En dansk-russisk alliance vendt mod
Sverige

I 1493 indgik den danske kong Hans en dristig alliance med den
russiske storfyrste Ivan III af Moskva. Formålet med alliancen var
primært at holde sammen imod Sverige og Litauen, men også
at samarbejde på en række områder som for eksempel handel
og internationale grænsestridigheder. Senere videreførte kong
Christian II relationen, hvilket affødte helt op til 50 diplomatiske
missioner mellem København og Moskva frem til Christian II’s
fald i 1523.
Alene antallet af missioner gør den dansk-russiske
forbindelse enestående i samtiden – ikke mindst fordi det var en
af de første pagter mellem vest og øst. Alliancen opstod nemlig
på et tidspunkt, hvor der var et meget skarpt skel mellem det
katolske Vesteuropa og det ortodokse øst, og hvor begge parter
så meget skeptisk på ”de andre”, der jo var vantro. For kong Hans
var en alliance med Rusland imidlertid gunstig, fordi Rusland
grænsede op til ærkefjenden, Sverige.
Historikeren og ruslandskenderen Carsten Pape
gennemgår i bogen The Early Danish-Muscovite Treaties,
1493-1523 først den særegne diplomatiske proces, der i
senmiddelalderen anvendtes ved afslutningen af traktater med
Rusland. Dernæst beskriver han detaljeret indgåelsen af traktaten
i 1493 og dens efterfølgere i 1506 og 1516 med særligt fokus
på de diplomatiske udvekslinger. I bogens anden del publicerer
og kommenterer Pape de bevarede traktattekster i en ny, kritisk
læsning, ligesom han rekonstruerer de tekster, der er gået tabt i
tidens løb.
Bogen, der er skrevet på engelsk, henvender sig til
historikere og andre med interesse for dansk, russisk og baltisk
politisk og diplomatisk historie i senmiddelalderen.
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