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Historien om Hertug Holm
Frits Wilhelm Holm er én af Danmarkshistoriens vel mest excentriske udvandrere.
En fantast med et ego så stort, at der ikke var plads til ham i fødelandet og
med ambitioner så gigantiske, at paver og konger i taknemmelighed over hans
gerninger tildyngede ham med ordner og adelstitler – mens han selv drømte om
verdensherredømmet. Sådan da…
I perioden 1763 frem til 1944 udkom årligt et opslagsværk, der gik under navnet Gotha-kalenderen, hvori
man kunne læse om Europas fyrstehuse. I 1928-udgaven indgik hertugdømmet Kolachine for første gang.
Overhovedet var ingen mindre end Hans Højhed Her #  $  '      *;*; 
< =    >  [    [ te ham til prins. Efter 1. Verdenskrig blev Frits V. Holm
fortrolig ven med kong Nikita og var i nogle år minister
uden portefølje hos kongen. Han arbejdede ihærdigt
på at skaffe kongen sin tabte trone tilbage. Det lykkedes ikke Holm, men kongen var så tilfreds med hans
arbejde, at han først udnævnte ham til generalløjtnant
og senere altså til hertug af Kolachine, som var en provins i Montenegro. Frits V. Holm var 38 år gammel på
tidspunktet og kunne allerede skrive et utal af titler og
meritter på sit cv – faktisk så mange, at han blev nødt
   

   

       

Historien om denne eventyrlige skæbne tager sin
begyndelse i Charlottenlund en sen julidag i 1881, hvor
Frits V. Holm kom til verden som ældste søn af general  #   \ '     ] '  
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gik i latinskole og kadetskole, og kom som blot 14-årig
       

  '
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kilderne tjeneste sammen med prins Carl, den senere
kong Haakon den 7. af Norge, på et 5 måneders togt til
de Vestindiske Øer.
Tidligt i sit liv havde Frits V. Holm en enestående
evne til at skaffe sig forbindelser, og han kom snart på
selskabelig fod med andre medlemmer af kongehuset,
blandt dem prinsesse Marie, gift med prins Valdemar.
'        *;[

  

kom ind i Østasiatisk Kompagni. Efter et par års ophold X
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X i byerne Shanghai og Hankow drev eventyrblodet ham

Det Nestorianske Eventyr i Kina

videre til Yokohama i Japan, hvor Holm nu slog sig ind

I 1907, 25 år gammel, indledte Frits V. Holm den eks-

på journalistikken. Som korrespondent dækkede han

pedition, der skulle skaffe ham verdensry: Jagten efter

den russisk-japanske krig, der brød ud i 1904. Halvvejs

den Nestorianske Stele. Det var under opholdet i Kina,

inde i krigen forlod Frits V. Holm Japan og dukkede i

han havde hørt om den af Marco Polo beskrevne sten.

de følgende år op snart som journalist, snart som opda-

Den blev rejst i 781 og udgravet i 1625. Holms interesse

gelsesrejsende. Han deltog i ekspeditioner med viden-

for dette mindesmærke over de tidligste kristne i Kina

skabeligt formål og rejste med udenlandske rigmænd,

blev vakt i en sådan grad, at det lykkedes ham at ud-

der foretog lystrejser til lands og til vands. I årene 1905

ruste en ekspedition til provinsen Sian-Fu i det indre

til 1907 opholdt Frits V. Holm sig i London, hvor han

Kina for at hente den. Holms drøm var at hente ste-

hovedsagelig virkede som korrespondent. Han var en

len – med Østasiens ældste kristne indskrift – hjem til

tid sekretær for jarlen af Kintore, siden for sir William

Vesten. Efter en lang og besværlig rejse, først med båd

Ramsay og sir Rider Haggard, forfatteren til bogen

og siden karavane, nåede Holm frem til sit mål. Kine-

Kong Salomons Miner.

serne ville dog ikke af med deres sten, og Holm måtte i
stedet nøjes med en kopi af den to tons tunge sten. Det
lykkedes ham at få afstøbningen fragtet til Shanghai og
derfra med skib til USA, for Holm havde besluttet, at X
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X stelen skulle tilfalde Metropolitan-museet i New York.
{        

     

var såmænd også interesseret i at købe den. Men siden
kom en ny direktør til, der hverken ville købe stelen eller have den stående, og Frits. V. Holm skænkede i stedet monumentet til Vatikanet. Holm sejlede selv stelen
til Italien og præsenterede den i Rom for selveste pave
Benedikt den 15., som modtog ham med venlighed.
“Knæl ikke, general”, skulle paven angiveligt have
sagt. “Det er en stor gave, De kommer med, og når De
siden besøger Rom, må de aldrig gå min dør forbi!”
Det fortælles i øvrigt, at paven tilbød Frits V. Holm
at blive kardinal, hvis Holm til gengæld helt og holdent
ville ofre sig for den Romersk Katolske Kirke. Stelen
blev anbragt i Lateran-museet, og Holm skænkede i
årenes løb intet mindre end 16 kopier til universiteter,
museer og biblioteker rundt i verden – deriblandt Det
Kgl. Bibliotek i København.
Med kors og bånd og stjerner på
"

  #  $ '        

meget klog og meget beskæftiget mand, men at han
samtidig afskyede alt, hvad der ikke interesserede ham.
Han var i besiddelse af en ualmindelig god portion
charme, som han bevarede lige indtil sin død. Han var
en smuk mand, og kvinderne behandlede ham derefter.
Gift blev han dog først i 1919. Hustruen var Marguerite
Green, datter af en rig bankdirektør fra New York.
I perioden efter det nestorianske eventyr og frem
  #  $  

