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En sj3llden UcJmmrkelse. 
Kammerherre B~n~•JJ. der ertcr ai 

have trukkei. s1g tilbage fra UdE'nrJ(S· 
tjenesten efter Minister Oldenbur!l's Ded 
fulgte Opfordringe» til at lade sig kon
stituere som Danmarks :Qesandt i Frank· 
rig - en Pc1st, han tidligere havde vare
taget i omtrent en Snes Aar, bar som en 
Tak for sin diplomatiske Virksoml}ed mod
taget en mcget sjmlden Udmmrkelse. 
Kammerherren, dcr i Forvejen havde l 
Storkorset af Dannebrog og Fortjenst
medaljen i Guld, har nu a! Kongen !aaet 
Storkorsbryststjernen i Diamanter. For
uden Kammcrherrc Bcrnbott bar kun to 
nulevende Danske denne hojc Udmrer
kelse, d.en tidligere OverhoCmester og Te
aterchef, Grev Frands Brockenhu.us-Schack 
og Ordensskatmestercn, fhv. H0jestcrets
dommer Viggo Krarup. 

Som fodeden meddeJt er Kammer
herre Be.Qlhoft kemmet hertil fra Vichy 
for <!l gcnnemgaa en Laegcbchandling. 
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Ogsaa den nye Direk'-r for Udenrigsministeriet og den 
nye Chef for dep411olitiske Afdeling blev i Gaar udnevnt 

Udnmvr 
Diplc 

Fortsat fra s1 

Den nye Dire1• 

steriet Nil& Sv•s 

gammel. Han er'• 

taler perfekt s,· 
norsk Dispachl/lr ·. 

Broder til Overtai• 

i Esbjerg. Han er t 

Sekreher i Lensk1 

i Udensrigsminlst( 

paa den Tid, da d• 

ge Unge i Udenr} 

i 1922 blev han. 

Berlin or vendte h 

har han gjort Tjer. 

borg. 

I 1938 blev Nil 

for Udenrigsministt 

Dell -n:re Geaandi I ·Berlin, M.iJJWier 

C.O. M~. 

Den nye Direkt41r f«* UcleDrlJiaDlnil&erlet, 
Lep ttonara.ad Nils SveaDlnpea. 

D IREKTfZ)R for Udenrlgsministe-- politiske A!dellng. Da Kammerherre 

, riet, Mtnister · Otto Ca.Tt Mohr , Bernhoft (der 1 1939 efter Minister 01-

overtager fra 15. Juni Posten som Dan.- denburgs pludselige ~ for anden 

marks Gesandt i Berlin efter · afdlllde Gang i sit Liv blev Gesandt i Paris) 

Minister Herluf Zahle. Det v~r ventet, i 1936 trak sig tUbage som Direkt.,r for 

at Valget vllde falde paa Minister Udenrigsministeriet, blev Minister 

Mohr, men f!llrst i Gaar forelaa den Mohr hans Efterf!lllger. 

officielle Meddelelse om Udneevnelsen Siden da har han bestridt denne 

Samtidlg er den nye Direkt!llr for Post med meren Dygtighed under For

Ud~nrigs!J1inif1teriet udneevnt. Det blev hold, der stillede store Krav til Direk- ' 

Legationsraad Nits Svenningsen, der tiiJrens Personlighed. Hans klare Hjer

indtil 'nu har veeret Chef for Udenrlgs- ne, hans heje BE'gavelse og hans urok

ministerlets politisk-juridiske A!deling. kelige Pligtf!lllelse som Embedsmand E'r 
. . 

Han efterf!lllges her af Kontorchef Evner og Egenskaber, som er kommet 
' }'rants Hvass, der altsaa rykker op i Udenrigsministeriet og Landet til ro-

anden Llllnningsklasse og bliver Afde- de. Karakteristisk for Minister M0hr 

lingschef. Hvass' hidtidige Arbejde <~om er hans Ro og Ligeveegt l alle Sltuatio

Chef for UdE'nrigsministeriets Admini- ner, og de, der har haft med ham at 

strationskontor skal indtil videre be- g111re, vil have faaet et Indtryk af hans 

strides af Minister Oxnotm. fine Elskveerdlghed, hans sikre Optrce-
den, hans omfattende Viden - og mall· 

Den nye Gesandt i Berlin ske ogsaa af det Lune, der a- et Treek 

Den nye Gesandt i Berlin, M~ister i hans PersonUrhed. 

Otto Carl Mohr, er f!lldt 1883 og er SfJn Efter Minister Zahles Dllld blev Mi

af afdede Godsforvalter Mohr paa nister Mohr straks neevnt som hans Ef

Scheelenborg paa Fyn. Han er Jurist, terftz~lger, oi nu foreligger altsaa Ud

var nogle Aar i 0. K. Oi indtraadte i tuevnelsen. Den nye Gesandt - der er 

1913 i Udenripministeriets Tjeneste. I gift med en Datter at Apoteker V. 

1918 kom han tU Paris som Legations- Strl!lyberg i Aalborr - gaar ind til sin 

sekreteer, vendte allerede meste Aar vigtige Opgave med store Fol'\ldscet, 

hjem, var Kontorchef en kort Tid og ninger for at lese den godt. 

sendtes i 1920 som Legationssekreta!r 

til Berlin. I Aarene 1922-28 'Var han 

Gesandt i Brasilien, forflyttedes der

efter til Tyrkiet - og blev i 1931 Chef 

for Udenrigsministerieta l!lkllinomisk-

Den nye DirekUtr 

Minister Mohrs Udneevnelse bar zi· 
vet Avantement for de Yngre inden for 

Karriere~ .{Foru~tt.a s. l O) . 

er 1 Uc!enripmini

\ar var han - 1 to 

lnistersekret;er. I 

'cekonsul 1 Ham

konsul Yde, 1 1933 

London, siden 1936 

Iemme. I 1939 blev 

ntorchef og I 1940 

tlonskontoret. Den 

·n Anerkendelse a! 

)y(tlghed, han har 

er, hvor han har 

ske A fdeling or h__ • u.cu .&:.ogensxaor Afdelingschef Frants Hvass er Ju- ~-~-----__) 



Udnmvnelserne i 
Diplomatiet 

Fortsat rra Side 1. 
Den nye Direkt0r for Udenrlpminl

steriet Nil.! Svenn.ingun er '7 Aar 
gammcl. Han er fllldt i Stockholm (og 
taler perfekt Svensk) 

norsk Dispach~r A. Svenningsen og er 
Broder til Overltege 0. K. Svenninpen 
i Esbjerg. Han er Jurist, var et Par Aar 
Sekretrer i Lenskontrollen og kom ind 
i Udensrigsministerlet i 1920. Det var 
paa den Tid, da der var Brur !or man- I 
ge Unge i Udenrigstjenesten. Allerede 

fl!ll'* en lang lte kke Forhandlinrer om ot blev Sekreter 1 U<!enrir srn n1-
.politiske Emner. Tidligere faldt hans sieriet 1922. Nocte. Aar var han - 1 to 
A.rbejde inden for den handelspolitiske Overgange Ministersekretler. I 
Afdeling, og han er saaledes ~je for- 1927 blev han Vicekonsul i Ham
trolig med disse to vigtige Omraader borg unde-r Generalkonsul Y<!e, i 1g33 
inden for Udenrigsministeriet. Han er Legatfonssekret2r i London, siden 1936 
meget dygtig or har skabt sig megen har han vaeret herhjemme. I 1939 blev 
Anseel~e. En a! hans gode· Egenskaber han udnaevnt til Kontorchef or i 1940 
er, at han altid fremf~rer sine Menin- Chef for Adm.inlstraUonskontoret. Den 
.ger kl~rt og t,ydeligt, saa man ved, hvor nye Udntevnelse er en Anerkendelse a! 
man har ham. Han er i Besiddelse a! den rolige og sikre Dygttrhed. han har 
stor Forhandlinrsevne og har stor Re- vist paa de Omraader, bvor han har 
spekt for Realiteter. v;eret anvendt. 

Naar Legationsraad Svenn.ingsen skal 
I0!te Arven efter Minister Mohr paa 
Direkt0rposten, er det at stor Betyd
ning, at hans Stilling i ,Huset" er god, 
og han vU i sin nye Egenskab blive 
mt:'dt med Sympati a! den store Stab 
af Embedsmamd inden for Murene. 

Den nye Afdellncschet Frants Hvass. 

i 1922 blev han Legationssekretaer i h~rer ogsaa tll de yngre inden for T je
Berlin og vendte hjem igen 1930. Siden nesten. Han er 45 Aar gammel og Sen 
har han gjort Tjeneste paa Christians- a! afd~e Overretssagferer Anders 

Den ny c Afdelingsche! Frants Hv ass 

borg. 

I 1938 blev Nils Svenningsen Chef 
for Udenrigsminis.tericts polltisk:-juridi
ske A!deling or har t dr-n Egenskab 

Hvass - og ualedes Broder til Stats
skovrider Jens Hvass paa Mosskovgaard 
og Zo.ologen Hans Hv!lss. 

Afdelingsche! Frants Hvass er Ju-



En stilfaer'dig ~ordefeerd i Bolmens Kirke, som: 
overvaeredes af Kongen qg K~n~rinsparret · 

Konren, Kronprinsessen 01" Kronprinsen forlader Dolmens KJrke. 

Sllkebaand - til venstre en Fltl\c:le og Luttvaabena fl)vepstkommande- ministerle\1 Embedsmaend, Minister MCLri
Lal,lrbeerkrans med Baand ,1 ·de avenske r'nde, Prins Christian og Prln.sesse Feo- ntt• L. Ydt fra Ham borg, Overhofmarsknl, 
eule og blaa Farver ira Kong Gustaf af dora, Ri~bankpreesident Funk, Grev Luit- Grev Frcmds Brockenhuus-Schack, Mlni
Sverlge, til hejre en lige saa pompes Krans pold Castell-Castell, Schillerteatret ... det ster Bjerring fra Bukarest, Admiral Ham
l tyske Farver !ra Adolf lfitlf'r. Saaledes var allesammen Kranse, der var sendt til mericl•, Minister Bent Falkenst;eme oe 
fejrede tre Statsoverhoveder den dode Mi- Mindeh~Jjtidellgheden i Mattheeu.sklr.ken i Frue, den lslandske Charge d'affaires Jon 
niater, men desuden overvreredc Koneen Berljn, og hlandt dlsse var ogsaa en Krans Krabbe, thv. Minister 0. Krag, Overlae(le 
sammen med Kronprin.s F-rederik, Kron- fra den danske Menl&hed i Berlin. J. P. Hartmann, der var Zahles Soldater-
prlnsesse Ingrid og Prinsesse Margaretha 1 tJVrigt saas Kran.e fra det tyake ~- kamme,rat, ld.et de aammen aftjente Veer-
selv Hejtidell(lheden i Holmens Kirke. neplleten som Marlnesoldater i Dansk sandtskab l K~Jbenhavn, den avenalce ~-
:~:::t 11:;:sk~e::!:.;:::,ae:~~~~:~~:l~~~ sandt i Kebenhavn Of i Berlin, Eks-Kron- ;;:~:~~:n~a=erh:~~~i~t~o ~r~:.n~~ev~ prlns Withelm og Gemalinde, Fqrenln, en rekter. Dr. Walter og en Rooklte Medletn- for sBnderjyske Krlgsl)eskadigede og end. iode M1tue Scheel, Kongens Yachtkaptajn, 
mer at den herv!l!rende Legation, bl. a. nu mangtoldige andre. Kommand~r Ba-rfoed, og den forhenvee-
Legatlonsraaderne Dr. Schaller ott Arve- rende Yachtkaptajn, Kommand!Jr Bojtaen, 
storhertug Frantz af Mecklenburg. Ende- Lederen at den tyske Koloni i Keben-
lii reprcesenteredes Kong Gmtaf a! den Kendte Navne F.,lcet havn Ritmester Schiifer, Overleeee 
sven.ske Minister, Friherre Hamilton, der Mange kendte Navne saas i dette Fglge, Guildal, Baronesse Ullll Rosennn-
m~te sammen med Sveriges Geaandt I der stilfcerdigt m111dtes i Holmens Kirke. Lehn, fqrhenvaerende Minister l War
Berlin Richert. Udenrigsminister Erik Scavenitu kunde szawa Pete-r Scheu, Trafiklnspektor Kro.Jt, 

ENKELT, men smukt blev Kammer- lem hvide Blomstt>r og gronne Planter, Mrengder af Kranse laa i Sldeskib oe ikke komme, da han endnu er syg af In- B0jesteretssagf0rer Gu11 Shaw, Generalherre Herlu.f Zah~ i Gaar Eftermid- og dens eneste Pynt ud over vort gamle ned langs Midtergangen i Kirken. Der !luenza, men til Stede var de to tidligere sekreteer HI{Jsbro Holm, Orlogskaptajn 
deJa begravet fra Holmen& Klrke, . og da Flag var en Laurba?rkrana ira Kongen. og var Kranse tra Kronprinsparret, Prins Udenrigsministre Dr. Molte1en og Dr. JueL-Brockdortf. Godsejer Emil Lauen, 

Knud og GemaUnde, Prlns Carl og Prln- P. Munch med Fru Elna Munch, og i F11l- DirektfJr Johan· Hilf;>org, Kontorchet H. P. 
!1eRse In.gel>org at Sverige og det svenske get saaaogsaa Grevin.deNiM.Moltke, Enke 1 Hotfmever med Frue, Ca-rl Georg Naser, 

Skjult bag Baaren laa op mod· Alteret Ud'enrigsmlnlsterium. Den st0rste at dem eCter Grev Carl Moltke, Udenrlgsminister Direkter Knud Sth11-r, Professor Hauch 011 

det torerik ! Stilhed, var det hovedsage- DTOl:lningen. 
1ig Venner oe naermere Bekendte, der her 
eamledes tor at alee ham et sldste tri- Kranse fta UdenTigsminlsteriet og fra Her- aile var en enorm Laurbcerkrans tra Ries
bende J'arvel. luf Zahles Medarbejdere i Legationen 1 marskal Goring, den maalte to Meter I 

Teet hyllet i Dannebrog stod Klsten 1 Berlin, og paa hver Side af Indgangen til Diameter og laa i Sideskibet mt>llem en 
Koret stod, saaledes at de syntes at danne I lang Raekke a! tyske Kranse, fra RigsXoret, hvor Mamgder af braendende Stea-
Spalier uden om Kisten med Kongens og I udenrigsminister von Ribbel'ltrop, det dl. 

i Staunings forste Ministerlum oe 1ndtil Frue, Leeatlonsraad Steenun-Leth, Kom
da ~sandt i Berlln, Zahles Forpmger.,. mandorkaptajn Kjtllsen, Statskonsulent 
I evrigt n<e-\'ller vi af Feleet ud over den JacobatB oe Handelsattache Klem fra Le
tyske Minister med sine El'nbedsmaend den gationen I Berlin, Dr. Aage Chri.tttani, 
italienske Minister Sapuppo, Direktlfr. Ark1var Heins• fra Udenl'igsminlsteriet, 
Mohr i Sprdsen for mange af U(lenrigs- Profes5or Cart Roos med Frue, den gamle 

r lnlys skl.nnede med klare E1ammer mel- Dronningens Krans, to vreldige . Kranse p_lomstiske Korps i Berlin, den tyske Haer, . . 

~ra. ven11tre ses Fr~errei.uac llumllton IJleU sl,n .lluncl, duu H\'.,liHku Gel);lmlt 1 Killmnlull' n, l·l'IIH,Irrt: UamLltul,, c.l··•• ~~ cusk.: uusa.utlt i ucl"lln iolehert og .!Ha.l·Ifc:~.ttacnc, Konlmaudprl~apt:tjn l{jelsetl; vt•ere 1e1 forau Kirk~n Vdenrlpmlnb teriets Direk&,r Mohr (med den hllole Hat l Ha.anden or med s1n Frue paa aln hjljre Side), Fru Elna Munch, fhv. 'Udeoripminister, Dr. P. Munch, den tyske Gesandi 
YOD Benthe-Fink or Baronellle Ulla Roaeottrn-Leba. 



ill ~verstkommande- mlnisteriets Embedsmamd, Min,1ster Mari· 

1. og Pdnsesse Feo- nu.a L. Yde fra Hambor&, Overhofmarskal, 
:nt Funk, Grev Luit- Grev Fr<m<U Brockenhuus-Schack, Mini
.ehillerteatret ... det ster Bjerring fra Bukarest, Admiral Ham-

5e, der var sendt til merich, Minister Bent Fa!kenatjem.e og 
1 Mattlue~Ukirken i Frue, den ls,landske Char&e d'affaires J= 
var ogsaa en Krans Krabbe, fhv. Minister 0. Krag, Overlaege 

fhed i Berlin. J. P. Hartmann, der var Zahles Soldater-

1e fr!l det tyake Ge
rn, den svenske Ge
~ i Berlin, Eka-Kron
malinde, Foreningcm 
be~ad!gede og end-

kammerat, ldet de sammcn aftjente Vaer
nepligt.en som 'Marlnesoldater 1 Dansk 
Ve~tlndien, vor tldligere Gesandt i 

Bruxelles Kammerherre Otto K'l'ag, Grev
inde Musse Scheel, Kongens Yachtkaptajn, 
Kommandl!lr Barfoed, Oi den forhenvae-
rende Yachtkaptajn, Kommand0r Boje11en, 

Lederen af den tyske Koloni i K0ben-
~e F~itlget havn Ritmester Schafer, 

ne saas i dette F~Jlge, Guilda!, Baronesse U!la Rosen~ 

s i Holmens Klrke. Lehn, forhenvaerende Minister i War

k Scavenius kunde szawa Peter Schou, Trafiki.nspekt0r Kraft, 

endnu er syg at In- H0jesteretssagf11rer Gull Shaw, General
! var de to tidligere 9ekretaer Hpgsbro Holm, Orlogskaptajn 
. Moltuen og Dr. Juei-Brockdorff, Qodsejer Emil Lasaen, 
.na Munch, og l F0l- Direktpr Johan Hilborg, Kontorche! H. P. 
leNinaMoltke, Enke 1 Hoffmeyer med Frue, Cart Georg Nceser, 

,te, Udenrigsminlster Direktllr Kn1Ul Sthvr, Professor Hauch og 

inisterium og lndtil Frue, Legationsraad Steen1en-Leth, Kom-
Zahles Forgaenger; mand11rkaptajn Kjolsen, Statskonsulent 
h}fet ud over den Jacob&en og Handelsattache Klem tra Le

le Etnbedsmaend den gationen i Berlin, Dr. Aage Christiani, 

Direktol' Arkivar Heins fra Udenrigsministeriet, 
Professor Carl Roo& med Frue, den gamle 

~lcl1ert og 1\t;:.d~lc..~o~chc, Kommandprk.lptajn Kjolsen; vi-
11, fhv. Udenrlpminister , Dr. P. Munch , den tyske Gesa.nd& 

Vort F e drelancla T jener 
Fem Minuter !er Hilljtideligheden $kulde 

begynde Kl. 13,30, ankom Krooprina~.n 01 
Kronprinsessen ledsaget at Prinsesse Mar
garetha (Prins Axel er paa Rejse), o,g paa 
Slaget 13,30 traadte Kongen ind l Holmens 
Kirke, rank og statelig i sin smukke Galla, 
modta!let i K1rked11ren at Herlut Zahles 
to Br0dre. Rektor Otto Zahle og Overrets
sagfl!rer Holger Zahle, og al hans to Svi
ge rs0nner. den norske Sltibsreder og den 
svenske Officer. 

Til hojre for Kisten sad Kammerherre
inde Zahle med sine to Dotre og flvri.ge 
Slaegt, 0-1 etter at KOII.ien havde htlst paa 
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bende, toghan Plads paa torresl'.e Baenk 
til V1!nstre Jl)elle.m Kronprins FTedeTik og 
Kronprlnleste Ingrid. 

Nu sane man Salmen ,.Tent, naar en
&ang den Taaee ~r !orsvund<m", og Provat 
N.:it.:ndam holdt der~fter Mlndetalen over 
K~erherre Zahle. 

1 - Det Sorgens Budskab, der samler os 
lwor, sagde han, tog et staerkt Greb om 
vore Hjerter, og vore Tanker fiakked~ til 
a lle Sider, iHet 'de bl. a. omsluttede et 
&estfrit Hjem, der ikke blot stod aabent 
for de mange, som kom og gik, men hvor
til Mennesker med Sans for Historie og 
Kulturliv ftalte sig knyttet I et personligt 
Interesse-Fell~sskab Og vore Tanker ltik 
t il vert ~lles Hjem Danmark, hvis ver
c!ige og korrekte Representant Herlut 
Zahle var baade 1 lyse og av~ere Tidcr. 
I ham har vi alle Del, fordi hans ansvars
tulde Gernin& omslutter os alle. Hjin 1>1e
rer ogsaa sln Del af vor- Skebne. Derfor 
er vor Sorg personlig og vor Deltagelse 
felles. Ledetraaden i hele hans r ige Livs
l erning var at v~re vert FaJdrelands Tje
n.er, og den uforbeholdne lErboolghed og 
Anerke.ndelse, der er vist hans Minde, har 
bekneftet tor 01, hvor verdifuld hans Tje
neste var. 

Nu er dtm sidste Rejse endt, han u 
vendt hjem under vort gamle Flag efter 
den lanae ArbejdsdaJ 10m alt Fiedrelands 
Tjener. 

