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Forord

Bogen er rekonstruktionen af et næsten ubeskrevet årti i dansk sikkerhedspo
litisk historie. 1920’erne var en indledningsvis kaotisk efterkrigstid, hvorefter
en meget kort periode med fremgang hurtigt blev afløst af forskellige kriser på
vejen mod den næste katastrofe.
Danmark startede årtiet med Genforeningen. Det er imidlertid helt afgøren
de at forstå, at for tyskere var vejen til og formen af Danmarks overtagelse af
Nordslesvig et opportunistisk forræderi mod neutralitetspolitikken, et tegn på,
at landet nu var i lommen på arvefjenden Frankrig. Som Troels Fink har beskre
vet, advarede moderate slesvigere på forhånd om de virkninger af forløbet, der
dannede baggrunden for denne historie.
I Danmark havde udviklingen i 1920’erne som i andre europæiske lande
stærke rødder til landets optræden under Verdenskrigen og erfaringer fra den
ne, og, som vi skal se, genoptog man i slutningen af årtiet den tilpasningspolitik
over for Tyskland, der havde præget Danmarks optræden under Verdenskrigen,
og som blev fortsat og videreudviklet i rammen af Besættelsen. Skiftet skete
uden diskussion, som om den flirt med sejrherrerne, der af forskellige årsager
påvirkede dansk politik fra årsskiftet 191819, aldrig havde fundet sted.
Der er tale om dansk fredstidshistorie, og derfor er der ikke tale om helte,
kun om politikere, diplomater, patriotiske aktivister, officerer og finansministe
rielle embedsmænd, der ud over personlig indflydelse alle søgte landets bedste
efter deres forudsætninger og erfaringer. I den afgørende fase i dette årti fik en
outsider, kaptajn Harry Lembourn, en katalysatorrolle igennem et mislykket og
amatøragtigt forsøg på at skaffe oplysninger om Tysklands højremilitser og lan
dets illegale genoprustning.
Lembourn var en venlig, positiv og tjenstivrig og loyal mand, der også ville
opleve at give et lille, mere end rutineagtigt bidrag til sit lands vel. Det gik mil
dest talt ikke godt, og det skitserede efterfølgende forløb i de næste 25 år tegner
et meget lidt flatterende billede af dansk politik og forvaltningsetik under pro
aktiv tilpasning til Tysklands mulige ønsker.
At en person og derigennem familien må ofres for statens vel i en presset
situation, må man som realist se i øjnene, men ikke, at myndigheder derefter
af dovenskab, forvaltningsmæssig bekvemmelighed og svigtende moralsk mod
fravælger at rette op på tidligere uret.
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To fund var været direkte inspirationer for bogen. Det første fandt sted i det
tyske militærarkiv i Freiburg for omkring ti år siden. Arkivalier viste, at den ty
ske rigsmarine i 192829 for mig helt uforståeligt begyndte at overveje at genop
tage krigsplanlægning mod et Danmark, hvor forsvarsdiskussionen i stigende
grad blev præget af ønsket om at afruste landet eller som minimum nedruste
det yderligere.
Det andet fund skete under affotograferingen af en samling gamle scrapbø
ger med avisudklip fra første halvdel af forrige århundrede, hvor udklippene
primært kom fra Nationaltidende. Her fandt jeg i bindet fra 1929 en omfat
tende artikel i denne avis om dommen over Harry Lembourn for spionage for
Frankrig. Der var tidsmæssig og delvis emnemæssigt sammenhæng mellem de
to kilder, men var dette en tilfældighed? Det var det ikke, og bogen fortæller,
hvordan planlægningen og dommen hang sammen.
Bogen er det tredje og sidste bind i en trilogi, der indledtes med Den lange
vej mod den 9. april, der skulle vise sammenhængen og udviklingen i den halvt
århundrede lange historie fra indledningen af den tyske krigsplanlægning mod
Danmark i begyndelsen af 1890’erne og mod Norge godt 20 år senere, indtil
det faktiske angreb blev indledt i 1940. Trilogiens andet bind, Det lille land før
den store krig, skulle fortælle den indtil da ufortalte historie om Danmark un
der de internationale kriser før krigsudbruddet og under implementeringen af
1909forsvarslovene. Arbejdet med at skrive dette andet bind havde ført til et
behov for at beskrive opbygningen af det danske militære efterretningsvæsen.
Den del af historien videreføres i denne fortælling om den selvforskyldte, uhel
dige ikkehelt Harry Lembourn og hans saga.
Lembourn vil på vej frem mod den situation i 192829, hvor han af tyskerne
blev givet en hovedrolle, blive præsenteret, når det emne og tidsmæssigt er
rimeligt. I slutningen af bogen bliver hans skæbne hovedhistorien.
