagen angaar, idet der mellem dem 
fra gammel Tid og i Henhold til tidligere 
skete Begivenheder er Stemning for at 
srelge. Men hvis der indenfor vort Parti 
ikke er fuldstrendig Enighed om dette Spmgs
maal, grelder dette vistnok i endnu hejere 
Grad indenfor de andre Part ier i Landet. 
J eg tror a.ltsaa, at Spmgsmaalet om Salg 
eller Ikke-Salg er et, som for Tiden skiller 
det danske Folk i a.lle Partier, i aile Klasser 
og i alle Dele. 

Hvad er det nu for Opfattelser, der taler 
for eller imod dette Salg? Argumenterne 
for at modtage det Tilhud, der foreligger 
fra de Forenede Stater, kan hurtigt gmes 

op. Vi har her at g9l'e med sma.a fjerne 
Besiddelser, tilsammen ikke stort stffi'l'e 
end Moon, med en Befolkning paa mellem 
25,000 og 30,000 Mennesker, saa mange som 
i en mellemstor dansk Provinshy, og vi bar 
at g9l'e med en Befolkning vresen tlig af 
fremmed Race og fremmed Sprog. Om end 
Forholdene paa. St. Thomas ikke i og for 
sig tilskynder til Salg, grelder dette saa me
get des mere om Forholdene paa St. Croix. 
Agerhruget paa denne 0 er forlamgat ade
lagt. Befotkningen er aftagende, den er 
udvandrende, opr0l'Sk, de H vides Stilling 
paa St. Croix er usikker og fa.rlig. De danske 
akonomiske Foretagender paa St. Croix, 
som ma.n har segt at rejse navnlig efter 
1902, har store Vanskeligheder at krempe 
imod, og de faa Personer, som har baaret 
dem, har ta.ht Troen paa, at de alene kan 
brere dem videre. Negerbefolkningen paa 
St. Croix er fa.ttig, den har Ulyst til Ar
hejde, Sundhedstilstanden er slet, der mang
ler ordentligt Drikkevand, der er enorm 
Barnededelighed. 

Paa St. Thomas er Situationen ikke 
fuldt saa daa.rlig. Den danske Kapital, 
som er anvendt der siden 1902, er ikke 
uheldigt anvendt, og der er ingen Fare 
for, ataeForansta.ltninger, der dW: er trufne, 
ikke skal lykkes, tvrertimod. Men det er 
kun forholdsvis faa Danske, der er enga
gerede direkte i den Handel, der drives paa 
0erne. Da det vestindiske Kompagni for
nylig sagte en lokaJ Bestyrelse, kunde man 
ikke finde en egentlig dansk fadt Kab
mand til at indtrrede deri. Saa meget er 
det ga.aet tilbage med den tidligere saa 
hlomstrende Deltagelse fra dansk Side i 
Handelen paa St. Thomas. Og saa kom
mer dertil det, som i ubestemte Udtryk 
er os forela.gt a.£ Udenrigsministeren om de 
politiske Farer i Fremtiden for 0ernes 
Neutralitet, og at dermed Danmark under 
visse Forhold for 0ernos Skyld kunde vrere 
i Fare. Det er kendt, at St. Thomas har 
en fortrinlig Beliggenhed, har glimrende 
kommercielle Muligheder, og at den derfor 
ogsaa har en akonomisk og strategisk Be
tydning i Forhold til Panama-Kanalen. 
Man kan trenke sig, at hvis en europreisk 
Stormagt segte at udvide sine Forretninger 
under dansk: Flag, vilde dot vrekke Mis
fornejelse i de Forenede Stater, og man 
kunde trenke sig, at der under en Krig 
mellem de Forenede Stater og en saadan 
europmisk Stormagt vilde komme Vanske
ligheder for os, hv.is f. Eks. en europreisk 
Stormagt sagte at falde tilbage paa St. 
Thomas som neutral Havn og Holdepunkt . 
Og man kan nden at have dyht Kendskah 
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til disse S:{>OCifikke Sp9l'gsmaal af politisk 
Natur hurt1gt blive !dar over, at naar de 
Forenede Stater ensker at kehe 0erne og 
er villige til at heta.le en betydelig Sum 
for at e1hverve dem, mas det i fmste Linie 
vmre politiske og stratcgiske Grunde, som 
foranlediger det. Det kan ikke vrere eko
nomiske, og det kan det navnlig ikke, naar 
det drejer sig om 0ernes Landbrug. 

Y dermere taler for Salget den store 
Betaling, som hydes. Derimod vii man 
ikke - forekommer det mig - med meaet 
stor V regt fra dores Side, som er stemte for 
d('tte, kunne fremhmve den Forde!, som 
hydes i Henseende til Grenland. Det heror 
dog pa.a en Misforitaa.else, at de Forenede 
Stater skulde have lovet at tilsikre os vor 
Suvermnitet over de gr0'nlandske Kolonier. 
Det vilde da i ethvert Tilloolde vrere et 
Tilhud, dot ikke var hehageligt at modtage. 
Thi om vor Hajhedsret over Kolonierne i 
Grffilland har der aldrig vreret rejst nogen 
Tvivl, og hvis vi hegynder at tvivle derom 
og i den Anledning udbeder os Forsikringer, 
vilde der ikke ligge nogen politisk Gevmst 
deri. J eg forstaar det saaledes, at det 
drejer sig ikke om dot Grooland, vi kender 
og /aa en Maade er saa at sige opdragne 
me , men om det nye Grenland, som er 
opdaget og kort lagt la~ Nord for U per
ruvik: Melville B~aten, Cap York, Peary 
Land, Strrekninger, hvor der kun hor faa. 
Mennesker, hvor der er Missionsstation og 
Handelssta.tion, og som Jigger utilgrengelige 
oppe i Nordpolens Is. For saa vidt der er 
Tale om Mennesker, er det et Omraade, 
hvor Danmark har Fortjeneste a£ at have 
oprettet en Missionsstat10n og en Kultur
station, og Ulejligheden og Omkostningerne 
derved har vrerct danske, og jeg kan ikke 
se, at der vilde vrere noaen Gave til Landet 
i Anerkendelsen af vor tlajhedsret her, lige
som man naturligvis under ingen Omstren
digheder deri vii kunne se den fjerneste 
ekonomiske Forde!. Jog gaar ud fra, at 
ingen tror, at dar i Tilsagnet fra Amerika 
er noget for Danmark at opnaa, der vilde 
efter den M:aade, hvorpaa Danmark behand
ler Grooland, hajst vrere Tale om Udstrrek
ning a£ den Forpligtelse, vi har paataget os 
med Hensyn til Befolkningen i dette Land. 
Altsaa dcr er store akonomiske Vanskelig
heder for os i Vestindien, der er Tilbage
gang, og der er en betydelig Gevinst ved 
Salget . Saa meget taler altsaa for denne 
Foranstaltning. Paa den anden Side, hvad 
siger de i alle Partier, som ikke sretter 
Pris paa dotte Salg? De siger mermest: 

man overhovedet ikke tage Forretnings
hensynet som Udgansspunkt. Det ligger 
ikke deri, at .0erne er 1 strengeste Forstand 
danske, det er med Rette fremhmvet, at det 
kun i ringe Grad er Danske, der bor derovro. 
Det ligger end ikke deri, at 0 erne i 250 Aar 
eller noget lignende har vreret i dansk Be
siddelse, men det ligger nrermere deri, at 
de gennem 100 Aar eller mere har vreret en 
Rigdomskilde, som vi udnyttede paa hedst 
mulig Maade. Vi udnyttedc denne Kilde, 
og man var fra dansk Side strorkt intE'r
esseret for 0erne oa deres Frem~ang. De 
humane !deer, som trad igennem 1 Slutnin
gen a£ det attende Aarhundrede, ferte til, 
at Danmark i 1803 hrevede Slavehandelen 
og i 1848 frigav Slaverne. Men de ekono
miske Forhold paa 0erne har forandrot sig, 
Sukkera.vlen gaar gradvis tilhage. ,St. 
Thomas' Betydning som Transithandelsby 
tahte sig, og under don Tilhagegang, som 
udviklede sig, &jorde den danske Regering, 
Rigsdag og Administration saa.re lidt for 
at imedegaa Vanskelighcderne. Man haa
hede og ventede, at Tilstandene skulde 
rette sig a{ sig selv, og overlod til det 
bureaukratiske H jemmestyre ogden hureau
kratiske Administration paa 0erno at fore
tage det lidet, som man kunde se, dor var 
Anledning til at garc. 

Lad dot vrere en god Forretning, endog 
maaske en srerdeles god Forretning, saa kan 

Siden Salget i 1902 blev forkastet, er 
der gaaet 14 Aar, i hvilke en forholdsvis 
lille Kreds a£ Mrend har sagt at booe paa, 
hvad der manglede. J eg 6ehevcr kuri at 
nrevne Navne som Hagemann, Bolger Pe
tersen, Lachma.nn og H. N. Andersen, saa 
har vi nogle af dem, der har baaret den 
store Byrde. Men trenkcr vi hor - det er 
i denne Sa.mmenha:mg ned vendigt - i 
farste Linie pa.a det vestindiske Landhrug, 
ma.a det fa.stslaas, at Sukkerkonjunkturerne 
er ugunstige. Der er daarlig Hest og 
voksende Arhejderma.ngel, til s1dst Negor
uro, og 0erne har vreret nrer ved sa.ada.nne 
Uroligheder, aom nrermede sig t il Oprer. 
Det Billede, der t egner sig, er altsaa. i denne 
Periode paa ny 'rilbagogang, Forfald og 
Ligcgyldighed i dct danske Folk, i Re
gering og Rigsdag. Sa.lgsmodsta.nderne har 
maaske pa.a et tidligere Standpunkt ta.lt 
om de store Fremtidsmuligheder, der laa i 
0 erne. Denne Tale har maattet t t rede i 
Baggrunden, man har ikke kunnet fastholdc 
Forest illingen om, at dcr umiddelhart vilde 
vrere store Fordele at opnaa.. Der er for 
Salgsmod~tanderne b~evet tilbage et belt 
andet Billede, nemlig det Forpligtelses
forhold, der har udviklet sig mellem det 
danske F ruk og den danskc Stat paa den 
ene Side og 0 erne og dcrcs Befolkriing paa 
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den and en Side. J eg vi1 i saa Henseende 
kortcligt statte mig til a.fdooe Konferens
raa.d Ba.gema.nns Udtalelser. Det vil er
indres, at han for ikke lrenge siden, kort 
fer sin Doo, har udgivet en Pjece, hvori 
han summerer sine Erfa.ringar om .0erne 
og sin Mening om Stillingen. Med den 
l'uajtoorede Formands Tilladelse vil jeg fra 
donne Pjece lrese en kort Slutningsbemrerk
ning op. Han siger: , Da.nma.rk har et stort 
Ansvar for disse .0er, som det lrogger en 
klam Ha.and over; det har Ansvaret for, 
at St. Tb.omas er gaaet aaa sergeligt 
tilbage, for, at St. J an er en udyrket, 
nresten afiolket .0, og at St. Croix skrider 
sin Undergang i Made rued raske Skridt, 
so.aledes b.ar man ikke Lov t.il a.t behandle 
botroet Gods". Hans Slutningsudtalelser 
lyd.cr saaledes: .,At loso dot vestindiske 
Spargsma.a.l vil blive dyrt, ja sikkcrt. Ser 
man hen til .0ernes ringe Produktion, vii 
clet aldrig kunne betale sig. Men er det 
ikko langt dyrere for Danmark at tide den 
Tort, at vi ikke har kunnet opretholde disse 
smaabitte 0er og maatte erklrere sig £allit 
pekunirert og statsmmssigt i denne Sag?" 

Dct er med faa Ord, nvad vi, der staar 
som Salgsmodstandere, siger. Vil man nu 
kvittere hele denne Forpligtelse, og vil man 
kvittere den ogsaa mod smrdeles god Be
taling, eller vi1 man ta.ge don Opgave op? 
Forestillede man sig, at dette Salg ikke kom 
i Stand, at Danmark beholdt de vestindiske 
0er, hvad nldc det saa betyde? Der er 
ingen Tvid om, at det vilde betyde meget 
alvorlige Opga;~·er, store Udgifter og stort 
Arbejde. Det er sagt ogsaa her i Dag, at 
Opgaven er ulGSelig. Naar man betmnker, 
hvad det drejer s1g om, synes det ikke 
berettiget at udta.le, at dette er en ulooelig 
Opgave. St. Croix har i halvandet Hun
dreac Aar kun drevet Sukkeravl. I de 
sammo Marker har man Aar efter Aar 
pla.ntet den samme Plante. Der har ud
vildet sig i J orden og i Planterne en Rrekke 
a{ Sygdomme Ira Svampeangrcb og Insekt
angreb, og disse Sygdomme har formeret 
sig Aar for Aar. Sukkerr0ravlen sker saa
ledes, at de nye SukkerJ>lanter frembringes 
ikke ved Fre, men ved Stiklinger, og disse 
Stiklingor ti1f0rer man Sygdomme. Professor 
Kolpin Ravn fra Landbohejskolen, en frem
ra.gcnde Kender a£ Plantesygdomme, har 
redegjort for dette Forhold cfter en nylig 
foretagen Rejse derovre og har paavist, a.t 
hvad der er sket i Vestindien 1 stor Ud
strrekning, er det samme, som i noget mindre 
Grad ha.r fundet Sted paa de amerikanske 
Hvedeterritorier, h.vor man ha.r dyrket 
Rvede Aar efter Aar. Det dansk~ Landbrug, 

eom foler sig overbevist om - og deri er 
vi alle enige -, at det staar overordentlig 
h0jt, at det st0tter sig til Videnskaben, at 
det stetter sig til Fors.eg, og at det magter 
Opgaverne, lam ikke sige, at don Opgavc, 
der her er Tale om, er ul0selig. 

Det er rigtigt, at man vil m0de on 
Vanskelighed derved, at i det .0jeblik, mu.u 
vii udrydde Sygdommen ved at gaa ovor 
til Vekselbrug, mangl r dcr Vand. Og vel 
er det ikke saa, at St. Croix har for ringe 
Va.ndmmngde i Forhold til andre; sukker
dyrkende Lande - det fremgaar af Pro
fessor ~~~£in Ravns Undersogelser, at der 
er de s erdyrkende Lande, som endog 
har mindre aarlig V andmrengde -, men 
der vil krreves Anlmg for Vand{orsyning, 
som de private Plantere ikke tar rLSikere 
og ikke vii kunne skafte Ka.k~t1~; til, og 
som vii krrove Statens Med vir · g. 

Det er med Rette fremhmvet af deu 
nmstforegaaende Taler (Sigvald Olsen), at 
Grundlaget for Befolknillgens Opkom~t 
maatte vmre sunde ekonomiske Forhold. 
Det drejer sig her om en Iillo 0, som i halv
andetHundrede Aar efterhaanden har bra~:,rt 
sit Landbrug i en meget slet 'l'ilstand. Vel 
er Danmark ikke noget stort Land, men 
det er ikke noget fattigt Land, og det vil 
nok under Knaen kunne, hvis man vil, 
skafle Midler tiY at lese den Opga.vo, her 
er Tale om, og tilvejebringe det okonomiske 
Grundlag. 

Der er, har jeg tilladt mig at sigo, i 
alle Partier Stemmer for og Stemmer imod 
Salget, men de, der er imod Salget, undrer 
sig over, at det er muligt for de forskelligc 
politiske Partier at vedta.ge Salget. R vor
Iedes kan for Eksempel det radikale Parti, 
som nu endelig en Gang staar overfor en 
Opgave, hvor der tiltrmngea en radikal 
Lesning, og som her har Mulighed for at 
virke for det lille Landbrug, for Husroauds
standens Uddannelse, for sociale Forbad
ringer, opgive denne Opgavo a£ politiske 
Grunde eller, for at sige det rettere, for 
det krore Gulds Sl.)'ld? H vorledes kan man 
vise denne Opgave fra sig at hmve denne 
forkomne fattige Befolkning til et bedre 
~ocialt Standpunkt.? Og Sa~smodsta.nderne 
siger: Hvorledes kan det soc1aldemokratiske 
Parti opgive Arbejdet for de sorte Brodre? 
Kan man saaledea vurdere dem til 2,000 
a 3,000 a 4,000 K.r. pr. Roved og indh0ste 
Forde! ved dem? Srot nu, de aldelcs ikke 
~maker at blive Amerikanere, soot nu, de 
bar en Falelse af, at de Forenede Stater vel 
er et fortrmfieligt Land for H vide, men ikke 
et srerlig hyggehgt Land for Sorte '? Smt nu, 
de bar den Forestilling, at den sorte ameri-
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kanske Barg?r ikke har ~e sa.mme Fo;f-d.elei hvad der tidl igere. er ~ket i d~e Sag,. men 

som den lbvtde har. ¥11 roan da a!lligeve paa den 3/nden S1de ikke har den lt'nued, 

mod derea Onske afstaa. dem? Det var i som Stetten i Forfatningen giver til at ta.ge 

1803, at 'Vi £erst af aile standsede Slave- ~ Afgerelsen, burcle mane til ik.ke at lade 

hand.olen pna Vcstindien. denne Rigsdag vedtage at saadant .For-

Sa.IgsmodAt&nderne vil endvidere sige, slag. Under de tidJi~ere Afg0relser om 

at Forholdet til Kolonier cr i dette 0jeblik, denne Rigsdags Forbliven bar det vreret 

netop ttnder Krigen, ikke af don Art, at ' en naturlig Forudsrotning, at der ikke vilcle 

nogen Sta-t i Vt}l'den f.or P enge vii skillo si~ Uive foret&get indgribende Forandl'inger 

a£ rued dot Land, der tilherer den. Jeg vh i vme Forhold. Det forekommer mig, man 

minde om, at lrenge f.0r Krigen br0d ud, kunde sige, at Regeringen har paa.taget sig 

var der i England hyppig D1skussion om, det, man andet Sted llar kaldt en Borgfred , 

hvorledes -der ~kulde forholdes overfor en og dette i Forening med, at dettc Spergs

Stat som Portugal med dons store, vrerdi- maal nu skal afgmes a.f en Rigsdag, dcr hn 

fuldo a.frikanske Kolomer. Der hoovede sig har en kort Varighed tilbage, af en Rigs

i Engla,nd Roster for, at man sh."lllde skafie dag, der ikke kan supplcres, saaledcs som 

det tysko Rige &siddelseu a£ dissc Kolo- den gamle Grundlovs Bestcmmelser var, 

nier for at tilfredsstille dots K olorusult, og ikke kan bringes op paa sit fuldc Tal, af 

men man har aldrig h0rt, at der i Portugrul en Rigsdag, der 1kke sidder i Kraft af den 

bar r&jst sig on eneste Stemme for at til- faktisk nngreldende nye GrwlCUov, burde 

trrode d isse Pla.nel' om at afstaa, ond sige have bevmget Regeringen til at udskyde 

slelge disse Kolonier. Sa.lgsmodstanderne er hele dette Spargsmaals Afg£Jrelse og und

ogsaa af den Opfattelse, at der i det Sk:ridt, gaa. at komme ind pa.a det. Man bar h<?n

her er Tale om, vilde foreligge en Handling, vist til den politisko Nooveudighecl, men 

der, netop {ordi den krrenked.e selve de der foreligger - deri slutter jeg mig ganske 

!dealer, som de politiske Partier har op- til det ::erede Medlero fra Ringk£>b-mg (.J. C. 

stillet, og som vi hver for sig vedkender os, Christensen) - intet, aer gm: act paa nogen 

i sig selv vilde rumme en stor Fare for vor Maadc indlysende eller sandsynligt, at der 

egen l?remtid. De psykologiske Virkninger sl1llde forelig~e en Tvan~situation , en 

af et saadant Skridt udfert under disse For- vhkelig uae1mgspolitisk Nec:ivondigl1od for 

hold kan ikke undervurderes. Virknin en at skride til denne Handling. 

~a cleJ!.. ofientljge Opfattclse i vore a o- Men naar dot konservative Folkoparti 

fande bar ikke overses, og Virkningen paa har den Opio.ttelse, at donne Rigsdag ikke 

Sindene i solve d11 Bilande, som~ndnn h.m:er ber afG_m:e Sporgsmanlet om do vestincliskc 

til det daosko Rige og fo_rhaabentlig for alle fJers i::ialg, er der on yderligcre Grund, 

Tider vil here til det, maa neller lk"ke hvorfor Ministeriets Forslarr ikke bor ved

glemmes. De ATgumenter, som Sa1gs- tages, og den li~ger i den ~faade, hvorpaa 

vennerue bringel' i Marken, vil under visse denne Sag or kommet £rem. J~g sig!:~!' 