Etter at Louis Jemen vldunderlig • 
cnukt havde spillet Mozarts , Ave Maria", 
forlod Kongen oc hans F~!!lge Holmens 
K lrke, mens alle rejste sig. Nu klang til 
aldst Salmen .. Dejlig er Jorden", og und~r 
aldste Vera blev Klsten baarct ud til Rust
vo~en. Fulgt at den naermeste Famili~ 
t•r tes Baaren til Vestre Kirkegaard, hvor 
Becravel.Jen tandt Sted uden Ord; kun 
Provsten bad en B0n. Fi-nn. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
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Slregten Zahle 
Zahle-SI~atens Stam!ader var kommet 

her til Landet !n .Brandenbura og blev 

1716 Skraederme~ter I Ktilbenhavn. Han var 
Oldez·mand for Sluwderlavet og ,Ejer at 
Pilestuede Ma1r. Nr. 103. Hans S!}n Johan 

Christian Zalile, der h11Yde studl!iret med 

kongdig UndersU!Ueh.e I Halle, blev -
dter »l h~tvt v~fl!t Feltprresl - Prae5t I 
GoUorp Amt uden Ill h11ve underkutet sig 
teolo&i•k Embed!>ek:samen. H~tn var teift 
med en F11ater til k&l. Sku~spiller I. C. 
Ryge; lEateparreta S11n Christian Gottlieb 
Zahle, der li&eledes bat.vde studeret i Halle, 
blev f•rst tysk, !Iiden dansk Prrest ved 
Vemmetofte adelhte JomfruklQSter Oi til
sidst SoiMPJ.lellt Ul Slaglille og Bjernede, 
bvor Pno:steeaarden o& aile Kirkebfl!gerne 
en halv Sneg Aar !fl!r hans D,.d brrendte. 
Han var gift med et Medlem a! den kendte 
slesvig-bolstenske Patricierslregt Esmarch. 
Med hans tre S~o~nner delte SUegten sir ! 

lre Linjer. 

Den eldste Llnje stammer fra Provst 
Johan Chrilticm luliut Zah£e i Kirke Stil

linge, der i sit lE&teakab med en Datter af 
Oberstl~jtnant F. C. Funcb bl. a. var Fa

der til Overteh~iraf!$t Henrik Christo/ter 
Valentin Zahk, Pastorinde EmiHe Lassen 

i SvendborJl, ld.a Zahle, hvis Mand Pre
mierllljtnant Johan Frederilc Lund faldt 
ved Bustrup 1864, 01 til l{fJ)esterctlisagfl<!
rer Friu Zahle, der var gUt med en Datter 
at Planta&eeJer paa St. Croix, Kaptajn 
Hans Chrh,Uan Fibieer Knudsen. I dette 
JE~Ctesltab h&vde han toruden to Dwtre, 
Agnere, eltt med ~neralkonsul, Grosse
re.· Kai Bruun Muus, og Gudrun Zahle, 

fire Senner, den nu afdede Gesandt Herluf 
Zahle, Rektor Otto Zahlt, atd0de Direkti!Jr 
tor PaplrCabrikerne Toroen Zah!e og 
Overrets$ag(~rer Holge·r Zahle. 

Den anden Linje stammer fra Hot- og 
Sloupr~est I K~<~benhavn Sophu• Zah~. 

som Blsltop Mynster kaldte en Hzder for 
Przsteatanden. Han var lift med en Dat
ter ar Sillce- og Kla!dekrtmmer Melchior 
Bettger og var I dette JEgteskab Fader til 
Nathalie Zahle, de1· 1851 lagde Grunden til 
det 8enere saa bekendte Institut, og til 

Segn«l)rEMt Peteor Chritttian Zahle i Val

lensved, der l n11ut.en 23 Aar sad 1 Folke
tinget og ~luttede 8ig nll'lrmest til Bonde
vennerne; han har nulevende Efterkom· 

mere. 

Den tredje L!nje stammer fra Forpag
ter Emil Zahle, der i sit JEgteskab med en 
Datter af Kolonibe~tyrer Muus, Juliane
baab i Gronland, havde flere Born, o.t 
hvilke den reld~te Scm, Skomagermester i 
Roskilde Ch~t;an LouTit$ GottHeb Zahle, 

der var Invalid [ra Slaget ved lsted, i sit 
JEgtesk11b med en Datter af Kobbersmede
me~ter Niel8 A. Dreyer i Roskilde var Fa
der til By- or Herred~fuldmregtig i Nres
tved Niels Zahlt. Oros~rer i K111benhavn 
Julitu Zahle, ihv. Statlminister C. Th. 
Zahte (hvis S~o~n er Museumslnspek~r. 

Malf. art. Erik Zahle) or Modehandlerlnde 

L4UTil Noth4U. Zahle. 

n.~r....-. 
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Kammerherre Zahles 
Hj emfrerd i Aftes 

En enkel og stilfrerdig Modtagelse paa Hovedbanegaar· 
den, hvor Kisten ankom i en srerlig Jernbanevogn 

B ERLINER-EKSPRESSEN, cer 1 Aft~ 
Kl. 18,14 rullede ind paa Kebenhavns 

H ovedbanegaard, bragte med sig) en saer-

fOl' udenrigsmln!sterlelle Embedsmamd, 
som aile har tjent under Zahle, bl. a. Le
gatlonsraad Svenningsen og F uldma:!gtig 
Hnegh-Guldberg, der I 0vrigt stod for 

Jig Jernbanevogn, stillet til Raadighed a! Modtagelsen ac den d0de Minister paa 
de tyske Rigsbaner, Baaren med Kammer- ~ Udenrigsministeriets Vegne. Endnu saas 
berre Herluf Zahle, vor mangeaarige Mi- vor tidligere Minister i Bruxelles. Krag, 

n ister i Berlin, der saaledes gjordc sin Ckneraldirekt0r P. Knutzen og Landsrets-
sagforer Per Federspiel. aidste Rejse hjem til Danmark. Denne 

Vogn var anbragt forrest i Toget, og efter Miniaterena Baare atod mellem 
den fulgte ogsaa en tysk Salonvogn, for- Gran og Blomater 
beholdt alene Herlu! Zahles Enke, Kam- Medcns Toget langsomt.bakkede, havde 
merherreinde Lilian Zahle, hendes to Mrengdcr a! K0benhavnere samlet sig ta:!t 

paa Tietgensbroen lige ovenover, og da 
Dntre, Fru Brita Klaveness og Fru Wanda nu dct ellers tomme Eksprestog holdt 
Tarraa-Wahlberg, den sidste ledsaget af stille, sa a man Fru Zahle med sine Na:!r
ain Mand, Major i den svenske General- meste stige ud af den fornemme Salon- ' 
stab Stig Tarras-Wahlberg, og Medlemmer vogn, led sa get aC Kontorchef Frants Hvass, 

a£ den danske L egation i Berlln, som der var rejst til Berlin for Udenrigsmini-
steriet, og iulgt at Embedsmrend fra Lerejste med hjem for at overvmre Begra-
gationen i Berlin: Marineattacheen, Kom

velsen i Stilhed fra Holmens Kirke l Ef- mand~Jrkaptajn Kj0 !sen, Legationsraad 
termlddag. Steensen-Leth og Statskonsulent Jacobsen. 

Under militmre .lEresbevisninger var Kort efter aabnedes D0rene til den tyske 
Llgtoget fulgt ud af Tyskland og over Jernbanevogn, hvis Va:!gge indvendig var 

da:!kket af gnmne Grangrene, og hvor Ki-0sters0Cn, ledsaget ef en Torpedobaad. der 
sten, hyllet i Dannebrog, stod mellem 

gik i Frergen.s :C0lvand. og saa snart Blomster og vmldigc Kranse. Otte civil-
Baaren var fert i Land paa dansk Grund klredte Ligbmrere bar Baaren til Rust-
1 Gedser, hejste Statsbanerne Flagene paa vognen. som nu k0rte ttl Holmens Kirke. 
halv Stang i denne By og paa K0benhavns Her i Kapellet modtog Holmens Provst, 

Michael Neiiendam, Kammerherre Zable 
H ovedbanegaard. Her var Modtaielsen af og den mermeste F. milie, og Provsten 
p rivat Art og derfor enkel og stilfrerdig. holdt en kort Andagt og bad Fadervor. 

Zahlea Medarbejdere modtog 
Baaren 

Berlin-Ekspressen k0rte trem til nor
mal Holdeplads, og saa snart Totet var 
t l.'lmt for Passagerer og Post, bakkede del. 
saaledes at de to Vogne kom til at holde 
ud for Hovedposthusets Gaard, hvor der 
ogsaa flagedes paa halv Stang. I;Ier var 
I M-ellemtiden kommet til Stede Herluf 
Zahles Familie, i f0rste Rrekke hans to 
Br0dre, Rektor Otto Zah!e og Overrets
sagf0rer Ho!ger Zahle, samt hans anden 
Svigersen, den norske Skibsreder Frederik 
K !av eness fra Oslo, der ikke havde kun
net naa frem til Bisa:!ttelsesh0jtideligheden 
i Berlin; videre den tyske Minister i Ke
benhavn, Renthe-Fink, med sin Marine
a ttache, Kapitan zur See Henning, Uden- 1 
tljsrninist.eriets Direkter, Mohr, i Spidsen 

Finn. 
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Mindehejtiden i Berlin 
forKamnieFherreZahle 

(; 

En enkel og smuk A.f•l~ /P.r Jrammerherre Zahles 
Baare i Dag /fJres til KfJbenhavn 

Berlin, Torsdag. Blandt andre bemaerkede man Statssekre-

POLlTlKEN PlUVAT Uererne Weizsiicker og Woermc:mn fra 

V ED en enkel og vaerdlg H0jtidelig- Udenrigsministeriet, den tyske Ambassa

hed tog Kammerherre Herluf Zahles dl!lr i Ankara von Papen Side om Side 

Venner og Arbejdsfaeller 1 Berlin i E!ter- med den tyske Ambassad0r i Washington 

middags Afsked med Danmarks d0de Ge- Dieclchoff. Gesandt von Gru.ndlterr, 

sandt. I Matlhaeuskirken ved Tiergarten- Rigsbankens Vicepr.esident Pu.h!, Lederen 

strasse samledes Repraesentanter !or del a! Nordische Verbindungsstelle, Dr. Drae

tyske Riges hojeste Myndigheder, det ge.,. og mange nere. Til Stede var ogsaa 

internationale Diplomati og de Danske, aile Medlemmerne af det danske Ge

der har dercs Virke i Berlin, om den sandtskab: Legationsraad Steensen-Leth, 

dannebt'ogsprydede Kist.e, medens tall0se Legationssokretaer Sch0n, Marineattache 

Kranse i Foraarets sk.ere Farver mod Kjotsen, Mil!taerattache, Kaptajn Hartz og 

Laurbaers og Grangrenes strenge Bag- 1 Presseattache Per Faber. 

grund blev baaret ind og anbragt om- Sidst af aile Gaesterne indfandt Stats-

kring Kisten. minister, Dr. Meitsner sig som Hitlers 

Der var Kranse fra den tyske H<Brs, personligc Reprresentant, og medens han 

den tyske Marines og det tyske Luft- nedlagde en stor Krans fra den tyske 

vaabens 0verstkommanderende, og Rigs- Rigskansler ved Klstens Fod, rejs.te alle 

feltmarskal Goring havde desuden sendt de Tilstedevaerende sig. 

en personlig Krans. Videre fra Prinsesse Hojtideligheden indledtes med et Dr

Feodora og hendes Gemal, Prins Chri- gelforspil, og en Kvartet spillede en Sats 

stian af Schaumburg-Lippe, fra Eks- af Haydns .,De syv Ord paa Korset"; der

kejser Wilhelm, Rigs0 konomiminster e!ter sang Operasanger Siegjred M~!ler 

Funk, Nordlsche Gesellschaft, en mere smukt og bevaegende .,Ta!nk, naar en

end mandshoj r0d-hvid Krans fra det di- gang den Taage er forsvunden", og den 

plomatiske Korps, en ~rlig Krans des- danske Prrest l Berlin, Pastor Blauen· 

uden fra det svenske Gesandtskab, og feldt, lreste to Skriftsteder. Violinisten 

blandt de mange andre Hilsner til den Richard Fehse spillede Schuberts .,Ave 

Afd0de var ogsaa flere fra Danske i Maria", Pastor Blauenfeldt bad Fadervor, 

Berlin. og til sidst sang hele Forsamlingen .. Dej-

Forrest ved Kisten tog Kammerherre 
li:g er Jorden". 

Zahles to Dotre Plads, og bag dem sad Til Orglet Postludmm blev Kammer-

p · F d h d G 
1 

berre Zahles Kiste baaret ud til den ven. 
nnsesse eo ora og eo es ema samt I 

Ba d B h h d 
tende Rustvogn, som: kun fulgt af den 

ronesse von en usc e og en es 
Sen, Friherre von den Busche. Barones- n<Brmeste Familie, ferte den til Stettlner 

Bahnhof, hvorfra den i Morgen Formid
sen, som er danskfedt, er en Slaegtning 

dag med det ordin<Bre Tog overtr.u·es til 
a! Kammerherre Zahle og havde passet 

K0benhnvn. H R 
Kammerherren under hans Sygdom 1 den · 

sidste Tid. 

Kammerherreinde Zahle havde ikke 

vreret t Stand tit at overvaere Hejtidelig

heden, og da Udenrigsminister von Rib

bentrop havde bragt dette l Er!aring, af

lagde han f0r H0jtideligheden et Kon

dolencebesog I det danske Gesandtskab, 

ledsaget al sin Hustru . 

Til venstre I Kirken havde Kammer

herre Zahles Kolleger, de udenlandske 

Diplomater i deres straalende Gallaunifor

mer taget Plads, og paa de nanden Side 

Midtergangen sad en fyldig Reprresen. 

tatioa at WUhelmal.raNN ledeQcle M•od. 
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Herluf lahle 
gestorben 

l f'/;~ I' Jl/. 

Ein warmherziger Freund 
Deutschlands 

Berlin, 6. Mal 

Der ausserordentliehe Gesandte 
und Bevollmii.chtigte Minister des 
Konigreichs Diinemark. Kammer
herr Herluf Za.hle, ist nach kurzer 
Krankhelt im Alter von 68 Jahren 
In Berlin verschieden. 

Za.hle hat seit 1924 Dilnemark bei 1 

der Reiehsregierung vertreten. Er 

1st dam1t der rangii.lteste der 1n Ber
lin beglaublgten Gesandten gewe
sen. In der Iangen, an bedeutungs
vollen Erelgnissen reiehen Zeltspan
ne hat er mit Erfol~ dazu belgetra
gen, die freundschaftlichen nezie
hungen zwischen Deutschland und 
Dii.nemark zu rordern. In Anerken
nung dleser Verdienste verlleh ibm 
der Fuhrer anlii.ssltch des 65. Ge
burtstages da.s Grosskreuz des Ver
dienstordens vom Deutschen Adler. 

· Sein personliches Interesse galt 
besondeu auch der Forderung en
ger kii.J*stlerlscher Beziehungen zw 
sche.D Deutschland und Dane 

s 
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Kammerljkn:e.H,-rluf. Zalde df;d 8(Jndag 
Morgeh il/.ter 10 Da.ges Sygdom 

Kammether.r.e Zahle ved Nytaarsmodtagelse i Rigskancelliet. 

'Berlin,, Ssmdag. J.gationen, hvor Persoualet opholdt si.g 
POLITITdN' PRIV AT hele Dagen. 

D ANMARKS Minister i Berlin, Det er· endnu ikke afgjort, hvornaar 
Karnmerherre Herluf Za.hLe, d0de Begravelsen skal finde Sted, men det 

i Morges Kl. 9 efter, ti Dages Sygdom. antages, at den vil !inde Sted i Dan~ 
D!1ldsaarsag'en var Hjcrtelammelse. mark, og det er muligt, at der paa 
Kammerherre Zahles Hustru og to Torsdag vil blive afholdt en Bisrettel
D!1ltre havde i d~ sldste Dage ~reret til 

' . seshl')jtidelighed i Legationen for Af-
Stede ved Sygele)et. 

di'Jdes Paar0rende, Legationspersonalet, 
Efter DI'Jdsfa:ldet hejstes det dansl{e det diplomatiske Korps og Venner 

Flag straks paa halv Stang paa Lega- Berlin. Kr - . 
tionsbygningen, og der ble':' ucijagt en 

Liste til Tegning af Kondolencer i Le- .Vi henviser:til Nekrologen Side 7. 



• KfSbenhavn, 1. mars. 
(NTB.) Den d-an811:e minister 1 

Madrid Fr. B o e e k er utnevnt ttl 
mlniater l Lissa.bon. Minister K. A. 
M on r a d-H aha en er ul:8ett til 
minister 1 Madrid. Han tjenst4Jjorde 

• som legasjons.sekreteer og koruml 1 
Oslo 1919-20. 



Dansk <<regjering>> 
i London. 

F aHifendig lanta1tisk, 1ier det 
dan1ke atenrik1departement. 

KJ:Jbenhavn, 20. februar. 
(NTB). Det danske utenrlksde

partement meddeler at den engelske 
kringkasting 1 begynnelsen av okto
ber 1940 bragte nyheten om dannel
sen av et dansk rAd l London. Us;Slge 
de oplysnlnger man fikk, var det 
tanken at dette rAd skulde vrere en 
central for alle dansker 1 England 
til ivaretagelse av deres interesser. 
Det foreligger nu en ny meddelels~ 
som blev kringkastet fra England 
i en av de skandlnav1$Jte sendln
gene. Det blev da oplyst at England 
skulde ha enerkjent det danske rAd 
1 London som regjerlng. Denne 
meddelelse lyder helt menlngslflls og 
fullstendig fantastisk, all den tid 
det 1 Danmark er en lovllg regje
ring, utnevnt av kongen, og da det 
ikke kan tenkes at rAdet 1 London 
skulde ha konstituert slg som re
gjering, stU& imot lov og rett, og 
uten kongens sank:sjon. Dette skul
de jo vrere torutsetnlngen for at 
det kunde bll tale om nogen aner
kjennelse. Det lyder enda mere ab
surd n l r det antydes at den danske 
minister i London, grev Reventlow, 
som er sendt til England som re
presentant for Danmarks kongc og 
regjerlng, skulde ha deltat t 1 det 
d.a.nak.t -rA<i$ ~-t~;!aer. ------
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vi••'16Ske 1dende 

skriver den .~ 1 S ... P. 1339 

Ka.mmetberre H. A. Bernhoft, tid· 
Ugere Direkter 1 Udenrtgsmtniateriet 

~g_mangeaartg Gesandt t Parts. 

Kammerherre Bernhoft 
paany Gesandt i Paris 

En midlertidig Konstitution, foranlediget ved 
Minister Oldenburgs Dffd 

UDENRIGSMINISTERIETS tldligere 
Dlrekt¢r og mangeaarlge danske 

' aesandt i Paris, Kammerherre H. A. 
Benthoft er paany blevet Danmark<S of
ficielle Reprcesentant i Frankrig. Po
sten i Paris er som bekendt blevet ledig 
ved Minister Oldenburgs D¢d for en 
ha:lv Snes Dage siden, og i Gaar ud-

' sendtes of!lclel Meddel~lse om, at 
l K1lmmel"herre Bernho!t midlertidigt 
overtager denne Post. Der er endnu 

>ikke taget definltiv Bestemmelse om 
Kammerherrens M.rejse til Paris, men 
det forventes, at denne vil !flnde Sted 
1 den nrot'meste Fremtid. 

I Udenrigsmlnlsteriets o!llcie11e Med
delelse om den ekstraordincere Udncev
nelse, der blev udsendt i Gaar, hedder 
det: 

Under 20. d. M. har Hans Maj. Kon
gen paa Udenrigsministerens Indstilling 
bi.faldet, at atskediget Tjenestemand af 
Udenrigstjenestens 1. L¢nningsklasse, 
Kammerherre Hennan Anker Bernhoft 

m.idlertidig konstitueres i Udenrigstje
nestens 1. ~nningsklasse og akkredite
res som overordentllg Ges>andt og be
!uldmcegtlget Minister i Paris. 

Da vi i A!tes talte med Kammer'herre 
Bernhoft, understregede han Udncev
nelsens midlertidige Karakter og til
f~jede med stille Lune: Man er begyndt 
at indkalde Reserverne! 

Kammel,herre Bernhott, der fylder 70 
Aar den 1. Oktober, bar 1 de sldste Aar 
lsjrt en tilbagetruldtet Tilvcerelse i det 
smukke Hjem Frennehus ved Hprsholm, 
som han bebor sammen med sin Spster, 
Frpken L. Bernhoft. Han var besluttet 
paa, e!ter en 40-aarig Virksomhed i 
Landelis Tjeneste at dyrke sin store 
K.cer11ghed, den franske Litteratur. For
holdene har lmldlertid bevirket, at Hans 
Majestcet Kongen lhar anmodet den 70-
aarige Diplomat om igen at reprcesen
tere Danmark i Frankrig, og Kammer
herren tlar meldt sig til Tjeneste paany, 
saaledes at hans store Erfarlng endnu 

I 
en Gang vU komme Landet til gode paa 
en af de vigtlgste diplomatis'ke Poster i 
Udlandet. 

Ka.mmerherre Bernhoft var i 18 Aar 
Danmarks Gesandt i Paris. Han blev 
kendt som en Diplomat i rolig Balance, 
der o!te med en lidt ironisk GeshJS for
mede sin Mening i en koncentreret Sen
tens, en homme de conversatton, en 
Mand, der forstod Samtalens Kunst. 
Kendt er ogsaa den Karakteristlk, som 
den tidligere hollandske Udenrigsmini
ster van Karnebeck, der var anset for 
et a:f Europas bedste diplomatlske Ho
veder, engang bar givet Kammer'herre 
Bernhoft: 

- Det er mcerkeligt med denne Dan
sker, ban siger sjreldent noget, men af 
og til gtsr han det med et lldt skcevt 
Smil, en Bemrerkning, der rammer llge 
i Centrum! 