Det er muligt, at Biblen har ret i, at de rene i hjertet som Lembourn er velsig
nede, og at de derfor skal se Gud. Men vejen til Himmerige er, som fortællingen
vil vise, ikke smertefri eller retlinet, og for Harry Lembourn blev de sidste tre
årtier af hans liv en kafkask skærsild.
Bogens første halvdel rekonstruerer for første gang 1920’ernes sikkerheds
og forsvarspolitik og dermed fundamentet og rammen for, hvad senere skete.
Herunder følges skreddet væk fra neutraliteten og alliancerammens diskrete
konsolidering i den nye forsvarsordning og i værnenes generelle forsvarsfor
beredelser igennem 1920’erne. Her beskrives Krigsministeriets og lokale akti
visters forsøg på at sikre et kupforsvar af det udsatte Sønderjylland på trods
af forsvarsordningens manglende indsatsberedskab og generalernes irritation.
Værnenes og specielt flådens stadig mere desperate situation mod slutningen
af årtiet skitseres. Alt dette var af central betydning for, hvad der foregik senere.
Bogen har fire formål. For det første skal den beskrive de væsentlige militære
idéer og aktiviteter i den periode fra 1919 til 1929, hvor dansk forsvars strate
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giske ramme var en de factoalliance med ententemagterne England og Frank
rig og snart først og fremmest Frankrig. For det andet følger den opbygningen
af Sønderjyllands forsvar og herunder modsætningsforholdet mellem Hærens
to centrale myndigheder, Krigsministeriet og Generalkommandoen. For det
tredje følges forløbet af det sammenbrud af dele af den valgte forsvarspolitik,
der blev katalyseret af Lembournsagen. For det fjerde følges denne sags forløb
og herunder, hvordan den altid loyale, overpligtopfyldende og korrekte officer
Lembourn med et nutidigt udtryk blev “kastet under bussen” og derefter
gentagne gange ivrigt overkørt, en handling, der markerede Danmarks for
skrækkede tilbagevenden til den demonstrative underlæggelse sig Tysklands
magt, der havde styret neutralitetspolitikken 191718, og som blot fik en ny
form den 9. april 1940. Bl.a. denne artikels undersøgelse viser, at de to væsentli
ge tyske myndigheder i spillet om politikken over for Danmark var udenrigstje
nesten – med gesandten i København – som den tilbageholdende side med en
forstående holdning til danske synspunkter og den tyske marines ledelse som
den mistroiske og negative side.1 Denne fortsat kritiske grundholdning til Den
mark i den tyske marine er et centralt udgangspunkt for denne historie.
Specielt den normale danske læser, der ikke kan forestille sig noget mindre
interessant end en rekonstruktion af militærets planlægning og andre krigsfor
beredelser i fredstid, vil kunne få den opfattelse, at der er tale om en trefire
bøger i en. Jeg kan berolige pågældende med, at tingene hænger sammen så
ledes at de forskellige spor – efterretningstjenesten, den militære planlægning
af Sønderjylland og Jylland, flådens krigsspil, Lembourns skæbne, Tysklands
fantomsmerter efter 1919, myten om, hvordan Danmark slap igennem 1. Ver
denskrig, den gryende danske nationalfascisme, venstrefløjens afrustningsutopi
og de danske værns eksistenskamp efter ti års underfinansiering – alle bringes
sammen i historien.
Læseren kan dog gå direkte til bogens lidet opbyggelige personhistorie og se
nere søge grundlaget for det skete. Så skal man via kapitlerne 17 og 29 gå direkte
til kapitel 36 og fortsætte derfra. Kun få vil kunne overkomme at læse bogen i ét
stræk. Teksten er derfor skrevet og organiseret, så man uden tab kan fordøje et
hovedafsnit af gangen.
Forskningen til trilogien er blevet afgørende lettet af, at forfatteren er så gam
mel, at hans uddannelse i gymnasiet og på officersskolen ud over engelsk omfat
tende tysk og fransk, og hans studieordning på København Universitets huma
nistiske fakultet omfattede kravet om at kunne læse kilder på disse sprog samt
latin. Årsagen til, at citater her i bogen på disse sprog samt svensk og norsk ikke
oversættes til dansk er imidlertid først og fremmest, at en oversættelse vil give
tab af nuancer. For at sikre, at mindre heldige læsere kan følge med, omfatter
teksten før eller efter citatet et udtræk af dets centrale indhold.
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Indledning

“Man ved saare godt i Danmark, at Tysklands Retfærdighedssans er betydelig mindre end dets Had til Frankrig, og at Dommen kun var en Protest mod Frankrig og Danmark …” (Harry Lembourn i et brev den 28.
maj 1933 fra Paris til Christian X’s kabinetschef, kammerherre Antonius
Krieger).