Omstrendighcder kunne tronkes anvendt hermed til, at Ministeriet for gaJ:!SkO nylig 

ogsaa paa tmdTe Dele a£ dot danske Rigo, ofientlfgnar erklreret, at der mtet f<>relaa 

og solve don Erklrering, at vi ikkc magter omdisse Forhandlinger, har benregtot Eksi

at varetage disse smaa fJors og den lille stensen af de stedfindonde og stedfundne 

Bofolknings Tarv, rummer i sig selv en Forbandlinger. Jerr forestiJler mig, at ge 

skrobnosvangcr Selvopgivelse, som kan ~g::eldende M:iniitro bar mont, at dctte 

brevno sig i Iforholdet til andre Dole af dot var forsvarligt, men je& tror, man har 

dauske Rigo. overset, at dcr dcrved er sk:abt.oo Situation, 

Jeg h1.1.1· her i korte Trook (Afbrydelse) som g0r dot meget vanskeligt .at m0do 

- jog siger: i korte Tr::ek, fordi Emnet or Miiiisteriets Erklreringer 1 Fromtidon med 

saa stort, at clet saare let vilde kunne ud- nogen Tillid. Hvis vi maatte kommo til at 

vides og udclybes langt more - fors0gt at staa overfor Sp~Egsmaal a£ vanskeligero 

betone, bvor alvorlig en Afgerelse den Natur end det foreliggende, og R~oringeu 

danske Rigsdag er stillet overfor ; og den en Da.g maatto befinde sig i den l::Sttuatwn 

Omstrondighed, at den Rigsdag, som nu at maa.tte afmve Erklreringor til Rigs~agon 

sidder, paa forskcllig Maade er btmdot ved, eller til uet dnnske Folk om Forbandlmger 
328 
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mod Udlandet, hvorled.es vilde dE>t nu'lre
roude lV:Unisterium saa kunne vente, at der 
nodes Tillid til oiler Tro paa at de Er
klmringer, man faar, er et tro -S_pejloilleae 
,af de virkelige Forhold? Jog tV1vler ikl<e 
\om, at Ministeriet under en saadan Situation 
1vil af~ivo korrekte Erklmringer, men hvad 
~eg tvtvlor om, or, at saadanneErklmringer, 

lefter hvad der er foregaaet, vil kunne 
m0des med den Tillid, som en alvorlig l'ller 
kritisk Situation krawer. 

Dot konscrvative Folkeparti slutter 
sig til don Opfattelse, at det under den givne 
Situation ikke vil vrere rigtigt at vedtage 
ll'orslaget til Beslutning, som det fore
Jigger, men at Afgmelsen af denne Sag 
b0r udskydes, til en Rigsdag, valgt efter 
den nyo Grundlov, kan tage Sp0rgsmaalct 
op til selvstmndig og uhildet Afgmelse. 

at P enge er ikke alt, hvad jeg ganske 
slutter mig ti l, og dels fra den sidstQ 
rerede 'ra.ler (Foss), sige, at Forholdet bar 
ingenlunde vreret det, at Regeringon stod 
saaledes, at den paa. den ene Side havde 
0erno og paa den anuon Side saa mange 
Millioner i Guld, og saa afvejede disse 
Hensyn imod hinanden og erklmrede sig 
for Guldet. Det vilde hverken have vreret 
vrerdigt for Danmark eller Regeringen, og 
det er heller ikke sket. Nej, .ftl.r Rege
rinll~E _har frgivet efter for et nske, der 
bar vreret ·emsa.t med I ver fra do .For
<:nTed~Sta.f!f(~Side, ~r- det ~vrei·et af.Jl.O· 
littske GrunCie. Som 1Jdenr1gsministeren 
h!:U' oPlJSt, fOrelaa der et Forslag om For
han£111!lg for det nuvrerencle Ministerium...i 
1913, straks efter Ministeriets Tiltrreden. 
Vi afviste dette Forsiag og afVJs£e det med 
saadan Begrundelse, som just i .0jeblikket 

}~inausministeren (Bmncles): Egentlig er fremfert af dem, der er .Modstandere 

vedrerer dette Forslag til Rigsdagsbeslut- af en Afstaaelse af .0erne, Hensynet til, 

ning . ikke mig som Finansminister. Det at det danske Flag ikke skulde stryges, 

e1· ikke H ensyn, der falder ind under det ~vis det ikke var forn~den~ og et Hensyn 

.Ministerium, som jeg har den LEre at staa til, at der var en Mul1ghed for Opgang i 

i Spidsen for, der ha.r vreret afg0rende for 0ernes Betydning, i 0ernes Handel, 0emes 

R egeringens Betra.gtning og Ledelse af Drift. Vi afviste altsaa Forhandlingen. 

Forhandlingerne om denne Sag. Det er Naar man derfor i saa lHJj Grad vil lregge 

internationale, politiske Hensyn, saadaune, os en overdreven, hvad man kalder, Salgs

som barer ind under Udenrigsministerens lyst til Last, vii jeg brevde, at en sa.adan 

sp&cielle Ressort og Konseilsprresidiot. Det bar der ikke vreret hos os, ingenlunde, 

bar ikko vreret Hensynet til .0crnes Sty- det kan vi sige med Sikkerbed. Men 1915 

relse, holler ikke, og allermindst kan jeg var ikke 1913 ligt. Det er vel ikko noget 

sige, Honsynet til finansiollo Forhold, der Under, at Sagen maatte stille sig nuder

bar vreret vejlodende og bestemmende for ledes, og der er vel beller~ikke nogen i denne 

Regeringens Afgerelse. Jeg vil straks af- ·sal, der ikke er klar derover. Da 0osket 

vise den Paastand, at finansielle Hensyn atter medte os i 1915.-~ den Gang--verdens

skulde have vall·et af nogen indgribende h1geu a.llerede havde varAt et Aar
1 

og vi 

og vre~entlig Betydning. Dct er ikke saa var--uiCTe paa det nreste, kom det o~saa 

underhgt, at dette er blevet fert frem; anaerTeoes be2-rundet til os fra Amerikas 

thi aile ved jo, a.t den danske Stat trrenger S1de. Det . kofu tk'ke oegrunaet san.ledes 

til de . .Mi.dle~, der kan skaJics til Veje. Og som det tidligere havcle vroret ved de t~ 
nnturhgVIs VJl man, naar der er Tale om foregaaencle Forhandlinger om .0emos Af

ct stort Belob, let 1.--unne tro, at dette har staaelse. Det kom ikke til os begrundet 

vroret et afgerende H ensyn. Men jeg er saaledes, som om Erhvervelsen skulde 

af den Mening, . at hvis den danske Stat vrere, hvad jeg kund£1 kalde, en Afrunding 

akulde trmnge ttl aaa. stort et Beleb, som af Amerikas Territorium et 0nslce om 

der her er paa Tale, vildo det vrere muligt at knytto amerikansk L~nd til de ameri

at skaffe det ved at henvende sig til det kanske Fristater. Det var ikke det 

<lanske Pengemarked, saaledes som tid- som man kunde kalde det geopolitisk~ 
Ugere er sleet. Jeg tror slet ikke, at det Rensyn, der vat· detD afglill"enue, aaaledes 

er uden Vanskelighed at klare den finan- som tidligere. J eg ter mnaske i denne 

sielle Situation, saaledes som den kan Sammenbrong mmdc om at der cr noaet 

komme til at foreligge i de Aar, der kom- oer hcdder ~onroe-D61ctrinen. Den ° e: 
mer - ingen ttf OS v~d jo! hvor lronge den fremsat t Or --!llange . A'ai-:-sidon. og gaar ud 

nuvrerende Verdenskr1g vtl vare -, men paa, at amenkansk J ord kan ikke tilfalde 

paa den anden Side vii jcg, ikke mindst en europreisk Magt, naar den frigeres h·a 

paa Grund af de Ytringer, der et· faldet anden Besiddelsesret. Jeg t1·or, at dot er 

her i Dag, dels fra det rerede Medlom fra af nogen Vigtighed at mincle herom ogsaa 

Ringkebing (J. 0. Christensen), der sagde, af Hensyn til, hvad der fremkom fra det 
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reredc Medlem fra Ringkebing i det Af
snit af hans Tale, hvor han bererte saa.
danne Spergsma.a1, som ban mente, man 
egentlig ikke skulde tale om. Naa, dette 
skulde vel urormest fere til, saaledes som 
ogsaa det ::erede M.edlem, der vat· Or dferer 
for de Radilcale (Slengerik), sagde, at man 
overhoveclet ikke skulde nrovne det. Jeg 
kan hell or ikko komroo ind derpaa. J eg 
kan kun sige, at bvad man d~r er inde 
paa, er det rene Fantasteri, ja endogsaa 
~arlige Betragtninger, ~etragtnin~er, ~er 
1kke utu·de £0res frem 1 den danske Rtgs
dag, o~ som ikko burde lreggos til Grnnd, 
naar v1 her overvejer dcnne Sag. Det er 
tvrertimod rigtigt .&..gaa ud fra. den simp]~ 
Keudsgerni ng, at amerika~sk. J o_t.Q._ gaar 
iKke fra een euro~isk M3£t over til en 
an on, 3en gruu·- kun over til A~et:!ka. 
Derfor tror jeg, at Fremtidsfa.ntasier om, 
hvad 0erno kan kommo til at betyde for 
Danmark, ogsaa ved Krigens Slutning, er 
dot bedst at lade ganske ude a.f Betragt
ning. 

Naa.r cler denne Gang fra Amerikas 
Side 0nskedes Forhaudling om .0erncs 
Afstaaelse, saa er det, som dot ogsaa er 
antydet af den sidsto rerede Taler 
(Foss), naturligt at autage, at Aa.rsagcrne 
dertil var af politisk, delvis militrerpoli
tisk, .. Art. Og kan man undre sig derover? 
Kan man undre sig over, at Amerika un
der de nuvrorencle Forhold havde Grund 
til ~\t sage enhver Sikring, enhver Styr
kelse, som det knnde faa. i de Farvande, 
'l'alen her er om, og hvor i alt Fald een 
af de krigsforonde Magtor er reprresente
ret ? .T eg ma.a mene, at datto kan for
sta.as og kan forstaas alene ud fra V er
denskrigen, clenne V erdenskrig. som ha.r 
meclfort eL almindolig Oplosning og 
ikke mindst et Sammenbrud i saaclanne 
folkcretlige Rcgler, som smaa. Stater 
plejcr at klynge sig til. Derfor saa. de 
Foroncdo Stater ikkc mod samme Blik 
paa cliasc Forhold som tidligere. De saa 
ikko paa. dom med det rolige Blik, hvor
mod man ser paa. sa~tdanne Spergsmaal 
under roligo 'l'ilstande. Og heller ikke vi 
kundo ae paa disse Sp~rgsmaal rued sammc 
Ro. Jeg kan ikke anf0rc de ucl,rekslode 
Depecber, som jo for Rosten de rerede 
1\'Iedlommer af clette Ting kender, for saa. 
vidt de var til Stede veJ det fortrolige 
:1\:ledo forleden. Men dot forekommer mig, 
at den, der bar bert disse Meningstil
kondegivelser og l\Ieningsudvekslinger 
mellom de to Regeringer, ll!aa vrere til
sb·rokkoligt oplyst om, hvorledcs Sagen i 
Virkeligheden forelaa. Jeg kan kun sige, 

at man jo kunde"1trenke sig, at dor, saa
ledes som Verdenskrigen udviklede sig, 
var en Mulighed for Inddragniug af do 
Forenede Stater i Krigen. At denne Mu
lighed kunde foreliggo for Staterne i 
1!:115, synes ikke saa underligt, naar man 
nu ser historisk paa Forholdene og ved, 
hvorledes de i Foraaret udvikledo sig mel
lam de Iorenede Fristater og et europreisk 
Land. Det var ilcke saa underligt, a t man 

kunde trenke sig dette, o~ dblor fik 0n
sket om Forhandling, da et evuemsat 
for os, et saa tjnffinde, ]a, efter Regerin
gens Menillg et saa skrobnesvangcr~ 1?rreg 
overfor Danmark. De Billeaer, dor ~]ensyn
ligt var til Stede for Staternes Regering, fik 
en Refieksbevmgclse i de Billeder, som op
rullode sig for den dauske .Regoring, saa
ledos at man ikkc kunde anuet end lade 
'ranken beskreftige sig med de Forhold, 
der lrunde kommc og uuder de nuvrerende 
Tilstande ilrke saa san·deles vanskeligt 
kundc komme. Lad mig nrevne en Mulig
hed. Det er en fuldkommen Hypotese, jeg 
her opstiller, men i denne Sag er vi, dor 
tilb0rer Regeringen, noget vanskeligt stil
lede, idet man Ira anden Side kan benregte 
Grundc af politisk Art, som vi anf1-1rer, 
medens det er os umuligt, i alt .Fald fot· 
Offontligheden, at anfaro tilstrrokke~ige A.r
gumentcr for de Hensyn, som VI tagor. 
Dot er en nom Rolle, l\fodstanderne bar, 
thi de kan sige: Der foreligger intet, me
dens vi er stillede saalcdes, at bvis der 
forelaa noget, kunde vi ikke sige det. Det 
forekommer mig. at det ::eredo llledlem fra. 
Ringkebing (J. C. Christenst>n) vel ktmdo 
tage dette i Betragtning. Og det forekom
mer mig ogsao., at det rorede Mecllem Ior 
K~benbams nte Valglu·eds (l!"oss) uden 
Fare for sit Parti kunde tage dette i Be
tragtning. J eg siger a. I tsaa, at vi u.ncler 
visse Forhold kuucle trenko os det som en 
Hypotese, at de Forcnede Fristater fandt 
det fornedent at besrette do dansk 
vestindiske 0er. H vorlecles moner man 
egentlig, at Stillingon da vildo blive for 
Danmark under den nuvrerende Verdens
krig? H vorledcs mencr man ogentlig, at 
den danske Regering og clet danske Folk 
skulde stille sig overfor dette? Sknlde 
man mcne, at det var en Krigsaarsa.~-t 
mellem Dan mark og de F01·eneclo Stater? 
Mener man, at vi kundo £ere on saadan 
Krig? Eller mener man, at vi underVor
denskrigen, hvis noget saadant af en ellor 
anden Gnmd skete, da kunde appcllero 
til Stormagterne i Europa., som er i Krig 
med binanden? Det forokommer mig dog, 
at man uden at ansprende sin Fantasi alt I 
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for· stmrkt vil kunn·~ forostille sig, hvilke 1 ~er de1·i, at Dwnmark to Ga!!~ i Forve]en 

Mom enter der var til Stedc for den da.nske Ifii.vde - lim man sh1 brug_e dette Ord 

Regering, da den mente at bnrde efter- solgt 0ern~ Den ~ne l:hng_saaled~, ~ 
komme det 0nske, de1· blev fremsat af det va.r Amerika, de,e forkastecle Salget, 

Amerika. medens vi var gaaet ma pa~r Afst.a.aelsen, 
Dette e.r altsan. Regcringens lndtryk og den anden Gang saalodes-;· at i 'Virke

og B~grunde!l for Genaabningen af For- lig~~1len alle P artier ller i Rigsdagen var 

handlingen. V1 f~td te, at der for os va.r en enrge om a.rgM til A:fstnaeiSen, men d!ln 

tvmgendc Grund ti~ at b0je ~ig for det sba.ncl~de paa em 'fil:freldighed i det. h0je · 

0n&ke om F orhandling, som VI hav(te af- Landshng. En enkelt Ma.nds Stemmc -

vist to Aa.r i Forvejen - sa.aledes som en en endogsaa meget g-a.mmel Mand, som 

lille og svag Stat maa b0je sig for 0nsker maaske ikke Yar ganske klar over, hvad 

fra en stor og stoork Stat. naa.r man lever han stemte for - afgjorde i Virkelig-
1 en Vet·den, bvor Retten hrevdes og for- heden .B1orslagets Skrebnc. Vi var altsaa 

s!"ares vcd Magt} ja, hvor Magt ikke gansk~ ~n~er Trykket_ af det~ at Dan mark ikke 

SJ~elaent ~!Under og skaber .Ret. V1 tidl1gere niiVae 1agt en saadan Vrogt pa.a 
mente, at viuan"'dre«e til LO.iiaets Bedste, Besiddelsen a f "dlsao 0 er, af man iKke 

at vi bidrog til at bevare Landets Selv- kunde trenke sig_ dette., som nu hedder: 
stamdighed vcd at indlade OS paa. denne at s rolge deiilfor Pen.;e, - -

Forhandling og fors£Jgo at ffJre den til.det 'Dehe var altsaa ~et a.ndet Moment i 

gunsti~st mulige Resultat. Naturligvis, og- Regeringens Opfattelse og Grundlroggelse 
saa v1 kan sigc de Ord, som nu siges a.f Sagen, men det var ilcke det vrosent

nmdt i aile Blade og paa alle Moocr, og lige; det vrosentlige, Hovedmomentet, har 

som f0res frem med saa megen Lidenskab, jeg nrevnt. Derimod vat· det slet ikke 

saa me"en Patos og na.turligvis ogsaa su.a det, som nu £0res frem med sn.a megen 

megen lgitation - vi kan som andre sige ~t rke f. ~ks. af den rerode sidste 'faler 
de Ord med fuld Sandhed, at det et· bit- oss) : Hensynet til selvo 0ernes St,YI'e. 

tert for en lille Stat at gaa til Landsfor- eg er noget forbavset over det rorede 

minclskolse, til Landsafstaaelse. Vi kan Medlems 'fale. Han er 0jensynlig en Mod

beklago og ytre Sorg over, at, som det stander af Afstaaelsen, men det forekom 

hedder, Flaget maa stryges. Men naar mig, at ikk:e des mindre vn.r alle de Argu

der hersker on Orkan, der bringer Bjer· menter, han fl'omf0rte, for Afstaaelsen. 
gene til at svaje, er det da saa unclerligt Jeg har sjrelden i mit Liv h0rt en saadan 

for nogen, der vii krenke over Sagen, at Tale ! Nam- det rorede Medlem til at be

Stormen kan blmse et Flag bort fra en gynde med nrovnede, at dot· indenfol' hans 

vestindisk Hytte? Og hYis jeg tffr cndnu Pa.rti var Oenighed om solve Afstaaolsens 

sige dette, vil jeg mene, at det var klogere .Rigtighed, maa jog antago, at et 'l'ryk fra 
og vrerdigero for Danmn.rk ikke atter ~~t den Del af hans Pa.rti, som er stemt for 

paatage sig et Martyrium, som man her Afstaaelsen, har bevreget bam til at frcm

alticl et· tilb0jelig til. Hole vor Historic f0re i en pragtfuld .Rrekko alle de Argu

har kun vrerot eet Martyrinm. Hole for- menter, hentede fra 0e1·nes Styre, Drift, 

rige Aarhundrede ender med Martyrict, og Administration o. s. v., som kunde bevrege 

dette er et san. bestemt Kendemrorke for til at afsta.a clem. Men det maa det 

Danmark, at ogsaa aile vore store Mrend, rerede Medlem om, jeg vil lrun sige, at 

lige fra S0ren KieTkego.a.rd til Nntids- han ikke var nogen god Forsvarer for sin 

forfattere, vore Polit.ikerc fra. Griffenfelclt Sag; jag vilde ikke k'l.ge bam til Advokat, 

til Berg faler sig som :Martyrer. Vilde det hvis jef.cr skulde have en Sag fort for en 

ikke vmre rimeligere og rigt.igerc, om vi Domsto . Men det har altsaa. ikke vreret 

ofterhaa.nden her til Lands kom ind paa det Hensyn, det bar gjaldt om for os. 
ikke at s0ge at f"re vor Tilvrerolso igen- Jeg skat ikke kommo ind paa For

nem en stadig paataget og paa.kaldt Li- tidens Synder, jeg skal ikke geotage det, 

delse, men at hrevde den gennem Arbejde som saa mange Gange er sagt: at Ti bar 

for og i selve Tilvrerelsou? misregerot disso 0er i sn.a mange Aa.r. 
Medens vi sa.aledes aabnede denne Jeg anser det for det f0rste ~ for givet, 

~orhandli~g_yed - eU:er vor Mening, som at dar bar vroret Tider, hvor man over

Vl mene1· at kunne dokumentere - et hovedet regerede deu Art Kolonier paa 

Tr_yk _ucle zya, et venskabcligl.TJ:yk Ira de den llaade, vi gjorde det. Dernrost mener 

Forenede Staters Side, va.r der ogsaa et jeg, at dor i de sidste Aar, lige fra Aar

TryK" iude _I!_a, som roordc _sig groldende, hundredets Begyndelse, herhjemme, ogsaa 

nemlig det rent bish~riske Tryk, som _ljg- fra .Regeringernes Side, er gjort en vis 
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Indsa.ts foF at opbjmlpo 0erno saa godt, 
man knnde. J eg kan ikke tamke mig, at 
f. Eks. det rerede Medl~m fra Ringkebing 
(J. C. Christensen), som va.r Medlem af 

·den f0rste Venstreregering, bvori min. 
reFede Kollega, llandelsmin.ister Rage, var 
Finansminister, vil modsige mig, naar jeg 
siger, at man den Gang forsegte at g0ro 
ct alvorligt A_rbejde fol' 0emo. J eg kan 
heller ikk:e tronke mig, at det rorede 1\led
lem vil sige, at man ikke nuder Ministeriet 
Christensen, i hvilket Villielm Lassen var 
Finansminister, gjorde et lignende Arbejde. 
Vj bar Love, de1· tA.lor foo·, at detto Ar· 
b'ejde blev gjort baa.do under det ferste og 
det andet V enstreministerium. Og jeg vil 
have mig fr~Lbedt, at man skyder mig i 
Skoene, at det er mig, der er l:lkyld i, at 
det nn ga.ar saa galt. Jeg bar set i et 
enkelt &jreblnd, at det. var egontlig den 
nuvrerende Regering, som havde 0delagt 
alt for 0erne. Det vil jeg have mig fra
bedt. J eg har gjort det sa.mme Arbejde 
som de a.ndre Finansministre, jeg er gaaet 
med en rerlig Villie dertil, jeg har fors0gt 
at srette mig stta ~odt ind i Sagerue, som 
aetvar mig muligt -. IDJ!.f!. har_ jo des· 
vmn-e adsk:illigt ~t bestille..:. naa1· m!.n er 
Minister-, og jeg har s0gt at udf£Jro det 
Arbcfde, som jog mente paalaa mig. Og 
jeg ser ogsaa saaledes paa S~en - det 
vil jeg gerne sige -, at det aldeles ikke 
er umuligt at arbejde videre paa 0 erncs 
Ophjrelpniug. Hvis man vil anvendo de 
Midler dertil, som kr~ves, er der naturlig
vis altid en Mulighed for, at vi kan komme 
ret langt ; hvor langt vod jeg ikke. Men 
det er meget store Midler, det drej er sig 
om, det vil jeg dog minde den h£fje .Rigs
dag om. Det vil, tror jeg, bvis man skal 
arbejde kulturclt, sanitrert, ekonomisk o. s. v. 
for en Ophjrelpning, til at begynde med 
blive n£Jdvendigt at nnvendc en 25 Mill. Kr., 
og man vil rimeligvie komme til det dob
belte i Aarenes L0b. Men det er altsaa 
ikke det, det for os grelder om. - Det 
reredo Medlcm for Kebenhavns lite Valg
kreds (Foss) nrevnede som en 1\Iand, der 
vidste Besked med 0 ome, min aJd0de Ven 
Hagemann, og sagde, at man i dennes 
Pjece kunde loose sig ti~ hvorledes vi 
havde forst3mt 0erne, og hvad vi skulde 
gere. Men clet rerode Me£llem maa dog 
vide lige saa godt som ieg, at .Hagemanns 
sidsto Stilling til dette :Spergsmaal var, at 
der var intet at g0re, 0erne var uophjrolpe
lige for os, de maatte afstaas til Amerika 
for deres egon. Skylcl. Det er i alt Fald 
det sidste, Hagemann har sagt til mig om 
den Sag. Men det er jo muligt1 at man 

alligoViel her fra. Landets Side ktmde 
mene, at det var Forseget vrerd. 

