
2 2 .  o k t o b e r  2 0 1 1 35BTMaGaSiNeT                

STORSLÅTT: Året etter løytnant Gustav von Hahnkes drukning ble det holdt en staselig seremoni og satt opp en minneplakett ved Låtefoss. Var det selvmord, skulle det for enhver pris dekkes over. Foto :  k n u d  k n u d s e n ,  b i L L e d s a m L i n G e n  u i b

faren bar det ved spesielle anledninger. 
– Nå ligger det i en bankboks, og der 

ligger det godt, sier Knut.

ALLEREDE SOM UNG leste Wilhelm svenske 
Esaias Tegnérs gjendiktning av den nor-
røne «Fridtjofs saga» med stor innlevel-
se. Mytene om germansk fellesskap 
gjorde så sterkt inntrykk at han lærte 
store deler av boken utenat.

Etter et norgesbesøk i 1873 fortalte fa-
ren, kronprins Fredrik, at «faktisk er 
den norske typen tvers igjennom tysk». 
Han ga sin 14 år gamle sønn en norsk 
kniv i et skjefte av hvalrosstann, som 
keiseren senere ofte hadde hengende i 
beltet under sine norgesbesøk.

Skotheim forteller at det trolig oppsto 
en spontan forelskelse da Wilhelm før-
ste gang satte beina på norsk jord i Nor-
heimsund 4. juli 1889. Han var da reg-
net som en av verdens mektigste menn. 
Han var medieyndling og superkjendis 
over hele Europa, og hadde stor politisk 
innflytelse både innad i et nylig samlet 
Tyskland og i resten av Europa.

Forelskelsen ble neppe mindre av 
mottakelsen han fikk. Overalt hvor 
«Hohenzollern» kom, gjerne med en 
stor flåte tyske krigsskip på slep, ble 
keiserfølget tatt imot med jubelrop, 
musikk og norske flagg. For folk langs 
norskekysten var sjansen langt større 
for å treffe den tyske keiseren enn sin 
egen konge, som satt i Stockholm.

11. JULI 1890 var intet unntak, da keise-
rens karjol la i vei fra Granvin til Voss, 
der bordet var dekket til keiserlunsj på 
Fleischer’s Hotel. Folk kom løpende fra 
fjern og nær for å få et glimt av følget 
langs veien. Grinder ble åpnet, mark-
blomster forært, og keiserlig mynt hav-
net i lokalbefolkningens hender.

På Fleischer’s hadde lunsjen vært 
planlagt lenge. Ikke bare var de beste 
råvarer sendt fra Bergen med Vosseba-
nen, hotellet hadde endatil gått til inn-
kjøp av et eget keisertoalett fra Malmö. 
Toalettet var avansert og moderne, med 

SKATT: i barndommen lette Valborg engesæter (93) etter «gullskatten» – et hundehalsbånd av gull etter 
en av keiserens hunder som angivelig forsvant under et keiserbesøk i odda.

MYSTERIUM: omstendighetene omkring drukningen til en av keiserens løytnanter er fortsatt et uoppklart 
mysterium. en teori går ut på at han ble tvunget til å kaste seg i elven ved Låtefoss etter å ha gitt keiseren et 
blått øye, forteller forfatter svein skotheim.

keiser Wilhelm II

n Født 27. januar 1859.
n Sønn av Fredrik III og 
Victoria. 
n Barnebarn av keiser 
Wilhelm I på farssiden og 
den engelske dronning 
Victoria på morssiden.
n Blir tysk keiser i 1888, 
samme år både bestefaren 
og faren dør.
n Gift med Augusta Victoria, 
seks sønner og en datter. 
n Reiser til Norge første gang 
i 1889. Avlegger 23 besøk 
frem til 1914, hvorav bare ett 
offisielt.
n Abdiserer og flykter til 
Nederland i 1918, der han bor 
til sin død i 1941.