   '  

rundt. Han blev en populær taler ved amerikanske universiteter og erhvervede sig en lang række doktorgrader, som han pyntede sine visitkort med. Uniformer
havde han også i massevis. Da verdenskrigen brød løs,
               |         sen i den amerikanske spejderbevægelse, og han blev
udnævnt til kommissær i USA for Cubas Røde Kors. I
1921 var han republikken San Marinos overordnede
gesandt ved præsident Warren Hardings indsættelse. I
1923 bosatte han sig i Chaville ved Paris og udnævntes
til professor i arkæologi.
Paven havde i forbindelse med Holms donation af
stelen skænket ham St. Sylvesterordenens dragt. Foruden modtog han fra forskellige sider diverse æressabler og ordner. Ved sin død var han i besiddelse af intet
mindre end 51 ordener fra 13 forskellige lande. Til hans
store sorg var Danmark ikke imellem dem.
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Verdensfreden

ter, som virker uberettigede, om end hans liv og gerning

I 1928 døde Frits V. Holms hustru blot 29 år gammel.

i mange henseender var så atypisk, at det har virket

Holm selv blev boende i Frankrig, hvor han nu viede

forstyrrende og for utroligt til at være sandt for mange.

sin karriere til verdensfreden. Den blev ikke så lang,

Der er ingen tvivl om, at der i Frits V. Holm lå et over-

for Holm selv døde i begyndelsen af 1930 blot 49 år

ordentligt stort talent for selvpromovering og ekspone-

gammel af lungebetændelse. Forinden nåede han dog

ring. Han egen familie betragtede ham som en fantast,

at vække en del opsigt ved sit ejendommelige forslag

der levede udenfor realiteternes verden. En person, der

til bevarelse af verdensfreden. Hovedpunkterne i “The

stræbte efter ydre tegn på verdens anerkendelse – men

Holm War-Abolition Law-Project” var følgende: Ind-

samtidig foragtede al blændende autoritetsglans.

vikles et land i krig, skal statsoverhovedet og alle hans

Hvad er fup og hvad er fakta i hertug Holms liv? Og

mandlige slægtninge over 16 år, alle ministre og de

   

parlamentspolitikere, der ikke har stemt imod kri-

i Det Danske Udvandrerarkivs digitaliserede breve på

gen samt alle biskopper og præster indtræde i hær og

www.udvandrerarkivet.dk. Et er dog sikkert: I en tv-tid,

  

hvor !   i den grad dominerer sende-

     

        

kvindelige pårørende skal indsættes som sygeplejer-

   "          

  

hilsen til netop Frits V. Holm, som, hvis han havde levet

   

  

          
   
    




 



   

i dag, med sikkerhed ville have haft sit eget tv-program.

-

 

   

Forslaget sendte Holm til alle ledende statsmænd.

Siden 1860’erne er mere end en halv million danskere udvandret fra deres hjemland. Bag det tal gemmer der sig lige så mange skæbner med en personlig historie, der for tusinders vedkommende siden 1932 er blevet gemt i det kølige hvælv

Danmarks helt egen Baron von Münchhausen?
I tiden efter sin død fyldte Frits V. Holm en del i såvel

under Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg.
Hver enkelt beretter gennem breve sendt til familierne i Danmark, hvordan en

danske som internationale avisspalter. Udenlandske

indvandrer i et fremmed land opfattede verden. Selvom beslutningen om at ud-

nekrologer behandlede ham med respekt og seriøsitet,

vandre er personlig, kan man alligevel påvise visse træk, som rækker ud over tid

mens der i de danske aviser anes i snert af ironi og sar-

og sted, og som er fælles for alle udvandrere: De rejser, fordi der ser muligheder i

kasme i det, der blev skrevet om denne underfundige
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skæbne. Nationaltidende skrev blandt andet “Dette Te-

Udvandrernes historier fortjener at blive fortalt, og derfor vil Udvandrerarki-

legram [med meddelelsen om Frits V. Holms død] vil

vet i dette og kommende numre af DANES rette fokus på personer, institutioner,

fremkalde mange mere eller mindre smigrende Kom-

emner og relevante problemstillinger, som Udvandrerarkivets medarbejdere til

mentarer… Det lykkedes ham aldrig rigtigt at vinde

dagligt arbejder med.

sine Kollegers [journalisternes] fulde Tillid. Maaske
havde hans Held og hans Resultat været for stort og for

Torben Tvorup Christensen er historiker og projektleder i Udvandrerarkivet
(www.emiarch.dk).

overvældende, maaske var han ogsaa blevet lidt vigtig
paa Grund af de mange Ordner og Titler, der regnede
ned over ham, lige til Hertug, saa at han kunne møde i
straalende Uniform med Brystet fuldt af høje Dekorationer. Den Slags bryder Danskerne sig ikke om, især
naar der er Tale om en Dansker…” En anden avis skrev
“Han hørte ikke til de ypperste – i hvert fald ikke i den
Forstand, at han ved sit Arbejde har givet nogen blivende Indsats. For hans vedkommende var det i nogen
Grad den ydre Glans, der virkede betagende.”
De mange billeder af Frits V. Holm på Udvandrerarkivet synes at bekræfte betagelsen af den ydre glans og
har sandsynligvis været medvirkende årsag til, at han i
eftertiden blevet behandlet som noget af en excentriker.
Nogle har kaldt ham fupmager og bedrager - prædika-
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