J eg har om detlie Punkt, som ikke 
synes mig af saa. stot· Vig.tigbcd i 0je· 
blikket, endnu kun at tilf!'lje, at naar man 
menel', at vi skulde gaa af V ejen f. Eks. 
for Nege1'SpBrgsma-alot, er det ikke mm 
Mening. J eg ser ligesom andre sa-aledes 
derpn.a., at der vistnok er et huma»t AJJ
bejdo at g0re der, men jeg kan paa den 
and en Side ikke vrere enig . med dem, som 
mener, at en vestindisk Neger lam jrevn
stilles med f. ~s. en dansk Arbejder. Der 
er he1·, tror jeg, et fotkcpsykologisk Mo
men t, der ogsaa. ma.a. tages i Betragtning, 
og som ger, at man ikke uden videre k.an 
sammenstille 0e:rnes Befolkning med den 
dansko Befolkniug. Det kommor f. Eks. 
frem ved 8.P.£JI'gsmaa.let om Afstemning. 
Hvis man Vll have Afstemning derov:ro, 
maa det erindres, at Sporgsmaalet ikke er 
a'f sr~mme Art derovre, so-m det vilde vmre 
her i Danma.rk - ingenlunde. J eg kan 
eksempelvis aof0re, at en Mand, der tamge 
haYde opholdt sig paa 0erne som ll;mbeds
mand, kom til mig og sa.gde: ,Kolonial
loven skal nok revidcres til nreste Aa.r: 
var det ikko rimeligt, om ikko n_edvendigt, 
at indf£Jre almindelig Stemmeret ?" Saa 
sagcle jeg: ,l!:r det ogsaa muligt at g0re. 
det r Kan man virkelig give Negreno a.l
mindeli~ Stemmcret, Mooud og ma.a.ske og
saa Kvmder, ligesom berhjemme vecl cleo 
nye Grundlov ?" Saa sagde han : 11 De 
kendor iklce Negrene og ved ikkc, hvor 
clskvrerdige de er." ,Nej," sagdejeg, Jeg 
har jo ikke vreret i Vestindien." ;::;aa 
sagdo han: ,Jog ka.n forsikre Dem, at 
jeg bar aldrig uddelt sa.a. mange Slag med 
min Ridepisk og aldrig givet saa mange 
Lussinger som i de Aar, og de elskcdo 
mig." Nu ved jeg ikke, otu danske 
Arbejdcre er stillede .paa sarnme Maade, 
om dot •ar paa den Maade, man skulde 
opdrage dem til Krorlighed. Og denne 
Mand havde vreret Prrest paa 0ot·ne! Dar
for ser jeg noget anderledes paa. Sagen, 
end maaske andre ger ; jeg er noget tviv
lende ovedor, hvorvidt man kan jrevnstille 
Befolkn:ingen paa 0 erne mcd Befolkniugen 
herhjemme. 

Jeg ter sigc, at der altsaa ikke her er 
Sp0rgsmaa.l. om Pengo. Oet er sandt, at 
0erno kostet· os 1/~ Mill. Kr. om Aarot. 
Kolonia.llotteriet bid!·ager jo dortil, men 
det or en ren Fostering; Kolonin.Uotteriet 
er en Indtregt for den danske , t.atskasso 
som onhver anden Indtregt. Ja., jag vil 
dog ikke sige som enhver anden Indtoogt, 
for jeg maa tilstaa, at selve Koloniallotte-
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riets Ide tiltaler mig ikke; det er en spe- den roligc Maade, bvorpaa. han omtalte 
cifik Indtrogt for den danske Statskasse, og disse Forhold, og at ban ikke steg til den 
paa den Maade kommer man til en vis Vildska.b, tl!lr jeg vel sige, som paa visse 
Grad over Underskuddet. Forboldet er Steder g0r sig greldende. Jeg kommer ti l 
det, at .0erne koster den danske Stat 1/ 1 at omtale dette, som altsaa iss.er er blevet 
Mill. Kr. om Aaret. Det kan man brere. berert i Pressen, OS, jeg maa. af personlige 
Jeg siger det for at fjerne denne lndven- Grunde have Lov til at omtale, at der fra. 
ding. Hvis vi.rkelig det reredo Medlem, Re8eringens Side er J~JDsat Dementier 
som sidst talte (Foss), bar .Ret i, at der om ifenne Forliandling, medens d~JLstod 
ligger en Fare for den danske Stat i ikke paa. Dor b.ar voorot ret"tef Spergsmaa.l til 
at gl!lre noget her, ja. saa man vel opfylde Miii:lstre o_g _QgSaa til D~artementscbefer 
sin Pligt; jeg_ tror ikke paa. Pligten, det om F(!rfianalmgen og man har bonregtet 
er en an don Sag, og jeg tror isrer, at det Forliindlingen. J eg vil f0rst sige med 
rerede Medlom skulde lade hvert Patti 'Hensyn til de h0jero Embedsmrend, som 
have sine !dealer i Fl·od. Det rerede Med- er blevet inddraget i clouno Sag b[tade i 
lem synes at ville vogte over, hvorledes Presson og paa rmclen Maa.do, at det er 
det radikale og socio.ldemohatiske Parti ganske upassende, na.at· de ovorhovedet 
skulde passe paa, at deres Idealer ikke gik angribes. 'l'hi en h0jtst.'l.aende Embeds
til Grunde ved denne Lejlighcd. Det tror mand uudor Ministoriet mao. naturligvis 
jeg, det rorede Mocllom skal lade de Par- f0je sig after den Anmodning, en Minister 
tier om, som bar disse !dealer. Men der retter til ham orn 'l'avshed, og tu~oar han 
er, som det rerede Modlem, der var Ord- tier eller udstedor ot Dementi, g0r han det 
fl!lrer for de Radikale (Slengerik), paaviste, paa .Ministerens Ansvar. Selv bar han 
naturligvis for en lille Stat forbundet Van- intet Ansvar, og ingon b0r for Alvor an
skelighedor mod overhovedet at have Ko- gribe en Maud, de1· under ministerielt An
lower. Og der e t· en Grund dertil, som svar bar foretagot et Skridt; Minist~ren 
ikke altid o.nfl!lres, og det er den, at det brerer Ansvareti min Kollega Odenrigs
er vanskeUgt at finde de rette Mamd til min1stercn og jeg selv brorer A.nsvarot for 
de retto Poster. Det ligger s impelthen i, saa.danno Dementier, som er fremkommet 
at hvor der or en enkelt Post, en Srer- Embedsmrend, clor sorterer under os'--._ ___ 1 
stilling at besrotto, eroet natUl·ligvis over- en jeg maa for Reslen mod dot samme 
ma.ade vanskeligt a.t finde .Manden, medens sige, at naar· je~ f. b:ks. bar dementeret 
det ingen Kunst er at finde ham, hvor Rygter, der fremkom, sk0nt Rygterne var 
enhver juridisk Kandidat kan bruges. For- sande - det ska.l jeg straks komme til-, 
holdet i et lille Land kan ikke sammen- 1sna har jeg naturligvis gjort det i fuld 
!ignes paa dotte Omraade med Forholdene \Overensstemmolse med mine Kollcger. Jog 
i en stor Stat som England mecl mange har ikke hancllet anderlcdes, end enhver 
Kolonier og Besiddelser, hvor der er en af mine Kolleger vilde have hand let; vi er 
bel Trinrrekke af Embeder, hvor Tusinder !alle solidariske med hinanden. Med andre 
af Mennosker kan stige op, og hvor en-~Ord: Har jog l0jet som dot so.a smukt 
kelte af dem, som er do dygtigste, efter- hedder, saa har vi alle l0jet, clerom er dcr 
haanden ka.n naa. op til de b0jeste Poster. ikke den fjerneste Tvi vl. (Elz.i?lger: H0r !). 
De, som bar beskroftigot sig med Admini- Det an·ede Mcdlem for K0bcnhavns Amts 
stration

1 
ved, at hvis man skal finde en lste Valgkreds (Elliuger) siger 11H0r"; ja, 

egnet Mand til en specifik Stilling, vii man han skal straks fan. at L~re. Altsnu,, man 
nresten altid kommo til at savne ham. Til henvendte sig til mig fra et enkelt Blacl i 
at drive Kolonier skal der Magt, militrer J uni Ma~mcd - tror jeg det var -, da 
.Magt og Pengemagt, og a.lle ved, hvorledes dette B1ad vat· kommet i Polemik med et 
Danmo.rk er stillet i sa.'\ Hcnseende og andet Blad om, hvorvidt der var noget om 
ikke mindst i 0jGbukket. en Forhandling mellom do Forenede Stater 

J eg maa ho.ve Lov til paa Grund af, og Danmat·k angaaendo Afstaaclso af de 
hvad der er fremkommet ogsaa her i Sa- vestincliske 0cr. Denno Polemik var op
len, baa.de fra det rorede Medlem fra. Ring- staaet saaledcs, at det var tydeligt nok, at 
k~Jbing (J. C. Christensen) og det rerede <let ene Blad, det Blad, der paastod, at der 
Medlem for K9benhavns 6te Valgkreds fertes en saadan Forhaudling, og som an
(Foss), at sigo nogle Ord om Behandlingen go.v, hvad Forbandliogon drejede si~ om, ved 
af denne Sag. Derom bar dcr jo vreret en Indiskretion - bvorfra. ved Jeg ikke, 
et ga.nske uhyre Postyr i Presson, og jeg det kan je~ ikke sige noget om - bavde 
ma.a sige til det reredc Medlem for K0ben- fa.aet San<1hcden at vide. Hvem a.f de 
havns 6te Valgkreds, at jeg paaslumner Folk, som bar kendt Sandleden - jeg 

5241 l0/8 16 : 1. Beh. af 1<'. t. Rigsdagsbeslutning ang. S&lg af Dansk Vestindien. 5242 

skal straks komme til at ns.evne nogle ~af hrevde dette. Skulde jeg have sagt: Til 
clisse -, der bar meddelt Bladet det, ved ingen anden vil jeg sige det, kun til dette 
jeg ikke. Det andet Blad bavde altsaa. Blad vil jeg betro det. Hvem er det, som 
ikke faaet en Meddelelse fra sine Venner er en saadan Ven just af dette Blad, at 
derom og bens.egtede kategorisk, at der han vil staa op og sige: Til dette Blad 
fsrtes en ss.adan For handling; og for at alene skulde Finansministeren og Rege
faa. en Stettc i donne Polemik henvendte ringen - for det var _paa Regeringens. 
man sig til mig og spurgte, hvorvidt der ~!'ll j~ tarte'"'""- have Fortrolighed "I 
var en :b,orhandlin~ i Gang mellem Amerika SI:'lilae <ler iKke vrore noget a.ndet Blad, 
og Danmark om .JOerne. Det rerede .Me~- der skulde have sam me Meddelelse? Og 
lem fra Ringkebmg sagde for et 0Jeblik bvis dennc Journalist sagde til sin Redak
siden i sit l!'oredrag, at a.llerede fsr der tion: . Finansministeren har betroet mig, 
skete Meddelelse til Gruppeformrendene, hvorledes dot forholder sig, skulde saa 
havde der vreret fr·emsat Dementier fra. hans Redaktion vrere forpligtet til at hem
Regeringens Side i denne Sag, og det er meligholde det_?. 'l'ror ma~1 virkelig, det 
ganske rigtigt. Jog har for mit Vedkom: ~aar saa.le~es t~l? Der er ikke ?~?- Dag, 
mende, jeS' ved ikko hvor mtmge Gange, 1• 1 alt.Fald 1kke 1 en noget bev~ge~ I1d, h~~r 
Vinterens L9b demonteret detto, .naar man der ikke re.ttes Sp0rgs~~al til. Fmansmtru
forebragte det for mig, jeg roorde det stereo og til enhver Mim11ter, 1kke en Gang 
igen og sagde for Rosten til vedkommen~e s~aledes, 9:t de ':edk?mme!lde henvender 
Journalist, som er en meget elskv~rd1g s~g personhgt, n~J, v1 er. J~ et demokra
Fyr om jeg nu ikke Jrunde vrere frt for tisk Folk, der rmgas op 1 relefonen, og 
for' tyvende Gang Rt demente~e dette, ~n J~urnalist ~pl!lrger om ret alvorlige og 
hvorpaa. han sagde, at han endelig maatte t~dgnbende Ting, hvorledes det .forholder 
have et Nej af mig, og dette fik. ban - s1g med dem, og da.. man er hefllg, svarer 
naturli~is, thi jeg havde sandehg kendt n;tan derpaa. ?ven 1 K~bet. er det und~r
min Pligt som Minister og Embedsma.nd tiden Folk, hVIs Na.vn ]eg ikke aner i. JOg 
og som ansvarlig Politiker daarligt, o~ herer ikke Navnet 1 Telefon~n, .ved ikke, 
jea ikke bavde sagt Nej. (Uro paa. Til- hYem den vedkommende er, 1 hvilket Blad 
he"'rerpladserne). han skti.ver, af hvilken Farve det er. 

Saaledes er Forholdet, og det ligger vel i, 
at den moderne Journalistik efterhaanden 
er blevet mere og mere en stadi~ Spergen 
og Svaren, Enqueter og Intemews. Et 
Blad er nu om Stunder ofte et Sperge
skema eller Oplysningsbureau - i go.mle 
Dage opfattcdes det snarere som en 'l'a
lerstol, endog en Domstol - d!Jr spsrges 
uaftadeligt, og naar m_an kan svare, 
svarer man det rigtige, og naar man 
skar fertio noget, fo.J.'tier man dot, h vis 
man- er et hooderligt Menncske. Der
fornavde feg ikke andet at g0ro end at 
sige: - Nej, der er ingen Forhandling, og 
det _ ogsaa af den Grund, at denne Sag 
overl:iove<let ikke kuude ff:1res hem for 
0Ifenthghe1len, f£Jr den vO:r kommet til en 
Afslutning. 

--Forrua.nden: Tilh0rerne ma.a for
bolde sig rolige; h.vis det ikkc s~er, vil 
det blive nedvenrugt at ryddo Tilherer
pladsen. 

Finansministel"eu ( B1·a1ules): Fm' 
det ferste .0jeblik, da Forbandlingerne pa~-
15egjnafes -mellem ae to -stater, var det en 
absolut Fm:udsretning, at disse Forhand
linger skulde f0res i Fortrolighed, og 
denne Forudsretning maatte overl10ldes af 
enhver, som kendto Forhandlingerno; 
det var fuldkommon umuligt for no
gen A'linister elier nogen anden E:mbeds
mo.nd o.t lade voore med at bevare den 
Hemmelighecl, som var ham betroet. 
Hvad var· clet egentlig, jeg skulde have 
svaret J ournalisten, da. han spurgte mig: 
Ex der Forbo.ndlinger? Skulde jeg have 
sagt Ja, naar det drej~de sig om en Hem
meligbed, som var mt"' botroct som Em
bedsmand, og som burde holdcs he~elig 
af interuationale Hensyn? Hav~~ af
vist ~pergsmaa.let vilde, det v~re eej 
mecr en BekrrofCelse. Skuldo Jeg san. 
nave sagt: der er Forbandlinger; egent
lig kan jeg ikke sige det, men til dig vil 
jeg betro det. J?er er vel ikke ~10~en her 
i Sal en, der VIl vrere saa d nsbg at 

-~ Nu ser jeg nok, at der er et uhyre 
Postyr om dette i .Pressen, og jeg forstaar 
godt, at Oppositionen bruger den forelig
gende Situation til at g0re srerlig Opposi
tion og til at angribe .Regeringen og Mini
steriet, dels med passende og rimelige 
Ord, dels med ret uvmrdige og meget lidt 
pyutelige Ord. Det tilgiver jeg don; jeg 
er saa uhyre overbrerende overfor Opposi
tion, det er rimeligt, at en politisk Oppo
sition g0r, hvad den kan, men dermecl 
bolder Legen ogsaa op. Naar man i 
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~vrigt angriber Minister:iet og dets De
Blentier1 oaa er det - ja, jeg :Iran 
kun gwe de H"Bn·er Valget mell~m 
to Betegnelser - enten Skaberi eller V-aas; 
der er 1run de to Mulighedei·. Skaberi er 
det, 11Vis man for Alvor vil paastaa, at 
der_var anaet for _M'iniateren at g~re end 
at_svare Nej, naar h~ sperges,.o,m r~l.l!g, 
ban skal hemmeligholde, og Vaas er det, 
naar man vtrFeiig tror aerpaa. ""'Jeg maa 
Sige,- af mig rlh'ei·aet egentli[ ikke. Man 
kan skrigo saa h0jt, man Vll, man skal 
ikke na.a op til den fuldkomnc Ringeagt, 
som jeg feler for dette Sanuhedsvidneri 
og denn~ Godtk0bsforargclse i Press-en, og 
selv om den dyppes i biskoppelig Salvelse, 
blive1· den ikke mindrc usmagelig. Det er 
min Stilling. Jeg nregter ikke, at jeg den 

IDag jkke sagde 'Sandheden, men jeg bar 
den Opfatlelse, at enbver, som har faaet 
en Hemmelighed betroet - og hvis der 
er Grader i sligt, maa. det isror grelde en 
Statshemmelighed - , vil tie stille, hvis 
han er et redeligt Menneske; der er ikke 
andet a.t gere, han nregter, naRr han er 
BBclt ti1 at nregte, fordi han sp0rges di
rekte, og naar ha,u ik.k:e paa an<len Maade 
kan skjule Sandhed"Bn, som han ska.l s1.-jule. 
Der er ikke andet a.t sige om den Ting. 
Jeg vii I'oligt sige: Vel er jeg blevet meget 
angrebet i mit Liv, og mange Beskyldnin
ger er der blevet rettet imod mig - jeg 
hu fert et ret langt palitisk og litterrert 
Ui v -, men aldrig har no9en vovet at 
sige, :at mit 0rd ikke stod til l'roende, -og 
mit Or-d staar m1 sam fer til 'l'roende, 
men jeg beva.rer en Hemmelighed, naar 
den er betroet mig, 11g det mcner jeg, en
hver redelig Mand "Og enhver Gentleman 
vii gere. Med Trommer oa Trompeter gaaa· 
det nu les, og der er bet· i Landet det 
underlige Forhold, at naar saadant noget 
begynder er det, sorn om aile de, der 
overhoved"St ba.vde siddet inde med Trang 
til at lbryde 1es, udlades paa. en Gang. Der
f·or ser man en broget Gru12pe af Men
nesker g~Jre saa meget ud af ilenne Sag i 
Bla.dene; dcr er brave Folk, Idealister og 
godtroende Folk, der er drevne Jonrnalister 
og forfarne Politikere, der er disse fuld
kommen forv irrede Eksistenser, noosten 
sindssyge Personer, soril optneder i 0je
bl:ikket. Der ligger her en Fare, som jeg 
vii gere opmrerksom paa. Det skulde ikko 
gerne vrere de siudssygc, der regerer, -og 
de foinuftige, der b0jer sig for dem, men 
hvis dette skal vare ved, er vi omtrent 
darude. J·eg synes ogsaa., det er mrerkeligt, 
at vi her i Landet 'Paa samme Tid har 
den rolige Gpfattelse, at som det nn gaar, 

kan det blive ved med at gaa. Undertiden 
er det~om om det ~ar 'l~!·~es L'ii11d, 
man befandt sig i . Folket sov~ og det 
sover _lige ·-til cten 1Jitg; da""Taget ·ralder 
necr-i ~ovedet 12aa det. -- -