1920’erne erindres nu som en efterkrigsperiode uden trusler. Forsvarspolitisk
var perioden i rammen af 1922lovene en overgangfase mellem afviklingen af
Københavns Landbefæstning efter 1909lovene og det meget svage 1932for
svar, som man i den justerede 1937version med lidt nyt materiel fra Sudeter
krisen havde den 9. april 1940.
Reelt var perioden fra 1919 til 1925 en udenrigsrigspolitisk og mange steder
også indenrigspolitisk ekstremt ustabil og konfliktpræget periode. Det var som
perioden fra 1989 til 1995 senere blev det, men uden nogenlunde fungerende
internationale samarbejdsorganisationer til at inddæmme de værste virkninger,
og mens det efter 1995 varede mere end et årti, før en alvorlig økonomisk krise
igen destabiliserede situationen, varede det i 1920’erne kun omkring fire år.
I arbejdet med Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 2 for mere end 35 år siden
konstaterede jeg i forlængelse af Knud Larsens disputats’ rekonstruktion,3 at
Venstreregeringen med konservativ støtte endte med en forsvarsordning, der i
et kompromis kombinerede partiets venstrefløjs ønske om meget væsentlige be
sparelser med partiledelsens ønske om at sikre det tilbagevendte Sønderjylland
et vist forsvar. Kompromissets columbusæg var valget af en strategisk ramme,
der forudsatte tidlig tilbagevenden af ententeflåderne til Østersøen. Min første
bog fortsatte derefter med at beskrive, hvordan beskyttelsen af Sønderjylland
blev prioriteret, og hvorledes landets forsvar derefter blev opbygget på dette
strategiske grundlag indtil op imod 1930, idet Tysklands medlemskab af Fol
keforbundet dog allerede fra 1926 havde ændret et centralt element i rammens
logik.
I forbindelse med mit genoptagne historiske arbejde efter pensioneringen
fra Forsvaret ved udgangen af 2004 blev det stadig mere klart, hvor central en
rolle København havde haft som base for Ententens tilstedeværelse i Østersøen
fra slutningen af 1918, og hvorledes forholdet fra 1920 skiftede fra en primært
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danskbritisk til en danskfransk profil efter dannelsen af Niels Neergaards ven
streregering i maj 1920.4
Under arbejdet med Bornholms forsvar og dets plads i dansk forsvarstænk
ning, blev det klart, at man netop i 1920’erne så øen som særlig udsat.5
Under arbejdet med Den lange vej mod 9. april 6 erkendte jeg det for mig den
gang uforståelige forhold, at den tyske flåde i 1928 genoptog operative overve
jelser vedrørende Danmark. Dette ledte til en beslutning om på et tidspunkt at
undersøge dette forhold og derefter til dels at stifte bekendtskab med den rele
vante forskningslitteratur om den tyske Rigsflåde, dels at foretage supplerende
forskningsbesøg i det tyske militærarkiv i Freiburg im Breisgau.
Med Det lille land før den store krig 7 indledtes som nævnt i forordet arbejdet
med at forstå, hvorledes den danske militære efterretningstjeneste blev opbyg
get og fungerede før 1. Verdenskrig. Fokus blev på den moderate venstremand
Klaus Berntsens bidrag som regeringsleder og forsvarsminister, hvilket gav et
godt indblik i, hvorledes han og hans i princippet forsvarspositive meningsfæl
ler inden for partiet så på dansk forsvars rolle og muligheder. Da det fra 1920
var den nu ældede Klaus Berntsen som forsvarsminister, der sammen med den
moderate leder Niels Neergaard som statsminister besatte to af regeringens sik
kerhedspolitiske nøglepositioner, var bekendtskabet også relevant for denne
bog. Regeringens første udenrigsminister, diplomaten Harald Scavenius, kendte
jeg fra et senere projekt.8
Studiet af efterretningstjenesten blev sammen med Ole Grøn fortsat ind i
mellemkrigstiden, nu med fokus på virksomheden i Sønderjylland.9 Arbejdet
fortsatte med en analyse af dele af den tidligere chef for Generalstabens Efter
retningssektion, oberstløjtnant Erik Withs, privatarkiv. Her skitserede han bl.a.
den rolle, han fra 1919 til 1924 havde som formel leder af den “Bolsjevikcen
tral”, der var blevet etableret efter internationalt ønske. Centralen var et “clea
ring house”samarbejde mellem landenes efterretningstjenester og pasmyndig
heder om efterretningsvirksomheden mod Sovjetrusland og dets revolutionære
agenter og lokale meningsfæller.10
Erik With blev derefter stabschef ved Generalinspektøren for Fodfolket, der
havde ansvaret for forsvarsplanlægningen vest for Storebælt: Her fik han en
central rolle i udviklingen af den nye forsvarsplan for Sønderjylland. I de se
nere par år har jeg konstant haft gavn af en tæt og løbende dialog med efterret
ningshistorikeren Kristian Bruhn, der fra sin ph.d.afhandlings periode op til 1.