De mange Aars Virksomhed som 
danSk Gesandt i Paris krcevede et om
fattende Arbejde af Kammet"herre 
Bernho!t. Navnlig under Krigen og 
Fredsforhandlingerne. Det officielle 
Frankrig, Udenrigspoliti.]('kens stprste 
Navne og den dans'ke Kolonl i Pari! 
viste Kammer'herre Bemhoft deres Be
undring, da han I Foraaret 1932 tog M.
sked med Paris for at tiltraede Karrl~
rens fomemste Post, DlrektPr&tillingen 
paa Cbristiansborg. 

I Taknemmeligbed for det Hjtelpear
bejde, som Kammerberren organiserede 
under Krigen, blev han gjort til lEres
borger i Byen Bra1ne, Aisne. Ved Af
skeden i 1932 sagde Gesandten: lEres
borgeren i Braine vil fremdeles forblive 
frivillig Borger i Paris! 

Mod Forventning vender han nu tU
bage som Gesandt paa sin gamle Posl 

I fire Aar sad han som den ~Werste 
Ohef for den udenrigsministerle11e Ad
ministration paa Christiansborg, og det 
vil blandt andet buskes, at han i denne 
Egenskab overtog den personllge Le
delse af den danske Grpnlands-Dele
gation, der i 1932-33 reprresenterede 
Danmark i_s&.l;JWillng~ for den in
ternatlonale Domstol i Haag. Han deltog 
meget ivrigt i Arbejdet paa Sagens Til
rettelceggelse, med overordentlig Flid 
satte den nye DirektSifr sig ind i dette 
komplicerede Problem, som han be
heMkede aldeles. 

Etter faa Aars Pause fortsretter ban 
paany sin diplomat19k:e Karri~re under 
vanskelige og ekstraoroinrere Forhold, 
og vender endnu en Gani tilbage ti~ 
Palceet i Avenue Marceau. Eb. M. 
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Andreas Oldenburg 
9. April 1877 

Pari., S,mdar. RB. 

9. September 1939 
Fra Bern og Ankara gik Minister 

Oldenburg's Vej til Oslo - Hjem
met, men ikke Freden nrermere. I de 
fire Aar 1928-1932, han tilbragte 
i den nordiske Hovedstad, falder Ud
viklingen af den Konflikt, som farst 
skulde bringes til Afslutning ved 
Haag-Domstolens Kendelse i 0st
gr0nlands-Sagen. Begge Parter, Dan
marks saavel som Norges Regerin~ 
ger, vmrdsatte h111jt Minister Oldent 
burg's Takt og Loyalitet i en for d$ 
to nordiske Folks Samarbejde vall,lo 
skelig Periode. 

Da 1932 Kammerherre H. A. Bern
hoft overtog Stillingen som Direk
t0r i Udenrigsministeriet, afl0ste Mi
nister Oldenburg ham som Gesandt 
i Paris (indtil 1935 tillige akkredi
teret i Madrid og Lissabon). Det 
var en tung Arv at l0fte, men An-

Den d antke Geaandt i Paria, Mini• 

ater Anclr~ Olclenburr er .._rdaa 

Aften d,-d paa ain Ejendom i Marlot· 

t e Yed Fontainebleau, efter 7 Maao 

nedera STrdom, 62 Aar rammel. 

dreas Oldenburg vandt snart Fodfre
ste, og i Forholdet baade til de 
franske Regeringer, som skiftede 
uden at ligne hverandre, og til den 
stabile danske Koloni 1 Paris, som 
treller saa mange virksomme, natio
nalsindede Landsmrend, havde han 
fortsat Overleveringerne fra sin 
fremragende Forgrenger og ved sin 
egen Personligheds Indsats hrevdet 
og prmget den Position, vort Ge
sandtskab indtager i Frankrigs Ho- • 
vedstad. I 

M INISTER Andreas OZd~burg 
havde en lang og fortjenstfuld 

L0bebane bag sig. Fra sin tidligste 
Ungdom havde han gjort Tjeneste i 
Konsulatvresnet paa begge Sider At· 
Ianten, arbejdet i Ministeriet her
hjemme og vreret knyttet til Lega
tionerne i London og Paris, inden 
han umiddelbart f0r Verdenskrigen 
fik sin f0rste selvstrendige Post som 
Charge d'affaires, derefter som Mini
sterresident og endelig (1919) som 
befuldmregtiget Minister i Rom, en 
af Evropas vigtigste diplomatiske 

I Observationsposter, hvorfra der er 
vid Udsigt til de forskellige Ver
denshjl3rner. 

En Tid lang, i Folkeforbundets 
Ynglingeaar, bestred Minister Ol
denburg tillige det nyoprettede Ge
sandtskab i Svejts' politiske Hoved
stad Bern, og som om det ikke var 
nok, blev han tillige akkrediteret i 
Tyrkiets fjrerne, funklende nye Ho
vedstad Ankara. Han var saaledes en 
Diplomat med vid Horisont og Erfa
ring fra mange Riger og Lande i den 
Verden, som under svrere Vanskelig
heder, endnu febril, stred sig gennem 
Rekonvalescensen efter Krigens fire
aarige Lidelser. 

Minister Oldenburg - som 1936 
bavde regtet Prinsesse de Croye, f. 
Leishman - blev sidste Efteraar 
angrebet af en alvorlig Nervesyg
dom, der efterhaanden medf0rte 
Lammelser. Efter afvekslende Be
handling paa Kliniker og i Hjemmet I 

i Lea-ationen, var han i Sommer flyt
tet ud til sin Villa i Egnen ved Fon
tainebleau. Her bar Deden friet ham 
ud af hans svrere Liielser. 

Man t0r regne mad, at urider de 
nuvrerende Forhold i Evropa vii den 
vigtige Post i Paris hurtigt paany 
blive besat. Minister Oldenburg's 
Sygdom bar allerede i nogen Tid for
anlediget Overvejelser, som nu for
modentlig er modne til Mg0relse. 

Fr. v. J. 
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De:p,; danske Gesandt 
i .Haag pludselig d0d 
'ammerherre Hat-ald Scavenius, Gesandten i 

Rusland under N erdenskrigen, der blev 
W.enstres U denrigsminister 

draget under den radikale Regering,laa 

saa fast, at den ikke kunde rokkes 
trods alle aabenlyse og skjulte An

strengelser fra de senere Magthavere 
og d"eres Hjaolpere. Hvem der havde dct 

storste Ansvar !o.r de fant&&Uske Inter· 
nationaliserings~Flaner, Ministerchcfen 
eller hans Udenrigsminister,' bllver vel 

aldrig helt oplyst, men mange hrevder, 
Datter af Godscjer Hans Steense.n, 

Vej le, den tldligere Matgarinefabrikant. 
at Harald Scavenius kun modstnebendc Under Verdenskrigen, da han var Ge-

D EN danske Gesandt i Haag og sen i Frankrig. Hvad det nu end var, gik med. sandt i Petrograd, udviste baade han 
Bern, forhenvmrende Udenrigs- der gjorde Udslaget, Neergaard opfor- Harald Scavenius' Ministerperiode og hans Frue ikke blot stort personligt 

minister, Kammerberre Harald Sea- drede Harald Scavenius til at ovcrtage varede kun to Aar. I 1922 traadte han M~ men ogsaa en enestaaende Offer
venius er pludselig afgaaet ved D13den Udenrigsministerportefoljen, og Opfor- tilbage paa Grund af - som han sagde vilje over for de ulykkelige Ofre for 
i sit Hjem i Haag. Han blev 66 Aar dringen blev ikke afslaaet. - ,.Gemytternes Uoverensstemmelse", Krig og Revolte. Medens saa godt som 
iammel. Men det er sandsynligt, at Harald og harr har sikkert dtaget et Lettelscns aile andre Staters Repra-sentanter hur-

Harald Scavenius blev kendt af den Scavenius mange Gange fortr0d, hvad Suk den Dag, da han var frerd1g med tigst muligt lagde det urolige Rusland 
store Offentlighed herhjemme, da han i han her havde indladt sig paa. Han var at va>re aktiv Politiker og atter kunde bag sig, blev Harald Scavenius og hans 
1920 blev udnrevnt til Udenrigsminister vende tilbage til Diplomatiet. Hustru paa deres Post, saa la>nge det 
i Ministeriet Neergaard. Venstre skulde 

prrestere en Udenrigsminister, men in
den for de aktive Venstre-Politikeres 
Kres var der ingcn, der kunde anven

des paa denne vigtige Post. Neergaard 
rettede da S0gclyset mod Diplomater

nes Kres, og det standsede ved d,en tid

ligen! Gesandt i Ts~rens Rusland Ha
rald Scavenius, om hvem man vel ikke 
vidste saa forfrerdelig meget ud over, 

at han havde gjort en stor Indsats i 

Petrograd under Verdenskrigen. Han 
var f~t paa Gjorslev som Son at Kam

merherre Jacob Scavenius, den tidligere 
Undervisningsminister i Estrups Mini
sterium, og det var kendt, at Harald Ka mmerherre Harald Scavenius. 

Scavenius havde visse sociale Inter- ikke kendt med Rigsdagstonen - hvor 
esser, hvilket aldrig kunde skade. Han skulde han kende den fra? - og naar 
havde kort f!ilr Verdcnskrigens Udbrud han stod paa Folketingcts Talerstol, 
vreret tilknyttet Legatione!"ne i Paris kunde Tilb0rcrne ikke undgaa at !aa 
og London, og paa Grundlag af sine et sta?rkt Indtryk a!, at han ikke just I 
Studier her havde han udgivet et Par befandt sig i sit Es! Hertil kom, at hans J 

B0ger om den nycre engelske Arbejder- lange Ophold i Udlandet ogsaa havdc 
bev~egelse og om Fag!oreningsbeva>gel- praoget hans Sprog. Under en Debat i 

Folketinget brugte han saaledes Ordet 

Phrase i den franske Betydning a£ 
Scetning, medens Rigsdagsma?ndone 
ganske naturligt !orstod Ordet i dets 

danske Betydning, og saa 10d det, som 

om Udenrigsministeren karakteriserede 
sine egne Ord som en Frase! Tinget Jo, 
Udenrigsministeren !orstod ikke hvor

for og gentog sin Udtalclse, hvilkct ikkc 
gjorde Situationen bedre! 

Alle Enkeltheder i den Fase af Mi

nisteriet Neergaards Udenrigspolitik, 
der kendtegnes ved Planerne om og 

Fors0get paa Internat ionalisering af 
Mellemslesvig, cr endnu ikkc klarlagt, 
men det givne er, at det faldt i Harald 

Scavenius' Lod gennem dette Fors0g at 
faa fastslaaet, at den Grrense, der var 

' 

Et Aars Tid senere blev han ud- overhovedet lod sig g0re, og der var en 
nrevnt til Gesandt i Rom, og herfra Tid, da den danske Gesandt i Rusland 
blev han 1928 forllyttet til Haag, dcr repr~Csenterede henved en halv Snes 
blev hans sidste Post. Under G1·0n- Lande! Der er mange, som fra denne 
lands·Processen mod Norge ved den bevmgede Tid staar i dyb Taknemme
mellcmfolkelige Domstol i Haag gjorde lighedsga>Jd ttl Harald Scavenius, og de 
Kammerherre Scavenius !ortrinlig Fyl- vii med Vemod modtage Meddelelsen 
dest, og de mange, der kom i Forbindel- om, at han nu cr d0d. 
se med ham, mens Processen stod paa, 
bevarer et smukt Billede a! hans Per
sonlighed. 

Harald Scavenius var gift ni.ed en 

BaQdC Harald Scavenius og 

Frue blev for deres Indsats 

siske Aar dekoreret med 
medaljen i Guld. 



~;mmerherre Bernhoft 
forlader i Dag Mini$teriet 
Udtalelser af Udenrigsminister, Dr. Munch og fliv. 
Udenrigsminister, Dr. Moltesen om den ansete 

Diplomats Betydning for Udenrigstjenesten og 
Danmark 

Udenrigsm.inisteriets Direkt_,r , Kammerherre Bernhoft ved sit Arbejda
bord. 

og V~rdighed, hvormcd han loste Op. 
gM·en. 

For nogle Aar siden paatog ha.n 

E F'fER mere end fyrretyve Aars 
Vil'ksomhed inden for den da.n

ske Udenrigstjeneste tager Udenrigs

ministeriets hejt ansete Direkt0r, 
Ka.mrnerherre H . ..4. . Bemhoft i Dag 
sin AfskM. Vi har i denne Anledoing 

sig pa.a min Opfordring som Dil'ekter "' ' 
a.t Tede et Udenrigsministerit.~m, hvia 
Virksomhed var af helt anden Art og 

l>edt Udenrigsminister, Dr. P. Munch 1 meget, mege.t st0rre Omfang end det 

og Udendgsministeren i Milnisteriet U<len,·igsminisicrium, han ha.vde le

Mtlifl.sen-Mygda.l, D r. L. Moltesen om <.let en Snas Aar ti<liigere. J eg ha.r al 

en Udt.alelse om Kammerherre Bel'n- muJig Grund ti l at ta.kke ham f.or for-

1\0!ts llldsa.Ls og hans Betydning fo1· trinligt Samarliojde i disso bosv&rlige 
Udent·igstjenesten og dermed for Lan- Aar. P. .If un~h. 
det. 

Udenrigsmi nister, Dr. .iJl unch ka.· 
rakteriserer Ka.mmerherre Bernhofts 
fort,jenstfulde Virksomhed disse 
Ord: 

Paa den udsatte Post 
i Paris i 1919 

- Kammerhcne Bernhoft har voo
ret i Udenrigsministeriets Tjeneste ~ 
mere end 4 Tia.a.r. Henved H ah·delen 

af denne Tid var Forholdene rolige, 

Han atod paa Vagt over for intri. 
gerende Landam~nd og mod de 
altfor gavm ilde Fremmede -

Fhv. Udenri~~-ministcr, Dr. J.lolte-
og Udenrigsministeriets Opga.ver pr:re- sen udtaler om den itfga11.ende Direk

~edes dct·af. Omgivct a.f almindelig tor og hans diploma.ti~ke Virksomhed : 

Sympatj og h0jt vrerdsat for sin Ro - Dct va.r il Dr. H. L. Mellera 

og sit sikre Omdemme naaede han Hjem, jeg f0rstc Gang traf Kammer
hurtig !rem til de hejeste Stillinger hene Bernhoft som ung juridisk Ka.n

inden for Tjenesten. Da Uroens Tid didat. Han blev fo1·esti l leb som en 

kom i 1914, va.r han, efter at have af Doktorens bodsLc Biever i Borger· 
voorct. M inisteriets Leder, bleveli Ge- dydskolen paa, Cbristianshavn. H an 

!iantlt i Pa.ris. Det blev hans vanske" dcltc sin Histot'iclrorcrs VA.rme Inter• 

fige Opga.ve i K rigens Aar at skab~ ease for N ot·dsfcsvig, og det var ikke 
ForstaaoJsc for den upartiske Hold- med Hu og Hej, n1cn stilf~rdigt og 

niog, der va.r Danmarks. Det hlev virhomt. Der v11-r noget fornemt t iA
hans n~~este betydni'ngsfulde Opgave, bageholdende vcd den uuge Jurist, og 

da Krigen sluttede, at fremfore for dog var ha.n midt i det hole. Han \&r 

.l<'red~kon ferencen Danmarks 0nsker anderledcs end de andre, men ha.n 

om den nye Groom•es Fa$lla-ggelse. Dct , ·ar jo ogsaa. Son a.f en norllk Far og 

dan~kl' Folk h11 r Grund til at vere en dansk .Mor , og saa. ''ar han foot 
ham tak.ne!lllnelii for den Sikkerhed i Bareelona og ta.lte Fra.nsk aom e.n 



Indfedt - han \&r som skabt til a.t 

forl!la>tte sin Fars diploma.tiske Ba.ne. l 

'l'il Lykke for os blev den sven!lk
!lor-ke Generalkon~uls Barn, der bar 

det gode nor~ke Xa\·o Herman Anker, .., 
i ain Mora Fredreland, hvis gode S0n -~ 
han blev, og i hvia Diploma.ti han 
naaede de mest betroede Stillinger: h 

~ Departementechef, Gesan<lt i Pari~ og 
Direkt~r i Udenrigsministeriet. Ha.ns 

Frerngang var saa selvfeJgelig, og den 

gik uden Bt·ask og Bram. Alle, baade 
' ' 

j 
hans Over·or·dnede og ha.ns U ndel'Ord-

llede, felte aig trygge ved at vide Sa.· 

geroe i hans Haand. Andre kender 

bedre end jeg Kammerherre Bernhofts 
0 

betydningdulde At:bejde eom , Dan

ana.rb Gesandt i Pari• und~r eg efter 
:Verdenskrigen. Da Regeringen i Jar 
a uar 1919 udnrevnte ham tH Dan

m arks Reprft!sentant paa Fredskonfe
r encen i Paris, kunde ingen vere 

IHidre udrustet til denne udsatte Post, 
Javor ban maatte sta.a paa V algt over 

f or intrigerende Landszruend og mod 

d e alt !or ga~ruilde Fremmede ....:-det I 
apegede 'Sp1nd af modsa.tte !nterea-

Mr, aom ban ma.atte fere den danske 
:Rege.rings og Rigsda.S'S Sh.ndpunkt i 
GrmnsespergsmaaJet igennem, kender 

.i:un b&n seJv i Enkeltheder. Ma.atte J' 

laa.n nu faa. Stunder til at skrive sine t 
!Memoirer; de vil b}ilve vigtige Kilder Jr 

til betydnings!ulde Afsnit i vor nye- f, 

1te Hiatorie. De nationale Synspunk- n 

ter, han var med til at gennemfore, h 
1'&1' dem, som bau.s His torielrerer i h 

:Borgerdydskolen, Dr. Meller ha.vde ~ LV• "'· ..- r., m"n 11" Leb4it k\111 eraal>iiet 

l~~ert ham, og som dennes Ungdoms- for eng~> l~ke Flyn,re og engehke ;\faski

~en, H. V. Clausen festnede hos ham. ner, er Deltagel,..n i .Jobannaburg-Lebet 

H \' Or Kammerberre Bernboft bar blevet langt mincl re end i den historhke 

r eprtesenleret De.nmark, bar ban skabt 

Reapekt om det. Han vii altid blive 
h u.ak~t 10m den intelligente pligttro 

Embedsmand, der trods sin naturlige 
Slcepaia seh i fardulde Tider ilrke 

)felbourn~>- fo'l,,·v n tn~t for to Aar sideu. 
Jt:n stor ~l t> UII E'~kt>ml.@ttgde holdt hele 

Natteu Vagt Yed Jo'lyvf'pladsen i Pll
mouth for at overv~Pre Stat'ten af de 9 
i\Jaskiner ~ide ticllige Morgentimer var 
over 1~)0 Jl l ennto~ker ~omlet paa Greu
s,·m 1. Prtt>t•is Kl. 6,:ll) gik den ferste miatvivlede om Danmarks F.remtid. 

L. M oltesen. 
I 

Farste Kvjnie 
som Ruslaler -

s kit1e paa VingE'rne. Det var de to 

Studenter•arnluntlet• Ru.,.otlta-
6•1•• metl Lulu Zie6ler •om Taler 

•• Jau-Oratoriuin. 

eudte .FI,vvoin~;trukterer Ma:l) !?india•! 
og Kennetll Woll'r moo deres .Airspeed 
Envoy.Jifaskine, dt>r st raks satte Kursen 
mod Belgra.d. De evrige .Maskiner star
tede med kun et Minut41 Mellemrum og 
det aterste Difald hMtede IAbete to Fa
Yoriter, r.ejtnant "Torllm11 Rou, der hu 
sat flere Rekorder paa Ruten til Syd
afrika, os 0. W. A.. Scott, der umm<.~n 
med CampbeJI Blaok aejrede i ltelbourne
Flyvnin&ell, 

Tre Madtiner 6aar uti. 
Den f_,at. tvunsne Landin& .. ;alde 

finde Sted i Cairo, men efter Kapleoets 
1 HE>gler akulde aile l\laskiner o~erverN 

II fra Lufthavneu i Belarad, bvor de f183te 

af Delta&l!rne imidlertid gik ned for a.t. 
, faa Beuin baeldt paa Tankene. I Den Eerate der naaede Cairo ,·ar Owu. 
.~ton., der atartede i~en Kl. 20,02, derefter 

I ko111 Findlay og Waller, der etartede ~yd. 
paa Kl. 20,47. De fer~te Deltagere ' 'en-

1 ~--·ll:7r~·- o.nsda~ Aften til Johanu-

--
l 
j 



b an nu faa Stunder til at t~kt·ive aine t 

!Memoirer; de vil blilve vigtige Kilder k 

t il betydning~ful<le Afsnit i vor nye- r. 
ate Historie. De nationalc Synspunk- 11 

to
ter, ha.n va.r m,ed til a.t gennetnf0re, h 

T&r dem, eom ha.ns Hi~t.orielrerer i h 

B orgeroydskolen, Dr. Meller hMde }. ....-.rr. Ar., en da J,ebet lrn11 eJ< aabnet 

hert ham, og som denues Ungdoms- ror engt>lske Flyvere og engel~ke )1aski· 

:ren, H. V. Clausen festnede hos ham. nt-r, er Deltag;elsen i Jobtmnesburg-I.ebet I 
blevet lang;t mindre and i den historiske 

HYor Ka.mmerberre Bcrnhoft h&r 

reprmsenteret Danma.rk, har han skabt 

Reapekt om det. Ha.n vii altid blive 

h usket aom den inU~lligente pligtt:ro 

Embedsmand, der trods sin naturlige 

Skepais eeJy i farefulde Tider ikke 

mistvivlede om Danmarks Fremtid. 