Jeg na.i;- ltermea ~sagt, hva<l jeg bar 
ment det muligt her i Rigsdagen at frem· 
fji~re om Sagens Behandling . .Teg vii gerne 
sige endnu en 'l'ing med E.ensyn til Hem
meligholdelsen. Den lblev lalllgv~wig, og 
det vaa: den nedt til at blive, fo rdi salve 
Forhandlingen for lang '11d, for f:lore Ma.a
neder, afbredes, idet en sa.adan Fol'lland
ling natnrligvis knn kunde feres mellem 
to neutrale Stater·, og i samme 0jeblik 
som der lrnnde trenkos blot en Mulighed 
for, at de Fo1·oncdo Stater inddroges j 
Verdenshigen, var det ganske umuligt at 
fere denne Forhanclling. Derfor blev 
denne Hemmeligholdelse ian~Birig, og <fen 
maat e vare:t.na£il Tenne Sag- knnao fot·e
lregges for Rig8dagen. J eg nrovner lJCr, at 
da Sagen nu er blev~t forelagt for dot 
amerikanske Senat, er den blevet forela~t 
paa clan Maade - llVacl on Depeche ttl 
Udenrigsministeriet i Da.g meddeler - 1 :tt 
Prresidenten bar sen(lt denne Konvention 
til Sena.tet med Anmodning om, at ,De
ta.illerne maatte blive holdt hemmeligc. 
Altsaa endnu ved R enseudelsen til &
na.tet fJnsker man cu Hemrueligholdelse, 
som vi ikke paa samme Maade kunde 
prrestere, thi i samme 0jeblik, som agen 
forelrogges for det dtmske Folketing, or jo 
alt aabenlyst. Nu maa jeg sige, at jog 
forstaar ikke, hvad dor menes med, at 
Folket og Rigsdagen er blevet overrumplot 
j denne Sag. Jeg n:evnet· jkke dct, som 
den rerede Ordferer for det radikale Ven· 
stre (Slen[erik) bar nmvnt, a.t i Virkelig
heden er ;:;agen mcget vel kendt frn. tid
ligere Tid; det skal jeg se bort fra.. Men 
jeg ved 1kke, ·m Sagen overbovedct lmndo 
forelmgges Rigsdag og Befolkning andor
ledes end gennem .Forelrog~elsen hen· i 
Rigsda.gen. Man gaar da vel ikke i For
vejen og omtaler og drsfter Sag~n offenfi.. 
lig, naa.r det er en Sag, der krro,•or· en 
rolig Forhandling af international Art. 
Man venter naturligvis med Offentligglilrelson, 
indtil tleu bli ver forolagt for Rigadagen. 
H vor er Rigsdagen ovenumplet? H vor or 
Follret overrnmplet? N1' kommer dot 
0jeblik, hvor Rigsdagen med Iuldt Ansvn.r 
kan ta.ge Sagen til Behandling, og hvit1 
Rigsdagen cr F olkets Reprresentation -
det skal jeg ogsaa om lidt komme til -, 
ja, saa faar jo Folket i uetto 0jeblik den 
Meddelelse om Sagen, som Folket knn 
krreve. Maner man do. virkelig, at vi uu-



Folketingets }'orhandlinget·. (S29) 

5245 10/ 8 16: 1. Bcb. af F. t. Rigsdagsbeslutning aug. Salg af Dansk Vestiudien. 5246 

der helc denuc Forhandling med de For
enede Stator ustandseligt skulde holde 
.Folket - det vil vel sige Pressen, thi i 
Almindelighed kalder Pressen sig jo for 
Folket - a jour med, hvn.d der skete? 
Tror man da virkelig, at det or saa, at i 
0jeblikket kunde nltsan. enhver Depeche
udveksling, enhver Forhandling med andre 
Magtor offentligg0ros og hver Dag bringes 
from ( Det er der vel i alt Fald ikke i 
denne Sal noget Menneske, der tror. Og 
hvorfor slmlde der da. vrore noget under
ligt i, at en Sag, der er af ganske spe
cifik Natur, blivor holdt bemmelig - som 
dot heddor for Folkot -, indtil Folket 
genncm sit Organ faar Meddelelse derom? 
Hvur er Folket blevet overrumplet( Hvad 
skulde Folket da foretagc sig inden dctte 
'l'idspunkt? Det forekommer mig, at Fol
ket - det vi! jo her sjgc K0benbavn - i 
0jeblikket forotagor sig alt, hvad Folket 
knn foretage sig for ikke at lade sig over
rumple, men lige meget med det. Var dcr 
nogen anden Maado? Og dc!te hrong_er 
ogsaa. sammen mod dot Sp0rgsmaa:l1 om 
en Minlsler Skal sige Sandlieden, nac'lr der 
spl'lrges. J eg gad vide: hvis dar to Da.ge 
fM Krigens Udbru(l var blevet rcttet clet 
Sp~rg§!maal ~f ~n J ourna.list til en M'mi
ster i et af de higsrerendo Laude, om 
der mobilisoredes, og ban havde sa~t Nej 
- var han saa. on L0gner, en Mana, hvis 
Erklroringer man ikke kunde have Tillid 
til ( Jeg an~ger, dct var hans fuldkomne 

1
) 2ft st. J?ligt?at sige Noj, sclv om den halve A1:me 
n 'f e1rei; ire tro Fjerdodelo af den var mobili

sere1. - Tfor" trian virko1ig, at vi .Kati frem
lregg-e lwer Dag paa Tingets Bord og for 
Folkets Aasyn de Forhandlinger, clor f0res 
i Udenrig_s_ministeriot med de fremmede 
Magter? Men hvis dot er saa, hvorfor an
gribes vi da for, at vi overntmplcr Rigs
dagen? Rigsdagen bar faaet Besked den 
Dag, da Rigsdagen skal have Besked, nem
li& den Dag, da .Forslaget er frordigt ud
aroejdet og forelreggos den. Sa.a. maa 
Rigsdagen tage sin Stilling saaledes, som 
dens Ansvar er til. 

D eropaa maa jeg vende mig til nogle 
politiske Beh·agtninger. som det re.·ede 
.Medlem fra Ringhbing (J. C. Christensen) 
gjorde groldende. Sagen Ligger - saa vidt 
man kan forstan, clet rerede Medlem u<lta
ler sig noget dunkelt - saaledes, at Par-

tiet Venstre ikke kan ~temmo for Forsla
get - som han ndtrykte sig, ikko af sag
lige Grunde, for Partiet Venstro i sin H elhed 
- der kan vrore Undtagolser, det kan der 
vrore i alle Partier - kan ikke stemme 
for Afstaaelsen af forskellige Gnmde. 
For clet fc:~rste, fordi Krigen ferst maa 
vrore til Encle. 'l'ror clet roreclo Mecllem 
nu virkelig for Alvor, at vi. kn.n meddele 
de Forenede Stater, at clenno Sags Be
handling udskydes til I<rigens Afslutning, 
hvilket 'l'idspunkt ingen dedelig kencler, 
Krigen kan vare et, to og tre Aar, ingen 
ved det ! Den anden Grund er clen, at 
Sagen skal vrore komniet bag paa Rigs<la.
gen. J eg maa sige, at jcg forstaar ikke 
et eneste Orcl nf dette. Jeg bcgribor ikke, 
hvad det rorede Medlom menor med clenne 
Talc om Overrumpling. Jo.&.venter, at 
han vil forklare mig det. Men i denne 
Sammenbreng sagde det rerede Medlem 
noget, jeg her maa indskyde en Bemrerk
ning til. Det rerede Medlem sagde, at 
det kunde ikke hjrelpe, at der var gi>ct 
Partiformrondene Meddclelso om donne 
Sng allerede i Januat· Maanod, for de 
havde faaet ubetinget Diskretionspligt 
overfor deres Partier. Det er ganske rig
tigt. Udenrigsministercn bar meddelt 
Forhancliingen, saaledes som den var be
gyndt, og som don den Gang va.r f0rt til 
et vist Resultat, til P artiformrondene, alt
saa til de Herrer, cler er Formrond for 
Partierne her i 'l'inget, og til - jog t0r 
maaske nrevne Navnene, da dot er Mecl
lemmer af Landstinget, der er 'l'ale om, 
og clet er saa vanskeligt at nrovue deres 
Valgkredse - Proprietror Piper, Hr. J0r
gen P edersen, Lensgreve fhi] s, Hr. C. C. 
Andersen og Hr. 'frior, og dertuest ogsn.a 
til Hr. Holger Peterson, som ogsaa. er 
Mecllem af Landstinget, og til Admiral 
Ricbelieu, til hvem der paa andon Vis 
er udgaaet Meddelelse. Alle disse B er
rer har vidst Beskod. Dor or en 'ring, 
jeg gerne her vil gGre opmrorksom 
paa. Hvorledes er dot gaaet til, at 
ingen af disse J?artiformrond sagde 
til Udenrigsministercn : Denno Sag kan 
ikke behandles saa hcmmelighedsfuldt; 
den maa absolut bringes frem pan. Rigs
dagen ; det er umuligt at o.fgGre saadanne 
Sp0rgsmaal i Hemmelighed udcn Forhand
ling? Hvorfor advaredo ikko nogon a.f 
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disse udmmrkede .Mrond Udemigsministe
ren og sagde: Dette gaar ikke an? Det 
forekornmer mig, at disse Herrer, som 
ikke orutalte noget og ikke erklrerede, at 
de ikke vilde f~le sig bundne ved denne 
Meddelclse, men maatte gaa ud til Folket 
med den, cr stillede akkurat som vi Mini
stre, der bar boldt Sagen hemmelig. De 
bar overboldt den Hemmelighed - og det 
er ganske rigtigt -, som de skulde over
bolde, men de bat· vidst Besked, og bvis 
de mente, at Sagen var umulig paa den 
Ma.ade, hvorpaa vi fHrte den frem, srut 
kunde de mcd god Grund 0jeblikkclig 
voore traadt sammen. De kunde vmre 
blevet cnige, det kunde det konservative 
Folkcparti og Venstrc dog vel nok blive; 
de plejer jo at kunne blive enige, n:tar 
det grolder sligt - og have sagt : Den 
Maade kan det il<kc gaa paa. Men disse 
M.rena foretog sig slet intet. En Over
rumpling, som det rerede .Medlem talte 
om, bar der al~aa for det f~rste ikke 
fundet Sted, og dernrest er dot givet, 
at de ledende Mrond ba.r haft god Tid 
til at overveje Sagen og overmaa.de 
god Tid til at meddele Regeringen, at 
nu vilde de ikke f~le sig bundne 
til denne H emmeligholdelse mere, men 
jeg antager, at de forstod, at Sagen maatte 
behandles i Fortrolighed og Hemmeligbed, 
og derfor gjorde de det ikke, og jeg an
tager, at de derfor, i alt Fald den Gang, 
var enige med R egcringen. Nu er det an
derledes; nu er det ikke mere saglige 
Grunde, som det oorecle Mecllcm fra Ring
kebing mcget rigtigt sagde, der er de her
skende. men de politiske. Dcmrest var 
Sp0rgsma.a.let om Dementierne fremm e, og 
af den Grund kunde, mente det rerede 
Medlem fra Ringk0bing, Sagen heller ikke 
bebandlcs nu; dot vm· jo der, det l0b ud. 

Endelig henviste det reretle Medlem 
fra Ringk0bing til, at denne J~igsdag ikke 
var kompetcnt til at afg0re rle.tte Sp0rgs
maal. J eg man. aige, at jog i og for sig 
ikke k o.n anerkendo det te Argument. Den 
Rigsdag, som hat· kunnet vedtage den 
Rrekke af LovA, sorn den bar vedtaget -
det er jo den samme Rigsdag, der sidder 
- selv om vi havde Valg i 1 ~ 15 - sidon 
vi bavde Valgenc i 1913 -, ct· kompetent. 
Men dernrest bar d~nne Rigsdag pa.a en 
ganske bcstemt Maade vist sin Kompetence 
derved, at den nu i 2 Aar under Verdens
krigen bar holdt ao.mmen paa. mange A'laa.
der om den Politik og den Holdning, som 
Regeringen har anbefalet. Det synes dog 
at vise en vis Levedygtighed bos denne 
Rigsdag. Det rorede Medlem n.nf0rte ikke 

her det Udtryk, som han plejer at anf0re 
ude paa M0derne, , det levende Lig". J eg 
antager, det er et Udtryk, der meget imod 
den rerede L andstingsmands Villie, som 
f0rst bar brugt dot, er blevet saa beremt. 
Det or nndslnppet 'l1rendernes Grerdc i et 
ubesincligt .0jeblik ved et privat Msde og 
er saa kommet ud og det1 endskent der 
jo ikkc er noget Udtryk, der passer min
dre paa den nuvrorende Rigsdag end dctte. 
Imidlertid har det rorede Medlem fra Ring
k~bing erklreret, at Regeringen maatte holde 
dette Forslag tilbage eller Iremkomme 
med dot paa ny1 na.ar den belejlige Situa
tion var der. Naturligvis ho.r det inrlbyr
des ganske uenige konservative Folkeparti 
klynget sig til det Halmstraa, cler her blev 
rakt det. Det menct· ogsaa, at Regeringen 
maa tnge F orslaget tilbage og udsrotte det 
ad calendas grroca~> , hvor lrenge, det er der 
ingen, der kan sige. Skent jeg ingen B e
mmdi_gQ_~e bar dertil, kan i eg_ udJal~_paa 
Regeringens e~(', at det Fors~ Yl . har 
f remsat, efter vor Menfng fulut forsv~gt og 
fll"Landets virkclige 13easte o~g - tjenligt 
til at unclgaa faretruenae Komplika.tfoneri 
ag&er v1 ikl<e at tage tilb~e nien a 
lade det behandle fmrdigt her tfugsdagen. 
Det man ferst bchandles i dette hoje Ting, 
hvot· der i 0jeblikket er en Mulighed for, 
ja, jeg kan s ige en absolut Sandsynlighed 
for, at det vii blive vedta.gct, da de to 
Partier, der bebersker Flertallet i denne 
Sal, har erklmret sig for det. Dernrest 
vil det blive bchandlet i Landstinget. Hvis 
Landstinget skulde forkastc det enduu en 
Gang - der kan jo ske meget i de Dage, 
der kommer -, saa. s taar Regoringen saa
ledes, at den vii appellere til Vmlgerne. 
J eg antager, at der ka.n blive Enighed 
mellem uo torskellige Partier - en saa
dan Enighed l1ar dor jo hidtil ikke vrotet 
til Stede - om en Ikrafttrmden af Grund
loven af 5. J uni 1!)15 og de dermed sa.m
h0rende Valg. Forboldet har jo tidligere 
vmret saaledes, a t det konseL·vative Folke
parti ikke enskcde Va.lg, og jog har for 
Reston heller ikke i Oag h0rt det sige mcd 
Bestemthed, at nu enskede det Valg, men 
jeg rona antage - ogsaa efter de ubeher
skede Udtryk, der or fremkommet fra. rerede 
H ejremedlemmer i Pressen, og efter den 
Stilling, dette Parti rimeligvis vii tage overfor 
Partiet Venstre -, at man ikkc vil vrore 
utilbejelig dertil, og da kan jog paa Re
geringens Vegne sige, at hos os skal man 
heller ikko tindo nogen Utilbojelighed der
overfor. Hvis altsaa. denne Konvention for
kast.es i L andstinget, vil der ikke fra Re
geringens Side vmre noget til Hinder for, 
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at vi gaar til Valg og Iader de nyc Vrel
gere afgore, hvorledcs delte store vigtige 
~pargsmnal skal afgHres, i det Haab, at 
der ikke skor nogen Ska.de ved Uds::ettelsen. 
Jeg ved det ikke, og ingen kan vide det. 
J eg vil ikko tage noget smrligt Ansvru: dar
for. Ansvaret tager ikke mindst det rerede 
Medlem fra. Ringk0bing, som paa een Gang 
er Von af Afstaaelsen og samtidig af po
litisko Gnmde ikke nu vil stemmo for den, 
men gansko roligt udskyder den. Der 
Jigger eftct· min Mcning Hovedansvaret 
for, hvad dor nu sker, men det Ansvar 

- aotager jeg ogt~au, at dot lerede Modlem 
vil og kan bro1·e. Regeringen vil ikke tage 
noget Ansvnr, og UJem·igsministeren gan
ske sikkcrt holler ikke, .fot· denne Udsky
dolse; jeg vii kun sige, at hvis nor finder 
en saadan Af~; temning Steel i Land!:itinget, 
at dette Irorslag ikke Jean gennemf0res -
jeg vil se det, &r jeg tror det - , sa.a 
vil der fra R egeringens Side intet vrore 
til Hinder for n.t fremsrotte Forslag til Lov 
om Grundlovcns lkra.fttr::cden paa et saa
dant Tidspunkt, ~~t vi sna sna.rt som mu
ligt ka.n faa Valg. 

Formanden: Folkctingsmandcn for 
Ribe A.mts 2den Va.lgkreds har Ordet for 
en kort .Bemmrkning. 

paa. den Risiko, som Ior os af intcrnatio
nale Hensyn er forbundet med at beholds 
0erne. 

J eg sp~rger den h0jtrerede Udcnrigs
minister: Hvad cr Aa.ntagen til, at Mini
steriet her har rendret Standpunkt? J eg 
spe-rger: Er _det n}.l nedvendigt eller onske
ligt for Ministeriet_ nt hidf0re _en T vang_s
Sitnafion mcd R ensyn ti l Salget? Det Irid
t.ryk maa. m~n faa, naar man ha.r. l~ert de 
to Ministre 1 Dag, og. naar man ttWge bar 
hDrt dem ved det lukkede Msde Iodeden. 

Slebsager: Den hHjlrerede Udeurigs
minister frembrovede i sin korte lnilled
nin~stale ret stan·kt den internationule 
.Ris tko, som for os var forbundet med at 
beholde de vest.indiskc 0er. Denno Risiko 
blev endnu strorkere frcmhoovet af den h0jt
rorede Finansminister. Den hejtrerede Fi
nansminister gik endogsa:t sai\Viill.~ :it lian 
udfalte, af R ogoringen VI\\' ··gaaet m ed t!l 
at aabne Forhan.dlingern o under venskabe
ligt ""Tcyli: - rra en veuligsintlet StormagfS 
Side. J eg tror, at vi er adskiltigo hm·- i 
dette Ting, dcr or nogot forlJavsede over, 
a t de t.o Ministro under donne Forhand
liog saa strerld har betonct den intomatio
nalc Risiko, som skal v::ere forbundet med 
at beholde 0erne. Rvem dcr var til Stedc 
ved dot fortrolige Mode her i RigsdAgen 
forleden, vcd jo, a t Udenrigsministeren bl. 
a. frco1hrovedc den intoroationale Risiko, 
men de ved tilligc. at den hejtrorede lli
nister overfor os hctonede, at det var on 
Sag, som der n£Jdig maatte tales om over
fol' Offentlighcden. SaalcdeH forstod jeg 
ham, · og saalodes forstotl i bvert Fald 
mange af mit P arti ham. Derfor har jeg 
for mit \ edkommende vroret meget for
bavset orer at here, at Ministreno i Dag 
netop synes at lreggc et srerlig stan·kt Tryk 

Udenrigsmiuistereu (Sca1;enius) : J eg 
kan gauske henholde mig til, lwad jeg 
sagde i det lukkede :M~de. Dcr gav ]Cg 
en Fremstilling af Situationen, og den 
staar jeg' iremdcles ved. Naar jeg i Dag 
har henpegct paa. de internatiouale For
hold, cler kuytter sig til denne Sag, or det 
ikke for at a.ntyde noget 'rryk eller nogen 
T vang, men det er udcluk.kende for at 
gare klart, hvorledes Situationcn ligger 
paa. et Tidspunkt, hvor man sager ganske 
at se bort fra disae .Forhold. Dot vilcle 
ikke vrere rit?tigt, men uforsvarlig :~.f os at 
se fnldstrendig bort Ira og skyde til Side 
det internationa.le H ensyn. Meu delte in
tem ationale Hensyn ligger i vor egcn Be
demmelse af Situationeo, og derfor ta.ger 
Rigsda.gen nu sin Beslutning i fuld .lh ihed 
under sit eget Ansvar, men den ska.l vrore 
opmrerksom paa oa bckenclt med, hvorle
des den ansvarlige &gering ser pM dettc 
Forhold, og hvorledes don omfatter sit 
Ansvar i donne Sag. Derfor kan jeg ogsaa 
kun sige, at jeg cr noget betronkclig, naar 
det rorede Medlcm fr:1. Ringk0bing (J. C. 
Christensen), som dot ct· sket, holt skubher 
denne Side af Sagen ti l Si(Le og taler om, 
at d<'tte Sp0rgsmaal n u kan behandles. som 
om der slet ikkc var nuget cjendommeligt 
derved, med andre Ord, som om Sp0rgs
maalet overhovedct ikkc havde forandret 
Karakter. Ingcn b0r vroro blind for, at 
det bar £orand.ret Ka.rukter, og dotLe er 
sket paa Grund af belc den intornationale 
Uclvikling. Af denne Grund or jeg, ja, 
jeg kunde sige hele Rcgeringcn, betrcnkelig 
ved den Holdning, der nu antydcs. Paa 
den cue Side maa.jegvrore takncmmclig for 
den klare Maade, hvorp::ll\ man udtaler sig, 
naar man siger, at dennc ag sknl uclc
lukkende behandles under Hensyn til den 
indrepolit.iskc Situation, men jeg maa. paa 
den anden Side have Lov til a t sige, at 
jeg kan kuo vrere betrenkelig ved en Ud
srottelse af Sagen. 