Verdenskrig11 nu fokuserer på dansk efterretningsvirksomheds internationale
ramme i de efterfølgende år.
Jeg mødte som nævnt i forordet første gang Harry Lembournsagen i et avis
udklip fra Nationaltidende. Derefter gjorde efterretningshistorikeren Thomas
Wegener Friis mig opmærksom på Jürgen W. Schmidts artikel om sagen.12 Som
nævnt var det nærliggende at koble forløbet af Lembournsagen sammen med
udviklingen i den tyske marines perceptioner og med reaktionen på sagen i
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den daværende Venstreregering, der omfattede netop de folk, der jævnfør Knud
Larsen i 192022 havde været dem, der havde været i opposition til den valgte
forsvarspolitiske linje med samarbejdet med Det Konservative Folkeparti. Kun
Neergaard havde som finansminister stadig en nøglerolle.
I bogens rekonstruktion af begivenhederne har efterretningsvirksomhed en
meget betydelig rolle. Men her er det ikke Lembourns kun ugelange hovedløse
improviserede rekrutterings og spionageforsøg, der er det interessante som an
det end udgangspunktet for den meget lidt smukke danske håndteringsindsats i
situationen og senere. Det væsentlige efterretningshistoriske emne er, hvordan
Tyskland og specielt landets flåde kun søgte efterretninger, der bekræftede de
ledende officerers forudfattede meninger. Folk med sammenfaldende opfattel
ser som den svenske marineattaché gjorde som ønsket, og hans danske kontak
ter udnyttede situationen til et forsøg på at fremme egen agenda.
Lembourn kan synes at være et besynderligt valg som central figur i en bog
som denne. Han var jo blot en lille mand, der ved en fatal fejltagelse placerede
sig et forkert sted på et afgørende tidspunkt og derfor blev ofret af sit land, i
hvad der blev set som en nødvendig tilpasning til magtrealiteterne. Det er jo
noget, som enhver soldat må se i øjnene kan blive hans skæbne, men ikke som

Fra det varme dansk-franske militære samarbejde midt i 1920’erne. Her fra en frokost
under en fransk delegations besøg i Tønder. Den franske officer for bordenden er med stor
sandsynlighed militærattachéen, oberst Louis Burin des Roziers på besøg fra Haag. Under
krydset til højre ses kaptajn Harry Lembourn, og over for ham ses hans bataljonschef,
oberstløjtnant Ove Christian Obel. (Berlingske Tidende, Morgenudgaven, 10. januar 1929,
dvs. dagen efter Leipzig-spionagedommen over Lembourn) (Foto: Rigsarkivet)
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her. Han var ikke en mand af vor tid i andet end som far. Han var med sine
idealer allerede en anakronisme i sin egen tid. Men som læseren gradvis vil
forstå, specielt læsere med personlig erfaring fra beslutningsforløb og efterføl
gende forvaltning af disse, fortæller hans historie ikke kun noget om datidens
Danmark og om dens tids statslige bureaukratiers optræden.
For at få en skitse over, hvad der følger i den lange bog, er det måske en idé at
starte læsningen med det engelske resumé i dens slutning.
Teksten opdeles i princippet i korte kapitler, der hvert dækker et afgrænset
emne i en tilsvarende afgrænset periode. Kapitlerne er grupperet sammen i
bogens hovedafsnit, og inden for disse er emnerne i størst mulig grad ordnet
kronologisk. Historien vil derfor blive fortalt, som man lægger et puslespil med
flere tusind brikker. Forskellige dele af dette samles på forskellige dele af bordet
for forhåbentligt til sidst at fremstå som et hele.
Forhenværende chefredaktør Stiegfried Matlok hjalp mig til at forstå det ty
ske mindretals reaktion på Genforeningen og Lembourns arrestation. Bo Berg
fra Krigsarkivet i Stockholm hjalp hurtigt og effektivt med supplerende arkivali
er, da den svenske marineattachés nøglerolle i historien blev klar. Jesper Düring
Jørgensen hjalp bl.a. med hjælp til forstå Udenrigsministeriets Pressebureaus
rolle og med pres til at søge den yderste krog af Rigsarkivet. Ole Grøn, Knud
Larsen, Bernadette PrebenHansen og Hans Würtzen læste teksten igennem.
En speciel tak til Harry Lembourns datter Grace Fry samt hendes søn Stuart
Fry samt Niels Øhlenschlæger, Christian Lembourn og Astrid Goldsmith fra
Stuarts generation i den udvidede familie i Danmark, England og Australien.
De stillede, hvad de huskede, samt alle familiesamlinger og fotografier til rådig
hed, og Astrid hjalp stædigt med at forbedre resuméets engelsk.
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