L. M olte1tm. 

:\I elbou t•np,..l"lyvn i Ill); for to Aar siden. 

l'!n stor Mt>nUP,kemoongde holdt heJ. 

Natten Vagt nd Flyvepladsen i Pl~

rnont& for at , ()veJ'vaere Stnten af de II 

)la!>kint>r ~ide tidlige Morgentimer vsr 

over 1~ :\Jennesker samlet paa Greu

svre . Prrecis Kl. 6,30 gik dt>n ferste 

skine pa.a Vingt>rne. Det var de to 

endte Flyveituotrukterer Maz Find11P/ 

~ og Kumeth Woller med deres Ail:$peed 

/. En'"oy-llaskine, der straks satte Kursen 

J:;'IJ•'Ste VV1iiJ~~e mod Belgrad. De evrige Maskiner star

£ A I 4 A i r .. u ~ tede med kun et Minute 1\fellenmam og 

R 
J det sterste Bifald heatede Lebeta to Fa-

som us"'aLeT voriter, J,ejtnant ·Tom.m11 Ro3e, der bar 

&1 sat flere Rekorder paa Rnten til Mytl-

Sfuclenteraamluncleta Ru•moclta

pl•• mecl Lulu Zi•6l•r •om Taler 

•• Jaz::a-OratoriuM, 

Lulu Zltlltr. 

Studenter~&mfoodet havde Ruam&d

ta&•lae i .Aftea. Prognmmet led aaa
ledes: 

Li$, Lulu, Sla9&<l1if1, Kor, Palle, K.on

•ert, Bal til Ballyhoo-Band. 
Li~ er ~;:esLformand og hedder Thers

lt-ff, l'r cand. polit. og beremt som Vel

talenb.dskunstuer. Lulu er Skuespiller

iinde og hedder Ziegler, ben:tmt som Vise

aangerinde. Hun holdt 'l'alen til de unge 

Studenter. Mlt'rkeligt nok nr det ferate 

Gang en Kvinde holdt Rustale, a.ltsa.a 

en Slags historisk Bt>givenhed. 

afr ika, og 0. W. A.. Scott, der eamm4D 

ined Oa.mpbell Black aejrede i l\lelbourne

Flyvningea. 

'Fr• Maaltiner waar ucl, 
Den ferste tvung:ne Landing akttlde 

finde Sted i Cairo, men efter Kapleoeta 

N~gler akulde aile Maskiner ob~ervens 

i
f fra Lufthavnen i Belgrad, hvor de flelite 

af Deltagerne imidlertid gik ned for at 

I 
faa &n~in hreldt paa Ttmkene. 

Den ferste der naaede Cairo var mo,_ 
.1/Qn., der atartede igen Kl. 20,02, derefter 

r kom Findlay og Waller, der ata.rtede. '>Yd

. paa KJ. 20,47. De ferste Deltaawe ven-

1

1 tee allerede On!ldag .o\ ften til Johanue.~
burg. Ved AnkomsteJl vii Flyvert~e blive 

hilat velkommen af den 'IYdafrika.nske 

1-'oravarsminister, Mr. Pi1·ow. 
I Tre Fl~emaski!ler er i Lebet af- Da

j gen udgaaet af Lebet: Flyvemtukin~n 

j , Alington" nedlandede ved Regensburg 

i Nord·DI\yern, l<'ly\"ere:n. l\1iller gik n ed 

10 km fra Belgrad som Feige a.f Benzin

mangel Oi Vi<>tor Smith nedlandede i 

~koplje efter Vanskeligbeder med Olie-

tilferslen. Ecce. 

Bilist dsmt trods 
Fork-rselsret 

Direkt•r Tholatrup, Midd~lfart, 

akal bet&le 1200 Kr. til Cykliaten 

Direkter 2'ho1stn.~-p, Middelfart, Jc.Qnl 

en Dag kerende i sin Bil ad H avne&ade 

i l\1iddelfart. I Krydset ved Brogade 

medte han en cyklende Dame, Fru Schlii.

ter. Fruen ha-vde Vigeopligt for Bilen, 

der kom fra hendt>s hejre H aand. Rnn 

undgik dog ikke et Sa.rnmcust&d og k0111 

en Del til Skade. Hendes R<'gning led 

paa. 4000 Kr. Ved Lan<l~>rettena Dool i 
Oaar fik Fru Scbliiier delvis 1\fedhold. 

Lulu Ziegler talte mod Reaktionen. 

iHun hegyndte mf)() at tale ()m d4'n 'l'id, 

d• hun aelv blev Student, da. hun boede 
.,i et fint lille Verelse med T)·lsflaeser Retten fandt, at Hr. 1'holstrup bavde 

ona Lam.pesluermen", hvorom, en Kamme· kert for la,ngt ovre i venstre Stdo af Ga· 

rat epottende sagde: _ Naa, du bar den, og at han havde undladt at ghe 

iuengt Chemise~ i Loftetl Saa blev Signal. Under Rens,.vn til Sagsegerindena 

Skarm ~ Flll.'ser piJJet ned aom Optakt .'\ndl!l i lJheldet fik hun tilkendt 1200 

til den Udvikling, der ferte til direlrte Kroner. 
Oppo,ition mod Kh,nker Oi Frynser - _____ _. _____ _ 

ibaade de.tl\ paa. lleblerne oa dem paa 

Jljernen. 
Men aid en den Tid, da Demokrati og 

F riaind stre1 ind med Kra.lt over Ev

ropa efter Kri&en, er Tin&ene ..-endt -

!Reaktionen har faaet Tag rundt i ET· 

Million-Pianerne 
. Od . I 1 ense opg1vet 

ropa. Unge Mennesker meder nu i Dai OdP.n,•e, Tir10>.l11g. 

j Da·nmark frem med et Krav, .Kravet POL1TlKEN PRH'A T 

om at produoere, som de vit. Elvis de Det maa nu betragtes som ret af-

d a n ake Studenter Yil bevare Retten til gjort, at ~fillion t'lanerne om Opferelst»n 

a t udtrykke aig, maa de holde Uli\Dlen af et Storhotel med Biograftcater paa 

mod 1Fa5eiame o; mod Na.zi•m•- !!;•lifer Rr•oclnltann·Komplt>k.sets Gru11d i Oden•e 

R ealctionen, brrendes enbver Bo~.t, d~ j ikke rNliseres. I !wert l<'ald er Planer

taler om tl<'rihed, tFrisind og l<'remskridt, ne benlagt indtil videro 11om alt for 

& a;en.e Forfl\tter forjages eller frenv;sles. <lyre. 

S y(lfra. llll&l' Agit.&tionen C)l! mod K ..-in- Der er endvidere sket det, at Aktie

d er.oea Arbej<le; Reaktiol)tn .,i] tr•nge "lakabet De ferenede Hokller, ~ !.i• 

------~~--~------- ---

\ 



50 Aar Morgen. 

Den dan3kt Guandt 1 Stockholm, 
<ke11 Eduard Rt:~;entlow. 

1 l\lorgen f)·lder Evropas slaukeste 
Mand 50 Aar. Deter den danllke Alini
ster i Stockholm, Grev Eduard Revent
tow. 

Naar man i Tankerne genkatder aig 
bans slanke sptendstigeYnglingeskikkelse, 
synes man nok, det er no~et tidligt, han 
fylder halvtreds. Men Grev R.eventlow 
bar altid haft !''art pa.a. Endnn i 1919 
sad han som Legutionssekrotrer i Lon· 
don, men saa. blev han ka.ldt hjcm 
og saa var ban ikke til at sta.nd~e. Med 
rygende Fart gennemfor ban i Lebet af 
tre Aar Karrierens forskellige Grader: 
Legationssekretrer tal Tjeneste i Uden· 
ng.smuusteriet, Koutorcbl'f, A £de lings· 
chef, til han i 192'2 Ratte sig paa Direk· 
torstolen, den boje.~te PoRt i , Ru!!et" 
(naar m&D ser bort fra )liniKteren na.
turhgns). Da var ban altaaa en un& 
Mand paa 38 Aar. 

l>et er egc•ntlig en Gaade, hvorlcde» 
man bar kunnet holde denne utaalmodt~e 
Sjrel fast paa. l)ircktnrpost.>n i hell' 10 
Aar. :\len d~>t lykkedes ttlt~aa, og dl•t 
ve.r godt. For Grev Re\'l,lOtlow hnr en 
dejhg klar og hurtig Eijt!rne. Oct kan 
godt vrere, de underti-dcn var gale i Ho· 
vedet paa bam i de forskelli&e udenrigs-

ministerie)Je Kontorer pa.a Christians
borg, for han kunde godt vrere utaahuo
dig og ~karp. Der er Folk, som er ev't 
urokkehgt og elskvrerdigt i Ligevll'gt 
men det vil altid, naar man undersege; 
Sagen med tiltrrekkelig Grundighed vise . ; 
srg, at saadanne A!ennesker bar Ma.ve. 
Det bar Grev Reventlow, som tidligere 
bemll!rket, tkke, men er det ikke karak
teristisk, at hvis man nu trmffer en 
l1and fra Udenrigsministeriet og taler 
med ham om Orev RevenUow, saa er det, 
ban husker, den indtagende Elskvrerdig
hed, det altovervindende fine Smil som 
i Virkeligbeden er den s!anke Fed~lars 
Adelsmrerke. 

Dygtig er Grev ReventJow, deter der 
~ tngen 'l'vivl om, og der ska.l nok blive 

gjort virkelig l:lrug af ham igen, naar 
han er frerdig med sin velfortjente Re
kreatlOn i Stockholm. For Stockholm er 
jo sikkert den rnest eftertragtede Post i 
Udenrigstjt>nestert. Her sad 0. C. Sca
veniu&, indtil han ved Omordningen i 
HH9 ov(;lrtog Direkterstillingen i Uden
rigsrntntsteriet - og saa drog l>epart.e. 
ment.<~ehefen, Kammerberre Hertuj Zahle 
op til Mii.larbyen, hvor han blev megct 
populll'r og bvor bans l\Iinde endnu lever. 
On Zahle blev flyttet til Berlin og Fol
keforbtmdet - det va.r med Sorg, han 
forlod Stockholm - aflestes han af Mi
nister Edk Scur:enilt&. Og da Erik Sca
\'enius blev overflyttet til Tjeot><;te ved 
intcrnationale Konferencer af politisk 
Karakter - bva.d var da naturligPre, 
end at Grev Reventlow samtidig blev 
trrot af Dtrekterstillingen og lrengtcs til 
Stockholm? Han fulgte dermed en af 
de i Udenrigsministeriet greldenr.le N a
turlove - og det var saa m~et sclvfol· 
geligere, som det var en Scavenius, han 
afle~te som Direkter, og alt~aa nu atter 
blev en Scavenius, han afleste som Ge· 
sandt. 

Lidt graanet i Tindingerne er Grev 
R.cven tlow efterho.andell blevet, og <let er 
formodentlig nok rigtigt med de 50 Aar. 
Oet er spreudende, hvilke store Opga.,·er, 
der skal gives ham, naa.r ban bar udhvi-
let sig i Stockllolm. 

Den 9raa . 
• 
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GL. M0NT 4: K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

______ P._o.li.tikmt. 

akriver den 'l DEC. 1932 

r Dagel18 Portrat . 

Udenrigsministeriets Direkter, Kammer- ~ 
herre Bernho/t. 

D&t kan nu ikke nytte noget: Uden
rigsministerier er ikke mere nar su. 
fornemme, som de var i gamle Dage. 

Det er maaske nok Udenrigsminiate
rens Skyld. I gamle Dage var det en 
Begivenbed, naar en Udenrigsminist€-r 
besegte et andet Land. Nu farer de 
rundt fra det ene Sted til det andet. 

1 Hvor er den gamle fine diplomatiskeStil
fserdighed blevet a.f? Halvdt-len af de 
Sensationer, der faar Verden til at 
skselve, stammer fra Udenrigsministerier. 

Se nu Udenrigsministericts Dirckter, 
K ammerberre Bernho/t - kan han 
maaske holde sig hjemrne ved Mahogni
skrivebordet i det stllfulde Kantor pan 
Christia.nsborg med Udsigt til J!'rederik 
den Syvende tjl Hest, den enoste Olden- ' 
borger, der iltke er kompromitteret i 
Grenlandssagen? Nej, Kammerberren sid· 
der nu paa tredje Uge i Haag som Gene
ralkvartermester og Leder Slaget mod 
Norge paa den grenlandske est front. 
Og Dr. Munch - nu er ban i London, 
om nogle Dage vil han vsere i Ha.a.g for 
at inspicere Slagete Gang og under· 

~ege Ammunitionsbeholdningerne. Maa.· 
ske slaar ban et lille Slag ned over Ge· 
neve, inden han vender hjem igen til 
Kebenhavn. Og den engelske Udenrig~· 
minister - aldrig ved man, hvor man 
har ham. Bedst som man tror, han sid· 

1 
der bjen:une og grunder over de Pro
blamer, de dan~ke Svin cr Skyld i, og \ 
drefter med sine Sagkyndige, om der 
skulde ligge noget til Grund for den 
Antagelse, at det danske Bacon er sao. 
fint, fordi aile sma.o. dauske Grise h(n 
Krolle paa Halen ... som sagt, bedst som 
man tror, han er travlt beskreftigct i 
Downing Street, stikker han af til Paris 
for at dr:0Ite Spergsmaalet om Gselds· 
betalingen til Amerika. 

Nej, det fine og fornemme og tilbage· 
holdne er gaa.et afUdenrigsminisierierne. 

er. de Ksempeforretninger mod For· 
bindelser hele Jordkloden over og fast 
Klublokale i Geneva. Nu reprresenterer 

den fineste J ura, den skarpMte Han
delskundskab, den nejeste l nc.lsigt i 60-

ciale Spergsmaal, den bojeste l\Iilitrer· 
l kund~;kab. Er det, fordi Verden er blevet 

tosset, som den er, at Udenrigsmini
IG+••n""'"' bar faAet en saa mll.'gtig Detyd· 
ning? ... Eller er det, fordi trods ult Nn
tionerne er ved at ll&mle eig til et stort 

1c .•. ~,,,.~,il? Forili de er blevet klar over, 
at den ene Nation alligevel ikke kan 
undvrere den an den P Fordi jo mere 
tosset de enkelte Lande bserer sig ad, 
io mere bliver de klar over1 bvor tossct 



DageJ,e Portrmt. 

' 

Udenrig&min.isteriets Dh·ektiJr, Kammer-
herre Bernhoft. I 

Det kan nu ikke nytte noget: Uden
rigsministerier er ikke mere nar saa 
fornemme, som de var i gamle Da.ge. 

Det er m~:~-aske nok Udenrigsrniniste
rens Skyld. I gamle Dage va.r det en 
Begivenhed, naar en Udenrigsministcr 
besegt-e et andet Land. Nu farer de 
rundt fra det ene Sted til det a.ndet. 
Hvor er den gamJe fine diplomatiskeStil
faardighed blevet af? Halvdclen af de 
Sensa.tioner, der faar Verden til at 
skaalve, stammer fra Udeurigsministerier. 

Se nu Udenri~ministeriets Direktor, 
Kammerherre Bernhoft - kan han 
maaske holde sig hjemme ved Mahogni
skrivebordet i det stilfulde Kontor paa 
Christia.nsborg med Udsigt til F rederik 
den Syvende til Rest, den eneste Olden. ' 
borger, der ikke er kompromitteret i 
Grenlandssagen? Nej, Kammetherren sid
der nu paa. tredje Uge i Haag som Gene
ra.lkva,rtermester og Ieder Slagot mod 
Norge pa.a den grontandske 0stfront. 
Og Dr. Munch - nu er han i London, 
om nogle Dage vii han vaere i Haag for 
at inspicere Slagetfl Gang og under-

>ege Ammunitionsbeholdningerne. l\1aa· 
s~e slaar ban et lille Slag ned over Go
neve, inden han vender hjcm igen til 
Kobenhavn. Og den engel<:ke Udenrig~
minister - aldrig ved man, bvor man 
bar ham. Bedst som man tror, han sid
der hjem.me og ~runder over de Pro
blemer, de da.nske Svin er Skyld i, og 
drefter med sine Sagkyndige, om der 
skulde ligge noget til Grund for den I 
Ant.agelse, at det danske Bacon er saa 
fint, fordi aile smaa danske Grise har 
Krelle paa Halen ... som sagt, bedst som 
man tror, han er travlt beskreftlget i 
Downing Street, stikker han af til Paris 
for at dreite Sp0rgsmaalet om Grelds
betalingen til Amerika. 

Nej, det fine og fornemme og tilbage
holdne er gaaet afUdenrigsministericrne. 

u er de Kaampeforretninger med For-
bindelser hele Jordkloden over og fast 

i Geneva. Nu reprrosentorer 
de den fineste Jura, den skarpeste Ran
do:lsknndskab, den n0jll>\lte Iuclsigt i 80· 

ciale Spergsmaal, den bejeste Militror-
Er det, fordi Verden er blevet, 

tosset, som den er, at Udenrigsmini
ierne bar faAet en saa. mll:'gtig Betyd

niog? ... Eller er det, fordi trod!! alt Na· 
tionerne er ved at sa.mle sig til et stort 
Samfund? Fordi deer blevet klar over, 
a.t den ene Nation alligevel ikke kan 
undvaare den anden P Fordi jo mere 
tosset de enkelt-e Lande baarer sig ad, 

mere bliver de klar over, b'l'or tosset 
det hele er, og maa endelig snakke med 
binanden om det. Er det, fordi det, 
der nu sker, a.lligevel ikke er Begyudel
seu til Vestevropas Undergang, som pes· 
simistiske Ravne spaar, men den fam
lende og forvirrede og fortumlede ne
gyndelse til det vestevropaaiske Tusind
a.ar.srige? 

Hvia man spnrgt& Kammerberre 
B~n~ho!t om det, vilde han formodentllg 
nted et fint Smil svare, som ha.n ava.rede 
Grev Holstein, da. denne i Paris spurgte 
ha.m Qm hans llening om det sender
jyske Spergsmaal : 

- Min Mening er undervejs. 
Det er min ogsaa. 

Den Graa. 
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60 Aar. 

Kammerherre Harald. Scavettftu. 

DA.NMARKB ~t 1 Haag 01J Bern, I 

Ka.lllDlerhen-e Harald Scavenfu&, !yi

der i Dag 60 Aar. 

Harald Sca-venlus er JS'kit pa.a Gjorslev, 

som S9n af forlrelliSt a.fd~e KAttuner

herre Jacob Sca-venius. Han blev SWdent 
t Aaret 1892 01J magister arttum 1 1900. 

Samme Ae.r traadte han 1 U<lenrig8minl

stertets Tjeneste og blev efter fire Aa.rs 

Virksomhed der, 1 den f~Slgende Ti.d knyt

tet til Legat!onerne I St. Petersborg, Pa

ris OtJ London. 

I Aaret 1912 udn&evntes Scavenlus tll 

Gesandt 1 St. Petersborg, og <let faldt 

derved I hans Lod at beklrede denne Post 

under de sserdeles vanskellge Forhold un

der Krlgen og den pa.a.tplgende Revolu

tion. Harald Scavenlus og hans udm~er

k.ede Frue, en Datter a.f Godsejer Hans 

Steen.sen, valt:te ~nde~ Be~drlng ved 

<l!W Takt og Forstaaelse, bvormed de lp

ste ·Opgaven. 

Ved Mi.niSterlet Nee11raards Dannelse 1 

1920 udnsevntes H8Jt'8.ld so& vent us tn 
Udenrigsminlster, men tra.adte allered.e to 

Aar senere tUbage, for kort eft.er at bl1ve 

udnsevnt tll Gesandt 1 Rom, hvorfM han 

for !em Aar slden gilt tll at"tl nuv.erende 

Post l Haag og Bern. Under Grfnlanda

sagens Be.ha.ndling for Verdenedom.stolen, 

fungerede Harald Soa.ventua som Da.n

marka Agent og nedlagde 1 <Senne Egen-

&kab dell Peastand, der ua eretuldt blev fattende soclale og ~m.l.ske Studler, 

taget ttl Pf'lie a.f Domstolen. I fvrlgt der har glvet sig Udslag 1 fiere Veker. 

traadte han ikke !rem under Sagen, men Desuden udgav han l 1923 en Bog om de 

fUlgte den naturllgvl.S med &tor Intere6Se, aldste Aars lijfnderjydske Polltlk. Kam

llgesom han i slt,amukk.e ;Hjem var den merherre Scavenius er dekoreret med 

stl.\fqlde og el&kverdige Vert for de man- Komma.n~korset, Dannoorogsmsendenes 

ge DaMite, hvem Sagen ka.ldte tll Haag. Klederstegn og Fortjenstmedaillen 1 Guld 

· :Hal'IWd SeaVeniWI . bar dTevet ret om- eamt en Reekke udenlandslte Or.dener, 
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GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

- ·-------.. ·--·-·····-......................... _ .. , .. , _______ _ 

skriver den 

3 0 APR.193a 

!FORAN: 
HAAG 

Kammerherre Bernhoft 
stilles til Raadigbed. 

Desuden antages en Ju
rist i Samarbejde med 
Steglich-Petersen. 

Kammerhtrre Bernhott. 