Mange Forhold g0r en Udsrettelse be
toonkelig. Naar Regeringen nu bar afsluttet 



5251 10/ 8 16: 1. Beh. e( F. t. Rigsuagsbeslutuiog aog. Salg nf Dansk Vestindien. 525 

on Overenskomst med on n·emmed Magt, 
or den forpligtet til at fore den igennem 
efter den her i Landet bestaaende forfat
ningsmressige 'l'ilstanu. SM knn man sige, 
naar det passer i don indrepolitiske 
Situation : Denne .Ril>sdag regner jeg ikke 
med lamgere1 denne R1gsdng er inkompetent 
til at afgere donne Sag. Ja, men ovedor 
Odlaudet er Higsclagen fuldkommen kom
petent. Ved Kom-entionens Afslutning er 
der taget Hensyn tHen Ratifikation af Rigs
dagen i Henhold til den bcstaaende danske 
Forfatning, men det er ogsaa alt. Der er 
ikke taget Hensyn til, at man muligt kunde 
sige: Den greldende Forfatning man, f0rst 
forandres, eller til andre Luner, man kunde 
have. Dot kan ikko vrerc andot, end at 
den Slags Ting mau. blive det samtue som 
on Forkastelso. Dedor e1· dot, der her 
blivor 'l'ale om at tage l:itilling til, dette: 
Vii man gennemf{6re Konventionen eller 
ikke ? Eu Odsrettelse er betrenkelig af 
Hensyn til Medkontrahenlen, men en Ud
sa:lttelse et· ogsa.a. betrenkelig af Hensyn til 
de Forhold, vi lever undor. '!'hi som den 
bojtrorede Finansruinister meget rigtigt 
hentydede til, kan ingen vide, ln-orledes de 
Forbold, vi lever under vil udvikle sig. 
Meget hurtigt kan ~"orhoidene fnldstrendig 
forandre sig, og hvorledef::l vil man saa 
vrore stillet ? Der er med R ette henpeget 
paa, at ogsaa af Hensyn til Forboldeno 
her i Landet vil en latent Krise som den, 
der vii tilvejebringes vcd, at Sagen be
handles paa denne Maade, ikke vrere heldig, 
og der ,;_t ogsaa. paa .0crne blive en meget 
uheldig Tilstand. Alt dette gDr, at jeg for 
mit Vedkommende kun kan vrere meget 
betrenkelig ved en Udsrottelse. Efter de 
Erklreringer, der er a.fgivne for de 2 Par
tiers Vedkommende, soru danner Flertal i 
det hej e Landsting, Jmn jog intidlertid kun 
faa den Opfattelse, at Sagen - som nu 
a.ltsaa silges gennemfert paa forfatnings
mressig Maade, saaledes som H.egeringen 
bar forpligtet sig til, idet den ikke vil 
blive taget tilbage - forkastes i Lands
tinget, men saa har Regeringen gjort sit, 
og Landstinget maa. tage Ansvaret for den 
dtilling1 det indtager til Sagen. For svrigt 
vil jeg varre af den Opfattelse, at denne 
Sag ikke derved kan standses, men at man, 
hvis Forslaget forkastes, maa overveje, hvor
ledes man skal finde Midler til at komme 
videre frem. 

Min Kollega Finn.nsministcren har talt 
on Del om den , Pludsclighcd", hvormed 
F orslaget skulde vrore fremkommet for 
Rigsdagen, og har ogsau gjort Rode for 
det selvfslgelige og det nedvendige i den 

From~angsma.a.tlc, der or \'algt, sa.a dot 
skal Jeg ikko komme nrermcre ind paa. 
Jeg vii dog sige, at naar det nu af en af 
de Politikerc, med hvem jeg l1ar haft Sam
tale om Sagen, udtales, at han f0lcr sig 
ovorordcntlig overraslwt, og ikke blot det, 
men han :mtyder ogsaa det Moment, at 
denue R.igsdag ikke kan anscs for at vrere 
kompetent til at afgilre Spergsmaalet, saa 
kan jog ikko nregte, at det vilde have 
vrerot hehageligt for mig, om ban var 
fremkommet med disse Betl·agtningcr 
under de Forhandlinger, jeg f0rlc med 
ham. Dct havde unregteligt haft Be
tydning ror mig, om deL var fremkommet 
den Gang, thi hvis der fra afg0rende Side 
her paa Rigsdagen var blovet sagt sna
ledos, v.ilclc det betyde, at Sa.gon ikke 
kunde gonnomf~res for Tidcn, og saa maatte 
j eg allerodo pM det Tidspunkt have mod
dolt dom, jeg forhandlede mctl, at Sagen 
ikko kunde gennemf0r es. Noget I:Hl.adant 
blev imidlcrtid ikke nrevnt, og derfor man.tte 
jeg f0le mig bemyndiget til at gaa ''iclcre 
med Sa~on. Der blev ikke gjort nogen 
Indvendmg eller udtalt nogot 0nske om, 
at den skuldc standses, ellor anf0rt, at 
det va.r en Sag, som Rigsdagen paa det nu
vrorende TidspunkL ikke k"Unde bcskreftigo 
sig med. J eg ma<ttte f,;de mig bomyndil{ct 
til n.t gaa viclere med Sagen, ikko fordi 
veclkommende kunde give nogot som holst 
Tilsagn, men pa.a clet Grundlag, jog her 
har skitseret. 

J eg havcle det Indtryk, ogsaa af de 
Udtalelscr, som det rerede Medlem fra Ring
kobing fremkom med, a.t man s0ger at til
lregge do Muligheder, der kan ligge i, at 
0eme er i dansk Bcsiddelse efter Krigcns 
Slutning, en vis Betydning. Min Kollega 
Finansministeren bar allerede talt om 
clettc, men jeg vil f0je min Advttrsel til 
hans. Dct er reno og skrere Fautasterier, 
man knytter hertil, og jo hurtigcre det 
danske l:!'olk vejledes af sine Reprresen
tanter, cler har Lejlighed til at kcncle 
Sagerne, og kommer ud af don Slags Fore
stillinger, san. at det forstaar, at dct or 
.b..'UD i Fantasiens Rige, de kan trives, des 
bedre er det. Og deter ikke noget nyt cller 
mrerkvrordigt eller noget, der er fremkaldt af 
den nu\'rerende Situation, jeg sigeL' her; 
thi det bar vel snart i 100 Aar vret·o amcri
kansk Politik, det, a~~ o! J))eve~)f11Jt mod 
Navnet Monroe-Doktrmen, og som Finans
mi1~ste1:en lu1_r_ gjort n~ere Recle for. 
NeJ. det, man her tren1rer paa, har altid' 
vmret en umulig F antasi. 

Ja, Tiden er frcmrykket, og jeg trot·, ' 
den luJjtreredo Formand vii srettc Pris paa 
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Afslulning. J eg skal da ikko komme ind 
paa en Omtale af de usemmeliae og upas-

\ 

sendo personlige Anrrreb, der 'bar fundet 
Sted pan. Ministre; de or jo ogsa.a allerede 
blevct udforligt omtalt. Jeg skal hellcr 
ikko ved denne L ejlighed lcommo jnd paa 
de l~'ortilfrelde, der kan vrere; ved et bi-
stol'isk Tilbagoblik vjl m1m sikkcrt .kunnc 
finde Fortilfrelde under en hvilken som 
heist R cgering her i Landet, der har 
vrorot i en lignonde Situation; det ,or jeg 
ganskc vis paa. Da disse strorke, person
ligt farvede Angreb jo srerligt CL' frem
kommet i dct konservath·c Folkepartis 
Presse, vil jeg ogsaa gerne ligesom Finans
ministeren udtale, at det bar vrerct lnig 
en Glrede, kan jeg si~e, at Reprresent~tnten 
for <lotte Par ti (F oss) ved denne J;Pjlighod 
bar udtalt sig saa maadeholdcnt. 

'l'illid - 'l1llid- ja dot er overhove
dcL en vanskelig Sag at have Tillid til 
politiskc Modstnndere. Men ilot cr heller 
ik.ke n0dvondigt. I det politiske Liv ka.n 
man ikke forlange, og ingen forlangcr etler 
venter at finde Titlid bos sine politiske 
Modstanclcre (Ellinger : Jo ). Nej, ncj. D et 
or rene ForVI'rengninger, der her finder 
Sted; og naar man indvender dotto mod mig, 
blivcr jog n9dt til endnu at bomrerke, at 
det or overhovedet kun vcd en vitlot 
Underkeudclse a£ de H ensyn, det er nl~d
vencligt at vise overfor en fremmecl Stat, 
at disso Beskyldninger kan fremkommc. 
Jeg lreg"er ikke videre Vregt paa dam, og 
jeg vil ~un gentage, at det har vroret mig 
en 'T'ilfredsstillelse, at det rerede Mecllem 
for K0benhavns 6te V algkreds (Foss) ud
taltc sig saa maadcholdent. 

F o1·manden: Folketingsmand on for 
Ribc Amt.s 2den Valgkreds bar Ordot for 
en kort Bemrorlming. 

Slebr;ager: Den h9jtrorede Udcnrigs
minister henvistc i sit Svnr til mig til sino 
Udtnlclscr i clet fortroligc Rigsdagsmsde. 
Dctte kn.n vrere ndmrerkct gotlt, men den 
bojtreredo .Mi11ister >il i sine Udtalelser i 
dot fortrolige Rigsda~smede finde, at httn 
med Hcnsyn til den internationalc Risiko, 
som er forbundet for os ved at beholdc 
.0erne, henstillede til Medlemmorne af 
beggo Rigsdagens Ting ikke at udtale sig 
offontligt om dette '"'>IJ0rgsmaal og anbefa.
lede at tie dcrom, idet dot iltke vilde voore 
heldigt at omtale den internationals Risiko 
o.ffentligt. Saaledes opfattede vi ham i 
hvert 'l'ilfmlde. Hvad sker saa i Da.g? 
Dot er clet Punkt, som den hejtrorede 
Udenrigsminister ved Fremsrettelsen a f si t 

Forsla.g i ganske srerlig Grad lregger V regt 
paa.! 0~ det er dot Punkt, som den h0jt
rerede 1! inansminister i sit supplerende 
F oredrag i ondnu mere udprreget Grad 
lregger V regt paa ! J eg for mit Vedkom
m(:lnde k~tn ikke so rettere, end at Miui
steriet derigennom tilsigter at skabe don 
Tvangssituation, under hvilken vi llka.l gaa 
til Salg af 0crnc. Med H ensyn til Sagons 
Realitet er jeg fuldkommen enig med det 
rorede Medlem fra Ringkebing, der har talt 
som Ordforer for mit Parti, men df't .Punkt, 
jeg her har fromdraget, 0nc;ker jeg at s:atte 
Fingeren paa. over[or den h9jtrerede .Mini
ster, da J. eg va.r til Steele ved det fortro
lige M~ e, hvn,d tlot rerede Me<Uem fra 
Ringkabing ikke var. Det er ot meget 
vrescn tligt Pnnkt, og jeg sp0rger atter .1\'li
nisteren: Hvad or Aarsageu ti~ at Mini
stcriet her synes at have skillet Stand
pnukt? Er clot blovet nedvendigt eller l'Jn
~~ligt for .11 fiuisteriet a} ?J.lofl'6!'e en Tvangs.: 
situation mccl H cnsyn t1!$iiget, eJleL· er 
aetAreningen, at 'Ministre maa. have Lov 
61 a tale ofTentligt om Ting1 medons det 
b1of-er Rigs<lagsmrendenc1 som skal tie 
stille? 

Formandon: Folketingsmanden for 
Ri11gk0bing Arnts l fo!tc ValglO'ods har Ordct 
for en kort Borurodcning. 

J . C. Chr istensen: Idct jc" forbe
holder mig i evrigt at bedc om Or~et i An
ledning n.f de Taler, vi har hert, skal jog 
straks til den hejtroredc Udcnrigllminister 
bcmrerkc, at den h~trerede Cdenrigsmini
ater in~en Grund har til at bebrejde mig, 
at jeg 1kke udtrykkelig sagde til ham, at 
denn e Sag mftatto behA.ndles af en ny Rigs
dug. Thi don hojk-arede Udenrigsminister 
vii vist erinclt:e, n.t vi under Samtalen og
saa kom ind paa at tale om nye Valg og 
om Gl"Uncliovens lkrafttrreden - clot mr 
nemlig paa ot 'l'idspunkt, inden Ministe
riet havde skiftet l:itandpunkt i saa Hcn
seende -, og han anfflrte sine Grunde for, 
hvad Fare der kunde vrere 'l'ed nye Yalg, 
medens jeg anf9rle mine Grunde for at 
aa.a. til nye Valg . og til den nye Grundlovs 
Thrafttrreden. Under de Omstrendigheder 
kunde han dog ikke vente, at jeg skuldo 
sige, at dclllle Sag ikke kunde afgercs uden 
en ny .Rigsdag, idct samtlige. Ministre paa 
dot 'l1dspunkt bavdo udta.It s1g for den uye 
Grundlovs Iln-nfttrroden i Lighed mod, hvad 
vi tJnskecle. Jog maatte da. altsart ga~ ud 
fra, at i den Henseende Yildo der mtot 
vrere i Vejen. Blev der noget at stemme 
om med Hensyn til Afstaaelsen af de vest-
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indiske 0er, vilde det hlive don nye Ri~s
dag, der kom til a.t stemme derom. I ~JvrJgt 
blev dor sa.gt, at det var kun en Medde
lelse, vi fik, som vi ikke maatte tale om. 
Vi va1· ikke hidkaldte for at clrefte Sa~en 
eller give nogcn som heist 'l"ilskyndelso, 
men kun fot· at faa en Meddelclso. 

Januar kunde som sa.gt Sagen not·malt 
ventes at foreligge til Af~relse i L~bet 
af to Maaneder. 

.ltormauden : Folkelingsroandeu Ior 
Kebenhavns 6te Valgkreds ho.r Ordet for 
en kort Bem:erkning. 

Udenrig ministeren (Scat·tmius): J eg 
trort der foreligger en Misforstaaelse. Det 
or hdt vanskcligt,her at korome ind pa.a For
handlingerue i clet lukkede M~Jde; men det 
jeg advarede imod, og som jeE Sl:\_gae ikl{~ 
var j dansk .Interesse, var- at n·enih.reve saa. 
strorkt, at. det skulde vrore en Pression

1
• et 

Tr,rlt (Ellinger: Og del er <let ikke ?) l"ej, 
saaledes betragtor jcg det ikke, og den Op
fattolse har jeg vondt mig imod. Men hvis 
man sknlde fere ot L ands Politik saaledes 
at man kun skulde vige for et 'l'ryk og 
ikke soge at komme til Klarhed over, hvad 
der var den klogeste Politik, saa vi1de ved
kommeude Land timeligvis gaa fn~ Kata
strofe til Katastrofo. D~ udenrigspolitiske 
Hensyn kau meget vel spillo den st!Jrste 
Rolle, uden at man derfor beh~ver at kalde 
det et Tryk. Og naa.r jeg i Dag anfurcr 
dctte, - ikke anferer det som en Pression 
eller som et Tryk, men kun hmvder, at 
dette Sp01'gsmaal ferst og fremmest maa 
bed0mmes paa ct udenrigs])Olitisk Grund.
lag, saa bar dot vreret en fuldst::endig ned
vendig F.olge af den Maade, hvorpaa Spergs
maalet 81' blevet bebandlet. Til Tt·ods for, 
at aile vat· bekendt wed, hvordan Stillingen 
var, har man i Offentligheden bohaget sig 
i fuldstrondig at se bort derfra. Dette var 
en skadelig og usund Tilstand, og inden 
Afgerelsen blev tmffet, var det n0dvcndigt 
at henpegc herpaa. 

Foss: D~n h~treredc Udenrigsmiui
ster udtalte sm Paaskennclse af, at jcg 
bavde u.dtalt mig maalleholdent i Spergs
t~I\Ulot om Deruentierne. J eg vil dog n0-
<.hg have, at der skulde opstaa Misforstaa.
elsc af mit 0nske om at bruge maalleholdne 
Udtryk .. Det forekommor mig, at den hejt
rorede Finausminister udta.lte sig miudrc 
nu\adeholdent angaaende Spet·gsmaalet. 
Han erldrerede, at det var Daarskab og 
Vaas og groonsode tifSindssyge, _naar man 
a.f denne Gruna over110vedet angreb Mini
steriet. J eg m~~ fasiliolde den Qpfattcl_se, 
at det er eu saare slc:ebnesvanger Holdniug 
som Ministr~ne har indtagct. Jeg tror Io~ 
mit V ed.kommendeJ ikke at dot er nf.ldven
digt, fordi man sklil bemmeligholde en Sag, · 
at erklrere det modsatte af, hvad der er 
rigtlgt, og jeg tror, -at hvis man g~r dettc, 
san sretter man he1e sin Fremtid i den 
st0rste Fare, thi jeg mencr ikke

1 
man vil 

J~unn~~mo S~g Ovfu·lJeVist OJ~J at~ 861161'6 

Erklrormger ikke ogsaa er 1 Stnd med 
Sandb.e<leii. - -

Na~r den h0jtreredo Udcnrigsminister 
rostc rmg som en udmrerkot Advoka.t for 
dcm, dcr var stemte for Salgct, saa bcror 
d.ette paa, at jog personligt S<?m en ube
tmget Modsta,nder af Salget kunde ensko 
nt benytte Lejlighedeu til nt frombmve alle 
do .Motiver, der viser det, man ktmde kalde 
for Fallenttilstanden, idet jeg personlirrt 
mener, at det, som man ikke ka.n gerc, ;g 
som man aldrig b~r gere, og <lot, som man 
mindst af alt burde gf1re unclor den nuvro
rondc Krigstilstand, det or at give blankt 
op ollor at opgive Arbejdet og crklrero, at 
donne Opgave kan vi ikko magte. 

•'onnandeu : Folketingsmandcn for 
Hingkebing Amts 1 ste Valgkreds bar Ordet 
for en kort Bemrerkning. 

Maa jeg til det rercde Medlem fra 
Ringk0bing (J. C. Christensen) bemrorkc, 
at det er lidt vanskeligt saa lang 'rid efter 
at sige, hvorledos saadanne Samtalor i allo 
Eukeltbeder er fa.ldet. J eg gaar ud fra 
at nMr det mrcdc Medlem sigcr det, ha;. 
vi ogsaa. clHJ£tet 1\luligheden af Valg. Men 
jeg vii dog ~rc op111rerksom pan., at Sam
talon fandt Stod i J anuar, og normal& 
maattc en Sag som denne kunne ventes 
at have !oreligget inden Valgene, selv 
uden nogen Udsrottelse af disse, havde fundet 
Stod ; sna hvis Sagen f0rst slrulde frem for 
det clanske V mlgerfolk, havde der dog 
voorot Anlcdning til at komme ind pa.a den 
Side af Sagen og sige, at dette Spergs
maal kundc jo nok fremmes, men man 
vilde dog gere opmrerksom paa, at et 
mellemliggentle V alg maatte fin de Steel. I 

J. C. Christensen: J og holder mi.-r 
kun til den. ene 'ring, s~m j.e~ er ueuig 
mcd don hejherecle Odeungsnumster ou1 i 
0jeblikket, nemlig Sp!'frgsmaa.let om, bvor
vidt denne Sag bl3r foreloogges for eu ny 
Rigsdng cller ikke. Den h~jtoorede Udcn
t·igsJninister vii ikke benregte, at vi har 
f.ort en Samtale derom. Den h~jtrorede 
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Udenrigsminister siger, at han maatte for
udsmtte, at jeg havde indset, at denne Sag 
vilde blive frerdig, normalt maatte frem
komme saa tidligt, at den nye Rigsdag ikke 
kunde komme til at behandle den. Deri 
fejler den h0jt:erecle Udenrigsminister. Saa 
vidt jag erindrer, va.r der i Traktaten i 
1902 givet en Frist af 6 .Maaneder, og da. 
det viste sig, at denne ikke var tilstrrekke
lig til Af~erelse af Sagen, fik vi en yder
ligere Fnst af 12 Maaneder. Der er jo 
slet ikke noget, der taler for, at det ikke 
sb:ulde blive den nye Rigsdag, som kom til 
at behandle den foreliggeode Sag. J eg bar 
aldrig tmnkt mig, at man vilde mede med 
denne Sag for denne .Rigsdag. 

