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 Nyhedsbrev Marts 2020 

  Møde i april 

Onsdag den 15. april kl. 14:00 – 16:00 

Dementi af et formodet giftmord i Skt. Petersborg 

DM’s lokaler Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding: Senest den 8. april på pgra@dm.dk. Ledsager er velkommen. 

                          
                         

Dementi af et formodet giftmord i Skt. Petersborg 
v/ Eva Vikjær. Tidligere førstebibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus. 
 

I 1762 var Danmarks eksistens truet. Den udenrigspolitiske balance blev med ét ændret, da Peter III 

tiltrådte som kejser af Rusland. Han var født som hertug af Holsten-Gottorp, og han var gift med en tysk 

prinsesse, kendt som kejserinde Katharina II. Peter III annullerede straks Ruslands engagement i den 

preussiske Syvårskrig, sluttede fred og indgik alliance med kejser Frederik den Store. Hans håb var, ved 

Frederiks hjælp, at erobre de gottorpske dele af Holsten. 

 

Forenede preussiske og russiske styrker stod i foråret 1762 opmarcherede i Mecklenburg mod de langt 

underlegne danske tropper. Situationen var så alvorlig, at Danmarks undergang måtte forudses. Men 

pludselig blev de fjendtlige styrker trukket tilbage: Zar Peter var blevet tvunget til at abdicere og blev 

kort efter myrdet. 

 

Nu forsøgte Danmark at stabilisere situationen ad diplomatisk vej: Rusland skulle bevæges til at 

opgive rettighederne i Holsten mod at få overdraget de danske grevskaber Oldenburg og 

Delmenhorst. En foreløbig aftale blev indgået i 1767, men den kunne først underskrives, når den 

russiske tronarving Paul, søn af Peter og Katharina, blev myndig.  

 

En dansk ambassadør, grev Christen Scheel blev sendt til hoffet i Skt. Petersborg i 1768 for at 

fremme sagen hos kejserinde Katharina II. Han havde god fremgang i forhandlingerne, men dør så 

pludselig i 1771, kun 28 år gammel. I kølvandet på denne uventede begivenhed opstod teorier om 

jalousi, politik og giftmord, og de har været sejlivede … 

 

Vel mødt – Med venlig hilsen Bestyrelsen for DM-Seniorer Midtjylland 

Yderligere information på tlf.: 30 53 86 43. 

 

Næste møde i DM-Seniorer Midtjylland er torsdag den 7. maj kl. 15.00 – 18:00 
Besøg på Besættelsesmuseet samt kaffe i Kvindemuseets cafe. 

v/ Guide Elo Jørgensen og Niels T. Holst. 
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