1D.QA- O~lo meddeles i Daa;, a.t den no:r
[' sk:e Rege-ring har antaget ~.n fran
Jke Pr"Ofessor Gilbert-Oharlea Gidel l<llll 

Advokat i 0stgrenlands-Sagen ved Siden 
af Advokat A.rne S'llllldt. 

Ogsaa herhjemme har man l&enge Val

ret kla,r over, at Ar'bejdet med Tilrette
l:eggelsen og Fremfere~n af den store 
Sag for Haag-Domlltolen ikke kun~ kla-
res alene af BRS. Steglich-Petersen -
bJ. a. ogsaa af Hensyn til, at Hejeste
retosagfereren ikke taler l!'ransk, og en 
fransk Forelooggelse af Sagen er nedven
dig, da flere af Dommerne ikke fontaar 
Engelsk. 

Forelehig bar det bl. a. for nogen Tid 
siden v:ere£ aHalt, at Danmarks brdtidiie 
SlrnrSl:er 1 1'!'1~ ~mme~rte1iernhojt, 
skulde voore ti1 Raadighed i Haa,&, men 
df.'suaen vli Danniirk lige110m Norge 
utvivlsomt antage en udenlandsk Advo
kat, der kan virke i sn:evert Sa.maroojde 
med Hr. Steglich-Petersen. 

Dr. Lalfl.ge Koch har interesseret 8ig 
for det~ 6-pJJ.rgs:maal igennem foonger·• 
'l'id,, og det vii sikkert blive lest paa til
fredsstillende Ma.ade meget anar~. 

Oprindelig synes man fra begge .Lan· 
dea Side at have ensket, at det blev Lan
denes eune ' Jv.rister, der ferte Saien -
ud fra et 9 nske om ikke at indblande 
flere fremmede Faktorer end hejst ned
\"endigt, men efter at Norge nu har anta
get en fremragende fransk Jurist, er der 1 
i hvert . .Paid fntet i Vejen for, at vi iaar. 
sa~e Vej. 

HONl. 
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11/Med~t~ /<~r Direlajr ReeerrtlOtc. 

I den atore A/lk«Uml444g t A/tu fX14 
Skyde'txl.nen tor Direk* t Uden1'i{/1· 

mtntstertet, Grev .Reventlow, deltog Ge
sand.t, A.fdelingschef Nf"''fJtuLrd., Gac~ndt, 
A!delingachef o. C. Mohr, Kammerher
rerne Clan og o. C. Scavenius, Departe
mentschejerne ])alhQ/1, Aage S11endlen og 
Fre<tefik Petersen, Generaltttrektp~r Mt
ch4eZ Koe!oed, DirektP, Hellted, Dtrek*· Kammertunker K. Suenson, GeneraJ
konsul Weimann, Dlrektpr E. Mae(IG4rd., 
Grosserer Ernat Meyer, Direkl~W Benn11 
Dessau, Dtrektp~r Otto E. Anderlen, Kom
mitkret Jon Krabbe, DirektPr G. Hartz, 

FIVI F~ i .4/t.e• ,_ SlcY'fk"-
/or Ud4mri«a~riecl b~~
de Direkt.+r, Crev Eduard R_,. 
tow. J:ra OC)M. OJ ned'f'/kr tell Ce
neraldJ1Wet.+r Mich4el Koe[ood, CreP 
Edrwrd Revenriow ~ GrtnHIV!<r 
E""'"' Me)W', Deport.tmumuehe[ F. 
J'. ~,.- 011 Direkt.+r Poul IAr
.en, Gret1inde Rooenlllow 01 K~ 
merM,re C'-, Min,,_..,, Aul N;.r
ICIMrd ~ K-.merMrr~ 0. C • .SC. oo.-. 

Ingentfjr .Pou.l Laraen, Generallek:l'etcer 
Hjjg8bro-HOlm, Bth'Uekretm- J . Vutberg; 
Forpagter Chi". Sonne, Fa'brik4nt _ ~· Fi 
JarZ. Komul CIU". Cloot og Overt~ 
!ftrer M. R41!enlJerg m. fl . 

• 
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Dan mark 
• sparer pa . 

diplomatiet. 
Utenrikstillegget blir ned

satt med litt over 
ni procent. 

Speslaltelegram til «Morgenbladct» • 

Kj~benha.vn, 22. mars. -
Utonriksministeriet har behandlot 
swrsmA.let om fastsettelsen av stpr
relsen av utenrikstiUegget for det 
komende finausar for utenriksmini
steridle tjcJ\e.sletnonu som arbeider i 
utlandet og bar gitt innstilling 
ptc.rom til utenriksmini.steriet. I nn

stillingen gAr ut pa, at dot samlede 
belpp ti l utenril.."'!lt.illegg, som for 
inevccrende finansar ·utgj~r 1,2911000 

kr., nellsett.es med 122,000 kr., eller 

med 9~ pet. 
I sin innstilling til ut.enriksmini- j 

storict gjslr vcdkomende komite op· 

merksom pi, at der i d~ fleate l&ll:d, 
hvor Da.nma.rlk bar uteendte ~plo
ma.tislre eller koMU.lmre tjenestem~JUt, 

bar funnet ated et st~rre eller mindre 
prisfall. For enkelte lands vedkoon• 
mende kan der ogsA k()nstateres eu 
nedgang i den pAgjeldende valuta i 
forhold til den daneke krone. Enn
videre bem~ker man, at de represen
tative forpliktelser, som pihviler de 
utc;endte tjenestemenn, til en viss 

grad er elastiske, og at der her er 
en margin, som kan btnyttes i en 
n~dssituasjon som den nuvmrende. 
AdsJ..-illige andre lands utenrikske 
tjenestemenns embediintekter er blitt 
neds.att som f~lge a.v verden.skriJ!en. 
Dett<> vi) i DOI\'CD grad gj~re det mn
lig for de utsendte ilatiske tjeneste
menn i den nronmest konunende tid 
a ntvi;;e d~n nfSdvcndige tilbak:eho-1-
dcnllet pit dct nprescntntive om· 
ritde. 

Utenriksministcren har forelagt 
kom.itecns inn~tilling, .som han ha.r 
tiltradt, for folkctin,&"Cts fina.nsnt
valg, som likcledes har tiltradt den· 
ne, saledes at der fortsatt ydes tje
Oefltemenoene dckniog for kurstap. 
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Kmtiansan-ds Grjllnlandsnevnd 
bar sendt formannen i Norges 
GrS}nlandslag, dr. jur. Gu:atav 
Smedal, p. t. Ishavsraadet, Oslo, , 
f~lgende~ 

Innen den hervrerende Grl/ln
landsnevnd har man med stigen
de fo~ba.uselse vrert vidne til den 
t i 1 s y n .e 1 at e .n de passive orges Grjllnlandslag med an-
maate, hvorpaa man fra norsk dning om videreek-spedisjon til 
side. optrrer overfor den danske ette vedkommende efter styrets 

rermere bestemmelse. 
aktivitet i Grf$nlandssaken. 

1 ryri Danmark omgrup~erer nian Kristiansand, i styret for Kri-
":"' si!:_idiP'iOmati med sik!,uaa d;n: stiansands GrS'fnlandsnevnd, 

ne sak, diplomatiets mest drevne 21. novembel' 1931. 
tjenestemenn- stilles tiCregje- laf Benneche. Th. o. Berg~. 
ringens. disposisjon utvilsomf av E u · . .n:etm. c. Torsp. 
hensyn tif Gr9$nla~dssaken, - Gerh. von der Lippe, 
der holdes gaaenik. en ckoloni- p. t. formann. 
utstillin.g-,, ambulere,nde mellem t"~t:==~~~~;;~~~=:~ 
de s1;tSrste europeiske hovedst~- :r 
der - kort sagt --;- ethvert ten-
kelig eller uteakelig middel be--
nyttes ti1 aa bear.beide den euro- ' 
pei,ske opinion til skade for de 
norske _:. og til fordel for de 
dansk:e' -interesser. 

I ~orge innbyder Studenter
samfundets formann en av de 
for Norges sak farligste dansker 
- hr. Lauge Kooh - til aa hoi
de foredrag til fordel for det 
da.nske standpunkt. Sammen med 
en sinnssykelrege optrrer samfun
dets formann paa en maa.te, der I 
i et av landets mest fremtreden
de presseorganer likefrem beteg- I 
nes som 1 a n d s f o r r m d e r i. 

I dagens m9lte i den hervreren
de GrS'Snla.ndsnevnds styre blev 
situa.sjonen gjort til gjenstand 
for en lengere diskusjon, da 
konkluderte med f9Slgende res,l-
Jusjon: . 

cKristia.nsands Gr~nlands-

nevnd ser med stigende engstelse 
paa. den a.gitasjon, der fra. Dan-. 
mark drives ute i Europa for aa. 
paavirke opinionen til fordel for 
de danske synspunkter i Gr~n-

Jandssa.ken. J 1 115 
Det norske sta.ndpunkt ysr 

vrere saa folkerettslig og juridisk 
vel begrunnet defvrere vil ...._ det 
kan-dog ikke undvrere den st~tte, 
der utvilsomt vii bfi det tildel - · 
dersom det blir tilstrekkelig 
kl~emrder=:bestemmer 
den europeiske op-inion. 

Vi tillater oss aa hen11ede den 
rerede l'e!deringa opmerksomhet 
paa dis-se forhold, idet vi samti
dig uttaler forvissningen om, at 
den norske statsledelse vii ha alle 
fedrelandssinnede nordmeim med 
sig, naar den - uansett 0ieblik
kets ~konomiske vanskellihet~r 
ser h i s t o r i s k paa. den forf'
liggende situasjon og ikke Jar 
ua.nvendf noget rettsmessiq mid
det-d'er fan lede til klarlegning 
av <let nors'ke standpunkt v~ 
voldgtitsiVg'j~re1sen t Haag:.. 

Resolusjonen besluttedes S'Sie
blikkeli!l' tilstntet formannen i 
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diplomat. 
Som nevnt i cMorgenblndet> er 

den danske minister i Patis, kam

merherre B ern h oft blitt direkt,lr i ' 

det danske utenriksminM!terlum -, en 

stilling som nermest kan sammenlig

nes med u-renriksrAd E s m a r c h s i 

Norge. Kammerherre Bernhoft var 

for~vrig til A begynne med slett iki<e 

dansk. Han er f¢t i Barcelona som 

SfSnn av den norske generalkonsul 

Bernhoft. Men hans mor er dansk, 

f~t Rita H e e g a a rd . Efter A ha 

glt.tt i skole i Havre og Kj~benhavn og 

tntt ,iuridisk eksamen blev han natu

ralisert dansk i 1889 - og i 1896 

h¢rte han tilfeldigvis, at utenri~mi

nlsteriet hadde bruk for en sproglcyn

dig jl\lrist. Det blev hans skjebne. 1 

Arene · 1908-10 var kammerherre 

Bernhoft minister i Wien og Rom. 

Efter nogen Ars tjeneste i Danmark 

som departementsehef blev han i 19'13 

minister i Paris, Madrid og Lissabon 

- og nu vender ban altsA hjem efter 

18 lt.rs ophold i Frankrike. Ministe

l'iet hat ved mange leiligheter gjort 

bruk av hans omfattende praktiske 

og teoretiske viden, ~rlig ved av. 

slutning av handelstraktater. - Sin 

vanskeligste tid hadde kammerherre 

Bernhoft sikkert i Arene efter kri

gens avslutning, da det sjllnderjydske 

spprsmal stod pA dagsordenen og da 

Flensborgmennene f-rte uoffisielle 

~orhan<llinger i Paris. Det var ved 

den leilighet, at grev Holstein en dag 

spurte han om hans personlige me

ning. Kammerberren avleverte sitt 

peneste diplomatiske bukk og svarte 

uforstyrrelig: . 

- Min m•ning '' und•';!j 
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Bladet: 

Politiken 

skriver den /;J. #·:J/ · 

Den nye Direkter 
for · Udenrigsministeriet 

Kammerherre Bernhoft udnrevnt til Direkter i 
Ministeriet , og Minister Oldenburg til Gesandt 

i Paris. 

Nye Gestmdter i Stockholm og Oslo: Grev Reventlow 
og Minister Kaaflmann. 

' Den nye Direkt•r, Kammerherre Bernhoft. 

D E FORANDRIXGER inden for/ Bardenfleth. H an bar haft en l111rtig 
Udenrigsministeriet og Uden- Karriere, siden ban i 1919 rorlod I.egn

. · · f 1 d b b tionssckret~erposten i T.ondon for at blh·c ngstJenesten, som V1 or e en e u- t'll • t'l R ad' hed t Ud . . . s 1 e" 1 a •g or enngsnum-dede, for~ligger nu officielt. De ga.ar steriet : Kontorchef, Afdeliogschcf, i 102:.! 
ud paa, at Grc1( Eduard Reventlow konstituerct som Direkter, i 19'23. ud
fratrreder som Direkter for Udenrigs- n~mt. til d<'nne den bejeste Embed~st•l· 
ministeriet og afleses IPaa. denne Post ling i .,Bygningen" . Dircklerstillingon 

1\fon 'l:rllonrig~tjenesten Iader jo aldrig 
sine Tjenere fan Ro. Den jager dem fra 
<len ene Side af J ordkloden til den and en 
- hvad der ikke er holt billigt - og nu 
drager altsan Grev Reventlow ud igen. 
Hans Dygtighod, hans personlige Oharme 
og fine diplomatiske Smil vii aikre ham 
gode Venner i Sverigcs Hoved:>tad. 

Gesandten , der bliver 
Direkter. 

Da Kammorherre He1·ma1\ Anker 
B~mllo/t for to Aar aiden fyklte tres, 
sluenkede de Danske i Paris ham et 
l!nleri - et Bevis pan bvor afholdt og 
e.nset ban ,·ar mcllem 11ine Landsnuend. 

Kammerberre Bernboft ..ar for evrigt 
til at begynde med slet ikke dansk. Han 
er fedt. i B~rcelona , bvor hans :l<'ader, en 
Sordmnnd, var sven<tk og nonk General
konsul. .l!Cll hRns lfoder er dansk; fodt 
Rita Heegaard, og bor nu p;;: l<renno
gnard ved He1'8bolm. Efter at have gaaet 
i Skole i Hane og Kobenha\•n og taget 
juridisk Eksamen blev han J!!lilol.rl!.!i!e!.et 
i 1889 - og i 18M herte han tilfreldigvis, 
ai"lTdenrig!lministeriet havde Drug for 
en sprogkyndig .Turist, Det blev hans 
Skalbne. I Aarene 1908-10 var 1\ammor
berre Bernhoft Gesandt i Wien og Rom. 
Efter nogle Aars Tjeneste hjemme 110m 
Departomentschof blev ban i 1913 Ge
sandt i Paris, Madrid og Lissabon - og 
nu vender han altsaa hjem efter 18 Aars 
Opbold i Frankrig. Ministeriet har ved 
mango Lejligheder gjort Brug af hans 
omfattende praktiske og teoretiske Video, 
smrlig ved Afslutnins af Handelstrak
tater. 

Sin vanskeligate Tid havoe Kammer
herre Bernbof!i sikkort i Aarene efter 
Krigons Afslut.ning, d~ det. aend!!r)yr;ke 
Sperg!lmaal stod paa Dngsor<lenen og da 
l<'leol>bOrJIDtendene ferle uofficielle For
handlin"er i Paris, Det var ved den 
Lejlighed, at Grev Holswin en Dag 
spurgte ham om hans personlige Mening. 
Kammerherren afleverede sit p~eneste 
diplomatiske Buk og svarede uforstyrre
lig: 

- Min Mening er underrejs I 

Den hejeste Post inden for ., . 

Silketojs
·Rester 
til usll!dvanlig 
b iII i g e Priser-. 
Resfpris pr. Meter 
6. 90, 3. 90, 2. 90 .OCJ 

Masser af uldne Rester. ' 
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Den nye Dlrektsr, Kammerherre Bernhoft. 

D
E FORANDRINGER inden for I Bardenfletb. Han har haft en hurtig 

Udenrigsministeriet ()g Uden- ~arriere, siden han_ i 1919 forlod Le~a
rigstjenesten, som vi forleden bebu- t1~nssekr~t~erposten 1 London for at bhre 

ded f I
. ffi · lt D stdlet bl Haadighed for Udenrigsmini-

e, ore 1gger nu o e~e . e gaa.r . st.enet: Kootorchef, A.fdelingschef, i 19'.2:.! 

Nol'dinand, var svensk og norsk \)eneraJ· 
ttonsul. Men bans :Moder er dnn~k,' f0dt 
Rita Heegn.ard,. og bor nu Paa Frenne-
gaard ved Hersholm. Efter at have gnaet 
i Skole·i Havre og Kobenha.vn og tnget 
j uridisk Eksamen blev ban ,.!!A1llraliseret 
i }§§.9 - og i 18M herte han ti!Ireldigvis, 
at tdenrigsministeriet havde Drug for 
en 15progkyndig Jurist. Det blev hans 
Skrebne. I A:Hene 1908-10 var Kammer
hern~ Bernhoft Gesandt i Wien og Rom . 
Ef~r nogle Aars Tjeneste hjemme som 
Departementschef bloT han i 1913 ~ 
sandt i Paris, Madrid og Lissabon - og 
nu vender ha.n altsaa hjem ef~r 18 Aars 
Ophold i Frankrig. Ministeriet har ve-d 
mange Lejligbeder gjort Brug af bans 
omfattende praktiske og t.eoretiske Viden 
srerlig ved .Afslutning af Handelstrak~ 
tater. 

Sin vamlteligste Tid ha.-r"de Kammer
hene Bernhoft sikkert i Aarene efter 
Krigens .Mslut-ning, da· det 1umderjyske 
Spergsmaal stod paa Dagsordenen og da 
Flensbor~amdene forte uoJficielle For
bandlinger i Paritt. Det var ved den 
Lejlighed, at Grev Holstein en Dag 
spurgt~ ham om hans persoulige .Mening. 
Kammerherren afleverede sit preneste 
diplomatiske Buk og svarede ufor~>tyrre

lig: 
...- Min Men.ing er underrejs I 

ud paa, at Gre\T Eduard llet:entliFw konstituerct som Direktor, i 1923 ud
fratrreder som Direktor for Udenrigs- nrevnt til denna den hej('ste Embedsstil
ministeriet og afl0ses IPM denne Post ling i ,Bygningen". Direkterstillingen 
af den danske Gesa;odt i Paris, Ka.m- blev genindfert '"ed Nyordningen efter 
merherre Btrnhoft. Grev Reventlow Krigen, og Grev Re'"entlow fulgte efter 

Den h•jeste Post inden for 
Karrieren 

Kammerberre Bernboft om ain 
Udnevnelse. drager til Stockholm som Gesa.ndt, 

og den nuvrerende dan.ske :Minister i 

Svel"iges Jiovedsta.d, Erik Scavenim, 
tager sin Afsked fra. Udendgstjene-

1 sten og bliver stillet til Raadighed f()r 

Udenrigsministeriet til Delt~gel~ i 
internationaJe Konferencer a.f poli.-

1tisk Karaktcr. Posten som Gesandt. i 
Paris besrett-es med den danake Ge

ndt i Oslo Oldenl:Jurg. 
Disse Forflyttelser sk:er den 1. Alpril, 

fra 1. Maj at regne forflyttes deo 
Gesandt i Peking, Tokio Qg 

H~nrik Kauffnwnn til Oslo. 

der. skal overtage Gesa.ndtpo
efter ham er endou ikke 

Direkt0ren, der bliver 
Gesandt. Crev Revenuow. 

Udenrigsminisieriets nuvreronde Di- Udenrigsmini::.t.eriels forst~ Direktor, 0. 
rekter, Grev Eduard ReJ.:en.tklw, er en C. Sca1·enius. Det. har l'teret tral"le Aar, 
l\Iand paa 48 Aar, fodt paa Christian3- men interessante Anr, og Grev Revent
lund som Sen af Hofjregermester Grev low hor vundet. al.mindelig .\.nerkendelse 
Heventlow og gift med en Datwr :1f for den Mandl', hvorpaa han har looct 
Ka.m.p1erhene Kontre~dHU~~~ .(r~d~1·ik Vde,uri~m.illi~ter.i1l~ Adm~i~tn~t.iQll, 

Parft, Mandag. 
POLl IIKBS P BJ Y A r 

Deres Korrespondent havde i Dag 
en Samtale med Udenrigsministeriets 

nye Direktor~ Ka.mm.erherre Bernhoft. 
Jeg ba.d ham fremsrette en Udtalelse 
til Po'titike-n n u, da. h~J.-D skal tilLr:.cde 
en ny "l!igtig Stilling inden for: sit 
Lands diplolll<Ltiske Tjeneste. 

- On revient toujours a ses pre

miers am?urs! H vad aka.l jeg &ige 
mere 1 'Mit Arbejde og min Interesse 
Jigger i Udeorigsministeriet, og jeg 
selv har altid anset. Direktorposten 
som den bojest~ indcn f()r Karrieren. 

Derfor er jeg gJad, fordi man nu gi
;er mig denne Stilling. Jeg rejser 

hjem for at udnytte mine Erfaringer 
fra ma.nge Aars Tilvrerelse i Udlan

det. Det er jo a.lligevel det sammP 
Arbejde, jeg skal staa. midt i, sa.<t 

nnget nyt Pre>gram moder jeg ik.ke 

roe d. 
l.~o _v~n.der ~i!bage, og jeg 8'": det 

·til usaedv~nlig 

billige Priser. 
Resfpris pr. Meter 
6.90, 3.90, 2.90og 

00 
= 

Masser af uldne Rester. 