Fot· ~vrigt vil jeg gere opmrorksom paa 
- jeg antager ogsaa, at det heje rrings 
Medlemmer lagde Mmrke til det -, at den 
h0jtmrede Udenrigsminister slet ikkc her 
bar udtalt sig besteiQt om, at en Udsmt
telse ikke kan finde Sted. Han bar udtalt 
sine Betmnkeligbeder derved; men at en 
Udsmttelse kunde finde Sted, benregter han 

' ikke. J eg meuer, at det kunde vmre hel
digt for alle P arter, om en Uds:ettelse 
fandt Stod, og om man :6k en Overens· 
komst med Amerika om at vente, indtil 
Krigen er forbi. Men det kao jeg tale om, 
naa.r jeg sener e faa.r Ordet. 

Udenrigsministeren ( ficavenius): J eg 
vil dog sige, at Forholdet denne Gang laa 
ndskilligt anderledes i HenseendP, til den 
Ihrerdighed, der udvistes paa den anden 
Side for at f0re Sagen igennem, saa man 
meget \Tel kunde vente, at den var kommct 
tidligere frem. Der va.r slet ikke dct 
Sejgpineri, som er vel kendt fra den for
rige Bebandling a1 Sagen. 

Det rorcde Medlem for Kobcnbavns 
6te Valgkreds (Foss) var ikke tiJfi·eds med, 
at jeg noovnede hans Maadehold i dette 
rent personlige Spergsmaal, som hans 
Pa.rtis Prcsse havde rejst overfor de uu
vrerende .Ministre. J eg sagde f0r, at jeg 
mente, jeg under disse Forhold kuudc se 
bort .fra at nrevne tidligcre Tilfoolde. 
Men det er saa ejendommeligt - det har 
lor 'Reston allereae -vroret antydet offent
ligf - , at der netop findes et ganske 
analogt Tilfrolde fra Aaret 189~1 da ved
kommendc Minister, Finansminister Liitti
chau~ oven i IrslfeC ber i Salen, demen
terooe noget, der faktisk fandt Sted, 
og det maa dog siges· at vrore noget belt 
andet end at benreate en Tin_g ovel'for en 
nysgemg Jou~T det er noget helt 
andet her 1 Salen ov-erfor Folkets .Reproo---- - -

sentanter, som bar Ret til ~t st}lle Sp~J_!g!_
maa1, og som tstei·en ha.r en ~et 
sWrre Forpligtelse til at svar6. -Den 24. 
J anuar "T89l)l>lev der af r"dfsreren under 
Finanslovbehandlingon st' et et ~0rgs
maal, som Jeg skaf tiDade m1g at opireSe. 
Ordfereren sagde felgende: ,Mede~s j~ 
nrevuer de vestindisk!l .0er, vii jeg oen~ 
Lejliglieden £Ia t omtale ~t_de.!' jo i en 
s~ere Ti_~nnem "Pr~!tsen er frel!if'om
met eii'lJel Meddelelser om, at de for
enede Stater s ru1de vrore till)mjeligetilat 
genoptage i:le for 30 Aar siden afor'Uate 
Forhandlingerom K~b af disse 0er. ·.reg 
sliai i clen-Atiiedning tillade mi~;; at sp~Jl'.je 
d~~ b~Jjfife~eMinlstel·, nvorviat del: ma!! re 
w~e Regerm_g~n noget bekendt 1 denl!.e 
Henseende, og hvorvidt han ovcrhovedet er 
i"i!ltatf<l til -a.T 6p1ys-e, ""Ol.ll <ler maatte-,tr~ 
~~~t faktislc til Grund for disse Rygter. ct 
~Sterensvareae dertil:- J.!Der blev ~ 
Jenne Omt..Ye rettet det ~srgsma.'il til 
Reileringen oniaer var noget om a~__2.!: 
na~dlincrer som omtale~, og som gansk~ 
nafurug~r Sfor Opmrorksomhe~ n~-
t!g an~~fn-aiL_et event!,lelt Sa.Jg a - ® 
vestindiske 0er. J eg kan i denne Hen· 
s~enele udtale,_ at dor for Regeringen _ikke 
foreligger noget i Henseende til en eventual 
CJverdragelse af de vcstindis"ke 0et· nreu 
tremmecT Magt.-Der foreliggei: intet .derom.'r 
Men 4 Dage-· i Forvojeu l1avde Konseils
prrosidenten og Udenrigsministeren i samme 
1\1inisterium, nemlig Baron Reedtz-Thott, 
tilskrevet Gesandten i Washington et Brev, 
hvoraf det fremgaar, at Sagen var rejst 
akkura.t pa.a. samme .Mnade som nu ovre 
fra Amerika gennem Forespergsler, og 
hvori der geres Redo for den da.nske Re
gerings Hold.ning, og det bedder deri, at 
man indtager stadig det Standpunkt, at 
man ikke kan fremkomme med noget For
slag, meu saa snart der :fremkommer et 
Forslag fra amerikansk Side, er man villig 
til at tage clet under alvorlig Overvejelse. 
Dette vil normalt sige Aabning a.f For- I 
hanciiiilger, og man lmn 1klre1ieriholde sig i 
til~ · det ikke blev til noget. Det blev J 
ikke til noget, fordi man i Amerika ikke 
interesserede sig for Sagen, men fra dansk 
Side havde man aa.bnet Forhandlinger!le 
i sam me 0iebl:iltSom man er rerede: ~i 
ei villige til at overveje e fllvilket som 
helst"' Forslag, der kommer til os. Paa 
samme Maane forholder det sig med de 
Dementier her er Tale om. De or kommet 
paa et Tidspun.kt, da. Stillingen vat· n0jag-
tig den samme, thi lige indtil Underskrif-
ten havde fundet Sted1 va.r det en Sag, 

,I 
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der endnu ikke havde fundet sin Afg0relse 
og derfor sta.dig befandt sig paa For
handlingens Standpunkt. 

.l!'ormanden : Folkctingsmanden for 
Ksbenha.vns 5te Valgkrcds ho.r Ordet for 
en kort Bemrerkning, og dermed haa.ber 
jog, de korte Bemrerkninger maa vre1·e 
:;Luttedo for i Dag. 

Borgbjerg: Det rerede MecHem for 
Ksbenhavns 6te Valgkreds (Foss) fasthol
der Berettigelsen af sin Bebrejdelse mod 
Ministrene for deres Demenlier - det var 
forholdsvis maadeholdne Ord ved Siden af 
det Hysteri, man bar set i deune Sag 
udenfor Salen. Nu vil jeg gerne sparge 
det rerede Medlcm, dels hvad han mener 
om den Oplysning, vi nu file fra Uden
rigsministel·Em, og om han vil fastholde 
don samme Bebrejdelse overfor en tid
ligere Regerings Medlemmor, der bar 
handlet paa ganske samme Maade som de 
nuvrerende Ministre, dels hvad han me
ner om de to konservativc Polilikere, 
af hvilke H0jrebladet ,Na.tionaltidende" 
den 17. Juli bragte Interviews. Jag 
maa lige forkla1·e Omstrendigbederne. »Na.
tionaltidende" var gaaet til forskellige , der 
ikke kunde vide Besked, og havde faaet 
Dementier; men ,Nationaltidende" hlev 
holdt til Ilden af et Blad, der aabenbart 
vidste Besked, til bvilket der or begaaet 
en lndiskretion - et Blad, dcr ellers ha.r 
vroret meget h0jt oppe overfor, hvad man 
kaldte at rebe SU\tshemmeligheder, men 
som her koldblodigt har begaaet en In
diskretion rued Hensyn til en vitterlig 
Sta.tshemmelighed. Dette Blad vidste Be
aked og opfordrede derfot· ,Nationaltidende" 
til o.t gaa til de rigti~e, tiL de !conserva
tive Politikere, som Vldste Basked, og ,Na
tionaltidende" gik saa, aauenbart noget 
modvilligt, noget tf1vende, til dem og tik 
f0lgende to Svar: af d en ene konservative 
Politiker dette Sva.r, at det· ikke forelaa. 
udformede SaJgstilbud, og a.f den anden 
dot Svar, at han inlet som helst kendte 
dcl'til. Begge disse to Politikere vidste 
Beaked; det va.r ncmlig to af de !trend, 
dor bavde faaet Underrotning af Rege
ringen i Januar. Den ene svarer, at der 
forelaa ikke udformede SoJgsplaner. Da 
jog looste dette Svar, sagde jog til mig 
selv : Saa bnder jeg hcle Sngen, saa f~res 
dct· nltsn.a. saadanne Eorhnndlinger, og en
hver Redakt0r, enhvet· Bladmand, enhvor 
Politikcr, der bar fulgt denne Sags lJd
vikliug med Interviews o. s. v. fra Begyn-

delsen af Juli, maatte sige s ig selv, da han 
saa dette Svar: saa forega.a.r der altsaa 
saadanne Forhandlinger, og dot undrer 
mig, at dette Blad ikke sluttcde det. 
Det va.r et ubesindigt, et uforsigtigt 
Svar af en Politiker, der havde lovet 
Diskretion. Den anden PoHtiker svarede: 
Jeg vctl intct som helst - altsaa akkurat 
det samme som de to nuvrerende Ministro. 
Jog spfJt·gcr til Slutning det rorode Med
lem for K0benba.vns Gte Valgkrecls (Foss): 
Hvis hnn bebrejder de nuvrorendo Mini
sEre, bvacl de bar ~ort, hvorlecles stiller 
han sig saa overfor sine .Mcningsfre4er, 
som jeg her har omWt? 

},o•·mamlen: .Teg skal her afbryde 
Eoruandlingerne for i Dag. 

],olketingets n~ste Mf.lde n.fboldes i 
Morgen, Fredag den 11. August Kl. 1, med 
felgendo Dagsorden : 

1) Fortsrettelse af fnrste Behandling af: 
Forslag ti l lligsdagsbeslutning i Anled

ning af en mellem Danmark og de 
amerikanske Forenedo Stater den 4. 
August l!HG i New Yo1·k afslllttet Kon
vontion an~aaencle Overclt·agelsen til 
do nrovnte ::stater af 0erno St. 'rhomas, 
:::lt. J nn og St. Croix i V estindien. 

2) .EvcntztRlt.: Ferste Beha,zdli ng af: 
Forslag til Lov om Udstedelse nf rente

brorcnde Statsbeviser. 

3) Eventttelt: Ferste Beltandling af: 
Forslng til Lov om midlerthlig iEndt·ing 

i fjov af 20. December l !H fl om en 
srodig Stempelafgift ved Overdmgelse 
uf offontligc Vrerdipapit•et·. 



GUSTAV SMEDAL 

./. 

l.bilag. 

Herr professor N. G j e 1 s v 1 k. 

H e g g e 1 i s t. 

pr . 0 s 1 o. 

Kjere professor Gjelsvik. 

GRANDE , 

OR09AK 

19 august 1935. 

Norges Gr¢nlandslag vil rette en henvendelse til 

regjeringen ang~ende sp¢rsm~let om salg av Gr¢nland. Vil De vrere 

s~ els~rdig ~ se pA vedlagte utkast, og sende det tilbake til 

mig - om mulig omg~ende - med eventuelle bemerkninger? 

Deres avhandling i "Zeitschrift ftir Volkerrecht" 

har jeg ikke gjengitt den virkelige titel p~, fordi tanken er at 

henvendelsen skal offentliggj¢res. Publikum vil ikke forstA, hvad 

"dolus bonus und dolus malus" er for noe. En omskrivning har jeg 

derfor ansett for n¢dvendig, men det er mulig at den jeg har fore

tatt kan forbedres. 

Jeg mA fA lov til A takke meget for det - gjennem 

professor Wolgast - mottatte sartrykk av Deres vektige og interes

sante avhandling. 

Med vennlig hilsen, 

Deres mrb¢dige 
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bydelee til e t e t sl!dni e ter. . •t e.un1ng om A komme til &hi.'t)gton vil 

~re 1 triak erindrin5• 
Sl ik som <!anne sok U gger an, er det 1kke lll1111S 

I &w1se den t ahke t\t den danske l'og3er1ns bn:r Sli.l gopl.An.&r, 08 ~t 

det for ~14en f fros forh~ndl1nger om salg. Vi skal 1kke utVikle de 
f " lger et eal.g ktm ffi tor nC>rtJk tt1'tl'iriesvirkoomhot • t~en henrtssr 
t11 det~ aQn hendtc d& ~.rtJlB Jooofc J..uad ko~:.~. undo~ ;t·u.a~lisk uuver
enitet. 

l~'or don nqrukn rcc;j ering mil dt1:t V"u:·e en opsave ft. 

b:ringe kla.r.he~ 1 t aken. J)Qtte vil e~ter ell S3Wtsynl ignet k1mne 
okj o Vflt1 en skrit't l.1g hfl'nvend~lott ! l:'a den fl(JJ:~;ke regjer1ns -til den 

dnnnk.e . S&l~ .. on c'~t ~r at:.. nt erkl'D:r.i;nt:,:o.r r.om ftr blit t av61tt frA. 
d8Nlk regj eririgehold t i l pres~e os r ikodef) :Ut.ke ilnr vatrt eendter .. 

d18f' , er. det en hlnum e"'k for donne regj erins ~ utta le sis 1 str14 
mcd snddheten :!. et skrittlig eva r til en t r eU'.n.ed st ats r ogJertna. 
Unctex- orihvor om.etentli8hErG v1l Chitt V':tre ev bf;l!tyC!nins ~-.. f ! den danake 

J.svr., ~ ~~ 11-'~ w ~ ~ 01t -:: t:.var. Peen~.vi tet t ra ao..a ~:t-~ 46a. 4·nau ,_,.l lr 
p~. den rr1~ten at Norge ikke htl.r noe 1\ innv~nde 

mot et f:4Ule;. IJ~ eA 11~ frcv ~ 11-cie. e-1 ~ ~· 

Under honVisning til ovenst cnde tillater V1 ous 
1 mrbtdigh&t ~ hensti llo: 

l. 1.\t Den no:r.sko r.eej(1ril g vet' en cl z·:J.ftl:La' ttonvendel ae til den 
1-'!_M: Y.e r~gJorjne B JrP.r ~ t urt.~t :r;" ctct ror.e o den danske rfl

gjO:t."1t;G' hrr f}f Jesplnner n!Cd nenoyn t,.il G:r~~nltmd , og om dot to~ 

ti~en t'~res :rorhnrdlingor o1c oulg ~v dette lend. 

I henver1<1olfllon lH~r det g;h~re~ O!):te~lmom p$ Cit1 t0l {llser eom et 
snlc "V:il Vftkk.~ :t Nor5", oe p~ de f~lger som et bnla kan. t A tor 
forholdct mallar. Jor.gC' og l'anmurlt . 5£~t1(.'t18 bV'r det tremhevea 

at det er tvi l nomt or.n .De.nmnrk har jur1d1sk rett til A eelge 
Gw>nland ( ~fr . or. nT pr ot osnor N. Gjel svik 1 j uli d . !l . of ten"-
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l1sgjort avbt.n<lUn& 1 " Z&itteo~1f1i tur Y~lkeneoh'ttt om 'flr~n 

av aVika.)ttig opt·l."$den 1 mell~lnf()lkel:tee fo~hol.d, os a't dot er helt 

a~ett at DanmArk mangler tnoralak· Hi;t tU A nvbende land~. lh 

eelS v1!1. diJ:r·to~ 1 alle 11lt&ller ~re en UV~ttmlig ba.ndlintt 0'Wl~ 

for Nor8•• 

a. at Den 'lOlrSke H$gjering underratrt~1.' 4tm uol."ikenuke 06 anael·sk• 

. resj.erins Qtd «en mfit&n. hvo..t,p!l Dnntlt:l.:t:k l"Ult" t1lGGnftt. Si« dat normce 

lMd G1.·01tl$n.d, \lS' om at Wnmark tk.ke hkr :r.Gtt 11l A avh&n(le dette 
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liggjort avhnndl1ne i ~zeitoohr1tt tur VOlkerreoht" om virkn1ngen 
av svikakti~ optreden 1 mellemfolkelige torhol~ og at det er .helt 
s1k.lcert at Danmark mangler moralek rett. ttl a avhonde lande,. Et 
salg vil derfor 1 alle ttlteller ~re en uvennlig bandling over
tor Norga. 

2. at Den norske i~egj erina underrettGr den amerikanske og engelske 
resJeri.ag om den mft.ton. hvorp& D.:;;.mnark hu.r tilee;n$t sig det norske 
l and Gr~nlnnd, og om. at D..:m.maxk i!dte lJ.ar rett til A av.nende dette 
land. t-

norges Gr¢nlands l og, don 
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liggjort avhandling i "Zeitschrift fUr Volkerrecht" om virkningen 
av svikak:tig optreden 1 mellemfolkelige forhol~, og at det er helt 
sikkert at Danmark mangler moralsk rett til A avhende landet. Et 
salg vil derfor i alle tilfeller ~re en uvennlig handling over-
for Norge. 

2. at Den norske Regjering underretter den amerikanske og engelske 
regjering om den mAten, hvorpA Danmark har tilegnet sig det norske 
land Gr~nland, og om at Danmark ikke har rett til A avhende dette 

-~~-

~ 1/t 1m ¥". wt ~ o.A /Jeh., ~ a?urre~ 
~~ M r4 kriwd ~~ ~ ~ 11MIWf 

1 ~ 1IV cvt!A.~ WM ~ .. ~ ~~ I ~ 'h1.<VI\- ~ ~ ~ 'f.Atk. -(<~ --1(., ~ ~ ~~ 
Ci'Ve~Vr'M~ <- ~~' 
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DEN NORSKE REGJERING. 

0 s 1 o. 

For kort tid siden har det pA ny vmrt rykter om salg 

av Gr¢nland. Det blev sagt at den danske regjering ~orhandlet med 

De Forente Stater om salg. Ryktene blev dementert av statsminister 

Stauning som uttalte "at Danmark ikke har ~orhandlet med de Forene

de Stater om Salg a~ Gr¢nland, ej heller er der rettet nogen Hen

vendelse til os om saadanne Forhandlinger, og det paatenkes ikke at 

optage Forhandlinger." Dette dementi er sA bestemt som vel mulig, 

men allikevel gAr det ikke an A ~este tillid til det. 

Forholdet er at lignende salgs~orhandlinger tidlige

re er blitt dementert av medlemmer av den danske regjering pA et 

tidspunkt da forhandlingene var 1 full gang og nrermet sig sin av

slutn&ng. Det var tilfelle 1 1916, da bl.a. finansminister Edvard 

Erandes benektet at det blev ~¢rt ~orhandlinger med De Forente Sta

ter om salg av De vestindiske ¢yer. 

Da Brandes blev kritisert ~or sin optreden ~ra et b~ 

stemt hold i det danske ~olketing, innr¢mmet han at han hadde ut

talt sig 1 strid med sandheten, men han tilf~iet: " •••••• jeg havde 

sandelig kendt min Pligt som Minister og Embedsmand og som ansvar

lig Politiker daarligt, om jeg ikke havde sagt Nei." 

Som man ser, hevdet Brandes at det ikke bare var 

hans rett men like~remme plikt A dementere, og han sa videre: "Ska

beri er det, hvis ~an for Alvor vil paastaa, at det var andet for 
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Ministeren at g¢re end at svare Nei, naar han sp¢rges om Ting, han 

skal hemmeligholde, og Vaas er det, naar man virkelig tror derpaa." 

Han fant det med andre ord tApelig ~ skjenke tillid til et ministe

rielt dementi - i hvert fall til et dementi fra den danske regje

ring. 

Det er helt pA det rene at Brandes ved anledningen 

dementerte p~ vegne av den samlede regjering. Derfor kunde han si: 

"Jeg har ikke handlet anderledes, end enhver af mine Kolleger vilde 

have handlet; vi er alle solidariske med hinanden. Med andre Ord: 
I.A.-~ 

Har je&(l¢jet, som det saa smukt hedder, saa har vi alle l¢jet, 

derom er det ikke den fjerneste Tvivl." 

Under folketingsdebatten blev Brandes st~ttet av 

utenriksminister Scavenius som henviste til hvad som hadde passert 

for 20 Ar siden, under tidligere forhandlinger med De Forente Sta

ter om salg av De vestindisk~ ~yer. Da hadde finansminister Ltlt

tichau benektet overfor riksdagen at regjeringen hadde kjennskap 

til forhandlinger, og det pA en tid da regjeringen hadde erklrert 

aig villig til A forhandle. Dette var, sa Scavenius, "noget helt 

andet end at beruegte en Ting overfor en nysgerrig Journalist." 

Statsminister Stauning var medlem av den danske 

regjering i 1916. Det samme var nuvmren.de utenriksminister Munch 

og justisminister Zahle. Den nuvmrende undervisningsminister Borg

bjerg var i 1916 folketingsmann, og forsvarte Brandes's l~gn. IntEt 

under derfor at det har kunnet sies i en dansk avis om regjeringen 

Stauning at den er "et Ministerium, der ikke er bange for at an

vende vestindiske Metoder. II (Dagbladet "Retsstaten" for u~ juli 

1935.). 

Vi har nevnt disse ting for A vise berettigelsen 

av vAr uttalelse om at det ikke gar an ~ feste tillid til stats

minister Sta.unings dementi. Forholdet er, som det blev sagt under 
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folketingsdebatten 1 1916, at den som erkl..Eerer det mot.satte av 

sandheten setter "hele sin Fremtid i den st¢rste Fare," for man vil 
I 

ikke "kunne f¢le sig overbevist om, at senere Erklmringer ikke og-

sA er 1 Strid med Sandheden." 

Om Gr¢nlandssp¢rsmAlet har det ~rt delte men1n

ger i Norge. Skulde den danske regjering imidlertid s¢ke A avhende 

landet, og i klingende mynt profitere av rettsbruddet 1 Kiel,

salgssummen vil efter all sandsynlighet bli et' nisifret dollarbe

l¢p - er det ingen tvil om at denne handlemAte vilde vekke forbit

relse fra Lindesnes til Nordkapp. Den Vilde b11 opfattet som et 

slag -1 ansiktet pA d~t norske folk, og mAtte se1vsagt fA f¢1ger 

for Danmarks stilling i Norden. 

Det vil ikke m¢te motsige1se, nAr vi utta1er at 

en sak av denne beskaffenhet fortjener den norske regjerings fulle 

opmerksomhet. 

Vi ska1 videre nevne: I 1910 b1ev det fra dansk 

side f¢rt uoffisie1le forhandlinger med De Forente Stater som bl. 

a. gjaldt en overdragelse av Gr¢nland. Interessante oplysninger 

herom finn~r man 1 den amerikanske stats publi.kasjon "Paper$ re1a~ 

ing to the foreign relations of the United States", 1926,6 . 561-64. 

OgsA disse forhandlinger et b1itt benektet, nemlig av Niels Neer

gaard som var dansk finansminister i 1910. 

Foruten De Forente Stater kan ogsA Storpritannia 

betraktes som 1iebhaber til Gr¢nland. Storbritannia anerkjente nem-

1ig i 1920 dansk suverenitet over Gr¢nland pA betinge1se av A bli 

rAdspurt, "hvis den danske regjering nogensinde slrulde overveie A 

avhende dette land. "-

I de senere Ar har det, .som bekj ent, stadig 

'V'Cert rykter om salg av Gr¢nland. Den amerikanske mi.nister Mrs. 

Bryan Owens gr¢nland.sbes¢k ifjor sommer, og den efterf¢lgende inn-
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bydelse til statsminister Stauning om A komme til Washington vil 

voore i frisk erindring. 

Slik som denne sak: ligger an, er det ikke mulig 

A avvise den tanke at den danske regjering har salgsplaner, ag at 

det for tiden f~res forhandlinger om salg. Vi skal ikke utvikle de 

f~lger et salg kan f! for norsk nmringsvirksomhet, men henviser 

til det som hendte da Frans Josefs Land kom under ru.ssisk suver

enitet. 

For den norske regjering m! det vmre en opgave ! 

bringe klarhet 1 saken. Dette vil efter all sanasynlighet kunne 

skje ved en skriftlig henve~delse fra den norske regjering til den 

danske. Selv om det er s! at erklmringer som er bli tt avgi tt fra 

dansk regjeringshold til presse og riksdag ikke har voort sandfer

dige, er det en annen sak for denne regjering! uttale sig i strid 

med sandheten 1 et skriftlig svar til en fremmed state regjering. 

Under enhver omstendighet vil det ~re av betydning ! fA den danske 

regjerings svar. Passivitet fra den .J?;Orske regjerings side vil k1.lnze · 

bli opfattet p! den m!ten at Norge ikke har noe A innvende mot et 

salg. Derfor er passivitet fra 11orsk side et farlig standpunkt. 

Under henvisning til ovenstAende tillater vi oss 

1 rerb¢dighet ! henstille: 

1. at Den norske Regjering ved en skriftlig henvendelse til den 

danske regjering s~ker ! fA bragt p! det rene om den danske re

gjering har salgsplaner med hensyn til Gr¢nland, og om det for 

tiden f~res forhandlinger om salg av dette land. 

I henvendelsen b~r det gj~res opmerksom p! de f~l~l.ser.Jsomvet 

salg vil vekke 1 Norge, og pA de f~lger som et salg kan fA for 

forholdet mellem Norge og Danmark. Samtidig b¢r det fremheve.s 

at det er tvilsomt om Danmark har juridisk rett til ! selge 

Gr~nland (jfr. en av professor N. Gjelsvik i juli d.~ .• offent-
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liggjort avhandling i "Zeitschrift ftir Volkerrecht" om virknin
gen av svikaktig optreden i mellemfolkelige forhold), og at det 
er helt sikkert at Danmark mangler moralsk rett til ~ avhende 
landet. Et salg vil derfor i alle tilfeller ~re en uvennlig 
handling overfor Norge. 

2. at Den norske Regjering underretter den amerikanske og engelske 
regjering om den mAten, hvorpA Danmark har tilegnet sig det 

norske land Gr~nland, og om at Danmark ikke har rett til A av
hende dette land. Samtidig b~r det sies at Norge forbeholder sig 
retten til A reise s~ksmAl mot den eventuelle kj~per. 

Uaktet vi t~r gA ut fra at Den norske Regjering 
kjenner til de forhold som her er nevnt, har vi allikevel villet 
sende denne fremstilling, fordi man efter vAr mening ikke kan se 
bort fra danske overraskelser i saken. 

Dr~bak, 24 august 1935 . 

For Norges Gr~nlandslag. 



fra !forges 

regjeringen angf\ende spf.SJTstnhlet om ealg a? Gr0n
v11 bli otfentltggjort i "Tidens Tegn" onsdag 28 a\lgUst . 

har henstillet til mig ~ 

av den. Den ~ 2ffentl1;ggj @res 1§. augu~j - iklse u_t. 

Henvendelsen blir ikke tilstillet andre 

De gj0r btuk av den, bedes det eksemplar av 

''Dagsposten" • hvor oftentliggj~rels~ 



P.V 15 jui1 d •. ih nevnte De at 

gr~Z~nlandssakon "og sender 
,.,.., 

gjerne tn det ind i avisen~ . 

Under henvisning hertil tillater j~g mis A sende 

avskr1ft av en henvendelse som Norges Gr~nlandslag idag 

har sendt regjeringen angAende sp0rsmAlet om salg av Gr0nland . Jeg 

Til orientering gj0r jeg opmerksom pA at jeg ~e 

henvendelsen til andre aviser i Bergen. 

~ree var forbunden for 

hvor otfentl1ggj0relsen eventuelt skjer. 



Jeg till~ter mig A $ende 

'ing!knde 

er gjort pf. slutten. Det er ellere 
,, ' " 

ret tel oe pa s . 4 og en kort tilf01elee pA s .5. 
Henvendel2en blir ~kspedert idag, og tiden tor 

Jeg vil vwre torbunden 



Ta.kk for De res brEtv av 20 · ds. Herll1ed f0lg•r av

av henvenoelsen til regjer1ngen angAende s~rsmAlei om salg 

o:ftentl1t~8j~relaen finner sted. 

Hjertel1g hilsen, 



Herr redAkt¢r 

T r o n d h e 

henven(l e ls.e 

sp~rsm~ let om 

mig ft eende 

. 
For d~t til~elle ~t De vil offentliggj~re hen-

vendelsen - hvnd finne sted 

jee opl yse at jeg ikke 

andre fl~iner 1 Tr.on~heira . 

Jeg va r forbunde~ for A f~ 

otfentliggj¢relsen eventuclt skjer. 

det nummer 



.Tel) t:tll~ter ru1g A senrte vedlagt a.vskr.if't a'i" en 

henvendelse som Norges Gr~nlandslng har sendt regjertngen ang!ende 

at De v11 offentl1ggj~re hen

jea gjerne ser ... ke.n offentliggjs:u:eJ.s! ,.._llao'K. 

Jeg var forbunden for ~ 
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Tysk Nrtikel om Salget af 
de dalisk-vestindiske Oer 
En udf~rtig Fremstilling i ,Berliner Borsenzeitung" 

,, 
Berlin, Onsdag. <S.T.BJ 

,.Berliner Bat2enze!tung"s kendte uden

rigspolit!ske Redakter, Dr. Megerte, be

slueftiger sig 1 Aflen I en stor Artikel 

med Danmarks Salg af De vestindiske 

0er. Han slu·iver bl. a.: 

.,Omve1·denen var klar over denne 

amerika.nske Pression", hedder det videre 

1 .,Berliner Borzenzeitung"s Arltkel" - tU 

Slut var Danmark simpelt ben stillet 

over for Val~tet: enten Salg eller amen

kansk Anneksion. Paa den danske Rege~ 

rings Sp0rgsmaal, om De rorenede Stater 

virkelig vilde finde del n0dvendtgt at be

~tte 0erne. bvis Danmark 1kke vilde 

,.Pr~esldent Roosevelts aktuelle Frem

f<Erd (l Grenlandssp0rlsmaalet) er tkke 

det eneste Tilfmlde. da U. S. A.-Regerm· 
s~elge, havde Udenr~gsmmaster Lansmg 

g~n under en stor Krig har benyttet Sl-
svaret, at .. han ganske vist tkke haabede, 

tuationen til at fravrlste en liile Stat 
at en saadan krattia Aktion skulde b1ive 
110dvendig, men han kunde dog !ore&tille 
slg Kendsgerninger, der vllde tvinge 

U. S. A. til den naevote Frcmgangsmaade". 

Det var tydehg Tale, or den ble" af 
den danske Regermg opfattel oa behand

let som et Ultimatum. Den danske Oesan.dt 
erklierede den 1. December 1915 over tor 

Udenrigsmlmster Lansing, at kun .. Nodens 

Tryk tvang Danmark til at overveJe 0er· 

nes AfstaaeJse ttl De forenede Stater. 

j f.t Kolonlomraade. Under Verdenskrlgen 
tvang Prresldent Wilson Danskerne til 

under Trusel om Void at srelge de tre 

vestind1ske 0er. Oasaa Begrundelserne 

er forblevet de samme. Llgesom man I 

r>ag h:rvder, at der bestaar Fare tor, 

at euroN{'fSke Kolonibesiddelser pas den 

vestllge Halvkugle besrettes af eller ar

stRas til l'yskland og vil kunne benyttes 

som Uda:mgspunkt for t\ Angreb mod 

Amenkn, saaledes var det ogsaa 1 1915 

-16 den foregivne tyske Fare, der tvang 
.. Danmark SE-c 111g nu ikke mere 1 Stand til 

at afslaa Salgsforslaget." 1 den danske 
WllFon W at 'ratage Danskerne deres Riasdag var Regermgen n0dsaget til trod• 

vestmdlr-b~ 0er. DPn davrerende Uden· Frygten for den m~egiige Kebers Uvilje 

rigsm!n!~ter L.anS1ng erklaerede over tor at indremme dette brutale Tryk. Jus-tits

den dav~erenrle Gt-sandt De torenede ministeren erklrerede, at Oppos1tionen 

Stater, a• .,Tysttland annckterer Danmark l'lavde let nok ved at kritisere, eftenom 

med dct Formrial df!rvcd at skaf1e &ill Regeringen desvrerre ikke var 1 Stand til 

en Slags Rt>t til de dauske 0er I Vest- at meddele OffentJigheden ~ine vlgt~.gste 

ma:E'n h\ nrved der ogsaa k.an opstaa en Grunde ror Salaet. Hvad skulde man 

fare for 11anmar b . l a :haenptghed." Saa gere, hvls De Corenede Stater s1mpe1t hen 

snart en aa11dan Anneksion ar Danmark tog 0erne I Beslddelse? Skulde Daomark 

b lcv en E\ullte1. nlde v S. A. ae ala erklaere U. S. A. Krig eller vende stg til 

tvunget til at er Jbre og annektere dissP Europa om H]relp? ... Og Udenrig~mmi

Oer." stereo erklaerede, at Situation en vilde 

bllw meget alvorllg. hvis man udskod Sa-
Organisering af Negrene aen laengere . 

.. At det kun var et Paaskud til at Dr. Megerle bem~erker til Slut 1 siO 

tdnge Danmark til at saelge de vestindi- Artikel: .. Af de vestindi&ke 0cr er mdtil 

~ke 0er, fremgaar", skrivcr Dr. Megerle. 

.. at den Kendsgerning, at Wilson-Regerin· 

ren ved Hjrelp af Penge organiserede 

1 
::egrene til Uroi•l!heder og Protester mod 

,det tyrannlske, danake Herredomme". 

i Dag ikke en Kvadratmeter paa tyske 

Hrender. Tyskland har hverken terri~ 

torlale eller polltiske lnteresser der. Der~ 

imod sidder En~tlrenderne stadig i d.e• 

Omraade. 
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Danmark solgte 
vestindiske ey~r . 

Amerika truet med a 
med makt. 

For a komme Tyskland i forkjapet. 
52 timer efter handelens avsltltning erklerte 

Amerika Tyskland krig. 

Salgets betydning for Grenlandsspersmllet. 

moirer, som ,New York Times" of· 
fentliggj0r er der et in~resaant av
snitt om de f6rhandlinger, SO!Jl f0r· 
te til salg av de dansk-vest:indieke 
0ier til Amerika. Selv var Lan~g 
til tross for flere tidligere mi!llyk· 
kede foreek meget ivrig for A gjen
nemfere kjepet, da han ana! elerne 
for en verdifull erhvervelse for U. 
S. A. Skjl?lnt et foreek var mislyk· 
ket a! sent som 1911-12, tok Lan
sing dog saken op igjen allerede 
1913 og vant Wilsons tilslutning. 
Men medens Wilson sA saken ute
lukkende fra et maritlmt syns· 
punkt, hvllte Lansings 0nske pA. et 
belt annet grunnlag, idet det had· 
de A gjere med muligheten for en 
tysk erhv.ervelse eller kontroll over -0ierne. 

Den 4. desember 1915 skrev Lan
I den avdede amerikanske uten- sing da et heist interessant brev om 

riksminister ROibert Lansings me- forhandlingerne til president WU· 

r. med. 
Barth dad. 

e vilde samtykke i den.fte 
fra den danske regje-

dlingene om prisen (som 
25 milloner dollars) pl
fra amerikansk side av 
at forhandlingene skulde 
: bare trekke i langdrag. 
;rykt blev ikke mindre, da 
forhold til Tyskland for
og krigen nrermet sig. 

temlig bange for, at Dan· 
'rykt for Tyskland skulde 
Ievere eierne, n!r U. S. A. 
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for Morskogen. Han skulde ta. sig Eggnotering. 
etl bad og stupte fra en flAte. Han PA b;raen notertes ldag: 
blev borte med eQgang da han fk. U..stemplede kr. 1·10• stemplede kr. 
ke var svemmedyktig. 1.1~. 

; son. PA en henvendelse gjennem 
1 den danske gesa.ndt, kammenherre 

Constantin Brun, kom der et avvi
. sende svar under henvisning til "i
r ernes ekonomiske betyd.ning ved 
~ Pana.makanalens fullendelse. Liiii-

sing svarte, at man kunde gi Dal).
mark k~mmerstelle begunstigelser, 

1 da U. S. A.s inter.esse var r'e!lt ma
ritim. 

,.Omkring den f0rste november 
(1915) meddelte han (Brun) dette 

' annet forslag til sin regjerlng, idet 
' ban tilf0ide, hvad jeg i all almin-
' '• deligQl:et hadde sagt, at under vis~ 
' omsten~gheter kunde De Forente 

Stater finne det n0dvendig A okku
pere 0ierne i tilfelle av, At Danmark 
skulde miste suvermniteten over 
dem. 

Den 15. november avla ministe-
ren mig atter et besek og sa, at 

Oonsta.ntm Bnm. 

han var rett pinlig berert over et ling vilde f0re til overf0relsen av 
spersmAI, ~om !hans regjerlng hadde suvermnUeten (til U. S. A.), kunde 
stillet, men som han n~let med A jeg tenke mig omstendigheter, som 

overferte suvereniteten over 0ierne 
til en annen europeisk makt, som 
vilde s0ke A omdanne dem til en 
fl&teb&Sis ..• 

over de Da.nsk-vestindiake eier, som 
den tyske regjering ensket til marl· 
timt .bru.k. Den fortsatte danske be

siddelse av ~erne kunde derfor bll 
en trusel mot den danske uavhen

SpsrsmAiet om suvereniteten over gighet". Og i sa fall vilde U. S. A. 
GrsnlancL a.nnektere eierne - ,med den ster-

De vil bemerke, at $persmllet ste beklagelse, men det vilde vaare 
om Grenland er medtatt (i ,forhand- nedvendig for A undg! en alvorlig 
lingsforslaget). Jeg tror ikke, det strid med den tyske regjering om 
er av stor materiell interesse, men suvereniteten og makten over 0ier
akter A. sperre om, i hvad utstrek- ne, da vi aldri vilde tillate, at t.rl· 
ning besiddelsestagen pAtenk:es, da. grup:pen blev tY'f!k." 
meget av 0ia ennu er uutforsket . . . ,Denne direkte uttalte trusel om, 

Jeg tror A burde tilfeie, at after hvad der under visse om.Stendighe· 
min mening er det meget mulig, at ter kunde skje, hadde den enskede 
den danske regjering betra.kter ei- virkning. Den 1. d'esember under
erne som en trusel for deres suve- rettet mr. Brun mig om, at den dan· 
renitet i Europa derved, at hvis m- ske utenriksminister hadde instru· 
erne eftertraktes av en annan euro- ert ham om, at kun nedvendighe· 
peisk makt, vilde den letteste og tens press vilde tvinge Danmark til 
mAtske den eneste mAte, hvorved A overveie avstAelsen av 0ierne til 
den kunde opd lovlig besiddelse av U. S. A." •.• Efter takk for Lan
eierne, vrere A opsluke Danmark." sings Apne ord erklmrte man ikke 

A turde avslA en dr0ftel~e av salget. 
forelegge mig. Spersm!let var det- vilde tvinge oss til en s!dan hand- Frykten for tysk erobring av Det var Constantin Brun, der 

over for Lansing uttalte ensket om, 
at U. S. A. samtidig med sa.lget av 
de vestindiske 0ier, skulde under· 
skrive en protok<>ll, hvori det ut
talte, at ,der ikke vilde bli reist 
nogen innvending mot utvidelsen av 
Danmarks omsorg og suverenitet til 
hele Grenland." 

te: ,Om han mente, at U. S. A. i ling. D&nmark. 
tilfelle av, at den danske regjering Han spurte mig, hvilke disse Den tidligere samtale med Con· 
ikke samtykket i salget av eierne, omstendigheter var, og jeg svarte, stantin Brun, Lansing hentyder til, 
vilde fele det noovendig A sette sig at det var nogen, som jeg tidligere fant sted i slutningen av oktober 
i b~siddelse av dem." hadde henledet hans ·opmer·k$omhet 1915, og herunder hadde han gan-

Som svar meddelte jeg ministe- pA - nemlig de m~lige konsekven· ske apent sagt, ,at der var fare for, 
ren, at mens jeg ikke hadde tenkt ser av Danmarks opslukning av en at Ty_skland vilde ben~tte sig av 
mig, at nogen handling av denne av de europeiske stormakter . . . kaos'et i Europa til A opsluke Dan
art vilde bli nedvendig, da jeg had- Det annet tilfelle var, hvis Dan· 1 mark, og at det mAske vilde gjere 
de h!pet, at en formell underhand- . mark frivillig eller under tvang I det for A opn! lovlig suverenitet 

,Han begrunnet ensket om den
ne protokoll med tidligere opdagel-

ser og senere okkupasjon ved dan
skerne og med hensynet til de dan

ske felelaer." 
Efter Lansinga forslag fikk sal· 

get av lllierne og protokollen angA· 
ende Grenland, uttrykk 1 el;l og sam
me tra.ktat. 

,Den eneste innvending, skriver 
Lansing, mot A innremme Danmark 
suverenitet over Grenland, var mu
ligfu.eten for, at den kunde fortolkes 
aom stridende mod Monroe-doktri-
nen . ..• 

deltok i krigen. 
Og det hastet. Wilson hadde al

lerede sammenkalt kongressen W 
den 2. april 1917 for at den skulde 
erklmre Tysk~and krig, og f.0r.st ler
da.g den 31. mars var Lansing I 
stand til A overrekke Constantin 
Brun checken pA. de 25 millioner 
dollars. Og stra.ks utstedtes den be
h0rige proklamasjon. Ja, man hadde 
et slikt hastverk, at hverken - som 
pA.tenkt - Wilson .eller Lansing, ja 

ikke engang den utnevnte guvern0r 
MAskje hadde itlDvendingen verdi pA merne, admiral Oliver, kunde 

av prinsipielle og felelsesmessige komme til ste.de ved overtagelsell, 
grunne, men i betraktnin-g av for- men commander Pollock blev i stmw 
delen ved A overvinne den danske ste hast beordret til Set. Thom.aa, 
motstand mot salget av de vestin- hvor han samme dag, kL 4. om ef. 
diske IIJier, vilde det vmre en tape- termiddagen overtok merne fra den 
lighet A nekte A anerkjenne dansk midlertidige danske guve:rner, kom· 

mander Konow. 52 timer s_enere er
suverenitet over Gr0nland. Forhand· kl rt u s A T kl d ,__, m e • · . • y~ an Ang. 
lingerne kunde vmre bristet hel--.;-o-~-

hvis vi ikke vilde s~mtykke i den.ne 
anmodning fra den dansl!:e regje-

' . '' rmg ••• 
Fo11handlingene om prisen ( som 

tilsist blev 25 milloner dollars) pA
skynnedes fra amerikansk side av 
frykt for, at forhandlingene skulde 
briste eller bare trekke i langdrag. 

Denne frykt hlev ikke mindre, da 
U. S. A.s forhold tU Tyskland for
verredes, og krigen n~ermet sig. 
Man var nemlig bange for, at Dan
mark av frykt for Tyskland skulde 
nekte a utlevere eierne, nAr U. S. A. 

I 
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"fmerikanske Brne af Model1931 
En Amerikaners aabenhjertige Brev til den tidligere 

dansk -vestindiske Gu verner. 

¥ .. 
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, .. -, 
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De Udtalelser, Pnesident Hoover for ham ubekendt Axnerikaner ovel18taa.
nogen Tid siden fremsatte om de tid- ende Tegnlng, ledaaget a! felgende 
11gere dansk-vestlndlske 0er, som han Brev: Kaere Mr. Larsen. t:>a De V&l' 

bctegnede som et Fattighus, bar vakt Quvern.er a! de d.&nak-veatindiske 0er, 
Opn;aerksombed manre Steder i De var vor natlona.le. Fugl 0rnen, Den 
forenede Stater og er blevet kommen- cr nu, som jel' bar aegt at vtee (ie~ 

teret kraftigt. Llgeledes bar man el- paa ovenataaende TegnJDg, blevet til 

teret de Udtalelser, Guverner Helweg- Gribben. Det er lkke blot Deres ram· 

Laraen fremsatte som Svar paa Pre- le f2ler, men hele den vestl1ge Halv

lftelentens drutiake Karaktertstik · a! I kugle, der er bleve' edel&Jt a! denne 
0erne, or hv.ort han .haevdede, at Be· Fugl. • ' · 
tegnelaen 1 og for slg var ko'rrekt, Titlcn paa. Tegninren lean pa.saende 

xnm at Axnerikanerne aelv bavdc I v~~ere: ,.Am~rikanske 0rne a! Model 

Skyld for Tiletandene. De amertkan- 1931". 

Bke Love havde &bsolut rulneret St. 
Croix, bvor den bed4te Rom i Verden 
tidllgere blev fremstlllet. , P. S. 

Deres erbedige 
A. C. Warfel. 

:t dell ADledblftg modtog Guverner De kan godt faa Deree 0er tilba&) 
HelweJ-L&rsen forleden Dag tra en I hvis De bryder Dem om dcm! 
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OL. M0N'f4. K0BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,996 

(; (t • ~<· J!t1. I;(, 
BTadet: 

.t' . . (,_ 
~~~-6 APR.1931 