SIL.KEHUSET· 
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Uld Jumper, .sort med 
P~1ou-Gr0n og JSBS 
andre Farver • -

med meget stor Gl~de, fordi det er 
til en Post, jeg synes, det er v~rd at 

0nske sig. 

, Le Temps" am Kammer
herre Bernhoft. 

Le Temps sk:river i Af~n om Kam

merherre Bernhofta Udnre\'Delse til 
Ditck~0! ! Q:d~rigsm!niste.~:iei_i 

de smaa, undiga 

Wiene r Modeller

i aile Regnbuens kla· 

re, st~ rke Farv er. 

Mensterforretnlng 
VI MM EL SKAFTET 45 

- Han tilbragte ikke alene sin (:'ng~ 
dolliS Studietid, men gjorde ogsaa !;i l1 
1·~esent1igste Karrierc i Paris. .&ldst aii 
de )linil..tr(', der er attacheret vor Reo. 
gering, blev ban Doyen, og han talL') 
med i R1ekkerne i Kulturens og Aandc·ll3 
Paris, og blandt Franskmrend har hall 
kun Venner. Uden ah ville tale om lHm~ 
Iver for at udvikle de dansk-franske In1 
teresser maa vi fremhreve, at hans lnd .. 
flydel&e ikke 1'ar frennned for d~n lu1 
tere~, ~o~ do A.llierede efte1; Sejrc!} 
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Oea bedste Gave 
Ul Derea Bern 

er en Globa 

4.30 BOG HALLEN 
pr. Maned Alfrt~d 0 . HaaBi ng P.lltlbna H11. lett. lft7. Rud,,11,rad1111 

I '2. 1 Globus 96 om pr. llonflt"t K:r. 2UQ 7 
aabeder Jeg nrlg: 

II 
- t;) ( + Foraendelae til Provln.sen K:r. 0.90). 1 Globus 96 om, 8 meaneflllge li4lter l Xr. 4.80. (Tll Provtnsen + Xr. 0.00 1 r f ' OpkraevnJngaporto og l. Bate h uo ~ + Forsendelae Kr. 0.00). 

~~~---------------

A~tu•--------------------
De bedee 11ette X ud for den Be tallngs

form, De 8DSker. 

a ICr. liM'• 1h l'lasb. 
t.10 ICr. pr. lj1 Flask .. 

Faas overalt. 

Hw ., dd endella • 
danek Frugtvln at en vir
kill& rr.mrapnde KY~~
IItet, eom let tuler Sam· 
menllpln1 med manp 
al de lmponeNde Hid
vine. - Klo.ter Tonie 
ejerroruden ein Velema1 
netop de ~rklnde 01 
opli.,.nde E aenakaber, 
man tilttenpr efter en la111 Dep Slid, Ktt. 
en Flaake K. T. I Aften. nur De par hJ•"'•OJ prtv It Glu godt afktlleto - oa De vlllnd• ,.mme,ll den llc.ke alene lm&llr rortreffell,t. men dill vlrlcer beh&Jiflg OJ op.trammende. 

KLOSTER 
TONIC 

l<loeter TCNIIo er 110pt Mdet • 1 bedro, .hvad der ellere kllctee Fnagtvln herhjm~IM. 

)lavde for at ordne det alesvipke Spergs. Jnaal. Ban handlede altid overenS5temJnende med Danmarks Standpunkt. 

Raadighed" for endun eterre Opgaver. Han vii paa Ministeriet.& Vegne komme til at deltage i internationals Konferen· ocr af politisk Karakter· iDet er natur. ligt1 at et Land bar en Slags Oesa.ndt ved dette international& Samarbcjde, der antager en efterhaanden mere og mere betydningafuld og omfatteode Karakter, og til denne Post er det oaturligt at vllllge Erik Sca,·enius. 

GrenlandspavilJonen paa Koloniudatillingen og det danske Hus i Ul\iveri'i· tetllbyen gav for nyli" Kammerherre :Bernhoft Lejlighod til at manifeetere D&nmarks Dcltagelae i alt., hnd der in· teresaerer Frankrig. 

Minister Erik Scavenius. 
I en meget nng Alder, kun M Aar pmmel, treader Minister Erik Scaueni1111 ud af Udenrigstjenesten - men canske vilt ogsaa kun fo;. at blive .atillet. til 

Ran becndte Karrieren i Udenrigs· ministeriet i 1002, var et Par Aar Lega· tionssekretu!r i Berlin, vendte i 1009 bjem til en Kontorchofap06t i Udenri&S· ministeriet for samme Aar at blive Udenrigsm.inister i dot ferste Ministorium Zahl!. I Qet n.ea~ r•dikal~ )liniateriutJl 

genfandt maa ham paa denne P ost, den vanskeligste Miniaterpoet i en meget nnskelia; Tid - men tillige eu glimrende Skole. 
l 1924 overtoa: Erik Scavenfua ~ sandt&kabsposten i Stockholm (efter Kammerherre Zahle) og opgav tillige al Deltagelse i P olitik. Han er gift mod en Datter af afdede Hejeeteretaaagferer Ootaviua Hanaen og Fsetter til to andre tidligere Udenrigsministre, 0. 0. og B .. raid Scaveniut (der ikke er Bredl'lt, men ogaaa Fetre). Selv er han Sen af afdede Kammerberre Carl Scaveniua til Klintholm og ejer '!I oergaard ved ~rseatbro i N ordjyUand. 

Den nye Gesandt i Paris. 
Det er kun fem Aa.r •ideo, Kammerherre Andrea3 Oldenburg bkrr Geaand~ i Oalo, men h&n bar gjort nogt. af de m"t bevaegede Tider i Forholdet moDern Dan· mark og Norge med, Okkuper~ageue i Sommer og hele den forudgaaende Opvikling af Grenlandsspergsma&let, og 

Kammerherre OldenburJ. 
hans elsltverdige, retlinede Penonligbed 
bar skabt ham megen Anseelae i nonke Kreae. Fer den Tid ha.r han \"ll!ret Gesandt i Rom, Bern og Tyrkiet. 

Ka.mmerherre Oldellburg, der er M Aar gammel og ugift, or Sen af den dede, tidligere Overpr«~Sident I Kebenba.vn, Gehcirnekonferenaraad V o.Idemar Oldenburg, og hans Moder var en Datter af Kommanderkaptajn M. N. Sueneon. Han tr Broder t.i.1 Biakop 0. i .Aalbo.r~, 

Galle & Jessen't 

.GUL ·~ 
Smager bedre
er ihJfJ for !lid 

Land$dom'DM!r 0. og Overlaege 0 , J ulema&r4&:e..Sanatoriet ved Kolding. Det er aikkert ikke udell Beklagelae han forlader den amukke Geea.ndtakabsvilla I Olav Kytfeel~ i Otlo, men det bar d~ I nopu Tid v~eret kendt, at Kam.merherre Oldenburg inden lange vilde tage ait Telt ned- uden at man dog fer nu har vid.at, bvor han Tilde tlaa det op igen. 

Den nye G~dt i Oslo. 
Hane Efterfelger i Oslo, Minieter Henrik Kauffmann er en Diplomat r.f en nnden Type, moderne, alank, eorthaaret, 

Minister Henrtk ICaulfmann, 19111 
forflyttet ttl Oale, 

alebea. H u herer til det unge Kuld, 43 Aar gammel, fedt i Frankfurt a. M., Sen af Kammerherre .Aage Kauffmann. H&na Moder er tyak, og eelv er b.an gift med en Amerikanerinde, Datter af Kontre,.dmiral Wm. D. MacDougall. Han begyndte i Udenrigarninieteriet som Aaairtent i 1912, og i 1921 var ban eom Kontorohef en af de LedeOO. i A rbejdet ved Omorganieeringen af U:denrigeministeriet; og Udeurigatjeneaten. Straka efter blev han udn~evnt til Geeandt i Rom og i 1924 forflyttet til Peking (Pelpin&) og Tokio. Senere blev han tillige Ge.saudt i Bangkok. Hu bar for nylig vroret bjenune i Danm.ark og befinder aig i 0jeb)ikltet paa Rejee tilbage til det urolige 0aten. - Hvem der akal v~ere hana Efterfelger. paa Poeten derude er endnu ik.k.e afgjort.. 

X. Y. Z. 
En Klabund-F oreatillln1 af de 
tyake Skueapillere i Student~ 

forenin1en. 
Den liUe Trup af tyake Skuetpillere, der i Lerdaga spillede Soener af FaUlt i Studenterforeningen, gav aig i Mtee i Kut med Kla.bunda X. Y. z. 
Di$5$ tre-fire Tyskere var oprindelig Studentertkn~!Jpillere, men TeaterbacU!ea 

' • 

Svemmebassinerne 
hallen paa 

I Q,..r Aftes l.y1te store Buelarnper 
over Byggepladael) pa:a Hjernd af Yna
vej og Helgesvej, hvor Fr«lfirikaberg 
Sveuunehal er under Opferelee. Bele Nat
ten arbejdede ma.n med St.bnlngen af 
det atore Svemmeba.sin. Det or Entre
p~nerfirmad 0. Carl1en

1 dor bar MJe denne atore Jernbetonbygning i Entreprise. 1 0jeblikket Jigger 1Firmact liUe Maaued. foriKI for d. i .Kcl•at••u:tcnr. faatsatte Tidsfrister, og akal dette 
Resultat holdea, maa der arbejda, medena Tid er, for F rosten kan komme, hnd Dag det akal Vlllre, 

Den nye SveiXI.ll'lehal bliver .t.rre end Svemmehallen paa 0sterbro, idet der i retUII to Ba11iner. Det mindste af 
er belt forbeholdt Kvindeafdelingen, dena det at-ore Bassin, der maa.ler 12 x 
m, *•1 lrunne benyttea til Fael 
Den n~ Hal faar to aelvatalndige Gymnutikaale, der ved •mrlige Trapper baadt> er forbandet rued Svemmebaasinerne og med aabne Taganleg beregnet for tl'ri· luft•l)'lllnastik og S-olbade. ~lv om kun de to forste Etager staar i det raa Jerubeton, bar man allerede et lndtryk af Bygningen.a ret imponerende Dimensioner. Sterlig de <tmkring Bauinerne Jig. "'nde Omklaedningsrum bliver ikke aaa lidt ate-rre end i Svemmehallen paa 0atubro. 
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GL. M0NT •. K0a.ENHA VN K. 

TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Berli.ngs.ke Tide.wle 

sktiver den /jl #- ;; / 

--~--.. ------·----

Store Forandringer ~===~ 
• d ~ d d k handllngsevne reddede endof.a,a 

zn en 1 fJ r et a ns e :::.s!:~:ns ~aa ~~:~;:d! 

u~ Besluetugelae med og Jn.sket at traxie i Forgrun~n. og det 

F~ 1 Sa.geme supplerede ban pusede ham tusynela.den4e at leve 

sam Leptions.sekretler 1 London un· lit eget Llv 1 Pans. En OYeiTaskelse 

der Krtgen paa. heldtg Maa.de Oe- er det derfor, at han nu vender hjem 

sandten, Kamnu~rhSrre castenskiold, tll en byrdeful<l a.dinJinistratlv· stU

med ha.ns moere-politiskle In<lstmlng og llng og Forbold, som ha.h 1 a.t~-Aa.r 

omflalttende ~ F'orblndelser. Utlte har vreret 1 umiddelba.r ~ring 

Alt dette: Jrevnbeden, Elskvrerd1ghe- med. Det er vel tmld.lertid den ga.mle 

<len, VJ.l!ketraal.gen, tog Grev Revent- HLstorle om Hjem.Ia.ndet, der dra.ger, 

low med over 1 B1n nye Stilling; og- og Paa. Chrlst.ia.nsborg Jean der gan

saa aom ~ beberslte<le han ake sikkert trrenge.s tU Syrl8IJUI.ader, 

tuldt ud &gierne, men med dette for- &Om er fonnet ud fra. prakt1sk diplo

baindt h&n., som det snart viste sig, ma.tisk Erfa.ring i den Hovedstad, hvor 

et sundt om end fo!'Slgtlgt ~mme Europw> storpoutLske Tyngdepunkt 1 

D •
 l og myndige Personllghed gjorde sig 

lp Omatl• g~eldende overalt. 

• Som Etterf~lger faar han altaaa 

r--------- -------- -""' ttd.ltgere Udenrtgsm.ln.l.ster 1 C. Th. 

Zables Kabinetter t1dllgere Geandt 

K anunerherre Bernht(t bliver Direkt;r i 

Udenrigsministeriett Grev R eventlow 

bli~er Ges~ndt i Stoc holm, Gesandten 

l Oslo Jorjly ttes t l Paris, og vor 

Gesandt i t'sten skal til Oslo. 

1 Stockholm, Ertk Sea.venlus. 

Han har ba.ade Sllegtens Bega.velse 

Ql ~pulsivitet, der har praeget lpl

soder 1 hans Karri~re fra den tJBke 

tfl ·den svenske Hovedstad; det Irunde 

ogaaa t hans UdenrigsmJnJsterttd m
ke torfrfSkende og alt l alt var han 1 

Ved Beha.ndlingen ~ alf de ~rre fZ)jebLJ.kket llgger. :f;$: 

S~gama.al. 

Det ha.r Ire~ vreret kendt, a.t han Minister Erik Scavenius : 

'---------------------------'1 .elve Xrlgens Aar 1kke Danma.rk no-
tmsltede Fora'Illdrd.ng 1 sin Stllltng; MINISTER Erik ScavenfUI er ~n ar 

ma.n har talt ba.ade om Amtma.nds- Kammerherre Carl ScatlenlU& tu 

embeder og Gesandtpooter; han ba.r Klint.holm og med stne 5( Aar den yng-

1 nogen Grad slidt sig tr~et, mullgvLs ste a! de tre Fletre Scavenlus, der ha.r 

bar Udv1klin8en t Mln.lsteriet heller g.Jort deres Navne kendt 1 Danmarks dl-Udenrig.smintsteriet mecldeler Man

dag: 

E FTER Udenrig&ninlsterJet8 Ind

stllling er del' ved kg!. Resoluti

on af 14. d. M. meddelt fhv. Uden

rigsminister, Gesandt ! Stockholm 

Erik J ulius Christian ScaventU3 Af

sked a! Ue<lnrigstJene.sten !ra l . April 

1932. Minister Scavenlua vU fra. ruevn

te Tid.spunkt at regne bllve stillet ttl 

Raadighed for Udenrigsmlnlsterlet til 

~tageLse f 1ii'ternaUonille Yonte-..... ~ . .....,. 
rencer af politJsk Ka.rakter. 

Ved kgL Resolution af sanun.e Da:to 

er derhos blfaldet, at hJdtllvrerende 

Dlrekt.Pr for Udenrlgsmin.l.sterlet, 

Greve Eduard VUhelm Bophus Chri

stian Reventlow fra. 1. April 1932 at 

regne an.Mettes som Gesandt 1 Stock

holm, at hfdtllvrerende Gesandt 1 

Parts, Kommerherre Herman Anker 

Bernho!t fra samme Dato ansrette.!l 

jsom DlrektfSr for Udenrtgsmlnisterlet, 

at bJf!tlluer nde andt l Oslo Mar-

DE Nyudnrevnelser og Forftyt,tel

ser, som ovenstaaende otficlelle 

Meddelelse nu giver den oificleiie 
-~~~~~;-~~~~ 
~krreftelse pa~.~yder re,nt ~.la',son-

~t en gennemgribende lEndrlng 1 

vort Udenrigsstyre ogDtpi'Om~ti. -

18ft daarllg Mand 1 den gamle Bn

ntnc paa Kongens Nytorv. Men ban 

hu alt1d v~eret overbev:tst rad1tarl 
alti

.a ............. "'~- 0g n" .,.. han ploma.ttske Histone 1 dette Aarhundrede. 

Part1genger. Han ha.r ~et den ildt~ "' ..---.. ............, - Han blev student 1 1897, fire Aar senere 

Udenrigspolltt.ker, Retntngen satte nu · e:ftler bestlemt udtailt ·eget 0nske cand. poUt. og straks derefter Volont;s!lr 

lln IJd ttl 01 8tadig pr9Jvede a.t sky- gaar som da:nsk Send«nand tU Stock- 1 Udenrlgsminlsterlet. Aaret etter ud

~ tran;,ha.n v1l med a1 erfarlngs- og hdm, vJi det maaske lkke alene v~ nrevntes han tU Asslstent, og 1 de f!Sl

temperamentm.seeslg Forzskelllghed en Let;t1e1se for et slldsomt, men tor- gende Aar var han hypplgt udsendt som 

TJBA~--u<immrket egnet til at doublere tJeo.stfuldt t1-aarigt Arbej<l~. rungerende Lega.tionssekreter - 1 Stock-

holm, Bertin, Paris og atter 1 Berlin, hvor 

med Kammerherre Bernhofts Erfa- Ud~en ved internattona- Paa a1n n~ Post vU han med sin ban blev et Par Aar som Legationsse-

seive Gesaruttskifterne siger 1 den 

IH Forblndelse mindre, endsktsnt det 

naturllgvts Vil mrerkes, at en Mand 

ring og personllge Ansee18e og Popu- Je SammenkQID3ter. Der kan 1 "vrigt d1ploma.tl.ske Familletradit!on, sine uetmr, inden han 1 1909 vendte hjem 

Iarttet forlader Posten 1 Paris og det ~-de ·DOget pudsel~jerllge ~ver. Erfa.ringer fra. London, sin Flid og sh aom Kontorchef i Udenrigsminlster1et for 

il 1 d t maD -h&Vde paa hans 05teroller 1 JU,..."'etlt O"""'a """re a()d Fyldest. Og JIIDille Aar at ombytte Posten med en 

v hllses ·med G re e, a en saa dyg- , .. ~ ...... &>' .. otte Maaneders Udenrlgsmlnlsterporte-

tig og energisk Diplomat som Mini- Jt1g8dagen aom Uderu'igsmjnJster n~e- saa overtager flngen a.f de yngre Dl- teullle 1 det f~rste Mlnlsterlum Zahle. I 

ster Kauffmann kommer ttl Oslo un- res nogen Tvtvl om, hvordan han vii plom.a.ter, man hu grebtet paa., hans 1912 tik han sin f~Srste Oesandtpost _ 

der det nuvrerende ikke belt Jette D!fre afg 1 d1see Omgivelser, men maa.- Pla.tm 1 Minl:stertet; til almindelig 1 Wien og Rom - men vendte Aaret ef

Forh.old tn Norge. .a ogsaa et begrundet Ba.ab tn at Over.raskelse ~ttes den med Kam- ter tUbage som Udenrigsminlster. Efter 

Det afg-rende er ln:rldlertld, at en baM hurtlge Hoved og dipl<nnatiske merhellre Bernhott, vor Gesandt 1 det ande~ Ministerlum ZRhles Fald 11920 

...__ .. ( .. ., ham .-.- t1 Ilk der !tre Aar, lnden han paa ny ind-

ny og 1 saa Henseende upr~vet Per- .u~ v1l lade .. ,3 n' u a.t Part.s, Qden 1913. traadte 1 aktdv Tjeneste som Gesandt 1 

10nllghed for Fremtiden aka.l reprre- Dr. Munchs 'Va!l'&te 1nterparlamenta... lla'Vde deJ,' ek:>Q. .. ter-et en. DJzekt4!lr- stockholm - t halvandct Aar tlilllge a.k-

antere Danmark paa mellemfolkelige l l'iaJr. 'D'behJ•PIIOIDheder. ~Stiru.ng 1 Aarene ilnden Krigen, vU<le krecuteret l Rtsa oc Kovno. 

M~der, og at Udenrigsminlsterlet j ;l"•*e ~ J,fj.Defeldende, men Herman Anker Bemho!t have vmret~ . E'..J d R l 

faar en ny Dlre~r. OIJI!II)pe mhld~ betydn!nptulc1t er det den aelvakrevne Ma.nd tu rut overtage reve uuar event ow : 

Med Beklagelae har man alleredef ~~ ~ paa. Chrl- den; han va:r (fra. 1910 tU 1913) den EN hldtid1ge Direkt:flr tor Udenrigs-

~--........ T..M- .of fiAt. cmmle 1. De- mlnisterlet, Orev Eau.ar4 V. s. C. 

ba.ce aom Lela~ tU ~tDest.e 

1 Udenrlgsmlnlst.erlet for aamme A&r 

avancere tu Kontorcbef. I 1921 blev Gre

Ohef tor Udenrtcsml.niSterleta poU

tl3k-halldel&poUt.J.ake AfdellDg, Aaret ef

ter Jtonstiweret som Direlttstr og 1 1923 

udnaevnt tU ~r. kun 40 Aar 

gatniJl(!l. I 1921 blev Oreven Medlem af 

'l'ra!'tatkotnmiaslonen. 

Kanr.merherre Bernhoft: 

DEN Dye D1rek~ tor Udenr:lganini

sterlet, der naturligvls lne -lwl 

undga& at faa en via Indtlyl1elee pea Sa

gen llOd No~e. er puds1gt nok alv &f 

non;~ Fv.mll1e - ja., var Nordmand end· 

nu, da han tog sin Studenterebamen 1 

Borgerdydskolen paa Chrlstiansha.vn 1 

1888. Fa®ren var ~DSk og norsk Oene

ralkQllSUl 1 Ba.roe1ona, bVor SjiSnnen blev 

!~t, og 1 Le H&vre, hror han blev op

drai;et. I 1889 blev den da 2G-a~ H. A. 

Bemhoft naturaUseret, og 1-1894 fQg han 

j~k Embedseltsamen. Etter at have 

veret Ful~ i Notdre BiN,. blev han 

1896 VolonWr 1 Udenrtg:sminlsteriet, to 

Aar senere Ass!stent, 1899 Ful~~ or 
1908 Kontorchef 1 U<Jenrig,.!!lllinistertet. 

Imldlertdd havde han et'Par 011.nee vmret 

tungerende Legat10Ilal8kretAier 1 London 

og Delegeret ved ltandelstraktatforha.lld· 

uncerne 1 Berlin. Kort etta- Udnrevnel· 

aen til Konlorchef sendtes han ud som 

Oesa.ndt 1 Wien og Rom, f.or 1 1910 at 

vende tUbage som Departementschef. 

I 1913 udnaevntes Kanunerherre Bem

hoft til Ot!sandt 1-Parls, Madrid og L1s

sabon. Hans HO'redarbejde ta.Jdt natur

llgt nok 1 Paris, men oraaa Spa.nien 

har 1 ~vrtgt givet Kanuperherren Al'bel

de nok, ldet FOrhan~ am Kllp

flsken pa.a ~rks og Ja!ands Vegne 

ofte nj)(ite ham til ma.aned!ange B~i 

pea den pyren&elske Halv~. 

I Parts blev Kammerherre Bernbo:ft 

uhyre populser baade t- dan!ite og tranSke 

K;redse. Mange &f de- betyde11~ t.ran

ske Po11tlkere samlede6 1 hans Ungkarle

hjem 1 Avenue Marceau, og han var be

k~ndt for sine goqe Forblndelser 1 aJle 

Kredse. Rans overordellt2Jge Elskvserdig

hed og Im0dekommenhed ha.r vundel 

ham a.lle H,Jerter 1 den danske KDlonl, 

og han ydede en smUk Indsats 1 HJtelpe· 

arbejdet for N~dende. Hvor populter 

ban er, saa.s vee! hans 60-Aars ~· 

~ 1 1929, da den d.a.nske Forenlnl for· 

~rede ham et Maleri af bam eelv, t~ 

Ophamgning i Legationen. 

Men Posten 1 Paris k111eVede IItke blcJ 

Popula.ri4let. Ka.mlllel'herre:n genncmgil 

I('rlgena Aar, da Bombeme faldt nmr Oe· 

se.ndtsltabepahleet. og det var ham, de 



l holm, a 

I 
Paris. Konunerherre Herman Anlc• 
Bernhoft fra sanune Dato a.nsrettes 
sotn Dlrekt~r for Udenrlg.smlnlsteriet, 

•ntere Damnark- paa mellemfolkelige ~e 
M~der, og at Udenrigsmlnlsteriet Maaske mtn~ 4iJne!Gldende, mel Herman Anker Delt"UllLUH 

at hidtilvrerende Gesalldt i Oslo Mar
kus Andreas Oldenburg fra samme 
Dato ansarttes som Gesandt i Paris, 
samt at Gesandt 1 Peiplng, Tokio og 
Bangkok Henrik LollJs Hans Kaufl
mann fra 1. Maj 193:2 at r~gne ansll!t
tes som Gesandt 1 Oslo. 

faar en ny Dlrekt;r. 
Med Beklage~e har man allerede 

tldllgere erfaret. at det ikke mere blev 
Grev Carl Moltke, der kom til at f~re 
Ordet for vort Land 1 Geneve og an
det SteeL!, hvor ll'olkenes Ud.send1nge 
mi!Sd :.ea. Ran& Sprogfrerdighed og 

Furtwtt('• Sid~ 11. 

0t>erlt : Kcm.JMrh.erre Bern/wjt._ Anden Rakke: Erik Scavenlru {t. v.) 
Reventlol.o. NetUnte Rcskke: Ol~g· (t. f),) og Kau.Jtmann. 

~ mlndre betydnlngst'uldt er det den selvak:revne Ma.nd til at overta.ge Popularltet. 
sa.mtldige ~ pa.a. Chr1. den; han var (fra 1910 til 1913) den DEN hldtldige D1rek~r for Udenrigs· Xrtgens Aar, da Bomberne faldt. nser ae~ 
stfoa.n5borg. dygtlgste Leder a.f det gamle 1. De· mlnisteriet, Grev EdtlllTd v. s. C. sandt&kab6pll.lmet. og det va.r ham, der 

R61'Jentww. der bar en a! de smukkeste Dlaa.tte repneeentere det of!lcielle Dan• 
Gre:v Eduard Rleventlow bar paa pa.nternent, vi bar hart. Baa tog han dlplomatl.ske K.a.rrierer bag stg, bar mest ~ under Freda!~· Dea• 

Grund a.f ~ Fothold Jnden atter en Gesan<ttpoot, da Pla.dsen 1 tjent &1ne Sporer inden for Udenrlgmli- llden bar M.n bekled.t sa& vtgtige Hverv 
for Udenrig3mln.l.steiets Mure og egen ~ blev ledig, og er blevet det nlsterlet.s egne Mure. Han er f~t 1 1883 tOJ:n at Vle1'e Fonnan<l for Aalan<~Akoo
Dygtighed ba.ft et eksempell~ hur- sideD da, bundet og.saa a4 perrsonllg paa. Cbristiaoslund oz er saaledes end.nu fe!)encen 1 aeneve 1921, og Danmarka 

"'~ lvth ndred Faderen va.r _ _........._,_rede ved Konfereneeme 1 Ge-tigt AV&noomeo:t· endnU 1919 Lega.. overlevermg og Forkrerlighed. Hall lkke fyldt de,... u e; "1'~-
, . _,... Qrev Chr. B. Reventlow, der d!Kle for nl og Haag ].922. 

tlQDSSekretrer tn Tjeneste, fx> Aar ette: gjorde ~ ~ens ~V}sol!lt Aar siden. Gre,·en blev Student tra Ros- Ka~ .Benlh~ Hjem'relldell 
konstltueret 1 den nye Dlrekt9rs!IU- tU a.t holde In~ -~en om det kllde 1 1901, cand. Jur. 1908 og Aaret ef- vil 'for ba.m bl. a.. xnedfpre, a.t ba.Jl oftere 
liOg. Balll ha.r med umiskendellg .sleBVl~e S~.eD.:'a.l!l;..ha.n ha.r ogsaa. ter Volontslr 1 Udenrigsmlnistertet, 1910. kan . se sin ga.mle Mod1!r, i B~rsholm, og 
Sla::.gtsa.rv tra. det store Ref01'1ll.8.M- &enere gJ;;'rt &eroeles pa.askS:Snnede konst!tueret Assistant, 19t3 Ass1stent og sin ~. Ma].er1nden. 

h~ede vreret Typen pa.a noget a.f Indskud 1 det m'eUemrolkelige ArbeJ- 19a Lega~nsselttete.r. Ved. et Pa.r Lel- . Mt·n••ter Oldenburu: 
- Ugheder var han fungerende ~ons- ,.., o 

det bedste· 1 den da.nske Embedsstemd. de, hvor der var en Lejll:gbed der tU, sekretmr 1 Berlin, Paris og Stockholm. og 
bra.tntrJ., tm~eJcarn.men.de, arbejdsom, som pa.a. Aalalnds.-Kcm.tere;noen, men 1 1913 udsendta han tU Legattonen 
D.alJlalg det sld.ste, og gennem aln Kammerherre 'Bernhoft ha.r aldrig London, lwortra han 1 1919 vendte 

INISTER Oldenburg er 991n a! GeM hejtneltonferensraad Valdemar Ol
denburg og saaledes ynrre Broder tU Bl
skopP"...n. · La,Udsdommeren og OVerlseeen. 
Ban er f!Klt 1 K~nbavn 1 18'l'7, blev 
studeJl.t fra Borgerdyds6kolen 1 189S og 
otte Aar senere jurldisk Ka.ndidat. sam
me Aar ansattes ban som Konsulata.se
kretrer 1 Newcastle og to Aar senere 1 
New York. Etter et Par Aar som Vlce
konsul 1 Chicago gj()rde ba.n TJeneste 1 
Udenrigsmlnlsterlet 1 1907-09, blev kon
st.itueret som Legation.ssekretser 1 Lon
don. Pads og Rom. va.r DeJeieret 1 det 
int.ernationale Landbrugs1nstltut8 perma
·nente Komlt.e ~ blev 1 1913 ltOnllt.ttueret 
og to Aar senere ansat som Cbarg~ d'a!
falres 1 Rom, 1 1918 t1Ulge 1 Bern or 
Aaret efter Minlsterresldeot, senere over
ordentllg Qe5andt og befulclmsegttget Mi
nister- 1 begge -Stseder. Ved 1Eodringeme 
lnden:for ·Dtplomatiet 1 1~21 beboldt han 
·~ :sem. men blev !ra 1926 tllitge ak
kredlteret 1 Angora. I 1920 Udll!eVnteS 
han tn suppleanf for Danma.rks ~rste
del~tede ved Folkeforb!Ulde.t.s Delege
retfo~- For tre• Aar• alden torsa.ttes 
ba.n til OSlo. 

Minister Oldenburg·er·en dygtig Sprog
mand og ~ overalt, bvorben bans ~
bebane f~rte bam, ~gt at ssette q 1nd 
1 det paagseldende ~ds Llv og Tanke· 
gang. Hans gamle Slqtskultur og store 
personllge Elskvserdighed bar veret bam 
en god Bjselp tn at ~ s1g Venner 
overalt. 

~linister lienrik Kauffmann: 

M 
INISTEa Hen.rl.k Ka.uf/fnGftn • er 
fSSdt 1888 1 Frankfurt am Main som 

S9ln at Ka.Jnmerberre Aage Ka.ufjma.nn. 
Ran blev Student tra Metzopolltanskolen 
1906, eand. jur. 1911 og stra.ts Volont91 

1 Ude.nrlgsminlsteret, udnaevntes Ae.re~ 
efter til Asslstent. sendtes tn New Yoril 
som Koosuiatssekretser og 1916 som. Le
gation.ssekretser 1 Berlin. I 1920 kom ha~ 
bjem som konstltueret Kontorchef, send· 



enr1~ Lou~ Hans ltauff.~~~~~~~~::~~~~~-:~~~:.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"111111111111111111111111 .... 111 mam~ tra 1. Maj 1932 at-:regne ansoot- det Steels, hvor Folkenes U®endinge for Ud~i~ M~ og P~ blev led1g, og er blevet der nlstertet.s egne Mure. Ha-n cr ff'dt 1 1883 aom at v~ere F11:Jnru11.nd 
tes aom Ge.sahdt i Oslo. -~ m~dte.s. Hans Spro{C!D:!rdtghed og 1 Dygtlghed halft et eksem.pell~ s.tden da., bu.ndet ~ rut person:Ug pa.a Chrlstl4nslund og er saaledet> endnu terencen i Geneve 1921, og Danmark! 

FoN4~ttf'• Side 11. tigt AV$lleetnent; e.n®u 1919 Lega.. OVerleverlng og ForkrerUghed. Hall ikke fyldt de halvtltundi'e<le; Faderen var ~rstede].egerede ved Konterencerne I Ge· 
tionssekreta'Xr tU Tjeneste, to Aar ~ter gjorde 1 KrlgeM MT: utv:ivJ.scxm.t Grev Chr. B. Reventlow, der djlde for nl nov& og R~ 1922. 

_ ~ - - - Aar &den. Greven blev Student fra. Ros- . K.ammerberre Belrnh<#ts HJ;am.vendeln 
~nstJtueret 1 den ~ D~rsW- til at holde In~ _ vaa.gen °!D det k.Jlde 1 1901, cand. Jur. 1908 og Aaret ef- v1l for ham bl a.. medf.,re, at ban oftere 
ling. Ra.n ha.r med 'Ullllskendellg .sJ.esvlgsk~P.!_rg~al;. han har ogsaa ter VolontPr 1 Uderuigstnln1ster1et, 1910. kan se sin ga.mle Moder, 1 Hprsbolm, 01 
Sla::gt.sa.rv tra. det ~ Rdorma.a.r- sene~ gjort &el"deles pa.ask~nnede kon.stdtueret Asslstent, 1913 Ass!stent og sin ~r. Malerinden. 
hundrede neret; TypEm. paa noget a.r Indskud 1 det mfill.em.tolkel.lge Arbej- 1914 Legatlonssekretrer. Ved et Par Lej-