,_..1z .,;...,o,.. rlon 

KOLONISATION. 
f J 

Med blussende Kinder la?ste vi 
i vor Barndom om vore tapre og 
modige Forfredres Rejser over Ha
vene, hvor et redt Flag med et 
hvidt Kors i Nord og Syd, 0st og 
Vest lyste som Bavne over dansk 
Daad og Snille: I 0st: tangs In
dlens Kyster og paa 0erne i dlsse 
fjerne Have; mod Syd: paa Guinea
kysten; mod Vest; jomfru-0erne 

I og mod Nord: Grenland - aile 
Vegne var Spor af fa?drenes Plov 
plejet i Danmarks Navn, fordi de 
ventede, at Efterslregten vilde pi!!Jje 
dybere endnu. 

Uhyre Rigdomme og MuUgheder 
ventede os, men Slregterne forstod 
ikke at holde Sejrens Frugter fast, 
og eet efter eet faldt de til Jorden, 
Kolonieme afstodes eller solgtes, 
enten det nu skete frivilligt eller 
under Tryk, og vor Tid saa et for
holdsvis ribbet Danmark, der se
nest gav Afkald paa de vestindiske 
0er og kun beholdt det hidtil ret 
upaaagtede Gr!!Jnland tilbage. 

Det falder ganske naturligt at 
henfalde til disse Tanker og dvrele 
i Minderne paa et Tidspunkt, da 
Amerikas Prresident er kommen til 
at trrede fejl og beklage sig over 
de vestindiske 

Ugvis Opfattelsen af, hvad man Tier. FremstiiHngen af Rom vilde 
kalder Kolonisation vreret forskel- ogsaa have bedre Vilkaar end nu 
II under Forbudet i Amerika, og eng. 

Der var en Tid, da Kolonisation dellg maatte 0eme for os have 
beted Drab og Udslettelse af Lan- haft en vis turlstmressig Interesse. 
dets oprindelig indbyggere eller t Men nu er der vel ikke Tale om, 
almindelig Slavehandel. I saa Hen- , at vi kan eller skal k0be dem til
seende kom Danmark tilkort, efter 1 bage? 
som vi vist var den Nation, som ferst 1 Lad os da vende Blikket mod 
forbed Slavehandel men til Gen- ' Nord. 
greld maa vi efter moderne Prin- , · Hvilken Magt i Verden vilde for 
ciper have vreret mellem de bedste. AJvor fremfere den Tanke, at der 

~1 Dernrest var Maalet at faa saa me-
get som muligt ud af Stedet, Vrer
dier af forskellig Slags. Og hvad 
maatte vi Unge ikke h!!Jre den Gang 
om vor V ankundighed med Hensyn 
til Udnyttelsen af de vestindiske 1 

0erl Og dog. Sammenholder man 
dette med den amerikanske Prre
sidents Udtalelser om de fattlge 
0er, falder Sammenligningen langt 
fra ud til Amerikas Fordel. 

Endnu grellere bliver Forholdet, 
naar man ser "de frie og uaf
hrengige A·merikanere1's KoJonise
ring af Amerika med Indianemes 
UdryddeJse som Resultat. Til Gen
greld kan naturlfgvis den merkan
tile Side af Sagen opvise et Plus, 
der dog maa ses i Skygge af f. Eks. 

var Fordel ved Grenland, men det 
er vel ogsaa denne Mangel, som 
er Aarsag tiJ, at man ikke tidligere 
har gjort os Rangen stridig. 

nisering til et Srersyn, et sksn 
Blad i Udviklingens Historie. 

Hvllket strerkt og menneskeligt 
Udtryk for Nrestekrerlighed Jigger 
der lkke i de Ord, hvormed Direk
teren for Oren lands Styrelse kende
tegner Dan marks Maal i Grsnland : 

Sk0nt dybest set er det vel net
op her i Grsnland, at Ordet ,Ko
lonisation" bar faaef sin smukke~ 
Fortolkning. At fsre Grsnlrenderne frem til 

Civillsationens Lys saaledes, at de 
en Gang vii vrere modne nok til 
at staa lmod, naar Samkvemmet 
med andre Fofkeslag bliver uund
gaaeligt. 

Ikke for intet indlededes oprio· 
delig Kolonisationen paa Grenland 
af en Prrest - Hans Egedes Navn 
vii for stedse vrere knyttet til Oren
land og Arbejdet der -, og det 
er vel denne Mildhedens Aanq 
som endnu ger den danske Kol, 

Forts~ttts Side 8., 

At gere Fangeren til Freder, at 
lrere Menneskene at vrerne om og 
udnytte - ikke udrydde - de 
Vzrdler, som et karrigt Land lod 
sig fravriste. Hvilken himmelraa
bende Afstand, hvilket Svrelg mel
tern to Slags Tankegang er der ikke 
i dette: Paa den ene Side at lrere 
Landets Befolkning selv at forvalte 
Landets Rettigheder - og paa den 
anden: At betragte Landet som til
freldige jregeres lnteressesfrere, hvor 
det blot grelder om at skyde, skyde 
- udrydde. 

Hvis det betyder noget eller er 
nogen Adkomst til at nrevnes i 

Forbindelse med Gr!!Jnland, maa da 
det Arbejde, der fra dansk Side 
srettes ind til Forde! for Gmnlands 
Befolkning, veje til og vise, hvem 
der blandt Nationer er den, hvis 
Vilje og Ret, naar det grelder Gmn-
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enten det nu skete frivilligt eller sidents · Udtalelser om de fattige 

under Tryk, og vor Tid saa et for- 0er, falder Sammenligningen langt 

holdsvis ribbet Danmark, der se- fra ud til Amerikas Fordel. 
nest gav Afkald paa de vestindiske Endnu grellere bliver Forboldet, 

0er og kun beboldt det bidtil ret naar man ser ,de frie og uaf

upaaagtede Gr0nland tilbage. brengige Amerikanere"s Kolonise-

Det talder ganske naturligt at ring at Amerika med Indianemes 

henfalde til disse Tanker og dvrele Udryddelse som Resultat. Til Gen-

i Mindeme paa ef Tidspunkt, da greld kan naturligvis den merkan
Amerikas Prresident er kommen til tile Side af Sagen opvise et Plus, 

at trrede fejl og beklage sig over der dog maa ses i Skygge af f. Eks. 

de vestindiske 0er, samtidig med, Spiritusforbudet og de seneste 

at Nordmrendene ikke kan faa nok Begivenheder i Chicago, hvor For

at Gmnland - og Danmark for brydere til Dato bar siddet i Hej

ferste Gang meder som udstil- sredet. Saaledes set kunde man 
lende Kolonimagt ved Frankrigs uden at fornrerme nogen karakte- 1 
Koloniudstilling. risere Kolonfseringen af Amerika 

Oer er vel ingen, der nutildags saaledes : En Flok Pi rater lander 

er i Tvivl om, at vi syndede, hver paa en Strandbred, fordriver Ind- 1 
Gang vi bortamputerede et Stykke byggeme, tager, hvad der er af 

at vor Jordklode, hvor dansk Ini- Vrerdisager, og holder derpaa et 

tiativ havde haft Fodfreste, og de Orlkkegilde, som forbydes af de 

Rester, som i sin Tid skreg sig overordnede, hvad der kun har til 

hrese paa at fortrelle os, at Dan- Feige, ft det fortsrettes vrerre end

mark ikke egnede sig til at vrere nu og ender i vildt Opger mellem 

Kolonisator, er forlrengst forstum- de Lovlydige og de Lovlese. 

met af Skarn eller er nu med til at Man begriber ikke, hvilken mrer

fremhreve Oanmarks Evne i saa kelig Psykose, der maa have gre

Henseende og henviser til Oren- bet Folket, naar det i sin Tid 

land. k11nde g.aa med til en Afstaaelse 

For saa vidt kunde man ligesaa af de vestindiske 0er, for disse 

godt henvise til 0 . K.s Bedrift i selv er jo i Bonitet ikke af mindre 

Siam, bvad det rent merkantile Vrerdi end det evrige Vestindien, 

grelder, og Summen af de samlede og Presset fra Amerika kunde vel 

Betragtninger bliver da, at dansk vrere klaret, om man havde vi11et. 

Aand og Snllle aldeles udmrerket Den nuvrerende Misere skyldes da 

egner . sig for Kolonisation. Ellers ogsaaStateme selv: de uforho1ds

er der jo ingen Mening i det hele, mressig beje L0nninger og Forbu

kun bliver Mindeme. om svunden det, og selv om Amerikanemes 

Storhedstid saa meget desto mer- Frygt for Tysklands eventuelle Be

kere. siddelse af Oanmark drev dem ud 

Naturligvis spiller Spergsmaalet i det absurde Forlangende om Set. 

om Trafikmidler og Teknik en Rolle, Thomas' Havn, vii de 0erne selv 

naar Talen er om Kolonisation af uden denne kunne vrere bleven et 

et Land, men i saa Henseende bar Plus for Oanmark - nu. Der 

vi dog aldrig vreret bandikappet; foreligger i hvert Fald den Mulig

. vi har altid haft Ski:be og Mand- hed, at nogle fornuftige Bnmd

skab, Handel og Kebmrend. Og de boringer vilde kunne erstatte 0er

Vanskelighedet, vi har haft at · nes naturlige MC\ngel paa Vand. 

krempe med, har vel J_lreppe vreret Bananer, vi nu indf0res i Masse

forholdsvis st0rre for os end lor vis, maatte ligeledes kunne dyrkes 

andre Nationer - blot har natur- her tillige med forskellige Krydde-

}·\Vi.S 
Adkomst ti\ at nrevnes 

nogen 1 d maa da 
Forbinde\se med On'ln a:; , k Side 
det Arbeide, der tra ans 

. d ti\ Fordel for Or11Jnlands 
srettes to . til og vise hvem 
Beto\kning, ve}e ' hvis 

b\andt Nationer er den, 
der t relder Gren-
Vil'e og Ret, naar de g 

1 den afg0rende og eneste. 
land, er d tte er oanmarks 

Set ud tra e 
l d og Gren-

Udsti\ling at Gr0n an . 
. Gestus, der 1kke 

\rendernes Ltv en f-
alene er berettiget, men ogsaa ua 

l. og afg0rende. 
vise 1g QG0 CHRlSTt~N B · . 
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Fattighuset til de 25 Mill. 
Dollar·s~ 

Amerikanemes Planer med de tidligere dansk· 

,vestindiske 0er. 

1Jyml Oha1'lotte Amqlie pew. 8t. ~·1wmcMJ .~om Am61·thancntc t:il Ufi't'e W 
et tnternation(.llt Turi.;t8tcd. · 

I'nesident Hoovcrs bemrerkelsesvmr- naUonalt Tunststed, der kan kappes 
dtge Tale om de vestlndlske 0er - med Flortdas beremte Strat?-de. 
,.Jom!ru0crne" - ha.r givet Genlyd Men man stiller sig skeptlsk overfor 
overalt i Amcrika. lndbyggerne paa de dlssc Planer. .,Evening Sun" i Balti
tidllgere danske 0er bar klaget: En more skriver for det ferstc: ,.Mr. Hoo
saadan Omtale kan kun svmkke deres ver burde have forklaret, at vi kebte 
Kredit! Det vU ganske lamme deres ikke et J:o'attlgbus - vi Iavede det selv 
Forretningsliv, at Staternes Prresident ud at det, vi kebte!" 
har kaldt 0erne et .,Fattigbus". Man ter sige, det amcrikanske Blad 

.. Det var en Misforstaaelse, at vi no- her rammer Semmet paa Hovedet. 
gen Sin de kobte de 0er," sagde Prresi- .. Rom og Regnvejr er det, 0crne bar 
dent Hoover. ,.Men nu bar vi dem, og mest Brug for," udtaler Lemuel F. 
saa. maa vi ogsaa gere dct bedst mu- Parton i en Artikel til , Consolldated 
llge for dem.'' Press Association" . .,Og da Mr. Hoover 

Forelebig er Myndigheden over 0er- aabenbart ikke kan fremska!fe nogen 
ne flytlct fra. Marineministerict, hvor- at Delenc, cr hans Pessimtsme for · 
und~r de hidtil - i deres Egenskab af staaellg." 
eventuel Flaadebasis - sortere(le, og Men nu vii Guvern0r Dr. Pearson 
en civil Guvertl0r mea vidtgaaende altsaa. preve paa at f:lkabe et ·Turiststed 
Myndlghed er u~mvnt. Hans Na:vn. er a.f Format ud at '0er.ne. Reinvejret 
'or. Pearson. Hans Plan er at lade op-1 kan TUrlsterne jo nok undvrere. ],\ten 
fim~ store Luksushoteller, sanere 0er·l om de vll ko~UD~c, naa.r der ikk:e faas 
ne, tndfere al mulig moderne 6g fmngs- r Rom . . eller andre Sp!ritUOS(I. - Vil ' 
lende Sport og derved skabe et inter- Tid en vise! / 
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Udvandring fra de gamle 
dansk-v~stindiske Oer 1 

,Amerika er for C?Jjeblikket ved at for 
vandle dem til et F attighus". 
NtM Yor'k, Onsdag. R. B. 0jeblikket ved at fo" andle dem Ul el 'J e.n for kort Tid sldcn holdt Tale. eaa.da.nt ved taabelip Love." (DeU. er 

hiU' Pl'llesldent Hocn;er omt~t VIrgin mentet pa.a. Forbudsloven, 110m pauta.aa 
lsla.nds, de tldllgere d&nsk-vestlndlske at have odelagt 0ernes Romha.ndel). 
0er, 110m ,Amerika.s Fa.ttighus" Bladet skrlver Vldere: 

Me~ U(lga.ngspunktet fra denne Be- .,Enhver Amerikane:r, der forn~ 

I 
mrerknlng skriver det 1 St. Thotna8 ud- vore 0er, viser kun. at baD er blottet 
konuncnde Blad ,.St. 'l'hon\IIB Mail for Anstrendlghed, selv om haD er Prte
New:>p(l.per"~ · st<lem for De torenede Stater. 06fflf13 

,.D& Da.nmark overdrog 0erne U1 De Befolkning /flier trig ( 'lui~ Grad 
foronede Stater, va.r de vlsselig ~ke stedt og omglMJ6 mcd Tatt'kcr om tJt ud-
noget F"'ttfghu.,. Men Amerika er for t:andre og cn;erlade 0erne til trig ~Jelv. u 
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u. s. A. 
skulde ikke kj~pt 
De vestindiske 0er, 
sier Hoover. 

Vi har betalt 
zs mill. dollar 
for et fattighus. 

Sp~ei&l~lerram til «AfteDI{)osten». 

Kjebenhun, Zl. mare. 

Et telerrut ill cBerlingake Tiden

de,. fr& New Y'&rk meddeler act Pre

aident H o o ,. e r pl. tilbakereisen fra 

det Karaibieke oJnbord pA. slagskibet 

«Ariaonu bar uttalt sin beklagehe 

our at De forenede. Stater i sin tid 

kjepte de veatindiske eer av Dan

mar~. 
Han uttalte at p~ Portorico badde 

ban sett mulirheter for en utvikling, 

men derimot nr han me&"et peuimi

stis.k m.ed hensrn til de tidli&'ete da.n

ake •er. Amerika. bar her - ss. han 

- betalt 25 millioner dollar for et 

rent fattirbua. Det rielder ialfall 

minst 90 pet. u befolkningen. Bort

.sett fra meret fjerne maritime ben· 

.Sfn fll' tlet en ulykJte at Ti nogen
ainne kJepte dine eer, sa presidenten. 

Derea korreapondent h-.r forelart 

' dette telerram for den tidlihre dan· 

eke runrner pl eene, Hel,."er-L&reen. 
or bedt ham ai sin meninr om for- · 

l)oldene. 
Det er illllfen t•il, I& ruverneren 

10m nar Pl IPeremllet. om at pre

eident Hoonra akildrine ,.,. tilstan

dene er riktir. Hen det er Amerikaa 

eren akrld. Det skyldes den ame

rihneke forbudepolitikk oe kriaen Pi 

verdens sukkerQlarked. - k . 
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,,Am erika 
kjepte faktisk et I 

fattighus av 
Danmark". 

President Hoover ser 
' pessimistisk pa for

holdene pa de 
V estindiske eer. 

Ombord p4 krtguktbfJt 

,_,Arizona", 1'1. m<Jra. 
President Hoover, som nu er pt. veil 

bjemover fra sin relse til de vestlndl
ske eier, bar uttalt atn store beklagel· 
se over at De forente Stater JQepte 
Virglnla-etene av Danmark. Han frem
hever, at han bestemt tror at det kan 
la stg gjere A. utvikle sunde forhold, 1 
Portorlco, men han ser meget pessl· 
mlstisk pl forholdene pA. Virglnia
eiene. ,.Om dette kjep kan man sl at 
det De fo~nte Stater flkk for sine 26 
mllUoner dollars, var fattighu. mcd 
90 prosent av befolkningen 10m bebo
ere". 

,Fra bvaketaomhelat B)'D8punkt er 
det A. bek1age at vi nogell8inde kjepte 
dls$e eter", uttaler p~dent Hoover 
videre. Den eneste nytte mA.tte veere 
en eventuel rekruttering av soldater 
fra denne fjeme koloni. 