det -........... 

1 
... _ da.n3k Embedssta.nd. ,.~... h d en Lejll.,.hed dertJl, Ugheder var han fungerende_ ~tions-

'-"'W>r.& uo;lU e ....,. vor er var ., seltretler 1 Berlln. Paris og StOcltholm. og 
bra.Ill!rl, im~Jmmmende, arbejdsom, som pa.a Aala.nds-Konferenoen. men 1 1913 udsendte& han tu Legatlonen 1 
navnug det sldste, og gennem sln Kammerherre Bemhoft ha.r aidrJ.g London, hvorfra. han J 1919 vendte til-

-· Mini&ter Oldenburg: 

M
INISI'ER O~Mnburg er &1n a.t Qe..t 

hejmekonferensraad Val4em4r Ol
denburg og sa.aledes yngre Broder tU Bl
skoppen. I.<a.lld$dommeren og overlaegen. 
Han er fjldt 1 Kj)benbavn 1 18'17, blev 
student fra. Borgerciydsskolen J 1895 01 
otte Aar se.nere Juridlsk Kandida.t. Sam
me · Aa.r ansattes ban som KonsulaU!ae· 
kretrer 1 Newcastle og to Aar senere f 
New York. Etter et Par Aar som Vice
konsul ·1 Chicago gjorde han, TJeneste 1 
Udenrigsmhllst:er1et 1 1907- 09, blev kon
stltueret som Legatlon.ssekrctmr 1 Lon-, 
don, Paris. og ROm, var Delegeret f det 
intemationale Landbrugs:lnstltuts perma

Komlt6 og blev 1 ·1913 konstitueret 
og to Aar, senere ansat som Charg~ d'af· 
!&Ires 1 Rom, 1 1918 t1111ge 1 Bern og 
Airet efter M1nl.sterresldent, senere over
otdentllg Gesandt og be!uld.mregtlget Ml
mster 1 begge staeder. Ved 1Endrlngerne 
~ for Dlplomatiet 1 1921 beholdt han 
!tUn .Bern, men blev fra 1926 tlllige ak• 
trediteret- 1 Angora. I 1920 udnsevn~ 
han tll Stlppleant for I>anmArks ~rste· 

del~ede ved Folkeforbundcts Delege. 
ret!01l>8llll1ng. For tre Aar slden forsa.ttes 
ban tll. OSlo. 

Minister OldenbUl"i er en dygt1g Sprog
mand og bar overalt, hvol'hen bans us
bebane f!ifrte bam, Sf)gt at smtte s1g 1nd 
1 det pa.agmldende ~ds Llv og Tanke· 
gang. Hans gamle ~ltur og &tore 
perronllge Elskvrerotghed bar vreret ham 
en god Hjrelp tu at vlnde s1g Vennei 
overa.lt. 

Minister B.enrik Kauffmann: 

M INIS1'ER Henrl./c Ka.uflmc.nn , et 
f~t 1888 1 Franltfurt am Ma.l.n som 

&:In &f Kammerberre Aa.ge Kcw/fmc.nn, 
Ran blev Student fra Metropolltanskolen 
1906, cand. jur. 1911 og 5traka Volon~l 
i Udenrlgsmln1ster1et, udniiMltes Aare~ 

efter til Asslstent, sendtes til New Y0111 
som Konsulatsseltret.Er og 1916 som. L&o 
gationssekretmr 1 BerUn. I 1920 kom han 
lljem som konstitueret Kontorcbet, send• 
t.es Aaret efter som Gesandt t.1l Rom -
det er saa.ledes anden Gang, han bl1vet 
Min1ster OldenbUrg& E!terf.Slger - 08 
1m til 0sten som Gesandt 1 Pek!ni oa 
Tokio; siden 1928 ha.r b&n t.llliie vae.ret 
be.fu.l<imtegtJget Minlster-1 Bangkok. !W 
var 1 1925 I>a.n!lUU1as Delegerede ve<S !ton• 
ferenoen angaaende K1nu Tolc1fomo1~ 
og det lykkedes bam ved sin s~ On· 
ttgbed at opnaa alt. bvad der kunde op. 
nJI.!IS hoe de ldnesl.ske Nationauater. 

TaUb .. 
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GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Dagens N yheder 

skriver den/ 'l '//· .. Y, 

Gennemgribende 
A:ndringer i Diplomatiet 
Erik Scavenius stUles til Raadlghed for Udenrlgsml· 
Dls terlet. Grev Eduard Reventlow Gesandt I Stock· 
holm. A. Oldenburg Ges andt i P a ris. Kamm.erberre Ber nhoft Direktar i Udenrigsm.inisteri et. H. Kauff-

man~ Gesandt I Oslo. 

U denrigsminiaterlet meddeler ldandag. 

I 
Etter Udenrigsmini8teriets lnd.,tiUing er der ved 

kgl. Resolution af 14. d: M. medde1t fhv. Udenrigsmi
Hi8ter, Gesandt i fflOckhoZm Erik Julius Chr-istian 

l Scaveniu.s Afsked af Udenrigstjenesten fra 1. April 
1932. M·lni"ter Scavenius viZ fra t1a:vnte Tidspunkt at 
r egne blive stillet til Raadighed for Udetlrigamini.<!te-

1 
r·iet til Deltagelse -i internationale Konferencer at poli
tisk Karakter. 

Ved kgl. Resolution at samnte Dato er derhos bi
faldet, at hidtilvtl11'ende Direkter for Udenrigsmini8te
rict, Grev Eduard Vilhelm Sophus Christian Re-vent
loto fra 1. April 1932 at regne ansa:ttes som Gesandt 
i Stockholm., at hidtilvrerende Gesandt i Pari.<!, Kam
mcrherre Herman Anker Bernhott fra samme Dato an
sa:ttes so1n Direkter for Udenrigsmini8teriet, at hidtil-
1'rerende Gesandt i Oslo Mark1~s Andreas Olden.burg 
fra sam.me Dato ansrettes som Gesandt i Pari.'t, samt 
at Gesandt i Peiping1 Tokio 'og Bung1cok Henrik Louis 
Hans Kauffmann fra 1. Maj 193£ at regnc ansrettes 
som. Gesandt i Oslo. 

Mialater Erik Scaven lua. overtog han den Gesandtpost i Pa~s, 
Bedst kendt at Oftentligheden her- som han bar bekltedt lndtll nll:.. 

ojem.mc er fbv. Udenrigsmlnlster Erik Han bar altsa.a hele Krlgstiden 
ScGveniu8, der nu forlader Gesandtpo- igennem vreret Danmarks dlplomatlske 
sten 1 Stockholm for at staa til Raadig- Repnesentant f Paris. Sin vanskeUg
hed for Udenrlgsmlnlstetiet i den Stil- ste og betydntngsfuldeste Opga.ve fik 
liDg, fbv. Udenrlgsmlnlster, Grev Molt- ban, da han cfter Vaaben.stUstanden 
ke indtU nu bar beklsedt. forhandlede paa den danske Regerlngs 

Minister Scavenlus lndledede i 1902 Vegne vedrerende Formerne for Nord
- efter at have taget statsvidenskabe- 'slesvlgs Tilbagegivclse til Danma~k. 
Ug Eksaroen .:._ sln diplomatlske Kar- Det anerkendes fra alle Sider, a.t han 
ri~rc som Asslstent i Udenrlgsmlnlste- under d!sse Forhandllnger 11tedse lnd

.rict . . l906 - -08 var han Legationsse- tog en diplomathlk kOrrekt Holdnlng. 
kretller l Berlin. 1909 ansattes hansom 
Kontorchef i Udenrlgsminlsteriet, men 
htdtraadte umiddelbart derefter som 
Udcnrigsmlnlster 1 det ferste Ministe
rlum Zahle 1909--10. Han var en kort 

Minister A . Oldenb-qrJ'. 
Vor Gesandt i Oslo A. Olde1lb"rg, 

der nu ga!l-r som Gesandt til Paris, har 
en saa alsldlg diplomatlsk Uddan.nelse 

Overga.ng Gesandt 1 Wten og Rom; men bag sig som vel faa. Han har I for
I 1913, da det andet Minlsterium Zahle skellige !'tilllnger vreret knyttet til 
dannedes, overtog Scavenius Igen Uden- Danma.rks dlplomatL'Ike Repnesenta
rlgsmln111terens Portetelje, og det taldt tioner I England, .Amerika, FTankrig 
saaledes I hans Lod at Iede Danmarks og Italien, llgesom ban ogsaa en Tid 
Udenrlgepolitlk I Krlgsaarene og under bar gjort Tjeneste I Udenrlgsn;~lnlste
FredstorhandUngerne t Versailles. Ef- rlet. Fra 1921- 28 var ban danllk Ge· 
ter .Minlsterlets Fald 1 1920 torberedte sandt i Bern, og slden 1928 har han 
han en indenrlgspollttsk Vlrksomhed, 
idet han lod stg vrelge som tingvalgt 
Medlem at Landstlnget og som For-

vreret Gesandt t Oslo. 

Han havde naVJlllg under sit Opbold 
1 Schwe1z Lejltghed ttl at erhverve slg 

mand for Det radikale Ven.stres Lands- et indgaaende Kendskab til lnterna
torbund. Men denne VirkHomhed af- ttonlile Forhold, og fra den Tid vll de bred ban igen i 1924, da ban overtog 
den Gesandtpost I Stockholm, som han 
nu !ratrreder. 

Om Scavenius' Udenrigspolitik un
der Kr1gen bar Meningerne vreret 
steerkt delte. Hele hln Perlodes uden-____ ... ._._.___ --· ... 

~ 

dan.ske Pres.semeend I Gen~ve huake 
ham som en forstaaende og bjrelpsom 
Diplomat. 

MIDI• t e r Henrlk KauffJDaDD. 
Nuvrerende Gesandt i Peking Ben-



som Gesandt i OsZo. 

Mbliater Erik Scav enius. overtQ.g han den Gesandtpost I Pa.ris, 

Bedst kendt a! Offentllgbeden her· som han bar bekhedt tndtil nu.:.. 
njemme er fhv. Udenrigsmiotster Erik Han bar altsa.a hele Krigstiden 
Sc4venius, der nu forlader Gesandtpo- igeonem vreret Danma.rks diplomatiske 
sten i Stockholm for at staa til ~adlg- Reprresentant 1 Paris. Sin va.nskelig· 
bed for Udenrigsmlnisteriet i den StU- ste og betydningsfuldeste Opgave !ik 
ling, fhv. Udenrigsmlnister, Grev Molt- han, da han efter Va.aben.stilstanden 
ke iDdtU nu bar beklredt. !orhandlede pa.a den danske Regertngs 

MiniSter Seavenius indledede i 1902 Vegne ved.rerende Formerne for Nord
- efter at have taget sta.tsvidenskabe- slesvlgs Tilbagegivelse til Danznark. 
lig Eksa.men - sin diplomatiske Kar- Det anerkendes fra a.Ue Sider, at h~ 
riere som Asslstent i Udcnrlgstniniste· under dlsse Forhandllnger stedse ind
riet. ~906-08 var han Legationsse- tog en dlploma.Usk ltorrekt Holdning. 

Minister A . Oldenburg. 
Vor Gesandt I Oslo A. OT.denburg, 

der nu ga.ar som Gesandt til Pa.ris, har 
en saa alsidlg dipJomatisk Uddannelse 

kretrer i Berlin. 1909 a.nl'!attea ban som 
1\.outorchef i Udenrigsministeriet, men 
indtraadte umiddelba.rt derefter som 
U denrlgsminister i det f0rste Mlnlste
riurn Zahle 1909-1~. Han var en kort 
Over gang· Gesandt i Wien og Rom; men bag slg som vel faa. Han har l for
I 1913, da det andet Ministerlum Zahle skelllge j:;tlllinger vanet knyttet 
<l~tnnedes, overtog Scavenius igen Uden• Danma.rks dlplomat\ske Reprrese.nta
rigaministerens Portef0lje, og det taldt ttoner i England, A.merika, Fra.nk.rig 
saaledes i hans Lod at lede Dani"Il~Lrks og Ita.l\en, 1\gesom han ogsaa en T\d 
Udenrlgspolitik i Krigsa.arene og- under har gjort Tjeneste I Udenrigsmlnlste· 
Fredstorbandlingerne i Versailles. Ef- rlet. Fra 1921- 28 va.r han dansk Ge· 
ter Ministerlets Fa.ld i 1920 forberedte sandt i Bern, og s\den 1928 bar han 
han en indenrlgspolitisk Vlrksomhed, vreret Gesandt t Oslo. 
idet han lod sig vrelge aom Ungva.lgt Han havde navnllg under sit Opbold 
Medlem a! Landstinget og som For- 1 Scbwe\z Lejllghed ttl at erbverve sig 
ma.nd for Det ra.dikale Venstres Lands- et tndgaaende Kendskab til interna

Men den.ne Virksomhed af- ttona.le Forhold, og fra den Tid vU de 
bred ban igen i 1924, da ban overtog danske Pressemrend 1 Gen~ve huske 
den Gesandtpost I Stockholm, som han bam som en forstaa.ende og bjrelpsom 

Diplomat. 

Om Sca.venius' Udenrigspolitik un
der Krlgen bar :Meningerne vreret Mlnlstel." Henrik Kauffmaan. 
strerkt delte. Hele bin Periodes uden- Nuvrereode Gesandt i Peking Hen.
rtgspolitlske H~storie foreligger imtd- rlk Kauffmann er en(lnu en uqg Mand. 
lertid endnu ikke saa fuldt oplyst, at Han an!les . indenfor Minlsteriet tor at 
en aktmressigt . begrundet nom kan vrere en udmrerket dygtig Kraft. og 
freldes. :Men ingen vii benregte, at Erik han bar gjort en usredvanlig 
Scavenius er et klart og hurttgt Ho- Kaniere. 1921 udnrevntes han som Ge· 
ved, - ejbeller, at han i Krigstidens sandt l Rom, og 1924 blev han Gesandt 
krlt!Bke Situationer kunde vise megen i Peking, slden 1928 tilUge i Bangkok. 

Myndighed. Han · kUnde virkelig for- Det er en betydnings!uld 
handle pa.a Uge Fod selV med en sa.a navolig i den nuvrerende Situation -
va.nskelig Mand som den tyske Ge- ingenlunde let Stilling, han ga.ar ind 

sandt, Grev Brockdor/1-'Ralltzau. tU. Se\Ve denne Omstrendighed ma.r-
kerer den Betydnlng, man indentor Mi

nlsterlet uuregger bans diplomati.ske Grev Eduard Beventlow. 
Den nye Gesandt i Stockholm, Grev Evncr. 

Revcn.tZows diplomatiske L0bebane 
gaa.r tUbage til 1909. I Krigsaarene 
var han Lega.tion$sekretrer i London. 
1919 vendte ban tUbage til Ministerlct 
som Kontorchef. 1921 udnrevntes han 
som Afdeling!lcJlef, og sic:len 1922 h$-r 

"Le Temps" om 
Kammerherre Bemhoft. 

En Ven af Fra.Jlkrlg fra 
Ungdommell af. 

!}an vre.ret Di'rekt0r 1 Udenrigsministe- Paris, Ma.n.dag. R. B. 
1:-iet. I An.tedning af Ka.mmerberre. Bern-

Grev Reventlows fine og elskvrer- hojts fore!ltaa.ende Forflyttelse bringer 
dlge Vresen ha.r gjort ham a.fholdt ,,Le Temps" en Artlkel, 1 bvilken Bla· 
bla.ndt aile dem, der ba.ade i og uden- det ferst omta.ler Bernb.ofts diploma.ti
for Ministeriet er kommen i Forbindel- ske Karrlere. Bladet skrlver derefter: 
se med ha.JD, o_g for Pressen vn det Bernhotts Afrejse, som akyldes den 
vrere en srer1ig Til.fredsstillelse at kun· Omstrendlghed, at han kaldes til :Ke
ne give ha.JD det Lov, at han overfor benha.vn for at overtage en bejere 
Offentlighedens Reprresentanter altid Funktlon i sin dlplomatiske K'arriere, 
bar vrer-et aaben og loyal. vU blive levende beklaget i Fra.nkrig, 

Gode 0nsker vU felge ha.JD i hans hvor ban ikke blot tllbragte en Del a! 

nye Vlrksombed. Stlllingen som Ge- \ sin Ungdom, optaget af Studier, men 
sandt i sverige er og vU vedbllve at ogsa.a en vresenUig Del af sin Karrtere. 
vrere af s!llrllg stor Betydnlng. VI vU 1 Bladet karakterlserer Bembott som 
f. Eka. - tt"ods Tidernes Ugunst - en gammel P.arlser a! Kultur og Aand, 
nrevne, a.t der vel endnu er noget. der og det fremhl!ever, at han i Frankrig 
hedder nordisk Forsvarspolltik. kun bar Venner. Ltgeledes tremhrever 

Ikke blot dan.sk Dlplomatt, men det, at Bernhoft lkke var uden Indfly
ogsaa gammel danSk Kultur vU i delse p.aa den Interesse, som de Allie
Grev Reventlow faa en vrerdig Reprre· rede etter Sejren vlste for a,t faa det 
sentant i sveriges Hovedst ad. &en<lerjydsk.e gp0rgsma.al l0St 1 Over• 

, ensstemm.else med Danrl:ul:rks legitim~ 

Kammerher:re B. A. Bernholt. 0nsket. 
Gr0n1a.nds-PaviUonen pa.a. Koloni-Ka~herte Bernhoft havde en 

lrengGre Aarrrekke som Embedsmand l 

Udenrigsmlnisterlet bag sig, d& han 
i 1908 gik som Gesandt til Wlen. 1910 

'fendte ban Ulbage 80lD Departements
c.bef i UdeiU"lglUDi..l1teriet. OC I 1918 

• --- - -udstillingen sa.avel som l)a.ti.IilAl'kS H us 
i trnlversltets-Byen var~ stutter Bladet, 
for Bernboft LejUgheder til endnu en 
Gang a.t vise sin Iver for a.lt, bvad der 

intereMerer Fra,Dkrig. 
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Danm<~rk8 Gesafldt i Btockhohn, Erfk 
ScaveniU8, stiZ'le& til Baadigked 
Udenrigsministeriet, Grev Ea1'Q.rd Re.. 

v entWt.c anscette}l som Ge8tmdt i Stock
holm, Kammerherre Bernhoft blwer Di
rekter f<w U~rigsmi'"-'teHet, Gdaan6-
ten t Oslo Oldenburg bUtler Gesafldt t 

Paris, og <Msafldten i Peking, B. 
K<ml!m41lll, <h8aadt t CRlo. 

v' ~~ ~gt eu ArtUde!. itlde 

'BbW. 



opaa taav4e rjort BN&' .z • 

........ --
jesterel 
led paa 8 Aars Tugthus, 

adf2stet. 

1 at tndi!Wle ham ttl :Rettena mfideste 

I DOQl. 
t l 

Sk•rpeade O..t.a.Uchede.-, 

d ... """' ..... •• k ....... 

•traf. 
AnklagemyudJ.ched-. Repraeaen· 

tant, stataadvoQt Lett. tremh.levede 1 

sin korte Tale. at det ikke va.r rtgttgt, 

at Fra.mlev vllde allppe med mtndre 

., Strat etter den nye Stratfelov. Der 

var Jngen Gnmd W at tvivle om. at 

~ ban havde med~t Revolvereo for at 

r ~den; det ~r4e haD jo opaa, 

da haD fmate Gaq kom t vtrkellc ll'a-o 

~ re. Hr, Lett ~lde dor 1kke pustaa. 

r at J'ram)ev var akyldtg i Dl'at.!Grseg, 

og det 1M TUtaleo jo heller 1kke paa. 

e Statsadvokaten kookluderede t. at 

~. Framlev var eo farlig Forbryder, og 

at der forelaa 1 hej Grad ska!rpende 

Omstllllldigbeder, som gjoroe Maksi

mumsstra.tfen fuldt beretUget. 

Derefter blev Sagen tndladt, og ef· 

:: ~n kort vf~ij~~t J7tereta 
t-1 Do mea. 
~ B•,_tfiNif •t /«*eels Lalld.lrretteM 

:1 1 Do• ' H~oZcl tU cJ. I clft an/tlfW 

e Gru~. 

: 1, I s.Ier tJ1 Hejelteretleagferer 

a Stein lkal l'l'amln betale 400 Kr. 

avortorYUI tkkt kJIIfPU'Oodnat' 
NJeh, for )lan bar lkkt bra(t ILKA 

Bvbw Cnmt I D ... 

.Piw, (1,10 oe l Itr. e 2'wbe. 

etn Pa&ftibWe. Xeu dot Dl&atte ertn
dre.. ~ Frullev 1kk4 ~vde Berreb 

~ at brure en Revplver Gg en4 lkke 

vt4Aitc, "..medea -.n ekulde alp med 

clell fof fot ~ 1\eYolveJQ VIZ 

u4tlllkktDdt bltvet. 1n'ult IOUl IJ~

maai&Sfll, os ~et h&vdo better lkke ve

ret l!'rulleva HeMlct at ramme PoltU

betjent,en, der blev J~~Net. Un<ler Htm-

visnlng tU .,_ll)'e •u.ttelo\-, hvor '" .& & .&llrllluO .. CER 
ltnfftD tor J'r&mltv Ylld• vare ble- flf""" "'"" .. 
~ DUD~ ~~Uede Fo~v~no ~ ~~ia~:i.iiii_~itit--~ •. iia 
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/l~ t?tt!V. /J>'LJ/, 

~ Minister 
Kauffmann 

blir Danmarks 
}; nye gesandt 

i Oslo. 
Minister Oldenbura for· 

~flyttet til Paris. . 
Ifelge -Jneddelelse fra det danake 

utenri·ksdep~l'tement er ~tt'tilvaeren· 
de sendetnann i Oslo M. A. Olden
burg ansatt som sendemann li Paris, 
Madrid og Lissabon. Sall:ltldig er 
!lendema!in i Peping, Tokio og ~ang. 

i kok H. L. H. Kauffmann utnevnt ttl 
I sendemann i Oslo fra 1. mal 1932. 

* 
Danmarks nye gesandt i Oslo, 

kammerherre Kauffmann, er fedt 
i 1888 i Frankfurt a. Main. Han er 
av utdannelse jurist, og begynte sin 
tjeneste i utenriksetaten i 1912. Hr. 
Kauffmann har bl. a. vert legasjons
sekreter i Berlin, kontorsjef i uten
riksministeriet og utnevntea i 1921 
til minister i Rom, hvor han tjenst
gjorde til 1924, da han forflyttedes 
til Kina og Japan. 

Minister Kauffmann er gift si- j 
den 1926 med en amerikanerinne, 
datter av kontreadmiral Wm. D. Mac 
Dougall pa South Coralina. 
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Erik Scavenius fratr.mder 
som Gesandt i Stockholm 
Han akal fra 1. April vaere til Raadighed for Udenrigsminiateriet 
ved Varetagelsen af Danmarks lntereaaer under intemationale 

Konferencer i Udlandet. 

Bliver Udenrigsministeriets Direkt1r, Grev Reventlow, 
Gesandt i Stockholm? 

... 

. . . 
lU~ISTER ERIK SCA VENIUS 

U NDER OMTALEN forleden af 
et Forlydende om foreata.aende 

Personskifter inden for Udenrigatje· 
nesun oplyste vi - paa Grundlag af 
Udtalelser fra kompetent Side - at 
det var rigtigt, at der i n~r Fremtid 
vii-de blive foreta.get forskellige Om
placeringer inden for Diploma.tiet. 

Nu foreligger de~ farste. Efter en 
Forhandling i Gaar mellem Udenrigs
minister Mu.nch og Fo1k&tingets Fi
nansudva.lg blev det meddelt o:ffioi0st, 
at fhv. Udenrigsmin.ister, Grev. Ca.rl 
Moltke, der 15iden han traadte tllba.ge 
som Minister bar bista.a.et U denrigs
ministeriet ved forskellige Lejligheder 
og bl. a.. reproo~teret Da.nma.rk ved 
Konferencer i Geneve og andre Ste

' ha.r meddelt Ministeriet, a.t ha.n 
ikke lamger ser sig i Stand t il a.t vare
tage Opga.ver a.f denne Kara.kter. Fra 

1. April 1932 ha.r Udenrigsministeriet 
derefter ~verdra,get -v;;:-Qesa.ndt i 

S~kholm, _ fhv. l!._d!_nr~gsminister 
Erik Scavenim, dett.e Hverv, og fra. 
sa.mme Dato- trie~Hr~ Erik Scave-
niua aom F0lge heraf tilbage fra. Ge
sa.ndt&k&bSIJ>osten i Stockholm. 

alca_l ti I t'!---

a.t Direkteren i ,Udenrigsministe?iet, 
Grev Revmtlow, rutnok godt kunde 
trnke sig a.t forla.de sin StiHing i 
Ministerict for a.t overta.ge en Ge
sa.ndt&ka.bspost. Nu er Muligheden til 
Stede for, at Grev Reventlow ka.n faa 
sit 0nske qpfyldt, og ma.n, ter ma.aake 
grette pn.a, at U denrigsministeriets 
Direkter fra. April vii ta.ge fast Bo
prol i ,sveriges smukke Hovedstad for 
a:t v.a.retage do Intere&aer , der hidtil 
er blevet plejet af Hr. E rik Sca.veniUll. 
IIvem der eventuelt skal a.flose Grev 
Reventlow i Udenrigsminister iets Di
rekterstol er endnu ikke a.fgjort, i 

hvert Fa.ld ikke officielt, men det 
loonge, fer 



Bliver Udenrigsministeriets Direkt.-r, Grev Reventlow, 
Gesandt i Stockholm? 

. . 
MINISTER ERIK SCAVENIUS 

U NDER OMTALEN forleden a.f 
et Forlydende om foreata.aende 

Person!dtifter inden for Ude!).rigatje· 
nesten oplyst~ vi - pa.a. Grundla.g af 

Udta.lelser fra. kompetent Side - a.t 
det va.r rigtigt, a.t der i noor Fremtid 

vil.de blive foreta.get' forskellige Om· 
pla.ooringer inden for Diploma.tiot. · 

Nu foreligger dej!.Je.~te. Efter en 
Forha.ndling i Ga.a.r meUem Udenrigs
minister Munch og Folketiogets Fi· 

na.nsudvalg blev det meddelt officiest, 

at fhv. Udenrigsminister, Grev. Carl 
Jfoltke, der siden ban traa.dte tilba.ge 

&OJD Minister ha.r bista.a.et U denrigs
ved forskellige Lejligheder 

og bl. a.. r~resenteret Danma.rk ved 

Kon.ferencer i Geneve og a.ndre Ste
der, ha.r meddelt Ministeriet, at ha.n 
ikke lrenger ser sig i .Sta.nd til a.t va.re
lage Opgaver a.f denne Ka.rakter. Fra 
1. April 1932 ha.r Udenrigsministeriet 
derefter overdra.get vor - Gesa.ndt i 

S'tockholm, fhv. ]:_d~nrigsminister 

Erik Scav_:;::ftU, _dette_]!verv, og fra. 
sa.mme Da.to trooder Hr. Erik Sca.ve~ 
nius &Om -"Fef'ge hera£ tilbagi!> f!a. Ge
sa.ndtskahS!Posten i Stockholm . . 

Hr. Erik Scaveniua akal til Ge· 
neve under Afruatninga·K~nfe

rencen. 
Hr. E rik Sea.venius bar allerede 

nu i ret vid Udstrookning deltaget i 

Folkeforbundsarbejdet. Det er kend 

a.t ha.n ~holdt sig i un 
Deiegeretforsamli'iigen- i Septem~er, 
og han ~r FormaniTor en Folkefor

bundskommisaion, der har til Opgp.ve 
at undersege Aa.rsagerne til, at Kon

ventionerne ik:ke er blevet ra.tificeret i 
sterre Udstrrekning, end Tilfreldet er. 

Hans store FQrha.nd~sevn~~ 

h_!!l_s . .rel!rresentativ.e ~~rs~li.ghed vil 

g~re eam-v~egnet ...ill overtase det 
Arbejde~ .~~ Grev lv'Jpltke .nu hr 
ment a.tl maatte opgive. 

Det er na.turligt at antage, at Hr. 

a.t Direkteren i Udenrig$ministeriet, 

Grev RtvtntlotD, vi!ltnok goot. kande 
ttellke aig a.t forlade sin Stilling i 
Mini.steriet for a.t overtage en Ge
sa.ndt.ska.bspost. Nu er M1.1ligheden til 
St.ede for, at Grev Reventlow ka.n faa. 

sit 0ne;ke <JiPfyldt, og man t0r maaake 
gootte paa., a;t U denrigsministeriets 

Direkter fra. April vil ta.ge fa.st Bo
pool i Sverige.'l smukke Hovedsta.d for 

at v.a.reta.ge de I nteresser , der hidtil 
er blevet plejet a,£ Hr. Erik Sca.veniua. 

Hvem der eventuelt ska,l aflese Grev 
Reventlow i Udenrigsministerieta Di

rekterstol er endnu ikke a.fgjort, i 
hvert Fald ikke officielt, men det 

lamge, fer_ 

Sca.venius vil komme til a.t opholde 
sig i Geneve under den forestaaende 

Afrustningskonlerence. Han trooder 
ganske vist f0rst tilbage som, Gcsa.ndt 

i Stockholm til Apr il, medens Afrus~ 

ningskonferencen begynder allerede i 
Begyndelsen a.f Februa.r, men forment· 
Ug blrver der truft"etendrdning, det 

- -·- I ger det muligt, at Hr. Sca\·enTus k~ 
fofge Konference.ns Arbejde fra. Bef 

gy~n. 
Vi nrevnte forleden i Forbindelse 
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Der foreataar forakellige Ompla

ceringer. 

I Krese, !!Om skulde ha. ... -e Betin

gelser for a.t vmre velunderrettet, bar 

der i de sidste D~e gaa.et Rygter 

om, a.t der forestaar en storre Omflyt

ning inden for Ude.nrigatjeneaten.. 

Det fortMllea, a.t Direktoren i Udeu 

rigsministeriet, Grev Reventlow -

hvia Na.vn jo for ovrigt gentagne 

Gange er blevet nrov.nt i Forbindelae 

med et Amtmandsembede ~ vil blive 

overdraget et af de mel'e betydende 

Gesa.ndt6kaber, og eom ba.na eventuelle 

Efterf0lger som Dir11lt~r i Uden1·iga.. 

ministeriet n~evnea fhv. Udonrigsmini

ster Erik ScaveniitU, vor Gcsa.ndt i 

Stockholm, eller den danske Gesa.ndt 

i Oslo Oldenburg. 

Efter at ha.ve segt Oplyaning pa.a. 

kompetent Sted ka.n vi over for di88C 

I Forlydender faatsla.a, a:t vel er dot 

rigtigt, a.t der indcn fot• en ikke a.lt 

for fjern Fre:mtid foresbaa.r !orskcl

lige Ompla.ceringer inden for Uden

rigstjenesten, men der ka.n endnu ikke 

siges noget bestemt om Enkellihederne, 

eftersom der ikko er truifet nogen Af

gerelse.. _____ .. ---~~-------


